
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een microprocessor-regeling voor het maken van glasvezelaftakkingen met behulp van een
elektrische vlamboog

Buis, R.P.

Award date:
1985

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/a7cb5ad6-3d5b-49ab-9555-dcf4dd21d22b


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

VAKGROEP TELECOMMUNICA TIE EC

EEN MICROPROCESSOR-REGELING

VOOR HET MAKEN VAN GLASVEZEL

AFTAKKINGEN MET BEHULP VAN

EEN ELEKTRISCHE VLAMBOOG

door R.P. Buis.

Verslag van het afstudeerwerk

uitgevoerd van september 1984 tot december 1985

Afstudeerhoogleraar: Prof. ire J. van der Plaats

Bege1eider: Ir. A. de Waa1

De afdeling der e1ektrotechniek van de Technische Hogeschoo1

Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voar de inhoud

van stage - en afstudeervers1agen.



- 1 -

INHOUD

SAMENVATTING 3

1. IN LEIDING 4

2. DE VLAMBOOGVOEDING 8

2. 1. Inleiding 8

2.2. De eigenschappen van een wisselspanningsvlamboog 9

2.3. Vermogensverbruik in een wisselspanningsvlamboog-

voeding 11

2.4. De hoogfrequent vlamboogvoeding met triggernetwerk 12

2.4.1. De funktiegenerator 14

2.4.2. De versterker 14

2.4.3. De transformator 15

2.4.4. Het triggernetwerk 15

3. DE VLAMBOOGSTURING 17

3. 1. Het principe 17

3.2. De boogstroom-detektieschakeling 20

3.3. De ontsteek-detektieschakeling 21

3.4. De stuurschakeling 24

4. DE IN - EN UITKOPPELING VAN HET LICHTVERMOGEN 26

5. DE MICROPROCESSOR INTERFACES 28

6. DE MICROPROCESSOR 30

6. 1. De in- en output 30

6.2. Een microprocessorprogramma 32

7. EXPERIMENTEN EN MEETRESULTATEN 36

8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 42

LITERATUUR 43

Appendix A: De schakeling van de hoogfrequent vlamboogvoeding 44

Appendix B: De gelijkspanningsvoedingsprint 45

Appendix C: De spoelvorm van de secundaire wikkeling 46

Appendix D: De schakeling van de vlamboogsturing 47

Appendix E: De boogstroom-detektieschakeling 48

Appendix F: De ontsteek-detektieschakeling 49



- 2 -

Appendix G: De specificaties en de instelling van de laser 50

G. 1. De laserspecificaties 50

G. 2. De laserinstelling 51

Appendix H: Interface 1 53

Appendix I : Interface 2 54

Appendix J: De Programmeble Peripheral Interface en de

EWMC connectoraansluiting 55

Appendix K: Het programma 56

Appendix L: De gebruikte adressen met de bijbehorende

adresinhouden 59

Appendix M: Meetresultaten 63



- 3 -

SAMENVA TTING

Dit verslag beschrij£t een microprocessor-gestuurde vlamboog

voeding voor een opstelling waarmee glasvezela£takkingen kunnen

worden gemaakt.

De voeding werkt op 20 kHz en gebruikt een triggernetwerk om de

hoge initi~le ontsteekspanning op te wekken.

De vlamboogvoeding is uitgetest op een enkele vezel.

Deze vezel wordt bij verwarming door trekkracht getaperd (inge

snoerd). Door de tapervorm wordt vermogen uitgekoppeld zodat

de tapervorm het uitgangsvermogen van de vezel bepaalt. Dit

uitgangsvermogen wordt tijdens het proces gemeten. De meet

waarde wordt aan een microprocessor toegevoerd, die vervolgens

de vlamboo gvoeding zodanig stuurt dat het uiteindelijke uitgangs

vermogen een bepaald percentage van het ingangsvermogen be

draagt.

Wi! de microprocessor het maken van een glasvezela£takking goed

kunnen sturen, dan moet de microprocessor het uitgangsvermogen

gedurende het proces vele malen kunnen sampelen.

