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Samenvatting

Een interessante bewerking uit de lineaire algebra is een vector-matrixvermenigvuldiging

omdat deze met grote effectiviteit langs optische weg gerealiseerd lean worden. Tijdens deze

afstudeerperiode is onderzoek verricht naar de componenten die nodig zijn voor de realisatie

van een Optische Vector-MatrixVermenigvuldiger (OVMV).

Het systeem dat beschreven wordt, bestaat uit een rij van lichtbronnen die via een masker

(= de matrix) wordt afgebeeld op een rij van detectoren. Nieuw in de huidige aanpak is het

gebruik van een Liquid Crystal Display (LCD) waardoor een variabele matrix ontstaat en de

wijze waarop een lichtbron wordt afgebeeld in het matrixvlak. Een belangrijke aanbeveling

uit voorgaande studies is de noodzaak nader onderzoek te verrichten naar de benodigde

componenten. In het ontwerp van deze OVMV zijn drie belangrijke onderdelen aan te wijzen,

namelijk: de lichtbronnen, de matrix en de detectoren.

Het LCD bepaalt in belangrijke mate de golflengte van het licht waarmee gewerkt kan

worden. Het gebruik van laserdiodes als lichtbron verlangt een speciale Manier van aanstu

ring. Het accent van dit werk ligt dan ook op de aansturing van de laserdiode waarbij het

geheel natuurlijk moet passen bij de OVMV. Dit geldt vooral voor de toegepaste modulatie

methode. Ook aan de uitvoeringsvorm van de ingangsvector is aandacht besteed. Er is

gekeken naar pasklare oplossingen en eigen ideeen zijn verder uitgewerkt. Voor de realisatie

van de uitgangsvector geldt in principe hetzelfde als voor de ingangsvector. De detectieme

thode is natuurlijk in belangrijke mate afhankelijk van de toegepaste modulatievorm. De

eigenschappen van een LCD zijn onderzocht en nagegaan is wat de gevolgen zijn voor het

ontwerp van de OVMV.

Aan de hand van een proefopstelling is de werking van enkele basisschakelingen aangetoond.

Met behulp van deze componenten is het mogelijk een OVMV te bouwen.

Tenslotte is er gekeken naar enkele eenvoudige bewerkingen uit de lineaire algebra die met

behulp van een OVMV kunnen worden uitgevoerd.
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1. Inleiding

Optical Computing is een interessant onderwerp vanwege de nog steeds toenemende vraag

naar grotere en snellere informatieverwerkende systemen. De eigenschappen van licht, die

voor een groot deel het gevolg zijn van de positie van licht in het elektromagnetisch spec

trum, maken het mogelijk bewerkingen sneller en efficienter te doen dan met conventionele

elektronica. Het foton zal het elektron echter pas defmitief verslaan wanneer op grote schaal

geintegreerde optische componenten worden ontwikkeld en toegepast.

Het idee achter optical computing is niet nieuw, maar is ontstaan in de tijd van de Fourier

optica. Vandaag de dag bestaat optical computing uit de volgende onderdelen: beeldverwer

king, patroonherkenning en vector-matrixbewerkingen. Optical computing is te verdelen in

twee groepen, namelijk coherente en incoherente systemen. Coherente systemen maken

gebruik van de Fouriertransformatie door middel van lenzen. Toepassingen van coherente

systemen zijn te vinden bij: spatial fIltering, correlatie en convolutie. Een Optische Vector

MatrixVermenigvuldiger (OVMV) is een voorbeeld van een incoherent optisch systeem.

De OVMV die in dit onderzoek centraal staat, is een demonstratie model. Dit betekent dat

er een systeem beschreven wordt dat via optische weg een vector-matrixvermenigvuldiging

uitvoert. Dit gebeurt met een snelheid die vele malen lager is dan de snelheid die bereikt kan

worden met de huidige microprocessoren. De eigenlijke vector-matrixvermenigvuldiging gaat

met de lichtsnelheid maar de werkelijke 'processor'snelheid wordt beperkt door de elektroni

ca die het systeem bestuurt. Dit probleem is voorlopig nog niet oplosbaar. Er is echter een

ander grondbeginsel dat aan de hand van deze optische aanpak eenvoudig gerealiseerd kan

worden. De OVMV bezit namelijk een hoge mate van parallellisme waardoor bewerkingen

efficienter worden uitgevoerd dan in een serieel systeem.

Het systeem, dat tijdens dit onderzoek centraal staat, bestaat uit een rij van lichtbronnen die

via een masker (= de matrix) wordt afgebeeld op een rij detectoren. Nieuw in de huidige

aanpak is het gebruik van een LCD waardoor een variabele matrix ontstaat en de wijze

waarop een lichtbron wordt afgebeeld in het matrixvlak. De problemen die dit met zich

meebrengt zijn ondermeer aan de orde gekomen in [5]. De belangrijkste aanbeveling hierin

is de noodzaak nader onderzoek te verrichten naar de benodigde componenten. In het

ontwerp van deze OVMV zijn drie belangrijke onderdelen aan te wijzen, namelijk de

lichtbronnen, de matrix en de detectoren.
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Allereerst zal in hoofdstuk 2 de opzet van dit OVMV-project duidelijk worden gemaakt. Het

gebruik van laserdiodes als lichtbronnen verlangt een speciale manier van aansturing.

Uitgebreid overleg met mensen van Philips en de vakgroep Telecommunicatie maakte

duidelijk dat de meeste aandacht moet worden geschonken aan de stuurschakeling. Het accent

van dit verslag ligt dan ook op de aansturing van de laserdiode waarbij het geheel natuurlijk

moet passen bij de OVMV. Dit geldt vooral voor de toegepaste modulatiemethode. Ook aan

de uitvoeringsvorm van de ingangsvector is aandacht besteed. Er is gekeken naar pasklare

oplossingen en eigen ideeen zijn verder uitgewerkt. Deze zaken komen uitgebreid aan de orde

in hoofdstuk 3. De ontvangerschakeling wordt besproken in hoofdstuk 4. De stnlctuur van

de ontvanger wordt grotendeels vastgelegd door de toegepaste modulatievorm. De eigen

schappen van een LCD zijn onderzocht en nagegaan is wat de gevolgen zijn voor het ontwerp

van de OVMV. In hoofdstuk 5 wordt onder andere ingegaan op de golflengte-atbankelijkheid

van dit type display. Besturing van de OVMV komt aan de orde in hoofdstuk 6. In hoofdstuk

7 wordt vervolgens iets dieper ingegaan op twee praktische toepassingen van de OVMV,

namelijk: het vinden van de eigenwaarden van een matrix en het oplossen van een stelsel

lineaire vergelijkingen. Tot slot worden de belangrijkste resultaten van het verrichte werk

gepresenteerd.
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2. De optische vector-matrix

vermenigvuldiger

In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de werking van een optische vector-matrix

vermenigvuldiger. Hieroit zal blijken op welke wijze de OVMV praktisch te realiseren is.

2.1. Principiele werking

Een vector-matrixvermenigvuldiging bestaat uit de wiskundige bewerking:

[2 .l.ll

met

all a 12 a 13 • •••• aln Xl b l

A=
a 2l a22 a23 • •••• a2n X 2 ,15=

b 2,x=

an1 an2 an3 • •••• ann Xn b n

Uitschrijven van vergelijking 2.1.1 levert op:

allxl + al2x2 + a13x3 + alnXn = bl
a21xI + allx2 + a23x3 + a2nXn = b2

Uit deze schrijfwijze blijkt eenvoudig op welke wijze de vector-matrixvermenigvuldiging via

optische weg gerealiseerd kan worden. Een rij van lichtbronnen vormen de ingangsvector,

x. De lichtintensiteit van een bron is een maat voor de waarde van het element, Xi van de

vector. Elk element van de ingangsvector straalt een kolom van de matrix aan. De matrix

bestaat uit een Spatial Light Modulator (SLM) met transmissiecoefficienten ~j' welke

evenredig zijn met de overeenkomstige matrixelementen.
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De intensiteit van een element direct achter de SLM is gelijk aan het produkt van Xi en aji met

i E {1,2, ... ,n} enj E {1,2, ... ,n}.

Door nu het licht uit een rij van de matrix te verzamelen en af te beelden op een detector

ontstaat een element van de uitgangsvector.

II

bi = EDrj
j-l

[2.1.2]

De uitgangsvector, 0, ontstaat door bovenstaande bewerking uit te voeren voor iedere rij van

de matrix.

2.2. De opbouw van de Optische Vector-matrixvermenigvuldiger

Ret principe dat in de vorige paragraaf is verklaard is nog eens schematisch weergegeven in

de volgende figuur.

~-~----- .._--

ultgangsvector

figuur 2.2.1

De lichtgeleiding van bron naar matrix en van matrix naar detector lean op verschillende

manieren plaatsvinden. Ten eerste kennen we systemen die gebruik maken van geleide

golfvoortplanting (optical waveguides). Een voorbeeld hiervan is de OVMV die enkele jaren

geleden in de vakgroep is ontwikkeld en gebruik maakt van glasfibers [3]. Een nadeel van

deze methode is het aantal benodigde fibers. Dit neemt enorrn toe naarmate de matrix uit
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meer elementen bestaat. Een tweede methode maakt gebruik van een optisch stelsel bestaande

uit cilinderlenzen. De achterliggende gedachte hierbij is dat het mogelijk moet zijn een

redelijk groot aantal lijnen te maken alvorens het oplossend vermogen van de lens in het

gedrang komt.

De realisatie van de optische vector-matrixvermenigvuldiger die in dit verslag centraal staat,

is weergegeven in onderstaand blokschema.

LASER·
DIODES

LENZEN·
STELSEL

MATRIX

PC

LENZEN·
STELSEl

PHOTO
DIODES

figuur 2.2.2

De meeste elementen uit het schema spreken voor zich. Daarom zal op dit moment volstaan

worden met een kOrle toelichting op de verschillende onderdelen. In de volgende hoofdstuk

ken zal dieper ingegaan worden op de materie. Iedere component uit de OVMV zal dan apart

behandeld worden zonder echter het totale ontwerp uit het oog te verliezen.

• Elk element van de ingangsvector bestaat uit een laserdiode waarvan de lichtintensiteit op

een of andere Manier gemoduleerd is. De totale ingangsvector wordt gevormd door een

rij van deze laserdiodes. In principe zijn ook normale LED's geschikt als lichtbron. Bet

gebruik van LED's bleek echter problemen te geven bij het maken van een kwalitatief

goede lijnafbeelding [4].

• Voor de lichtgeleiding van bron maar matrix wordt een lenzenstelsel bestaande uit

cilinderlenzen gebruikt. (zie figuur 2.2.3) De belichting van een kolom in de matrix moet

homogeen zijn zoals onder andere blijkt uit vergelijking 2.1.1. Bet lenzenstelsel maakt een

scherpe afbeelding in een richting. Een LED, waarvan de lichtbundel divergent is, geeft

daarom geen goede lijnafbeelding. Dit probleem kan misschien worden opgelost door een

lenzenstelsel te gebruiken dat in beide richtingen een scherpe afbeelding maakt met de

gewenste vergroting.
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aperwur
Y1ak

rnatrixvlak

figuur 2.2.3

Ben andere oplossing is het gebruik van laserdiodes die vanwege de eigenschappen van

de lichtbundel weI een goede lijnatbeelding kunnen produceren. (zie paragraaf 3.2)

* De matrix (SLM) bestaat uit een Liquid Crystal Display (LCD). Het licht dat op het LCD

valt, wordt meer of minder doorgelaten door middel van het aan of uit zetten van pixels.

Dit principe is getekend in figuur 2.2.4

nnn_
DODD
nnnn
DODD

figuur 2.2.4

* De lichtgeleiding van matrix naar detector gebeurt wederom met behulp van een lenzen

stelsel. In principe kan dit stelsel identiek zijn aan het stelsel dat de bronnen afbeeldt op

de matrix. Het enige verschil is dat kolommen vervangen worden door rijen. Dit houdt

in dat het lenzenstelsel achter de matrix 90° gedraaid is ten opzichte van dat voor de ma

trix.

