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Samenvatting

Op de vakgroep ESP (Signal Processing) vindt enig onderzoek plaats naar optical computing.
In het kader van dit onderzoek is getracht een optische computer te ontwerpen en bouwen. Er
is gekozen voor het bouwen van een 8-dimensionale Optische Vector-Matrix Vermenigvuldiger
(OVMV). De matrix wordt hierbij gevormd door een dynamisch LCD-scherm. Door de pixels
te setten of resetten kan de plaatselijke transmisssiecoefficient zo ingesteld worden dat deze
overeenkomt met de matrixelementen. Met behulp van een lenzensysteem worden 8 lichtbronnen
(de vectorkentallen) op de juiste manier afgebeeld op dit LCD-scherm. De plaatselijke
hoeveelheid licht die door het LCD-scherm valt is een maat voor de kentallen van de
resultaatvector. Met behulp van 8 detectoren worden deze intensiteiten gemeten. Voor de
lichtbronnen is een keuze gemaakt tussen LED's en laserdiodes. Het nadeel van laserdiodes is
dat deze moeilijk analoog aan te sturen zijn. LED's hebben het nadeel dat ze een groot stralend
oppervlak hebben. Na afueelding met een sferische lens ontstaat daarom een divergerende bundel
i.p.v. de gewenste evenwijdige bundel. Na meting van het spectrale gedrag van het LCD-scherm
bleken laserdiodes vanwege hun specifieke golflengte (780 nm) niet toepasbaar.

De divergentie van de LED's wordt nu m.b.v. pijpjes beperkt. Het gehele systeem is
geplaatst in een grote lichtdichte bak. Via een PC kan de gebruiker een matrix en vector
invoeren. De matrix wordt vertaald naar een pixelpatroon op het LCD-scherm en de
vectorkentallen dienen als maat voor de stroom door (intensiteit van) de LED's. Een
microcontroller en wat randelektronica zorgen voor het aansturen van de LED's, het uitlezen van
de detectoren en het communiceren met de PC. De PC werkt met een Turbo Pascal programma
en de microcontroller is geprogrammeerd in assembler.

Uiteindelijk bleek de OVMV niet te werken. Doordat LED's gebruikt moesten worden
trad er overlap van verschillende lichtbundels op. Tevens bleek de uiteindelijke lichtsterkte in
het systeem minimaal. WeI was duidelijk dat indien de divergentie van de LED's voldoende
beperkt kan worden het principe werkt. Ook de hardware is getest en er bleek dat het ruisnivo
in de schakeling te hoog is. Tijdens het ontwerpen van de hardware is met ruis geen rekening
gehouden. Er is bijvoorbeeld geen strikte scheiding van analoge en digitale IC's doorgevoerd
waardoor digitale schakelpulsen op analoge lijnen terug te vinden zijn. De schakeling is
opgebouwd m.b.v. losse draadjes. Deze werken een beetje als antenne en pikken allerlei ruis op
(niet in de laatste plaats van de PC). Een Printd Circuit Board zou hier uitkomst kunnen bieden.
De wortel van het probleem blijkt evenwel het LCD-scherm te zijn. Het blokkeren van licht door
pixels te setten blijkt maar voor een klein golflengtegebied rond de 590 nm (geel licht) te
werken. Voor deze golflengte zijn geen laserdiodes beschikbaar zodat men vastzit aan LED's.
Een vervolgproject zou dan ook moeten beginnen met het zoeken naar LCD-scherm dat laserlicht
kan blokkeren. Er kunnen dan laserdiodes als lichtbron gebruikt worden. Dit betekent niet
overlappende, evenwijdige bundels en een grotere lichtintensiteit in het systeem. WeI moet er
dan een goede aanstuurschakeling voor deze laserdiodes gevonden worden. Deze devices zijn
namelijk erg temperatuurafhankelijk.
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1. Inleiding

De afgelopen decennia hebben zich gekenmerkt door een toenemende verwerkingscapaciteit
van computers. Deze toename (in snelheid) wordt voornamelijk bereikt door miniaturisering
van transistorstructuren tot in het submicrongebied. Echter we dreigen in de toekomst vast
te lopen op de fysische grenzen van deze miniaturisering. Vandaar dat er gezocht wordt naar
andere manieren van het verhogen van de verwerkingscapaciteit. Hieruit is een trend ontstaan
richting parallelle processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transputers. De gewenste verwer
kingscapaciteit wordt bereikt door het nemen van voldoende transputers. Overigens lenen niet
alle processen zich voor parallelle verwerking. Verwerking met een parallel systeem is bij
uitstek geschikt voor een standaardbewerking die vele malen uitgevoerd moet worden.

In een optische computer is de informatiedrager licht, of eigenlijk fotonen. De
snelheid hiervan (300.000 km/sec) is ordes groter dan de snelheid van de informatiedragers
in Ie's: elektronen en gaten. Vandaar dat een optische computer 'inherent' snel is. Bovendien
zijn optische computers geschikt om parallelle bewerkingen uit te voeren. Lichtstralen
bei'nvloeden elkaar namelijk niet (in tegenstelling tot elektronen en gaten die elkaar vooral
bij verdergaande miniaturisering gaan bei'nvloeden).

Optical computing is min of meer uit de Fourier-optica ontstaan. In de loop der tijd
zijn vele architecturen voor optische computers voorgesteld. Veelal hebben deze tot doel het
doen van lineair algebrai'sche berekeningen. In dit verslag beschouwen we een architectuur
voor het doen van een matrix-vector vermenigvuldiging.
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1.1 De optische vector-matrix vermenigvuldiger

De Optische Vector-Matrix Vermenigvuldiger (OVMV) die we hier beschouwen bestaat grofweg
uit vier delen:

1) lichtgeleidingssysteem
2) lichtbronnen
3) matrix
4) detectoren

De laatste drie delen komen overeen met de drie elementen in de wiskundige vector matrix
vermenigvuldiging:

Ax=b

de analogie is als voIgt.

De 8 kentallen van de vector x worden gevormd door de 8 lichtbronnen. De intensiteit
van de lichtbron komt overeen met de grootte van het kental.

De matrix wordt gevormd door een Spatial Light Modulator (SLM). Dit is een medium
waarvan de transmissiecoefficient plaatsafhankelijk is. Ben dia is een goed voorbeeld van
een SLM. De lichtintensiteit achter een SLM is het product van de opvallende lichtin
tensiteit en de transmissiecoefficient. Deze eigenschap is de kern van de OVMV.

Tenslotte vormen de 8 detectoren de 8 kentallen van de resultaatvector b. De intensiteit
van het opvallende licht is een maat voor de grootte van het kental.

Ret lichtgeleidingssysteem zorgt er voor dat het licht op de gewenste plaatsen aankomt. Wat zijn
deze gewenste plaatsen? Kental Xi wordt tijdens een matrix-vector vermenigvuldiging
vermenigvuldigd met alle elementen van kolom i. In het lichtdomein betekent dit dat lichtbron
i afgebeeld moet worden op heel kolom i van de SLM. Op bijna identieke wijze wordt kental
bi van de resultaatvector gevormd. Ret gesommeerde licht afkomstig van heel rij i moet
afgebeeld worden op detector bi' Voor deze afbeelding dient het lichtgeleidingssysteem zorg te
dragen. Van de vier genoemde delen is het realiseren van de detectoren nogal eenvoudig.
Vandaar dat hier geen apart hoofdstuk aan gewijd wordt. Ret lichtgeleidingssysteem, de matrix
(SLM) en de lichtbronnen worden weI in de navolgende hoofdstukken apart besproken.
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2. Het lichtgeleidingssysteem

Het licht afkomstig van de lichtbronnen moet via een SLM afgebeeld worden op de detectoren.
Beschouw nu een 8*8 matrix. We hebben dan aan de zendzijde 8 lichtbronnen. Iedere lichtbron
i moet afgebeeld worden op kolom i van de matrix. Aan de andere zijde van de SLM moet het
licht afkomstig van iedre rij j afgebeeld worden op detector j. Hiervoor is een soort lichtge
leidings- of atbeeldingssysteem nodig. Hiervoor komen drie systemen in aanmerking:

- een geleidingssysteem met fibers
- een lij nbron
- een lenzenstelsel

Er zijn overigens nog andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een Acousto-Optic (AO)
modulator. Met een AO-modulator wordt een staande golf opgewekt in een vloeistof door
hoogfrequente akoustische golven. Hierdoor treden periodieke verdichtingen en verdunningen
in de vloeistof op en ontstaat een soort tralie. Hierdoor is coherent licht op willekeurige wijze
af te buigen (door de akoustische frequentie slim te kiezen). Nadeel is dat AO-modulatoren
slechts in een dimensie werken waardoor ook de SLM maar een dimensionaal kan zijn. De drie
genoemde systemen die in aanmerking komen worden hierna in meer detail behandeld.

2.1 Een geleidingssysteem met fibers

Ben geleidingssysteem met fibers werkt als voIgt (we beschouwen weer een 8*8 matrix). Vanuit
iedere lichtbron i lopen er 8 fibers naar rij i van de matrix (in totaal dus 64 fibers). Iedere rij
ontvangt dus het licht van een lichtbron. Aan de ontvangstzijde zit achter ieder kolomelement
weer een fiber. De 8 fibers van een kolom gaan naar een detector. Dit betekent dat er zowel aan
de zendzijde als de ontvangstzijde 64 fibers nodig zijn. In het algemeen zijn er 2n2 fibers nodig,
waarbij n de dimensie van de matrix is. Het moge duidelijk zijn dat dit bij toenemende dimensie
erg onpraktisch wordt. Andere nadelen zijn dat er bij het inkoppelen veel licht vedoren gaat en
dat de hoeveelheid ingekoppeld licht per fiber verschilt. Hiervoor moet weer per fiber
gecorrigeerd worden. In een voorafgaand project is een OVMV gebouwd met fibers als
lichtgeleidingssysteem. De fibers waren van plastic. Deze hebben namelijk een grotere diameter
als glasvezels (dus wordt er meer licht ingekoppeld) en bovendien zijn ze minder breekbaar. Ben
beschrijving van deze OVMV met plastic fibers is te vinden in [13].

-7-



2.2 Een geleidingssysteem d.m.v. lijnbronnen

Tijdens het project kwam het idee om een alternatieve lijnbron te maken. Alternatief betekent

jiguur 1. lijnbron d. m. v. een perspexbalkje

in dit geval zonder het gebruik van lenzen. Hiervoor werd een perspexbalkje voorzien van twee
LED's zoals in figuur 1. Als het perspex voldoende diffuus gemaakt wordt gaat het over het hele
oppervlak stralen. De lichtintensiteit in het perspex, als functie van de afstand x neemt
exponentieel af. De verwachte lichtintensiteit Pope wordt gegeven door formule (1).

of, als 10 = 11 :

P
oPt

= Icosh(x)

(1)

(2)

De lichtintensiteitsverdeling van het perspexbalkje is voor drie gevallen gemeten. Berst is het
perspex gelaten zoals het aangeleverd werd. Dit betekent dat er nog een witte beschermingslaag
van plastic omheen zat. Daarna werd het perspex geschuurd met fijn schuurpapier in een poging
het perspex meer diffuus te maken. Als laatste poging is er aluminiumfolie om het geschuurde
perspexbalkje heen geplakt met als doel het vergroten van de lichtopbrengst. Uiteraard werd het
stralende oppervlak vrijgelaten. De resultaten staan respectievelijk in de figuren 2a, 2b en 2c.
Uit de figuren wordt snel duidelijk dat het perspex zoals het aangeleverd werd (dus met het plak
plastic er nog op) het beste resultaat geeft. De figuur benadert de theoretische intensi
teitsverdeling het beste. De 'knik' bij 20 mm wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de klem
waarmee het perspexbalkje in de meetopstelling vastgeklemd wordt. De klem zit precies op de
positie van de knik en veroorzaakt veranderingen in de intensiteitsverdeling (reflecties). In figuur
2b is het plakplastic verwijderd, en het balkje geschuurd om het diffuus te maken. Van de eerst
redelijke benadering van de theorie blijft nu weinig over. Ook is de absolute lichtintensiteit afge-
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figuur 2a. gewoon perspex

figuur 2b. geschuurd perspex

figuur 2c. perspex met aluminiunifolie

nomen. Schuren levert dus niet het gewenste (diffuse) resultaat op. In figuur 2c staat het resul-
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taat indien aluminiumfolie om het balkje gewikkeld is. De intensiteit neemt inderdaad wat toe,
maar erg 'netjes' is de grafiek niet. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het aluminiumfolie zich
niet absoluut kreukloos en zonder bobbeltjes laat aanbrengen. Ben ander nadeel van deze lijn
bronnen is dat er 2n van nodig zijn, waarbij n de dimensie van de matrix is. En iedere lijnbron
zal zijn eigen exponentH~le intensiteitsverdeling hebben waarvoor gecorrigeerd moet worden. Nog
een nadeel is dat van het uitgestraalde licht van deze perspexbalkjes bijna geen evenwijdige
bundel te maken is. En dit is eigenlijk essentieel zoals verderop blijken zal. De volgende stap
is dan ook het onderzoeken van de punt-lijn atbeelding met behulp van lenzen.

2.3 Een geleidingssysteem met lenzen

Met behulp van lenzen kan van een puntatbeelding een lijnatbeelding gemaakt worden. We
bekijken eerst de intensiteitsverdeling van zo een lijnatbeelding. We maken zo een punt-lijn
atbeelding met een collimatorlens en een cylindrische lens (die licht in de ene richting
ongemoeid laat, en in de andere richting atbuigt). In figuur 3 is de stralengang in het X-Z en

,1 12 ~
Iii
! ! !

I
f---------<C:.,-----+-···.••.. [ -...~[-- ~---

........................

yII .... ······· .... ]-··.·.·----

figuur 3. lijnajbeelding d.m. v. 2 cylindrische lenzen

z

z

het Y-Z vlak getekend. De lichtbron (LED) wordt in het brandpunt van het collimatorlensje
(vlak 1) geplaatst. Rierdoor ontstaat een bijna evenwijdige bundel. Vervolgens wordt met een
cylindrische lens (vlak 2) van deze evenwijdige bundel een lijnatbeelding gemaakt (vlak 3, het
brandvlak van de cylindrische lens). Daar staat een lichtmeter waarmee de lichtintensiteit als
functie van de y-coordinaat gemeten kan worden. De gebruikte lichtmeter heeft een cirkel
vormige opening van enkele cm's diameter. Door voor de lichtmeter een plaatje met een dunne
spleet « 1 mm) te plaatsen kan de intensiteit per mm gemeten worden. Ret resultaat van deze
meting staat in figuur 4. De grafiek blijkt zo goed als symmetrisch te zijn en bevat geen rare
sprongen zoals bij de lijnbron het geval was. Tevens is de hoeveelheid licht die in het systeem
ingekoppeld wordt een factor tien groter dan bij de lijnbron. Dat heeft als voordeel dat de
detectoren niet zo gevoelig ingesteld hoeven te worden, en dus zijn deze ongevoeliger voor ruis
(b.v van buiten binnendringend licht of strooilicht dat in het systeem aanwezig is). In de vol-
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figuur 4. intensiteitsverdeling van een lijnajbeelding m. b. v. lenzen

gende paragraaf zal een keuze gemaakt worden voor een van de drie voorgestelde systemen.

