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SAMENVAITING

Dit verslag beschrijft het onderzoek naar en de ontwikkeling van een me

thode om glasvezelaftakkingen op reproduceerbare wijze te verwezenlijken.

Hierbij is uitgegaan van de zgn. "Fused Biconical Taper"-techniek, welke

inhoudt dat twee glasvezels in axiale richting over een bepaalde lengte

met elkaar worden samengevloeid, waarna de samenvloeiing wordt uitgetrok

ken.

Een door meerdere electrodeparen samengestelde vlamboog dient als hitte

bron. De implicatie van deze brede vla~boog alsrnede de daarmee samen

hangende problematiek wordt uiteengezet.

Een microcomputer beheerst de totstandkoming van een aftakking. De hier

bij gebruikte prograrnrnatuur (gekozen strategieen en criteria) wordt toe

gelicht.

Aan de hand van experimenten is inzicht verworven in en ervaring opge

daan met de processen die een rol spelen bij de ontwikkeling van een

glasvezelaftakking.

Glasvezelaftakkingen zijn gerealiseerd, waarvan de optische verliezen

minder dan 1.5 dB kunnen bedragen bij een verhouding van afgekoppeld ver

mogen versus doorgekoppeld vermogen van 1 : 10.

De wijze waarop deze aftakkingen tot stand komen, mag echter nog niet

reproduceerbaar genoemd worden. De mate van onvoorspelbaarheid van de

kwaliteit van een aftakking, is voornamelijk te wijten aan het nog niet

optimaal functioneren van de vlamboog.
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Een glasvezelaftakking is een optische component met een ingang en twee

of meer uitgangen.

Het lichtvermogen dat via de ingang de aftakking binnenkomt wordt in

een bepaalde verhouding verdeeld over de uitgangen. Een deel van het

inkomende vermogen gaat bovendien verloren.

Glasvezelaftakkingen vinden een belangrijke toepassing in lokale commu

nicatie-netwerken.

In dit verslag beschouwen we slechts glasvezelaftakkingen met twee uit

gangen die gerealiseerd zijn met de zgn. "Fused Biconical Taper" techniek.

Deze techniek maakt het in principe mogelijk glasvezelaftakkingen relatief

eenvoudig en goedkoop te vervaardigen.

De techniek houdt in dat twee glasvezels over een zekere lengte worden

"versmolten", waarna de versmelting wordt uitgetrokken tot een dubbele

taper (insnoering).

Een dergelijke aftakking is geschetst in Fig. 1.1.

Het inkomend licht vermogen PO wordt in de aftakking verdeeld over de

vermogens PI en P2. Het vermogen dat verdeeld wordt naar P3 wordt in

dit verslag tot de verliezen gerekend.

-'Po (i~) /' /
-------~-------------

;;::::::-------:-\.~'-----~
llerlie're",

Fig. 1.1 Een glasvezelaftakking.
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Het project EC 16 van de vakgroep Te1ecommunicatie is gericht op de ont

wikkeling van en het onderzoek naar een methode om deze glasveze1aftak

kingen op reproduceerbare wijze te kunnen vervaardigen.

Dit verslag beschrijft de werkzaamheden met betrekking tot een afstu

deeropdracht binnen dit kader, met deze zelfde doelstelling.

Het afstudeerwerk is een vervolg op afstudeerwerk van R. Buis, die zich

onder meer heeft beziggehouden met een microprocessor-gestuurde electri

sche vlamboog en glasvezel-tapers. [lJ
Ir. A.M. de Waal heeft het afstudeerwerk begeleid.

Het verslag is min of meer in twee delen te onderscheiden.

Het eerste gedeelte, de hoofdstukken 2 tim 4 beschrijven de "gereed

schappen" waarmee aftakkingen gemaakt kunnen worden, zoals de vlamboog,

de opstelling en de programmatuur.

Het tweede gedeelte, de hoofdstukken 5,6 en 7, handelt over de eigen

lijke aftakkingen. 20 wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan enkele

aspecten in relatie tot het las- en taper-proces, hoofdstuk 6 geeft de

uiteindelijk verkregen resultaten weer en besluit hoofdstuk 7 met con

clusies en aanbevelingen.

In de Appendices tens lotte is meer gedetailleerde informatie onderge

bracht over o.m. de programmatuur, de interfaces etc.
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2.1 In1eiding.

De opstelling waarmee wij gewerkt hebben is weergegeven in Fig. 2.1.

8

Fig. 2.1 De opstelling..

Twee glasvezels, die ontdaan zijn van hun primaire coating worden naast

elkaar gelegd en in de opstelling vastgeklemd.

Deze vezels kunnen met behulp van een electrische vlamboog verhit worden.

In een der beide vezels wordt licht ingekoppeld door een LED.

Twee optische ontvangers meten de lichtintensiteit aan de uiteinden der

vezels. Deze intensiteiten worden via de ontvangers en interface 1

aangeboden aan de microcomputer.
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Op grond van deze signalen wordt de intensiteit van de vlamboog gestuurd

via de microcomputer, interface 2 en de vlamboogvoeding.

Op de vezels kan een trekkracht in axiale richting worden uitgeoefend.

In het vervolg zal de vezel waarin licht wordt ingekoppeld aangeduid wor

den met vezel 1, de ander met vezel 2. Een zelfde naamafspraak geldt

voor de ontvangers : de ontvanger die de lichtintensiteit uit vezel 1

detecteert is ontvanger 1, de andere ontvanger 2.

2.2 Toegepaste glasvezel.

Het type glasvezel dat gebruikt is bij onze opsteling is een graded

index vezel met een kerndiameter van 50 ~m, een manteldiameter van

125 ~m, voorzien van een UV Acrylate coating.

(Fibre Number GA 4531 A, Att.(dB/km) :2.68 (850 nm). Philips 0722 769

20302)

Op een klos is ruim 1000 meter van deze vezel gewikkeld, waarvan het ene

uiteinde gekoppeld is aan de pigtail van de toegepaste LED, het andere

uiteinde wordt vastgeklemd in de opstelling en is gekoppeld aan ontvan

ger 1.

Beide vezels worden aan de uiteinden gekapt, zodat het eindoppervlak van

de vezels goed gedefinieerd vlak en gelijkmatig is.

Omdat het kappen van deze vezel met coating niet mogelijk is,

wordt de coating ongeveer 3 cm van het uiteinde over 1 cm weggebrand,

waarna zowel inklemmen en kappen mogelijk is.

Een vezeluiteinde van vezel 2 wordt gekoppeld aan ontvanger 2.

Het andere vezeleinde wordt over een afstand van ongeveer 10 cm ontdaan

van de primaire coating met behulp van verhit DMA.

(DMA : N,N Dimethylacetamid).

Op dezelfde manier wordt er een middengedeelte van de coating van vezel

1 verwijderd.

De blanke, niet-gecoate vezel blijkt hierna nog verrassend handelbaar.
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2.4 De LED.

Toegepaste LED : HRE 7883. (Go1f1engte uitgestraa1d 1icht : 850 nm)

De LED wordt gemodu1eerd met een sinusvormig signaa1, 1 MHz, teneinde

moge1ijke inv10eden van omgevings1icht of 1icht van de v1amboog te e1i

mineren. De LED wordt via een zgn. "pigtail" gekoppe1d aan een veze1

uiteinde.

2.5 De ontvangers.

Beide ontvangers zijn identiek. Ze 1everen een spanning die overeen

komt met de grootte van het modu1atiesignaa1.

A1hoewe1 beide ontvangers gebruik maken van eenze1fde APD en een gemeen

schappe1ijke voeding, zijn de responsiviteiten van de ontvangers

(uitgangsspanning per eenheid van gemodu1eerd 1icht-intensiteit) niet

ge1ijk. Dit verschi1 wordt opgeheven m.b.v. twee rege1bare verster-

kers aan de uitgangen van de ontvangers.

Zie [2J •

2.6 De v1amboog.

Om het (kwarts)glas te doen samenv10eien is een hittebron noodzake1ijk.

Eerdere onderzoeken op het gebied van glasveze1aftakkingen (bijv.

~J ,wijzen uit dat een gasv1am a1s hittebron goede resu1taten kan

op1everen. Echter omdat de gasv1am niet nauwkeurig en sne1 genoeg is

om reproduceerbare aftakkingen te garanderen, is er gebruik gemaakt van

een e1ektrische v1amboog.

Hiervan is het verhittingsgebied vrij nauwkeurig definieerbaar en de

v1amboog is sne1 in- en uit te schake1en.

Het nadee1 van een e1ektrische v1amboog ten opzichte van een gasv1am,

n1. het in breedte beperkte verhittingsgebied, is te ondervangen door

meerdere v1ambogen parallel te zetten.

Meer informatie over de toegepaste v1amboog is te vinden in hoofdstuk 3.
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2.7 De vlamboogvoeding.

De vlamboogvoeding is gerealiseerd door R. Buis.

De voeding levert een sinusvormige spanning aan de electroden van onge

veer 2,5 kV top-top. De frequentie van deze sinus bedraagt 20 kHz.

Aan de voeding zijn nu twee uitgangstrappen gekoppeld die ieder een

hoogspanningstransformator aansturen.

Triggernetwerken per twee electrode-paren verzorgen een betrouwbare ge

lijktijdige ontsteking van de vlambogen.

De intensiteit van de vlamboog kan via de vlamboogvoeding extern ge

stuurd worden. Daarnaast kent de vlamboogvoeding nog twee controle

signalen met betrekking tot de koppeling van deze voeding met de computer.

2.8 Inklemming van de vezels in de opstelling.

De inklemming van beide vezels in de opstelling en de daarmee samen

hangende grootte en richting van de krachten die op de vezels worden uit

geoefend, hebben een grote invloed op de kwaliteit van de samenvloeiing.

In onze opstelling liggen de vezels parallel naast en tegen elkaar

zonder te zijn getwist.

Daartoe worden de vezels ontdaan van primaire coating, en aan weerszijde

van de vlamboog door middel van magneetklemmetjes tegen elkaar gehouden.

De magneetklemmetjes zijn gemonteerd op gelagerde sleden die in de lengte

richting van de vezels verplaatsbaar zijn. Op de sleden kunnen krachten

in diezelfde richting worden uitgeoefend, waarbij deze krachten tegenge

steld en van elkaar af gericht zijn.

Een nauwkeurige uitlijning en stabiliteit van de opstelling is absolute

noodzaak om een goede, niet-vervormde samenvloeiing te mogen verwachten.

Boven de opstelling is een (stereo)microscoop 8emonteerd waarmee de

juiste ligging van de vezels ten opzichte van elkaar en ten opzichte van

de vlamboog kan worden gecontroleerd. Bovendien is de microscoop onont

beerlijk om inzicht te verkrijgen in het verloop van de las- en taper

processen.
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beweegbaar

N.B. B1] de microman1pulatoren zlJn je

veren verwiJder:i, zodat de "waqentJes"

nagenoeg Wri]V1ngsloos kunnen bewegen.

ra1l

vertlcale steun

Fig. 2.2

2.9 Trekkracht.

"wagentJe"

glasvezelklellllllen

/

rechthoekig

aluminium profiel

Mechanisch gedeelte van de opstelling.

Tijdens de taperfase van het proces wordt er een trekkracht op de beide

vezels uitgeoefend om zodoende een samenvloeiing te kunnen insnoeren.

Teneinde de tapervorm symrnetrisch te laten verlopen wordt deze kracht

via een hefboomrnechanisme symrnetrisch uitgeoefend op de beide inklem

mingen van de vezels, zie Fig. 2.2.

De kracht is instelbaar en wordt geleverd door een veer. De kracht op

de sleden neemt dan ook af met de onderlinge afstand tussen de sleden.
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2.10 Microcomputer.

Een microcomputer verzorgt de aansturing van de vlamboog, afhankelijk

van het door- en afgekoppeld lichtvermogen uit de aftakking.

Bovendien worden de verkregen meetwaarden opgeslagen voor latere presen

tatie.

Er is gewerkt met de IBM PC compatible P3100 van Philips.

De snelle taken van de programmatuur, zoals het lezen en opslaan van

meetgegevens en de controle van de vlamboog zijn verwezenlijkt in Assem

bler, minder veeleisende taken zijn uitgevoerd in MS-BASIC.

Meer informatie over de programmatuur is te vinden in hoofdstuk 4 en in

Appendix C.

2.11 Interfaces.

De interfaces verzorgen de koppeling tussen de optische ontvangers en de

microcomputer enerzijds en tussen de microcomputer en de vlamboogvoeding

anderzijds. Analoge signalen worden hierbij door een serie van acht bits

brede woorden gerepresenteerd.

Meer informatie over de interfaces is in Appendix B te vinden.
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3.1 Inleiding.

Zoals in hoofdstuk 1 al aangegeven, heeft R. Buis ondermeer gewerkt

aan een (enkele) electrische vlamboog, met de bedoeling deze te gebrui

ken om aftakkingen te realiseren.

De breedte van het verhittingsgebied van een enkele vlamboog bleek echter

niet toereikend om een samensmelting van de glasvezels voldoende gelijk

matig te laten verlopen. De idee om meerdere vlambogen parallel naast

elkaar te zetten was snel geboren, maar de hiermee samenhangende proble

men werden sterk onderschat.

Dit hoofdstuk beschrijft de ondervonden problematiek, schetst een aantal

grootheden die van invloed zijn op het vlamboog(rij)gedrag en behandelt

uiteindelijk het door ons gekozen vlamboogrij-ontwerp.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee principes

Ontwerpen waarin een of meerdere vlambogen geschakeld worden

over een rij van electrode-paren.

- Ontwerpen waarbij aIle electrode-paren continu als geheel

worden aangestuurd.

3.2 Invloeden op het vlambooggedrag.

3.2.1 Electroden.

De electroden Z1Jn vervaardigd uit cylindrische staven van het materiaal

wolfraam. De uiteinden van de electroden zijn spits geslepen.

Er is geexperimenteerd met twee diameters : 0,5 en 1,0 mm.

Het blijkt dat de 0,5 mm staafdiarneter niet voldoet :

- Deze electroden verdampen zeer snel onder uitstraling van intens

wit licht; hierdoor moet de mechanische opstelling van de rij na

enkele seconden gebruik bijgeregeld worden, bovendien zijn de

vrijkornende wolfraarndampen waarschijnlijk schadelijk voor de ge-
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zondheido

- De vlamboog per electrode is aanmerkelijk smaller dan het geval

bij de 1,0 mm diameter electroden, waardoor het overnemen van de

vlam door een naburig electrodepaar slechter gaat.

Om deze redenen is gekozen voor een 1,0 mm diameter wolfraamstaaf o

3.2.2 Electrode-afstand.

Electrode-afstand De afstand tussen twee electroden van een paar.

Zie Fig. 3.1.a.

De electrode-afstand wordt bepaald door een compromis

Grote afstand gewenst Hoe groter de afstand, hoe breder en homo

gener de vlam.

Homogeniteit is gewenst om de plaatselijke

temperatuursverschillen in het glas zo

klein mogelijk te houden.

Breedte is gewenst om twee redenen :

een breder verhittingsgebied bij gelijk

blijvend aantal electroden en een betrouw

baarder overname van de vlam door naburige

electroden.

Kleine afstand gewenst :Hoe kleiner de afstand, des te betrouw

baarder verloopt de triggering en ontste

kingo (Beide processen vallen niet onder

gelijke noemer : het is mogelijk een be

trouwbare triggering te hebben zonder dat

de vlamboog ontsteekt en omgekeerd).

Dit compromis leidt tot een electrode-afstand van zo'n 4 tot 6 mm.
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I
I I., ,.

Fig. 3.1.a Electrode-afstand Fig. 3.1. b Electrodepaar-afstand

Grote afstand gewenst

3.2.3 Electrodepaar-afstand.

Electrodepaar-afstand De afstand tussen twee naburige electrodeparen.

Zie Fig. 3.1.b.

Ook hier een vergelijkbaar co~promis

- Levert grotere vlamboogrij-lengte.

- Verkleint het effect van branden via

"sluiproutes".

Kleine afstand gewenst: - Homogenere vlamverdeling.

- Betere overname vlamboog door naburige

paren.

Het branden via "sluiproutes" wordt nog behandeld.

De gekozen electrodepaar-afstand bedraagt ongeveer 1,5 mm.
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3.2.4 Uitrichting van de electroden.

De electroden z1Jn gemonteerd in een electrodehouder.

De positie van de electrode-spitsen kan in drie richtingen afgeregeld

worden, zodat een optimale geometrische configuratie van de electrode

spitsen kan worden gekozen.

Ret blijkt dat kleine verschillen in deze configuratie leiden tot aan

merkelijke verschillen in de homogeniteit van de temperatuursverdeling

in de vlamboog.

De houder is ~eschetst in Fig. 3.2.a en Fig. 3.2.b.

De electroden zijn met schroeven vastgeklemd in messing buisjes, die

weer vastgeklemd zijn in kunststof blokken.

Beide blokken zijn gemonteerd op een metalen drager.

De houder kan m.b.v. drie micromanipulatoren gepositioneerd worden ten

opzichte van de glasvezels.

De electrische aansluiting aan de electroden verloopt via soldeerpen

stekkertjes.

~ / y" e1ech·ode ~

- -

r1 r1, . . I

,.-- ..2Cl"L'\sbtofbloe.
I t I ·· I I a I I. e: ,, , I ·I : I I
I I : ,,

I
I

I I .
• , I I ; ·•

, , , , I ·,
~ .. .: ~_l

..
1 ... - ..

Fig. 3.2.a :

electrodehouder, bovenaanzicht.

Fig. 3.2.b :

electrodehouder, zij-aanzicht.
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3.2.5 Oxydatie van de electroden.

Het is ons opgevallen dat wanneer een triggering of ontsteking slecht

blijkt te functioneren bij gebruikte electroden, dit vaak beter gaat na

vervanging door nieuwe electroden.