De verwachting is dat de tijd, nodig om een glasvezela£takking te

maken minder dan 2 s zal bedragen. Er is dus een ontvanger nodig

die het uitgangsvermogen snel kan meten. Er is gekozen voor een

30 MHz ontvanger en het ingangsvermogen wordt geleverd door een

laser, die met 30 MHz wordt gemoduleerd.

Uit de test met de enkele vezel blijkt dat de microprocessorsturing

voldoende snel en goed werkt; dat wi! zeggen dat afhankelijk van een

voora£ ingestelde waarde voor het doorgekoppeld vermogen, de vlam

boog op het juiste moment wordt gedoo£d.

Na a£k.oeling van het glas blijkt het uitgangsvermogen veranderd te

zijn ten opzichte van de situatie waarop de vlamboog wordt gedoo£d.

Onderzocht is welke £aktoren van invloed zijn op dit uitgangsvermogen

na a£koeling.
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1. INLEIDING

Bij g1asveze1cornrnunicatie worden g1asveze1s gebruikt voor het

transporteren van inforrnatie van bron naar besternrning.

In een punt-tot-punt verbinding ligt tusser.. de bron (de zender)

en de besternrning (de ontvanger) een g1asveze1 (zie Fig. 1).

zender ontvanger

[> *~
n

~, [>- V I--

g1asvezel

Fig. 1: Een punt-tot-punt g1asvezelcornrnunicatieverbinding.

In een glasveze1cornrnunicatienetwerk, opgebouwd volgens een

ster- en/of T-structuur (zie Fig. 2), zitten knooppunten oftewe1

gla svezelaftakkingen.

N2

T - koppeling

--,...---..,..--4 ,\-----13

sterkoppeling

( a ) ( b )

Fig. 2: N etwerkstructuren: (a) ster- structuur; (b) T - structuur.
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Deze glasvezelaftakkingen kunnen op verschillende principes

gebaseerd zijn [lJ, [2J, [3J.

Een daarvan is het taperprincipe. Hierbij worden twee glasvezels

in een vlamboog aan elkaar gesmolten en vervolgens tot een taper

vorm getrokken (zie Fig. 3).

Pl~.",'. :cez£ifS P3.

~, I '" " " \I~,' \ I ....

-_.---_:.

Fig. 3: Een glasvezelaftakking volgens het taperprincipe.

Op deze wijze ontstaat een vierpoort waarvan het verband tussen

het ingangsvermogen (PI) en de uitgangsvermogens (P3 en P4)

vooral door de tapervorm wordt bepaald.

Project EC 17, in het kader waarvan dit afstudeerwerk is verricht,

heeft tot doel dergelijke glasvezelaftakkingen met behulp van een

microprocessorregeling op reproduceerbare wijze te maken.

Hiertoe is een koppeling tussen de verdeler in wording en de

microprocessor enerzijds, en tussen de microprocessor en de

vlamboogvoeding anderzijds, noodzakelijk (zie Fig. 4).
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inkoppeling

1
PI

elektrode elektrode
> verdeler <

p/ ~3

uitkoppeling uitko ppe ling

t
interface I interface I

t
microprocessor

f
interface 2

ontsteek- lastijd-

signaal tboogstroom- signaal
signaal

'---
vlamboogsturing

-
terugkoppel- ~ stuurspanning

signaal

- vlamboogvoeding

Fig. 4: De koppeling tussen de verdeler en de microprocessor en

tussen de microprocessor en de vlamboogvoeding.

Het vermogen PI dat in de verdeler wordt gestuurd (de inkoppeling),

wordt - afhankelijk van de staat van de verdeler - over beide

verdeleruitgangen verdeeld. Een microprocessor stuurt de vlamboog

vervolgens zodanig dat er een bepaalde verhouding tussen de uitgangs

vermogens P3 en P4 ontstaat. Hiertoe worden de uitgangsvermogens

gemeten (de uitkoppeling) en vervolgens door een interface (interface 1)

in ingangssignalen voor de microprocessor omgezet. Deze ingangs

signalen leveren samen met het microprocessorprogramma, via

interface 2, de stuursignalen voor de vlamboog.
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In dit afstudeerversiag wordt een regeling voor zoln elektrische

viamboogvoeding behandeid.