2.4 Praktische uitvoering van het lichtgeleidingssysteem

Welk lichtgeleidingssysteem nu te kiezen? De lijnbron (perspexbalkje) valt af omdat de
lichtintensiteitsverdeling hiervan niet 'mooi' is. Zolang de verdeling bekend is, is daar voor te
corrigeren. Echter, voor iedere kolom van de SLM is zo'n lijnbron nodig, die alle een andere
intensiteitsverdeling kunnen hebben. Correctie wordt dus behoorlijk ingewikkeld. Bovendien is
van deze lijnbron bijna geen loodrechte bundel te maken wat het atbeelden van een hele rij op
een detector niet makkelijker maakt.

Dan blijft over de keuze tussen een fiber- of een lenzensysteem. In een voorgaand project
is gebruik gemaakt van fibers (een uitgegbreide beschrijving is te vinden in [13]). Zolang het
aantal lichtbronnen voldoende klein blijft is dit toepasbaar, maar bij grote aantallen neemt het
aantal fibers sterk toe. Voor 8 lichtbronnen zijn al 128 fibers nodig. Vandaar dat voor een
flexibellenzensysteem gekozen wordt. Door de afmetingen van de gebruikte lenzen rechtevenre
dig toe te laten nemen met het aantal lichtbronnen is het lenzenstelsel geschikt voor een
willekeurig aantallichtbronnen. De complexiteit van het atbeeldingssysteem neemt daarbij niet
toe, daar het aantallenzen gelijk blijft.

Nu de keuze voor het lichtgeleidingssysteem vast ligt rijst de vraag wat de ontwerpcriteria
voor een lenzensysteem zijn. Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld is de taak: van het
lichtatbeeldingssysteem de 8 lichtbronnen ieder op een eigen kolom van de SLM af te beelden.
Aan de detectorzijde moet het gesommeerde licht per rij afgebeeld worden op een detector. Dit
betekent dat aan de detectorzijde precies het gespiegelde moet gebeuren, gedraaid over 90 0 (want
kolommen gaan over in rijen). Het is hierbij van belang dat de lichstralen zo loodrecht
mogelijk door de SLM gaan. Hier wordt later nog op terug gekomen. We zoeken dus een
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systeem dat:

1) 8 punt-lijn atbeeldingen kan maken, die

2) evenwijdig (dus niet con- of divergerend) zijn en

3) deze 8 punt-lijn atbeeldingen 90° gedraaid af kan beelden op de detectoren

Dit kan met een systeem van 4 cylindrische lenzen en 16 collimatorlensjes. Beschouw figuur 5
waar een lenzenconfiguratie staat afgebeeld die de gewenste lijnatbeelding kan maken. Het aantal
lichtbronnen is hier voor de eenvoud van het tekenen op drie gehouden. In dit figuur is het X-Z
en het Y-Z vlak afgebeeld. De lenzen in het eerste en het laatste lensvlak zijn collimatorlensjes,

x

z
.....•••..• :J .••

y

<r[
z

IT] [I]
na eerste

eoilimatoriens
op het na laatste blJ laatste

led seherm eylindrisehe eollimatorlens
lens

figuur 5. lenzenconfiguratie

de middelste 4 zijn cylindrische lenzen. Onder deze twee plaatjes staan de atbeeldingen zoals die
ontstaan in het X-Y vlak op de aangegeven plaatsen. Op het moment dat de lichtbundels het
LCD-scherm passeren zijn deze volledig evenwijdig. De lenzen hebben de volgende
karakteristieken:
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Tabell. Karakteristieken van de lenzen

soort lens afmetingen (mm) brandpuntsafstand (mm)

collimator 6 20

cylindrisch 60 X 15 40

cylindrisch 60 X 50 300

De collimator lens maakt van de lichtbron een evenwijdige bundel met een doorsnede van 6 mm.
Deze bundel wordt door de eerste cylindrische lens in de y-richting geconvergeerd. Door de
tweede cylindrische lens wordt de bundel weer evenwijdig gemaakt. Rierdoor wordt de breedte
van de bundel in de y-richting met een factor N = 7.5 (verhouding van de brandpuntsafstanden)
vergroot. Na deze vermenigvuldiging houden we een evenwijdige, rechthoekige bundel over met
de afmetingen 45 X 6 mm. Door nu 8 collimatorlensjes naast elkaar te plaatsen ontstaan 8 van
deze rechthoekige, evenwijdige bundels. De bundels mogen elkaar niet overlappen omdat dan
overspraak op zou treden. Per bundel is op de lens 7.5 strekkende mm plaats beschikbaar.

2.5 Divergentie bij een lichtbron met eindige afmetingen

In de vorige paragraaf is uitgegaan van de ideale situatie. Dat wil in dit geval zeggen dat de
lichtbron een puntbron is (een puntbron heeft per definitie oneindig kleine afmetingen).
Puntbronnen bestaan echter niet; een lichtbron heeft altijd eindige afmetingen. De afmetingen
van het stralende oppervlak van een laserdiode is erg klein: in de richting loodrecht op de p-n
overgang enkele f'meters. In de richting evenwijdig aan de p-n overgang is dit type afhankelijk.
Typische waarden zijn van enkele f'meters tot een tiental f'meters. Een laserdiode kan dan ook
nagenoeg als een puntbron opgevat worden. Bij een LED speelt de afmeting weI een rol.
LEDafmetingen varieren van zo'n 1,8 mm voor de kleine tot 6 mm voor de meer gangbare
types. Ret gevolg van de eindige afmetingen is dat een sferische lens van zo'n bron een diver
gerende bundel maakt in plaats van een evenwijdige bundel. In figuur 8 staat de stralengang bij
een bron met eindige afmetingen getekend. Ieder punt van de bron wordt als een evenwijdige

~ I:';::;.••:t;.--:"::T-::'.-'~ ~::I~~:._::::n:n?u;-~:=: -.-
_leLk ><:"

figuur 6. stralengang bij een bran met eindige afmetingen
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bundel afgebeeld, maar al deze bundels hebben een andere richting. Gesornrneerd resulteert dit
in een divergerende bundel. De resulterende divergentiehoek ex wordt irnpliciet gegeven door
forrnule (3):

tan(a)
aY x
aX 2/

(3)

waarbij x de afrneting van de lichtbron is enfde brandpuntsafstand van de lens, beide in rnrn's.
De totale breedte (rnrn) van de bundel in het referentievlak x' wordt gegeven door forrnule (4):

Ix
bbundel = ct>lens + 21tan(a) = ct>lens + /

vlrtuele
brandvlak

,IeIns....... i
. . . . . . . . . . . . I

. ... r'"
f----I---------'.~.~ '" I .

i.········,
. . . . . . . . . . . . .. . . . .' 1

i

............. . .. . :~

figuur 7. divergentiebeperking d.m. v. een diafragma

(4)

waarbij I de afstand van de lens tot het referentievlak x' is, en <PleD. de lensdoorsnede. Zoals uit
forrnule (4) blijkt is de divergentie afhankelijk van de afrneting van de lichtbron. We kunnen de
afrneting van de lichtbron kunstrnatig verkleinen door een diafragrna in de lichtweg op te nernen.
Wat dan eigenlijk gebeurt is dat slechts een klein gedeelte van de bron afgebeeld wordt. In
figuur 7 wordt deze situatie verduidelijkt. De stralen die onder de grootste hoek uittreden zijn
de stralen die door de bovenkant van de lens vallen, en vervolgens door de onderkant van het
diafragrna gaan en het gespiegelde geval hiervan. Met behulp van het virtuele brandvlak kan de
stralengang voor de lens bepaald worden. De divergentiehoek ex na het diafragrna wordt hier
gegeven door forrnule (5):
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waarbij

tan(a) AY

AX
= <I>diLIfragma

2b
(5)

zodat

b =

tan(a)

<I>diafragma 1

<I>lens +<1>diafragma

<l>lens + <I>diLIfragma

21

(6)

(7)

We kunnen de divergentie dus willekeurig klein maken door I voldoende groot of IJIdiafragma

voldoende klein te kiezen. Bovendien blijkt dat de divergentie niet langer van de afmeting van
de lichtbron afhankelijk is. De afstand I van de lens tot het referentievlak x' kan echter niet
willekeurig lang gekozen worden. Beschouw de lichtbundel v66r het diafragma. Indien de lengte
I te groot wordt, wordt de bundel te breed en zal er licht van de ene lichtbron door het dia
fragma van een andere lichtbron vallen (er zijn immers 8 van deze bundels naast elkaar). In
figuur 8 is deze situatie te zien. De 8 gaten in het diafragma zitten op een onderlinge afstand
(steek) van 7.5 mm en hebben een diameter IJIdiafragma' Om overspraak te voorkomen moet voldaan
zijn aan de eis:

.///k I.................~ >..........................." .........•••••.•••.................................~ I

figuur 8. bundeloverlapping bij het diafragma
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Ix
bbundel = <t>lens + 1 ~ 15 mm - <t>diafragma (8)

We kunnen de volgende gegevens invoeren: 1=20 mm, ~lens=5 mm, x=5 mm. Dit geeft de eis:

I
<t>";n....acmtn ~ 10 mm - --

""'I' 0··- 4 mm
(9)

Dit is de eis om te voorkomen dat v66r het diafragma de bundels elkaar overlappen. Maar ook
na het diafragma divergeren de bundels. Ben tweede eis is dat de 8 bundels elkaar op de SLM
niet mogen overlappen. Dit betekent dat de maximale breedte van de bundel aldaar 7.5 mm mag
zijn. Achter het diafragma geldt voor de bundelbreedte:

A. 2 () A. <t>lens + <t>diafragma m (l0)
bbuntkl = 'i'diafragma + m tan« = 'i'diafragma + I

waarbij m staat voor de afstand van het diafragma tot de SLM. Na invullen en herleiden geeft
dit de tweede eis:

7.5 I -5 m
<t>diafragma ~ 1+m

(11)

Er zijn dus twee eisen waaraan voldaan moet zijn. In de praktijk bleek ook deze aanpak niet
ideaal. De bundels overlapten elkaar al voor het diafragma. Door het diafragma naar voren te
halen (1 kleiner maken) kan dit weI opgelost worden, maar dan neemt de divergentie mi het
diafragma weer te veel toe. Tevens is er bij deze aanpak geen oplossing voor het overlappen van
de bundels voor de collimatorlensjes. Vandaar dat gezocht is naar een andere methode die beide
problemen aanpakt.

De oplossing is het gebruik van pijpjes. Door tussen iedere LED en bijbehorend
collimatorlensje een pijpje te plaatsen kan het licht van een LED niet meer terechtkomen in
andere collimatorlensjes. Door ook achter ieder collimatorlensje een pijpje te plaatsen wordt de
divergentie beperkt en vindt geen bundeloverlapping plaats. In figuur 9 staat de uiteindelijk
gekozen configuratie afgebeeld. De gegeven maten van de pijpjes zijn in millimeters. ~ = A
X B betekent dat het pijpje buitenwerks A mm, en binnenwerks B mm is. Beschouw het pijpje
tussen de LED en de collimatorlens. De LED heeft een diameter van 3 mm, en past precies in
dit pijpje. Ret pijpje is buitenwerks precies 5 mm en past daarmee nog net in het
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p-SX3mm
. )
led

figuur 9. definitieve configuratie

collimatorlensje dat binnenwerks 5 mm is. Het pijpje achter de collimatorlens is binnenwerks
2 mm. Voor de bundelbreedte van het pijpje geldt formule (12):

d
bbllndel = 2mm + 2

1
(12)

waarbij 1 de lengte van het pijpje, en d de afstand van het uiteinde van het pijpje tot het vlak
waar de bundelbreedte beschouwd wordt (beide in mm). Door het pijpje lang genoeg te kiezen
kan de bundelbreedte dus beperkt worden. Alles is achtvoudig uitgevoerd en is in een metalen
houder gevat.

-17-



3. De spatial light modulator

Ret optische analogon van een wiskundige matrix is een Spatial Light Modulator. Ben SLM is
een transparant medium, waarvan de transmissiecoefficient plaatsafuankelijk is. Onder de trans
missiecoefficient wordt verstaan de ratio van de ingaande lichtintensiteit en de uitgaande
lichtintensiteit:

loutT =-
;r;~ I.

m

(13)

Beschouw weer een 8 dimensionale matrix. Ieder matrixelement is een geheel, positief, 8 bits
getal. De maximale elementswaarde is dus 255. De SLM bestaat nu uit een vierkant van 8 X
8 vlakjes. Ieder vlakje heeft een transmissiecoefficient ter grootte:

T =
;r;~

k

255
(O:sk:s255) (14)

waarbij k de elementswaarde is. Een dia vormt een ideale, maar helaas statische SLM. De
elementswaarden liggen vast en kunnen niet veranderd worden. We zoeken eigenlijk een
dynamische SLM. Dit brengt ons bij een LCD-scherm. Er zijn LCD-schermen in de handel die
gebruikt worden op overheadprojectoren (voor presentaties). Ret LCD-scherm kan via een PC
aangestuurd worden. Dit LCD-scherm is uiteraard transparant en fungeert als een soort sheet.
Ret aansturen van zo een LCD-scherm gebeurt vanuit een PC, met hetzelfde videosignaal als
dat voor de monitor. Voor een beter begrip van de werking van een LCD-scherm en de presta
ties van het scherm in de OVMV worden in paragraaf 3.1 enkele eigenschappen van LCD
schermen besproken.

3.1 Eigenschappen van het LCD-scherm

Ret LCD-display (Liquid Cristal Display) is ontstaan in de jaren '70, en werd toen vooral
gebruikt in LCD-horloges. De aantrekkelijkheid van dit type display ligt in het erg lage
energieverbruik. Denk hierbij aan microwatts, terwijl een vergelijkbaar LED-display (Light
Emitting Diode) milliwatts verbruikt. Ben LCD-display werkt dan ook met omgevingslicht, en
heeft geen eigen lichtbron nodig. Aangezien het LCD-scherm mede nauwkeurigheidsbepalend
is voor het totale systeem worden hierna de werking en enkele belangrijke eigenschappen ge
introduceerd.
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De werking van een LCD-seherm is als voIgt. Besehouw twee polariserende filters waar
tussen zieh een vloeibaar kristal bevindt. De polariserende filters staan 90° gedraaid ten
opziehte van elkaar. Bij de meeste LCD-displays zijn de kristallen van het TN- of Twisted
Nematic type. Dit betekent dat de moleeulen een langwerpige (eigenlijk naaldvormig), gedraaide
vorm hebben. Door toevoeging van enkele organisehe moleeulen kan men deze substantie een
willekeurige polarisatiedraaiing laten veroorzaken. De toevoeging wordt nu zo gekozen dat een
polarisatiedraaiing van 90° optreedt. Let weI: dit geldt aIleen als er geen elektriseh veld
aanwezig is, en de molekulen zieh op natuurlijke wijze ordenen. Besehouw nu figuur 10 waarin
deze situatie sehematiseh weergegeven wordt. Zonder elektriseh veld (links) is het geheel optiseh
doorlatend.