Ook hebben we opgemerkt dat wanneer een triggering of ontsteking moei

zaam verloopt, dit verbeterd kan worden door middel van reiniging van de

electrodespitsen.

Als een vlamboog een tijdje gebrand heeft, zijn de electrode-uiteinden

bedekt met een gee I-witte aanslag, vermoedelijk wolfraamoxyde. (Ook

branden de electroden langzaam weg, de spitsen worden ronder).

Dit laagje vervuiling vormt een goede isolator, waardoor het brandgedrag

van de electroden verslechterd wordt.

Omdat het ondoenlijk is om voor ieder gebruik van de vlamboogrij de

electroden te reinigen of vervangen, moeten we dit effect accepteren en

zorgen dat de rest van het vlamboogsysteem zo goed functioneert dat

vervuiling van de electroden een ondergeschikte rol speelt.

In de praktijk blijkt dat de electroden gemiddeld na vier experimenten

gereinigd moeten worden.

3.2.6. Branden via sluiproutes.

Branden via "sluiproutes" is de naam die we gegeven hebben aan een

effect met nadelige invloeden op de vlamboogprestaties, hetgeen kan op

treden bij het parallel schakelen van meerdere vlambogen.

Het kan zowel optreden bij het snel schakelen van meerdere vlamboogparen

als bij het gelijktijdig aansturen hiervan.

De vlamboog kiest de weg van de minste weerstand en deze hoeft niet

samen te vallen met de geometrisch kortste weg.

De eis waar minimaal aan voldaan moet worden om dit effect te verklaren

is dat de impedantie die de aangestuurde vlamboog "ziet" via een sluip

route lager is dan langs de bedoelde route.(Zie Fig. 3.3)
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Fig. 3.3 branden via sluiproutes.

De impedantie tussen de electroden van een electrodepaar is zeer groot

en capacitief als er tussen deze electroden geen vlamboog aanwezig is.

Zodra de vlamboog ontstoken is, is deze impedantie verminderd tot onge

veer 10 kJL en vrijwel ohms.

Bekijken we de situatie op het moment dat paar 1 nog/al brandt en paar 2

juist wordt bekrachtigd. Deze situatie komt niet aIleen voor bij een

schakelende aansturing, maar oak bij het gelijktijdig aansturen, immers

vindt de triggering niet via aIle electroden plaats.

Dan kan de vlamboog de sluiproute kiezen via het plasma en de electroden

van paar I, als twee maal de luchtimpedantie tussen de naburige electro

den plus de impedantie via dat plasma kleiner is dan de luchtimpedantie

rechtstreeks tussen de beschouwde electroden.

En deze situatie zal waarschijnlijk stabiel blijven als deze route

eenmaal gekozen is, omdat dan de impedantie tussen naburige electrode

paren afgenomen is.

We hebben de indruk dat dit effect een van de belangrijkste redenen kan

zijn waardoor de vlamboogovername zo slecht gaat in geval van schakelen.

In geval van gelijktijdig aansturen van het array leidt dit effect tot

het branden op minder electrodepunten dan bedoeld.

In een bepaalde configuratie kan dit effect op eenvoudige wlJze

nagenoeg geelimineerd worden zoals aangegeven in paragraaf 3.4.
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3.2.7. Brandvorrnen van electrode-configuraties.

Hieronder zlJn een drietal configuraties van electroden geschetst.

Ze geven een effect aan dat wederom leidt tot een slechte overname van

de vlamboog.

Een enkel vlamboogpaar heeft een "bolle" vlamboog. zodat een naburig

paar gemakkelijk ontstoken kan worden. Branden er echter 2 paren gelijk

tijdig. dan trekken de vlambogen naar elkaar toe met als resultaat een

"holle" vlamboog. die rninder gemakkelijk een naburig paar zal ontsteken.

Tenslotte is ook de vorm van een vlamboog gegeven als de electroden ge

kruist staan ten opzichte van elkaar. en de vlamboogrichtingen door

middel van diodes onderling tegengesteld zijn.

Fig. 3.4.a. Fig. 3.4.b Fig. 3.4.c
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3.3 Verschillende geschakelde aansturingen van de vlamboogrij.

In eerste instantie is de implementatie van een vlamboogrij gebaseerd op

het snel in- en uitschakelen van electrodeparen onderzocht.

Ten behoeve van deze idee is er een stuurschakeling gebouwd en 6 transis

tor stuurtrappen.

Met dit principe is uitvoerig geexperimenteerd in verschillende confi

guraties.

Bij een aantal van deze configuraties is een schakeldiagram gegeven dat

betrekking heeft op onderstaand schema (Fig. 3.5)

- - - - - -ss,

I
~ I 3 I

"t ~

J

1>• >

~~
~

- L-

Fig. 3.5 Schakelen van electrode-paren

De blokjes in het figuur stellen ieder een hoogfrequent hoogspannings

transformator en het daaraan gekoppelde electrodepaar voor, de schake

laars zijn electronisch en kunnen gestuurd worden door de stuurschakeling.
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3.3.1 Normale aansturing. (Zie Fig. 3.6.a)

Methode Eerst wordt SO aangestuurd zodat het triggerpaar triggert

en ontsteekt; zodra dit paar rustig brandt worden de andere

sehakelaars aangestuurd.

Probleem De rij dooft vrij snel nadat het triggerpaar afgesehakeld is.

Verklaring: De andere eleetroden kunnen niet zelf triggeren en ontste

ken. Dus zodra er een vlamboogovername mislukt, dooft de

hele rij, en springen er vonken over tussen versehillende

eleetroden.

Het opnieuw opstarten via het triggerpaar na een eyeIus kan

dan aIleen als de sehakelsnelheid zo laag is dat dit paar

daadwerkelijk de kans krijgt goed te ontsteken.

Liever zagen we een hoge sehakelsnelheid :

zodat bij een mislukte vlamovername vrij snel weer opnieuw

getriggerd kan worden.

- en waardoor de mogelijkheid ontstaat een soort eontinu

plasma tussen de hele rij te houden, zodat een betrouwbare

vlamovername ontstaat.

~ .••_ •• _. ••_ •..• _ ••. .••.• So

s.

sa.I----.L..

s.,~ .......

5S '-- ----''--..L...- _

,Szt---.....

SSt----L

s.,1----.........L

Ss-l....-------'----'-----

Fig. 3.6.a Fig. 3.6.b

Versehillende sehakeldiagrammen

Fig. 3.6.e
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3.3.2 Normale aansturing met waakvlam-electrodepaar.

Een mogelijke oplossing voor het vorig probleem : Laat het triggerpaar

continu branden en stuur verder nor~aal aan.(Zie Fig. 3.6.b)

Hierdoor zijn hoge schakelsnelheden in principe bereikbaar.

Probleem AIleen het gedeelte van de rij aan de zijde van het trigger

paar brandt goed, de verder gelegen paren ontsteken onbe

trouwbaar of niet.

Verklaring: Slechte vlamboogovername, branden via sluiproutes, etc.

3.3.3 Normale aansturing, waakvla~paar in lengte-richting van de rij opgesteld.

Dit principe werkt : Vrijwel de hele rij brandt redelijk.

Echter laat de vorrn van de vlam en de verrnogensverdeling binnen de vlam

te wensen over. Bovendien kunnen op deze manier geen vezels meer in de

vlamboog geplaatst worden.

3.3.4 Dubbele aansturing. (Zie Fig. 3.6.c)

De idee Doordat er continu twee naburige electrodeparen branden, zou

een incidentele slechte vlamboogovername waarschijnlijk minder

invloed hebben.

Blijkt echter niet te werken, wellicht onder andere door het effect van

sluiproutes, en het effect van hal branden.

3.4 Het uiteindelijk gekozen antwerp.

Op een gegeven moment hebben wij besloten af te zien van het principe

schakelen, omdat er na een grate tijdinvestering geen uitzicht was am

binnen korte termijn een betrouwbaar werkend schakelend antwerp te rea

liseren.
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- naburige vlambogen branden in tegengestelde richtingen, het bran

den via sluiproutes is hierdoor nagenoeg voorkomen.

Om doorslag van de dioden te voorkomen, zijn er diodenetwerkjes toege

past in plaats van enkele dioden.

Toegepast zijn o.a. dioden van het type IN4007, met een doorslagspanning

van 1000 V , maar waarvan de hersteltijd (reverse recovery time) in de

grootte-orde van 10 ms ligt en dus te traag is.

Daarom is er serieel een snelle diode opgenomen, die echter een veel la

gere doorslagspanning heeft, type BYX 55.

De weerstanden zorgen voor een aangepaste spanningsverdeling tijdens het

sperren.

Een tweede triggernetwerk blijkt noodzakelijk om te garanderen dat beide

rij-helften gelijktijdig en betrouwbaar ontsteken. (Zie het effect van

"hol branden".)
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4.1 Inleiding.

Er Z1Jn drie blokken prograrnmatuur ontwikkeld, elk met een eigen speci

fieke functie, in een daartoe geschikte taal :

MODAS

BACO

GRAPRES

Geschreven in MACRO-Assembler.

Assembler-modulen, worden gebruikt voor "snelle" taken zoals

het lezen en opslaan van samples, het nemen van beslissingen

t.a.v. het proces. Richt zich op het proces.

Geschreven in MS-BASIC Compiler.

Wordt gebruikt om de assembler-modulen aan te sturen, gegevens

uit te wisselen tussen de assembler-modulen en de gebruiker,

procesparameters in te voeren etc. Richt zich op de assembler

modulen en op de gebruiker.

Geschreven in (Interpreter) GW-BASIC.

Wordt gebruikt om een afbeelding te maken van de verkregen

meetresultaten op het beeldscherm en op de printer.

Deze drie blokken vormen samen min of meer een geheel.

De object codes van MODAS en BACO worden via LINK samengevoegd.

De door de gebruiker ingevoerde gegevens en de verkregen gegevens worden

weggeschreven op een file RESULTS. RESULTS wordt door GRAPRES gebruikt

om een grafische presentatie te geven van deze gegevens.

Het geheel wordt gecontroleerd door de batch FUBIT (van Fused Biconical

Taper ).

Waarom de noodzaak en keuze van deze drie talen ?

Het proces om te komen tot een aftakking verloopt vrij snel.

Tijdens dit proces moeten samples van de ontvangers worden genomen en

weggeschreven, en op basis van deze gegevens beslissingen worden genomen

ten aanzien van het proces, met een snelheid groot genoeg om het proces
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in de hand te kunnen houden.

Deze eis leidt tot de keus van YlACRO-Assembler voor juist die "snelle"

taken.

Daarnaast wenst men een hogere programmeertaal voor die functies waar de

snelheid niet bepalend is, maar het gemak en de eenvoud waarmee bijvoor

beeld gegevens kunnen worden opgevraagd, verkregen resultaten kunnen

worden teruggekoppeld naar de gebruiker, berekeningen worden gemaakt etc.

Deze hogere taal dient verbonden te worden met het assembler-gedeelte

van de progra~~atuur, teneinde gegevens over en weer te kunnen uitwis

selen, bepaalde routines in assembler te kunnen kiezen etc.

Deze wensen en de daaruit voortvloeiende eisen hebben geleid tot de keus

van MS-BASIC Compiler.

Nadat een proces beeindigd is, wenst men ook informatie over het verloop

van het proces. Een grafische presentatie van de verkregen meetgegevens

is de duidelijkste manier om inzicht te krijgen in dit verloop.

Introductie van een derde taal bleek noodzakelijk omdat MS-BASIC Compiler

geen grafische commando's kent.

De drie hierop volgende paragrafen geven algemene informatie over

MODAS, BACO en GRAPREP.

Ten behoeve van bijvoorbeeld latere aanpassing of uitbreiding van de

progra~~atuur zijn meer details over de programmatuur alsmede de betref

fende listings te vinden in de Appendix.

In de kornende paragrafen worden de uitdrukkingen "ontvangen vermogen van

ontvanger 1" en "ontvangen verr.lOgen van ontvanger 2" gebruikt om respec

tievelijk het doorgekoppeld en afgekoppeld licht-vermogen aan te geven

van de aftakking.
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4.2 MODAS, Assembler modulen.

Zoals in paragraaf 4.4 al aangegeven wordt de eigenlijke procesbesturing

gerealiseerd via MACRO Assembler, terwijl BACO meer de functie heeft van

een verbinding tussen de assembler-modulen onderling en tussen deze modu

len en de gebruiker.

Onder de naam MODAS zijn 4 assembler-modulen ondergebracht, plus de

noodzakelijke definities en declaraties.

MODAS ziet er als voIgt uit

- ~~CRO-definities

- Segment-declaraties

- Assembler-modulen in procedurevorm

Er is veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het definieren

van MACRO's. (Er worden 11 MACRO's toegepast.)

Hierdoor is het progra~~a overzichtelijker geworden en vooral eenvoudig

er aan te passen aan nieuwe strategieen.

Er zijn 2 segmenten gedeclareerd : CODE en DGROUP, waarbij DGROUP een

segment-group is waaronder de segmenten CONST en DATA zijn ondergebracht.

Deze ietwat omslachtige constructie vloeit voort uit een van de kritische

eisen am de assembler-modulen te kunnen verbinden met BACO.(Zie Appendix)

De volgende 4 assembler-modulen zijn ontwikkeld

- ASSMODI

- ASSMOD2

- ASSMOD3

- CLS

Deze modulen staan geheel los van elkaar en hebben eigen voorzieningen

am te kunnen comrnuniceren met BACO. Daarentegen zijn segment-declaraties

en ~~CRO's weI gemeenschappelijk, evenals enkele variabelen die in meer

dere modulen gebruikt worden.
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Hieronder voIgt een korte taakomschrijving van deze modulen

ASSMODI

ASSMOD2

ASSMOD3

- Leest eenmalig beide ontvangers.

- Initieert de PPI.

- Transporteert relevante adres- en segment-informatie naar

BACO.

De vlarnboog wordt ontstoken. Negeert de eerste samples die nog

geen informatie verschaffen over het proces, d.w.z. samples

worden pas opgeslagen zodra ze beginnen te verschillen van

de beginwaarde(n) voordat het proces gestart werd.

Zodra samples relevant worden, worden ze efficient opgeslagen.

(Efficient opslaan, zie Appendix C.)

De vlamboog wordt gedoofd zodra de samplewaarden van ontvanger 1

beneden een door de gebruiker gegeven waarde komen.

Deze module kan gebruikt worden om te lassen.

- Selecteert een bepaalde taperstrategie, waarvan het strate

gienumrner gegeven is door de gebruiker.

- Strategie 1 : De vlamboog wordt ontstoken. Irrelevante

samples worden genegeerd. De vlamboog wordt

gedoofd zodra de sample-waarden van ontvang

er 1 beneden een ingestelde waarde komen.

Deze strategie wordt gebruikt om een enkele

taper te realiseren.

- Strategie 2 De vlamboog wordt ontstoken. Irrelevante

samples worden genegeerd. Relevante samples

worden gelezen en efficient opgeslagen.

De vlamboog wordt gedoofd zodra de toets ALT

wordt ingedrukt. Hiermee kan het verloop van

beide vermogens beschouwd worden totdat de

vezel kapotgetrokken wordt.
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De vlamboog wordt ontstoken. Relevante samples

worden opgeslagen. De vlamboog wordt gedoofd

als aan twee voorwaarden in de gegeven volgor

de wordt voldaan :

- 1 : Het vermogen van ontvanger 1 neemt

met minstens 2% toe.

- 2 Het vermogen van ontvanger 2 neemt

met een door de gebruiker gegeven

percentage toe.

CLS Staat voor Clear Screen.

Deze module wordt gebruikt in BACO om het scherm te wissen,

een voorziening die MS-BASIC niet kent.

Omdat een dergelijk commando voor onze toepassingen nauwelijks

misbaar is, is deze mogelijkheid alsnog toegevoegd aan MS

BASIC, in de vorm van de assembler-module CLS.

Het zal duidelijk ZlJn dat de omschrijvingen van de modulen beperkt zijn.

Meer informatie over de modulen, zoals bijvoorbeeld de voorzieningen

t.a.v. communicatie tussen de modulen en BACO, de methode van opslag en

de taken van elke MACRO, wordt gegeven in de Appendix.

4.3 BACO, BASIC Compiler.

Het gedeelte van de programmatuur dat beschreven wordt via BASIC Compiler

is in 12 blokken te onderscheiden, te weten :

- Initialisatie

- Routeren van modulen

- Instellen van het LED-vermogen

- Wijzigen van de procesparameters

- Las-fase

- Taper-fase
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- Presentatie van opties

- Schrijf RECORD 1 (data van de las-fase)

- Schrijf RECORD 2 (data van de afkoel-fase na lassen)

- Schrijf RECORD 3 (data van de taper-fase)

- Schrijf RECORD 4 (data van de afkoel-fase na taperen)

- Schrijf RECORD 5 (procesparameters,-omschrijving etc)

Een aantal van deze blokken zal nader toegelicht worden.

4.3.1 Presentatie van opties.

BACO biedt de gebruiker de volgende opties

- C Change Parameters

- I Set LED Power

- W Weld Session

- T Taper Session

- S Normal Session Sequence (d.w.z. C,I,W,T)

- A Another Experioent

- G Graphical Presentation

- Q Exit to System

Na uitvoering van een optie keert BACO terug naar dit menu. (Behalve

voor de opties G en Q.)

4.3.2 Instellen van het LED-vermogen.

Om een optimaal gebruik te maken van de nauwkeurigheid van de A/D-omzet

ters dient de grootst te meten waarde overeen te komen met een digitale

code dicht bij 255. Deze grootste waarde is de beginwaarde van ontvan

ger 1 voordat een of ander proces gestart wordt. Het is ia~ers niet te

verwachten dat het ontvangen vermogen ten gevolge van zo'n proces zal

toenemen ten opzichte van het begin-vermogen.
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Dit blok accepteert daarom aIleen beginwaarden voor ontvanger 1 tussen

90% en 100% van het maximaal te meten vermogen, dwz codes tussen 230

en 255. De code 255 zelf wordt ook niet geaccepteerd, omdat deze code

een overflow van de A/D-omzetter zou kunnen betekenen.