De regeling is in principe gebaseerd op het schema van Fig. 4.

De gerealiseerde regeling wijkt in zoverre af, dat deze gebaseerd

is op een opstelling waarin de glasvezelaftakking vervangen is door

een enkele vezel (met ingangsvermogen PI en uitgangsvermogen P3).

Deze vezel wordt bij verwarming door trekkracht getaperd (inge

snoerd), waardoor vermogen verioren gaat.

Het microprocessorprogramma regeit de viamboog afhankelijk van

het doorgekoppeid vermogen. De viamboog wordt gedoofd indien het

uitgangsvermogen tot een bepaaid ingesteid percentage is afgenomen.

De biokken uit Fig. 4 worden een voor een in hoofdstuk 2 tot en met 6

behandeid.

In hoofdstuk 7 worden enkele experimenten besproken, waarna in

hoofdstuk 8 de conclusie s en aanbevelingen volgen.
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2. DE VLAMBOOGVOEDING

2. 1. Inleiding

De vlamboogvoeding is gebaseerd op het systeem van "High

frequency discharge with high voltage trigger" [4J.
Deze hoogfrequent vlamboogvoeding met triggernetwerk biedt

namelijk enkele voordelen ten opzichte van de conventionele

50 Hz-voeding volgens Fig. 5.

f =50 Hz

I

d

R

elektroden

Fig. 5: De conventionele 50 Hz-vlamboogvoeding.

De voordelen worden duidelijk als de eigenschappen van een

wisselspanningsvlamboog worden bekeken.
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2.2. De eigenschappen van een wisselspanningsvlamboog

Als in de schakeling van Fig. 5 de secundaire spanning kleiner is

dan de doorslagspanning van de lucht tus sen de beide elektroden,

kan de vlamboog niet ontsteken en loopt er nagenoeg geen stroom.

De vlamboog ontsteekt als de secundaire spanning de waarde van

deze doorslagspanning (de initHHe ontsteekspanning V .) bereikt.
01

Hierdoor gaat er een stroom lopen en zakt de vlamboogspanning

naar de houdspanning Vh. Bovendien wordt de ruimte tussen de

elektroden gedeeltelijk gel"oniseerd.

Dit laatste heeft tot gevolg dat de (her)ontsteekspanningen V , dieo
elke halve periode van de wisselspanning optreden, kleiner zijn

dan de initi~le ontsteekspanning.

De vlamboogspanning als funktie van de tijd zal dus volgens

Fig. 6 verlopen.

vlamboogspanning

V . f-
01

V __
o

o t-~-----"""'..,...----.......,._--L_---_..&..._~-... tijd

,--------
~-- --L.

J

- - - - -

Fig. 6: De vlamboogspanning als funktie van de tijd bij een

wis selspanningsvoeding.
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De initHHe ontsteekspanning en de houdspanning zijn niet afhankelijk

van de frequentie van de gebruikte wisse1spanning.

Het verschil tussen de (her)ontsteekspanning en de houdspanning

wordt kleiner bij hogere frequenties. Voor frequenties boven 10 kHz

ge1dt dat de (her)ontsteekspanning praktisch gelijk is aan de houd

spanning.

De verklaring hiervoor is dat de ionen deze hoge frequenties niet

kunnen vo1gen waardoor er tussen de e1ektroden een ruimtelading

ontstaat. Deze ruimtelading veroorzaakt een verlaging van de

(he r )ontsteekspanning.
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2.3. Vermogensverbruik in een wisseispanningsviamboogvoeding

Uit de vorige paragraaf voIgt dat een groot gedeelte van het

vermogen in de conventionele 50 Hz-vlamboogvoeding in de

serieweerstand wordt gedissipeerd. Dit blijkt duidelijk uit het

volgende voorbeeld met betrekking tot de figuren 5 en 6.