* De uitgangsvector is opgebouwd uit een rij van fotodiodes. De totale hoeveelheid licht

afkomstig uit een rij van de matrix wordt afgebeeld op een fotodiode die een element van

de uitgangsvector representeert.
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* De gehele besturing van de OVMV wordt verzorgd door een PC. Tot zijn taken behoren:

het sturen van de laserdiodes en de ontvanger, het aansturen van het LCD en het verzor

gen van de juiste timing. Bovendien verzorgt de computer de communicatie met de

gebruiker zodat deze gebruik kan maken van de OVMV.
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3. De ingangsvector

De ingangsvector bestaat uit een rij van laserdiodes. Het gebruik van laserdiodes legt speciale

eisen op aan het ontwerp. De problemen die dit met zich meebrengt zijn te verdelen in twee

groepen. Ten eerste zijn er de elektrische eigenschappen van de component waarmee

rekening moet worden gehouden. Als tweede zijn er de optische eigenschappen van de door

de laser uitgestraalde lichtbundel. Beide onderwerpen zullen in de loop van dit hoofdstuk ter

sprake komen. Het uiteindelijke resultaat is een schakeling die speciaal ontworpen is voor

de OVMV.

3.1. Eigenschappen van laserdiodes

De keuze is op laserdiodes gevallen omdat hiermee op betrekkelijk eenvoudige wijze een

kwalitatief goede lijnafbeelding te maken is. Verder heeft het gebruik van laserdiodes de

volgende voordelen:

* geringe afmetingen

* lage dissipatie

* eenvoudig in een elektronisch ontwerp in te passen

Anderzijds legt het gebruik van deze componenten bepaalde eisen op aan de stuurschakeling.

Deze eisen zijn een direct gevolg van de eigenschappen van halfgeleider lasers. Bovendien

heeft de door een laserdiode uitgezonden lichtbundel bepaalde eigenschappen waar bij het

ontwerp van de optiek rekening mee moet worden gehouden.

Lasers verschillen op nogal wat punten met normale Light Emitting Diodes (LED). Een

laserdiode straalt coherent licht uit in een erg smal spectrum. Een normale LED daarentegen

straalt incoherent licht uit over een relatief breed spectrum. De straling van een LED is het

gevolg van spontane emissie terwijl het bij een laser om gestimuleerde emissie gaat. Deze

eigenschap treedt echter pas op hoven een bepaalde stroomsterkte. Dit is weergegeven in de

Vermogens-stroomkarakteristiek van een laserdiode, zie figuur 3.1.1

8



O"c 2O"C 5O"C

_I

figuur 3.1.1

De verklaring van dit feit is vrij eenvoudig. Het proces van gestimuleerde emissie kan aIleen

op gang komen als er voldoende elektronen in een hoger energieniveau zijn aangeland. Bij

stromen door de diode die kleiner zijn dan de drempelstroom gedraagt de laserdiode zich dan

ook als een normale LED, dat wil zeggen dat ook de uitgezonden straling incoherent is. Het

knikpunt in de grafiek is een kenmerkende eigenschap van de laserdiode en blijkt zoals figuur

3.1.1 toont, sterk atbankelijk te zijn van de temperatuur. Ten gevolge van vermogensdissipa

tie in de laserdiode zal een gewenst instelpunt, zonder speciale voorzieningen van de

stuurschakeling, verlopen. Speciaal hiervoor is er meestal in de laserbehuizing een PIN-diode

aangebracht, (zie figuur 3.1.2) die een deel van het uitgestraalde licht opvangt. Het op deze

wijze verkregen signaal kan gebruikt worden voor de regeling van het optisch uitgangs

vermogen.

.............
-

figuur 3.1.2
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Buiten het verschuiven van de Vermogens-Stroomka.rakteristiek heeft een variatie in de

temperatuur nog enkele andere effecten tot gevolg. Allereerst is er een verschuiving in de

door de laser uitgezonden golflengte van ongeveer 0,25nm1K. Dit verschijnsellijkt voorals

nog van ondergeschikt belang in deze specifieke toepassing. Andere temperatuurafhankelijk

heden hebben te maken met de mechanische constructie van laserdiodebehuizing en andere

omringende componenten. Zo zal het nodig blijken te zijn het licht uit de laserdiode te

bundelen met behulp van een zogenaamde collimatorpen. De Back Focal Length (BFL), van

de in de collimatorpen aanwezige lens, verandert ook tengevolge van mechanische uitzetting.

Verder treden er door temperatuurschommeUngen veranderingen op in de afstand tussen laser

en lens.

Bovendien moet bij het gebruik van laserdiodes met een aantal zaken rekening worden

gehouden. Er moet altijd voorkomen worden dat de stroom en/of de spanning hoven de

maximale waarde komt. Zelfs zeer snelle naaldpulsen kunnen de diode ernstig beschadigen.

De voedingsbron moet dus aile stoorpulsen op adequate manier onderdrukken. Dit geldt niet

aileen voor netstoringen maar ook voor pulsen die ontstaan tijdens inschakelen. Ben langzame

toename van de voedingsspanning is dan ook te prefereren hoven een voedingsspanning die

meteen de ingestelde waarde bereikt. Ook elektrostatische ontladingen kunnen de laserdiode

onherstelbaar beschadigen. Aanraking met de hand tijdens bouw- en testfase moet dus

voorkomen worden.

Laserdiodes zijn er in vele uitvoeringsvormen. Figuur 3.1.2 geeft een voorbeeld van een

standaard type. De inwendige structuur van een eenvoudige laserdiode is weergegeven in

figuur 3.1.3. ~e meeste laserchips bestaan uit halfgeleidermaterialen zoals Gallium Alumi

num Arsenide (GaAlAs) en Indium Gallium Arsenide Phosphide (lnGaAsP). De laser zendt

aan beide zijden van het kristal licht uit. Daar kan handig gebruik van gemaakt worden door

de monitordiode aan de achterzijde van het laserkristal te plaatsen. De afmetingen van de

chip zorgen voor een sterk divergente lichtbundel. Bovendien is de doorsnede van de bundel

elliptisch. Op enige afstand van het stralend oppervlak (ongeveer Imm) kan de verdeling van

de intensiteit als functie van de hoek met de optische as worden gerepresenteerd. Deze

verdeling heet de verre veld intensiteitsverdeling en is eveneens weergegeven in figuur 3.1.3

Het verre veld patroon dat parallel aan de actieve laag ligt verschilt van het patroon dat

loodrecht op de actieve laag staat.

De belangrijkste eigenschappen van laserdiodes zijn nu aan de orde gekomen. In de volgende

paragrafen zal blijken wat de gevolgen hiervan zijn voor toepassing in de OVMV.
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figuur 3.1.3

3.2. De collimatorpen

Met behulp van de laserdiode en het lenzenstelsel uit figuur 2.2.3 wordt een kolom in het

matrixvlak: belicht. Uit figuur 2.2.3 is tevens op te maken dat het stelsel bestaande uit

cilinderlenzen met een evenwijdige bundel moet worden belicht. De lichtbundel atkomstig

uit een laserdiode is echter sterk divergent. Ben collimatorpen (collimated beam = evenwij

dige bundel) beSlaat uit een laserdiode en een sferische lens, de zogenaamde collimatorlens.

Beide zijn in een cilindervormige behuizing ondergebracht. De principiele werking van een

collimatorpen berust op eenvoudige geometrische optica. Het is bekend dat een puntvormige

lichtbron in het brandvlak: van een positieve lens een evenwijdige bundel produceert. Dit

principe is weergegeven in figuur 3.2.1

11



figuur 3.2.1

De vraag is echter in hoeverre een laserdiode een puntbron is. Een antwoord hierop is

mogelijk als de lichtbundel van de laserdiode wat nader bekeken wordt. Uitgangspunt hierbij

is dat het uitgezonden licht benaderd kan worden door een Gaussische functie. In het nu

volgende gedeelte zal de voortplanting van Gaussische bundels in optische systemen en vrije

ruimte onderzocht worden.

Er wordt uitgegaan van een coherente Gaussische bundel die zich in een homogeen medium

voortplant. De Gaussische bundel moet dus op een of andere manier een oplossing zijn van

de MaxweIl-vergelijkingen. In een homogeen medium gaan deze vergelijkingen over in de

zogenaamde Helmholtz-vergelijking.

[3.2.1]

Door gebruik te maken van cilindercoordinaten en aIleen rotatiesymmetrische oplossingen toe

te staan kan de z-component van vergelijking 3.2.1 geschreven worden als:

De oplossing heeft de vorm van:

E(r,Z) = l/;(r,Z) exp( -jkz)

[3.2.2]

Verder mag worden aangenomen dat a2l/; I az 2 te verwaarlozen is ten opzichte van al/; I az .

Uiteindelijk kan de oplossing geschreven worden als:

E(r,Z) = A w(O) exp
w(z)

met

[~] exp [-j [kz
w 2(z)

12
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+--
2R(z)

- ~(Z)] ]
[3.2.3]



w'(z) • w;(O) [1 + [ ::0']']

R(z) "Z [1 + [~'r]
t/>(z) • arctan [ ::0']

Een en ander zal verder verklaard worden aan de hand van figuur 3.2.2.

figuur 3.2.2

De breedte van de bundel is gelijk aan 2w(z) en heeft een minimum dat gelijk is aan wo, de

beam waist. Verder blijkt uit de oplossing dat de intensiteitsverdeling voor iedere waarde van

z een Gaussische functie van r is. R is de straal van het bijna bolvormige goIffront, immers

kR • k Jz' + r' ~ k [z + ~l voor r<lz

Deze term is eveneens terug te vinden in de fase van vergelijking 3.2.3. Dit is een belangrij

ke constatering immers het licht lijkt dus uit een punt te komen. De conclusie van dit alles

is dat de divergente Iaserbundel inderdaad met behulp van een lens in een evenwijdige bundel

lean worden veranderd. De intensiteitsverdeling is echter overal Gaussvormig. Ook de

cilinderlenzen die verder worden gebruikt veranderen claar niets aan. Dit heeft als gevolg

voor de OVMV dat een kolom in het matrix niet homogeen belicht zal worden. Meer

hierover is te Iezen in [5].

Een andere eigenschap is dat de bundelbreedte w(z) lineair toeneemt voor grote waarden van

z. De divergentiehoek is nu als voIgt gedefmieerd:
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7rWO

[3.2.4]

figuur 3.2.3

Uit vergelijking 3.2.4 blijkt dat het produkt van de halve minimale bundelbreedte Wo en de

divergentiehoek constant is bij een bepaalde golflengte. De geringe afmetingen van de

• laserdiode chip zorgen dus voor een sterk divergente bundel. Dit in tegenstelling tot bijvoor

beeld een Helium-Neonlaser waarbij de minimale bundelbreedte relatief groot is met als

gevolg dat de bundel nagenoeg evenwijdig is.

3.3. Principe van aansturing van de laserdiode

In de vorige paragraaf is ingegaan op de optische eigenschappen van de laserdiode. Voor de

stuurelektronica zijn echter aileen de elektrische eigenschappen van de diode van belang. De

problemen die hierbij optreden worden in deze paragraaf besproken. Het doel van de stuur

schakeling is een getal, dat een element van de ingangsvector is en gerepresenteerd is in de

vorm van een spanning, om te zetten naar een intensiteit van het laserlicht. Een strenge eis

bij deze omzetting is dat het een lineair proces moet zijn. De eenvoudigste oplossing is het

varieren van de stroom door de laserdiode. Uit de Vermogens-stroomkarakteristiek van de

laserdiode (zie figuur 3.1.1.) blijkt dat het bruikbare werkgebied dus begint boven de

drempelstroom. Groot nadeel is echter de sterke temperatuuratbankelijkheid van de karakte

ristiek. Wanneer er geen maatregelen genomen worden zal een bepaald instelpunt 'weglo

pen'. Het vasthouden van een instelpunt kan bereikt worden door de laserdiode op te nemen

in een regelcircuit en daarbij gebruik te maken van de aanwezige monitordiode. Deze

methode wordt meestal toegepast wanneer het door de laser uitgestraalde vermogen constant

14



gehouden moet worden. Bij de OVMV is het echter noodzakelijk het uitgangsvermogen van

de laser te varieren. Een en ander is weergegeven in figuur 3.3.1

t

figuur 3.3.1

Het uitgangsvermogen van de laser kan in principe alle niveaus tussen nul en het maximum

aannemen. De tijd T is dan de tijd die nodig is om een vector-matrixvermenigvuldiging te

verrichten. Deze opeenvolging van intensiteitsniveaus vormen het door de laser uit te zenden

signaal. Een mogelijke oplossing in dit soort situaties bestaat uit het kiezen van een instelpunt

in het werkgebied van de laserkarakteristiek. De instelling van dit werkpunt lean verkregen

worden door gebruik te maken van het al eerder genoemde regelcircuit. De signaaloverdracht

vindt plaats rondom dit instelpunt. Dit principe is weergegeven in figuur 3.3.2.

------.1

eP
I
,

figuur 3.3.2
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Het gemiddelde uitgangsvermogen van het door de laser uitgezonden licht is nu constant.