Daarnaast haalt dit blok adres- en segment-informatie binnen van het

gedeelte prograrnrnatuur beschreven in Assembler, die gebruikt wordt bij

andere blokken van BACO. Het is daarom noodzakelijk dit blok op te

roepen (met de optie SET LED POWER) voordat andere opties gebruikt

mogen worden.

Dit blok roept de module ASSMOD1 aan via een FAR CALL.

Formaat

OFFSET%

CALL ASSMOD1(OFFSET%,DS%,REC1%,REC2%)

adres binnen het segment DS% vanwaar de gelezen samples opge-

slagen zijn.

DS% Data Segment waarin de assemblermodulen zijn gelocaliseerd.

REC1% beginwaarde van het door ontvanger 1 ontvangen vermogen.

REC2% beginwaarde van het door ontvanger 2 ontvangen vermogen.

AIle vier parameters zijn uitvoerwaarden voor de asseMblermodule en

zijn van het type INTEGER (d.w.z. dat ze zowel in BACO als in MODAS

door 1 woord = 2 bytes gerepresenteerd worden).

Deze module kent geen invoerwaarden : er worden geen parameters overge

dragen van BACO naar MODAS.

Nadat het LED-vermogen correct is afgeregeld vindt terugkeer naar het

menu plaats.
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4.3.3 Lasfase

De parameters voor zover betrekking hebbend op het lasproces worden ge

presenteerd. Zodra de gebruiker het lasproces start d.m.v. het cO~tlando

S(tart), wordt er een FAR CALL uitgevoerd naar de assemblerprocedure

ASSMOD 2.

Formaat CALL ASSMOD2(NCW%,NIW%,NRW%,NSW%,AIW%,HL%,R1B%,R1A%,R2B%,R2A%)

Het aantal genegeerde samples.

Het aantal gelezen samples tijdens de

Bet aantal opgeslagen samples tijdens

Het aantal opgeslagen samples tijdens

R2B%

R1A%

R2A%

Laatste sample van lasfase van ontvanger 1-

Laatste sample van lasfase van ontvanger 2.

Laatste saMple van afkoel-fase van ontvanger 1-

Laatste sample van afkoel-fase van ontvanger 2.

Invoerwaarden ASSMOD2

Uitvoerwaarden ASSMOD2

AIW%,HL%.

overige variabelen.

Nadat de controle weer is overgedragen aan BACO wordt de subroutine

WRITE RECORD 1 aangeroepen en vindt terugkeer naar het menu plaats.

4.3.4 Taperfase

De parameters voor zover betrekking hebbend op het taperproces worden

gepresenteerd. Zodra de gebruiker het proces start d.m.v. het cO~llando

S(tart), wordt er een FAR CALL uitgevoerd naar de assembler procedure

ASSMOD 3.

Formaat CALL ASSMOD3(TS%,NIT%,NRT%,NST%,AIT%,CR%,NCT%,R1B%,R1A%,

R2B%,R2A%)
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De meeste van de overdrachtsvariabelen komen overeen met de variabelen

zoals beschreven bij de lasfase, waarbij aIle W's door T's vervangen

zijn. Twee uitzonderingen hierop :

TS% Taper Strategy (ASSMOD3 selecteert hierop een strategie).

CR% Criterium (De functie hangt af van de gekozen strategie).

Invoerwaarden ASSMOD3

Uitvoerwaarden ASSMOD2

TS%,AIT%,CR%.

overige variabelen.

Nadat de controle weer is overgedragen aan BACO worden de "tussenresul

taten" van het taper-proces op het scherm afgebeeld, worden de subrou

tines WRITE RECORD 3 en WRITE RECORD 4 aangeroepen en vindt terugkeer

naar het menu plaats.

4.3.5 Wijzigen van de procesparameters.

Hieronder zijn de procesparameters gecontroleerd door de gebruiker zoals

toegepast in BACO aangegeven.

Daarnaast worden er parameters gebruikt die niet zozeer met het proces,

oaar meer met haar administratie verband houden.

AIW%

- AIT%

- TS%

- HP

- C~IT

- PR

- R
- FT

- EN%

M$

Arc Intensity during Weld session.

Arc Intensity during Taper session.

nummer van de taper strategie.

het percentage waarop een lasproces beeindigd wordt.

een criterium behorend bij een bepaalde strategie.

Power Ratio. (wordt nog niet toegepast)

A!D-omzetting periode tijd.

trekkracht op de vezels.

nunger van het experiment.

string waarin informatie over het proces kan worden opge

slagen.
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Al deze parameters hebben veel-gebruikte default-waarden.

Wijzigingen kunnen eenvoudig achter deze afgebeelde waarden ingevoerd

worden, RETURN veronderstelt de waarden ongewijzigd.

Nadat aIle parameters doorlopen zijn, vindt terugkeer naar het menu

plaats.

4.4 G~APREP, Grafische presentatie.

De bedoeling van een grafische presentatie is een overzichtelijke

manier te bieden om de verkregen resultaten te observeren, en zodoende

die resultaten eenvoudiger te kunnen interpreteren.

Van de grafische weer gave is ook een afdruk op de printer te maken, en

samen met de gebruikte en verkregen parameters heeft men aIle informatie

over een experiment onder handbereik.

Helaas kent Microsoft BASIC Compiler geen grafische commando's, uitge

zonderd het PRINT-commando.

Daarom is er voor de grafische presentatie gebruik gemaakt van GW

BASIC.

De structuur van het programma is ongecompliceerd ,maar de beperkingen

van de taal GW-BASIC hebben er toe geleid dat een aantal statements

nogal ondoorzichtig geworden zijn.

De informatie over een experiment is vastgelegd in de file RESULTS. xxx

waarbij xxx het experiment-nummer is.

Nadat dit experiment-numrner is opgevraagd, opent GRAPREP deze file en

worden de betreffende records van de file gelezen en behandeld.

Eerst wordt een rooster opgebouwd, waarbij in de X-richting de betref

fende samples worden uitgezet en in de Y-richting de waarde van deze

samples, genorrnaliseerd op het begin-vermogen voordat het proces ge

start werd.

Er worden dan drie functies afgebeeld in verschillende kleuren :

- het vermogen gelezen door ontvanger I tijdens het proces.

- het vermogen gelezen door ontvanger 2 tijdens het proces.

- vlamboog(rij) AAN of UIT.
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Als deze functies afgebeeld zijn, kan de gebruiker via SHIFT-PrtSc een

afdruk van de grafiek op de printer maken.

RETURN levert dan een lijst van aIle procesparameters en andere gegevens

betrekking hebbend op het proces. SHIFT-PrtSc drukt deze lijst dan weer

af op de printer.

Listings van MDDAS, BAeD en GRAPREP zijn gegeven in Appendix E.
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De 1as- en taperfase.

5.1 In1eiding.

Dit hoofdstuk beschrijft enke1e theorieen waarmee we bepaa1de waarge

nomen effecten tijdens de 1as- en taperprocessen proberen te verk1aren.

Uit deze theorieen 1eiden we methoden af om beide processen zodanig

te kunnen beheersen, dat ze zu11en 1eiden tot bruikbare aftakkingen.

5.2 Noodzaak om het proces te scheiden in afzonder1ijke 1as- en taperfase.

De weekheid van het glas neemt toe met de temperatuur. Bij re1atief

geringe weekheid kunnen de veze1s a1 getaperd worden, terwij1 die week

heid nog niet vo1doende is om de veze1s te doen samenv1oeien.

Probeert men het 1as- en taperproces in een fase onder te brengen bij

een temperatuur resu1terend in die geringe weekheid, dan verkrijgt men

dus twee afzonder1ijke getaperde veze1s, een resu1taat dat men ook proef

ondervinde1ijk kan vastste11en.

Past men echter een re1atief hoge temperatuur toe, waarmee die weekheid

van het glas bereikt wordt waarbij de veze1s zu11en samenv1oeien, en

probeert men dan om beide processen tot een fase te integreren, dan is

die weekheid zo groot dat het glas niet meer de noodzake1ijke tegen

kracht aan het veersysteem kan 1everen, waardoor de veze1s kapot zu11en

worden getrokken.

Er is we11icht een moge1ijkheid dit te voorkomen door tevens de posities

van de ink1emmingen te rege1en tijdens het taperproces. Daar wij

geen positie-contro1esysteem hebben toegepast op onze opste11ing, kunnen

we t.a.v. onze opste11ing conc1uderen dat de 1as- en taperfase a1s twee

afzonder1ijke processen door1open moeten worden.

Lasfase

Taperfase

zonder trekkracht, hoge temperatuur, sma11e v1amboog.

met trekkracht, 1age temperatuur, brede v1amboog.
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Het verschil tussen beide temperaturen kan niet worden bereikt door een

verschil in aansturing van de vlamboog, daar de kleinst aan te sturen

vlamboog-intensiteit nog in veel te hoge temperaturen resulteert.

Het verschil wordt bereikt via de positie van de vlamboog ten opzichte

van de vezels. Tijdens de taperfase staat de vlamboog dan ook op enige

afstand onder de vezels opgesteld.

De noodzaak van het verschil in breedte van de vlamboog ten aanzien van

beide processen zoals hierboven geponeerd, wordt beargumenteerd in de

volgende paragraaf.

5.3 Lassen met smalle boog, taperen met brede boog.

Ten aanzien van de homogeniteit van het verhittingsgebied van een vlam

boog(rij) onderscheiden we :

1. De vorm van het verhittingsgebied.

2. De temperatuursverdeling binnen het verhittingsgebied.

Uiteraard hangen deze twee kenmerken nauw met elkaar samen, ze vallen

echter niet onder gelijke noemer. De vorm van het verhittingsgebied

wordt voornamelijk bepaald door de ruimtelijke configuratie van de elec

trode-spitsen, de temperatuursverdeling hangt sterk af van het kwalita

tieve verschil van beide hoogspanningstrafo's, kabels etc.

Beide kenmerken van het verhittingsgebied leiden tot een ruimtelijk

varierende temperatuur over het te lassen gebied.

Juist bij het "lassen" van twee vezels kan een dergelijke temperatuurs

variatie funest zijn.

Een variatie van de temperatuur over het te lassen gebied zal leiden tot

een variatie in weekheid van het glas. Daardoor zal op een gegeven mo

ment binnen dit gebied het glas op bepaalde plaatsen groot genoeg zijn

om samen te vloeien, en op andere plaatsen binnen dit gebied nog niet.

Als er zich meer dan een intensiteitsmaximum binnen dit gebied bevindt,

leidt dit tot een ongelijkmatige en onbruikbare las.
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Hetzelfde geldt voor een gebied met slechts een intensiteitsmaximum maar

met een asyrnrnetrische temperatuursverdeling aan weerszijden van dit

maximum.

Het is daarom zaak te zorgen voor een temperatuursgebied met slechts een

intensiteitsmaximurn en een symrnetrische temperatuursverdeling.

Een enkele vlamboog heeft een dergelijke temperatuursverdeling.

Dankzij het effect van "hoI branden" (zie hoofdstuk 3) kan een vlamboog

samengesteld door twee electrodeparen ook een dergelijke temperatuurs

verdeling hebben.

Ret lassen dient dus met een smalle vlamboog te geschieden.

00 de verliezen in een aftakking zo klein mogelijk te houden, en de kop

pelfactor in de aftakking zo groot mogelijk te krijgen is een lange

taperlengte met een geleidelijk varierende taper-diameter gewenst.

De taperlengte en de steilheid van de tapervorm zijn afhankelijk van de

breedte van het verhittingsgebied. Bredere vlamrnen maken grotere taper

lengtes en kleinere taper-steilheden mogelijk.

Daarom dient men voor een bruikbare aftakking te taperen met een brede

vlam.

5.4 Uitlijning en positionering.

De uitlijning van de opstelling en de positionering van de vlamboog ten

opzichte van de glasvezels zijn overheersende factoren op de kwaliteit

van de aftakking.

Wil men op reproduceerbare wijze glasvezelaftakkingen kunnen fabriceren,

dan moet men rekening houden met een Qaximale afwijking in de uitlijning

in aIle richtingen in de grootte-orde van lO;pm.

Onnauwkeurigheden in de uitlijning manifesteren zich het duidelijkst

tijdens de lasfase; samenvloeiingen worden over een kleine afstand ver

bogen, waardoor direct al veel licht wordt uitgekoppeld, en het lasproces

door de computer beeindigd wordt zonder dat er sprake is van een werke

lijke samenvloeiing. Ret taperen van een dergelijke verbogen samenvloei

ing kan in so~~ige gevallen nog tot een aftakking leiden, maar derge-
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lijke aftakkingen zijn meestal sterk vervormd waardoor geen enkele ver

wachting ten opzichte van de kwaliteit mag worden gekoesterd.

De positionering van de vlamboog ten opzichte van de vezels speelt een

vergelijkbare rol. Zelfs bij een optimale uitlijning kunnen tijdens de

lasfase verbogen samenvloeiingen ontstaan doordat de glasvezels asymrne

trisch worden verhit.

Tijdens de taperfase wordt het verloop van van het door- en afgekoppeld

vermogen sterk beinvloed door de plaats van de (brede) vlamboog en de

snelheid waarmee de vlamboog naar de vezels wordt gebracht.

Op het moment wordt de vlaoboog nog gepositioneerd met de hand en op het

oog. Reproduceerbaarheid van glasvezelaftakkingen 8ag alleen dan wor

den verwacht indien de positie van de vlamboog ten opzichte van de

vezels steeds eenduidig is gedefinieerd.

5.5 Het na-taper effect.

Op het moment dat tijdens de taperfase aan een bepaald gesteld criterium

voldaan is, wordt de vlamboog afgeschakeld.

De weekheid van het glas neemt daarna snel af, maar is direct na het af

schakelen van de vlamboog nog groot genoeg om de aftakking iets verder

door te taperen.

Daardoor zal het eindresultaat (in feite de beide vermogens uit de af

takking met als criteri~T. een of andere relatie tussen deze vermogens)

verschillen van het gewenste resultaat, hoewel het proces beeindigd werd

op het moment dat het gewenste resultaat behaald was.

Ret verloop van beide vermogens als gevolg van het na-taper effect is

ooeilijk voorspelbaar.

Ret na-taper effect is groter naarmate de temperatuur van het glas hoger

was op het moment dat de vlamboog afgeschakeld werd.
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Resultaten en bevindingen.

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van enkele aftakkingen die

gemaakt zijn op de manier zoals die in de vorige hoofdstukken beschreven

is, vermelden de preciese omstandigheden waaronder die aftakkingen tot

stand gekomen zijn, en lichten we onze bevindingen bij de experimenten

toe.

De gehele opzet om te komen tot een aftakking is nog in een experimenteel

stadium. Aan de hand van experimenten is inzicht verworven in en ervaring

opgedaan met de processen die een rol spelen bij de ontwikkeling van een

glasvezelaftakking.

Deze inzichten en ervaringen hebben geleid tot een bepaalde keuze ten aan

zien van de te volgen methode om aftakkingen te kunnen realiseren.

Hierbij is weliswaar de opstelling gebruikt zoals beschreven in hoofd

stuk 2 en de las- en tapermethode zoals beschreven in hoofdstuk 5, maar

binnen deze context zijn nog verschillende variaties mogelijk.

Daarom geven we eerst een beschrijving van die condities die de beste

aftakkingen hebben opgeleverd. Onder het begrip "beste aftakkingen"

verstaan we hier aftakkingen met een minimaal afgekoppeld vermogen van

bijvoorbeeld 5 % en minimale verliezen.

De lasfase.

We lassen met een vlamboog die samengesteld is door twee electrodeparen,

volgens het principeschema zoals geschetst in Fig. 3.7. De electrode

paren zijn echter kruiselings aangesloten. (Zie brandvormen Fig.3.4.c)

Bij het opvragen van de procesparameters door het programma kiezen we

een vlamboogintensiteit = 130, d.w.z. vrijwel maxirraal.

De electroden staan ongeveer 1 rom onder de vezels cpgesteld deze af

stand blijft constant gedurende het lasproces.

Tijdens de lasfase mag er geen of slechts weinig trekkracht op de vezels

uitgeoefend worden , daar de vezels anders afzonderlijk getaperd zullen

worden (zie paragraaf 5.2).

Kiezen we echter de trekkracht nul, dan blijken vaak vervormde samensmel-
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tingen te ontstaan, hetgeen mogelijk te verklaren is door het uitzetten

van het glas op de plaats van samensmelting, terwijl de initiele

wrijvingskracht van beide sleden te groot is om overwonnen te worden

door de uitzettingskrachten van het glas.

Om deze reden passen we een kleine trekkracht toe tijdens de lasfase,

nl. die trekkracht die overeenkomt met een 70 mm lengte van het gedeelte

van het veerkracht-instelstaafje buiten de inklemming van dit staafje.

In het vervolg zullen deze lengte aanduiden als de veerkracht-instel

lengte.

Om te voorkomen dat de vezels door deze kleine trekkracht toch nog

taperen, staan we een maxima Ie verplaatsing van beide sleden toe van

ongeveer 0.5 mm.

We beeindigen het lasproces als het doorgekoppeld relatief vermogen

gedaald is tot een bepaalde gekozen haltwaarde.

We kiezen voor deze haltwaarden percentages tussen 10 en 30 %.

Het blijkt dat deze strategie echter nog niet leidt tot een eenduidige

mate van versmelting der beide vezels.

De taperfase

Hier lassen we met met een vlamboog die samengesteld is door vier elec

trodeparen die twee aan twee kruiselings staan opgesteld.

Ook hier kiezen we een vlamboogintensiteit = 130.

De electroden staan bij het starten van het taperproces op een ruime af

stand onder de vezels opgesteld, en worden tijdens het proces langzaam

omhoog gebracht naar de vezels.

