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SAMENVATTING

Ret doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de parameters

die het gedrag van een koppeling in een glasvezelverbinding bein

vloeden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan smeltlassen.

T.b.v. het karakteriseren van een koppeling wordt beschreven hoe

uit het door de vezel uitgestraalde licht, groepen modi afgesplitst

kunnen worden. Een meetopstelling wordt beschreven die de res

ponsies van deze groepen afzonderlijk kan bepalen.

De gebruikte fotodiode vertoont een niet-lineair karakter, waar

voor software-technisch een correctie aangebracht wordt.

Mathematisch wordt afgeleid wat het verband is tussen de responsies

van de groepen modi en de responsies van de individuele modi.

Er wordt geprobeerd empirisch een verband te vinden tussen de

responsies van de groepen modi voor en na het aanbrengen van een

koppeling.

Tenslotte wordt met DMA- en DMD-metingen de kwaliteit en bruik

baarheid getest van enkele koppelingsmethoden. Hieruit blijkt

dat een smeltkoppeling, onder bepaalde voorwaarden gemaakt, voor

keur heeft boven andere methoden van koppelen, voorzover dit de

demping betreft.

'\
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1. I~mI~

In systemen voor geleide transmissie worden geleiders d.m.v. kop

pelingen onderling en met de eindapparatuur verbonden. De koppe

lingen die worden toegepast bij telecommunicatiekabels met koperen

geleiders zijn vergeleken met de kabels zelf praktisch verliesvrij.

Daarom is een aantal koppelingen in een dergelijke verbinding uit

transmissieoogpunt van weinig belang. De demping en de bandbreedte

van de transmissieweg worden in dit geval bepaald door de eigen

schappen van de kabel zelf en niet door de koppelingen.

In een glasvezelverbinding daarentegen heeft vooralsnog een kop

peling ~ussen twee vezels weI een wezenlijke, meestal ongewenste

invloed, zowel op de demping als op de dispersie. Het is daarom

van belang het aantal koppelingen te beperken. Dit aantal wordt

grotendeels bepaald door de hanteerbaarheid van de verkabelde

vezel, de afl~veringslengte van de vezel en obstakels die het

leggen van de kabel bemoeilijken (zoals bruggen, viadukten, water

wegen etc.). In het algemeen is de afstand tussen twee koppelingen

niet groter dan 1 kilometer.

Het aantal koppelingen in een verbinding neemt met de tijd toe:

statistisch gezien breekt een kabel gedurende zijn levensduur

enkele malen.

Ret doel van dit onderzoek is:

a) na te gaan of een beschrijving gevonden kan worden voor de

invloed die een koppeling (en in het bijzonder een smeltlas)

uitoefent op de transmissie-e~genschappen van een glasvezelver

binding;

b) het vinden van een lasmethode die goed reproduceerbare lassen

met goede transmissie-eigenschappen geeft.
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2. KOPPELINGSTECHNIEKEN VOOR GLASVEZELS

Er zijn vele manieren bekend om een verbinding tussen twee vezels

te maken, zie bijv. [1, pp. 461-496] en [2, pp. 547-601]. Globaal

zijn ze te verdelen in 3 groepen.

a) De eindvlakke~ van de vezels worden rechtstreeks tegen elkaar

geplaatst. In veel gevallen wordt de ruimte tussen de eindvlakken

gevuld met "matching liquid", d.L een vloeistof met ongeveer

dezelfde brekingsindex als de glasvezelkern. Ook wordt wel epoxy

gebruikt, eveneens met een aangepaste brekingsindex.

b) Smeltlas: de eindvlakken van de vezels worden d.m.v. een

elektrische ontladingsboog of een micro-toorts vloeibaar gemaakt,

waardoor ze in elkaar vloeien. Na afkoeling is een vaste verbin

ding gevorrnd.

c) Connectors: deze zijn bedoeld voor verbindingen die dikwijls

verbroken en/of verwisseld moeten ~unnen worden. Dikwijls worden

bij deze techniek nog optische hulpmiddelen toegepast, zoals

microlenzen e.d. [2, p. 595].
Omdat een connector aanzienlijk meer demping geeft dan de hier

boven genoemde methoden (~) en (b), is ze nauwelijks geschikt

voor gebruik in lange verbindingen en blijft verder dan ook

buiten beschouwing.
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3. LITERATUUROVERZICHT

In de literatuur wordt veel gepubliceerd over methode (a) genoemd

in Hoofdstuk 2. Dit type koppeling leent zich goed voor berekenin

gen, omdat de misaanpassingen tussen de vezeleinden goed gede

finieerd zijn.

De belangrijkste invloed op de demping en de dispersie wordt

veroorzaakt door de "laterale offset", zie Fig. 1. Een aantal

auteurs heeft dit probleem behandeld, zie bijv. [3-6].

/
/ ~

-----f------
/

Fig. 1:"Laterale offset tussen twee vezeleinden

In [3] wordt onderscheid gemaakt tussen de demping veroorzaakt

door de koppeling zelf en de extra demping (excess loss), die

ontstaat doordat na de koppeling nog een zekere lengte vezel

voIgt. De extra demping ontstaat door de gewijzigde vermogens

verdeling over de modi.

Over smeltlassen (methode (b) van Hoofdstuk 2) wordt'maar weinig

geschreven. In [71 en [8] wordt theoretisch de demping bepaald

van een smeltlas met een geidealiseerde (op vage veronderstellin

gen berustende) brekingsindexverstoring.

In [9] wordt de verandering van het verre .veld gemeten als funktie

van de lasdemping. In dit artikel wordt een praktisch lineair

verband gevonden tussen modeconversie en demping. Modeconversie

is hier gedefinieerd als de modulus van de vermogensverandering

in het verre veld.

In [10] worden cijfers gegeven van dempingen van koppelingen die

"in het veld" gemaakt zijn. De vermelde dempingen zijn aanzienlijk

groter dan de dempingen genoemd in bijv. [1] en [2]; maar deze

laatste berusten op laboratoriumexperimenten. In (10] wordt echter

niet vermeld of deze verschillen inderdaad aan de externe condities

te wijten zijn.
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Een aantal van bovengenaemde aspecten zal in dit verslag nag

nader aan de orde kamen.
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4. BET AFSPLITSEN VAN GROEPEN MODI

In de volgende hoofdstukken komt de vermogensverdeling over de

modi ter sprake. Het aantal modi in een vezel kan zeer groot zijn

en het is onmogelijk elke modus afzonderlijk te meten. Wel kan

men groepjes modi uitfilteren. De modi in deze groepen worden z6

danig gekozen, dat hun voortplantingskarakter veel gelijkenis ver

toont.