ElECTRIC FiElD PRESENT

~:~:~~~~ ~ ~ ~ ~ ~
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I I I I
1111111111111111

LiquWl ::::::::::::::::
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NO LIGHT OUTPUT

jiguur 10. werking van her LCD-scherm

Met elektriseh veld (reehts) 'alignen' de moleculen zieh, en de polarisatiedraaiing van de kris
tallen wordt nu 0°. Het gehele systeem is nu niet meer liehtdoorlatend. Normaalgesproken zit
aehter het tweede polarisatiefilter een spiegel die het invallende omgevingslieht terugkaatst.

Ben eompleet LCD-seherm is opgebouwd uit vele pixels, die ieder een afzonderlijke 'eel'
zijn. De stuurspanning voor een eel is een blokvormige spanning. Het contrast van een eel neemt
toe met toenemende blokspanning. Fysiseh betekent dit dat steeds meer moleculen zieh 'alignen'.
Ergens tussen de 5 en 10 Volt verzadigt een eel, en zijn al zijn moleculen 'aligned'. De meeste
LCD's gebruiken een blokspanning tussen de 3 en 10 Volt. Omdat gelijkspanning de eellen
besehadigt, moet de sturende elektroniea van het CMOS-type zijn, waarbij een logisehe '0' ook
fysiseh 0 Volt is. Ook de frequentie van de blokgolf is van belang. Ben frequentie < 30 Hz
levert een voor het menselijk oog flikkerend beeld op. Ben hogere frequentie is dus wenselijk,
maar het energieverbruik neemt lineair toe met de frequentie (vanwege het gebruik van CMOS),
dus de frequentie moet ook niet te hoog worden. De meeste praktisehe waarden liggen tussen
de 30 en 100 Hz. Bij frequenties > 60 Hz begint ook het versehijnsel 'Ghosting' mee te spelen.
Dit betekent dat een eel deels geaetiveerd wordt door een naastliggende eel, omdat de beide
eellen eapaeitief gekoppeld zijn.

Ben andere belangrijke eigensehap is de snelheid van een LCD-seherm. Onder snelheid
wordt hier verstaan de snelheid waarmee een pixel 'aan-' of 'uitgezet' kan worden. Ben eel in

-19-



(15)

de off-state (lichtdoorlatend) heeft tijd nodig om onder invloed van het aangelegde wisselveld
in de on-state te komen of vice versa. Typische waarden zijn een turn-on delay van 20 ms en
een turn-off delay van 100 ms bij een temperatuur van 20 0 C. Er kan dus aan een nuttige
beschrijvingsfrequentie van enkele Hertz gedacht worden. De reden dat de turn-off delay een
factor 5 groter is, komt doordat dit een passief proces is, terwijl in de on-state een elektrisch
veld energie levert voor de herrangschikking van de moleculen. Absoluut gezien is een LCD
scherm dus traag en dat is een van de grote nadelen van dit type displays.

De snelheid is overigens logaritmisch temperatuursafhankelijk. De kristallen zijn in de
vloeistof fase, en dus neemt bij afnemende temperatuur de viscositeit van de vloeistof toe. De
cel wordt dus trager. Rond het vriespunt kunnen turn-off delays van seconden optreden. Ben
hogere temperatuur betekent dus een snellere responsie. De maximaIe operating temperatuur is
50 0c. Daarboven gaat het polariserende effect van de moleculen verloren. Vanaf 800C treedt
zelfs beschadiging van de cellen op.

Ben laatste vermeldenswaardige eigenschap is de viewing-angle van het LCD-scherm. Dit
hangt rechtstreeks samen met de dikte/doorsnede ratio van het scherm. Vergelijk dit met een
koker op een spiegel. Hoe lager de koker en/of hoe groter de diameter van de koker, hoe groter
de viewing angle. Een belangrijke consequentie is dat bij afnemende afmetingen van een cel
(toenemende resolutie) de dikte van het scherm dus evenredig af moet nemen om een gelijke
viewing-angle te behouden. Het contrast van een LCD-scherm neemt lineair af bij toenemende
viewing-angle. Bij toenemende viewing-angle moet namelijk het licht een langere weg afleggen
door de kristallen, waardoor een polarisatiedraaiing van meer dan 90 0 optreedt. Hierdoor neemt
de lichtsterkte af, en dus het contrast.

3.2 Metingen aan het LCD-scherm

Voor het aanschaffen van het LCD-scherm is eerst de markt verkend. Het bleek dat deze
schermen erg duur zijn ( > fl. 1000 gulden, monochroom). Op het rekencentrum bleek een
monochroom LCD-scherm beschikbaar te zijn, zodat uiteindelijk om financiele redenen voor dat
LCD-scherm is gekozen. Het is een zogenaamde DEMODATA 1. Dit LCD-scherm heeft een
monochroom CGA-scherm (320 X 200) dat gewoon vanuit een PC aangestuurd kan worden (met
het videosignaaI).

Het contrast van een LCD-scherm is uiteraard niet oneindig. Dit heeft de volgende
konsekwentie. Indien aIle pixels 'gecleared' zijn zaI het scherm het licht maximaal doorlaten.
Zijn aIle pixels geset dan zal het scherm het licht maximaal blokkeren. Echter, er komt nog
steeds een behoorlijke hoeveelheid licht door het scherm, een soort offset. Dit is een ongewenst
effect, maar we kunnen hiervoor compenseren.

Wiskundig ziet een en ander er als voIgt uit. We beschouwen de volgende vector-matrix
vermenigvuldiging, die voor het gemak tweedimensionaaI is gekozen:

[a l a2] [Tn T12] = [bl b2]

T21 T22
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Hierbij representeert de vector a de lichtbronnen, de matrix A wordt gevormd door het LCD
scherm en de vector b door de detectoren. Voor de kentallen b i geldt:

(16)

Zoals gezegd kunnen de matrixcoefficienten Tx,y niet 0 worden. Er is altijd een zekere offset;
de hoeveelheid minimaal doorgelaten licht. Veronderstel dan ook dat voor de
transmissiecoefficienten geldt:

TX,y = ex + ~x.y (17)

waarbij ex een constante is die de minimale hoeveelheid doorgelaten licht representeert, en 6x,y

de variabele die recht evenredig is met het aantal geclearde pixels. We krijgen nu
voor de kentallen van resultaatvector b:

{
bl = al(ex + ~ll) + a2(ex + ~12)

b2 = al(ex + ~21) + a2(ex + ~22)

Herschrijven van formule (18) levert:

{
bl = ex(al +a2) + al~ll + a2~12
b2 = ex(al +a2) + al~21 + a2~22

(18)

(19)

De eerste productterm is de ongewenste offset en de twee volgende termen zijn het vector-matrix
product. De offset is voor iedere detector hetzelfde en is rechtevenredig met de som van de
intensiteiten van de lichtbronnen. Voor iedere nieuwe vector zal deze offset opnieuw berekend
moeten worden. Deze sommatie zal in deze toepassing in software gebeuren. Aangezien deze
sommatie ook op eenvoudige wijze optisch plaats kan vinden doet dit aan het principe van de
OVMV niks af. Overigens gaan we er hier van uit dat ex dezelfde constante is voor alle plaatsen
op het LCD-scherm. Met andere woorden, het LCD-scherm wordt wat betreft zijn transmissie
eigenschappen homogeen verondersteld. Dit is zelfs een principiele eis. Is dit niet het geval dan
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moet voor het berekenen van de offset een volledige vector-matrix vermenigvuldiging gedaan
worden. Deze kan echter niet op de OVMV plaatsvinden, daar deze offset a priori bekend moet
zijn.

Ret is wenselijk deze offset zo klein mogelijk te houden. Nu blijken de transmissie
eigenschappen van het LCD-scherm golflengte-afuankelijk te zijn (dus a = a(A». We kunnen
nu de golflengte bepalen waar de offset (lees :a) minimaal is. De golflengte van de lichtbronnen
is min of meer vrij te kiezen en kan dus aangepast worden zodanig dat de minimale offset
optreedt. Bij de vakgroep plasmafysica (Natuurkunde) is de spectrale transmissiecoefficient van
het LCD-scherm gemeten. Voor ons doel moeten twee metingen gedaan worden. Ben waarbij
alle pixels van het scherm geset zijn, en een waarbij alle pixels gecleared zijn. We zoeken nu
die golflengte waarbij de verhouding van deze twee maximaal is (en dus de relatieve offset
minimaal is). De meetopstelling maakte gebruik van een zogenaamde bandlamp, waarvan het
spectrum staat in figuur 11. Ret licht van deze bandlamp valt nu door het LCD-scherm en wordt
via een prisma op een rij van 1024 integrerende fotodiodes afgebeeld. Deze fotodiodes worden
via een 12 bits DAC uitgelezen. Uit figuur 11 blijkt dat de bandlamp geen constante spectrale
intensiteit heeft. Voor kortere golflengtes dreigt de lage intensiteit van de bandlamp in de ruis
van het systeem te verdrinken. Om ook over deze kortere golflengtes iets te kunnen zeggen zijn
er metingen uitgevoerd bij langere meettijden (lees: integratietijden). Door de integrerende
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figuur 11. spectrum van de bandlamp

werking van de fotodiodes wordt ook voor deze kortere golflengtes voldoende licht ontvangen.
WeI treedt er dan voor de langere golflengtes overflow (clipping) op. In figuur 12 staan de
resultaten bij een meettijd (integratietijd) van 5 seconden. Afgebeeld zijn de intensiteitswaarden
in het geval dat alle pixels geset zijn en het geval dat alle pixels gecleared zijn. Volgens formule
(20) wordt de ratio(A) berekend:

ratio(A)
transm.coe!f.(A)pixels off

transm.coe!f.(A)pixels on
(0 ~ ratio ~ 1) (20)

Dit resulteert in figuur 13. De minimale offset blijkt op te treden bij fotodiode 692 en bedraagt
daar 36,9 %. De golflengte behorende bij fotodiode 692 is 592 nm. Vanaf fotodiode 700 is de
grafiek onbetrouwbaar vanwege het clippen. Bij metingen met een kortere integratietijd trad geen
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clipping op voor deze langere golflengtes, en het minimum lag nog steeds bij fotodiode 692. We
kunnen dus concluderen dat het minimum inderdaad bij genoemde fotodiode ligt. De golf
lengteverdeling van het meetsysteem was niet helemaal lineair. Met behulp van een tiental
ijkpunten en interpolatie is de bijbehorende golflengte bepaald. Fotodiode 692 blijkt overeen te
komen met golflengte A=592 nm. De optimale golflengte voor de lichtbronnen is dus 592 nm.
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, figuur 12. meting van de spectrale intensiteit
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figuur 13. spectrale transmissiecoejJicient van het LCD-scherm

Om de lezer niet in verwarring te brengen moet hier iets verteld worden over de chronologie van
het project. De zojuist genoemde meting van de spectrale transmissiecoefficient vond in een laat
stadium plaats. Uit deze meting kan geconcludeerd worden dat alleen lichtbronnen met een
golflengte van om en nabij de 590 nm in aanmerking komen. Voor andere golflengtes blijkt het
niet uit te maken of aIle pixels geset of gecleared zijn, de transmissiecoefficient blijft hetzelfde.
De hiema te behandelen laserdiode heeft een golflengte van 780 nm (infrarood) en is dus
absoluut niet bruikbaar. Maar zoals gezegd werd deze meting in een laat stadium gedaan, zodat
deze informatie ten tijde van de lichtbronkeuze nog niet beschikbaar was. In het volgende
hoofdstuk wordt de laserdiode dus nog als een mogelijk altematief behandeld.
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4. De lichtbronnen

Ieder kental van de vermenigvuldigingsvector wordt gevormd door een lineair moduleerbare
lichtbron. In eerste instantie komen daar twee type (halfgeleider) lichtbronnen voor in aanmer
king:

1) Light Emitting Diodes (LED's)
2) Laserdiodes

Beide bronnen zijn onderzocht op hun bruikbaarheid. De voornaamste conclusies zijn in de
volgende paragrafen te vinden.

4.1 De Light Emitting Diode

De Light Emitting Diode, kortweg LED, is een halfgeleider lichtbron. Het woordje 'Light'
impliceert dat een LED alleen in het zichtbare spectrum (400 nm - 700 nm) uitzendt, maar er
zijn ook LED's die in het niet zichtbare infrarood- of ultravioletgebied stralen. Toepassingen
van LED's liggen onder andere op het gebied van glasvezelcommunicatie en elektro-optische
isolatoren (infrarood) en als informatielink tussen apparatuur en gebruiker (signalerings-LED's).

Ben LED wordt gevormd door een p-n overgang in een halfgeleider. Voor LED's met
emissie in het zichtbare gebied is GaAs1_yPy (0< y < 1) een veel gebruikte legering. Het getal
y ([y] = mol) bepaalt de verhouding tussen de aantallen moleculen Arseen (As) en fosfor (P).
Voor 0 < y < 0.45 is de bandgap 'direct' en daarboven is de bandgap 'indirect'. Dit betekent
dat voor een transition van valentieband naar geleidingsband naast voldoende energie ook nog
een bepaalde impuls (fonon) nodig is. Dit fonon kan bijvoorbeeld uit kristaltrillingen komen.
Behter de kans op een indirecte transition is veel kleiner dan op een directe omdat er aan een
extra voorwaarde voldaan moet worden. Dit betekent dat de zogenaamde quantum efficiency (
het aantal geproduceerde fotonen per elektron-gat paar) bij een indirecte bandgap behoorlijk af
neemt. Ben en ander is geillustreerd in figuur 14 (bron: [13]) waar de quantum efficiency (%)
is uitgezet tegen y. Door toevoeging van stikstofverontreiniging~n aan de legering worden extra
recombinatieplaatsen in de bandgap gecreeerd waardoor de quantum efficiency verbeterd wordt.
De frequentie met maximum intensiteit in het spectrum van een LED wordt bepaald door de
bandgap grootte. Ben maat voor de breedte van het spectrum is de Full Width at Half Maximum
(FWHM) waarde. Voor de FWHM geldt de empirische formule:

FWHM = K * A.~
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waarbij Keen konstante is, en Am de golflengte met maximale intensiteit. Dit betekent dat voor
langere golflengtes (dus richting infrarood) de breedte van het spectrum toeneemt. Ret grote
voordeel van een LED is het feit dat de optische output bijna lineair is met de stroom door de
LED.