De signaalvorm uit figuur 3.3.1 is echter niet zomaar geschikt voor deze methode. Door het

informatiesignaal te moduleren ontstaat weI een bruikbare situatie. De vraag hierbij is welke

modulatievorm toepasbaar is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet dieper op de

diverse uitvoeringsvormen worden ingegaan.

De in dit project besproken OVMV is een analoog type. Hiermee wordt bedoeld clat de

elementen van de vectoren en matrix in principe alle waarden aan kunnen nemen. Dit in

tegenstelling tot een OVMV die alleen biruiire operaties kan uitvoeren. De meest voor de

hand liggende en eenvoudigste modulatievorm is dan ook AmplitudeModulatie (AM) en in

mindere mate FrequentieModulatie (PM). Op beide methoden zal nu iets uitgebreider worden

ingegaan.

AMPLnmnEMODULATffi

Het principe van AM is weergegeven in onderstaand blokschema. Het informatie signaal met)

wordt vermenigvuJdigd met een sinusvormige draaggolf c(l). Dit gemoduleerde signaal wordt

vervolgens aan een laserdiode aangeboden die in een werkpunt is ingesteld.

m(t)

· ff-------~-------I Driver []z~
c(t)

figuur 3.3.3

Het optisch vermogen van het door de laserdiode uitgezonden licht, wordt beschreven door:

Popt = Po + m(t)cos wi

[3.3.1]

Hierin stelt Po een constante voor tengevolge van de instelstroom. Het tweede deel is een

normaal AM-signaal. Het gemiddelde uitgezonden optische vermogen is altijd gelijk aan Po.
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De stroom door de laserdiode zorgt ecbter voor een vermogensontwikkeling waardoor de

temperatuur van de laser zal stijgen. De stroom door de diode is gelijk aan:

I d = 10 + i(t)cos w!

[3.3.2]

waarbij i(t) recbtevenredig is met bet informatiesignaal m(t). 10 wordt zo gekozen dat bet

werkpunt in bet midden van bet werkgebied ligt.

I + I .1 = max rmn
o 2

Het door de diode gedissipeerde effectieve vermogen is gelijk aan:

T

PejJ ex ~ 11/0 + i(t)cosw!1 2 dt

T

=I; + _1_ 1i2(t)dt
2T

[3.3.3]

Gebruikmakend van bet feit dat i(t) gedurende een tijd T constant is, wordt voor bet effectie

ve vermogen gevonden:

2
PejJ ex 10

(11,)2
+--

2

[3.3.4]

waarin 11i dus een constante is. Het effectieve vermogen is athankelijk van de waarde van 11i

en dus voor elke periode T anders. Het instelpunt zal door deze wisselende warmteontwikke

ling verlopen. De volgende vervelende situatie doet zicb nu voor: Door de stroom door de

laserdiode te moduleren verandert Diet aileen bet optiscbe vermogen maar ook bet instelpunt

waardoor gebruik van een regelcircuit noodzakelijk is.

FREOUENTIEMODULATIE

Frequentiemodulatie, waarvan bet principe is weergegeven in figuur 3.3.4, leidt misschien

tot een gunstiger resultaat. De wisselende vermogensdissipatie bij AM is een gevolg van de

amplitude van bet signaal. Bij FM is de amplitude constant en verandert de frequentie. Ecbter

FM is om een gebeel andere reden Diet toepasbaar.
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m_(t_)-~~I veo I ·1 Driver []z~

figuur 3.3.4

Een aspect dat tot nu toe niet belicbt is. is bet effect van bet moduleren van bet licht op de

werking van de OVMV. Zowel bij AM als bij FM is bet noodzakelijk dat de draaggolf voor

iedere laser-stuurschakeling aflcomstig is uit dezelfde bron. De uitgezonden signalen moeten

namelijk syncbroon zijn. Dit wordt duidelijk aan de hand van bet volgende voorbeeld.

In figuur 3.3.5 is bet uitgezonden licbtsignaal gedurende een periode T getekend in bet geval

van AM. Iedere laserdiode stelt een element uit de ingangsvector voor en belicbt de bijbeho

rende kolom in bet matrixvlak. Door de modulatie bezit ieder element van de ingangsvector

de getekende tijdathankelijkheid. De infonnatie van de elementwaarde zit in de amplitude van

de verschillende signalen.

Ingangsvec:tor matrix
element

element van de
ultgangsvector

figuur 3.3.5
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De ingangsvector kan nu geschreven worden als:

x"

De optiek acbter bet matrixvlak, die bet licbt uit een rij van de matrix afbeeldt op een

detector, zorgt er voor dat de signalen worden opgeteld volgens formule 2.1.2.

b/ = [ t ari]cos (a),t
J-l

Dit is eveneens weergegeven in figuur 3.3.5. Het resultaat is een signaal dat een element uit

de uitgangsvector representeert maar nog gemoduleerd is op een draaggolf.

Demodulatie van dit signaal is zonder meer mogelijk. Vanwege bet ter beschikking bebben

van de draaggolf is zelfs synchrone detectie mogelijk.

Bij FM is de situatie, zoals figuur 3.3.6 laat zien, duidelijk anders.

Ingangsvector matr1x- element van de
element ajtgangsvector

Sx b1

"4ftrX
x3

~\X
8 31

figuur 3.3.6

De informatie van de vectorelementwaarde is nu in de frequentie van bet signaal aanwezig.
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De ingangsvector wordt nu geschreven als:

cos (a)c(x1)t

cos (a)c(x2)t
x =

De informatie van de matrixelementen verandert de amplitude van ieder signaal. De somma

tie van deze signalen door de optiek achter het matrixvlak heeft als resultaat:

b/ = [ t Qij COS[ (a)c(X}tJ]
J~I

Na detectie zijn hierin niet de gewenste termen aijxj aanwezig. Dit signaal stelt dan ook niet

het resultaat van de optische vector-matrixvermenigvuldiging voor. Dit is een belangrijke

constatering omdat in principe weI aBe informatie aanwezig is in het signaal. Het distilleren

van de juiste gegevens uit het gedetecteerde signaal zou de efficiency van de OVMV totaal

teniet doen. Dit maakt FM totaal ongeschikt voor deze toepassing.

Amplitudemodulatie is daarentegen goed toepasbaar maar eigenlijk niet noodzakelijk zoals

blijkt uit de volgende argumenten. Het gemiddelde uitgezonden optische vermogen is bij AM

weliswaar constant maar de warmte-ontwikkeling in de component is niet te voorkomen. De

mogelijkheid synchrone detectie te gebruiken is waarschijnlijk niet erg zinvol vanwege de

geringe aanwezigheid van additieve ruis. (De OVMV is ondergebracht in een lichtdichte

behuizing.) De enige serieuze vorm van ruis is aanwezig in de componenten van de ontvan

gerschakeling. pe conclusie luidt dan ook dat AM de stuurschakeling nodeloos ingewikkeld

maakt. Vooral de lineariteit van de hele schakeling is moeilijk te waarborgen. Bovendien is

er een eenvoudigere methode bruikbaar.

PULSAMPLITUDEMODULATIE

Het probleem bij AM is het verlopen van het instelpunt als gevolg van de warmteontwikke

ling in de laserdiode. Tot nu toe werd er van uitgegaan dat de laserdiode continu in bedrijf

was. De oplossing is dan ook de laserdiode slechts gedurende een korte tijd aan te zetten

waardoor hij niet de kans krijgt op te warmen. De achterliggende gedachte hierbij is dat de

tijd die een vector-matrixvermenigvuldiging vergt voornamelijk bepaald wordt door de

aansturing van de matrix (LCD) en het verwerken van de resultaten. Gedurende deze tijd

heeft het branden van de laser geen enkele zin.
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De door de laser uitgezonden signalen zien er als voIgt uit:

Intensltelt

t
~

- T
;.... .:

~ ;.-

n
_t

figuur 3.3.7

Om deze vonn van modulatie te beoordelen moet een vergelijking met AM worden gemaakt.

De stroom door de diode is nu gedurende een tijd t1 gelijk aan:

J = Jmin + AI met 0 < AI < (Jmax - Jmin)

[3.3.5]

Het door de laserdiode gedissipeerde vermogen is:

t,

P_ ex .!. r (J. + Jli)2dt
<u T t nun

[3.3.6]

Zoals uit de karakteristiek (figuur 3.1.1) van de laserdiode blijkt zijn de variaties in de

stroom die aangebracht moeten worden klein ten opzichte van de biasstroom. Het vermogen

dat in de diode ontwikkeld wordt, wordt dus hoofdzakelijk bepaald door deze biasstroom. In

het geval van AM gaat fonnule 3.3.4 daarom over in:

Pr.jJ =::: (Jmin)2

waarbij verder is aangenomen dat 10 ongeveer gelijk is aan Imin•

Met de aanname dat AI < < Imin geldt bij PAM volgens formule 3.3.6

t 1 2P_ =::: - (I.)
<u T nun

Omdat t1 < T is het gedissipeerde vermogen bij PAM kleiner dan bij AM. Het is echter

eenvoudig in te zien dat het uitgezonden optische vermogen met dezelfde verhouding is

afgenomen. In eerste instantie is er dus geen 'winst' geboekt. De temperatuurstijging zal in

het geval van PAM echter beduidend minder zijn dan bij AM omdat bij PAM de laserdiode

gedurende een tijd T-t1 uit staat waardoor de laserdiode kan afkoelen. Dit is geschetst in

figuur 3.3.8.
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Temperatuur

t
AM t: .b"

4.T

Temperatuur PAM

t

figuur 3.3.8

Voor de gevolgen die PAM beeft op de werking van de OVMV moet opnieuw gekeken

worden naar figuur 3.3.7. De informatie van de elementwaarde komt tot uitdrukking in de

amplitude van de pulsen. De ingangsvector lean geschreven worden als:

waarin p(t) een pulsvorm is zoals getekend is in figuur 3.3.9

T t----
figuur 3.3.9

De matrixelementen zorgen voor een extra verandering van de amplitude van iedere puis. De

sommatie van deze signalen door de optiek acbter bet matrixvlak beeft als resultaat:

b/ =[t Qrj] p(t)
J-J

De amplitude van deze puIs is een maat voor de waarde van bet element van de uitgangsvec-

tor. Het is ecbter eenvoudiger de oppervlakte van bet pulsje te bepalen. De oppervlakte van

de puIs bezit immers dezelfde informatie mits aile lasers door dezelfde pulsvorm aangestuurd

zijn. Op dit aspect zal tijdens de praktiscbe uitvoering dieper worden ingegaan.

Pulsamplitudemodulatie is de meest aantrekkelijk vorm van modulatie die bruikbaar is voor

toepassing in de OVMV. De aansturing van de laserdiode bestaat uit bet varieren van de

stroom door de diode gedurende een bepaalde tijd. Het voordeel van deze methode bestaat
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uit het ontbreken van een regelcircuit (er van uitgaand dat de laserdiode niet opwannt) en de

eenvoudige detectie van bet ontvangen signaal. Een praktisch nadeel van deze methode is het

voortdurend aan- en uitschakelen van de laser. Dit dient met de nodige voorzichtigheid te

gebeuren in verband met de reeds genoemde gevoeligheid van halfgeleider lasers. Bovendien

verkleint het volledig aan- en uitschakelen de levensduur van de component. Dit probleem

kan opgelost worden door continu een ruststroom door de diode te sturen. Deze ruststroom

is ongeveer gelijk aan Imm waardoor het gedissipeerde vennogen weer hetzelfde is als bij AM.

Van tussentijds afkoelen is ook geen sprake meer waardoor toch weer een regelcircuit nodig

is. In paragraaf 3.4 wordt gekeken naar beide oplossingen.

PULSDUURMODULATIE

Ook pulsduurmodulatie is een modulatievonn die bruikbaar is. Het door de laser uitgezonden

signaal ziet er dan als voIgt uit.