Het model dat gebruikt wordt om de modi te bepalen, staat b~schre

ven in [11, Hfst. 4, par. 1]. De modi kunnen in een zgn. h-g-vlak

getekend worden, zoals in Fig. 2 is aangegeven. De kruisjes geven

aan wat de h- en de g-waarden zijn voor een modus met modusgetallen

n en m. De figuur geldt voor een vezel met een kwadratisch brekings

indexprofiel, een kerndiameter van 50 ~m, brekingsindex op de

as n(O)=1.465 en numerieke apertuur NA=O.1941. Deze vezel is ge

bruikt bij de metingen die in Hoofdstuk 9 beschreven worden. De

golflengte van het licht van de gebruikte laser is 862 nm;

lekstralen

252015

~'t--- geleide lichtstralen

10

__ n

5

9

+

5

10

Fig. 2: Ligging van de modi in het h-g-vlak



- 7 -

Omdat de groepslooptijd volgens dit model weinig afhankelijk is

van h, worden de groepen bepaald door zoveel mogelijk de modi

op de horizontale rijen bij elkaar te nemen.

Een bepaalde groep modi kan uitgefilterd worden door een beperking

aan te brengen in zowel het nabije als het verre veld van het

stralende vezeluiteinde. In [12] staat beschreven hoe de afmetingen

van de te gebruiken diafragma's berekend moeten worden. De resul

taten van deze berekeningen staan in Bijlage 1 en ta. In deze ta

bellen is TO de verre-veldbeperking in radialen. De beperking

voor het nabije veld wordt bepaald door de relatieve stralen

RA en Fill van een ringvormig diafragma. Voor elke combinatie staat

aangegeven welke modi met modusgetallen n,m doorgelaten worden en

met welke fraktie.

We zien dat het mogelijk is iedere horizontale rij afzonderlijk

te isoleren. In Fig. 3 staat omcirkeld welke modi in zo'n rij ge

heel of gedeeltelijk doorgelaten worden.

groep nr.

Fig. 3; Het aantal mogelijke groepen en de werkelijk

gebruikte combinaties.
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Uit praktisch oogpunt worden bij het meten niet aIle afzonderlijke

rijen als groep genomen. Ret aantal diafragma's moet niet te groot

worden. Bovendien bevindt zich vooral in de hogere orde modi zo

weinig vermogen, dat de meetapparatuur niet gevoelig genoeg is

om dit te meten. Daarom worden sommige rijen samengenomen op de

wijze als in Fig. 3 is aangegeven. We komen op deze manier uit op

6 groepen modi. De nummering van de groepen in Fig. 3 wordt van

nu af steeds aangehouden.
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5. MEETOPSTELLING

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat we groepen modi

af kunnen splitsen door beperkingen aan te brengen in het nabije

en verre veld. De beperking in het verre veld is voor alle groe

pen hetzelfde, nl. alleen lichtstralen die de vezel verlaten onder

een kleinere hoek dan TO=0,0654 radialen t.o.v. de vezelas, mogen

doorgelaten worden. Hiervoor kan een vast diafragma gebruikt wor

den.

De beperking in het nabije veld moet gebeuren met ringvormige

diafragma's. Het is onpraktisch om deze diafragma's direct bij

het vezeleinde aan te brengen, omdat de kerndiameter slechts

50 pm bedraagt•. We maken daarom met lenzen een 100 maal vergrote

afbeelding van het eindvlak. In het vlak van deze afbeelding

kunnen dan de diafragma's geplaatst worden. Omdat de diafragma's

uiteraard ook 100 maal zo grootworden, kunnen ze met een grotere

relatieve nauwkeurigheid gemaakt worden.

In Fig. 4 is (niet op schaal) geometrisch-optisch weergegeven

hoe de vergroting tot stand komt en waar de diafragma's geplaatst

worden.

verre veld nabije veld

diafr.1- lOx-obj.

(b)

verre veld nabije veld

diafr.2

Fig. 4: Geometrisch-optische bepaling van verre en

nabije veld
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Ret eerste objectief (a) is een 5x-objectief. Het wordt z6 in

gesteld, dat in vlak Been 5x vergrote afbeelding van de vezel

ontstaat. In het brandvlak (A) van objectief (a) is de hoekafhan

kelijkheid van de lichtstralen getransformeerd in een radiale

afhankelijkheid. Op deze plaats wordt het verre-velddi~fragma

aangebracht. Het beeld in vlak B wordt 20x vergroot door een

10x-microscoopobjectief. In vlak D staat dan het 100 maal vergrote

beeld van het eindvlak. Op deze plaats worden de ringvormige

diafragma's aangebracht. Deze zijn d.m.v. een revolversysteem snel

en nauwkeurig verwisselbaar.

In Appendix A staat beschreven hoe de opstelling afgeregeld moet

worden. In Fig. 5 staat de complete meetopstelling getekend.

(c)

o detector1 BPW28

r!..-t
. diafr.2

1Ox-obj.

(b)

+

n 10x-obj.

"=:7 10x-obj.

I~ • Jeferentie _
detector
LR104

A

-([J~
5x-obj. diafr.1

(a)

20x-obj.

gepulste
laser

CLS003 beamsplitter velel koppeling

f-([J ~ CD-~~

Fig. 5: De meetopstelling
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Aan de zendzijde wordt een gedeelte van het laserlicht afgetakt

om als referentie diens~ te doen. Tijdens het meten kan het

uitgangsvermogen van de laser gemeten en eventueel gecorrigeerd

worden.

Na het nabije-velddiafragma is nog een objectief (c) aangebracht

om het licht op de detector te concentreren.
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6. CORRECTIE FOTODIODEKARAKTERISTIEK

6.1. Niet-lineair karakter van een APD

De gebruikte fotodiode in de meetopstelling is een avalanche

fotodiode (afgekort APD). De uitgangsstroom als functie van het

opvallende lichtvermogen heeft een niet-lineair karakter. Dit is

duidelijk te zien in Bijlage 2. Hier is het uitgangssignaal van

de meetdiode (BPW 28 van AEG/Telefunken) uitgezet als functie

van het opvallende lichtvermogen met. de APD-tegenspanning als

parameter. De APD is met 50 ohm afgesloten. De krommen hebben

een discontinu karakter, orndat ze in 6 punten zijn bepaald m.b.v.

grijsfilters. De oorzaak van de niet-lineariteit is het verzadi

gingsverschijnsel dat bij een.APD optreedt, zie [2~ pp. 490-491].

Dit verschijnsel is uit te drukken in een schijnbare verminde

ring van de APD-tegenspanning

(1 )

Hierbij is

tN de reductie van de APD-tegenspanning,

W de dikte van de gevoelige laag van de fotodiode (ong. 70 ~m),

€. de dielectrische constante (10-10 F/m voor Si),

v de driftsnelheid van de ladingsdragers (ong. 105 m/s),
A de gevoelige oppervlakte van de diode (ong~, 0,04.10-6 m2 voor

de BPW 28) en

I de signaalstroom (ong. 5 rnA piek).

Met de gegeven getallen is ~V ongeveer 30 v, te~ijl de aange

legde tegenspanning 155 V bedraagt. De reductie in gevoeligheid

blijkt dan.een factor 10 te zijn.

6.2. Compensatie van het niet-lineaire karakter van een fotodiode

Voor het compenseren van de niet-lineaire karakteristiek kunnen

de krommen van Bijlage 2 gebruikt worden. Deze grafieken geven de

uitgangsspanning als functie van het opvallend lichtvermogen.