Stel: V . =4 kV (elektrodenafstand d = 1, 5 mm), V =800 V,
01 0

Vh = 500 V en R = 150 kil.

Voor de stroom 1 geldt: 1 =( V . - V
h

) / R
01

Het vermogen in de viamboog bedraagt:

De weerstand R dissipeert aan vermogen:

22/P =1 R=(V.-V) R
r 01 h

Dit levert met de gegeven waarden:

P =7P
r b

Verreweg het meeste vermogen gaat dus als dissipatie in de weer

stand verioren.

Dit is te voorkomen door de topwaarde van de secundaire spanning

te verlagen van V . naar V en door de initi~le ontsteking met een
01 0

eenmalige hoge triggerspanning te laten plaatsvinden.

De weerstand kan hierdoor aanzienlijk kleiner worden genomen

- namelijk R =( V0 - Vh ) / 1 ~ I2k8 - en er wordt een vermogens

besparing van V . / V verkregen ten opzichte van de conventionele
01 0

50 Hz-vlamboogvoeding.

Een verdere vermogensbesparing is mogelijk door verhoging van

de frequentie tot boven IO kHz, zodat V 0 ~ Vh'
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2.4. De hoog£requent v1amboogvoeding met triggernetwerk

Door de hoge triggerspanning en de hoge £requentie te combineren

wordt een hoog£requent v1amboogvoeding met triggernetwerk ver

kregen.

De voorde1en van deze v1amboogvoeding ten opzichte van de

conventione1e 50 Hz-v1amboogvoeding zijn:

1) k1einere en lichtere trans£ormator

2) stabie1ere v1amboo g.

Het principe schema van de hoog£requent v1amboogvoeding met

triggernetwerk staat in Fig. 7.

e1ektroden

(wolfram)

c,. I -
~ I triggernetwerk
~ I

100
I

I
I
I---

versterker
funktiegenerator

(20 kHz sinus)

IhoogspanningsL

I trafo I
I I

r------'1--r------,f-~I-~ I

i ~

U stuur

Fig. 7: Principeschema hoog£requent v1amboogvoeding met

triggernetwerk.

Voor het hoog£requente signaa1 is een 20 kHz sinusvormig signaa1,

aikomstig van de £unktiegenerator XR 2206, genomen.

Het uitgangs signaa1 van de £unktiegenerator is, met een externe

stuurspanning U t ,in amplitude te modu1eren.s uur
Het 20 kHz uitgangssignaa1 wordt met een hi-Ii audio vermogens-

versterker versterkt en vervo1gens met een trans£ormator

(n1 : n2 = 1 : 100) omhoog getrans£ormeerd. De amplitude van het

uitgangssignaa1 van deze trans£ormator ligt iets boven de (her)ont-
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steekspanning V , zodat de secundaire transformatorspanning de
o

v1amboog kan (her)ontsteken en houden.

Het uitgangssignaa1 van de transformator wordt bovendien aan een

triggernetwerk toegevoerd om de hoge initi~le ontsteekspanning V .
01

op te wekken. Die is nodig om de v1amboog voor de eerste keer

te ontsteken.

De schakeling van de hoogfrequent v1amboogvoeding staat in

appendix A.

De voedingsspanningen voor deze en vo1gende schakelingen zlJn

afkomstig van een gelijkspanningsvoedingsprint (zie appendix B).

De verschillende bouwstenen van de v1amboogvoeding worden

vervo1gens nog eens een voor een bekeken.
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De stuurspanning U bepaalt de uitgangsamplitude van de 20 kHz
stuur

sinusgenerator (zie appendix A).

In Fig. 8 staat het verband tussen deze ingangsgelijkspanning en de

genormaliseerde uitgangsamplitude getekend.

r
:out

out max.
1,----------_

I I

I I '
I I I

1/1:- - - - - _I~ - - - - _:
I I I

I I I
I I I I
I I

D I I I f-1. --\ \------l--+-+-+--l--l--+---I--+----\ I------~I
-IS -41 -1 -2, -I 3 1$

U [vJ"
stuur

Fig. 8: De genormaliseerde uitgangsamplitude als funktie van de

stuurspanning.