4.2 De laserdiode

Ben laser is een device dat gekenmerkt wordt door het uitzenden van monochromatisch licht. Er
zijn verschillende manieren om laserlicht op te wekken (denk bijvoorbeeld aan de gaslaser),
maar hier beperken we ons tot de halfgeleiderlaser. Ret woord laser is een acroniem voor Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

In iedere halfgeleiderlaser zit een optische holte. De lengte van deze holte bepaalt de
golflengte van het device. De optische holte heeft spiegelende wanden die licht gedeeltelijk
doorlaten (bijvoorbeeld 10 %). In de optische holte wordt een staande golf opgewekt, waarbij
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figuur 14. Quantum efficiency als functie van y

de opgewekte golflengte precies twee maal de lengte van de holte is. De staande golf wordt in
stand gehouden doordat gegenereerde fotonen alle de juiste fase en golflengte bezitten. Vandaar
dat we spreken van gestimuleerde emissie. Bij een LED treedt spontane emissie op, en daarom
is het bijbehorende spectrum ook veel breder. Bij lage stuurstromen vertoont ook een laserdiode
enige spontane emissie. De optische intensiteit is dan echter erg laag. Bij toenemende
stuurstroom treedt zogenaamde populatie-inversie op (er zijn dan meer minderheidsladingdragers
dan meerderheidsladingdragers) en krijgt gestimuleerde emissie de overhand. Ben laserdiode
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gedraagt zich bij lage stuurstromen dus (qua spectrum) als een LED. De stroom waarbij
gestimuleerde emissie de overhand krijgt wordt de drempelstroom genoemd. Eenmaal voorbij
deze drempelstroom zijn de optische output en de stuurstroom van de laserdiode rechtevenredig.
Deze drempelstroom van een laserdiode is erg temperatuurafbankelijk. Vandaar dat een
halfgeleiderlaser altijd via een meet- en regelcircuit temperatuurgestabiliseerd moet worden.

4.3 De keuze tussen de 2 mogelijke lichtbronnen

Beide lichtbronnen zijn getest in de praktijk. In deze paragraaf worden deze onderzoekingen
chronologisch behandeld. In eerste instantie werd gekozen voor de LED omdat deze eenvoudig
verkrijgbaar en het meest voor de hand liggend is. Eerst is de lineariteit van de optische output
met de stroom door de LED getest. Dit is gedaan door vlak voor de LED een optisch-vermogen
meter te plaatsen en de stroom door de LED te varieren. In figuur 15 is de stroom uitgezet tegen
de gemeten lichtintensiteit.

~I!O I "~.".' ""1 " " I "0

,,'--"'=--------:":-------;-------,-':-----0---------:-'

figuur 15. LED-intensiteit ais Junetie van de stuurstroom

De LED lijkt behoorlijk lineair, maar er is weI degelijk een afwijking. In figuur 16 is het ver
schil tussen een lineaire lichtbron en de gemeten LED uitgezet in procenten afwijking. De groot
ste afwijking zit bij 5 rna en bedraagt daar meer dan 5%. AIleen een lineaire lichtbron is
bruikbaar, dus deze afwijking moet op een of andere manier gecompenseerd worden. Dit kan
in hardware door er een correctieschakeling voor te schakelen. Of in software door een cor
rectietabel. Na genoemde meting bleek echter dat m.b.v. LED's geen evenwijdige bundels te
maken zijn (hoofdstuk 2). Vandaar dat toen laserdiodes bekeken zijn, omdat deze dit probleem
niet hebben.

Er waren een tientallaserdiodes beschikbaar gesteld door Philips. Ret betreft hier de LT
022 MC van Sharp. Deze infrarood laserdiodes (A=780 nm) worden ook gebruikt in de CD
spelers van Philips. In de behuizing van dit device zit een fotodiode ingebouwd. Riermee kan
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figuur 16. afwijking van de lineariteit van een LED in procenten

de optische output van de laserdiode direct gemeten worden. De stroom afkomstig van deze
fotodiode is een maat voor de uitgestraalde optische intensiteit. Het bleek niet eenvoudig een ge
schikt circuit te vinden voor de aansturing van een laserdiode. Zoals gezegd dient een laserdiode
altijd via een meet- en regelcircuit aangestuurd te worden. In de CD-speIer situatie wordt de
laserdiode alleen in de aan of uit toestand gebruikt. Voor de OVMV moet de laserdiode echter
256 intensiteitswaarden aan kunnen nemen. Dit vereist een andere schakeling zoals die gegeven
in de application notes van de laserdiode. Die schakeling is alleen geschikt voor binaire
toepassingen (aan of uit).

De directe aanleiding om af te zien van laserdiodes was uiteindelijk de gevoeligheid.
Deze devices bleken erg gevoelig voor statische electriciteit te zijn. Dit betekent dat zelfs het
aanraken van een laserdiode met de hand al fataal kan zijn. Tijdens enkele tests met de laserdio
des (waarbij de nodige voorzorgen genomen waren) zijn er 8 van de 10 gesneuveld. Gevoegd
bij het feit dat er geen werkende schakeling was gevonden werd definitief afgezien van het
gebruik van laserdiodes. Zoals uit het vorige hoofdstuk al is gebleken was dit de enige juiste
beslissing.
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5. De hardware

Met de huidige stand der optische techniek kan een optische computer nog steeds niet
functioneren zonder (rand-)elektronica. In deze optische computer heeft de hardware de
volgende taken:

1) het aansturen van de LED's
2) het uitlezen van de detectoren
3) het communiceren met de PC

Ben PC is nodig voor een gebruiksvriendelijke interface tussen de optische computer en de
gebruiker. In deze PC is extra hardware nodig in de vorm van enkele I/O-lijnen. Hiervoor is een
op de vakgroep ontwikkelde I/O-kaart beschikbaar. Berst wordt deze I/O-kaart kort besproken,
en vervolgens de zelf ontwikkelde hardware.

5.1 De I/O-kaart van de PC

Hieronder voIgt een beknopte beschrijving van de I/O-kaart. Ben exacte beschrijving vindt U
in [8]. De I/O-kaart is voorzien van in totaal 6 X 8 datalijnen. Deze lijnen komen direct uit twee
8255A's. Dit zijn standaard Programmable Peripheral Interfaces (PPI). Deze Intel NMOS
bouwstenen zijn speciaal bedoeld voor gebruik bij de intel 80XXX familie. De IC's kunnen een
kloksnelheid aan van 20 MHz. Zoals verderop zal blijken is de maximale snelheid van de
hardware (microcontroller) die aan deze IC's hangt 1 MHz, dus is deze I/O-poort snel genoeg.

De 8255A heeft 3 poorten met ieder 8 datalijnen beschikbaar. Poort A en B zijn
programmeerbaar als zijnde een input danwel een output poort. Poort C is weer onderverdeeld
in twee nibbles. Deze twee nibbles zijn ook apart programmeerbaar als input danweI output.
Programmering hiervan vindt plaats via een control register. De kaart is zodanig geconfigureerd
dat er van memory mapped I/O sprake is. Dat houdt in dat de poorten en control registers direct
als een geheugenplaats bereikbaar zijn. Via dipswitches is de exacte plaats in het geheugen nog
enigszins te varieren. Er is gekozen voor de volgende plaatsing:
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Tabe12. Plaatsing van de I/O-poorten in het geheugen

I eerste 8255A I tweede 8255A I
I Geheugen I functie I geheugen I functie I

$300 control $304 control
register register

$301 poort A $305 poort A

$302 poort B $306 poort B

$303 poort C $307 poort C

De datalijnen van de I/O-kaart worden via een 64-pins connector naar buiten uitgevoerd. Ben
configuratie van deze connector is in [8] niet gegeven zodat deze zelf bepaald diende te worden.
De drie poorten A, Ben C van de eerste 8255A ($300-$303) bevinden zich op de pinnen Cl 
C24 van de flatcable. De pinnen lopen van LSB naar MSB. De poorten van de tweede 8255A
lopen van Al - A24. Deze poorten worden voor deze toepassing niet gebruikt.

5.2 De ontworpen hardware

Zoals reeds genoemd heeft de te ontwikkelen hardware de volgende taken:

1) communicatie met de PC
2) het aansturen van de LED's met de juiste intensiteit
3) het uitlezen van de detectoren

In het blokschema in figuur 17 is dit verduidelijkt. Om zo flexibel mogelijk te blijven wordt een
microprocessor als hart van de schakeling gebruikt. Hierdoor kunnen wijzigingen in bijvoorbeeld
het protocol voor communicatie tussen de PC en de microprocessor op eenvoudige wijze in
software gewijzigd worden. Op de vakgroep was reeds enige ervaring opgedaan met de MCS-51
familie van microprocessoren van Intel zodat hiervoor gekozen is.

Uit de verschillende versies van deze familie is de 87C51 gekozen. Het getal 87 duidt
aan dat het een versie met een interne EPROM betreft (in plaats van bijvoorbeeld een ROM) en
de C staat voor CMOS. De 87C51 heeft 32 I/O-lijnen beschikbaar, 4K aan intern EPROM
geheugen en 128 bytes aan interne RAM. De kloksnelheid bedraagt maximaal 12 MHz. De
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jiguur 17. schematische opzet van het systeem

meeste instructies duren 12 en enkele 24 klokcycli. Er kunnen dus maximaal 1 miljoen
instructies per seconde uitgevoerd worden. In tabel 3 staan de functies van de gebruikte IC's en
in tabel 4 de toewijzing van de poorten. In figuur 18 wordt de schakeling weergegeven.

Tabel3. Gebruikte Ie's en hun functie

I IC-nummer I IC-functie I
87C51 8-bits Microcontroller

4051 analoge multiplexer

AD7228 8-voudige 8-bits DAC

AD7569 8-bits DAC/ADC ineen
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Tabe14. Toewijzing van de poorten van de microcontroller

poort functie

0 communicatie met PC

1 databus voor DAC's en ADC

2 controle lijnen voor PC

3 controle lijnen voor DAC/ADC

CONTROLI,JNEN

NAAR PORT C

VAN PC

OATALI,JNEN

NAAR PORT B

vAN PC

R

PO.O
PO.l
PO.2

PO'3~~PO.4
PO.S
PO.6
PO.7

P2.7 ~~--,
P2.4
P3.4
P2.S

87C$1

OB7
OB6
OBS
OB4
OB3
OB2
OBl eLK
OBO

~

VIN RANCE

VOUT

OAe/Aoe ~
A07S69

H R PR

10K

lK

P3.0
P3.1
P3.2
P3.3

~

[:---l---~=:::Jtt:1XT AL 1X'TAL2

VOUT 1 DBO ~I~~~~~~~~IP 1.0

VOUT2 OBl Pl.l
VOUT3 DB2 Pl.2
VOUT4 DB3 Pl.3
VOUTS 084 Pl.4
VOUT6 DBS Pl.S
\lOUT? 086 Pl.6

---'VV'---'i...j VOUT B OB7 P 1. 7
lK

"'SV ----'VV'--......ll...J VREF :~ ~§§~~~gg~~s~~: ~
47k OCTAL OAe ai ~ ~~:~

LH18S-2.S A0722B
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CA314Q

6B

LEO

figuur 18. De hardware
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De 'highlights' van de andere IC's zijn als voIgt.

De 8-voudige DAC

De 8-voudige DAC werkt met 8 bits precisie en heeft een conversietijd van 2 p.s. Met behulp
van de drie adreslijnen AO-A2 kan een van de 8 DAC's geadresseerd worden. Op het moment
dat de wr-pin van de AD7228 laag gaat, wordt de DAC transparant (voIgt zijn digitaal
aangeboden input) en op de opgaande flank wordt de data gelatched. De writepuls dient vol
doende lang te zijn (90 ns) maar de microcontroller kan maximaall instructie per p.s verwerken,
zodat dit geen probleem is. De acht analoge uitgangen liggen tussen de 0 V en 2.5 Volt. Er is
voor dit IC gekozen omdat hij voldoende snel is (tot 500 KHz), voldoende precies (8 bits) en
vooral omdat er precies 8 DAC's nodig waren. Op deze manier wordt dus bespaard op het aantal
IC's (geen multiplexer of 7 andere DAC's nodig) en is de kans op storingen (vooral tijdens de
testfase) kleiner.

DeADC/DAC

Voor het uitlezen van de 8 detectorwaarden is een ADC nodig. Een 8-voudige was niet
beschikbaar, zodat andere selectiecriteria nodig waren. De gebruikte AD7569 is voldoende snel
(samplefrequentie tot 500 Khz mogelijk) en precies (8 bits) en heeft tevens een extra DAC
ingebakken. En deze kan mooi gebruikt worden voor het compenseren van de offsets t.g. v. het
niet volledig blokkeren van het LCD-scherm (hoofdstuk 3). De DAC heeft een conversietijd van
1 p.s. Het beschrijven van de DAC gaat net als bij de AD7228 met de WR-pin. De ADC timing
is wat ingewikkelder. Beschouw figuur 19. Door een puIs op de st-lijn wordt de conversie in

figuur 19. timingdiagram van de ADC

gang gezet. De microprocessor kan via de int-lijn checken of de conversie al klaar is. Hierna
kan de data van de datalijnen gelezen worden. Door het generen van een read pulse zal de int
lijn op de stijgende flank van deze puIs weer hoog worden en de ADC is klaar voor een volgen
de conversie.
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de analoge multiplexer

De 4051 is een analoge multiplexer. Het IC heeft 8 analoge inputsignalen en een analoge output.
Via de drie adreslijnen AO-A2 kan een van de inputs naar de output doorgeschakeld worden.

de zenerdiode

De referentiespanning voor de DAC dient uiteraard stabiel te zijn. Hiervoor is het IC LMI85-2.5
genomen waarin de referentiespanning afgeleid wordt van de grootte van een bandgap. De
bandgap is temperatuurafhankelijk, maar het IC is hiervoor gecompenseerd. De spanning van
2.5 Volt is gegarandeerd indien voor de stroom I geldt:

20 ~A ~ I ~20 rnA (22)

De temperatuursafhankelijkheid van dit IC is typisch 20 ppm/oC. Bij een (abnormaal)
temperatuursverloop van 50 °C verandert de spanning dus slechts 0, 1 %.

5.3 De LED-intensiteit en de detectorgevoeligheid

De maximale stroom door de LED's is in te stellen met behulp van de potmeter R3 van 500. De
stroom die loopt door de LED voldoet aan de vergelijking:

I =LED
Vstuur

68 Q+lS
21,2 rnA :!i: lLED,rnax :!i: 36,8 rnA (23)

Met behulp van R3 kan de maximale LED stroom ingesteld worden tussen de aangegeven
grenzen. Deze maximale stroom moet per LED ingesteld kunnen worden omdat de
lichtopbrengst per LED varieert. Door een juiste instelling van de 8 potmeters kunnen we de
LED's even fellaten branden bij gelijke aansturing. De stroom door de LED's wordt geleverd
door aan CA3140 opamp. Deze opamp is een vervanging van de bekende 741, maar heeft wat
betere eigenschappen. De opamp kan maximaal 40 Ma leveren, en dat is voor onze toepassing
genoeg. De snelheid waarmee de LED aan te sturen is, is getest door een snelle blok op V+ te
zetten en vervolgens de stroom door de LED te meten. De LED dient zich namelijk ingesteld
te hebben op de juiste intensiteit op het moment dat de detectoren uitgelezen worden. Het bleek
dat de blokgolfgenerator het al bij 1 MHz opgaf, terwijl de stroom door de LED de blok nog
steeds zonder afwijking volgde. Tot 1 MHz is de schakeling dus zeker te gebruiken, en dat is
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tevens de maximale snelheid van de microcontroller.
Ook de detectorgevoeligheid kan ingesteld worden. Beschouw de opamp die met zijn

uitgang aan de Vin-pin van de ADC hangt. Op dit punt worden de detectorwaarden een voor een
(via de multiplexer) ingelezen. De Kirchhoff stroomvergelijking voor dat punt is:

'V;n Vout+ +
R1 lOs Q

Vd = -Ia lS.