Omgekeerd echter kan ook afgelezen worden wat het opvallend licht-
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vermogen is bij een bepaalde gemeten uitgangsspanning. M.a.w. we

moeten de gemeten waarden wegen met deze correctiekromme. De cor

rectiekromme is slechts in 6 punten bepaald. Door deze punten trek

ken we een vloeiende lijn m.b.v. de interpolatiemethode van

Newton [13, pp. 9-16]. In Bijlage 3 zien we de gemeten punten

samen met de in 1000 punten geinterpoleerde correctiekromme. Deze

grafiek geldt voor een BPW 28 bij een tegenspanning van 155 v.
Met behulp van de DPO ~) is het nu betrekkelijk eenvoudig om

tijdsfuncties te corrigeren. De DPO digitaliseert een tijdsfunctie

in 512 punten. M.b.v. een computerprogramma kan voor elk van die

punten de juiste waarde in de correctiekromme opgezocht worden.

Alle gemeten tijdsfuncties in dit verslag zijn volgens boven

staande methode gecorrigeerd.

~) Digital Processing Oscilloscope, Tektronix.
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7. DE RELATIES TUSSEN GROEPEN MODI

In Fig. 2 staat de ligging van alle modi weergegeven in het

h-g-vlak. Er zijn 114 modi; aan het eind van de vezel kunnen in

principe 114 verschillende responsies gemeten worden.

We nlllllIIleren de modi opklimmend van 1 tot en met 114 en wel van

links naar rechts en van boven naar beneden (zie Fig. 6).
De responsie van een modus noemen we y (t), met n het nummer

n
van de betreffende modus. Omdat het niet mogelijk is alle 114

modi afzonderlijk te meten, gaan we bepaalde modi samennemen,

aldus een aantal groepen vormend (zie Hoofdstuk 4).

Fig. 6; De nummering van de modi
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De responsies van de groepen noemen we u1(t), ~(t), ••• en kunnen

geschreven worden als:

~(t) = g11 Y1(t) + g12Y2(t) + •

u2(t) = g21 Y1(t) + g22Y2(t) + ••••

• + g1 Y (t),nn
• + g2 Y (t),n n

(2)

De getallen g .. geven aan met welke factor modus j in groep i
J.J

vertegenwoordigd is.

In ons geval is n gelijk aan 114 en het aantal groepen m is 7,

nl. de 6 groepen genoemd in Hfst. 4 en een zevende groep die

we "als voIgt definieren:

Utot(t) is het totale door de vezel uitgestraalde vermogen. Door

het toevoegen van de zevende groep zorgen we dat in (2) het

totale vermogen beschreven wordt.

De factoren g .. kunnen aan de hand van de tabellen in Bijlagen
J.J

1 en 1a gevonden worden.

Zo is bijvoorbeeld (op 2' decimalen afgerond):

g11 = 1, g12 = 1, g13 = g14 = .. = g1n = 0;

g21 = 0, g22 = 0, g23 = 0,61, g24 = 0,61, g25 = 0,64, g26 = 1,

g27 = g28 = •. = g2n = ?;
etc.

We definieren:

u (t)
m



- 16 -

evenzo:

Y1(t)

Y2(t)
y~

Y (t)n

en:

g11 g12 . g1n

g21 g22 g2n

[Gj~ •

gm1 gm2 gmn .
We kunnen (2) dan schrijven als:

!! = [G] 1.

(5)

(6)

(7)

U is ook te beschoUwen als de projectie van een 114-dimensionale

vector op een 7-dimensionale ruimte.

Na het aanbrengen van een koppeling zijn de responsies van de

groepen v1(t), v2(t), •••• vm(t).

Als

(8)

v (t)m

dan is

v = [A] U
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met [A] de matrix van overdrachtsfactoren:

a11 a12 a1m
a21 a22 a2m

[AJ~ (10 )

am1 am2 amm

De elementen a .. zijn niet afhankelijk van t, als het stuk vezel 
J.J

na de las kort is.

Met (7) krijgen we:

v = JA] [G] Y (11 )

Stel een bepaalde vector:£ =:£1 geeft de vector y.. = y..1 , zodat

[A] = [A1]. Omdat:£ 114-dimensionaal is en y.. slechts 7-dimen

sionaal is het mogelijk dat een andere vector :£ = :£2 eveneens

y.. = Y..1 geeft, zodat dan [A] = [A2].

Hieruit voIgt dat het bepalen van de overdrachtsmatrix slechts

eenduidig is als :£ bekend is. Deze is echter niet te bepalen.

Toch kan het nuttig zijn de overgangsmatrix experimenteel te

bepalen om althans globaal een indruk te krijgen over het gedrag

van een koppeling. Dit wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.
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8. BET K.ARAKTERISEREN VAN EEN KOPPELING

8.1. Ret bepalen van de transmissiematrix door selectieve

aanstraling

De elementen a .. van de matrix [AJ geven aan hoeveel vermogen van
~J

groep j naar groep i gegaan is. Deze elementen kunnen we bepalen

door aan het begin van een kort stuk vezel de groepen ~~n voor

~~n aan te stralen en de responsies te meten van alle groepen v66r

en n~ het aanbrengen van een koppeling. Een dergelijke selectieve

aanstraling kan bereikt worden door de opstelling die in Fig. 5
aan het einde van de vezel staat ook aan het begin op te bouwen.

Door de tweevoudige ruimtelijke filtering van het licht (aan

het begin ~n aan het einde) is de verzwakking z6 groot, dat de

signalen aan het einde van de opstelling niet meer gedetecteerd

kunnen worden. Een laser met groter vermogen was Diet beschikbaar.

Daarom zijn geen metingen met deze methode uitgevoerd.

8.2. Ret bepalen van de transmissiematrix d.m.v. inwendige produkten

We schrijven (9) uit:

v1(t) = a11 u1(t) + a12~(t) + . · · . . + a1 u (t),mm
v2(t) = a21~ (t) + a22~(t) + . · · + ~ u (t),mm

(12)

v (t) = am1 u1(t) + am2~( t) + • · · . . + a u (t).m rom m

De factoren a .. kunnen we bepalen m.b.v. inwendige produkten.
~J

We nemen de eerste vergelijking uit (12), vermenigvu1digen deze

met u1(t) en integreren; daarna-dezelfde vergelijking vermenig

vuldigen met u2(t) en integreren etc. We krijgen dan het volgende

stelsel (waarin Jvou. betekent: Jv.(t)u.(t)dt):
~ J ~ J
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IV1U1 ,= a11fu1u1 + a12Iu1~ + •• + a1mIu1um,

fV1~ = a11f~u1 + a12f~~ + + a1mf~um'

a1 jUu.m m m

We kunnen dit stelsel vergelijkingen oplossen met bijv. de methode

van Crout. Dan zijn de factoren a11 , a12 , •• a1m bepaald. Voor

waarde is wel dat ~(t), ~(t), •• um(t) duidelijk van elkaar

verschillen. Anders wordt het stelsel (13) afhankelijk. We ver-

de las een lengte vezel vankrijgen deze verschillen door v66r

ongeveer 650 meter aan te brengen.