We kiezen een trekkracht die overeenkomt met een 80 mm trekkracht-instel

lengte. We staan een maximale verplaatsing van de sleden toe, die onge

veer 25 mm bedraagt.

We beeindigen het taperproces als het afgekoppeld relatief vermogen

gestegen is tot een bepaald gekozen criterium.

We kiezen voor deze criteria percentages tussen 5 en 20 %.

In welke mate levert de door ons gehanteerde methode reproduceerbare

aftakkingen op? In hoevee1 gevallen levert een experiment gemiddeld

een goede aftakking op ?
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We gaan er in dit geval van uit dat een experiment niet mislukt door

het maken van (menselijke) fouten. (Een aanzienlijk gedeelte van de

experimenten is mislukt door het maken van fouten tijdens de voorberei

ding en uitvoering van een experiment, bijvoorbeeld door het verkeerd

instellen van de trekkracht of de maximaal toelaatbare verplaatsing van

de sleden.)

Wij menen dat elk mislukt experiment te wijten is aan het gedrag van de

vlamboog. Wil men aftakkingen op reproduceerbare wijze vervaardigen,

dan zal het vlambooggedrag reproduceerbaar moeten zijn, de temperatuurs

verdeling binnen de vlamboog een zekere mate van homogeniteit moe ten

kennen, en de positie van de vlamboog ten opzichte van de vezels zal

eenduidig gedefinieerd moeten zijn.

Aan geen der drie eisen is in voldoende mate voldaan.

Tijdens het lassen resulteren deze onvolkomenheden in een onvoorspel

baarheid van de mate van versmelting der beide vezels. Weliswaar

wordt het lasproces nauwkeurig genoeg beeindigd op de ingestelde halt

waarde, maar de afname van het vermogen komt eerder voort uit de krom

ming van de vezels op de plaats van versmelting dan uit de mate van ver

smelting. En deze kromming lijkt sterk afhankelijk van de intensiteits

verdeling binnen de vlamboog en de positie van de vlamboog t.o.v. de

vezels.

Tijdens het taperen ondervinden we het probleem dat de taper ongelijk

matig verhit wordt waardoor asymmetrische tapers ontstaan.

In principe is de breedte van de vlamboogrij (nag net) voldoende groat

am goede aftakkingen te kunnen fabriceren. Ontstaat echter de wens dun

nere en langere tapers te creeren met een zeer geleidelijk verlopende

taperdiameter, dan zal de vlamboogrij-breedte vergroot moeten worden.

Met een bredere vlamboog werkt men bovendien prettiger tijdens het taperen.

Een uitbreiding van het aantal electrodeparen van vier naar zes lijkt

zinvol, en is redelijk eenvoudig uit te voeren.
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De kwaliteiten van de vlamboog zullen moeilijk te verbeteren zlJn.

Tijdens het branden van de vlamboog vervuilen de electroden-spitsen vrij

snel, waardoor het vlambooggedrag al niet meer reproduceerbaar is ondanks

het ongewijzigd laten van bijvoorbeeld de positie van de electrode-spit-

sen.

Na enige tijd zullen de spitsen dermate vervuild zijn dat ze uit de op

stelling verwijderd moe ten worden voor reiniging. Na opnieuw gemonteerd

te zijn, zullen de electroden ongetwijfeld een iets andere geometrische

configuratie opleveren dan de voorafgaande, resulterend in een andere

temperatuursverdeling.

Deze oorzaak verklaart de ondervinding dat op een gegeven moment (met

een bepaalde electrodeconfiguratie) vrijwel elk (foutloos) experiment

bruikbare aftakkingen opleverde, terwijl andere series experimenten (met

een gewijzigde electrodeconfiguratie) vrijwel geen succesvolle aftak

kingen opleverden.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van enkele geselecteerde aftak

kingen weergegeven.

Van links naar rechts zijn respectievelijk uitgezet

- Exp. no

- Crit (%)

PI (%)

- P2 (%)

- VerI. (%)

- VerI. (dB)

- Koppelf. (dB)

het experimentnummer,

het gekozen beeindigingscriterium gerelateerd aan

het afgekoppeld relatief vermogen P2, in procenten,

het doorgekoppeld relatief vermogen in procenten,

het afgekoppeld relatief vermogen , in procenten,

de relatieve verliezen (1 - PI - P2), in procenten,

de zgn. excess insertion loss, gedefinieerd als

Pi .. ~

1/
0

(Zie 5, bIz 56)

koppel factor gerelateerd aan P2; de zgn. coupling

ratio, gedefinieerd als

(Zie 5 , bIz 56)
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Tabe1 6.1

Exp.no Crit (%) PI (%) P2 (%) Ver1. (%) Ver1. (dB) Koppe1f. (dB)

300 5 59 6 35 -1.87 -10.3

307 5 68 6 26 -1.30 -10.9

320 5 58 10 32 -1.70 - 8.32

321 10 59 13 28 -1.42 - 7.43

340 10 34 10 56 -3.56 - 6.43

Bij tabe1 6.1 ge1den de vo1gende opmerkingen

De gegeven aftakkingen zijn een se1ectie van een aanta1 min of

meer ges1aagde aftakkingen, aftakkingen met een afgekoppe1d ver

mogen van minder dan 5 % worden hier niet beschouwd.

- De experimentnummers zijn tame1ijk wi11ekeurig gekozen, men kan er

bijvoorbee1d niet uit af1eiden dat er tussen de experimentnumrners

307 en 320 dertien experimenten mis1ukt zijn.

- De gegeven waarden voor experiment 320 zijn gecorrigeerd ten op

zichte van de waarden zoa1s ge~eten door de microcoQputer, omdat

b1eek dat glasveze1 1 niet optimaa1 uitgericht was t.o.v. ontvan

ger 1.

- De verschi11en tussen het geste1de beeindigingscriterium en de

uiteinde1ijk gevonden waarde voor P2 zijn te wijten aan het na

tapereffect gedurende de afkoe1fase.

Wij hebben ook met hogere criteriumwaarden dan 5 en 10 %geexperi

menteerd, n1 15 en 20 %, deze experimenten hebben niet geresu1teerd

in bruikbare aftakkingen. Toch verwachten we een haa1baarheid van

deze criteria.

- Een aanta1 voorbee1den van de grafische presentatie van het ver100p

van de vermogens tijdens de 1as- en taperfase van deze experimenten

zijn te vinden in Appendix A.

Hoewe1 het ver1eide1ijk is uit deze ver10pen conc1usies te trekken

over de rnechanismen die een ro1 spe1en tijdens de 1as- en taper

processen, hebben we gemeend dat een gefundeerde basis voor de ge1-
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digheid van deze conclusies ontbreekt. We beperken ons dan ook tot

slechts een presentatie van deze gegevens zonder deze te interpre

teren.

Een aantal aftakkingen zijn uit de opstelling verwijderd en bewaard.

Glasvezelaftakkingen zijn zeer kwetsbaar, vooral als de diameter van de

aftakking klein is.

Om de aftakkingen te fixeren gaan we als voIgt te werk :

Er wordt een glazen plaatje op de drager van de vlambooghouder geplaatst.

Wanneer we een aftakking willen fixeren brengen we dit glasplaatje om

hoog tegen de aftakking met behulp van de micromanipulatoren van de

vlambooghouder. Daarna fixeren we de aftakking op het plaatje met twee

druppels sneldrogende lijm op de randen van het plaatje.

De aftakking is nu handelbaar, zodat deze onder een microscoop bekeken

en eventueel gefotografeerd kan worden.
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Conclusies en aanbevelingen.

Aftakkingen zijn gerealiseerd met verliezen rond 1.5 dB en verhoudingen

tussen het afgekoppeld en doorgekoppeld vermogen van ongeveer 1 : 10.

Riermee is aangetoond dat het mogelijk is met het voor dit doeleinde ont

wikkelde systeem, aftakkingen van een goede kwaliteit te vervaardigen.

Men kan echter nog niet spreken van een reproduceerbaarheid van de wijze

waarop deze aftakkingen tot stand komen.

Daardoor is er nog geen onderzoek mogelijk geweest naar de relatie tussen

de invloeden van de verschillende procesparameters en de kwaliteit van

aftakkingen.

De slechte mate van reproduceerbaarheid kan aan een aantal oorzaken toe

geschreven worden. De belangrijkste zijn :

Lasfase

Taperfase

Ret vlambooggedrag is niet voldoende reproduceerbaar.

- De lasstrategie en het beeindigingscriterium (programmatuur)

leveren geen eenduidige mate van versmelting.

- De temperatuursverdeling binnen de vlamboog is niet voldoen

de homogeen.

De breedte van de vlamboog is mogelijk ontoereikend.

Het lijkt dan ook zinvol de volgende verbeteringen te overwegen

- Een vermindering of eliminatie van de vervuiling der elec

troden, bijvoorbeeld door het creeren van een zuurstofvrije

omgeving rond de vlamboog.

- Een beter gedefinieerde positionering van de electroden.

- Een uitbreiding van het aantal electrodeparen van vier naar

zes, waarbij de intensiteit per twee electrodeparen afzonder

lijk gestuurd kan worden.

- Een verdere verfijning van de las- en taperstrategieen.
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Gegevens bij enkele gerealiseerde aftakkingen

Nadat een experiment beeindigd is, kan men de (meet)gegevens van dat

experiment opvragen en deze laten afdrukken op een printer.

In deze Appendix zijn vier van dergelijke afdrukken samengebracht.

Omdat er slechts een beperkt aantal experimenten is gedaan, welke boven

dien onder wisselende condities zijn uitgevoerd, kunnen we nog geen al

gemeen geldende uitspraken doen over het verloop van een experiment en

de mechanismen die daarbij een rol spelen.

In een grafiek zijn het door- en afgekoppeld vermogen tijdens de tot

standkoming van een aftakking uitgezet.

Op de verticale as is het relatief vermogen van beide ontvangers uitge

zet, waarbij het initiele vermogen gemeten door ontvanger 1 als referen

tie gekozen is.

Op de horizontale as is het aantal gelezen samples uitgezet.

Men kan de grafiekjes derhalve beschouwen als de gemeten optische ver

mogens als functie van de tijd.

De tijd echter is niet primair bepalend voor het verloop van deze func

ties. Een grootheid als de lengte van de samensmelting!taper is waar

schijnlijk een veel betere keuze als variabele langs de horizontale as.

Het verloop van de grafieken in deze Appendix wordt dan ook voor een be

langrijk deel bepaald door factoren zoals de snelheid waarmee de vlamboog

tijdens het taperen omhooggebracht wordt.

In principe is elke grafiek verdeeld in vier zones

- lasfase,

- afkoelfase na het lassen,

- taperfase,

- afkoelfase na het taperen.

De vier fasen worden door verticale lijnen onderscheiden.

Een brede horizontale lijn onder de grafiek geeft aan of de vlamboog

aan of uit is op het moment dat de betreffende samples worden gelezen.

Na de afdruk van een grafiek volgen dan nog enkele andere gegevens.
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Dit hoofdstuk beschrijft de methode van koppeling tussen de gebruikte

microcomputer en de rest van het systeem.

De volgende onderwerpen komen aan de orde

- De P.P.I.

- Inlezen van 2 analoge signalen.

- Uitlezen van de vlamboogintensiteit.

- In- en uitlezen van controlesignalen.

- Timing.

- Schema interfaces.

De koppeling maakt gebruik van D/A- en AID-convertors, die reeds beschre

ven zijn in het verslag van R. Buis. [1J

Daarom worden ze in dit hoofdstuk aIleen in blokvorm weergegeven.

De P.P. I.

De Programmable Peripheral Interface 8255 is een IC dat gebruikt wordt

om te kunnen communiceren tussen een microcomputer en externe apparatuur.

Het is direct op de data-, control- en adres-bus van de PC aangesloten,

en kent 3 (+1) 8 bits poorten die geprogrammeerd kunnen worden als in

of uitgangspoorten.

In onze toepassing is voor de volgende configuratie gekozen

- Poort A

- Poort B

8 bit brede inputpoort. Deze poort wordt gebruikt om

informatie van de optische ontvangers in te lezen.

Selectie van deze poort via adres 0380H.

8 bit brede outputpoort. Deze poort wordt gebruikt om

de intensiteit van de vlamboog te sturen.

Selectie van deze poort via adres 0381H.
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- Poort C Deze poort is gesplitst in C-upper en C-lower.

C-upper : C7-C4 ; wordt gebruikt als inputpoort voor

controlesignalen.

C-lower C3-CO wordt gebruikt als outputpoort voor

controlesignalen.

Selectie van beide via adres 0382H.

- Controlpoort : Hierin wordt een 8 bits woord opgeslagen dat de

mode van de PPI initieert. Hier 098H.

Selectie van deze poort via adres 0383H

Inlezen van 2 analoge signalen.

De twee in te lezen signalen z1Jn de signalen zoals aangeboden door de

twee optische ontvangers. Beide signalen worden versterkt, geinverteerd

en aangeboden aan een sample & hold-schakeling. Twee AID-convertors

zetten de gesampelde signalen om in 8 bits brede bytes.

Om beide woorden te kunnen aanbieden aan de PPI, dienen deze bytes te

worden gemultiplexed. (Zie het principeschema in Fig. Bl).

L

IS' b;1:
fi~~ LltrcH

:2?3

-- s.~e Ale c~Rl1l«
Q~~

2
'"

"0-.0

T
"'~..

DATA

• .,\«t S.LU'nlC

azc
-+ S~5

~ QID ~...lt1Oe
a..o~.., "oLO,..

fi~. gt . Asynchrone multiplexer/dnterface.
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Vervolgens wordt het signaal zoals aangeboden door de multiplexer, op

een gunstig tijdstip opgeslagen in een 8 bit brede "Latch", zodat er

vrijwel continu zinvolle informatie aan de PPI wordt aangeboden.

Om later binnen de processor te weten van welke bron het opgehaalde

woord afkomstig is, wordt een negende bit aan het woord toegevoegd, het

zgn. "labelbit".

Hiermee is de inleesprocedure heel eenvoudig geworden.

Het aanbieden van de informatie afkomstig van de twee optische ontvang

ers, is onafhankelijk van de vraag van de processor naar deze informatie,

we spreken van asynchrone interfacing.

Voordelen van deze methode : - Grotere leessnelheden mogelijk.

- Eenvoudige interface-afhandeling.

Nadelen Wegens het asynchroon lopen van "zender" (de multiplexschak

ling) en de "ontvanger" (de processor) kunnen de volgende

effecten optreden: - Een zelfde woord wordt meermalen gelezen

en verwerkt, zonder dat er sprake was van

echt nieuwe inforQatie.

- Gepresenteerde informatie wordt niet af-

genomen.

De inleesprocedure wordt door 6 timingsignalen gecontroleerd.

Sturen van de vlamboogintensiteit.

De intensiteit van de vlamboog kan middels een stuurspanning worden ge

controleerd.

Een D/A-convertor, gevolgd door een laagdoorlaatfilter en versterker,

maakt het mogelijk deze spanning en dus de vlamboogintensiteit vanuit de

progra~~atuur te beheersen. De PPI biedt continue de laatste door de

processor aangeboden "intensiteits-byte" aan.
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In- en uitlezen van controlesignalen.

Vooralsnog worden er drie controlesignalen ingelezen en een signaal

uitgelezen.

Uitlezen: - Lastijdsignaal

Inlezen - Ontsteeksignaal

- DATA READY

- Labelbit

Een logisch signaal dat aangeeft of de

vlamboog weI of niet brandt.

Een logisch signaal dat gegenereerd wordt

door de timing-schakeling. Het wordt ge

bruikt om nieuwe data van de A/D-conversie

in de Latch op te slaan.Tijdens deze actie

is de data op de uitgang van de Latch niet

betrouwbaar.

Dit signaal biedt de gebruiker de mogelijk

heid op deze situatie te testen.

Een logisch signaal dat de bron-herkomst

van inleesinformatie aangeeft.

Een logisch signaal dat de vlamboog AAN of

UIT stuurt met een intensiteit zoals be

paald door de intensiteitsbyte.

Er is nog ruimte over voor 4 extra controlesignalen, bijv. t.b.v. posi

ties turing van het systeem m.b.v. stappenmotoren, verplaatsingsopnemers

etc.

Timing

De processen rond de A/D-conversie worden beheerst door 6 timingsignalen,

die aIle van een centrale klok zijn afgeleid. (Zie Fig. B2)

De signalen zelf zijn geschetst in Fig. B3.

De pulsduur van de signalen b&c zijn via een RC-netwerkje en een Schnitt

trigger bepaald op 4 ~sec. De pulsduur van DATA READY is bepaald op

100 nsec. De toegepaste klokfrequenties liggen tussen 2 en 20 kHz.
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Schema interfaces.

Het detailschema is weergegeven in Fig. B4.

De poorten 7427 en 7430 selecteren, samen met de PPI, de adressen tussen

0380H en 0383H.
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APPENDIX C Opslag van informatie en MACRO-beschrijvingen.

Om het proces te kunnen volgen zijn sample-snelheden nodig in de

grootte-orde van 1000 tot 4000 samples per seconde.

Bepaalde strategieen om te komen tot een taper of aftakking gaan uit van

het langzaam inbrengen van de vezels in de vlamboog, een techniek die

vele seconden in beslag kan nemen. Om te voorkomen dat het geheugen al

snel "volloopt" met samples zijn twee methoden gebruikt

1. Samples worden gelezen vanaf het moment dat het proces ge

start wordt, maar worden pas opgeslagen zodra sample-waarden

door het proces beinvloed worden.

2. Samples worden efficient opgeslagen. Hiertoe worden aIleen

sample-waarden opgeslagen die verschillen van de vorig opge

slagen sample-waarde, net andere woorden : men bergt de

veranderingen in sample-waarden op in plaats van de samples

zelf. Aan elk opgeslagen sample wordt een getal toegevoegd

dat aangeeft hoeveel voorafgaande samples dezelfde waarde

hadden. Dit getal is maximaal 63.

Geeft aan of de vlarnboog aan was op het moment dat

de sample genomen werd.