IntentIt8It

t T
~ ~ ~

_t

figuur 3.3.10

Het behandelen van deze methode berust op een praktische reden. Er zijn namelijk kant en

klare laserdiodemodules in de handel die bovendien moduleerbaar zijn. De modulatie gaat

meestal door middel van een logisch TIL-signaal. Het is dus mogelijk de laser gedurende

verschillende perioden op een vast vennogen te laten branden. Deze eigenschap maakt

dergelijke modules geschikt voor pulsduurmodulatie. De ingangsvector kan in het geval van

pulsduurmodulatie geschreven worden als:
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waarin p(t) een pulsvorrn is zoals getekend is in figuur 3.3.11

I) T --..1

figuur 3.3.11

Het tijdstip ~ is hierin recbtevenredig met de elementwaarde Xj' dus:

tj = a xj

De optiek acbter de matrix zorgt voor de vorrning van de uitgangsvector b' zodanig dat:

b/ = [ t ai/l(tj )]
J=l

(2.1.2)
Dit signaal stelt niets anders voor dan de sommatie van pulsjes met verschillende amplitude

en tijdsduur. De oppervlakte van dit signaal is dus een maat voor de elementwaarde bi' De

oppervlakte kan eenvoudig bepaald worden door de ontvanger een integrerende werking te

geven. Op deze wijze ontstaat bet volgende signaal:

T [ ft ] ftJ L ai/l(t) dt = L alj = «bi
o j=l j=l

De voordelen van pulsduurrnodulatie zijn bet gebruik van een kant en klare lasermodule en

de eenvoudige detectie.

3.4. De stuurschakeling

De stuurschakeling verzorgt de aansturing van de laserdiodes. De eisen waaraan de schake

ling moet voldoen zijn al aan de orde geweest. Uit de vorige paragraaf blijkt dat zowel

pulsamplitude- als pulsduurrnodulatie mogelijk is.
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De voordelen van beide methoden zijn:

* eenvoudig elektronisch te realiseren

* dezelfde detectiemethode mogelijk

Pulsduurmodulatie heeft bovendien het voordeel dat er kant en klare lasermodules verkrijg

baar zijn. Een nadeel van deze modules is de prijs en de levertijd. Pulsamplitudemodulatie

vereist een speciaal voor dit doel ontworpen stuurschakeling*. Dit kan evenwel ook als een

voordeel worden gezien. Een eigen ontwerp kan immers volledig op deze specifieke toepas

sing worden toegespitst. Op deze manier hoeven er geen concessies worden gedaan met be

trekking tot bestaande modules. Bovendien kan het ontwerp zo flexibel zijn dat zowel

pulsamplitude als pulsduurmodulatie mogelijk is. De reden van het open houden van beide

mogelijkheden is de manier van deteeteren.

Er zijn twee varianten van een stuurschakeling bekeken, een waarbij de laserdiode volledig

aan en uit wordt geschakeld en een waarbij er constant een bepaalde biasstroom door de

laserdiode loopt. Het blokschema van de eerste stuurschakeling is getekend in figuur 3.4.1.

PC

D/A

figuur 3.4.1

Tijdens bet onderzoek is er voortdurend naar gescbikte lasermodules gezocbt. In een laat stadium werd er een

module gevonden waarbij bet licbt met bebulp van een analoog signaal moduleerbaar is. dit in tegenstelling tot

de meeste modules die aIleen met TTL-compatibel signalen aan- en uitgescbakeld kunnen worden. De resultaten

die biermee bereikt zijn staan bescbreven in boofdstuk 7.
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De laserdiode is opgenomen in een talc van een verschiltrap. De stroom door de verschiltrap

wordt geleverd door een tweetal stroombronnen. De ene stroombron is constant en levert de

drempelstroom voor de laserdiode. De andere stroombron is variabel en wordt vanuit een

DA-eonvertor door de PC bestuurd. Deze tweede stroombron maakt het dus mogelijk de

amplitude van de lichtpulsen te regelen. Het opsplitsen van de stroom door middel van twee

stroombronnen is noodzakelijk omdat de variaties in laserstroom een orde kleiner zijn dan

de drempelstroom van de laserdiode.

De besturing van de verschiltrap is eveneens in handen van de PC. Deze zorgt er voor dat

in de tijd dat de laserdiode uit staat de totale stroom door de linker talc van de verschiltrap

loopt. Vervolgens zorgt de PC dat gedurende een bepaalde tijd de stroom door de laserdiode

loopt door de bijbehorende transistor open te sturen. Het voordeel van deze aanpak is dat het

veranderen van de laserstroom lean gebeuren tijdens het geleiden van de linker talc. De

laserdiode heeft dus geen last van allerlei storingen ten gevolge van deze veranderingen.

Nu blijkt ook dat zowel pulsamplitude- als pulsduurmodulatie met behulp van deze schakeling

mogelijk is. In het geval van pulsduurmodulatie wordt de stroom door de verschiltrap con

stant gehouden maar bepaalt de PC de tijd dat de laser brandt met andere woorden de

pulsduur.

Een variant op deze schakeling vormt de schakeling uit figuur 3.4.2.

PC

PI·
REGELAAR

D/A

figuur 3.4.2
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In dit ontwerp loopt er continu een instelstroom door de diode waardoor de laser voortdurend

een lichtbundel uitzendt met een lage intensiteit. De fotodiode die bij de laser zit, lean worden

opgenomen in een regellus waardoor de instelling automatisch bijgeregeld wordt. Ben extra

stuurbare stroombron, die buiten deze Ius zit, zorgt voor kortdurende stroompulsen waardoor

de laser het gewenste optische vermogen uitzendt.

De schakeling moet juist gedimensioneerd worden om te voorkomen dat gedurende de extra

stroompuls, de basisinstelling via de terugkoppellus beinvloed wordt.

3.5. Praktische uitvoering

De praktische uitvoering van de schakeling bestaat uit het daadwerkelijk invullen van het

blokschema's uit figuur 3.4.1 en 3.4.2. De belangrijkste component hierbij is de laserdiode.

Zoals gezegd is de laserdiode opgenomen in een collimatorpen. Voor de collimatorpen geldt

eigenlijk hetzelfde als voor de hele schakeling namelijk: zelf ontwerpen of een bestaande pen

kopen. De keuze wordt bepaald door:

• kwaliteit van de laserbundel

• golflengte van het door de laser uitgestraalde licht

• prijs

• levertijd

De golflengte van het uitgestraalde licht is van belang voor een correcte werking van het

LCD. Bovendien is het prenig met een golflengte te werking die zichtbaar is in verband met

maken van een proefopstelling.

De uiteindelijke keuze is gevallen op een collimatorpen van de fmna Gerhard Franck

Optronik, type KD6701-G. Deze pen bevat een Hitachi laserdiode die duidelijk zichtbaar

rood licht uitstraalt. Andere specificaties van de collimatorpen staan in onderstaande

tabel.
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golflengte, A 675001

maximale optische vermogen

1mW

¢x 0.64 mrad

¢y 0.53 mrad

drempelstroom, lib 64.3 rnA

optisch vermogen, Po 0.7mW

bij 10 68.9 rnA

Vo 2.439 V

AIs alternatief voor deze collimatorpen is een eigen ontwerp ontwikkeld bestaande uit een

Sharp laserdiode type LT022 en een collimatorlens van Philips type ACT21OT780. Het

geheel is ondergebracht in een aluminium buisje waarvan de afmetingen zijn weergegeven

in bijlage 1. Deze laserdiode straalt licht uit met een golflengte van 780001 en dat is ook

meteen het nadeel van deze collimatorpen. Buiten het feit dat het vrijwel onzichtbaar is voor

het menselijk oog is het maar de vraag of bij deze golflengte het LCD correct wedeL Meer

hierover is te lezen in hoofdstuk 5.

Het volledige schema van de eerste stuurschakeling is te vinden in bijlage 2. Hierin is

duidelijk de veischiltrap (T3, T4) te herkennen met in de ene tak de laserdiode. De stroom

bronnen zijn opgebouwd rondom twee OpAmp's (U1A en U1B). De drempelstroom lean

worden ingesteld met behulp van weerstand Pl. De modulatiestroom wordt verkregen door

het aanbieden van de juiste spanning op de ingang LDINT. Deze spanning is afkomstig uit

een DA-convertor die zich bevindt op een insteekprint in de PC.

Deze insteekkaart is van het type LabMaster en bezit de volgende belangrijke componenten.

* twee onafhankelijke, 12-bits DAC's met diverse uitgangsbereiken

* een 12-bits ADC met 16 single-ended of 8 differential ingangen

* 24 parallelle 1/0 lijnen, programmeerbaar in groepen van 8 of 12

AIle op deze print aanwezige componenten zijn volledig vanuit de software bestuurbaar. De

aanwezigheid van slechts twee DAC's zorgt er voor dat voorlopig maar twee laserdiodes

aangestuurd kunnen worden. Maar een eenvoudige uitbreiding is zonder meer mogelijk.
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Met behulp van een I/O-lijn wordt via de LDON-ingang de laserdiode aan- en uitgeschakeld.

De basis van transistor T3 is door middel van weerstanden R5 en R6 op 2,5V ingesteld. Het

laag zijn van de LDON-ingang heeft tot gevolg dat de volledige stroom door T3 vloeit. Deze

situatie verandert zodra LDON hoog wordt. De stroom loopt dan door T4 en daannee door

de laserdiode.

De overige componenten in het schema dienen ter bescherming van de laserdiode. R7 en C9

voorkomen spanningspieken over de laserdiode. C8 en CI0 zorgen er voor dat transistor T3

eerder in geleiding is dan transistor T5. Op deze wijze loopt bij inschakeling van de span

ning, de stroom in ieder geval door T3 en Diet door T4. De schakeling rondom transistoren

Tl en T2 is een zogenaamde slow-startschakeling en zorgt voor een geleidelijke toename van

de voedingsspanning bij inschakeling. Tot slot zijn de waarden van de componenten zo

gekozen dat de schakeling zo min mogelijk vermogen dissipeert.

Hetschema van de tweede schakeling staat getekend in bijlage 3. De laserdiode wordt

gestuurd vanuit een PI-regelaar die is opgebouwd rondom Opamp VI. Het referentiesignaal

wordt verkregen door gebruik te maken van de fotodiode die in dezelfde behuizing zit als de

laserdiode. De instelstroom door de laserdiode is gelijk aan:

[3.5.1]

waarin K een constante is.

De werking van de schakeling is als voIgt: Stel dat door een temperatuurverandering het

optische vermogen van de laserdiode stijgt. De fotostroom zal dan evenredig toenemen. Vit

formule 3.5.1 blijkt dat de stroom door de laserdiode afneemt waardoor het optische

vermogen zal afnemen. Het tegengestelde doet zich voor bij een daling van het optisch

vermogen ten gevolge van een temperatuurwijziging.

Ben tweede stroombron die vanuit de PC bestuurbaar is, zorgt voor de extra stroompuls door

de laserdiode. Zonder extra maatregelen zou de regellus deze opzettelijke verandering van

het optisch vermogen tegenwerken. Dit is te voorkomen door een integrator in de regellus

op te nemen. De tijdconstante R2C moet zodanig gekozen worden dat R2C groot is ten

opzichte van de tijd dat de laserdiode aanstaat.
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4. De uitgangsvector

De uitgangsvector bestaat uit een array van fotodiodes. Elke rij uit de matrix wordt op een

zo'n detector afgebeeld. Aan de fotodiode worden geen bijzondere eisen gesteld. Aileen de

gevoeligheid van de fotodiode bij de gebruikte golflengte is van belang. De fotodiode is

slechts een detector die is opgenomen in een ontvangerschakeling. De ontvanger heeft de taak

de ontvangen informatie om te zetten in een digitaal signaal dat door de PC verwerkt lean

worden. Ook bij deze omzetting is de lineariteit een belangrijke eis. Een interessante vraag

is hoe de structuur van deze ontvanger er uit dient te zien. Een antwoord op deze vraag

wordt in dit hoofdstuk gegeven. Bovendien zijn enige mogelijke realisatievormen aangegeven.

4.1. De optimale ontvanger

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de diverse modulatievonnen. Zowel bij

PAM al bij PDM kan het gewenste resultaat van een vector-matrixvermenigvuldiging

verkregen worden door de oppervlakte van de ontvangen pulsen te bepalen. Dit is eenvoudig

te realiseren door een integrerende schakeling te gebruiken. De vraag blijft echter bestaan

of dit ook de optimale ontvanger is? Om deze vraag te beantwoorden moet eerst een om

schrijving gegeven worden van wat er onder de optimale ontvanger verstaan wordt. De ideale

ontvanger is die ontvanger die op een beslissingsmoment het maximale vermogen afgeeft.

Natuurlijk zijn er ook andere defmities van een optimale ontvanger mogelijk. Een vaak

gebruikt criterium is bijvoorbeeld: maximale signaal-ruisverhouding

Het signaal dat bij de ontvanger verwacht wordt, is een pulsvonn met een bepaalde amplitude

en een vaste tijdsduur t1, zie figuur 4.1.1.