Met de hierboven beschreven methode zijn alle factoren a.. te
~J

bepalen.

We testen de bruikbaarheid van deze methode op de volgende manier:

1) We nemen v.(t) = u.(t) voor alle i. Het resultaat van de bere-
~ ~

keningen is: (A] = [I], met [I] de identiteitsmatrix.

2) We nemen v.(t) = u.(t + 1.10-12 ), ofwel we verschuiven u.(t)
~ ~ ~

over 1 psec. en noemen die responsie v.(t). Het resultaat van
~

de berekeningen laat nu zien dat een aantal factoren a .. negatief
~J

of groter dan 1 zijn.

Hieruit volgt dat de methode op zich goed, maar kennelijk instabiel

is. Ook op deze manier is de overgangsmatrix niet te bepalen.

8.3. DMA en DMD metingen

We proberen aan de hand van DMA en DMD metingen een uitspraak te

doen over de kwaliteit van een koppeling. Bij deze metingen wordt

bepaald hoe het vermogen in de groepen modi wijzigt t.g.v. het

aanbrengen van een koppeling. In Hfst. 9 worden deze metingen

uitgebreid beschreven.
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9. DMD EN DMA METINGEN AAN KOPPELINGEN

9.1. Meetmethoden

De afkortingen DMD en DMA staan resp. voor "Differential Node

Delay" en "Differential Mode Attenuation". Dit zijn meetmethoden

die voor bepaalde (groepen) modi het verschil meten in looptijd

resp. vermogen bij het tussenschakelen van een stuk vezel of een

koppeling. Zie bijv. [1, pp. 350-352], [2, pp. 192-197, 208-212],

[5], [14Jen [15].

In ons geval bestaat de DMD-meting uit het bepalen van het verschil

in looptijd van de groepen modi t.g.v. een koppeling. De DMA-meting

bepaalt de toe- of afname van het vermogen in de groepen, uitge

drukt in dB volgens:

P
2

a = 10 log p .
1

P1 is het vermogen v66r het aanbrengen van de koppeling en P2 het

vermogen na het aanbrengen.

De koppelingen worden gemaakt aan het eind van een 650 m lange

vezel. De gegevens van deze vezel (opgegeven door de NKF) zijn:

demping (backscattermeting) is 3,4 dB/laD. en bandbreedte 311 MRz.laD..

De responsies van de groepen aan het eind van de ongelaste vezel

zijn weergegeven in Fig. 7.
De" groepen zijn genummerd van 1 tim 7. IlTOT" wil zeggen: het totaal

door de vezel uitgestraalde vermogen. De aanduiding ":10" wil

zeggen, dat de verticale schaal voor de betreffende responsie met

10 vermenigvuldigd moet worden. Groep 7 is bepaald met formule (3).

De totale responsie IlTOTlI wordt bepaald op de volgende manier: in

de meetopstelling van Fig. 5 worden de diafragmats verwijderd en

de objectieven (a) en (b) worden verwisseld. De vergroting van het

vezeleinde blijft nagenoeg gelijk, maar omdat na de vezel een

objectief staat met een numerieke apertuur van 0,25 wordt al het

uittredende licht opgevangen. OF deze manier wordt bereikt, dat

vezel en detector op dezelfde plaats blijven, hetgeen voor de

DMD-metingen van belang is.
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Fig. 7: Responsies van de groepen aan het eind van

650 m vezel

9.2. Meetprocedure

De set responsies van Fig. 7 wordt bepaald voor en na het aanbrengen

van de koppeling. De volgorde van de meetcyclus is: totaal signaal

meten, objectieven verwisselen, groep 1 tim 6 meten, koppeling aan

brengen, groep 1 tim 6 meten, objectieven verwisselen, totaal

signaal meten. We noemen de responsies van een bepaalde groep voor

en na het aanbrengen van de koppeling u (t) resp. v (t) met m het .
m m

groepsnummer.

Als we in (14) het vermogen

en het vermogen
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(16)

invullen, valt de factor 1/T weg. T is de periodetijd van het

signaaJ,.. Als integratieinterval kunnen we de tijdsduur van 1 puls

(= 5 nsec) van Fig. 7 nemen. Bij alle hierna voorkomende integralen

is steeds dit interval genomen.

Om de meetnauwkeurigheid te vergroten wo~dt ook het niveau van het

zendsignaaJ,. gemeten, m.b.v. het referentiecircuit in Fig. 5. De

responsies um(t) en vm(t) kunnen zodoende gecompenseerd worden

voor het verloop van het zendvermogen. We kunnen de gecorrigeerde

signalen u'(t) en viet) als voIgt schrijven:m m

'u (t)
u' (t) m= 1m

if Jru(t)dt

v (t)
v t (t)

m= 1m
if Jrv(t)dt

(18)

r (t) en r (t) zijn de referentiesignalen voor resp. na hetu v
aanbrengen van de koppeling.

Het getal a uit (20) bep~len we nu als voIgt:

v'(t)d.tm
a = 10 log ......;~--

m u l (t)dt
m

Het looptijdverschil wordt bepaald door (zie [11, p.7.2J):

ft;. v , (t)dt
T = _--.;m~__

m {vt(t)dt. m

ft.u' (t)dtm

rU I (t)dt. m

(20)

In de volgende paragraaf zal blijken, dat het meten van de demping .

~an het totale, door de vezel getransporteerde vermogen met de

methode van (17-19) Diet nauwkeurig genoeg is. Daarom wordt de

demping op een andere manier bepaald.

Het zendvermogen (referentie) en het vermogen uit de'vezel worden

gemeten m.b.v. wave-analysers (WA), die afgestemd zijn op de

grondharmonische van het signaal, d.i. de frequentie waarmee de

laser gestuurd wordt. Als de vorm van de puls op de ingang van de

WA niet verandert, geeft hij een maat voor het ontvangen vermogen.
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!an deze voorwaarde wordt voldaan als de te meten dempingen klein

zijn. Proefondervindelijk is vastgesteld dat de demping dan kleiner

dan 0,2 dB moet zijn.

Op de uitgang van de WA's wordt een digitale voltmeter (DVM) aan

gesloten om de afleesnauwkeurigheid te-verbeteren.

Het vermogen uit de vezel wordt gemeten m.b.v. een PIN~diode met

groot oppervlak (PIN-10DP van UI>T). De diode wordt direct achter

objectief (a) van Fig. 5 gepLaatst, dat echter vervangen is door

een 10x-objectief (met NA=O,25).

9.3. Meetnauwkeurigheid DMA-meting

We bepalen de meetnauwkeurigheid van achtereenvolgens:

1. de vermogensverhouding a van de groepen 1 tim 6;

2. de vermogensverhouding a van groep 7 en van het totale' signaal,

bepaald met de DPO;

3. de vermogensverhouding van het totale signaal, bepaald -met

de WA's.

