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Figuur 1. Detailopname van de optical pickup die op de slede is gemonteerd. Op

de achtergrond is de 2D-actuator zichtbaar die in verticale- en horizontale richting
kan worden aangestuurd voor focus-, respectievelijk spoorvolging.
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PCN-NIEUWS

Nieuws vanuit het Photonics Cluster Netherlands
Mechanica
• Fotonica Evenement 2007
In nauwe samenwerking met SenterNovem en met het Mikrocentrum en passend binnen het IOP Photonic Devices wordt er door
het PCN-bestuur hard gewerkt aan de voorbereiding van het Fotonica Evenement 2007 dat waarschijnlijk in april volgend jaar gehouden
zal worden. Een voor Nederland unieke gebeurtenis met als doel om de bewustwording van het vakgebied Fotonica vooral bij
MKB-bedrijven te vergroten. Voor het PCN is dit sinds de oprichting een van haar eerste serieuze activiteiten.
• Lectoraat Fotonica
Als tweede belangrijke activiteit werkt het PCN aan de oprichting van een lectoraat Fotonica binnen het HBO. Vooral de TH
Rijswijk/Haagse Hogeschool heeft interesse getoond en is bereid hieraan haar medewerking te verlenen. Het PCN wil als platform dit
lectoraat bij voorkeur in samenwerking met meerdere Hogescholen gaan verzorgen. Op dit moment zijn we op zoek naar participerende
Hogescholen en naar de benodigde financiële middelen. In het bijzonder gesprekken met het Platform Betatechniek bracht ons op het idee
om dit lectoraat als PCN-platform voor meerdere hogescholen te gaan verzorgen. Via deze hogescholen zou het Platform Betatechniek
- goed voor een jaarbudget van 30 Me voor stimulering van het techniekonderwijs - ook financieel een steentje kunnen bijdragen. Goede
suggesties of een inhoudelijke bijdrage leveren aan dit lectoraat? Reageer!
• Herhaalde oproep aan de NVvF-leden
Het PCN bruist van de plannen, ideeën en voorgenomen activiteiten om de bewustwording van ons vakgebied Fotonica in Nederland te
vergroten vooral naar bedrijven, maar ook naar onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, de overheid (lobby) en andere overkoepelende
organisaties. Bij het concretiseren van al deze plannen kunnen we juist de hulp van de NVvF-leden heel goed gebruiken (zie het PCN-artikel
in ons vorige magazine). Vandaar deze herhaalde oproep om via de email te reageren. Alle reacties aanvullende ideeën en suggesties zijn
van harte welkom. Daarnaast zoeken wij enthousiaste leden die het leuk zouden vinden om samen met het PCN fotonica-cursussen op
te gaan zetten en uiteindelijk als gastdocent of als freelance docent een dergelijke cursus zouden willen verzorgen. Mocht u interesse
of goede suggesties voor mogelijke cursussen hebben neem dan contact met ons op. Het PCN wil het graag voor u gaan organiseren!
Dus reageer en stuur een email naar: info@photonicscluster-nl.org

De optische disc van de demonstrator is een meter in diameter en
bevat putjes die goed met het blote oog zijn waar te nemen. De
afstand tussen 2 naburige sporen bedraagt 1 mm. De disc ligt op een
draaitafel die met behulp van een DC-motor wordt voortbewogen.
De slede, inclusief lichtweg, zit gemonteerd in het basisframe van de
demonstrator en kan middels een DC-motor en een schroefas
(“spindle”) onder de disc door worden bewogen (voor spoorvolging). De objectieflens van de optical pickup is bevestigd in een 2Dactuator (bestaande uit een spoelenset in een statisch magneetveld,
werkend volgens hetzelfde principe als dat van een luidspreker) en
kan met behulp van een electrische stroom in horizontale en verticale richting worden geactueerd. Discmotor, sledemotor en actuator
worden eveneens vanuit LabView aangestuurd. Zie figuur 2.