1 vlamboog aan.

o vlamboog uit.

Labelbit, geeft aan van welke ontvanger de sample

afkomstig is.

1 van ontvanger 1

o van ontvanger 2

Een getal tussen 0 en 63 dat aangeeft hoeveel sam

ples van gelijke waarde achtereenvolgens gelezen

- Bit 14

- Bit 8 tim 13

De breedte van een genomen sample bedraagt 8 bits. Elk sample wordt op

geslagen in een woord van het array "SAMPLE TABLE" dat 10000 woorden van

16 bits bevat.

Per woord zijn dus nog 8 bits beschikbaar voor aanvullende informatie.

De verdeling van informatie over de 16 bits van zo'n woord ziet er als

voIgt uit

- Bit 15



- Bit 0 tim 7

- 61 -

zijn. Op deze manier kan erg veel geheugenruimte

bespaard worden.

de sample-waarde.

Hoe worden de woorden opgeslagen ?

Er wordt hier gebruik gemaakt van zgn. Base indexed adressing.

Nadat een sample geschreven is, wordt register DI met twee verhoogd, de

volgende sample wordt weggeschreven op plaats SAMPLE_TABLE(DI).

Communicatie tussen BACO en de assembler-rnodulen.

Er moet in ieder geval aan de volgende eisen voldaan worden

- De aangeroepen module mag de inhoud van het BP-register niet

veranderen. Vandaar de PUSH BP en POP BP aan respectievelijk het

begin en het einde van elke module.

- AIle data moet worden gedeclareerd in segment DGROUP.

Deze eis en de volgende twee vloeien voort uit de door Microsoft

gebruikte segmentnamen voor BASIC Compiler. De modulen moeten die

zelfde segmenten gebruiken. Ook het STACK-sement van BACO wordt

door de Assembler modulen gebruikt, maar dit segment behoeft niet

apart door MODAS benoemd te worden.

AIle geinitialiseerde data gedeclareerd in MODAS moet geplaatst

worden in het segment CONST, class CONST.

AIle niet-geinitialiseerde data gedeclareerd in MODAS moet ge

plaatst worden in het segment DATA, class DATA.

- De aangeroepen module moet eindigen met een RET N, waarbij N twee

maal het aantal wederzijds overgegedragen aantal variabelen voor

stelt. Dit om de stack te herstellen.

- De modulen moeten gedeclareerd worden als een FAR PROCEDURE.

Hoe worden variabelen overgedragen tussen BACO en de modulen ?

BACO roept een Assembler-module aan via CALL(naam)(var1,var2,var3).

Bijvoorbeeld CALL ASSMOD2(P%,AIW%,NUMW%).
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De %-achtervoegsels geven aan dat het hier gaat om 2-byte integers.

De adressen van deze variabelen worden op de stack gezet en de

CALL wordt uitgevoerd. De controle komt dan in handen van de as

sembler-module.

- De module zet BP op de stack, en copieert vervolgens de stackpoin

ter in BP. Referenties aan de variabelen gedeclareerd in BACO

kunnen nu uitgevoerd worden via positieve offsets, opgeteld bij BP.

Hierbij bevindt zich het adres van de laatst beschreven variabele

in BACO op BP+6, van de op een na laatst beschreven variabele op

BP+8 ,etc.

- Stel dat in het hierboven gegeven voorbeeld P% overgedragen moet

worden aan de module, en AIW% en NUMW% overgedragen moe ten worden

naar BACO. Dit gaat dan op de volgende manier :

MaY BX,lO(BP) Bet adres van P% in BACO is te

MaY AX, (BX) vinden op locatie BP+lO. Na afloop

MaY P,AX bevindt P% zich in P.

MaY BX,8(BP) Het adres van AIW% in BACO is te

HOY AX,AIW vinden op locatie BP+8. Na afloop

MaY (BX) ,AX bevindt AIW zich in AIW%.

Hieronder volgen de stroomdiagrammen van de volgende MACRO's

- START ARC

- READ RECI

- DO NOT STORE- -
- READSTORECOUNT

- COOL AND READ



MACRO : READ_REel

Een sample van ontvanger 1

dient direct na een 0-1 over

gang van het label-bit (bit C6)

genomen te worden.

o gedetecteerd ?

gedetecteerd ?

0-1 overgang gedetecteerd !

C-poort informatie nodig voor

de creatie van de sample-trailer.

Eigenlijke lezen van ontvanger 1.

MACRO READ-REC2 : geheel analoog,

vervang nullen door enen en vice

versa.

Bit CO := 1

ja

uit

MACRO : START_ARC

Voor bit-allocatie van de

C-poort, zie interface-afhandeling.

Keyboard Interrupt wordt ge

bruikt om uit de loop C7=1 ?

te kunnen komen.

Is de vlamboog werkelijk

ontstoken ?

0
W

I



ja

MACRO :

REAOSTORECOllNT

CL houdt aanta] van

Reli.ike sample

waarden van ontv.l

hij.

Voeg trail~r to~

SAMPLEyllMIT + I

CL:= 0

Samp I ~ --+g~heugen

D1:=01+2

nee

ja

VOPR trailer toe

SflMPl,E NlIMIT + I

CII:= 0

Sample~gpheugen

01:=DI=2

u i t

Zie paragraaf "Opslag van informatle".

SAMPLE_NlIMIT : Aantal Re\ezen samples.

01 wijst geheugenplaatsen aan.

CH houdt aantal van

Relijke sample-

wnl1rdpn van ontv. I

hi i.

.ia

Lees ontv. I

Sample_STARTVAL

CX:=CX+I

Lees ontv.

MACRO : DO_NOT_STORE

CX houdt santal genegeerde

samples bij.

I

0\
.l:"-

I



Lees ontv. I

sample--+geheug.

D1:~ D1+2

Lees ontv. 2

sample--+geheug.

D1:& Dl+2

uit
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BX houdt sample-aantal bij.

Gebruikt MACRO READ_REel

D1 houdt geheugenplaatsen bij.

Gun tijd om af te koelen.
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Een electrische vlamboog staat bekend als een der krachtigste stoorbron

nen. In sommige gevallen wordt de electrische vlamboog dan ook gebruikt

als testinstrument om de storingsgevoeligheid van apparatuur vast te

stellen.

Omdat het ontstoren in dit geval dus als een wezenlijk onderdeel van de

problematiek rond het goed functioneren van het systeem gezien kan wor

den, hebben wij gemeend expliciet aandacht te moeten besteden aan dit

onderwerp.

Ontstoren kan op 2 manieren

- Ontstoren aan de bron (de vlamboog).

- Ontstoren aan de ontvanger (het systeem).

In eerste instantie verdient het ontstoren aan de bron de voorkeur, om

dat hiermee de storings-oorzaak wordt weggenomen. Dit principe is echter

ook het moeilijkst uit te voeren en zeker bij onze opstelling.

Een geaarde kooiconstructie maakt het inklemmen en positioneren van de

glasvezels nogal gecompliceerd. Eventuele storingsbijdragen afkomstig

van de toevoerkabels aan de vlamboog zou men kunnen reduceren door een

tweezijdige aarding van de mantels, hierdoor verandert echter de kri

tieke invloed van de kabels op het vlambooggedrag.

Het blijkt dat de "gemeenste" storing wordt veroorzaakt door de trigger

vonken die de vlamboog moeten ontsteken; zodra de vlamboog rustig brandt

levert storing nauwelijks problemen meer Ope We hebben dan ook veel

aandacht besteed aan een soepel verloop van triggering en ontsteking.

Ten aanzien van het ontstoren aan ontvangstzijde onderscheiden we twee

vormen van storing :

Storing die het systeem binnenkomt via het lichtnet.

Storing die via een ruirntelijk electromagnetisch veld het

systeem binnendringt.
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De eerste vorm wordt aangepakt door middel van adequate netfilters op

aIle lichtnet-aansluitingen, en bovendien een verzadigingstrafo tussen

het lichtnet en de gevoelige interface-kast.

Ten aanzien van de tweede vorm van storing (E.M.veld) is het volgende

gedaan :

- Een ruimtelijke scheiding tussen de vlamboog en vlamboog

voedingen enerzijds, en de rest van het systeem (PC, in

terfaces, ontvangers) anderzijds. M.a.w. : De vlamboog en

haar voedingen staan zo ver weg mogelijk opgesteld van de

storingsgevoelige PC, interfaces etc.

- Randaarde op aIle kasten en mantels van kabelverbindingen,

die geisoleerd is van de nul-geleider van het systeem.

- Ontkoppeling van de nulgeleiders van de vlamboogvoedingen

en de rest van het syteem via optocouplers.

Ret schema van de ontkoppeling tussen de voedingen en de interfaces is

gegeven in Fig. DI.
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Listings van programmatuur.

Achtereenvolgens zijn de listings gegeven van

- MODAS

- BACO

- GRAPREP

page 70

page 82

page 87



The IBM Personal Computer MACRO Assembler 12-22-86 PAGE 1- I
MOOAS - ASSEMBLER MOOULES ( FISPA.ASM)

TITLE MOOAS - ASSEMBLER MOOULES ( FIS
PA. ASM)

PAGE ,132
.SALL

;**************************************************************************i~****

REAO_REC1 MACRO ;Read sample from receiver RECI
LOCAL READ_LABEL_01,READ_LABEL_ll

._.=_~_.=R=~=•••••_==._~=.3S_.=g._=S=R••_S~=_D••=.C=== _2_=._.==•• ===_=_=======••, .
MOV DX,C_PORT ;Wait for 0-1 crossini

READ_LABEL_01 : IN AL,DX
AND AL,MASKI
CMP AL,0
JNE READ_LABEL_0 I

READ_LABEL - I 1: IN AL,DX
AND AL,MASKI
CMP AL,MASKI
JNE READ_LABEL 11
IN AL,DX ;Redd tr"iler hyte
AND AL,MASK3
MOV AH,AL
MDV OX,A_PDRT ;nfldd sdmlJle
IN AL,DX
ENDM

'*****************i~****************************ft*******************************~

;*********************n****i.*******i~***i~*******if*~~*****it************************

\

-...J
o
I

READ_REC2 MACRO
LOCAL

;Read sample from receiver REC2
READ_LABEL_10,REAO_LABEL_00

;_==_=======c==_====_===_================a=_===~======~==__ ._.=_= __ =====~c===%==
MOV DX,C_PORT ; Wait for 1-0 crossi"i

READ_LABEL- 10 : IN AL,DX
AND AL,MASKI
CMP AL,MASKI
JNE READ_LABEL 10

READ_LABEL_00 : IN AI-, OX
AND AL,MASKI
CMP AL,0
JNE READ _LABEL _l'I0
IN AL,DX ;Re"d trailer byte
AND AL,MASK3
MOV AH,AL ,
MOV DX,A_PDRT ;Read sample
IN AL,DX
ENDM

;**************************************************************************0****

;***i.*********.****~***************************************if**i.*if*******if***if***

SET_PPI MACRO
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;=.c.a2••••• _•••• _•••_=._.S. __•• SSS••_==_~._2=._=.===~=_~~=••__ =._.=~=~ __ =_=_=.=

MOV AL,CONTROLWD
MOV DX,CDNTROLPORT
OUT DX,AL
ENDM ;

;********************************************************~.**********************

;*******************************************************************************
START_ARC MACRO

LOCAL NOT _YET·.s •• ~•• z•• _••••_•• _._ •• ~_ •• __ ._. __ ==~_.= • __ =~_a=~ __ •• _•• a._ ••_~===== _,

I

;Not yet i2nited

;I2nite arcOX,C_PORT
AL,01H
OX,AL
AL,DX
AL,MASK2
AL,MASK2
NDT _YET

MOV
MOV
OUT
IN
AND
CMP
JNE
ENDM

NOT_YET:

,
.*******************************************************************************,

;****~~*****~~****~~~~*******************~~*****i~*******i~*~4~~:**~*I~~***~*********i~****

I
-.J
t-'

'====~==~===~=~=T==~==~====~~==~~======~~~~~:=~~~~==~~~=7~===~=~~~T=~=~~~=~~--~=,
STOP _ARC MACRO

"

;End welding proces
DX,C_PORT
AL,lIJ
DX,AL

MOV
MOV
DUT
ENDM ,

;*******************************************************************************

;*******************************************************************************
DO_NOT _STORE MACRO

LOCAL NEXT_SAMPLE_1,PASS_1j
jSamples ..,re stored only if theyj

carry relev..,nt 1nform..,tion.
;==~==============~======================================================~======

NEXT_SAMPLE 1:

PASS 1:

MOV CX,0
READ_REC 1
SUB AL,4
MOV START_VAL,AL
INC CX
READ_REC 1
CMP AL,START_VAL
JB PASS 1
JMP NEXT::::SAMPLE_'
MOV ONS_COUNTER,CX
ENDM

j----------MACRO----------

;---------~MACRO----------

;Store if new s..,mple differs more
;than 2 bit values from start value
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.*******************************************************************************,

;*************************************************************************~**i~i~*

OO_NOT_STORE_2 MACRO
LOCAL NEXT_SAMPLE_2,PASS_2;

;Samples ~re stored only if they;
carry relevant information.

'====~~====~~~~=~==~2_=_z~a===========2=======~=====~2_•• =s=a= ====_~=s===~===,

;----------MACRO----------

;Store if new s~mple differs more
;th~n 2 bit v~lues from st~rt value

;----------MACRO----------
MOV CX,11l
REAO_RECl
ADO AL,4
MDV START_VAL,AL
INC CX
READ_RECl
CMP AL,START_VAL
JA PAS5_2
JMP NEXT_SAMPLE_2
MOV ONS_CDUNTER,CX
ENDM

NEXT_SAMPLE_2:

PASS_2:
,

;*****************************************************~*************************

RR1,STORE

;*i~********************i~*i~**********i~************~*******.*********************~

READSTORECOUNT MACRO
LOCAL

-....J
N,-

~=~======~=~==~=~=~~=~==~==~===~==~=~==~=~===~=~=~========~~~==~==~=2~=~~=~==~~~

RR 1 :

STORE:

READ __REC 1
MOV CREC1,AX
READ_REC2
MOV CREC2,AX
MOV AX,LRECl
CMP CREC1,AX ;Sample has changed?
MOV AX,CRECl
MOV LREC 1, AX
JNE STORE
MDV AX,LREC2
CMP CREC2,AX ;Sample has ch~nged ?
MOV AX,CREC2
MOV LREC2,AX
JNE STORE
INC CL
CMP CL,62 ;Sample changed, ma>«CL) reached?
JBE RRl ;ma>« CL) not reached
MOV AX,CRECl
ADD AH,CL ;create trailer
INC AH
MOV SAMPLE_TABLE[ OIl, AX
INC 01
INC 01
MOV AX,CREC2
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\

treiler;cre~te

,AX

AH.CL
AH
SAMPLE_TABLE[ 01]
01
01
BL,CL
ANRWT,BX
ANRWT
CL,0

ADO
INC
MOV
INC
INC
MOV
ADO
INC
MOV
ENOM ,

;***~f***~~*~}*****~~**~~~~~~~*~*~**~~~~~J*~~*~~*i~******~~~f~*i~*~f~~*i~~~~~***i}***i}it*ifif*i~**4!4~4:****

;*****~~4~***********O****4t*********~*************~*~*******4~*-********************

COOL_AND_READ MACRO
LOCAL CONTINU_3,PAUSE2

.~==~====~=~~===~=======~===~=-==--~--=-~===~_:-~~~:~=-~-===~~=~=~~=-=~==-=~-~~~=~,

;500 samples read?
;not yet

;Read 250 samples of
;both receivers during
;the proces of cooling
,AX
;and write these to
;memory

CONTINU_3 :

PAUSE2:

MOV BX,250
DEC BX
REAO_REC 1
MOV SAMPLE_TABLE[OI]
INC 01
INC 01
REAO_REC2
MOV SAMPLE_TABLE[OI] ,AX
INC 01
INC 01
MOV CX,1400
LOOP PAUSE2
CMP BX,0
JNl CONTINU_3
ENOM

'-J
VJ

I'

;****4~~*4t*****4t4t4t******~t***4t*~*4~it**4~4~*it4t*~t**4t*4t4t*4tit*4t****~***4t*:t4t**itit****~:**~i:**

; *****4t********************~t*~*i~**~lt~*4t*:t4~~t*~t~~~**~t*~**********~~*i~***~~**~~~:~*:~~**
REFER_LAST_SAMP MACRO
;~--==~~=~~=~==~==~~~===~========~==~==~===~=~~=~~===~=-====~~==~-~~=~=~~

01
01
AX,SAMPLE_TABLE[OI]
REC2AC,AX
01
01
AX,SAMPLE_TABLE[OI]
REC1AC.AX
01,4

DEC
DEC
MOV
MOV
DEC
DEC
MOV
MDV
ADO
ENOM ,

;******~~***************~~************~~**********~~~~***********************~.**~~****
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;*******************************************************************************
INT _KEY MACRO
;==~Q __ .=.==_..• O __ =.K.E••_.Q_~=sm=~cc==.=====.Q~~.=.=••••• = __ •• = __ ====s========

AH,2
16H
AL,00001000B
AL,0

MOV
INT
AND
CMP
ENOM .

;*************************************************************i~*****************

;*i~*************************i~**********i~*************************************i.i~*

INIT _REG MACRO
.~=~==~=~=~~========~~=~=====~==~=~~~~~====~=~=~~====-==========~~=~===~~e======.