De fout bij het bepalen van de energie van een puls m.b.v. de DPO

is ±a,5 %. Dit is o.a. te wijten aan ruis en jitter. De fluctuatie

van het gemiddelde uitgangsniveau van de laser tijdens een serie

metingen is =0,6 %. Met een serie is hier bedoeld een set ~es-
'\.

ponsies van Fig. 7. Voor de bepaling van a zijn 2 series metingen
m

nodig en moet 4 keer de energie van een puls bepaald worden,

zie (17-19). De fout in het bepalen van de vermogensverhouding

wordt zodoende: 2.0,6 %(zendsignaalverloop) + 4.0,5 %(vanwege

integreren) = 3,2 %ofwel 0,15 dB. De getallen a zijn ongeveer
m

0,5 ~ 1 dB. De fout is nog redelijk acceptabel te noemen.

Bij het bepalen van het totale signaal wordt een extra fout

gelntroduceerd door het verwisselen van de objectieven (zie

par. 9.2). De reproduceerbaarheid in het meten van het totale
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vermogen bliJKt ong. 3 %te zijn. De totale fout in de meting is dan

de reeds in 9.3.1 berekende 3,2 %vermeerderd met 2 maal 3 %. Dit

geeft totaal 9,2 %ofweI 0,42 dB. De demping van een koppeling

of las ligt in de orde van grootte van 0,1 dB. De fout bij deze

meting is duidelijk te groote

De responsie van groep 7 wordt bepaald met (3).
Omdat

6
U tot »xJ1 um( t) (21 )

is de procentuele fout in de bepaling van de vermogensverhouding

voor groep 7 dezelfde als die van het totale signaal, nl. 9,2 %
ofweI 0,42 dB. De getallen (}:7 zijn dan ook nauwelijks bruikbaar.

9.3.3. WA-meting----------------

De volgende onnauwkeurigheden treden op bij de metingen met de

WA's:

stabiliteit WA + DVM: beter dan 0,1 %;

lineariteit WA + DVM: beter dan 0,1 %;

- afleesnauwkeurigheid: 0,2 %.
Bier betekent "beter dan 0,1 %",dat het percentage lager kan liggen

dan 0,1 %. Bet was niet mogelijk dit percentage beter te bepalen.

De lineariteitsfout treedt niet op bij het meten van het referentie

niveau, omdat dit constant gehouden wordt.

Omdat de DVM's nagenoeg gelijktijdig worden afgelezen, treedt geen

fout op door vermogensfluctuaties van de laser.

De "worst-case" fout bij de meting wordt dan: 4.0,1 % (vanwege

stabiliteit) + 2.0,1 %(lineariteit) + 4.0,2 % (aflezing) = 1,4 %

ofweI 0,06 dB. In het gunstigste geval zijn de fouten in stabili

teit en lineariteit verwaarloosbaar. Dan blijft slechts de aflees

fout over: de fout is dan 4.0,2 %= 0,8 %0f 0,03 dB.

9.4. Gebruikte koppelings- en lasmethoden

De metingen die beschreven worden in par. 9.5, zijn verricht aan

4 verschillende methoden van koppelen:
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Methode 1: de zgn. rubberconnector [16];

Methode 2: smeltlasmethode volgens Corning 117];
Methode 3: smeltlasmethode, waarbij de vezels tijdens het lassen

tegen elkaar geduwd worden, de lastemperatuur is hoog;

Methode 4: zelfde als Methode 3, met lage lastemperatuur.

Deze methoden worden uitgebreid beschreven in Appendix B.

9.5. Ervaringen met de 4 koppelingsmethoden

We vergelijken de methoden uit Paragraaf 9.4 op het aspect van

het maken van de verbinding.

Methode 1 heeft als voordeel, dat de verbinding snel gemaakt is

zonder speciale hulpapparatuur, afgezien van een glasvezelsnijder.

Het nadeel is dat de demping van deze koppeling een andere waarde

kan hebben als hij verbroken is geweest. Een smeltlas heeft con

stante eigenschappen.

Methode 2 en 4 geven een las met een mooi uiterlijk; het opper-

vlak van de vezel laat geen verdikkingen of insnoeringen zien.

Methode 3 geeft wel een duidelijke verdikking op de lasplaats.

Methode 2 kent twee variabelen, afgezien van het prefusionproces.

Dat zijn de lastijd en de temperatuur van de boog. Deze instellingen

zijn redelijk snel te vinden. Bij Methode 3 en 4 zijn nog twee

extra variabelen, nl. de beginafstand en de set-up-tijd. Daarom

kan het lang duren voordat de juiste instelling gevonden is. Een

niet te verwaarlozen factor is ook de ervaring van degene die de

las moet maken.

9.6. Meetresultaten

Met elk van de 4 methoden van Par. 9.4 is 15 keer een las gemaakt

dicht bij het einde van de 650 meter vezel (zie par._ 9.1). We

bepalen gemiddelde en spreiding van de grootheden a en T uitm m
(19) en (20) en van het totale vermogensverlies.

In tabel 1 staan voor de vier methoden de gemiddelden en sprei

dingen van de getallen a
1

tot en met a
7

, TOT en WA. TOT geeft de
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Tabel 1: Vermogens toe- of afname van de groepen en van

het totaal (in dB) met spreidingen

.~

Meth. 3 Neth. 4Meth. 1 Meth. 2

gem. spr. gem. spr. gem. spr. gem. spr.

groep 1 -0,18 0,52 -0,77 °,51 -0,84 0,49 -0,57 0,15

groep 2 -0,50 0,61 -0,83 0,55 -1,02 0,54 -0,60 0,14

groep 3 -0,39 0,49 -0,44 0,34 -0,81 0,45 -0,36 0,12

.:gro~p 4 0,09 0,15 -0,01 0,18 -0,20 0,22 0,01 0,16

groep 5 0,60 0,68 0,38 0,57 0,39 0,21 0,29 0,17

groep 6 0,87 1,30 0,58 0,90 0,67 0,32 0,33 0,16

groep 7 0,04 0,22 0,02 0,16 0,07 0,16 0,04 0,18

TOT 0,01 0,15 -0,06 0,14 -0,05 0,13 -0,04 0,15
- I

WA -0,05 0,04 -0,07 0,04 -0,16 0,08 -0,07 0,02

totale toe of afname van het vermogen, bepaald door de responsie

van h~t totale vermogen uit de vezel te meten (par. 9.1). WA is

gemeten WA-getallen.

Bijlage 5:
Bijlage 6:

Bijlage 7:
Bijlage 8:

Bijlage 9:
In Fig. 8

van de 15

van de getallen a als
m

functie van het aantal verrichte metingen N;

spreidingen van a na N metingen;
m

als Bijlage 4 voor TOT en WA;

als Bijlage 5 voor TOT en WA;

als'Bijlage 4 voor de getallen T ;
m

als Bijlage 5 voor Tm•

staan histogrammen getekend die de verdeling aangeven

de toe- of afname van het vermogen, bepaald met wave-analysers

(par. 9.2). De getallen zijn gegeven in dB en zijn berekend met

(14). Een positief getal betekent dat het vermogen is toegenomen;

een negatief getal wil zeggen, dat het vermogen is afgenomen.

