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Rozlišení × Jak hluboko zobrazujeme
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Multimodové vlákno a vznik “obrazu”?



+ Interference

Multimodové vlákno a vznik “obrazu”?



Obrátíme problém

Multimodové vlákno adaptivní optika



Transmisní matice



Propojuje vstup a výstup vlákna
652 × 2242 complex float⇒ 2 GB
plánujeme systém s 16× větší
vytváří mřížky pro prostorové modulátory
Mění se s teplotou nebo při ohybu vlákna
⇒ možné výpočetně kompenzovat

Transmisní matice optického vlákna
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Práce s transmisní maticí



Server
1 Spustí se a

naslouchá na daném
portu

2 Čeká na klienta
3 Klient pošle zprávu:

co se má dělat a data
4 Server vypočítá
5 Pošle zpět klientovi
6 V klidu se ukončí

Klient
1 Spustí se přihlásí se k

serveru
2 Pošle zprávu co se má

dělat a data
3 Počká nža odpověd’
4 Podle potřeby posílá

další
5 V klidu se ukončí
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5 Pošle zpět klientovi
6 V klidu se ukončí
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Zpráva

Hlavička
Magické číslo
Verze protokolu
ID sezení
Číslo zprávy
Velikost dat. bloku
Binární data

Sít’ová komunikace
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fread
A = fread(FID,size,’precision’);
A = fread(socket,size,’precision’);

soubor: input=>output
socket: input, výstup vždy double
$MATLABROOT/toolbox/shared/instrument/@icinterface/fread.m

Serverová aplikace v MATLABu: Masařky



Posílání řetězců: Unicode × uint8

řetězec⇒ uint8: unicode2native
uint8⇒ řetězec: native2unicode

Serverová aplikace v MATLABu: Mušky octomilky



Co dělat
bez Instrument Control Toolboxu

Použít Javu:
rychlejší, nová havět’

UndocumentedMatlab.com

Serverová aplikace v MATLABu: Skrytá hrozba
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Děkuji za pozornost


	Úvod