2.4.2. De versterker

De versterker bestaat uit een 20 W hi-fi audio vermogensversterker,

de TDA 2020, die twee externe vermogenstransistoren stuurt (zie

appendix A).
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2.4.3. De transformator

Voor de transformator is de ferrietkern van een tv-lijntransformator

gebruikt.

De primaire wikkeling (20 windingen met een diameter van 0, 32 mm)

is rechtstreeks op de ferrietkern gewikke1d nadat deze ter p1aatse

met tape is ge:l"soleerd.

De secundaire wikkeling (2x 1000 windingen, diameter 0, 32 mm) is

op een spoelvorm van het materiaa1 G10 gewikkeid (zie appendix C)

en ligt boven de primaire wikkeling.

Om de kana op doors1ag naar de primaire wikkeling te verkleinen,

worden de beide secundaire spoelen tegengesteid gewikke1d en weI

zo dat het midden van de secundaire wikkeling het dichtst bij de kern

ligt.

Het triggernetwerk staat in Fig. 9 getekend.

u

1-
3u

Fig. 9: Het triggernetwerk.
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Als de vlamboog nog niet is ontstoken, is het triggernetwerk onbe1ast.

De condensatoren kunnen dan tot een maximale spanning, zie Fig. 9,

worden opgeladen. Over de elektroden staat dus een gelijkspanning

met daarop gesuperponeerd de secundaire transformatorspanning.

Als de condensatoren voldoende zijn opgeladen, ontsteekt de vlam

boog en houdt de transformatorspanning de vlamboog in stand. Het

triggernetwerk wordt nu door de ontstoken vlamboog (impedantie

rvlO kn) belast.

Door deze belasting en door de hoge serieweerstand van de dioden

kan het triggernetwerk de hoge gelijkspanning niet meer opbouwen.

Hierdoor is het triggernetwerk bij ontstoken vlamboog in .principe

afgeschakeld.



- 17 -

3. DE VLAMBOOGSTURING

3. 1. Het principe

De v1amboog moet in tijd en intensiteit worden gerege1d.

Dat is mogelijk door de stuurspanning U t van de funktiegenerator
s uur

(zie Fig. 7) te rege1en. De grootte van de stuurspanning bepaalt

namelijk de amplitude van het 20 kHz uitgangssignaa1 (zie Fig. 8).

Het principe schema van de v1amboogsturing (de schakeling staat in

appendix D) is in Fig. 10 getekend.

boogstroom

detektie schakeling

terugkoppel

signaal

-
ontsteek-

detektie schakeling

opstartsignaal

ontsteeksignaal

r

u

ovrl._t ..J....---t
I I

I I
I I

t U: :
I I Iovv-,

lastijdsignaal

boogstroomsignaal

stuur schakeling

U
stuur

stuurspanning

funktie-

generator

Fig. 10: Principe schema v1amboogsturing.
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In dit schema is te zien dat de stuurspanning uit de stuurschakeling

door vier signalen wordt bepaald. Deze signalen zijn:

1) het boogstroomsignaal

2) het lastijdsignaal

3) het terugkoppelsignaal

4) het opstartsignaal.

Het boogstroomsignaal is een negatief signaal en het bepaalt, indien

de vlamboog brandt, de intensiteit van de vlamboog.

De intensiteit van de vlamboog is groter naarmate de amplitude van

het boogstroomsignaal groter is.

Het lastijdsignaal bepaalt de tijd dat de vlamboog brandt.

Is het lastijdsignaal laag (OV) dan levert de stuurschakeling een

stuurspanning van OV, zodat de funktiegenerator geen wisselspan

ningssignaal levert. In deze situatie brandt de vlamboog niet.

Is het lastijdsignaal hoog (+4, 3V) dan zal, met uitzondering van twee

gevallen, de vlamboog branden.