Regelen
Tijdens het opbouwen van de demonstrator zal de student zelf een
focus- en spoorvolg-foutsignaal extraheren uit het camerabeeld.
Deze foutsignalen worden gebruikt om middels een regellus de 2D-

Figuur 2. De optische disc drive demonstrator wordt gecontroleerd en bediend met

een computer, gebruik makende van LabView als programmeertaal. De PC stuurt de
individuele bouwstenen van de optische drive aan: laser, camera, actuator, slede- en
disc motor, en bevat de “firmware”, de intelligentie, van de optische drive.

actuator de goede kant op te sturen, zodanig dat het beeld op de
camera altijd scherp is, en de laserspot precies de groef blijft volgen.

Proefles

Om deze effecten goed te kunnen illustreren ligt de disc onder een

Binnenkort zal de eerste demonstrator worden ingezet op een

kleine hoek op de draaitafel (waardoor hij op en neer gaat bewegen

middelbare school in de regio Eindhoven. Feedback van docenten en

tijdens het ronddraaien).Verder bevatten de sporen die op de disc

studenten zal worden gebruikt om de proeven die de studenten met

zijn aangebracht een sinus-vormige verstoring (een zgn. “wobble” )

de demonstrator kunnen doen, aan te passen en mogelijk verder uit

met een frequentie van 10 x per omwenteling (waardoor de afge-

te bouwen. ◆

beelde sporen in het camerabeeld voortdurend heen en weer staan
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Figuur 3. Op de disc

Fotonica magazine wordt 4x per jaar uitgegeven.

deerd volgens een zgn.

Aanmelden kan op de volgende manieren:

Dit heeft tot gevolg dat

- per e-mail aan fotonica.dekker@xs4all.nl o.v.v. de gevraagde gegevens in dit formulier

staat informatie geco-

te bewegen). De kunst is nu het afstellen van de regellussen: wanneer dit niet goed gebeurt zal de actuator niet volgen of zelfs gaan
oscilleren. Ook hier kan naar hartelust worden geexperimenteerd.

Data

runlength limited code.

- via de website http://www.fotonica.nl

er putjes zijn met een

- door onderstaand formulier te sturen naar NVvF p/a E. Dekker, Koninginneweg 236, 3078GS Rotterdam

minimale en maximale

De putjes op de disc bevatten echte data. Zie figuur 3. Als de licht-

lengte, hetgeen in deze

weg goed is opgebouwd en de focus- en spoorvolging goed lijkt te

opname goed te zien is.

werken, kan de student deze data gaan de-coderen. Aangezien de
bitrate van de demonstrator erg laag is (de plaat draait rond met
een snelheid van 0.2 omwentelingen per seconde) was HiFi audio
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niet haalbaar, en is gekozen voor tekst afgewisseld met bitmaps. De
ruwe data op de disc, en die met behulp van de camera, worden uitgelezen, zijn ge-encodeerd met een eenvoudige foutcorrectie (4-7
Hamming code) en een modulatiecode (dk=17) die lijkt op die van
Blu-ray Disc (de opvolger van DVD).
Met deze proefjes wordt, op een speelse manier, beoogd duidelijk te
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maken dat (geavanceerde) wiskundige methodieken en algoritmes

Jean Schleipen is sinds 1992 werkzaam bij Philips Research in

essentiële ingrediënten zijn voor optische disc drives. Zonder wis-

Eindhoven waar hij werkte aan verschillende onderwerpen

Gewenst verzendadres: ❍ Privé

kunde geen foutcorrectie en slechts 1 GByte op een DVD in plaats

varierend van laser scanners tot optische neurale netwerken.

Bezwaar tegen:

van 4.7 GBytes. De student kan de error correctie real-time volgen

De laatste jaren is zijn onderzoeksgebied optische data opslag

en er enige statistiek op loslaten.Verder kan er gespeeld worden

en werkt hij aan diverse Blu-ray Disc gerelateerde onderwerpen.

met stukjes zwarte tape die vingerafdrukken moeten simuleren. Hoe

Daarnaast besteed hij in het kader van educatie en promotie van

Lid NNV:

groot mogen de stukjes tape zijn en hoe lang gaat het decoderen

wetenschap & technologie een deel van zijn tijd aan diverse

Wenst lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Fotonica inclusief abonnement op Fotonica Magazine à d 36,-- per jaar.

nog goed?

JetNet activiteiten.
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