= 0
(24)

waarbij Vd de detectorspanning en I d de detectorstroom is. R1 en R2 zijn potmeters.
Gecombineerd en herschreven voIgt hieruit:

(25)

De negatieve term wordt gebruikt om de offset te compenseren. Met behulp van potmeter R1 kan
het maximum van Vi op 2.5 Volt afgeregeld worden. Door potmeter R2 kan het detectorsignaal
in de juiste verhouding tot de offset gebracht worden.
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6. De software

De software bestaat uit twee aparte programma's. Er is een programma geschreven voor de PC,
dat als interface tussen het systeem en de gebruiker dient en een programma voor de micro
controller, die direct met de LED's en de detectoren communiceert. Ret programma voor de PC
is geschreven in Turbo Pascal, de microcontroller is geprogrammeerd in zijn eigen assembler
taal. Listings van beide programma's staan in bijlage I en II. Tevens zijn de programma's op
het bijgeleverde schijfje te vinden onder de namen:

PC-programma:

microcontroller programma

:optisch.pas

:optisch.asm
:optisch.hex

de file met de extensie *.asm is de source-file en de file met de extensie *.hex is de binaire file,
zoals die aangeleverd wordt aan de programmer voor de microcontroller. Dataoverdracht tussen
de PC en de microcontroller vindt plaats via een soort handshake protocol. Riervoor worden vier
bits gebruikt, te weten:

1)
2)
3)
4)

MPRTR
PCRTR
ACKIN
ACKOUT

(MicroProcessor Ready To Receive)
(PC Ready To Receive)
(ACKnowledge INput)
(ACKnowledge OUTput)

De eerste twee bits geven aan dat het betreffende systeem klaar staat om data te ontvangen (en
dus eigenlijk wacht op het andere systeem). Na een reset (power-up of resetknopje) van de
hardware staat de microcontroller altijd in de ontvangstmode. De andere twee bits dienen als
bevestiging dat het databyte op de databus valid is. Als voorbeeld van dit protocol, beschouw
de actie dat de PC een byte naar de microcontroller wil sturen. Dit gaat via de volgende 7
stappen:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

PC (zendmode)

is MPRTR hoog? ==> ja
zet databyte op databus
set ACKOUT
is ACKIN hoog? = = > nee
is ACKIN hoog? = = > ja
reset ACKOUT
is ACKIN laag? == > ja
ready

Microcontroller (ontvangstmode)

is ACKOUT hoog? ==> nee
is ACKOUT hoog? ==> nee
is ACKOUT hoog? = = > ja
lees databyte van databus
set ACKIN
is ACKOUT laag? = = > ja
reset ACKIN
ready
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6.1 De software voor de microcontroller

Zoals reeds in paragraaf 5.2 vermeld is wordt van de MCS-51 microcontroller familie van Intel
gebruik gemaakt. De 87C51 heeft een ingebouwde EPROM. Programmering vindt plaats via een
speciale programmer. In dit geval is dat gebeurd op vloer 8, bij de heer Stoelinga. Uiteraard
moet voor iedere nieuwe programmering de EPROM eerst gewist worden met een ultraviolette
lamp. De microcontroller moet communiceren met:

1) de PC
2) de LED's
3) de detectoren

De communicatie tussen de PC en de microcontroller vindt plaats via een datapakket (volgens
het voornoemde protocol) met het volgende formaat:

PC ==> microcontroller (10 bytes)

1 byte
1 byte
8 bytes

: geeft 'mode' aan
: aantal iteraties indien mode = iteratief
: de 8 vectorkentallen (LEDintensiteitswaarden)

microcontroller = = > PC (8 bytes)

8 bytes : de 8 uitgelezen detectorwaarden

het 'modebyte' kan 5 waarden aannemen waarna de microcontroller de volgende actie
onderneemt:

modebyte = 1: testroutine.
2: enkelvoudige optische vermenigvuldiging.
3: iteratieve vermenigvuldiging (het tweede byte in het datapakket

geeft aan hoeveel iteraties.
4: testroutine die de LED's alle intensiteitswaarden opvolgend laat

doorlopen.
5. testroutine

De waarden 1, 4 en 5 zijn in normaal gebruik niet nuttig. De testroutines dienden slechts als
controle van de software. Normaalgesproken zal mode 2 of 3 gebruikt worden.
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6.2 Software voor de PC

De software voor de PC dient de gebruikerswensen over te brengen naar de microcontroller. Na
het opstarten krijgt de gebruiker het volgende menu voorgeschoteld:

1)= INVOER 8 X 8 MATRIX EN VECTOR
2)= UKEN OPTISCH SYSTEEM
3) = OPTISCHE VERMENIGVULDIGING
4)= ITERATIEVE OPTISCHE VERMENIGVULDIGING
5)= BEPALING PRECISIE VAN OPTISCH SYSTEEM
6)= QUIT

De actie bij deze menukeuzes is respectievelijk:

1) In deze routine kunnen de vector en matrix ingevuld worden. Dat kan handmatig danwel
random gebeuren. Bij handmatige invoer wordt nagegaan of de ingevoerde waarde weI ligt
tussen de grenzen (0 < = waarde < =255).

2) Deze routine heeft de taak om de offsetwaarden te bepalen. Indien de LED's maximaal
aangestuurd worden en aIle pixels geset zijn, dan lezen de detectoren de offsetwaarden uit. Deze
offsetwaarden dienen vervolgens in de microcontroller ingelezen te worden. Deze routine is nog
niet beschikbaar.

3) De computer stuurt een eerder ingegeven datapakket met intensiteitswaarden naar de
microcontroller. Na de optische vermenigvuldiging laat de computer het antwoord zien.

4) Idem aIs 3, aIleen vindt de vermenigvuldiging iteratief plaats. Dat wi! zeggen dat het
antwoord van iedere vermenigvuldiging (de detectorwaarden) weer doorgesluisd wordt naar de
LED's. Dit doorsluizen gebeurt in de microcontroller (voor maximaIe snelheid) en vindt een
vooraf ingesteld aantal keren plaats. De PC vraagt vooraf naar het aantal gewenste iteraties.

5) In deze routine wordt de precisie van het optische systeem bepaald. De computer voert
dezelfde vector matrix vermenigvuldiging uit aIs de OVMV en vergelijkt het antwoord. Door
het optische antwoord te vergelijken met het (altijd correcte) wiskundige antwoord kunnen we
de precisie van het systeem beoordelen. Deze routine is nog niet beschikbaar.

6) Einde van het programma
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7. Afregeling van het systeem

Het totale systeem bevat nogal wat parameters die pas in de praktijk bepaald kunnen worden.
Het betreft hier zowel de hardware als de software. Van de hardware moeten de verschillende
potmeters afgeregeld worden. De potmeters hebben drie functies:

1) instellen maximale intensiteit LED's (8 stuks)
2) instellen gevoeligheid pindiodes (8 stuks)
3) instellen maximale offset (1 exemplaar)

In de software moet een correctietabel voor de LED's bepaald worden. Tevens moet bepaald
worden welke pixels nu precies allemaal aangestraald worden, en welke niet (want er wordt
slechts een klein gedeelte van het LCD-scherm gebruikt). De totale afregeling vindt in 4 stappen
plaats.

7.1 Afregeling van de LED-potmeters

We streven naar gelijke intensiteit van de LED's bij gelijke aansturing. Hiervoor wordt een
willekeurige LED afgeregeld op ergens rond de 30 rnA en dient verder als referentie. Het LCD
scherm wordt verwijderd en de offset wordt softwarematig op 0 gehouden. Van deze LED wordt
een afbeelding gemaakt op aIle detectoren. De binnenste detectoren zullen meer licht ontvangen
dan de buitenste omdat de lijnafbeelding geen constante intensiteit heeft (hoofdstuk 2). We
nemen daarom een van de twee binnenste detectoren en gebruiken deze als lichtmeter. De
potmeter R1 wordt nu zo afgeregeld dat de detector de maximale waarde 255 aangeeft. De LED
wordt dan uitgezet. Vervolgens worden aIle andere LED's een voor een aangezet. Voor iedere
LED wordt dan zijn eigen potmeter zodanig afgeregeld dat de detector weer 255 aangeeft. Na
deze cyclus zijn de LED's allemaal afgeregeld en is de intensiteit bij gelijke aansturing voor alle
maal gelijk.

7.2 Bepaling van de correctietabel voor de LED's

De LED's zijn, zoals we gezien hebben, niet lineair. De stroom door de LED's is in 256lineaire
stapjes te verhogen. De optische output neemt daarbij niet-lineair toe. Het lineariseren gaat nu
als voIgt in z'n werk. We meten een voor een de optische output van de LED's voor alle 256
aanstuurwaarden (-stromen). De gemeten waarden zullen vanwege de instelling van de hardware
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in het bereik [0 ; 255] liggen. Beschouw nu de gewenste optische output die verdeeld wordt in
N (N < 255) gelijke (lineaire) stappen. Voor iedere gewenste optische output wordt die stuur
waarde gezocht die deze gwenste waarde het dichtst benaderd. De aanstuurwaarde wordt
opgeslagen in de correctietabel. Het verschil tussen de gewenste waarde en de praktische waarde
noemen we de benaderingsfout. Hoe kleiner N gekozen wordt, des te kleiner zal de benaderings
fout zijn. De waarde N wordt nu z6 klein gekozen dat de benaderingsfout binnen bepaalde
grenzen blijft.

7.3 Afregeling van de detectoren

Het LCD-scherm wordt nu weer aangebracht. Alle pixels van het scherm worden 'geset'. De
transmissie is dus minimaal. In matrixtaal betekent dit dat alle matrixelementen 0 zijn, en aile
detectorwaarden moeten dus eigenlijk 0 zijn. Vervolgens worden aile LED's maximaal
aangestuurd. Zoals uit formule (18) is de offset dan ook maximaal. We grijpen nog even terug
naar deze formule:

{

bl : a(al +a2) + alP ll + a2Pl2
b2 - a(a l +a2) + a lP2l + a2P22

(26)

Doordat aile pixels geset zijn, zijn de Bx,y parameters aIlemaal O. Wat dus overblijft is de offset.
In hoofdstuk 5 zagen we dat geldt:

(27)

We maken nu de 8 potmeters R1 maximaal. We kunnen dan de detector-potmeters Rz zodanig
afregelen dat Vin=O Volt wordt. Nu hoeven alleen de potmeters R1 nog afgeregeld te worden.
Hiervoor worden alle pixels gecleared. Dit betekent in matrixtaal dat zowel de
vermenigvuldigingsvector als de matrixelementen maximaal zijn, en de detectorwaarden moeten
dus ook maximaal zijn. Maximale detectorwaarde betekent dat Vin =2.5 Volt moet zijn. De
potmeter R1 wordt nu dus zo afgeregeld dat Vin=2.5 Volt wordt en de ontvangen detectorwaarde
dus 255 is. Hiermee is de hardware volledig afgeregeld.
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7.4 Bepaling van het werkzame gebied op het LCD-scherm

Ais laatste ijkingsstap moet bepaald worden welk gebied op het LCD-scherm door de LED's
aangestraald wordt. Dit gebied zullen we aanduiden met het werkzame gebied. Het werkzame
gebied wordt als voIgt bepaald. AIle LED's worden maximaal aangestuurd en alle pixels
gecleared. De detectoren geven dan de maximale waarde aan. Vervolgens worden de pixels ren
voor ren geset. Van links naar rechts, rij voor rij. Zodra de eerste detectorwaarde afneemt is
de linkerbovenhoek van het werkzame gebied gevonden. Dit proces gaat door totdat een volgend
geset pixel geen invloed op de detectorwaarden meer heeft. Dan zijn we aan de
rechterbovenhoek van het werkzame gebied gekomen. Hierna worden de pixels per rij geset. De
laatste rij die nog invloed heeft op de detectorwaarden legt de onderkant van het werkzame
gebied vast. Hiermee zijn dan de laatste twee hoekpunten gevonden. Dit gebied wordt vervolgens
in 8 X 8 identieke rechthoekjes verdeeld. Voorwaarde voor het slagen van deze ijking is dat het
afbeeldingssysteem perfect werkt. Dit betekent dat het aangestraalde gebied op het LCD-scherm
precies rechthoekig moet zijn en evenwijdig ligt met de zijkanten van het LCD-scherm.
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8. Resultaten

Zoals uit de voorgaande hoofdstukken al blijkt is tijdens het project nogal eens van strategie
veranderd omdat een bepaalde aanpak in de praktijk niet bleek te werken. De meting van het
spectrale gedrag van het LCD-scherm bijvoorbeeld yond in een relatief laat stadium plaats. Uit
deze meting kon geconcludeerd worden dat het gebruik van laserdiodes met een golflengte van
780 nm niet werkt. Toch was daar voor de meting al heel wat tijd in gestopt. De uiteindelijke
setup was pas enkele weken voor het einde van het project beschikbaar. De lenzen, LED's en
detectoren waren geplaatst in een speciaal daarvoor gemaakte lichtdichte bak. In deze bak zat
een optische rail zodat de onderlinge afstanden makkelijk te wijzigen waren. Ret geheel is
opgezet in een donkere kamer zodat de invloed van omgevingslicht uitgeschakeld kon worden.

Berst werd het lenzenstelsel op zijn werking gecontroleerd. Ret bleek dat de pijpjes na
de collimatorlensjes te kort waren, waardoor toch nog overlap plaats yond. Door de LED's om
en om uit te laten komen de bundels twee keer zo ver van elkaar te liggen en kan in ieder geval
het systeem nog verder getest worden (ondanks een halvering in potentiele rekenkracht). De
overblijvende bundels bleken niet mooi scherp omrand te zijn. Dit is een gevolg van reflecties
binnen het pijpje, waardoor een soort slagschaduw optreedt.