In het eerste geval is het lastijdsignaal te kortstondig hoog. Wordt·

namelijk het lastijdsignaal hoog, dan wordt de stuurspanning nega

tief en levert de 20 kHz wis selspanning, via het triggernetwerk, de

hoge initHHe gelijkspanning. Het opbouwen van deze gelijkspanning,

en dus het ontsteken van de vlamboog, kost echter tijd. Die tijd is

afhankelijk van de grootte van de stuurspanning.

Bovendien blijkt het opbouwen van de ruimtelading tussen de elek

troden (zie paragraaf 2.2.) tijd te kosten. Wil de vlamboog name

lijk na ontsteken goed blijven branden, dan moet de stuurspanning

een korte tijd een maximaal wisselspanningssignaalleveren; de

vlamboog brandt dan op maximale intensiteit. Wordt het wissel

spanningssignaal echter na ontsteken te snel kleiner, dan kan de

vlamboog gaan triggeren (oftewel herhaald ontsteken).

In het tweede geval is de amplitude van het boogstroomsignaal te

klein, waardoor de (her)ontsteekspanning van de vlamboog niet

wordt gehaald.
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Het terugkoppelsignaal is evenredig met de boogstroom.

Dit positieve signaal moet het vermogen in de vlamboog, bij een

bepaald boogstroomsignaal, zo constant mogelijk houden.

Het opstartsignaal zorgt ervoor dat de vlamboog na ontsteken een

tijdje op maximale intensiteit blijft branden.

Hierdoor wordt het triggerprobleem, dat bij het lastijdsignaal (het

eerste geval) besproken is, voorkomen.

Het lastijd- en het boogstroomsignaal kunnen:

a) met de hand worden ingesteld (schakelaar in stand man.).

Het lastijdsignaal wordt met een timer en het boogstroomsignaal

met een potentiometer ingesteld.

b) met een microprocessor worden gestuurd (schakelaar in stand

auto ).

Het terugkoppelsignaal wordt door de boogstroom-detektieschakeling

gegenereerd. De ontsteek-detektieschakeling maakt uit dit terug

koppelsignaal, samen met het lastijdsignaal, het opstart- en het

ontsteeksignaal.

Het ontsteeksignaal geeft aan wanneer de vlamboog werkelijk ont

steekt en is hoog als de vlamboog brandt.

De verschillende deelschakelingen in het principeschema komen

nu ter sprake.
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3.2. De boogstroom-detektieschakeling

Het blokschema van de boogstroom-detektieschakeling staat in

Fig. 11.

te rugkoppel
signaal

- gelijkrichter ~ integrator

oogstroom

in

versterker ~

boogstroom-
referentie

--- scoop

b

Fig. 11: Het blokschema van de boogstroom-detektieschakeling.

De boogstroom wordt met een stroomprobe, in de stand 2 rnA/mV,

gemeten en via een BNC -plug aan de boogstroom-detektieschakeling

(zie appendix E) toegevoerd. Die versterkt allereerst het ingangs

signaal. Het versterkte boogstroomsignaal, de boogstroomreferen

tie, kan via een BNC -plug op een 0 scilloscoop zichtbaar worden

gemaakt. Staat de verticale gevoeligheid van deze scoop in de

stand 2 V/schaaldeel, dan correspondeert een schaaldeel met een

boogstroom van ongeveer 9,5 rnA (top-top waarde).

Deze boogstroomreferentie wordt vervolgens gelijkgericht en aan

een integrator toegevoerd. Het uitgangssignaal van de integrator

is het gewenste terugkoppelsignaal.
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3. 3. De ontsteek-detektie schakeling

De werking van de ontsteek-detektieschakeling (zie appendix F) voIgt

uit het blokschema in Fig. 12.

ontsteeksignaal

lastijdsignaal r I'
&

....
L

terugkoppel-
signaal +SV- J C ~

Q 1

-IT T

-
i- K Q -s

In

opstartsignaal

Fig. 12: Het blokschema van de ontsteek-detektieschakeling.