In Tabel 2 staan de gemiddelde waarden van T (in psec) met de
m

spreidingen.

In bij~age 4 tim 9 staan, ter illustratie, de volgende grafieken

getekend,(meting Methode 4):
Bijlage 4: het voortschrijdend gemiddelde
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Tabel 2: Looptijdverschillen van de groepen (in psec)

met spreidingen

Meth. 1 Meth. 2 Meth. 3 Meth. 4

gem. spr. gem. spr. gem. spr. gem. spr.

groep 1 -29 66 -67 39 -80 28 -64 25
groep 2 -41 60 -61 36 -76 28 -44 23
groep 3 22 45 21 25 62 23 25 26
groep 4 54 64 62 48 51 29 53 21
groep 5 58 97 76 74 80 50 51 24
groep 6 53 101 65 69 83 54 40 40
groep 7 -22 39 -39 43 -35 29 -23 23

/

~
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6 6

4 4

2 2

0 0

0 4 8 12 16 --10·2dB 0 4 8 12 16 --1Q-2dB

N N

+ 3 + 4
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~
8 16 24 32 __ 1Q-2dB 0 4 8 12 16 --1Q-2 dB

/
/

Fig. 8; Histogrammen van de WA-dempingsmetingen
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In Bijlagen 10 en 11 staan de sets curven van Fig. 7 weergegeven

v66r en na het aanbrengen van een las volgens methode 3 resp. 4.
Tevens staan de getallen a , T , TOT en WA vermeld.m m
We kunnen uit de meetresultaten het volgende concluderen.

a) Methode 3 geeft ongeveer tweemaal zoveel demping als de andere

methoden. Het is niet uitgesloten, dat door de hoge lastemperatuur

enkele dopes in het materiaal verdampen[7]. Het brekeingsindex

profiel wordt daardoor verstoord.

b) Het verschil tussen.Methode 2 en 4 is marginaal; de spreiding

bij Methode 4 is wat minder.

c) In [3] wordt gesteld dat de belangrijkste oorzaak van verliezen

bij koppelingen volgens Methode 1 de laterale offset is. Daardoor

wordt meer vermogen aan de hogere orde modi toegevoerd. Het gevolg

is extra demping (excess loss) in de vezel die na de las voIgt

(zie Hfst. 3). Volgens [3] is de excess loss voor een koppeling

volgens methode 1 ongeveer gelijk aan het verlies van de koppeling

zelf. De meetresultaten geven aan, dat de vermogenstoename in de

hogere orde modi voor smeltlassen een stuk minder is. Ook bereke

ningen in [8] geven dit resultaat. Daarom zal de excess loss bij

smeltlassen kleiner zijn dan bij koppelingen volgens Methode 1.

d) Methode 4 lijkt een lichte voorkeur te hebben, omdat de spreiding

wat kleiner is dan bijMethode 2._De voorspelbaarheid van de in

vloed van de las is beter. De juiste instelling van het lasappa

raat en de begininstelling van de vezels zijn dermate kritisch, dat

veel tijd nodig is om deze instellingen te vinden (zie ook par. 9.5).

Indien sommige parameters veranderen, zoals bijvoorbeeld het type

vezel of de elektrodenafstand (indien deze bijv. vernieuwd zijn),

moeten opnieuw de juiste instellingen experimen~eel bepaald worden.

De tijd die hiervoor nodig is, is bij Methode 2 aanzienlijk korter.

e) De looptijdverschillen zijn bijMethoden 1,2 en 4 niet duidelijk

anders. Bij Methode 3, die een ruim tweemaal zo hoge demping heeft,

zijn de looptijdverschillen iets groter. Een beschouwing van de

looptijdverschillen geeft geen indicatie omtrent de kwaliteit van

de koppeling. Dit wordt weI gesuggereerd in [18].

f) In t19r komt men tot de conclusie dat een smeltlas 50 %mode

conversie geeft, d.w.z. de helft van het vermogen wordt gelijkelijk

verdeeld over alle modi, de andere helft verandert niet en houdt
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dezelfde verdeling. Dit resultaat moet, gezien de metingen in dit

hoofdstuk en de berekeningen in [8J, in twijfel getrokken worden.

g) Bij Methode 4 worden de vezels tijdens het lassen in de richting

van hun lengteas naar elkaar toe bewogen. Indien de richting van

de verplaatsing niet exact samenval t met de lengteas van de vezel,

zal er een laterale offset zijn op het moment dat de vezels elkaar

raken. De oorzaak hiervan kunnen de klemmen zijn waarin de vezels

vastgehouden worden.

Een getallenvoorbeeld: als de verschuivingsas en lengteas ~~n

graad afwijken, is de offset op het moment dat de vezels elkaar

raken ong. 2 pm, hetgeen bij een Methode 1-koppeling ong.0,15 dB

demping zou geven, zie [3J. De demping is echter minder. Wellicht

treedt hier het "self-alignment" effect op, beschreven in [20].

Als er op korte afstand, bijv. enkele meters, verscheidene koppe

lingen achter elkaar komen, kunnen we de volgende effecten constate-

reno

a) In Fig. 9 staat de vermogensverdeling over de groepen weerge

geven na ongeveer 5 koppelingen. Deze verdeling is voor aIle

methoden hetzelfde en verandert niet of nauwelijks meer als nog

meer koppelingen aangebracht worden.

b) Fig. 9 laat ook zien, dat na een aantal koppelingen de vormen

van de responsies gelijk zijn.

c) Een aantal koppelingen achter elkaar kan vermindering van dis

persie geven. In Bijlage 12 (links) staan de responsies van de

groepen weergegeven zonder koppelingen in de ve~el. Daarnaast

de responsies als er 4 koppelingen met vrij veel demping (0,2 ~

0,4 dB) in het laatste stuk van de vezel aangebracht zijn. Dui

delijk is te zien dat de FWHM-waarde van het total~ signaal

(TOT in de figuur) ongeveer 25 %gereduceerd is. Deze reductie

houdt verband met de eigenschappen van de gebruikte vezel. In

Bijlage 12 links is te zien dat de hogere orde.modi (groepen 5

en 6) eerder aa~~omen. Men spreekt in dit geval van een overge

compenseerde vezel. In een koppeling ondervindt het vermogen in

de hogere orde modi het meeste verlies. Dit houdt in dat het



- 30 -

vroegstaankomende vermogen het vlugst verloren gaat. Hierdoor

wordt de pulsbreedte van het totale vermogen smaller. Dit ~ffect

treedt sterker op naarmate de demping van de koppeling grater is.

d) We veronderstellen dat door een aantal koppelingen de vermo

gensverdeling over de groepen de evenwichtstoestand bereikt heeft.

Als we dan nag een koppeling toevoegen heeft dat de volgende

effect'en:

1. alle groepen ondervinden dezelfde vermogensverandering, in dB

uitgedrukt ;

2. de looptijdverschillen zijn praktisch nihil.

Omdat de vermogensverdeling over de modi geen verandering ondergaat,

wordt de excess loss in de vezel na de koppeling niet grater.