PUSH
MOV
EN OM

BP
BP,SP

;****~.********i.*******i}*******************~.~~***********************~****:t***~***

el000 CONST SEGMENT WORD PUBLIC 'CONST'
-.J

0000 0360 A_PORT OW 380H ~

eleI02 0381 B_PORT OW 361H 1"-
0004 0382 C_PORT OW 362H
0<'106 0383 CONTROL PORT OW 383H
0008 4e1 MASKI DB 01000000B
0009 80 MASK2 DB 10000000B
000A C0 MASK3 DB 11000000B
001118 98 CONTROLWO DB 96H

00e1C CONST ENOS

el000 DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'

el17l00 ???? STRATEGY OW ( 7)
0002 ???? SAMPI.EWO OW ( ?)
0011J4 ?? WELO_INTEN DB ( ?)
''H'I0S ?? ANIW OW ( ?)
0"1e1'7 ?? ANRW OW [ ?)
000':1 ?? ANSW OW ( ?)
000B ?? ANCW OW ( ?)
0000 ?? ANRWT OW ( ?)
00e1F ?? ANIT OW ( ?)
0011 ?? ANRT OW ( ?)
0013 ?? ANST OW ( ?)
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eJeJ15 ????
eJeJl? ??
eJeJ18 ??
eJeJ19 ??
0eJl1\ ????
eJeJ1C ????
eJeJ1E ??
eJeJ1F ??
eJeJ2eJ ????
eJeJ?2 ????
eJeJ24 ????
eJeJ26 ????
eJeJ28 ????
eJeJ2A ????
eJeJ2C ????
eJeJ2E ????
eJeJ 3eJ 4E2eJ

????

9r,?liI

ANCT OW
STAAT_VAL DB
STAAT_VAL_UP DB
START_VAL_OOWN DB
OI_HOLD OW
ONS_CDUNTEA OW
HALTVAL DB
CRIT DB
LAECl OW
LAEC2 OW
CAECl OW
CREC2 OW
AEC18C OW
AEC1AC OW
AEC2BC OW
AEC2AC OW
SAMPLE TABLE OW

DATA ENDS

\
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( ?)
( ?)
( ?)
(7)

( ?)
( ?)
( ?)
( ?)
( ?)
( ?)
( ?)
( ?)
( ?)
( ?)
( ?)
( ?)
2eJeJeJeJ OUP(?)

OGAOUP GAOUP OATA,CONST -J
VI

(

eJeJ0eJ CODE SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'
ASSUME CS:COOE,DS:OGAOUP
PUBLIC ASSMOD1,ASSMOD2,ASSM003,CLS

;s------s--=---s-=s-=s---------ASSM001=---====s=====s=== =_~__ s======== __ =_===

eJeJeJeJ

eJeJeJB BF eJeJeJeJ
eJeJI'lE C? eJ6 eJeJeJF A eJeJ0eJ
P1014 r,? eJ6 00eJ5 A 0eJeJ0
enJ 1A C? 06 eJeJ11 A eJ0eJ0
eJl?l2Pl C? 06 0eJeJ? A eJeJeJeJ
l?l026 C? 1'16 eJeJ13 A eJeJeJ0
eJ0;:'r, C? 06 l?leJeJ9 A eJeJeJeJ
eJeJJ2 C? 06 eJeJ15 A eJeJeJeJ
eJeJlB C? eJ6 eJeJeJ8 A eJeJl?leJ

ASSMODl PAOC FAA

INIT _AEG

SET_PPI

MOV Ol,eJ
MDV ANIT ,eJ
MOV ANIW,0
MOV ANAT,eJ
MOV ANAW,eJ
MOV ANST,eJ
MOV ANSW,eJ
MOV ANCT,eJ
MOV ANCW,0

;----------MACAO----------

;----------MACAO----------
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READ_RECI j----------MACRO----------

0062 B4 00 MOV AH , 0
0064 8B 5E 08 MOV BX, 8[ BP]
"'''167 89 07 MOV [ BX] , AX

READ_REC2 j----------MACAO----------

~eJ80 B4 "1"1 MOV AH,0
1'l00F 8B 5E 06 MOV BX,6[BP]
0092 89 07 MOV [ BX] ,AX
0094 8B 5E 0A MOV BX,10[BP]
0097 8C IF MOV [ BX] ,OS
0099 8B 5E 0C MOV BX,12[BP]
009C 80 "16 0"13"1 A LEA AX,SAMPLE_TABLE
0eJAeJ 89 07 MOV [ BX] • AX
eJeJA2 89 3E eJeJ1A A MOV OI_HOLO,OI
0eJA6 50 POP BP

00A7 CA "1"108 AET 8
eJeJAA ASSMOOI ENOP

j=================================ASSM002================••==--=---=============

PAOC FAA

MOV ANAWT,0
MOV LREC1 , 0
MOV LAEC2,0
MOV BX , 0
MOV CX,0

eJeJl\A ASSM002

VI "11\0 BB 3E eJeJIA A
00Bl OB 5E 0E
00A4 8B 07
00B6 A2 001E A
00B9 8B 5E 1"1
00BC 8A 07
eJ0BE 1\2 0004 A
00Cl 8B 16 0002 A
00C5 A0 0004 A
00CB EE

00C9 C? 06 0000 A 0000
00CF C? 06 0020 A 0000
0005 C? "16 "1"122 A "1"1"10
eJeJOB BB 0"1"1"1
eJ00E B9 "100"1

INIT _AEG

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
OUT

01, OJ _HOl.O
BX, 14[ BP]
AX. [ BX]
HALTVAL,AL
BX I 16[ BP]
AX, [ BX]
WELO_INTEN, AL
OX,B_POAT
AL I WELO_INTEN
OX,AL

;----------MACAO----------

;Trans~er v~ri~~lJps

;from BASIC to this
;modu]e

;Transfer weld-int~nsity to
;O/A-conversion

'-J
0"1

(

START _AAC

DO_NOT _STOAE

;----------MACAO----------

;----------MACAO----------

""5"1 BA "1"1"1"1
"11<;3 B'J "1"1"10

MOV
MOV

BX,0
CX,eJ

"'156 CONTINU_2: AEAOSTOAECOUNT ;----------MACAO----------
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01EF A1 0020 A MoV AX,LAEC1 jLAEC1 re~ched HALTVAL ?
01F2 38 06 001E A CMP HALTVAL,AL
01F6 73 03 JAE YES_AEAoy - 1 jHALTVAL re~ched
01F8 E9 0156 R JMP CoNTINU_2 jHALTVAL not reached

01F8 YES_AEADY - 1 : STOP _ARC ;----------MACAo----------

111202 A1 0020 A MoV AX,LAEC1 ;These values are
0:205 1\3 0028 A MoV AEC1BC,AX ;directly transTerred
0208 1\ 1 0022 A MoV AX,LREC2 ito 8ASIC Tor quick
02t'lA 1\3 11l02C A MoV AEC2BC,AX ;re-ference
020E 89 3E 0009 A MoV ANSW,oI ;Get number aT samples stored

CooL_ANo_AEAo ;----------MACAo-

AEFEA_LAST _SAMP ;----------MACRo----------

0289 A1 0009 A MoV AX,ANSW
028C 2B 06 001A A SUB AX,oI_HoLo
0290 1\3 0009 A MOV ANSW,AX
0293 A1 0000 R MoV AX,ANAWT
0296 A3 0007 A MoV ANAW,AX
0299 A1 001C R MOV AX,DNS_CoUNTER
029C A3 0005 A MOV ANIW,AX

-...j029F B8 00FA MoV AX,250 -...j02A2 A3 000B A MOV ANCW,AX
l'

02/\5 88 5E 06 TRANSFEA_MOD2: MDV BX,6[BP]
02A8 A1 002E A MoV AX,AEC2AC
02A8 89 07 MOV [ 8X] ,AX
021\0 8B 5E 08 MOV 8X,8[BP]
02B0 A1 002C A MoV AX,AEC2BC
0283 89 07 MOV [ 8X] ,AX
0285 88 5E 0A MDV 8X,10[8P]
0280 A1 002/\ R MDV AX,AEC1AC
02BB 09 07 MoV [ BX] ,AX
02BO 8B 5E 0C MDV BX, , 2[ BP]
eJ2CI1l A1 0028 A MOV AX,AEC1BC
V'l?C3 09 07 MOV [ 8X] ,AX
02C5 OB 5E 12 MoV BX, 18[ BP]
eJ?CIl A1 0eJ09 R MOV AX,ANSW
02CB 89 07 MOV [ BX] ,AX
02CD 88 5E 14 MoV BX,20[BP]
0200 1\1 0007 R MoV AX,ANAW
0203 89 07 MOV [ BX] ,AX
0205 8B 5E 16 MOV BX,22[BP]
0208 A1 0005 A MoV AX,ANIW
020B 89 07 MoV [ 8X] ,AX
0200 88 5E 18 MoV 8X,24[8P]
02E0 A1 0008 A MDV AX,ANCW
02E3 89 07 MOV [ 8X] ,AX
02E5 89 3E 001A A MDV oI_HoLo,DI
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;:::::::::::::::::::::::::::: :STRATEGY NO 1::::::::::::::::::::::::::::;::::::::

;····.··.·----··---···.·---·····--·ASSM003-----·-----·_.-.--...------_.---_.. -.-
ENOP

START _ARC

-J
en
f

;----------MACRO----------

;Select strate2Y

;Remember :conditional jumps are
;always 128-NEAR !!

;----------MACRO----------

;Transfer variables
;from 8ASIC to this
;~sgemhler-rolltine

FAR

LREC 1.0
LREC2,0
CX,0
8X,0
ANRWT,0

OI.OI_HOLD
8X, 26[ 8P)
AX, [8X)
STRATEGY,AX
8X,18[8P)
AX,[8X]
WELD_INTEN,AL
8X.16[8P]
AX,[8X)
CRIT.AL
OX,8_PORT
AL.WELD_INTEN
DX,AL

STRATEGY.03
S3
STRATEGY,02
52
STRATEGY,01
51
STRAT_3
STRAT_2
STRAT 1

MOV
MOV
MOV
MOV
MDV

MOV
MDV
MOV
MOV
MDV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
OUT

PAOC

INIT _REG

CMP
JE
CMP
JE
CMP
JE
JMP
JMP
JMP

POP 8P
RET 20

ASSMDD3

ASSMOD2

STRAT 1:

R

R 0000
R "1000

R 0000

R 03

R 02

R 01

S3:
S2:
S1 :

R

02E9 50
02EA CA 001/1

02ED

Pl2EO

02F0 88 3E 001A
02F/I 88 5E lA
02F? 8A 0?
02F9 A3 0000 R
02FC B8 SE 12
0:'FF 88 0?
0301 A2 000/1 R
030/1 88 SE 10
030? 88 "I?
0309 A2 001F R
0.10C AA 16 0002
1'1310 A0 000/1 R
0313 EE

031/1 C? 06 002"1
0:11A C? 06 0022
0320 89 000"1
0323 88 0000
0326 C? 06 0000

032C 83 3E 0"100
0331 ?/I 0E
0:133 83 3E 0000
03:18 ?/I 0A
033A 83 3E 000"1
1'133F ?/I 06
0J/I I E9 06E/I R
03/1/1 E9 051 I R
f'l3/1? rA 01 ')0

031lA

DO_NOT _STORE ;----------MACRO----------

0389 88 0000
"':J8C 89 0000

MDV
MOV

8X,el
CX,el

038F CONTINU_0 : READSTORECOUNT ;----------MACRO----------
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"i458 A1 0020 A
0458 36 06 001F A
045F 73 03
0461 E9 038F A

0464

0468 A1 0020 A
046E A3 0026 A
0471 A1 0022 A
0474 A3 002C A
0477 69 3E 0013 A

CONTINU 1:

MOV
CMP
JAE
JMP

STOP _AAC

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV

AX,LAECI
CAIT,AL
CONTINU_l
CONTINU_0

AX,LAECI
REC18C,AX
AX,LAEC2
AEC28C,AX
ANST,OI

;LAECI re~ched CAIT ?

;CRIT re~ched

;CAIT not reached

;----------MACAO----------

;These v~lues ~re

;directly tr~n9ferred

ito 8ASIC for quick
;reference
;Get number of s~mples stored

COOL_ANO_AEAO ;----------MACAO----------

AEFEA_LAST _SAMP ;----------MACAO----------

JMP TAANSFFA
; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : STRATEGY NO 2:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

INT_KEY ;----------MACAo----------

AX,ANST ;C~lculdte ANST,ANAT,ANCT,ANIT
AX,DI_HOLO
ANST,AX
AX,ANAWT
ANAT,AX
AX,DNS_COUNTEA
ANIT, AX
AX,250
ANCT,AX

AEAOSTOAECOUNT

"

......,
\0

----------MACAo----------

----------MACRo----------

;----------MACRo----------

;----------MACAO----------

CX
CX,20000
WAIT2
CX

PUSH
MoV
LOOP
POP

MOV
SU8
MOV
MOV
MOV
MoV
MoV
MoV
MoV

STAAT _AAC

MOV CX,0

DO_NOT _STOAE_2

MOV CX,0
MOV 8X,0
STI

JNE CONTINU_7
JMP CONTINU_6

STOP _AAC

WAIT2:

CONTINU_6 :

STAAT_2:

CoNTINU_7:

04F2 A1 0013 A
04F5 28 06 001A A
04F9 A3 0013 A
04FC A1 0000 A
04FF A3 0011 A
0502 A1 001C A
0<;05 A3 000F A
0508 88 00FA
0508 A3 0015 A

050E ECI 0882 A

051 I

0523 89 0000

0583 89 0000
0586 88 0000
0589 FB

0S8A

062:1 51
0624 89 4E20
11)627 E? FE
06?<J 59

0632 75 03
0634 E9 0S8A A

0637
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063E
0641
0644
0647
064A

A1 0020 A
A3 0028 A
A1 0022 A
A3 002C A
89 3£ 0013 A

MDV
MDV
MOV
MOV
MOV

AX,LAEC1
AEC1BC,AX
AX,LAEC2
AEC2BC,AX
ANST,DI

;These v~lues ~re

;directly tr~nsferred

;to BASIC for quick
;ref'erence
;C~lcul~te ANST

CODL_AND_AEAD ----------MACAO----------

AEFEA_LAST _SAMP ----------MACAO----------

JMP TAANSFEA
;:::::::::::::::::::::::::::: :STAATEGY NO 3:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MOV AX,ANST ;C~lcul~te ANST,ANAT,ANCT,ANIT
SUB AX,DI_HOLD
MOV ANST, AX
MDV AX,ANAWT
MDV ANAT,AX
MOV AX,DNS_COUNTEA
MOV ANIT ,AX
MOV AX.250
MOV ANCT,AX

AEADSTOAECOUNT

STAAT _AAC
00
o
'j

;----------MACAO----------

;These v~lues ~re

;directly transferred
ito 8ASIC for quick
;reference
;C~lculate ANST

;----------MACAO----------

;----------MACAO----------

;----------MACAO----------

AX,LAEC1
AEC18C,AX
AX,LREC2
AEC2BC,AX
ANST,DI

CX
CX,20000
WAIT3
CX

MOV
MOV
MOV
MDV
MOV

MOV AX,LAEC2
CMP AL,CAIT
JAE PASS_3
JMP CONTINU_8

STDP-fiAC

MOV BX,0
MDV CX,0

DO_NOT_STDAE_2

PUSH
MOV
LOOP
POP

WAIT3:

PASS_3:

STAAT _3:

CONTINU_8 :

06C5 A1 0013 A
06C8 2B 06 001A A
06CC A3 0013 A
06CF A1 0000 A
0602 A3 0011 A
0605 A1 001C A
0600 A3 000F A
060B B8 00FA
060E A3 0015 A

06E1 E9 08B2 A

06E4

0753 B8 0000
1'1756 89 0000

0759

07F? 51
07F3 89 4E20
07F6 E2 FE
07F8 59

07F9 A1 0022 A
07FC 3A 06 001F A
0800 73 03
080? E9 0759 A

0805

08l'lC A1 0020 A
080, A3 0028 A
1'101;:> A1 0022 A
0015 A3 002C A
0010 0') 3E l'l013 A

COOL_ANO_AEAD ;----------MACAO----------
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AEFEA_LAST _SAMP ;----------MAcRO----------

l'I893 A1 l'Il'I13 A MOV AX,ANST ;Calculate ANST,ANAT,ANCT,ANITl'I896 28 l'J6 l'Jl'J1A A SU8 AX,DI_HOLO
1'189A A3 l'J1'I13 A MOV ANST,AX
l'J890 A1 1'I1'1l'J0 A MOV AX,ANAWT
l'JA/\0 A3 l'J1'l11 A MOV ANAT,AX
l'I8A3 /\1 l'J1'l1£: A MOV AX,ONS_COUNTEA
l'I8A6 A::l 0l'Jl'JF A MOV ANIT,AX
l'J8/\9 88 0l'JFA MOV AX,25l'J
08/\[; /\3 001S A MOV AN£:T,AX

l'IBAF EA l'I1 90 JMP TAANSFEA
; : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

1'1882 OR Sf' l'J6 Tn/\NSFrR: MOV 8X,6[BPj ;lransfer v~riables
l'J885 /\1 l'I0:'[ A MOV AX,AEC2AC ;bdCk to 8ASIC
l'I88B 89 07 MOV [8X],AX
08B/\ AS SE 0A MOV 8X,8[8P]
l'I880 A 1 l'J02C A MOV AX,AEC28C
08Cl'I 89 07 MOV [8X],AX
l'I8C2 8A 5E 0A MOV 8X, 10[ 8P]
0BC5 A1 0l'12A A MOV AX,AEC1AC

!XJl'I8C8 89 l'I7 MOV [8X],AX ......
l'I8CA 88 5E l'IC MOV 8X,12[8P]
l'I8CO Al 0028 A MOV AX,AEC18C
l'I80l'l 89 l'I7 MOV [8X] ,AX
l'IBD2 8B Sf l'IE MOV BX,14[8P]
l'I805 A1 l'Il'I15 A MOV AX,ANCl
l'I808 89 07 MUV [BX] ,AX
l'IEJO/\ 88 ~;E 111 MOV BX,2l'1[8Pj
l'I800 /\1 l'I01" R MOV AX,ANSl
08E0 09 07 MOV [ 8X 1 ,AX
08E2 811 Sf 16 MOV RX,22[8P]
1'18E5 /\1 0011 n MOV /\X,/\NAl
l'I8[8 0') l'J? MOV f RX] ,/\X
l'J8EA OR SE 18 MOV BX,24fBPl
08EO /\1 000F A MOV AX,/\N]l
08F0 8'1 07 MOV [ ex] ,/\X
l'IBF? 89 :If 001A A MOV DJ_HOLO,DI

l'IBF6 50 POP BP
08F7 CA 0016 AET 22

08FA ASSMDD3 ENDP

;==~-===~=====~==~====~=======~==~CLS~~~===~~====~=-----~---$==.-~==-=-$-=-===~_

0BFA CLS PAOC FAA ;This routine clears
08FA FB STI ; the screen
l'I8f8 B4 00 MOV AH,l'I
0HFO B0 0::' MOV AL,2