Er kwam nog een ontwerpfout aan het licht. De onderlinge afstand van de LED's is zo
gekozen dat hun afbeeldingen precies passen op de gebruikte cylindrische lenzen van 60 X 50
mm. De 8 LED's zijn daarom verdeeld over een afstand van 60 mm. Echter na het LCD-scherm
is het lenzensysteem een kwartslag gedraaid. Rierdoor wordt de horizontale afmeting van de
cylindrische lenzen dus 50 mm in plaats van 60 mm. De twee buitenste bundels vallen dus niet
op deze lenzen en zijn nutteloos. De overgebleven bundels werden aan de andere kant van het
LCD-scherm inderdaad weer geconvergeerd tot puntjes. Echter de intensiteit van deze
lichtpuntjes was erg laag. Bij volle aansturing van de LED's waren deze puntjes nog weI zicht
baar, maar bij minimale aansturing (1/256 van het maximum) was er met het oog niets meer van
te zien. Ret lichtgeleidingssysteem werkt dus weI, maar met de volgende beperkingen:

1) de twee buitenste bundels vallen af
2) de divergentie dient verder beperkt te worden (dus langere pijpjes)
3) de hoeveelheid licht die uiteindelijk voor de detectoren overblijft is niet erg groot
4) de lichtbundels zijn niet scherp omrand (slagschaduw)

Vervolgens werd de hardware getest in het systeem. In gewoon daglicht voldeed de hardware
prima. De ontvangen detectorwaarden bleken afhankelijk van de hoeveelheid opvallend licht.
Naar het raam toegekeerd nam de detectorwaarde toe. Echter, eenmaal in het systeem ingepast
voldeed de hardware niet langer. Ret ruisnivo in de schakeling lag dermate hoog (of het
lichtnivo dermate laag) dat het meetsignaal in de ruis verdween. Aan de ingang van de AD
convertor werd al zo'n 100 mV ruisspanning gemeten. Daar bovenop zaten nog allerlei spikes
van schakelpulsen. Ook de PC veroorzaakte ruis in de schakeling. Er was een duidelijk 20 MRz
signaal aanwezig op diverse punten in de hardware. Bij metingen in de lichtdichte bak stonden
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de detectorwaarden te flipperen rond de 50 of hoger (256 is maximaal). Of de LED's (die de
detectoren aanstraalden) maximale intensiteit hadden of uit stonden was in de detectorwaarden
niet terug te vinden. Ret totale systeem blijkt in deze opzet dus niet te werken. Weliswaar is het
ruisprobleem in de hardware waarschijnlijk oplosbaar, maar de daarvoor benodigde tijd
ontbreekt. Ret totale systeem heeft dus nooit gewerkt. De complete ijkingsprocedure is dien ten
gevolge dan ook niet uitgevoerd.

8.1 Mogelijke foutenbronnen in bet systeem

De resultaten van het systeem bleken dus danig tegen te vallen. Door het hoge ruisnivo van de
hardware is de werking van bijvoorbeeld het LCD-scherm niet eens te testen. WeI kunnen er
enkele foutenbronnen in het systeem aangewezen worden. In het volgende overzicht staan
foutenbronnen en een eventuele remedies.

- optische overspraak in het systeem.

Dit heeft verschillende oorzaken. De pijpjes bleken te kort te zijn waardoor de bundels nog
steeds overlapten. Dit is op te lossen door de pijpjes langer te maken. De randen van de
lichtbundels waren niet scherp omdat er binnen de pijpjes nog reflecties waren. Dit is op te
lossen door in de pijpjes groeven aan te brengen danwel de pijpjes van binnen zwart te maken.
Verder bleek in de gehele opstelling een lichtwaas te hangen. Dit werd veroorzaakt door allerlei
reflecties tegen wand, bodem, etc. Dit is te onderdrukken door de hele bak zwart te verven en
afschermingen aan te brengen. Ret zwart laten maken van de lichtdichte bak zou de aflevertijd
met twe weken vertragen, vandaar dat dit niet gebeurd is.

- ruis in de hardware

De computer had een duidelijk storende invloed op de schakeling (EM-straling en netstoring).
Door de computer aan een andere netgroep te hangen en de fysische afstand tussen de PC en de
hardware te vergroten is dit te onderdrukken. De verbindingen op het printje zijn gemaakt met
losse draadjes en al deze draadjes werken als ontvanger van EM-straling. De schakeling zal
daarom opnieuw opgezet moeten worden op een PCB (printed Circuit Board). Ret analoge en
digitale gedeelte moeten daarbij strenge gescheiden worden. In de huidige schakeling zijn allerlei
digitale schakelpulsen op analoge lijnen terug te vinden. Ieder IC moet geaard worden met een
apart draadje. Nu zijn al deze aardpunten onderling doorverbonden. Ook de voeding zal
afdoende ontstoord moeten worden. De nu gebruikte powermodules zijn nog niet (afdoende) ont
stoord.

Omdat het systeem nooit compleet is geweest is de invloed van andere foutenbronnen niet
direct waarneembaar geweest. Toch zijn er nog andere foutenbronnen aan te wijzen die op zullen
duiken zodra de twee voorgaande, overheersende foutenbronnen tot een aanvaardbaar nivo zijn
terug gebracht.
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- de temperatuursafhankelijkheid

Vooral de LED's zijn temperatuursafhankelijk. Bij toenemende temperatuur en gelijkblijvende
stuurstroom neemt de intensiteit van de LED af. Het is dus zaak de temperatuur van de LED's
zo stabiel mogelijk te maken danwel de afwijking te corrigeren. Ben mogelijke oplossing is de
LED's indien ze niet gebruikt worden met halve intensiteit aan te sturen. Zodra ze dan voor een
vermenigvuldiging gebruikt worden zijn ze reeds 'op temperatuur' en dus stabieler. Ben andere
mogelijkheid is de lichtintensiteit via een meet- en regelsysteem stabiel te houden. WeI zal dat
de aanstuursnelheid van de LED's vertragen omdat regelsystemen een zekere tijd nodig hebben
voordat na een verandering het geheel weer gestabiliseerd is.

Ook het LCD-scherm zou in de praktijk weI eens temperatuurafhankelijk kunnen blijken
te zijn. Weliswaar zit er een ventilator in dit scherm ingebouwd maar dat is geen garantie dat
de temperatuur in gebruik niet oploopt. Hier zal dus ook rekening mee gehouden moeten
worden. Ook de convertors en de detectoren zijn temperatuurafhankelijk maar dat is waarschijn
lijk verwaarloosbaar. De temperatuur op het moment van ijken moet gelijk zijn aan de
temperatuur tijdens gebruik.

Andere foutenbronnen zijn bijvoorbeeld verouderingsverschijnselen van de LED's, niet
homogeniteiten in het LCD-scherm en mechanische trillingen van het LCD-scherm. Over dit
soort zaken (en hun relevantie) is echter weinig zinnigs te zeggen zolang het systeem niet als
geheel getest kan worden.
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9. Conclusies en aanbevelingen

Relaas is de OVMV nooit helemaal afgekomen. Ret vernieuwende van deze aanpak, het gebruik
van een dynamische SLM in de vorm van een LCD-scherm, is dan ook niet aan tests
onderworpen. Over het gebruik van LCD-schermen als SLM is dan ook niets zinnigs te zeggen.
Uit de afzonderlijke onderdelen van het project zijn weI conclusies te trekken.

Tijdens het project kwamen vele problemen aan het licht die allemaal samenhangen met
de gekozen aanpak. De drie belangrijkste keuzes die tijdens het project gemaakt moesten worden
zijn de volgende:

1) welk LCD-scherm te gebruiken
2) welke lichtbronnen te gebruiken
3) welk lichtgeleidingssysteem te gebruiken

Ret is echter moeilijk aan te geven welke keuze het belangrijkste is. Zodra voor een van de drie
een keuze gemaakt wordt, vallen voor de andere twee bepaalde mogelijkheden af. Indien geld
geen probleem is, kan het LCD-scherm als laatste gekozen worden. LCD-schermen zijn namelijk
op maat te maken (met de gewenste spectrale eigenschappen). Indien LED's als lichtbron
gebruikt worden, is een lichtgeleidingssysteem met lenzen niet aan te raden. Beter kunnen dan
fibers gebruikt worden (er is dan geen evenwijdige lichtbundel nodig). Indien laserdiodes als
lichtbron gebruikt worden dan kunnen zowel fibers als lenzen gebruikt worden voor het
lichtgeleidingssysteem. Laserdiodes zijn weI moeilijker aan te sturen.

Ret ideale systeem gebruikt lenzen en laserdiodes. Ret systeem is eenvoudig uitbreidbaar
zonder toenemende complexiteit. De lichtsterkte in het systeem is ook groter dan bij het gebruik
van LED's. Ben laserdiode heeft niet aIleen een grotere optische output, maar het licht is ook
efficienter in te koppelen. Ook als we kijken naar commerciele mogelijkheden komt dit systeem
er beter van af. Ret is namelijk redelijk eenvoudig te miniaturiseren. Denk daarbij aan
laserarrays en kleinere, hoogwaardige lenzen. Bij het gebruik van fibers is miniaturisatie veel
moeilijker.

De hardware moet zodanig ontwikkeld worden dat het ruisnivo geen invloed heeft op het
resultaat. Vanuit optisch oogpunt betekent dit dat de ingekoppelde lichtsterkte in het systeem zo
groot mogelijk moet zijn. Rierdoor gaat het toegestane ruisnivo omhoog. Vanuit hardware
oogpunt betekent dit dat aIle componenten afdoende ontstoord moeten worden. De voeding moet
ontstoord zijn, aIle IC's ontkoppeld, een strikte scheiding van analoge en digitale IC's en het
geheel dient opgebouwd te worden op een PCB. Resumerend zijn de aanbevelingen voor de
toekomst:

1) gebruik laserdiodes en lenzen
2) zoek een bijpassend LCD-scherm
3) let bij het ontwerpen van de hardware op mogelijke ruisbronnen
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BIJLAGE I Software listing van PC-programma

{$A+,B-,D +,E+,F-,I +,L+,N-,O-,R+ ,S+,V +}
{$M 16384,0,655360}

program OPTISCH(input,output);

USES DOS, CRT;

const

VAR

PCBUS
PORTB
CONTROL
MODE

PCRTR
ACKOUT
MPRTR
ACKIN
PCBUSIN
PCBUSOUT

=$301;
=$300;
=$302;
=$303;

:INTEGER=4;
:INTEGER=5;
:INTEGER=O;
:INTEGER = I;
=1;
=2;

{VOOR 1 BYTE DATA OVERDRACHT MET MP
{TEST INPUT
{BEVAT 4 STUURSIGNALEN
{ IS MODEBYTE VOOR DE PIA

{OUTPUT CONTROLEBITS, UPPERPART C

{INPUT CONTROLEBITS, LOWERPART C

{OM PCBUS INPUT...
{ DANWEL OUTPUT TE MAKEN

}
}
}
}

}

}

}
}

LEDINT

DETECT
RESULT
MATRIX
KEUZE
TOETS

:ARRAY[l..IO] OF INTEGER; {LEDINT[9] IS MODE
{ LEDINT[IO] IS AANTAL

:ARRAY[1.. 8] OF INTEGER;
:ARRAY[1.. 8] OF LONGINT;
:ARRAY[1..8] OF ARRAY[1..8] OF INTEGER;
:INTEGER;
:CHAR;

}
}

{************************************************************}
PROCEDURE BEEP;

BEGIN
WRITELN(CHR(7»;

END;



{************************************************************}
FUNCTION TIME :LONGINT;

VAR HOUR,MINUTE,SECOND,SECI00 :WORD;

BEGIN
GETTIME(HOUR,MINUTE,SECOND,SECI00);
TIME: = SECI00 +SECOND*60 + 3600*MINUTE + 3600*24*HOUR;

END; { FUNCTION TIME}

{************************************************************}
PROCEDURE POORTMODE(KEUZE :INTEGER);

BEGIN
IF KEUZE=PCBUSIN THEN PORT[MODE]: = 131;
IF KEUZE=PCBUSOUT THEN PORT[MODE]: = 129;

END; { PROCEDURE POORTMODE }



{************************************************************}
{DEZE PROCEDURE ZET HET X-STE BIT OP 1, DE REST }
{ OP 0, DUS ER ONTSTAAT EEN BYTE MET 1 BIT GESET }

FUNCTION BIT(NUMMER:INTEGER):INTEGER;

BEGIN
BIT: = 1 SHL NUMMER;

END; { PROCEDURE BIT }

{************************************************************}
FUNCTION TESTBIT(PINNR:INTEGER):BOOLEAN;

VAR
DUMMY : INTEGER;

BEGIN
DUMMY: = (PORT[CONTROL] AND BIT(PINNR»;
IF DUMMY=O THEN TESTBIT :=FALSE
ELSE TESTBIT: =TRUE;

END; { FUNCTION TESTBIT }

{************************************************************}

FUNCTION GETVAL :INTEGER;

VAR TOETS:CHAR;
CODE,TEMP :INTEGER;

BEGIN
GETVAL: =ORD(READKEY)-48;

END; { GETKEY }

{************************************************************}
{ DEZE PROCEDURE SET HET BETREFFENDE BIT OP DE }
{ CONTROL POORT }

PROCEDURE SETB(VAR BITNR:INTEGER);
VAR Hulp: integer;

BEGIN
Hulp: = Port[Control];
PORT[CONTROL]: = (Hulp OR BIT(BITNR»;

END; {SETB}



{MAAK RESULT VECTOR O}

{VOER VECTOR MATRIX VER-}
{ MENIGVULDIGING UIT }

{************************************************************}
{DEZE PROCEDURE CLEART HET BETREFFENDE BIT OP DE }
{ CONTROL POORT }

PROCEDURE CLEAR(BITNR:INTEGER);
VAR HULP :INTEGER;

BEGIN
HULP: =PORT[CONTROL];
PORT[CONTROL]: = HULP AND (255-BIT(BITNR));

END; {CLEAR}

{************************************************************}
PROCEDURE MULTIPLY;

VAR X,Y :INTEGER;

BEGIN
FOR X:=l TO 8 DO

RESULT[X]: =0;
FOR X:=l TO 8 DO
BEGIN

FOR Y:=l TO 8 DO
RESULT[X]: = RESULT[X] +MATRIX[X,Y]*LEDINT[X];

END; {FOR X}
END; {PROCEDURE MULTIPLY}

{************************************************************}
{ DEZE ROUTINE LAAT DE VECTOR DETECT ZIEN IN DE VOLGENDE }
{VORM: }
{DETECTORWAARDEN [* * * * * * * * *]}

PROCEDURE SHOWDETECT;

VAR LOOP :INTEGER;

BEGIN
WRITELN;
WRITE('DETECTORWAARDEN [ ');
FOR LOOP: = 1 TO 8 DO

WRITE(DETECT[LOOP]:4,', ');
WRITELN(' ]');

END; { PROCEDURE SHOWDETECT }



{************************************************************}
{ DEZE PROCEDURE VERZEND 10 BYTES, IN DE VOLGENDE VOLGORDE: }
{ 8 DATA BYTES DIE DE LED-INTENSITEITEN WEERGEVEN. }
{ 1 BYTE DAT DE MODE AANGEEFT: }
{ 1 = IJKEN }
{ 2 = VERMENIGVULDIGEN }
{ 3 = ITERATIEF VERMENIGV. }
{ }
{ 1 BYTE DAT HET AANTAL ITERATIES AANGEEFT }
{DEZE BYTES STAAN IN GENOEMDE VOLGORDE IN LEDlNT[l..lO] }

PROCEDURE SEND;

VAR
LOOP,MPREADY,TEST : INTEGER;
TIJD,PERIODE : LONGINT;

BEGIN
POORTMODE(PCBUSOUT); {ZET POORT A (=$300) IN OUTPUT MODE}
TIJD: =TIME;
CLEAR(ACKOUT);
CLEAR(PCRTR);
REPEAT

MPREADY:=(PORT[CONTROL] AND BIT(MPRTR)); {WACHT TOTDAT MP READY}
PERIODE: =TIME-TIJD;