A 1-------,

figuur 4.1.1
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Er wordt aangenomen dat de ontvanger een lineair, tijd-invariant systeem is met impulsres

ponsie h(t). Bet blokscbema van de ontvanger staat getekend in figuur 4.1.2.

x(t)
h(t)

figuur 4.1.2

yet)

De waarde van bet uitgangssignaal van dit systeem op bet beslissingsmoment to is:

00

y(tJ = _1 IX(w) H(w) ej"'to dw
21r -00

[4.1.1]

Bet vermogen van dit signaal op bet beslissingsmoment is gelijk aan:

[4.1.2]

Bet is de bedoeling bet vermogen van dit signaal te maximaliseren; Daarom is bet noodzake

lijk bet ingangssignaal te normaliseren. Op deze manier is bet mogelijk verschillende

responsies met elkaar te vergelijken. Zonder deze normalisatie zou met een willekeurig ander

signaal een groter uitgangssignaal bereikt kunnen worden door simpelweg de amplitude van

bet ingangssignaal voldoende groot te nemen. Bet vermogen van bet ingangssignaal is gelijk

aan:

00

2~ LIX(W)\2 dw

[4.1.3]

Bet maximum van de verbouding

00

_1 J IX(w)1 2 dw
21r

-00

[4.1.4]
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lean gevonden worden door de ongelijkheid van Schwarz toe te passen. Deze luidt:

00 00 00

If A(w) B(w) dwl 2 ~ f IA(w)1 2 dw f IB(w)1 2 dw
-QCI -QO-QO

waarbij het gelijkteken geldt wanneer B(w) = CA· (w) waarin C een willekeurige re~He

constante is.

Door de substituties

A(w) = X(w)

B(w) = H(w) ei""o
21r

geldt voor formule 4.1.4

00

I fX(w) H(w) ei""o dw 1
2

00

-00 00 < 2~ f IH(w)1 2 dw

f IX(w)1 2 dw -00

-00

[4.1.5]

Het gelijkteken uit 4.1.5 geldt wanneer

Hop,(w) = X· (w) e -j""o

b·· C 1waar IJ =-
21r

Dit resultaat laat zich eenvoudig interpreteren in het tijddomein, namelijk:

[4.1.6]

De impulsresponsie van het overdrachtssysteem wordt verkregen door het ingangssignaal over

to naar links over de tijdas te verschuiven en vervolgens te spiegelen ten opzichte van t=O.
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4.2. Realisatie van de optimale ontvanger

De overdracht uit de vorige paragraaf is te realiseren vanwege de eenvoudige vonn van het

ingangssignaal x(t). Het uitgangssignaal y(t) wordt beschreven door de volgende convolutie

integraaI:

00

y(t) = JX(T) hopr(t - T)dT
-00

[4.2.1]

Uit 4.1.6 voIgt dat

h(T) =A
= 0

\100r TE [0,t1]

\1oor TE [0,t1]

waarmee y(t) gelijk is aan:

"
y(t) = A rX(T) dT

Het optimale systeem beSlaat dus uit een integrator die het ingangssignaal gedurende een tijd

t1 integreert. Het blokschema van deze Integrate and Dump schakeling is getekend in figuur

4.2.1.

+V

PC

figuur 4.2.1

Deze schakeling lean worden opgebouwd rondom een Opamp zoals is weergegeven in bijIage

4. De uitgangsspanning van de integrator is gelijk aan:
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Hierin is Iph de stroom door de fotodiode, die bestaat uit:

waarbij S(A) de gevoeligheid van de detector is en Id de donkerstroom van de fotodiode.

Deze donkerstroom is een ongewenste term. Met behulp van PI lean deze donkerstroom in

beperkte mate gecompenseerd worden. De integrator wordt na iedere puIs gereset met behulp

van een schakelaar die vanuit de PC besmurd lean worden. Vlak voor deze reset wordt door

middel van een AD-eonvertor een sample v~ het uitgangssignaal genomen. De AD-convertor

bevindt zieht op dezelfde insteekkaart als de DA-eonvertor die gebruikt wordt om de

laserdiodes aan te smren. (zie paragraaf 3.5)

Het grote voordeel van deze schakeling is de eenvoudige opzet, een nadeel is het gebruik van

Opamps. Eigenschappen als offset-spanning, biasstroom en temperatuurdrift hebben direct

gevolg voor de uitgangsspanning van de schakeling. Deze schakeling is dan ook alleen in

eerste instantie bruikbaar om de werking van de OVMV te controleren. Een andere realisatie

van een Integrate and Dump schakeling is getekend in figuur 4.2.2.

[>

figuur 4.2.2

vco TEllER PC

Gedurende de integratietijd produceert de Voltage Controlled Oscillator (VCO) een rij pulsen

waarvan de frequentie bepaald wordt door de spanning die aan de ingang wordt aangeboden.

Een teller telt het aantal pulsen gedurende deze tijd en het resultaat hiervan is dus een maat

voor het ingangssignaal. Het resetten van de teller wordt ook in dit geval verzorgd door de

PC. Voordelen van deze aanpak zijn de hoge lineariteit van VCO, een directe AD-omzetting

en het ontbreken van anaIoge componenten.

Een derde mogelijk:heid maakt gebruik van een Digitale SignaalProcessor (DSP). Het signaal

afkomstig van de fotodiodes wordt na AD-omzetting verwerkt door de DSP die de eigenlijke

f1lterbewerking digitaal uitvoert. Deze optie lean van pas komen wanneer in de toekomst de

werksnelheid van de OVMV omhoog gaat.
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5. De matrix

De matrix is een Spatial Light Modulator (SLM) en wordt gerealiseerd door middel van een

Liquid Cristal Display (LCD). Hierbij wordt gedacht aan een display zoals dat gebruikt wordt

voor presentaties op een overhead-projector in combinatie met een PC. De voordelen van

deze oplossing zijn de volgende:

• De matrixelementen zijn variabel.

• Aansturing mogelijk vanuit een PC.

• Een LCD is compact waardoor het een dunne laag vormt in het optisch pad.

Een nadeel van deze displays zijn de grote tum-on en tum-off tijden waardoor de matrix niet

snel te veranderen is. Om het principe van Optisch Vector-matrixvermenigvuldigen aan te

tonen is dit van ondergeschikt belang. Een belangrijke grootheid is het contrast van het

display. Onder contrast wordt verstaan: de verhouding tussen de helderheid van pixels in de

'field-on' toestand en de 'field-off' toestand. Het contrast van een display is onder andere

afbankelijk van de golflengte van het licht. Dit beperkt de keuze en daarmee waarschijnlijk

ook de verkrijgbaarheid van het gewenste display. Het is dus van belang eerst iets dieper in

te gaan op de optische eigenschappen van LCD.

Een PC verzorgt de aansturing van het display. Hierbij zijn weinig problemen te verwachten

zolang er gebruik gemaakt wordt van in de handel verkrijgbare displays. Zodra hiervan wordt

afgeweken zal er een interface nodig zijn tussen PC en display. Concrete informatie hierover

ontbreekt echter nog en daarom zal dit aspect achterwege worden gelaten.

5.1. De constructie van een LCD

Een LCD bestaat uit twee glazen platen met daartussen een ruimte van 6 tot lOlLm, zie figuur

5.1.1. De buitenzijden van de platen zijn bedekt met polarisatoren. Aan de binnenkant van

de glazen platen bevinden zich de transparante elektrodes. Het materiaal waarvan deze

elektrodes zijn gemaakt is meestal Indium Tin Oxide (ITO). Tussen de elektrodes zitten de

orientatielagen. Deze geven speciale randvoorwaarden aan het vloeibare kristal.
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figuur 5.1.1

Het meest gebruikte type vloeibaar kristal in display-toepassingen is nematic. In nematic

vloeibaar kristal zijn de staafachtige moleculen parallel gericht. Dit zorgt voor anisotrope

elektrische en optische eigenschappen. Deze anisotrope eigenschappen en de mogelijkheid om

met behulp van een elektrisch veld de orientatie van de moleculen binnen het kristal te

wijzigen maken dit materiaal uitermate geschikt voor toepassingen in de displaytechnologie.

Andere typen vloeibare kristallen zijn cholesteric en smectic, zie figuur 5.1.2. Deze gaan een

steeds belangrijkere rol spelen in de displaytechnologie.

tI.
o.

t.1 NEMATIC

...1 CMOLIITEIIIC

I
figuur 5.1.2
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De werking van Twisted Nematic (TN) LCD's zal worden uitgelegd aan de hand van figuur

5.1.3.

OFF

figuur 5.1.3

De moleculen van het nematic vloeibare kristal worden aan de boven- en onderkant in een

vaste positie gehouden door de orientatie lagen. Doordat beide lagen 90° ten opzichte van

elkaar zijn verdraaid, ondergaat ook het vloeibare kristal deze draaiing. De beide polarisato

ren aan de boven- en onderkant van de cel zijn eveneens 90° ten opzichte van elkaar

gedraaid. Invallend licht wordt daardoor lineair gepolariseerd. Zolang het produkt van de

celdikte, d en de materiaalparameter4n groter is dan twee maal de golflengte van het

invallende licht zal deze polarisatietoestand de schroefvorm volgen. Deze eigenschap werd

voor het eerst ontdekt door Mauguin in 1911. Door deze verdraaiing van polarisatietoestand

wordt het licht nu ook door de tweede polarisator doorgelaten.

Wanneer er echter een elektrische veld wordt aangelegd tussen de elektrodes ontstaat er een

andere situatie. De moleculen van het vloeibare kristal richten zich naar het aangelegde veld.

Hierdoor wordt de 90° schroefvorm verstoord. Invallend licht wordt nog steeds door het

vloeibare kristal doorgelaten maar de tweede polarisator blokkeert nu het licht. De spannings

afhankelijkheid is weergegeven in figuur 5.1.4 en wordt de T-V-curve genoemd.
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figuur 5.1.4

Dit type display is dus niet-doorlatend in de 'field-on' toestand. Ben display dat niet-door

latend is in de 'field-off' toestand is eenvoudig te maken door de polarisatoren aan beide

zijden in dezelfde richting te plaatsen in plaats van ze 90° ten opzichte van elkaar te verdraai

en.

5.2. De elektro-optische eigenschappen van twisted nematic vloeibare
kristallen

De modulatie van het licht dat op het LCD valt, gebeurt door het aan en uit zetten van

pixels. In het ideale geval zal een pixel volledig transparant zijn als het niet wordt aange

stuurd. Het pixel zal het licht volledig blokkeren wanneer het wordt aangestuurd. Het is dus

van belang de transmissie te onderzoeken van dergelijk LCD.

Het model dat hiervoor gebruikt wordt is gebaseerd op de celstructuur zoals deze getekend

is in figuur 5.1.1. Het gebruikte materiaal is dubbel-brekend wat tot uitdrukking komt in de

materiaalparameter tin, waarvoor geldt:

hierin is Do de zogenaamde ordinary brekingsindex en Ile de extraordinary brekingsindex.
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Het vloeibare kristal wordt verondersteld opgebouwd te zijn uit een stapel dunne plaatjes, die

parallel aan het xy-vlak liggen. Elk plaatje is dubbelbrekend en het (m +1)-de schijfje is een

hoek 00 verdraait ten opzichte van het m-de schijfje, zie figuur 5.2.1.

figuur 5.2.1

Het licht propageert in de z-richting en valt in bij z=O en verlaat de structuur bij z=d. Voor

elke laag wordt een x'-as en y'-as gedefmieerd. Het licht in het m-de laagje wordt gegeven

door:

E(x')m = Amsin wt + Bmcos wt
E(y')m = Cmsin wt + Dmcos wt

[5.2.1]

De componenten van dit veld worden door de (m + 1)-de plaat doorgegeven met een relatief

faseverschil van of/>, waarvoor geldt:

hierin is OZ de dikte van een schijfje

A de golflengte van het licht

Het veld in de (m+ 1)-de plaat lean opnieuw beschreven worden met de vergelijkingen uit

formule 5.2.1 waarbij geldt:
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Am+1 = Amcos 08 - Cmsin 08
Bm+1 = Bmcos 08 - Dmsin 08
Cm+1 = (Amsin o() + Cmcos 08)cos oc/> - (Bmsin o() + Dmcos 08)sin oc/>
Dm+1 = (Bmsin 08 + Dmcos 08)cos oc/> + (Amsin 08 + Cmcos 08)sin oc/>

[5.2.2]

Uit dit stelsel lean een differentievergelijking in A worden gevonden, namelijk:

Am-2 - 2Am_I(l + cos oc/»cos o() + 2Am[(l + cos oc/»cos2 08 + cos oc/>]
- 2Am+I(l + cos oc/»cos o() + Am+2 = 0

[5.2.3]

Hetzelfde is overigens mogelijk voor B,C en D.