Source Line

1 REM $LINESIZE:132
10 REM BASIC COMPILER MODULE FIBRE SPLICE PROJECT
30 SS~"================~==~=========~=~====2===":SS~S$+SS

40 0$-"-=----------=.==•• ---.==. ENTER S TO START, M TO RETURN"
50 XS='·=====m=~=···====_.-·==··:OS=OS+XS

60 P$-"****************************** ENTER OPTION "
70 P$=P$+"**********************************"
80 Y$-RIGHT$( MKI$( 0) , 1)

100 CALL CLS
110 PRINT" Enter Experiment Number"
120 INPUT EN%
130 FS·"RESULTS"+STR$(EN%)
140 OPEN "R",#1,F$,4000
210 HP-10
230 AIW%=127
240 AIT%-130
250 R-.0008
270 FT-0
280 MS-"OEFAULT"
290 TS%-3

WELDING PROCES READY TO START"

PARAMETERS:":PRINT
Experiment No :"; EN%
Arc Intensity .. , :";AIW%
Halt Percentage..... . .. :";HP

I

CXJ
N
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OF MDDULES***********i~*************

WELO SESSION"

2000:GO TO 1000
3500:GO TO 1000
3000:GO TO 1000

GOSUB
GOSUB
GOSUB
END
GDSUB 3500:GOSUB 3000:GOSUB 2000:GOSUB 2500:GO TO 1000
GOSUB 2500:GD TO 1000
ENO:REM this option not yet reody 1I111!!!I!11
CLOSE #1 :GOTO 100

REM ************************WELO SESSIDN***********************************
REM WELD SESSION
CALL CLS
PRINT"
PRINT:PRINT
PRINT"
PRINT"
PRINT"
PRINT"
PRINT:PRINT
PRINT"
PRINT:PRINT 0$
INPUT 1$
IF IS-"M" THEN RETURN
IF I$<>"S" THEN GO TO 2110
CAl.L I\SSM002(NCW%,NIW%,NRW%,NSW%,AIW%,HL%,R1B%,R1A%,R2B%,R2A%)
RC1BC-VAL("&H00"+RIGHT$(HEX$(R1B%) ,2))

1999
2000
2010
2020
2030
2040
2045
211160
2070
?08111
211190
2100
2110
2120
2125
2130
2135

300 REM************************.*****ROUTINC
111100 REM ROUTING OF MOOUI.ES
1010 GOSUB 3200
1020 INPUT IS
1040 IF I$-"W" THEN
1050 IF I$-"C" THEN
1060 IF IS-"I" THEN
1070 IF I$-"Q" THEN
1080 IF I$-"S" THEN
1090 IF I$-"T" THEN
1100 IF IS-"G" THEN
1110 IF I$-"A" THEN
1200 GO TO 1020

Offset Du t "

l1Ielll\ 0002
elellA 0002
001A 0002
11I03F 0006
ell'l48 000A
l'I050 000E
111066 0012
l'I073 0012
I1II1IR4 111016
0elAC 0016
0095 0016
0111A7 0018
00RA 001C
00CC 001C
l'I0[15 0020
I1Il'IDR 111022
I1Il'IE1 0024
0111E/\ 0028
11I0F3 002C
0l'1FC 0030
1'11111? 111032
l'Ill'12 PJ032
el102 111032
01l'12 l'l032
011112 0l'132
011<15 0032
ill 117 l'Il'I36
l'I 1 ,.'8 0036
01JF 0035
l'I153 0036
0154 0036
01 El1 0035
el195 0036
l'I11\6 0036
01RD 011136
11I1C0 0036
11I1C0 0036
11I1C0 0036
"'1r.0 011136
f'llCl'I 0036
l'Il Cll 0036
1'1101 0036
11I1F0 l'I036
"'1r? l'I036
l1I:'l'I::> I1Il'I11)
111:'1:-' l'Il'I31i
0' ':-" I1Il'I3fi
l'I;"']l'I 111 11:16
l'I:"3'1 00.16
l'I:?4B 111036
l'I?50 0036
0,?GC 0036
l'I277 0036
0:?A7 0048



Source Line

2136 RC1AC=VAL( "&H00"+RIGHT$(HEX$(R1A%) ,2))
2137 RC2BC=VAL( "&H00" +R IGHT$( HEX$( R2B%) ,2) )
2138 RC2AC=VAL( "&H00"+RIGHT$( HEX$( R2A%) ,2))
2139 PMRBC=II'lI'l*RC1BC/REC1%
;") 140 PMRAC%= INT( .5+ 101'l*RC 1AC/REC 1%)
2141 PSRBC=11'l0*RC2BC/REC1%
2142 PSRAC%=INT( .5+100*RC2AC/REC1%)
2143 PRINT:PRINT" WELD SESSION TERMINATEO":PRINT
2144 PRINT"Percentage Main Route beTore Cooling :";INT(.5+PMRBC);"%..
2145 PRINT"Percentage Sec. Route beTore Cooling :";INT( .5+PSRBC) ;"%"
2146 PRINT"Percentage Main Route aTter Cooling :";PMRAC%;"%"
2147 PRINT"Percentage Sec. Route aTter Cooling :";PSRAC%;"%"
2150 NSW%=INT(NSW%/4)
2152 PRINT
2153 PRINT NIW%;"Samples ignored during Weld Session"
2154 PRINT NRW%;"Sample-pairs read during Weld Session"
2155 PRINT NSW%;"Sample-pairs stored during Weld Session"
2156 PRINT NCW%;"Sample-pairs stored during Cooling process"
221'l1'l GOSUB 411'10
2211'l GOSUB 4460
2221'l INPUT I$
2251'l RETURN

TAPER SESSION"

PARAMETERS :":PRINT
Exp~riment No....... :",EN%
Arc-Intensity (taper session) ... :";AIT%
Fibre Tension......... :";FT
Taper Strategy No.... .. .. : .. ;TS%
Criterium....... .... . :";CRIT
Me t hod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... : " ; M$

00
W
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REM**********~*****************TAPERSESSION*******************************
REM TAPER SESSION
CALL CLS
PRINT"
PRINT:PRINT
PRINT"
PRINT"
PRINT"
PRINT"
PRINT"
PRINT"
PRINT"
PRINT:PRINT
PRINT 0$
INPUT 1$
IF I$="M" THEN RETURN
IF 1$<>"5" THEN GO TO 271'11'1
CR%=INT(CRIT*REC1%/11'11'1)
CALL ASSM003(TS%,NIT%,NRT%,NST%,AIT%,CR%,NCT%,R1B%,R1A%,R2B%,R2A%)
RC 1BC=VAL( "&HI'II'I"+RIGHT$( HEX$( R1B%) ,2))
RC 1AC=VAL( "&H01'l" +R IGHT$( HEX$( R1A%) ,2) )
RC2BC=VAL( "&HI'II'I"+RIGHT$( HEX$( R28%) ,2))
RC2AC=VAL( "&HI'II'I"+RIGHT$( HEX$( R2A%) ,2))
PMRBC-l1'10*RC1BC/REC1%
PMR/\C%=INT( .5+11'11'1*RC1AC/REC1%)
PSRBC=II'lI'l*RC2BC/REC1%
PSRAC%=INT( .5+11'11'l*RC2AC/REC1%)
PRINT:PRINT" TAPER SESSION TERMINATEO":PRINT
PRINT"Percentage Main Route beTore Cool ing :"; INT( . 5+PMRBC) ; "%"
PRINT"Pel'centage Sec. Route beTore Cooling" :"; INT( .5.PSR8C) ; "%"

2499
251'l1'l
2511'l
2521'l
2531'l
2541'l
2545
2551'1
2561'l
2565
2567
2571'l
2581'l
261'l0
2701'l
2711'l
2721'l
2731'l
2751'l
2761'l
2761
2762
2763
281'l0
281'l2
2804
281'l6
2811'l
2A2eJ
2822

O"set O"ta

1'12C6 1'1 1'14 C
"l~?rS 1'11'151'1
el::l"l4 eH'lS4
~1 >; :-,,~ 1II1'I5R
V1'?,-lC ~H'ISE

~ :1.:' "lelr,"l
v)"=l,B 01'164
1713A1 1'1066
eJJ~lD 1'1066
el:3[" eJ06fi
eJ41'1S 1'1066
"l41R 1'1066
eJ431 1'11'166
0448 0066
111454 01'166
0464 1'11'166
1'1474 1'11'166
"l484 1'11'166
1'1494 1'11'166
eJ497 1'11'166
1'149A 1'11'166
eJ4AC 0eJ66
1714AO 0066
1i14All el066
04AO 0066
04AO 1710fi6
04/\D 0066
0485 ol'Ifi 6
04ElC 0066
011CO l'II'l66
1'l40F "11'l66
"l4CF 01'166
l'Il1rr 1'1 l'I 66
1'1";"'[ 1711'166
eJ51F l'I"l66
iIlS2D 1'11'16A
Wi 3 r. 1'11'16/\
1'1548 01'16A
l'I<;S4 006A
<'1"":'6 1'1 l'I6 A
1'157Ej 01'16A
I'IS80 006A
1'15AeJ 006C
0'3011 0074
l?I'iFl eH'I74
01-;1.,' eJ074
~«~ 1 "l"l74
VlflC'Jt/) 111(1)74
~h f,f:J Ii1W14
l'II,rJF (l)eJ74
rif,/\8 l'Il'I74
I7ItJcr .,074
elf, E/\ l'leJ74
el7eJF 1'l1'l74



Source Line

2824 PRINT"Percentaae Main Route after Coolina :";PMAAC%;"%"
2826 PRINT"Percentaae Sec. Route after Coolina :";PSRAC%;"%"
2830 NST%=INT(NST%/4)
2845 PRINT
2848 PRINT NIT%;"Samples ignored durina Taper Session"
2850 PRINT NRT%;"Sample-pairs read durina Taper Session"
2851 PRINT NST%;"Sample-pairs stored durina Taper Session"
2852 PRINT NCT%;"Sample-pairs stored during Cooling process"
2900 GOSU8 4200
2905 GOSU8 4460
2910 INPUT 1$
2990 RETURN

2999 REM*************************SET LEO paWEA*******************i}*******n~~*****

3000 REM SET LEO POWER
30l'J5 CALL ASSM001(OFFSET%,OS%,REC1%,REC2%)
3010 LET RP=100*REC1%/255
3015 CALL CLS
3020 PRINT:PRINT "Relative Power measured at RECEIVER 1:";RP;"%"
3022 PRINT"REC1-";REC1%
3023 PRINT"REC2=";REC2%
3030 IF REC1%=255 THEN PRINT "Probable overflow at D/A-conversion, ";
3035 IF REC1%-255 THEN PRINT "Decrease LED Power": GO TO 3060
3040 IF REC1%<230 THEN PRINT "Increase LED Power":GO TO 3060
3050 PRINT "LEO Power properly set":INPUT I$:RETURN
3060 PRINT 0$
3070 INPUT 1$
3075 IF I$-"M" THEN RETURN
3077 IF I$<>"S" THEN GO TO 3070
3080 CALL ASSM001(OFFSET%,OS%,REC1%,REC2%)
3090 GO TO 3000

AEM***********************CHANGE PAAAMETERS*******************~************

REM CHANGE PARAMETERS
CALL CLS
PRINT" CHANGE OR INITIALISE PARAMETERS"

00
~

I
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PRO,JEr.T": PRINTSPl.Ir.EFl8RE

OPTIONS":PRINT:PRINT
C: challge parameter!i"
T: taper session"
G: graphical presentation"
A: another experiment"

MENU*********************************OF

sequence

PARAMETERS":PRINT
Experiment No :"; EN%
Percentage Main Route :";PM
Applied Method :";M$

nOl'mal session
weld session
set LEO power
exit to system

REM*******************PRESENTATION
CIILL Cl.S:PRINT"
PRINT S$:PRINT
PRINT"
PRINT" S:
PRINT" W:
PRINT" I:
PRINT" Q:
PRINT:PRINT
PRINT "
PRINT"
PRINT"
PRINT"
PRINT:PRINT P$
RETURN

3499
3500
3510
3520

3199
3200
:1210
3220
3230
3240
3250
3255
3260
3270
3280
3290
3300
3320
3330

O-f-fs"t Data

0732 0074
0748 0074
"'7SE 0074
0'77/) 0074
"'7111 "'074
"'7 C

' 1 0074
0 rill 1 0074
"1781 eJ074
11I7r.1 0074
v17r.1I "'074
"'7[;'7 eJeJ74
0709 "'074
1?i70A l'J074
l'J7UII 0074
07DII 0074
l'J7D/\ 0074
07011 0l'J74
l'J7F2 007A
0B09 007E
"'A 11 007E
002F 0l'J7E
0BJF 007E
l'JA4F 007E
l'JA63 007E
08711 l'J07E
l'J091 007E
l'Jf1I1D 007E
l'JflRG l'J07E
",nr;n 007E
l'JAD7 007E
0BE2 007E
I'IBFII 007E
1'1 'Jr 0 l'J07E
"'Ani ilI07t
IIl(lFn "'07F
r,/l r" [] 01117E
.1 'J 1') 007F
~I.L"q 007E
1'1')41 ell'J7t
rll'"J,'l!\ 007F
(7'l1·J r):~ 1II07E
"I'lsr. 0"'7E
eJ'.1(jC; "'07E
"1')74 007E
(IlC)86 007E
"'996 007E
Ii"Jl)A.S "'082
"'984 0082
1?i9CIj "'0B2
"''JC7 l'J082
1II9C7 0082
elqC? "1082
"")C7 0082
r!')CF 0l'J8::'



Offset Data

0908 0082
1'19EO 0082
09FF 0082
0A0F 0082
oAll 7 0082
0A56 0082
0A90 0082
~AAC i'l082
0/\AC 0082
i'I/\F4 0082
17J804 011182
083C i'l082
I7JEMA 0086
0BEl5 0086
1'18')4 0086
1'18CE 0086
0AEA 111086
0AF/\ 0086
I7JC32 0086
0C41 0086
I7JC78 008f,
0CB/\ 0086
0CC4 0086
0C03 0086
001117 0086
0027 0086
0028 17J086
17J028 0086
0028 0086
0037 008A
0040 008E
17J[)47 008E
V10S1 0090
I7J[lSE 0092
006F 017J98
1'1088 i'l09C
I'In/\7 00A0
f'lDCS 17J0A4
I'Inn~ 17J0A4
0f.lf " 00A4
l7lDF9 17J0A4
l'Ior2 0i'1A4
00f-8 i'I 0/\ 8
I'IEi'l4 00/\8
I7JEI'I4 00/\8
Vir 1'14 oi'I/\ 8
0E1:1 17J0/\8
l7IFlf: 00AA
17J~-2:1 00A8
IIIE2D 17J0AA
0E3A 00AC
I7JE4F 00AC
0E6B 00AC
0E87 00AC

Source Line

3530 PAINT:PRINT:PRINT
3535 PAINT" WELD PARAMETERS :":PRINT
3540 PRINT" Arc Intensity (WS) :";AIW%;
3545 INPUT .... ,I$:I$-I$+" ":IF ASC(I$)<>32 THEN AIW%-VAL(I$)
3550 PRINT" H"lt Percent"ae : .. ;HP;
3555 INPUT .... ,I$:I$-I$+ .. ":IF ASC(I$)<>32 THEN HP-VAL(I$)
3560 PRINT:PRINT" TAPER PAAAMATEAS :":PRINT
3565 PRINT" T"per Str"teay No : .. ; TS";
3570 INPUT .... ,I$:I$-I$+ .. ":IF ASC(I$)<>32 THEN TS"-VAL(I$)
3575 PAINT" Arc Intensity (TS) : .. ; AIT";
3580 INPUT .... ,I$:I$·I$+ .. ":IF ASC(I$)<>32 THEN AIT".VAL(I$)
3585 PRINT" Power R"tia (P1/P2) :"jPA;
3590 INPUT .... ,I$:I$-I$+ .. ":IF ASC(I$)<>32 THEN PR-VAL(I$)
3592 PAINT" Criterium :"jCAIT;
3593 INPUT .... ,I$:I$-I$+ .. ":IF ASC(I$)<>32 THEN CRIT-VAL(I$)
3595 PRINT:PRINT" ADMINISTRATION :":PAINT
3600 PRINT" Experiment No : .. ; EN";
3605 INPUT .... ,r$:I$~r$+.. ":IF ASC(I$)<>32 THEN EN"~VAL[I$)

3610 PAINT" A/O-conv. Period Time_ ... __ ... :";R;
3615 INPUT .... ,I$:I$~I$+ .. ":IF ASC(I$)<>32 THEN A-VAL(I$)
3620 PRINT" Fibre Tension .. _ _ :";FT;
3625 INPUT .... ,I$:I$-I$+ .. ":IF ASC(I$)<>32 THEN FT-VAL(I$)
3670 PRINT" Applied Method (describe) ..... :";M$
3680 INPUT .... ,I$:I$·I$+ .. ":IF ASC(I$)<>32 THEN M$-I$
3700 HL%=INT(HP*REC1"/100)
3900 RETURN