UNTIL (MPREADY < >0) OR (PERIODE > 500);
IF PERIODE>500 THEN
BEGIN

BEEP;
WRITELN('TIMEOUT ERROR: MICROCONTROLLER NOT READY TO RECEIVE');

END {IF}
ELSE {MICROCONTROLLER READY TO RECEIVE}
BEGIN

FOR LOOP: = 1 TO 10 DO
BEGIN

PORT[PCBUS]:=LEDINT[LOOP]; {ZET DATA OP PCBUS}
SETB(ACKOUT); {LAAT MP WETEN DATA OP PCBUS IS VALID}
REPEAT
UNTIL TESTBIT(ACKIN) = TRUE; {WACHT TOT MP BYTE HEEFT GELEZEN}
CLEAR(ACKOUT);
REPEAT
UNTIL TESTBIT(ACKIN) = FALSE; {MP WEER READY?}

END; { FOR LOOP}
END; {ELSE}

END; {SEND}



{************************************************************}
{ DEZE PROCEDURE ONTVANGT ACHT DETECTOR WAARDEN EN ZET }
{ DEZE IN RET ARRAY DETECT[1..8] }

PROCEDURE RECEIVE;

VAR
LOOP
TUD,PERIODE

:INTEGER;
:LONGINT;

{ PC NIET MEER RTR }

{LAAT MP WETEN PC KLAAR VOOR ONTVANGEN}

BEGIN
POORTMODE(PCBUSIN);
IF TESTBIT(ACKOUT)=TRUE THEN
BEGIN

BEEP;
WRITELN('ACKOUT NOG HOOG');
LOOP: =GETVAL;

END;
IF TESTBIT(PCRTR)=TRUE THEN
BEGIN

BEEP;
WRITELN('PCRTR TEVROEG HOOG');
LOOP: = GETVAL;

END;
CLEAR(ACKOUT);
SETB(PCRTR);
FOR LOOP: = 1 TO 8 DO
BEGIN

REPEAT
UNTIL (TESTBIT(ACKIN)=TRUE);
DETECT[LOOP]: =PORT[PCBUS];
SETB(ACKOUT);
REPEAT
UNTIL TESTBIT(ACKIN) = FALSE;
CLEAR(ACKOUT);

END; { FOR LOOP}
CLEAR(PCRTR);

END; {RECEIVE}

{WACHT OP DATA VALID}
{LEES DATA IN}



{************************************************************}
{DEZE PROCEDURE ZET EEN MENU OP HET SCHERM, EN GEEFT}
{IN DE INTEGER DE MENU KEUZE TERUG }

PROCEDURE MENU(VAR KEUZE:INTEGER);

BEGIN
CLRSCR;
WRITELN;
WRITELN;
WRITELN(' <MENU> ');
WRITELN;
WRITELN;
WRITELN(' 1)= INVOER 8 X 8 MATRIX EN VECTOR');
WRITELN;
WRITELN(' 2)= IJKEN OPTISCH SYSTEEM ');
WRITELN;
WRITELN(' 3)= OPTISCHE VERMENIGVULDIGING');
WRITELN;
WRITELN(' 4)= ITERATIEVE OPTISCHE VERMENIGVULDIGING');
WRITELN;
WRITELN(' 5)= BEPALING PRECISIE VAN OPTISCH SYSTEEM');
WRITELN;
WRITELN(' 6)= TESTEN');
WRITELN;
WRITELN(' 7)= EXTRA ');
WRITELN;
WRITELN(' 8)= QUIT');
WRITELN;
WRITELN;
WRITELN;
WRITE('MAAK UW KEUZE (1..6) :');
KEUZE: =GETVAL;

END; {KEUZE}

{************************************************************}

PROCEDURE INVOER;

VAR X,Y :INTEGER;

BEGIN
CLRSCR;
WRITELN;
WRITELN(' < INVOER > ');
WRITELN; WRITELN;WRITELN;
WRITELN(' handmatig : 1');
WRITELN(' random : 2');
REPEAT

WRITELN; WRITELN; WRITE(' MAAK UW KEUZE.. .');
KEUZE: =GETVAL;

UNTIL (KEUZE= 1) OR (KEUZE=2);
IF KEUZE=1 THEN
BEGIN

CLRSCR;
WRITELN; WRITELN; WRITELN(' DE VECTOR:');



WRITELN;
FOR X: = 1 TO 8 DO { INVOER VECTOR}
BEGIN

WRITE('LEDINT[' ,X:2,'] = ');
READLN(LEDINT[X]);
IF (LEDINT[X] < 0) OR (LEDINT[X] > 255) THEN
BEGIN

X:=X-l;
BEEP;

END; { IF }
END; {FOR X}
WRITELN; WRITELN; WRITELN(' DE MATRIX ');
FOR X:=1 TO 4 DO
BEGIN

FOR Y:=1 TO 4 DO
BEGIN

WRITE('MATRIX[' .X: 1•• " ,Y: 1,'] = ');
READ(MATRIX[X, Y]);
IF «MATRIX[X,Y] <0) OR (MATRIX[X,Y] >255» THEN
BEGIN

Y:=Y-l;
BEEP;

END;
END; {FOR Y}

END; {FOR X}
END { HANDMATIGE INVOER }
ELSE
BEGIN

RANDOMIZE;
FOR X:=1 TO 8 DO
BEGIN

LEDINT[X]: = 100; {RANDOM(256);}
FOR Y:=1 TO 8 DO

MATRIX[X,Y]:=RANDOM(256);
END; { FOR X,Y }

END; {RANDOMINVOER}
CLRSCR;
WRITELN; WRITELN(' VECTOR: ');
WRITELN; WRITE('[');
FOR X:=1 TO 8 DO

WRITE(LEDINT[X]:4);
WRITELN(' ]');
MULTIPLY;
WRITELN; WRITELN; WRITELN(' MATRIX: ');
FOR X:=1 TO 8 DO
BEGIN

WRITELN;
FOR Y:=1 TO 8 DO

WRITE(MATRIX[X,Y]:5);
END; {FOR}
WRITELN; WRITELN; WRITELN(' RESULT: ');
WRITELN; WRITE('[');
FOR X:=1 TO 8 DO

WRITE(RESULT[X]:6);
WRITELN(' ]');
WRITELN; WRITELN; WRITELN; WRITELN; WRITE('PRESS A KEy... ·);
KEUZE: =GETVAL;

END; { INVOER }



{************************************************************}

PROCEDURE UKEN;

VAR LOOP :INTEGER;

BEGIN
CLRSCR;
WRITELN;
WRITELN;
LEDINT[9]:=1; {MAAK MODE=l, DUS IJKEN}
SEND;
RECEIVE; {IN OFFSET MODE STAAN DE OFFSETWAARDEN}
WRITELN; {IN HET DETECT-ARRAY}
WRITELN(' Bij het ijken zijn de volgende offsetwaarden gevonden: ');
WRITELN;
FOR LOOP: = 1 TO 8 DO
BEGIN

WRITELN('OFFSET[' ,LOOP: 1, '] :' ,DETECT[LOOP]:4);
END; { FOR LOOP}
WRITELN; WRITELN;
WRITE(' PRESS A KEY.. .');
REPEAT UNTIL KEYPRESSED;

END; { IJKEN }

{************************************************************}

PROCEDURE VERMENIGVULDIGEN;

VAR LOOP, DUMMY,A :INTEGER;
BEGIN

CLRSCR;
LEDINT[9]: =2; { DIT IS DE VERMENIGVULDIG CODE}
SEND;
FOR LOOP: = 1 TO 8 DO
BEGIN

SETB(ACKOUT);
CLEAR(ACKOUT);

END;
RECEIVE;
WRITELN; WRITELN; WRITELN(' NA OPTISCHE VERMENIGVULDIGING:');
WRITELN;
SHOWDETECT;
DUMMY: =GETVAL;

END; { VERMENIGVULDIGEN }



{************************************************************}

PROCEDURE ITERATIEF;

VAR AANTAL,LOOP :INTEGER;

BEGIN
CLRSCR;
WRITELN; WRITELN; WRITELN(' < ITERATIEF VERMENIGVULDIGEN >');
WRITELN; WRITELN; WRITELN; WRITE('AANTAL ITERATIES:');
READLN(AANTAL);
LEDINT[9]:=3; {ZET OP ITERATIEVE MODE}
LEDINT[lO]:=AANTAL; {ZET AANTAL ITERATIES IN ARRAY}
SEND;
RECEIVE;
SHOWDETECT;
WRITELN; WRITELN; WRITELN{'PRESS A KEY');
LOOP: =GETVAL;

END; { INVOER }

{************************************************************}

PROCEDURE PRECISIE;

VAR X:INTEGER;

BEGIN
CLRSCR;
WRITELN; WRITELN(' <PRECISIE > ');
MULTIPLY;
WRITELN; WRITELN; WRITELN(' RESULT: ');
WRITELN; WRITE('[');
FOR X:=l TO 8 DO

WRITE(RESULT[X]:6);
WRITELN(' ]');
WRITELN; WRITELN; WRITELN(' PRESS A KEY.. .');
X:=GETVAL;

END; { INVOER }

{************************************************************}
PROCEDURE TESTEN;

var a:integer;

BEGIN
CLRSCR;
WRITELN(' <TESTEN > ');
WRITELN; WRITELN;
LEDINT[9]: =4; {ZET IN DE TESTMODE }
SEND;
WRITE(' PRESS A KEY... ');

A:=GETVAL;

END; {PROCEDURE TESTEN}



{************************************************************}
PROCEDURE EXTRA;

VAR A: INTEGER;

BEGIN
REPEAT
BEGIN
CLRSCR;
LEDINT[9]:=2; {MAAK MODE=5, DUS EXTRA ROUTINE GEKOZEN }
repeat
clrscr;
SEND;
for a: = 1 to 8 do
begin

ledint[a]: =ledint[a] +1;
if ledint[a] > 150 then ledint[a]: =0;
if a= 8 then writeln(ledint[a]);

end;
RECEIVE;
showdetect;
delay(1OO);
until keypressed;
END;
UNTIL KEYPRESSED;

END; { PROCEDURE EXTRA}

{************************************************************}
PROCEDURE INIT;

VAR X,Y :INTEGER;

BEGIN
SETIIME(O,O,O,O);
PORT[RESMODE]: = 129;
PORT[MODE]:=131; {POORT A IS OUTPUT}

{ POORT B IS INPUT }
{ POORT C-LO IS INPUT }
{ POORT C-HI IS OUTPUT}
{ ALLES IN MODE 0 }

CLEAR(PCRTR); {MAAK PCRTR,ACKOUT 0 }
CLEAR(ACKOUT);
FOR X:=1 TO 10 DO

LEDINT[X]: =0;
FOR X:=1 TO 8 DO
BEGIN

FOR Y:=1 TO 8 DO
MATRIX[X,Y]:=O;

END; {FOR X}
END; {PROCEDURE INIT}



{************************************************************}
{ DIT IS HET MAIN PROGRAM }

BEGIN
INIT;
REPEAT

MENU(KEUZE);
CASE KEUZE OF

1 : INVOER;
2: liKEN;
3: VERMENIGVULDIGEN;
4 : ITERATIEF;
5 : PRECISIE;
6: TESTEN;
7 : EXTRA;
END; {CASE}

UNTIL (KEUZE >7);
END. { END OF MAIN PROGRAM}

{ONEINDIGE LOOP}



bijlage II Software listing van microcontroller programma

$XREF TITLE(ZEND/ONTVANG PROGRAMMATUUR VOOR OPTISCHE COMPU
TER)

=====================================

=
=

VERSIE 2.0
=
=

29-3-1992

JOOP STROUS

=
=

=
=

=

=

=====================================

LOWLEVEL VARIABELEN EN CONSTANTEN

LEDINT

OFFSET

DETECT

EQU 0030H

EQU 0040H

EQU 0050H

; 8 LED INTENSITEITEN.
; ALLEMAAL OPVOLGEND GESITUEERD IN
; HET SCRATCH PAD.

; 8 OFFSET WAARDEN VOOR CORRECTIE
; BIJ INLEZEN DETECTOR WAARDEN

; 8 UITGELEZEN DETECTORWAARDEN.

PCBUS EQU PO ; POORT P2 VOOR COMM. MET PC
PCRTR BIT P3.2 ; PC READY TO RECEIVE
MPRTR BIT P3.0 ; MICROPROCESSOR READY TO RECEIVE
ACKIN BIT P3.3 ; ACKNOWLEDGE IN BIT
ACKOUT BIT P3.1 ; ACKNOWLEDGE OUT BIT
INITPO EQU OOH ; HIGH-ACTIVE PCRTR,MPRTR,ACK
INITP2 EQU 00F8H ; LOW-ACTIVE WR,ST,RD,BUSY,WR HOOG
SPINIT EQU 60H ; STACK POINTER IN SCRATCH PAD

WRDAC BIT P2.3 ; LOW-ACTIVE WRITE PIN, DAC
ST BIT P2,4 ; LOW-ACTIVE START CONVERSION, ADC
READ BIT P2.5 ; LOW-ACTIVE READ PIN, ADC
BUSY BIT P3,4 ; LOW-ACTIVE INTERRUPT SIGNAAL,ADC



WRADC
CHECKl
CHECK2
CHECK3
CHANGE

LOOP
POINTER
POINTER2
MODE

AANTAL

BIT P2.7
BIT P3.5
BIT P3.6
BIT P3.7
BIT OH

EQU R2
EQU RO
EQU Rl
EQU R3

EQU R4

; LOW-ACTIVE WRITE PIN, ADC
; TEST BIT

; CONTROLE BIT OF CHANGE HEEFT PLAATS
GEVONDEN (20.0)
; TELVARIABELE VOOR LOOPS
; GENERAL POINTER
; TWEEDE POINTER
; 0 = RETURN
; 1 = IJKEN
; 2 = EENMALIGE VERMENIGVULDIGING
; 3 = ITERATIEF VERMENIGVULDIGEN
; 4 = TESTEN SYSTEEM
; GEEFT HET AANTAL ITERATIES

; BEGIN VAN HET PROGRAMMA

; SET VECTOR VOOR HARDWARE RESET

ORG OOOOH
JMP BEGIN

; START MAIN PROGRAM

ORG 0040H;

BEGIN:

CLR IE.7
MOV SP,USPINIT
MOV Pl,U255
MOV PCBUS,U255
MOV P2,UINITP2
CLR MPRTR
CLR ACKOUT
SETB ACKIN
SETB PCRTR
SETB BUSY
CLR CHECKl
CLR CHECK2
SETB CHECK3

; ALLE INPUTS ZIJN GEDEFINIEERD ALS
; INPUT POORTEN.
; DISABLE ALL INTERRUPTS
; INITIALISEER STACKPOINTER
; MAAK P1 INPUT
; MAAK PCBUS INPUT
; INITIALISEER P2
; INITIALISEER MPRTR-BIT
; INITIALISEER ACKOUT-BIT
; MAAK ACKIN EEN INPUT
; MAAK PCRTR EEN INPUT
; MAAK BUSY EEN INPUT



ACALL RECEIVE ; HAAL 8 LED-INTENSITEITSWAARDEN
; MODE EN AANTAL VAN PC

MOV A,MODE ; ZET MODE IN ACCU

IZ BEGO ; MODE=O = = > BEGIN
DEC A
JZ BEGl ; MODE=l ==> UKEN
DEC A
IZ BEG2 ; MODE=2 = = > VERMENIGVULDIGEN
DEC A
JZ BEG3 ; MODE=3 ==> ITERATIEF VERM.
DEC A
IZ BEG4 ; MODE=4 = = > TESTEN SCHAKELING
DEC A
IZ BEG5 ; MODE=5 = = > EXTRA TEST MODE

SIMP BEGIN ; GEEN VAN ALLE

BEGO: SIMP BEGIN

BEGl:
ACALL UKEN ; UK SYSTEEM
ACALL SEND ; EN ZEND UKDATA TERUG
SIMP BEGIN ; TERUG NAAR BEGIN

BEG2:
ACALL LED ; STUUR DE LED'S AAN MET DE

; ONTVANGEN INTENSITEITSWAARDEN
ACALL DETECTOR ; LEES DE DETECTORWAARDEN UIT
ACALL SEND ; EN ZEND DEZE DATA TERUG NAAR

; DE PC
SIMP BEGIN ; TERUG NAAR BEGIN

BEG3: ACALL LED ; STUUR DE LED'S AAN
ACALL DETECTOR ; LEES DE DETECTOREN UIT
ACALL SWITCH ; ZET DETECTORWAARDEN IN LED-

; INTENSITEITS WAARDEN
DINZ AANTAL,BEG3 ; ALLE ITERATIES GEHAD?
ACALL SEND ; EN VERZEND ANTWOORD
SIMP BEGIN ; TERUG NAAR BEGIN

BEG4:
ACALL TESTEN ; SPRING NAAR TESTROUTINE
SIMP BEGIN ; TERUG NAAR BEGIN

BEG5:
ACALL EXTRA ; SPRING NAAR EXTRA
SIMP BEGIN ; TERUG NAAR BEGIN



AANSTURING LEDS

; DE DATA WORDT AANWEZIG VERONDERSTELD IN DE LOKATIES
; 0030H - 0037H. SCHRIJVEN VIA POORT 1, ADRESSEREN VIA
; BITS 0,1,2 VAN POORT 2 EN BIT 3 VOOR WRITE SIGNAAL.