Zie oak (211 , waar dit effect oak beschreven wordt.
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Fig. 9: De responsies van de groepen na 5 koppelingen
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10. CONCLUSIES

Ret blijkt niet mogelijk te zijn een koppeling eenduidig te be

schrijven met een overgangsmatrix die het verband aangeeft tussen

de responsies van de groepen modi.

M.b.v. ~m- en DMA-metingen kan een uitspraak gedaan worden over

de kwaliteit en bruikbaarheid van de geteste lasmethoden. Ret

blijkt dat een smeltlas, onder bepaalde voorwaarden gemaakt, niet

m~~r demping geeft dan direct gekoppelde vezels. Een smeltlas ver

oorzaakt ook minder overdracht van vermogen naar hogere orde modi.

Daardoor ontstaat minder excess loss in de aangekoppelde vezel.

Verder kan een koppeling of een aantal koppelingen achter elkaar

dispersieverlagend werken; de demping is dan echter relatief hoog.

Een aantal koppelingen achter elkaar gedraagt zich als modemixer,

die een voorspelbare vermogensverdeling over de modi oplevert.
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APPENDIX A. BET AFBEGELEN VAN DE MEETOPSTELLING

In Paragraaf 1 van deze appendix wordt besproken hoe de posities

van de objectieven in de opstelling van Fig. 5 bepaald worden. In

Paragraaf 2 staat beschreven hoe het verre-velddiafragma bepaald

wordt en wat zijn positie is.

A.1. Positionering van de objectieven

Om het afregelen te vergemakkelijken, wordt eerst wit licht ge

bruikt; naderhand vindt een correctie plaats voor infra-rood

licht.

Eerst wordt met het 5x-objectief (a) een 5 maal vergroot beeld

van de vezel gevormd. De plaats van deze afbeelding is aangegeven

met "13" in de Figuren 4 en A1.

/ ~. ---

,
~ --/~/ -

/' vezel
meetmicroscoop+

B

•

5x-obi.
(a)

/lichtbron

Fig. A1:Het bepalen van de positie van objectief (a)

De vezel heeft een kerndiameter van 50 pm. De diameter van de

afbeelding bij "13" moet dan 0,25 mm zijn. Dit werdt met een meet

microscoop gecontroleerd. Eventuele correctie vindt plaats door

verschuiven van het objectief of de vezel.

Met het 10x-objectief (b), (zie Figuren 4, 5 en A2) wordt het

beeld in positie "13" nog eens 20 maal vergroot en afgebeeld op

een scherm. Afregeling vindt plaats door verschuivirtg van het

objectief.

De diameter van de afbeelding wordt in eerste instantie gemeten

met een lineaaJ. of schuifmaat.

Deze afregeling is echter niet nauwkeurig genoeg.
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scherm

• ([J ffbeelding 5 mm

+ 10x-obj.

B lbl

Fig. A2: Afregeling van objectief (b)

+o /

De laatste stappen in de afregelprocedure zijn:

a) correcte focussering bij infra-rood licht;

b) nauwkeurige afregeling van de vergroting.
I

We gaan daartoe de 100 maal vergrote afbeelding aftasten met een

fotodiode met kleine afmeting. Dit aftasten doen we precies

door het midden van de afbeelding. Het signaal wordt als functie

van de positie van de fotodiode op de DPO geschreven. We krijgen

dan een beeld als geschetst in Fig. A3. In deze figuur staat

het verschil tussen een scherpe en onscherpe afbeelding aange-

.geven.

/
/

v
+

-'

---'" ....,,
~

....
-- positie

/
Fig. A3: Correcte en incorrecte focussering

Het beeld is scherp als de voet van de karakteristiek (punt S)

zo stijl mogelijk is. Afregelen vindt plaats door verschuiven
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van de vezel in de lengterichting. De vezel moet voor infra-rood

licht (850 nm) 0,14 mID verder van het 5x-objectief verwijderd

staan dan voor wit licht.

Het afregelen van de totale vergroting is een extrapolatiemethode.

Uitgegaan wordt weer van het afgetast~ beeld van de vergroting.

In Fig. A4 is de voet van de kromme van Fig. A3 nog eens in detail

getekend bij correcte focussering.

gemeten

/

kerndiameter

Fig. A4; Bepalen van de diameter van de afbeelding

We gebruiken nu de methode beschreven in [~2J: tr~k door de

kromme van Fig. A4 zo goed mogelijk een parabool. De afstand

tussen de snijpunten van die parabool (stippellijn) met de as

geeft de diameter.

Afregeling vindt plaats door objectief (b) te verschuiven. De

plaats van de afbeelding verandert dan echter ook. Daarom moet

ook de focussering weer gecontroleerd worden.

De uiteindelijke posities van objectieven en afbeelding staan

opgetekend in Fig. A5.

Indien de vezel vervangen wordt is het niet nodig de hele pro

cedure te herhalen. Er kan dan volstaan worden met de volgende,

verkorte afregeling.

Stel het diafragma in voor groep 1 en regel de vezel af op maxi

mum uitganggsignaal. Stel dan het diafragma in voor groep 6 en

regel de vezel oaf op minimaal uitgangssignaal. Bij d~ze verkorte

afregeling moet weI diafragma 1 (verre-velddiafragma) aangebracht

zijn.
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o
I
I
I
I
I
I

-I405228

A
10 17,1 I

.1 I.. ..I
I
I
I

maten in mm /
Fig. A5: Posities van objectieven en beeld

A.2. Diameter en positie van het verre-velddiafragma

Het verre-velddiafragma wordt geplaatst in het brandvlak van het

5x-objectief. Omdat de brandpuntsafstand niet precies bekend is,

wordt de plaats van het brandvlak op de nu volgende manier bepaald.

De positie wordt bepaald van het beeld dat het objectief vormt van

een lichtbron. Deze bron staat op grote afstand (bijv. 4 m) van

het objectief. Daama wordt berekend, hoeveel de positie van het

beeldvlak zal verschuiven, indien de bron op oneindige afstand

zou worden geplaatst. De aldus gevonden positie van het brandvlak

ligt-op 17,1 mm.-van de rand van de objectiefhouder en is in Fig. A5

aangegeven.

Met de opstelling van Fig. A6 wordt de diameter van het diafragma, .
bepaald. De ReNe-laser wordt geroteerd over de hoek TO die in

Hfst. 4 bepaald werd op 0,0654 radialen. In het brandvlak van het

5x-objectief wordt gemeten, hoeveel de afgebeelde laserbundel

verschuift. Deze afstand is de straal van het diafragma en be

draagt 2,07 rom.
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I

....1 I................: 2.08mm

t------r--"'*....~---_f
TO\. ....,,

, fa
,," ...1.--~-..ooIl,,,

Fig. A6: Eepalen van de straal van het verre-velddiafragma
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APPENIlIX B. DE 4 KOPPELINGSMETHODEN

B.1. Methode 1

/
/

Methode 1 is het koppelen met de zgn. rubberconnector. Deze

bestaat uit een driehoekig buisje in een flexibel, rubberachtig

materiaal, zie Fig. B1. Hiermee wordt bereikt, dat vezels die

een klein verschil in buitendiameter hebben, tach met de vezel

assen tegen elkaar komen te liggen. Het buisje is driehoekig in

doorsnede am een eventueel teveel aan matching liquid weg te kunnen

laten lopen.

e
,///

Fig. B1: Dwarsdoorsnede rubberconnector

B.2. !'Iethode 2

~
V-lee'-

/
/

V66r het maken van een las moet een stukje van de primaire coating

verwijderd worden m.b.v. een korte vonk, zgn. "cleaning". De elek

troden worden t.o.v. de vezel geplaatst zoals weergegeven in

Fig. B2.