4'~0 REM ****************** write record 1 ************************************
4102 FIELD #1,4000 AS C$
4104 J$.....
4106 OEF SEG·OS"
4108 ONSW"-4*NSW"
4110 FOR 1"-0 TO ONSW"-2 STEP 2
4112 PEEKVAL=OFFSET%+I%
4114 BYTE2-PEEK(PEEKVAL)
4116 BYTE1=PEEK(PEEKVAL+1)
4118 Z$-CHA$(BYTE1)+CHA$(BYTE2)
4120 J$-J$+Z$
4122 NEXT I"
4124 OEF SEG
4126 LSET C$~J$

4128 LSET OUMMY$-" ..
4130 PUT #1,1

4134 REM ****************** write record 2 ************************************
4136 FIELD #1,4000 AS F$
4138 J$~""

4140 OEF SEG-OS"
4142 ONCW"-4*NCW"
4144 FOR 1"-0 TO ONCW"-2 STEP 2
4146 PEEKVAL-OFFSET%+ONSW"+I%
4148 BYTE2-PEEK(PEEKVAL)
4150 BYTE1-PEEK(PEEKVAL+1)
4152 Z$-CHR$[BYTE1)+CHA$(BYTE2)
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Offset Data

0F=:AS 00AC
0E82 00AC
0EC6 00AC
0EC9 00AC
0FD2 00AC
0F=:DB 00AC
0FE4 00AC
0EE5 00AC
0EES 00AC
I'IEE5 00AC
0EF4 0080
0EF8 0080
0F04 0084
I'IF0E 0086
0F18 01'188
I'IF34 0088
0F4D 0088
0FbC 0088
0F8A 0"'88

\ 0F9? 0088
0FAB 00BF.I
0FAE 0088
0VB? 0088
0FCl'l 0"'88
0FC0 0088
0FCl'l 0088
I'IF08 008C
0FOF 008C
0FE8 00C0
0FF2 00C2
0FFF 00C4
10 I C 1'10C4
1035 00C4
1054 00C4
HlI?2 00C4
10?F 00C4
1093 00C4
10"16 00C4
109F 00C4
10AB 00C4
I 0fl 1 00C4
''''S? 00C4
1082 00C4
1082 00C4
I em:3 00CC
1 1:-' I 0000
1 1fj r 0001'1
l1fU 0"'D0
1 lfl(; 00fl0
1 1C~) >'1000
, leE 0000
1 1D'7 0000
l1D8 0000
110B 1''''100

Source Line

4154 J$=J$+Z$
4156 NEXT I%
4158 DEF SEG
4160 LSET F$=J$
4162 LSET DUMMY$-" "
4164 PUT #1.2
4166 RETURN

4200 REM ***************** write record 3 ************************************
4201 FIELD #1,4000 AS 0$
4202 DEF SEG=DS%
4203 K$-""
4204 DNST%=4*NST%
4224 FOR I%-0 TO ONST%-2 STEP 2
4226 PEEKVAL=OFFSET%+ONSW%+ONCW%+I%
4228 8YTE2=PEEK(PEEKVAL)
42308YTE1=PEEK(PEEKVAL+l)
4240 Z$=CHR$(BYTE1)+CHR$(8YTE2)
4250 K$=K$+Z$
4260 NEXT I%
4263 DEF SEG
4265 LSFT O$~K$

42?0 PUT # 1.3

42?5 REM 1.**************** write record 4 *****~.*****************~.*~**~.*******

4280 FIELD #1,1000 AS E$,3000 AS OUMMY$
4290 OEF SEG=DS%
4292 L$=""
4294 DNCT%=4*NCT%
4296 FOR I%=0 TO DNCT%-2 STEP 2
4298 PEEKVAL=OFFSET%+DNSW%+DNCW%+DNST%+I%
4300 BYTE2=PEEK(PEEKVAL)
43108YTE1=PEEK(PEEKVAL+l)
4320 Z$=CHR$(8YTE1)+CHR$(8YTE2)
4330 L$=L$+Z$
4340 NEXT I%
4345 DEF SEG
4350 LSET E$-L$
4355 LSET DUMMY$=" "
4360 PUT #1,4
4400 RETURN

446~ REM ****************** write record 5 ******************§****************
44?0 FIELD #1,40 AS A$,80 AS B$,3880 AS OUMMY$
4480 G$=MKI$(NSW%)+MKI$(NRW%)+MKI$(NCW%)+MKI$(NST%)+MKI$(NRT%]+MKI$(NCT%)
4485 G$~r,$+MKI$(AIT%) +MKI$( AIW%) +MKS$( CRIT) +MKS$( R) +MKS$( FT) +MKI$( HL%)
448? G$=G$+MKI$(EN%)+MKI$(TS%)+MKI$(REC1%)+MKI$(PMRAC%)+MKI$(PSRAC%)
4490 LSFT A$=G$
449S LSET 8$=M$
449? LSET DUMMY$=" "
4500 PUT #1,5
4505 RETURN
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1~ CLS,PRINT,PRINT
20 PRINT"ENTER EXPERIMENT NUMBER"
30 INPUT EN%
40 F$-"C:RESULTS"+STR$(EN%)
50 OPTION BASE 0
60 O$-MIO$( MK 1$( 0) ,2,1)
70 KEY OFF
80 aIM C$( 7) ,0$( 15) ,E$( 7)
90 OPEN "R",#I,F$,4000
100 REM
110 REM*********n***************************************************************
120 REM Acces oT data stored in Tile RESULTS, record no 5
130 FIELD #1,40 AS A$,80 AS B$
140 GET #1,5
15~ NSW% =CVI(MIO$(A$,1,2))
16~ NRW% =CVI(MIO$(A$,3,2))
170 NCW% =CVI(MIO$(A$,5,2))
lR0 NST% =CVI(MIO$(A$,7,2))
190 NRT% =CVI(MIO$(A$,9,2))
:000 NCT% =CVI(MIO$(A$,11,2))
21~ AIT% -CVI(MIO$(A$,13,2))
:?2~ AIWr., -CVI(MID$(A$,15,2))
230 CRIT =CVS(MIO$(A$, 17,4))
240 R ~CVS(MIO$(A$,2',4))

250 FT =CVS(MIO$(A$,25,4))
?60 HV% -CVI(MJO$(A$,29,2))
270 EN% =CVI(MIO$(A$,31,2))
2R0 TS% -CVI(MIO$(A$,33,2))
290 REC1%~CVI(MIO$(A$,35,2))

300 PMRAC%=CVI(MIO$(A$,37,2))
310 PSRAC%=CVI(MIO$(A$,39,2))
320 M$=B$
330 SAMPLETOTAL%=NRW%+NRT%+NCW%+NCT%
340 REM
350 AEM***i~********************************************************************
360 GOSUB 1780:REM SET SCREEN AND DRAW GRID
3?~ REM****~~~********~~*********************************************************
380 REM
390 REM Acces of data stored in Tile RESULTS,record no I, and plot results
400 GfT #1,1
410 STRINGPOINTER%=0:BYTEPOINTER%='
420 XL%-0:REM XL% REPRESENTS THE NOT-NORMALIZED POSITION OF A SAMPLE
430 ,IELO #1,248 AS 0$(0),248 AS 0$(1),248 AS 0$(2),248 AS 0$(3),248 AS 0$(4),24
(J AS O$f 5) .248 AS 0$( 6) ,248 AS 0$( 7) ,248 AS 0$( 8) ,248 AS 0$( 9) ,248 AS 0$( 10) ,248

AS 0$('1),248 AS 0$( 12) ,248 AS 0$( 13) ,248 AS 0$( 14) ,248 AS 0$('5)
440 FOR 1%-1 TO NSW%
4~~ BYTE1%-ASC(MIO$(0$(STRINGPOINTER%) ,BYTEPOINTER%,1))
4£,1'1 BYTF ~'%-ASC( MIO$( 0$( STRINGPOINTER%) , BYTEPOINTER%+ 1,1))
/I']'!! BYTE3%=ASC( MIO$( 0$( STRINGPOINTER%), BYTEPOINTER%+2, 1))

480 BYTf4%-ASC(MIO$(0$(STRINGPOINTER%) ,BYTEPOINTER%+3, 1))
490 RYTl'S% -BYTE1%
r,00 IF BYTE5%>=128 THEN BYTE5%=BYTE5%-128
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500 IF BYTE5%>=128 THEN BYTES%-BYTE5%-128
510 [F 8YTE5%>=64 THEN BYTES%=BYTES%-64
52~ FOR J%~1 TO BYTES%
!).~~ XI %~Xl %, 1
S4~ X'INT(600*XL%/SAMPLETOTAL%+ .5)
~s~ Yl~INT(300.S-300*BYTE2%/REC1%)

56~ Y2~INT(300.S-300*BYTE4%/REC1%)

S?~ IF BYTE1%>=128 THEN LINE (X,320)-(X,324)
SBel PSE T (X, Y1) , 1 : PSET (X, Y1+ I) , 1
5']0 PSET (X,Y2),2:PSET (X,Y2+1),2
600 NEXT J%
610 BYTEPOINTER%=BYTEPOINTER%+4
620 IF BYTEPOINTER%>248 THEN 8YTEPOINTER%-I:STRINGPOINTER%=STRINGPOINTER%+1
630 NEXT I%
640 BEEP
050 LINE (X,0)-(X,300)
660 REM*~~**********************************************************************
670 REM
680 REM Acces of data stored in file RESULTS,record no 2, and plot results
690 GET #1,2
700 STRINGPOINTER%-0:BYTEPOINTER%=1
710 FIELO #1,248 AS C$(0),248 AS C$(I) ,248 AS C$(2),248 AS C$(3),248 AS C$(4),24
A AS C$( 5) ,248 AS C$( 6) ,248 AS C$( 7)
120 FOR I%~1 TO NCW%
7.'~ XI %'-XL%+1
740 BYTE1%~ASC(MIO$(C$(STRINGPOINTER%),BYTEPOINTER%, 1))
75~ BYTE2%-ASC( MIO$( C$( STRINGPOINTER%) ,BYTEPOINTER%+I, 1))
760 BYTE3%=ASC(MIO$(C$(STRINGPOINTER%) ,BYTEPOINTER%+2,1))
770 BYTE4%'ASC(MIO$(C$(STRINGPOINTER%) ,BYTEPOINTER%+3, I))
7B0 X=INT(600*XL%/SAMPLETOTAL%+ .5)
7q~ Yl-INT( 30~.5-3~0*AYTE2%/REC1%)
800 Y2·INT(300.S-300*BYTE4%/REC1%)
810 IF BYTF1%>-128 THEN BYTE1%=BYTE1%-128:LINE (X,320)-(X,324)
A20 PSFT (X, Y1), 1 :PSET (X, Yl+l), 1
830 PSET (X,Y2),2:PSET (X,Y2+1),2
840 8YTEPOINTER%=BYTEPOINTER%+4
850 IF 8YTEPOINTER%>248 THEN 8YTEPOINTER%=1 :STRINGPOINTER%=STRINGPOINTER%+1
860 NEXT I%
870 BEEP
880 LINE (X,0)-(X,300)
890 REM4~***i~*******************************************************************
900 REM
910 REM Acces of data stored in file RESULTS,record no 3, and plot results
920 GET #1,3
930 STRINGPOINTER%=0:BYTEPOINTER%=1
94~ FIELD #1,248 AS 0$(0),248 AS 0$(1),248 AS 0$(2),248 AS 0$(3),248 AS 0$(4),24
B AS 0$( 5) ,248 AS 0$( 6) ,248 AS 0$( 7) ,248 AS 0$( 8) ,248 AS 0$( 9) ,248 AS 0$( 10) ,248

AS 0$(11),248 AS 0$(12),248 AS 0$(13),248 AS 0$(14),248 AS 0$(15)
9S0 FOR I%~1 TO NST%
<J6~ BYTE 1%-ASC( MIO$( 0$( STRINGPOINTER%) ,BYTEPOINTER%, 1))
'";?~ BYTf2%-ASC( MIO$( 0$( STRINGPOINTER%) ,BYTEPOINTER%+1, 1))
',fl~ BYTFJ%--AfiC( MIO$( 0$( STRINGPOINTER%) ,BYTEPOINTER%+2, 1))
'l{JI/l flY TF4%--ASC( MIO$( 0$( STRINGPOINTER%) ,BYTEPOINTER%+3, 1))
10~1II BYTE5%~BYTE1%
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1000 BYTES%=BYTE1%
1010 IF BYTES%>-12B THEN BYTE5%-BYTE5%-128
1020 IF BYTE5%>-S4 THEN BYTE5%-BYTE5%-S4
1030 FOR J%=1 TO BYTE5%
1040 XL%=XL%+1
1050 X=INT(600*XL%/SAMPLETOTAL%+ .5)
1060 Yl=INT(300.5-300*BYTE2%/REC1%)
1070 Y2=INT(300.S-300*BYTE4%/REC1%)
1080 IF BYTE1%>=128 THEN LINE (X,320)-(X,324)
1090 PSET (X, Yl), 1 :PSET (X, Y1+1), 1
1100 PSET (X,Y2),2:PSET (X,Y2+1),2
1110 NEXT J%
1120 BYTEPOINTER%-BYTEPOINTER%+4
1130 IF BYTEPOINTER%>248 THEN BYTEPOINTER%=1:STRINGPOINTER%=STRINGPOINTER%+1
1140 NEXT 1%
1150 BEEP
1160 LINE (X,0)-(X,300)
1170 REM*******************~****************************************************
1180 REM
1190 REM Acces of deta stored in file RESULTS,record no 4, and plot results
1200 GET #1,4
1210 STRINGPOINTER%=0:BYTEPOINTER%-1
1220 FIELD # 1,248 AS C$( 0) ,248 AS C$( 1) ,248 AS C$( 2) ,248 AS C$( 3) ,248 AS C$( 4) ,2
48 AS C$( 5) ,248 AS C$( 6) ,248 AS C$( 7)
1230 FDR 1%=1 TO NCT%
1240 XL%=XL%+1
1250 BYTE1%=ASC(MID$(C$(STRINGPDINTER%) ,BYTEPOINTER%, I))
1260 BYTE2%=ASC(MID$(C$(STRINGPDINTER%) ,BYTEPDINTER%+', 1))
1270 BYTE3%=ASC(MID$(C$(STRINGPDINTER%) ,BYTEPOINTER%+2, I))
1280 BYTE4%=ASC(MID$(C$(STRINGPOINTER%) ,BYTEPDINTER%+3, I))
1290 X=INT(600*XL%/SAMPLETOTAL%+ .5)
1300 Yl~INT(300.5-300*BYTE2%/REC'%)

1310 Y2=INT(300.5-300*BYTE4%/REC'%)
1320 IF BYTE'%>=,28 THEN BYTE1%=BYTE1%-'28:LINE (X,320)-(X,324)
1330 PSET (X,Yl),I:PSET (X,Yl+1),'
1.140 PSET (X,Y2),2:PSET (X,Y2+1),2
1350 BYTEPDINTER%=BYTEPDINTER%+4
13fi0 IF BYTEPDINTER%>248 THEN BYTEPOINTER%=':STRINGPOINTER%~STRINGPOINTER%+'

1370 NEXT 1%
1380 BEEP
1390 LINE (X,0)-(X,300)
1400 REM
1410 REM***********************************************************************
1420 RET$=INKEY$
1430 IF RET$=""THEN GDTO '420
1440 IF ASC(RET$)<>'3 THEN GOTO '420
1450 CLS
14h0 SCREEN 0,0,0:WIDTH 80:PRINT:PRINT:PRINT
1470 WIDTH"LPT1:",132
1480 PRINT"Date :" OATE$
1490 PRINT"Experiment number :" EN%
1500 PRINT"Taper Strate2Y No :" TS%
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1500 PRINT"Taper StrateiY No :";T5~
1510 PRINT
1520 PRINT"Final Percentaie Main Route:";PMRAC~

1530 PRINT"Final Percentaie Sec. Route:";PSRAC%
1540 PRINT
1550 PRINT"Criterium :";CRIT
1560 PRINT"Halt Value :";HV%
1570 PRINT"Weld Intensity (WS) :" ;AIW%
1580 PRINT"Weld Intensity (TS) :";AIT%
1590 PRINT"Fiber Tension :"; FT
1600 PRINT"Sample Rate :";R
161e1 PRINT
1620 PRINT"Number o¥ sample-pairs read durini WELD SESSION ";NRW%
1~30 PRINT"Number o¥ sample-pairs read durini TAPER SESSION ";NRT%
1640 PRINT"Number o¥ sample-pairs read durini COOL SESSION ";NCW%
1~"i0 PRINT
1660 PRINT"Yaxis 10 % initial power per division"
1670 PRINT"X-axis :";INT(SAMPLETOTAL%/15) ; "SAMPLES PER DIVISION"
1680 RET$~INKEY$

1600 IF RET$="" THEN GO TO 1680
1700 IF ASC(RET$)<>13 THEN GOTO 1680
171e1 CLS
1720 PRINT"Exit to system ?"
1730 RET$=INKEY$
1740 IF RET$="" THEN GOTO 1730
1750 IF ASC(RET$)=89 THEN SYSTEM ELSE STOP:LIST
176~ REM~~****~~4~******************************************~.**********************
1770 REM
1780 REM SET SCREEN AND DISPLAY GRID
17')0 CLS
1800 SCREEN 105
1810 LINE (0,0)-(600,300) .. B
1820 FOR I = 0 TO 10
1830 Y=30~'I

lB40 LINE (0,Y)-(4,Y) ,3:LINE (596.Y)-(600,Y)
1850 FOR J=l TO 60
1860 PSET (J*10.Y)
1Wm No-XT J
1110., Nt XT I
1A90 FOR 1=0 TO 15
1'-'>'10 X·40-:;-I
1OJ10 LINE (X,0)-(X,4),3:LINE (X,296)-(X,300)
19~0 FOR J-l TO 60
19~0 PSET [X,J*5)
1 <)4111 NEXT .j

l'lSi?! NfXT I
1q6111 RETURN

'0~0 REM~:*~~*************************************************************i~*******
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