LED:
CLR CHECK1
SETB CHECK2
CLR CHECK3
MOV P2,#INITP2 ; INITIALISEER POORT2
MOV LOOP,#08H ; INITIALISEER LOOP
MOV POINTER,#LEDINT; INITIALISEER POINTER

LABEL:

LABELl:

MOV Pl,@POINTER ; SCHRIJF DATA NAAR PI
INC POINTER ; VERHOOG DATAPOINTER
CLR WRDAC ; CLEAR WRITE SIGNAAL
SETB WRDAC ; SET WRDAC PIN
DJNZ LOOP, LABELl ; DOE DIT VOOR ALLE BYTES
MOV Pl,#255 ; MAAK PI WEER INPUTPOORT
RET ; RETURN FROM SUBROUTINE

INC P2
SJMP LABEL

; KIES VOLGENDE DAC

INLEZEN DETECTOR WAARDEN

; DE DATA WORDT INGELEZEN, EN WEGGESCHREVEN NAAR DE LOKATIES
; 0050H (DETECT) - 0057H.
; BIJ IEDERE DETECTOR KAN EEN BEPAALDE OFFSET AFGETROKKEN
; WORDEN M.B.V. DE DAC. DEZE OFFSET WAARDEN WORDEN RESIDENT
; VERONDERSTELD IN 0040H (OFFSET) - 0047H.

DETECTOR:
CLR CHECK1
SETB CHECK2
SETB CHECK3;
MOV P2,#INITP2 ; INITIALISEER P2
MOV LOOP,#08H ; INITIALISEER LOOP
MOV POINTER,#DETECT ; INITIALISEER POINTER
MOV POINTER2,#OFFSET ; INITIALISEER CORRECTIE
SETB BUSY ; MAAK BUSY-BIT INPUT

DETECTO: ; BESCHRIJF DE DAC MET EEN
; CORRECTIE-WAARDE



MOV PI,@POINTER2
CLR WRADC
INC POINTER2
SETB WRADC
CLR ST

DETECTI:
JNB BUSY,DETECTI
CLR READ
MOV PI,#1111111IB
MOV @POINTER,PI
SETB READ
SETB ST
INC POINTER
DJNZ LOOP,DETECTI
RET

DETECT2:
INC P2
SJMP DETECTO

; CORRECTIEWAARDE OP PI
; GEEF WR PULSE
; NAAR VOLGENDE WAARDE

; START CONVERSIE VIA ST

; AL KLAAR?
; GEEF READ SIGNAAL
; MAAK P I INPUT
; LEES DATA VAN PI, WANT VALID
; SET READ WEER
; SET ST WEER
; VERHOOG DATAPOINTER
; DOE DIT VOOR ALLE 8 BYTES
; RETURN FROM SUBROUTINE

; KIES VOLGENDE ADC
; TERUG NAAR LABELl

ONTVANGEN VAN PC

; DEZE ROUTINE ONTVANGT DATA VAN DE PC. HET BETREFT HIER TWEE
; BYTES, NAMELIJK MODE EN AANTAL, EN EEN GEHEUGENBLOK:
; VAN 0030H (LEDINT)- 0037H VOOR DE LEDINTENSITEITS WAARDEN.
; INDIEN ACK IS HIGH, DAN STAAT ER EEN BYTE OP DE PC-BUS.
; DOOR ACK DAN LAAG TE MAKEN WEET DE PC DAT HET BYTE GELEZEN
; IS, EN HET VOLGENDE GESTUURD KAN WORDEN.
; EERST WORDT HET GEHEUGENBLOK VERWACHT, DAN MODE EN AANTAL

RECEIVE:
SETB CHECKI
CLR CHECK2
CLR CHECK3
MOV PCBUS,#1111111IB; MAAK PO EEN INPUT POORT
CLR ACKOUT ; INITIALISEER ACKOUT
MOV POINTER,#LEDINT ; INITIALIZE POINTER
MOV LOOP,#10 ; INITIALIZE LOOPCOUNTER
SETB MPRTR ; TELL PC MP IS READY

; TO RECEIVE

RECI:
JNB ACKIN,RECI ; ALLEEN LEZEN ALS ACK=1
MOV @POINTER,PCBUS ; SCHRIJF WAARDE NAAR RAM
SETB ACKOUT ; MELD INHALEN BYTE AAN PC



REC2:
JB ACKIN,REC2
CLR ACKOUT
INC POINTER
DJNZ LOOP,REC1
CLR MPRTR
MOV MODE,038H
MOV AANTAL,039H
CLR CHECKl
RET

; WACHT TOT ACKIN=O
; MAAK ACKOUT=O;
; VERHOOG POINTER
; ALLE 10 BYTES ONTVANGEN?
; MP NOT READY TO RECEIVE
; LEES MODE IN
; LEES AANTAL IN

; RETURN FROM SUBROUTINE

ZENDEN NAAR PC

; DEZE ROUTINE ZENDT DATA NAAR DE PC. HET BETREFT HIER EEN
; GEHEUGENBLOK: VAN 0040H (DETECT) - 0047H VOOR DE
; DETECTOR WAARDEN.

SEND:
SETB CHECKl
CLR CHECK2
SETB CHECK3
CLR ACKOUT ; INITIALISEER ACKOUT
MOV POINTER,#DETECT ; INITIALIZE POINTER
MOV LOOP,#8 ; INITIALIZE LOOPCOUNTER

SENDl:
JNB PCRTR,SENDl ; ONTVANGEN DATA

SEND2:
MOV PCBUS,@POINTER ; ZET DETECTDATA OP PC-BUS
SETB ACKOUT ; MELD PC BYTE OP BUS
INC POINTER ; VERHOOG POINTER

SEND3:
JNB ACKIN,SEND3
CLR ACKOUT

SEND4:
JB ACKIN,SEND4
DJNZ LOOP,SEND2
MOV PCBUS,#255
RET

; IS DOOR DE PC
; MAAK ACKOUT=O

; ACKIN AL O?
; ALLE 8 BYTES GEHAD?
; MAAK PCBUS WEER INPUT
; RETURN FROM SUBROUTINE



UKEN SYSTEEM

; IN DEZE SUBROUTINE WORDEN ALLE LEDS AANGESTUURD MET DE
; WAARDE O. ER WORDT DAN EEN BEPAALDE WAARDE AAN DE
; DETECTOREN GEMETEN, EN DE OFFSET WAARDEN WORDEN OPGE
; HOOGD TOTDAT ALLE DETECTOR WAARDEN 0 ZUN. DEZE OFFSET-
; WAARDEN WORDEN DAN NAAR DETECT (0030H - 0037H) GECOPIEERD
; ZODAT ZE NAAR DE PC TERUGGEZONDEN KUNNEN WORDEN.

UKEN:
SETB CHECKl
SETB CHECK2;
CLR CHECK3;
MOV POINTER,#LEDINT
MOV POINTER2,#OFFSET
MOV LOOP,#8
CLR A

UKl:
MOV @POINTER,A
MOV @POINTER2,A
INC POINTER
INC POINTER2
DJNZ LOOP,UKl
ACALL LED
SETB CHANGE

UK2:

; INITIALISEER POINTER
; INITIALISEER 2-E POINTER
; INITIALISEER LOOP
; MAAK ACCU =0

; MAAK ALLE LEDWAARDEN 0
; MAAK ALLE OFFSETWAARDEN 0
; VERHOOG POINTERS

; ALLE BYTES GEHAD?
; STUUR LED'S AAN MET 0
; VOOR CHECKEN OF VOL
; DOENDE GEUKT.

ACALL DETECTOR ; EN LEES DE WAARDEN UIT
MOV POINTER,#DETECT ; WIJS NAAR DETECTOR WAARDEN
MOV POINTER2,#OFFSET ; WIJS NAAR OFFSET
MOV LOOP,#8 ; INIT LOOP

UK3:

UK4:

MOV
JZ
INC
CLR

A,@POINTER
UK4
@POINTER2
CHANGE

; IS DETECTORWAARDE AL 0 ?
; ZOJA OFFSET NIET VERHOGEN
; VERHOOG OFFSETWAARDE
; GEEF AAN DAT VERANDERING
; HEEFT PLAATSGEVONDEN

INC POINTER
INC POINTER2
DJNZ LOOP,UK3
JNB CHANGE,UK2

; WIJS NAAR VOLGENDE BYTE
; IDEM
; ALLE BYTES AL GEHAD?
; NOGMAALS TOTDAT ER GEEN
; VERANDERING MEER NODIG IS



UKS:

MOV POINTER,#DETECT
MOV POINTER2,#OFFSET
MOV LOOP,#8

MOV A,@POINTER2
MOV @POINTER,A
INC POINTER
INC POINTER2
DJNZ LOOP,UKS
RET

SWITCH

; ZET POINTERS

; INITIALISEER LOOP
; ZET NU OFFSET-ARRAY IN DETECT
; ARRAY, ZODAT OFFSETWAARDEN
; NAAR PC GESTUURD WORDEN
; STORE OFFSETWAARDE IN ACCU
; EN ZET DAN IN DETECT
; VERHOOG POINTERS

; ALLE 8 BYTES VERPLAATST?
; RETURN FROM SUBROUTINE

; DEZE ROUTINE IS VOOR ITERATIEF VERMENIGVULDIGEN BEDOELD, EN
; VERPLAATST DE ONTVANGEN DETECTOR WAARDEN NAAR DE LED
; INTENSITEITSWAARDEN, ZODAT DE VOLGENDE VERMENIGVULDIGING
; PLAATS KAN VINDEN.

SWITCH:
MOV POINTER,#LEDINT
MOV POINTER2,#DETECT
MOV LOOP,#8

SWl:
MOV A,@POINTER2
MOV @POINTER,A
INC POINTER
INC POINTER2
DJNZ LOOP,SWl
RET

EXTRA

EXTRA:
MOV P2,#INITP2
MOV LOOP,#255

EXTRAl:
MOV Pl,LOOP
ACALL DELAY

; INITIALISEER POINTER
; INITIALISEER POINTER2
; INITIALISEER LOOP

; ZET DETECTOR WAARDE VIA ACCU
; IN LEDINT.
; VERHOOG POINTER

; ALLE 8 BYTES GEHAD?
; RETURN FROM SUBROUTINE

; INITIALISATIE P2

; ZET LOOPWAARDE OP DAC-OUT
; WACHT 1/100 SECONDE



CLR WRADC
SETB WRADC
DJNZ LOOP,EXTRA1
MOV LOOP,#8
MOV A,#O
MOV POINTER,#DETECT

EXTRA2:
MOV @POINTER,A
INC POINTER
INC A
DJNZ LOOP,EXTRA2

SETB CHECK1
CLR CHECK2
SETB CHECK3
CLR ACKOUT
MOV POINTER,#DETECT
MOV LOOP,#8

SD1:
JNB PCRTR,SD1

SD2:
MOV PCBUS,POINTER
SETB ACKOUT

INC POINTER

SD3:
JNB ACKIN,SD3
CLR ACKOUT

SD4:
JB ACKIN,SD4
DJNZ LOOP,SD2
MOV PCBUS,#255
RET

TESTEN

TESTEN:
SETB CHECK1
SETB CHECK2
SETB CHECK3
MOV LOOP,#255
MOV P2,#INITP2

; GEEF SCHRIJFOPDRACHT

; DOE DIT VOOR ALLE 255 WAARDEN

; MAAK ALLE DETECTORWAARDEN
; OPVOLGEND, VAN 1-8

; INITIALISEER ACKOUT
; INITIALIZE POINTER
; INITIALIZE LOOPCOUNTER

; ONTVANGEN DATA

; ZET DETECTDATA OP PC-BUS
; MELD PC BYTE OP BUS
; VERHOOG POINTER

; IS DOOR DE PC
; MAAK ACKOUT=O

; ACKIN AL O?
;ALLE 8 BYTES GEHAD?
; MAAK PCBUS WEER INPUT
; RETURN FROM SUBROUTINE

; INITIALISEER LOOP
; INITIALISEER P2



TESTI:
MOV PI,LOOP
CLR WRDAC
SETB WRDAC
ACALL DELAY
DJNZ LOOP,TESTI
MOV LOOP,#255
MOV A,P2
ANL A,#OOOOOIIIB
CJNE A,#7,TEST2
MOV PI,#255
RET

TEST2:
INC P2
SJMP TESTI

DELAY

DELAY:
MOV R7,#200
MOV R6,#1O

DELAYI:
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R7,DELAYI
MOV R7,#200
DJNZ R6,DELAYI
RET

END

; SCHRUF LOOP NAAR LED
; GEEF SCHRUFPULS

; WACHT EEN MOMENT
; ALLE WAARDEN
; REINITIALISEER LOOP

; BEKUK LAATSTE DRIE BITS

; MAAK PI WEER INPUT
; RETURN FROM SUBROUTINE TESTEN

; INITIALISEER LOOP

; delay van pakweg zo'n
; < 11100 seconde >

; RETURN FROM SUBROUTINE DELAY
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