_. _:.-.-----_-~I-

A

Fig. B2: Plaatsing van de elektroden tijdens cleaning
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De vlamboog duurt 50 msec. De elektrode-afstand is 0,9 rom. Deze

maat wordt ook voor Methode 3 en 4 aangehouden. De hoogspanning

wordt zO afgeregeld, dat de boogstroom I b = 17,5 mAo Door de

elektroden op de getekende manier te p~aatsen, trekt tijdens het

vonken de coating van het vezeleinde weg, en verbrandt. 20 wordt

voorkomen dat verbrandingsresten zich op het eindvlak afzetten.

Bij Methode 3 en 4 gaat de cleaning op dezelfde manier.

De volgende stap is "prefusion" van de vezeleinden. Het doel hiervan

is de rand van het vezeleinde af te ronden en om de laatste veront

reinigingen van het vezeleinde weg te branden. In [23J constateert

men dat de demping van een las ong. 0,3 dB lager is, als prefusion

wordt toegepast, althans bij step-index vezels.

Tijdens de prefusion staan de elektroden gelijk met het vezel

eindvlak. De brandtijd van de boog is 0,3 sec., I b = 15 mAo

Na prefusion is de dwarsdoorsnede van het eindvlak als weergegeven

in Fig. B3.

.~

--f------
~
Fig. B3: Vezeleinde na prefusion

Hierna kan het eigenlijke lassen plaatsvinden. De vezels worden

z6 dicht naar elkaar toegebracht, dat ze elkaar net niet raken.

D.m.v. de radiale instellingen op het lasapparaat worden de vezels

afgeregeld op maximaal uitgangsvermogen van het.licht uit de aan

te koppelen vezel. Dan worden de vezels tegen elkaar aan gelegd,

zodat ze een kleine hoek met elkaar maken (zie Fig.'B4).

De vlamboog die de vezels nu aan elkaar last, duurt 1,8 sec.,

I b = 17,5 mAo

B.3. Methode 3

De verschillen met Methode 2 zijn:

a) er wordt geen prefusion toegepast;
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/

_=__1 _

~ /

.....

Fig. E4: Stand van vezels en elektroden v66r het lassen

b) de vezels staan aan het begin van het lasproces een stukje uit

elkaar.

Gelijktijdig met het ontsteken van de vlamboog worden de vezels

naar elkaar toe bewogen tot ze elkaar raken. Hierna blijft de

vlamboog nog even branden om het glas goed door te laten vloeien;

De vezels worden naar elkaar toe bewogen met behulp van een motor.

De afstand die de beweegbare vezel moet afleggen, wordt bepaald

door de tijd die de motor loopt. Deze tijd is instelbaar en wordt

de set-up-tijd genoemd.

Eij Methode 3 wordt een zo hoog mogelijke lastemperatuur aange

houden, waardoor de lastijd kort wordt. Deze temperatuur wordt

bereikt bij een boogstroom van 20,3 mAo Eij een grotere stroom

ontstaan bolletjes op de vezeleinden en kan geen verbinding ge

maakt worden.

De overige instellingen zijn: lastijd 0,9 sec., set-up-tijd

0,5 sec., beginafstand tussen de vezels ong. 10 pm. Ook hier

worden de vezels op maximaal uitgangssignaal afgeregeld v66r

het lassen.

E.4. Methode 4

Methode 4 is in principe gelijk aan Methode 3. Eij deze methode

lassen we echter met een zo laag mogelijke temperatuur; het glas

wordt nog juist vloeibaar.De· instellingen zijn dan: boogstroom

16,8 rnA, lastijd 4 sec., set-up-tijd 0,9 sec, beginafstand 100 pm.
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Bijlage 1

RA- e Ra- .2376 T8- .8864
e e 1
1 e 1

ItA- .2376 RB- .41 lSI ,.8- .ee64
e I .687893
I I .eI2929
2 1 .841702
3 I 1

RA- .41 lSI RB- .SS8ge T8- .ee64
e 2 .43574
I 2 .433823

-2 2 .428888
3 2 .417518
4 2 .S8QS81

RA- .6S8Qe RB- .452822 i"8- .ee54
8 S .368887
1 3 .SS788e
2 S .souse
3 3 .34186
4 3 .323983
6 3 .289437
8 S .19273

RA-' .82822 RB- .71232 T8- .ee64
e 4 .312SG7
1 4 .Sleee4
2 4 .S86686
S 4 .298732
4 4 .28e2S8
6 4 .~6
e 4 .-232887
7 4 .168184

RA- .71232 RB- .787~ Te- .8654
e 5 .288342
1 6 .2781
2 6 .276672
3 6 .288432
4 5 .•268814
5 5 .248883
e 5 .22S8Q8
7 - 6 .IQ1S8Q
8 6 .126287

RA- .78784 R8- .86688 Te- .8664
e e .255eS9
1 e .256378
2 e .262684
3 e .247883
4 e .248161
6 8 .22864
e e .214SSS
7 e .18288
8 e • 16Q13Q
8 e .8844487

+ +n m
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Bijlage 1a

.. RA- .8Se88 Re- .91957 Ta- .0864
0 7 .237884
1 7 .237027
2 7 .234Sae
3 7 .230469
4 7 .224386
.6 7 .216892
e 7 .284342
7 7 .188585
8 7 .186872
9 7 .131832
18 7 .8628993

RA- .91957 RB- .98211 Te- .8854
8 8 .222811
1 8 . . 22288
2 8 .228089
S 8 .21860e
4 8 .211399
6 8 .204488e 8 .196892
7 8 .182729
8 8 .166881
9 8 .142728
18 8 .106674

RA- .88211 RB- I Ta- .ee64
18 Q .121689
1 1 9 •8828SJ 6

+ +n m

De verre- en nabije-veld beperkingen en de doorgelaten frakties

voor modi met modusgetallen n,m.
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Bijlage ~__

Het uitgangssignaal van een APO (BPW 28) als functie van het

opvallende lichtvermogen, met de APO-tegenspanning als parameter.
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Bijlage 4

Voortschrijdend gemiddelde van de getallen a als functie van hetm
aantal verrichte metingen N,(Meth. 4).
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Bi.ilag-e 6

Voortschrijdend gemiddelde van de getallen TOT en WA als functie

van het aantal verrichte metingen N (Meth. 4).
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Bijlage 8

Voortschrijdend gemiddelde van de getallen T als functie van hetm
aantal verrichte metingen N (Meth. 4).
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