Schrijf nu A als een functie van z waarbij de m-de plaat zich op een afstand zm van de

oorsprong bevindt.

Am_2 = A(zm - 2oz) , etc.

Hierdoor kunnen de termen in formule 5.2.3 ontwikkeld worden in een Taylor-reeks. Van

het laagjes-model kan nu overgegaan worden op de werkelijke situatie door oz, oc/>, 08--+0.

De op deze wijze verkregen differentiaalvergelijking:

[5.2.4]

met

g = 7fb.nI'A
a = ()Id

heeft als oplossing:

[5.2.5]

waarbij

q =Jl + 2u 2 + 2uJl + u2

rdb.n
u=--

8'A
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Dezelfde methode lean toegepast worden voor H,C en D. Stel verder dat het licht in de x

richting is gepolariseerd op z=O, dan is:

A =

B =

c=

D=

q2 cxz 1
-- cos - + -- cos qcxz
l+q2 q l+q2
q2 . cxz 1 .

--- SID - + -- SID qcxz
l+q2 q l+q2
_q_ sin cxz + _q_ sin qcxz
l+q2 q l+q2
_q_ cos cxz - __q_ cos qcxz
l+q2 q l+q2

De intensiteit van het licht dat het LCD verlaat op z=d wordt gegeven door T = C2 + D 2

en is gelijk aan:

T = sin2[8~]
l+u 2

[5.2.6]

hierin is T dus tevens de transmissie door het LCD. Vergelijking 5.2.6 is getekend in figuur

5.2.2 voor 8 =90 0 en wordt de 'Gooch & Tarry' curve genoemd.

T

t

II

-..U

figuur 5.2.2

Zoals eerder vermeld is, is niet aIleen de transmissie van het LCD in transparante toestand

van belang. Ook de transmissie van het LCD waarbij alle pixels aan staan is van belang. Met

andere woorden het verschil tussen de twee toestanden moet zo groot mogelijk zijn.
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Voor het gemak wordt ervan uitgegaan dat de transmissie van een pixel dat aangestuurd

wordt gelijk aan nul is. Deze aanname is redelijk omdat de transmissie in dat geval bepaald

wordt door twee polarisatoren die 90° ten opzichte van elkaar verdraaid zijn. Eventuele

golflengte-athankelijkheid van de polarisatoren wordt eveneens verwaarloosd. Deze vereen

voudiging zorgt er voor dat de gezochte verhouding in transmissie hetzelfde verloop heeft

als de oorspronkelijke Gooch & Tarry curve.

Vit formule 5.2.6 blijkt dus de golflengte atbankelijkheid van dit type display. Vit figuur

5.2.2 blijkt zelfs dat er nulpunten in de grafiek optreden. Blijkbaar zijn er golflengten die in

het geheel Diet door het LCD worden doorgelaten. Het zal duidelijk zijn dat deze golflengten

dus totaal ongeschikt zijn om het LCD te belichten. Hier wordt dus een eis opgelegd aan de

golflengte van de te gebruiken laserdiode.

De transmissie nadert naar 0 voor steeds kleiner wordende golflengten. Nulpunten en maxima

van T worden gevonden voor:

8Jl+u 2 = m 11"
2

In de meeste gevallen is u groot genoeg zodat aangenomen mag worden dat

11"8u = m
2

Hiennee geldt voor de nulpunten in de transmissie:

2dtJ.n
-A- = m, m even

en voor de maxima

2dtJ.n
-A- = m, m oneven

Een fabrikant van LCD's heeft de mogelijkheid dtJ.n te kiezen, dus zal getracht worden het

LCD zo te construeren dat de transmissie zich in een maximum van de Gooch & Tarry curve

bevindt.

Stel nu dat geldt:

2dtJ.n = 3
-A-

dan is bij een golflengte die ongeveer 1,5 maal zo groot is

42



2dt1n = 2
A

waardoor de transmissie afgenomen is tot nagenoeg nul. Door de golflengte verder te

verhogen neemt de transmissie weer toe. De transmissiekarakteristiek van het display bepaalt

" dus in belangrijke mate de golflengte van bet licbt waarmee gewerkt kan worden.

Vaak wordt bet display voorzien van kleurenfl1ters. Deze zijn in de vorm van een folie op

bet display geplakt. Op deze wijze kan de transmissie en bet contrast van bet display

geoptimaliseerd worden voor een specifieke toepassing. In zogenaamde dubbele eel structuren

bestaat dit folie opnieuw uit een TN-vloeibaar kristal.

Tegenwoordig wordt vanwege de bogere informatiesnelheid bij deze 'datagraphic'-displays

meestal gebruik gemaakt van bet STN (=Super Twisted Nematic) effect. Het STN-effect

wordt verkregen door in de kristalstructuur van bet materiaal een grotere verdraaiing te

creeren dan de gebruikelijke 90°. Het resultaat hiervan is terug te zien in de T-V curve,

welke een steller verloop vertoont dan bij bet TN-effect. De informatie-inhoud (= aantal

pixels) kan enorm toenemen wanneer gebruik wordt gemaakt van deze eigenschap. Dit wordt

duidelijk door te kijken naar de adressering die gebruikt wordt om de pixels aan te sturen.

De layout van de transparante elektrodes is zodanig gemaakt dat de overlappingen bet pixel

vormen. Dit is weergegeven in figuur 5.2.3.

MkDIomrnen

NrIjen

figuur 5.2.3

Het display bestaat uit N rijen en M kolommen en beeft dus N x M pixels. Om deze pixels

te besturen zijn N + M stuurlijnen nodig. Het is niet mogelijk een enkel pixel aan te sturen

zonder dat dit effect heeft voor pixels uit dezelfde rij of kolom. Er tan aangetoond worden

dat bet aantal rijen dat op deze manier tan worden aangestuurd, beperkt is door de verhou

ding van Von en Voff waarbij Von en Voff de spanning is die respectievelijk boort bij de 'field

on' en 'field-off' toestand.
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Het maximum van N wordt gegeven door:

v~ - I.fN+1-- --
Voff IN-I

Hieruit blijkt dat voor grote waarden van N, de verhouding Vor/Voff

nadert naar 1. Dit heeft als consequentie dat het verschil tussen de 'field-on' en 'field-off'

toestand nihil is waardoor het contrast van het display onvoldoende is. Er is echter een

uitzondering en dat is wanneer de T-V-curve oneindig stijl verloopt. Het STN-display heeft

in dit geval duidelijk de voorkeur hoven het conventionele TN-display.

Het stelle verloop van de T-V-curve maakt het moeilijk grijstinten te maken met een STN

display. Door het geleidelijk verloop van de T-V curve bij een TN display is het weergeven

van grijstinten eenvoudiger. De mogelijkheid tot het maken van grijstinten lean belangrijk zijn

voor de toepassing van het LCD in de optische vector-matrixvermenigvuldiger. Als alternatief

voor de huidige modulatievorm waarbij in een bepaald oppervlak pixels aan of uit worden

gezet, lean dan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om pixels meer of minder

lichtdoorlatend te maken.

Het probleem van de beperkte informatie-inhoud als gevolg van de vlakke T-V-curve bij een

TN-display kan worden opgelost door het toepassen van een actieve adressering. Hierbij is

elk pixel voorzien van een of meerdere actieve elementen die de elektrische lading een tijdje

kan bewaren. (zie figuur 5.2.4) Bij een TFT-display (TFT = Thin Film Transistor) is het

actieve element een transistor.

figuur 5.2.4

Gedurende een korte tijd (64 /ls voor televisietoepassing) zorgt het actieve element dat de

gewenste spanning het pixel aanstuurt. Het pixel wordt de rest van de (frame)tijd (meestal

2Oms) elektronisch afgeschakeld. Na een frame zorgt de elektronische schakelaar ervoor dat

de oude lading vervangen wordt door een nieuwe. Het is duidelijk dat bij deze adressering
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de informatie van een pixel niet wordt bei'nvloed door de informatie van andere pixels.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk lean het volgende geconcludeerd worden. Het gebruik van

een LCD heeft aantrekkelijke voordelen. Bij de uiteindelijk keuze zal echter goed op de

optische eigenschappen van het betreffende display moeten worden gelet. De meeste comrner

cieel verkrijgbare displays zijn niet zomaar toepasbaar vanwege de aanwezigheid van

ldeurenfuters die het display optimaliseren voor een bepaalde toepassing. Pas na uitvoerige

demontage waarbij de verschillende folies moeten worden verwijderd is een geschikt display

te verkrijgen. Hoogstwaarschijnlijk zullen er daarna andere ruters en losse polarisatoren

moeten worden gebruikt.

Na uitvoerig overleg met mensen van het Natuurkundig Laboratorium van Philips en Infocus

Systems luidt de conclusie dat het beste resultaat verkregen kan worden met een monochroom

TFT (actief matrix) display. De voordelen van dit type display is het ontbreken van kleuren

ruters en het hoge contrast (> 80: 1). Het contrast kan zelfs verhoogd worden tot 200: 1 door

het licht enigszins schuin in te laten vallen. In hoeverre dit mogelijk is in verband met de

reeds besproken problemen omtrent de OVMV moet nog worden nagegaan. Een mogelijk

nadeel van dit display is de hoge aanschafprijs.
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6. Besturing van de OVMV

De totale controle van de OVMV is in handen van een PC zoals is weergegeven in figuur

2.2.2. De besturing is in twee taken te verdelen. De eerste taak is het daadwerkelijk aanstu

ren van de diverse schakelingen zoals daar zijn de laserdiodes, de ontvanger en het LCD. De

tweede taak is het verwerken en weergeven van de gegevens die afkomstig zijn van een

vector-matrixvermenigvuldiging.

De algemene procedure bestaat uit de volgende stappen:

* Invoeren van de gewenste matrix en vector

* Softwarematig berekenen van de vector-matrixvermenigvuldiging (dient ter controle van

de optische vector-matrixvermenigvuldiging)

* Weergeven van de matrix op het LCD

* Aansturen van de ingangsvector

* Aansturen van de detectoren

* Uitlezen van de gedetecteerde signalen

* Verwerking van de gegevens

* Resultaat van de optische vector-matrixvermenigvuldiging vergelijken met de berekende

vector-matrixvermenigvuldiging

Voor besturing. van de OVMV wordt gebruik gemaakt van een LabMaster insteekkaart. De

op deze kaart aanwezige ADC, DAC en I/O-lijnen zijn volledig vanuit de software te

besturen. Vanwege het feit dat het hele project zich nog in de experimentele fase bevindt,

is de software nog niet erg gebruikersvriendelijk. De geschreven software beperkt zich tot

het aansturen van de laserdiodes en het uitlezen van de detectoren. Om duidelijk te maken

wat dit inhoudt, zijn de belangrijkste twee signalen van de OVMV weergegeven in figuur

6.1. Het bovenste signaal stelt de stroom door een laserdiode voor. De amplitude van een

puIs is een maat voor de waarde van een element van de ingangsvector. De tijd T is de tijd

die nodig is voor een vector-matrixvermenigvuldiging. De stroom door de fotodiodes in de

ontvanger heeft hetzelfde verloop als de stroom door de lasers. Het onderste signaal uit

figuur 6.1 is het uitgangssignaal van de ontvanger. Dit signaal heeft de gei'ntegreerde vorm

van de stroom door de fotodiodes en representeert daarmee de waarde van een element uit

de uitgangsvector.
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De taken van de software zijn:

• laden van de DAC met de gewenste intensiteitswaarde

• aansturen van de laserdiode op tijdstip t,

• starten van de integrator op tijdstip t,

• verzorgen van de gewenste aan-tijd van de laser

• bemonsteren van de uitgangssignalen van de ontvanger

• resetten van de integrator op tijdstip t2

• uitzetten van de laserdiode op tijdstip t2
• omzetten v~ bemonsterde signaal naar intensiteitswaarde

• verzorgen van de gewenste uit-tijd van de laser

De volgorde van de stappen is essentieel. De integrator wordt gestart nadat de laserdiodes

zijn aangezet waardoor eventuele inschakelverschijnselen niet meetellen in bet uitgangssig

naal. Na bet bemonsteren van bet uitgangssignaal lean de integrator meteen gereset worden.

Deze situatie moet ook zo blijven totdat de integrator opnieuw gestart wordt.

Ben nadeel van deze aanpak is bet feit dat de timing volledig door de software bepaald

wordt. Het dus best mogelijk dat de duur van de pulsen verschillend is vanwege bijvoorbeeld

interrupt athandelingen van de processor in de PC. Dit effect beeft natuurlijk direct gevolgen

voor de oppervlakte van een puIs. Vooralsnog lijken deze afwijkingen klein ten opzicbte van

de pulsduur (enkele microseconden ten opzicbte van enkele milliseconden). Door de timing

van de diverse schakeling grotendeels hardware-matig op te lossen lean dit probleem verbol

pen worden.
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Het programma voor besturing van de OVMV (zie bijlage 5) is geschreven in Turbo Pascal

5.1 en voIgt grotendeels de eerder beschreven procedure.

Een aspect dat tot nu toe achterwege is gebleven, is de afregeling van het systeem. Een

afregeling is in ieder geval nodig omdat de ingangsvector bestaat uit meerdere laserdiodes.

Het optische vermogen bij een bepaalde diodestroom zal voor iedere laserdiode anders zijn

ten gevolge van spreiding in de componenten. Een compensatie hiervoor is zonder meer

noodzakelijk. Gedacht wordt aan de volgende oplossing: Door voor de matrix de eenheids

matrix, I te kiezen wordt de ingangsvector op de uitgangsvector afgebeeld. De afwijkingen

ten gevolge van de diverse lasers zijn daardoor op dezelfde plaats in de uitgangsvector

aanwezig. Een afregelprocedure in de software lean dan de stromen door de lasers aanpassen.

Implementatie van deze optie is nog niet gerealiseerd.

48



7. Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die behaald zijn met behulp van een

lasermodule van de fIrma Uniphase.

7.1. Beschrijving van de proefopstelling

In hoofdstuk 3 is uitgebreid ingegaan op de manier waarop de ingangsvector kan worden

gerepresenteerd. Tevens zijn er eisen opgesteld waaraan een lasennodule zou moeten

voldoen. De lasermodule van het type 3504-007 heeft de volgende specifIcaties:

* Golflengte: 670nm

* Maximale optische vermogen: 3mW

* Spotdiameter: 2.5 x 6.Omm

* Divergentie: < 0.5 mrad

* Volledige beveiligde elektronische aansturing

* Compacte behuizing

* Analoge modulatie mogelijkheid

De mogelijkheid om het uitgangsvennogen van de laser te wijzigen door middel van het

aanbrengen van een signaal op de modulatie-ingang, heeft het grote voordeel dat er geen

wijzigingen hoeven worden aangebracht aan de eerder gepresenteerde opzet. Het optische

vermogen van de laser is rechtevenredig met de aangeboden spanning. De gebruikte modula

tievorm is nog steeds pulsamplitudemodulatie waarbij de laser niet volledig uitgeschakeld

wordt.

De proefopstelling bestaat uit een laserdiode en een detector. Met behulp van deze compo

nenten is het mogelijk een basisopstelling te maken die gebruikt kan worden in de OVMV.

Eigenlijk zou ook het LCD deel uit moeten maken van deze opstelling maar vanwege het

ontbreken van een geschikt display is hiervan afgezien. Het blokschema van de proefopstel

ling is weergegeven in fIguur 7.1.1.
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De OVMV bestaat uit n van deze laser-deteetorparen, een LCD en de benodigde lenzenstel

sels. Met behulp van deze componenten kan het principe uit figuur 2.2.1 op eenvoudige wijze

worden verwezenlijkt.

7.2. Meetresultaten

Het blokschema uit figuur 7.1.1 maakt duidelijk dat een element van de ingangsvector wordt

afgebeeld op een element van de uitgangsvector. Het doel van deze meting is het registreren

van het gedetecteerde signaal en dit vergelijken met het signaal waannee de laser wordt

aangestuurd. Voor dit doel is een programma (zie bijlage 6) geschreven dat de diverse scha

kelingen bestuurt. Op de modulatie-ingang van de lasermodule wordt een spanning aangebo

den die bestaat ·uit een rij pulsen met een vaste tijdsduur en een amplitude de varieert tussen

o en IV in stappen van O,lV. Bij elke waarde van de amplitude worden 10 metingen

verricht. De gedetecteerde spanning is de uitgangsspanning van de integrator zoals dat is

uitgelegd in hoofdstuk 4. De tien waarden die bij een bepaalde amplitude van het ingangssig

naal worden verkregen, worden gemiddeld om de meting betrouwbaarder te maken. Dit

proces wordt herhaald voor elke waarde van het ingangssignaal. De resultaten van deze

meting zijn weergegeven in figuur 7.2.1.

In deze grafiek is de amplitude van de ingangspulsen uitgezet tegen de waarde van het

ontvangen signaal. Deze waarde is in feite rechtstreeks afkomstig van de AD-omzetting en

representeert dus eigenlijk een spanning. De exacte waarde van deze spanning is vooralsnog

Diet belangrijk.
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Veel belangrijker is bet lineaire verband tussen de twee grootheden. Hieruit kan worden

geconcludeerd dat bet mogelijk is een ingangsvector 'een-op-een' over te brengen op een

uitgangsvector. Eventueel lean hierbij gebruik worden gemaakt van schaling en bet verwij

deren van een offset. Deze eigenschap is van wezenlijk belang voor een correcte werking van

de OVMV.
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8. Toepassingen van een optische vector
matrixvermenigvuldiger

In de inleiding is al gesproken over de hoge mate van efficiency waarmee langs optische weg

een vector-matrixvermenigvuldiging kan worden gedaan. In een OVMV worden namelijk alle

benodigde bewerkingen parallel uitgevoerd. De belangrijkste opdracht is natuurlijk het

systeem zo te laten werken dat er een vector-matrixvermenigvuldiging met de nodige precisie

gedaan kan worden. Daarna is het interessant enige problemen uit de lineaire algebra nader

te bekijken. In dit hoofdstuk zal aangegeven worden op welke manier eigenwaarden en

eigenvectoren van een matrix gevonden kunnen worden en hoe een stelsel van lineaire

vergelijkingen kan worden opgelost. Deze methodes maken gebruik van een iteratieve

optische processor. Het blokschema van zo'n processor staat getekend in figuur 8.1.

DATAVECTOR

M

figuur 8.1

8.1. Het vinden van eigenwaarden en eigenvectoren

Met behulp van een iteratief algoritme is het mogelijk de eigenwaarden en eigenvectoren van

een matrix te vinden. Er wordt uitgegaan van een reele NxN matrix, M met eigenvectoren

e1. ... eN en eigenwaarden A1 •••• AN waarvoor geldt:
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[8.1.1]

Ben willekeurige startvector kan nu geschreven worden als:

[8.1.2]

Vermenigvuldigen van deze startvector met de matrix M geeft:

[8.1.3]

Door het resultaat steeds opnieuw aan de ingang van de processor aan te bieden, ontstaat na

n vermenigvuldigingen:

N

v(n) = M v(n_l) = E cj A7 ej
j =1

[8.1.4]

Waarschijnlijk is het nodig tussentijds schaling toe te passen om de elementwaarden van de

vector te begrenzen.

Vanwege eigenschap 8.1.1 zal de eerste term uit formule 8.1.4 domineren. dus

£en extra iteratie geeft dan:

waarmee

[8.1.5]

Hieruit is de eerste eigenwaarde Al op te lossen. De convergentiesnelheid van het algoritme

is afhankelijk van de verhouding IAl I/ I~ I . De Manier waarop de overige eigenwaarden

kunnen worden gevonden staat beschreven in [14].
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8.2. Het oplossen van een stelsellineaire vergelijkingen

Het op te lossen stelsel van lineaire vergelijkingen wordt beschreven door:

Mi = c
[8.2.1]

Hierin is M een bekende NxN matrix met reele elementen,c een bekende vector met N

elementen en ide onbekende vector met eveneens N elementen. Een oplossing van vergelij

king 8.2.1 kan gevonden worden met bebulp van bet volgende iteratieve algoritme.

x = (/-M)x + c
,,+1 "

[8.2.2]

Er van uitgaande dat M-1 bestaat, is 8.2.2 te berschrijven tot:

[8.2.3]

Stel nu

Y- = x - M-1 C
" "

Y" is op te vatten als de afwijking van de werkelijke oplossing M-1c . Het verloop van de

fout wordt beschreven door:

Y"+I = F Y"

[8.2.4]

waarbij F =1- M

en Yo = Xo - M-1c

Convergentie treedt op als:

lim Y" = lim F"yo = 0
II~ClD n~ClD

of

lim F" = 0

Dit laatste is aIleen mogelijk wanneer voor aIle eigenwaarden van de matrix F geldt:
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voor 1 < i < N

[8.2.5]

en omdat

gaat 8.2.5 over in:

[8.2.6]

Uit vergelijking 8.2.6 blijkt dat de eigenwaarden van matrix B binnen de cirkel met straal

1 en middelpunt (1,0) in bet complexe vlak moeten liggen. In bet algemeen zal er niet aan

deze voorwaarde voldaan worden. De convergentie kan verbeterd worden door een 'verzwak

king' in de terugkoppellus aan te brengen. (zie figuur 8.2.1)

c

+
-~~+ )--------j

figuur 8.2.1

De matrix F is nu:

F=I-a.M

waardoor nu voor de eigenwaarden geldt:

M

Uit voorwaarde 8.2.5 voIgt dat alle eigenwaarden van de matrix M binnen een cirkel met

straal1/a. en middelpunt 1/a. in bet complexe vlak moeten Jiggen. In principe is nu bet gebele

recbtervlak beschikbaar. Een juiste °dimensionering van a. hangt samen met de gewenste

convergentiesnelheid. (zie [15])
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9. Conclusies

Tijdens deze afstudeerperiode is onderzoek verricht naar de componenten die nodig zijn voor

de realisatie van een Optische Vector-MatrixVermenigvuldiger. Er zijn twee onderdelen die

speciale aandacht vragen. Dat zijn de laserdiodes die de ingangsvector vormen en het LCD

dat als matrix wordt gebruikt.

Met behulp van een laserdiode kan op betrekkelijk eenvoudige wijze een kolom in het

matrixvlak belicht worden. Het is daarbij weI noodzakelijk de laserdiode in een collimatorpen

op te nemen zodat een evenwijdige lichtbundel verkregen wordt. Zeer geschikt voor dit doel

is de collimatorpen van de fIrma GFO. In verband met de relatief hoge prijs en de lange

levertijd van dit onderdeel is als alternatief een collimatorpen ontwikkelt met een losse laser

diode. Vanwege de optimale werking van het LCD is de golflengte van het door de laser

uitgezonden licht belangrijk.

De stuurschakeling heeft als doel de informatie van een element uit de ingangsvector om te

zetten in een intensiteitsniveau van het laserlicht. De karakteristieke eigenschappen van

halfgeleider lasers zorgen ervoor dat er speciale eisen aan de stuurelektronica moeten worden

gesteld. De belangrijkste eigenschappen zijn de drempelstroom van de laserdiode en de

temperatuurathankelijkheid van de vermogens-stroomkarakteristiek. Het informatiesignaal

moet daarom gemoduleerd worden alvorens het aan de laserdiode kan worden aangeboden.

De vier meest voor de hand liggende modulatiemethoden zijn behandeld. Frequentiemodulatie

is absoluut ongeschikt vanwege het onjuiste resultaat van een optische vector-matrixver

menigvuldiging. Amplitudemodulatie vereist waarschijnlijk de meest complexe schakeling.

Pulsamplitudemodulatie is daarentegen eenvoudig realiseerbaar en heeft het voordeel dat de

laserdiode het grootste deel van de tijd uitstaat waardoor de diode nauwelijks kan opwarmen.

Bovendien is detectie van het uitgezonden signaal eenvoudig. Dit laatste is eveneens het geval

bij pulsduurmodulatie. Pulsduurmodulatie is een interessant alternatief indien gebruik gemaakt

kan worden van bestaande laserdiode modules.

De ontworpen schakelingen zijn zodanig opgebouwd dat zowel pulsamplitudemodulatie als

pulsduurmodulatie mogelijk is. Het volledig aan- en uitschakelen van de laserdiode kan beter

achterwege gelaten worden omdat dit de levensduur van de component verkleint. De beste

oplossing is een rustinstelling maken voor de laserdiode. Door de diode vloeit een dusdanige

stroom waardoor een laag optisch vermogen wordt uitgezonden. De warmte-ontwikkeling in

de component wordt voornamelijk bepaald door de ruststroom die door de diode stroomt. Er

zijn op dit punt geen grote verschillen tussen AM, PAM en PDM.
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Ben LCD lean gebruikt worden voor de weergave van de matrixelementen. Hiervoor komen

in principe twee methoden in aanmerking. De waarde van een matrixelement kan gevarieerd

worden door het veranderen van het aantal pixels dat aanstaat. Ben alternatief voor deze

methode is het varieren van de grijswaarde van een pixel. Bij de eerste vorm van weergave

is het contrast van het display belangrijk. Voor een optimale werking is het noodzakelijk dat

het verschil tussen een pixel dat aanstaat en een pixel dat uitstaat zo groot mogelijk is. Helaas

blijkt het contrast van dit type display ondermeer atbankelijk te zijn van de golflengte van

het licht waarmee het belicht wordt. Het beste resultaat kan verkregen worden met behulp

van een monochroom TFf-display vanwege het hoge contrast en het ontbreken van kleuren

fIlters. Nadelen van dit type display is de verkrijgbaarheid en de hoge aanschafprijs.

De uitgangsvector bestaat uit een rij van fotodiodes. De gevoeligheid van de fotodiode bij

de gebruikte golflengte dient voldoende groot te zijn. De structuur van de ontvangerschake

ling wordt grotendeels bepaald door de toegepaste modulatiemethode van de laserdiodes. In

het geval van pulsamplitudemodulatie en pulsduurmodulatie is de optimale ontvanger een

integrerend systeem. De ontvanger is op verscbillende manieren te realiseren.

De totale besturing van de OVMV is in handen van een PC die is uitgerust met een extra

I10-kaart. De componenten op deze kaart zijn volledig vanuit de software te besturen zodat

een flexibele opzet is verkregen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk zowel pulsamplitudemodula

tie als pulsduurmodulatie toe te passen. Uiteraard is ook de ontworpen schakeling bier debet

aan. Tijdens het bouwen en testen van de diverse schakelingen is het prettig wanneer de

software zo eenvoudig mogelijk is. Dit houdt in dat allerlei procedures, die het de gebruiker

mogelijk maakt met de OVMV te werken, achterwege zijn gelaten. Het huidige programma

beperkt zich tot het aansturen van de elektronica en het uitlezen van de uitgangsspanning. Het

interpreteren van deze gegevens vereist daarom enige kennis van de hardware.

In de uiteindelijke proefopstelling is gebruik gemaakt van een lasermodule (van de fIrma

Uniphase) die analoog moduleerbaar is. Dit heeft nagenoeg geen gevolgen voor de eerder

gepresenteerde methoden en technieken. De testresultaten voldoen aan de verwachting. Deze

proefopstelling kan eenvoudig worden uitgebreid tot een volledige OVMV.

Dit onderzoek kan worden afgesloten met de volgende conclusies: De opzet van het hele

project omtrent de OVMV heeft duidelijke vormen aangenomen. De bruikbaarheid van

componenten zoals laserdiodes en een LCD is nagegaan. Verder experimenteren en perfecti

oneren van de aangegeven methoden is noodzakelijk evenals het blijven zoeken naar geschik

te 'kant en klaar' oplossingen waardoor sneller lean worden overgegaan tot daadwerkelijk

optisch vector-matrixvermenigvuldigen.
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10. Aanbevelingen

Tot slot wit ik enkele zaken aanhalen die verder verbeterd kunnen worden, maar vanwege

de nu eenmaal beperkte tijd van een afstudeerperiode niet aan de orde zijn gekomen. De

meeste opmerkingen bebben betrekking op onderwerpen die in dit verslag aan de orde zijn

gekomen, maar ook zijn er andere interessante ideeen die misschien in de toekomst verder

kunnen worden uitgewerkt.

Een eerste vereiste is bet veranderen van de besturing van de OVMV door middel van de

PC. Het probleem dat opgelost moet worden is reeds besproken in boofdstuk 6. De duur van

de pulsen en ook de integratietijd wordt bepaald door de software. Door interrupts van de

processor tijdens bet uitvoeren van bet programma ligt de tijdsduur van de pulsen niet vast.

Dit beeft natuurlijk ook nadelige gevolgen voor de eindwaarde van de integratorspanning.

Een ander probleem vormt de snelheid waarmee bet programma wordt uitgevoerd. In de

buidige opzet wordt de minimale pulsduur bepaalt door de PC in combinatie met de 1/0

kaart. De minimale pulsduur bedraagt ongeveer 200 JLs. Wanneer de pulsduur te groot wordt,

zijn er problemen te verwacbten met de interne regeling van de lasermodule. Deze zaak is

ook al aan de orde geweest aan bet einde van paragraaf 3.4. Een mogelijk oplossing voor

beide problemen is gegeven in figuur 10.1.

LASER·
DRIVER

KLOK

figuur 10.1
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De uitgangsspanning van de integrator fluctueert nog te veel waardoor voorlopig Diet de

gewenste nauwkeurigheid kan worden bereikt. Enerzijds is dit het gevolg van de Diet vaste

tijdsduur van de pulsen anderzijds is er de ruis en de temperatuurdrift van de schakeling. De

verwachting is dat met de ontvangerschakeling uit figuur 4.2.2 betere resultaten zijn te

bereiken. Nader onderzoek naar de gewenste en haalbare nauwkeurigheid is dus zinvol.

Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven, is de OVMV eenvoudig op te bouwen uit een aantal

basisonderdelen. Hiervoor is weI een geschikt display nodig. Het zoeken naar een geschikt

display en het onderzoeken van de optische eigenschappen van dergelijk LCD heeft dus een

hoge prioriteit.

In hoofdstuk 2 is uitgelegd waarom de keuze is gevallen op het gebruik van laserdiodes. Dit

heeft te maken met de problemen die ontstaan bij het maken van een lijnafbeelding met

behulp van een LED en cilinderlenzen. Een ander mogelijkheid is het maken van een scherpe

afbeelding van bijvoorbeeld een rechthoekige LED met behulp van normale sferische lenzen.

Dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de problemen die in [5] aan de orde zijn

gekomen.

De huidige modulatievorm van de lasers is pulsamplitudemodulatie. De voordelen van deze

methode zijn beschreven in hoofdstuk 3. Een mogelijk nadeel van deze methode is het feit

dat de informatie in de amplitude van de puIs zit, waardoor allerlei vormen van ruis nadelige

invloeden kunnen hebben. Pulsduurmodulatie heeft dit Diet en is een goed alternatief. De

matrix zal echter altijd invloed hebben op de amplitude van de pulsen waardoor bij de

detector nog steeds de 'oppervlakte' van de puIs bepaald moet worden. Dit probleem lean

omzeilt worden door ook de informatie van de matrixelementen te moduleren. Onderzoek

naar een geschikte modulatievorm is dan noodzakelijk. Een vorm van pulsduurmodulatie

heeft tot gevolg dat het matrixelement als een soort diafragma werkt. Het zou dan voor

kunnen komen dat bijvoorbeeld de 'openingstijd' van het diafragma groter is dan de duur van

de puIs waardoor Diet automatisch het produkt van vectorelement Xj en matrixelement aij

ontstaat.
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BDLAGE 5

{ .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*
••••

• ••• Datum: 30 juni 1993
••••

•••• Programma: OVMV.PAS
••••
•••• Naam: R.I.A. Vermetten
••••

••••
••••
••••

Beschrijving: Dit programma verzorgt de aansturing van
de optische vector-matrixvermenigvuldiger

•••*
*••*
*•••
••••
.*••
*•••
••••
••••
••••
••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.....................................................................}

Program OVMV (input,output);
uses dos, crt;
const address = 1808;
var voltage:real;

getal,i,x,som,high,low:integer;
result: array [1. .100] of integer;



{De procedure AD verzorgt een AD-conversie van een op te geven kanaal}
{en geeft als resulta.at een getal tussen -2048 en 2047}

procedure AD(channel: integer;var getal:integer);
var cr:integer;
begin
port[address +4] : = 128;
port[address + 5] := channel;
port[address+6]: =0; {start conversie}
repeat
cr: =portw[address+4];

until (cr and 128) < >0;
getal: =portw[address+5];

end;

{De procedure convert zet een getal om in een spanning}

procedure convert(getal:integer; var voltage:real);
begin
voltage: = geta1l204. 8;

end;

{De procedure DA stuurt de data naar het adres van de DAC}

procedure DA(high, low:integer);
begin
port[address + 1] : = high;
port[address] : = low;

end;

{De funktie inv_convert zet een spanning tussen 0 en 5V om in een getal}
{tussen 0 en 4095 zodanig dat 0< = voltage <2.5 omgezet wordt in een}
{getal met 2048 < = getal < 4095 en 2.5 < = voltage < = 5 in een getal met}
{O< =getal < =2047}

function inv_convert (voltage: real): integer;
begin
if voltage < 2.5 then inv_convert: = round(819. 2*voltage + 2048)

else inv_convert: =round(818.8*voltage - 2047);
end;

{Deze procedure splits converteert een getal tussen 0 en 4095 in een}
{high en low byte}

procedure splits(getal :integer;var high, low:integer);
begin
high: =trunc(geta1l256);
low: =getal-256*high;

end;



{Hoofdprogramma}

{open schakelaar}
{laser aan}

{gewenste spanning voor stroombron}

{lees integrator uit}
{laser uit}
{sluit schakelaar = reset}

{stuur stroombron}
{initialiseer de 8255}
{sluit schakelaar = reset}
{10 metingen achterelkaar zonder iets te wijzigen}

begin
clrscr;
voltage: = 1;
x: =inv convert(voltage);
splits(x,high,low);
DA(high,low);
port[l823] := $80;
port[1820] :=$40;
for i: = 1 to 10 do
begin
port[l820]: =$0;
port[l820]: =$80;
delay(I);
AD(O,getal);
port[l820]: =$0;
port[l820]: =$40;
delay(9);
{convert(getal,voltage);
writeln(voltage:5:3);}
result[i]: = getal;
end;
for i: = 1 to 10 do write(result[i],' ');

end.



BIJLAGE 6

{ .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••
.... Datum: 12 AUGUSTUS 1993
••••

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

Programma: LASER.PAS

Beschrijving: Dit programma verzorgt de aansturing van
de lasermodule en de ontvanger

••••
••••
••••

••••
••••
••••
.... Naam: R.J.A. Vermetten

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.....................................................................}

Program laser (input,output);
uses dos, crt;
const address = 1808;
var voltage: real;

getal,i,x,n,som,high,low:integer;
result: array[l. .100] of integer;
highb: array[O.. 15] of integer;
lowb: array[O.. 15] of integer;



{De procedure AD verzorgt een AD-eonversie van een op te geven kanaal}
{en geeft als resultaat een getal tussen -2048 en 2047}

procedure AD(channel: integer;var getal: integer);
var cr:integer;
begin
port[address +4]: = 128;
port[address + 5] :=channel;
port[address + 6] :=0; {start conversie}
repeat
cr: =portw[address+4];

until (cr and 128) < >0;
getal: =portw[address+5];

end;

{De procedure DA stuurt de data naar het adres van de DAC}

procedure DA(high,low:integer);
begin
port[address + 1]: =high;
port[address] := low;

end;

{De funktie inv_convert zet een spanning tussen 0 en 5V om in een getal}
{tussen 0 en 4095 zodanig dat 0< = voltage <2.5 omgezet wordt in een}
{getal met 2048< =getal<4095 en 2.5< = voltage < =5 in een getal met}
{O< =getal < =2047}

function inv_convert (voltage:real):integer;
begin
ifvoltage < 2.5 then inv_convert:=round(819.2*voltage + 2048)

else inv convert: =round(818.8*voltage - 2047);
end;

{Deze procedure splits converteert een getal tussen 0 en 4095 in een}
{high en low byte}

procedure splits(getal:integer;var high, low:integer);
begin
high: =tnmc(geta1l256);
low: =getal-256*high;

end;



{Hoofdprogramma}

begin
clrscr;
for i: =0 to 10 do {stel tabel op met gewenste intensiteitniveas}
begin
voltage: =O.I*i;
x: =inv_convert(voltage);
splits(x,highb[i],lowb[i]);

end;
for i: =0 to 10 do writeln('voltage = ' ,0.I*i:3: 1,' / ' ,highb[i],' / ' ,lowb[i]);

DA(8,O);
port[1823]: =$80;
port[l820]: = $40;
for i: =0 to 10 do

{reset stroombron}
{initialiseer de 8255}
{sluit schakelaar = reset}

{bij elke intensiteit 10 metingen}

{stuur stroombron}
{open schakelaar}
{lees integrator uit}
{laser uit}
{sluit schakelaar = reset}

{wachtlus}

begin
resu1t[i]: =0;
for n:=O to 9 do
begin
DA(highb[i],lowb[i]);
port[1820]: =$0;
AD(O,getal);
DA(8,O);
port[l820] := $40;
result[i]: =result[i] +getal;
delay(l);

end;
end;
for i: =0 to 10 do write(result[i]/10-158:5:0);

end.
{geef resultaat en verwijder offset}
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