Als het lastijdsignaal laag is, brandt de vlamboog niet en is er geen

terugkoppelsignaal. De uitgang van de NAND, oftewel de clear-ingang

van de JK-FF, is dan hoog.

Uit de gedeeltelijke waarheidstabel van deze, op de positieve flank

triggerende JK-FF (zie Fig. 13) voIgt dat de JK-FF gecleared is.
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X=don It careinputs outputs

S( et) C(lear) T(klok) J K Qn+l Qn+l

L H X X X L H

L L -r H L H L

i

L=laag niveau

H=hoog niveau

--l=pos. flank

triggering

Q l=toestand na
n+
po s. klokflank

Fig. 13: Een gedeelte van de waarheidstabel van de JK-FF.

De Q-uitgang, die nu hoog is, bepaalt het omklapniveau van de com

parator. Dit omklapniveau ligt nu op 2 V zodat de uitgang van de

comparator, oftewel het ontsteeksignaal, laag is.

De Q-uitgang van de JK-FF is laag, waardoor de omkeertrap ervoor

zorgt dat het opstartsignaal hoog is.

In deze situatie, waarin het lastijdsignaal laag is, is het ontsteek

signaal laag en het opstartsignaal hoog.

Wordt het lastijdsignaal hoog dan wordt de clear-ingang van de

JK-FF laag. Omdat zowel het lastijdsignaal als het opstartsignaal

hoog zijn zal de vlamboog, korte tijd nadat het lastijdsignaal hoog

wordt, op maximale intensiteit gaan branden. Dit levert een terug

koppelsignaal groter dan 2 V, waardoor de comparator omslaat.

Hierdoor wordt het ontsteeksignaal hoog en krijgt de JK-FF een

positieve klokflank. De JK-FF slaat om zodat de Q -uitgang hoog en

het opstartsignaal laag wordt.

Omdat nu het lastijdsignaal hoog en het opstartsignaal laag is, zal

de vlamboog op een door de boogstroomsturing bepaalde intensiteit

gaan branden.

Gaat de vlamboog nu op een kleine intensiteit branden, dan komt

het terugkoppelsignaal onder de 2 V te liggen. Om te voorkomen

dat in deze situatie het opstartsignaal weer hoog en het ontsteek

signaal weer laag wordt, is de Q -uitgang van de JK -FF met de

comparator verbonden. Hierdoor ligt het omklapniveau van de

comparator, bij ontstoken vlamboog, op 0 V.
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Tot slot nog enkele opmerkingen:

1) Gedurende de tijd dat het lastijdsignaal hoog wordt en de vlamboog

werkelijk ontsteekt. loopt er als gevolg van de capacitaire

werking van de elektroden al een kleine boogstroom. Deze kleine

boogstroom veroorzaakt een terugkoppelsignaal waarop de compa

rator niet mag reageren. Om deze reden kan het omklapniveau

van de comparator niet constant op 0 V liggen.

2) Om te voorkomen dat het opstartsignaal te snel van niveau veran

dert is over de terugkoppelweerstand in de omkeertrap een

condensator van 49 nF gezet. Een te snelle verandering van hoog

naar laag maakt namelijk de stuurspanning U t kortstondigs uur
zo klein dat de vlamboog even uitvalt.
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3.4. De stuurschakeling

De werking van de stuurschakeling (zie Fig. 14) 1S als voIgt:

lastijdsi gnaal

terugkoppel

signaal

boogstroorn

signaal

opstart
signaal-

22k 56k

220k

Ustuur

Fig. 14: De stuurschakeling.

Als de vlamboog niet brandt, is er geen terugkoppelsignaal en is het

opstartsignaal hoog. Hierdoor zal onafhankelijk van de grootte van

het negatieve boogstroomsignaal punt X aan aarde liggen.

Het lastijdsignaal moet in deze situatie laag zijn, omdat de stuur-

spanning U t dan 0 V bedraagt.
s uur

Wordt het lastijdsignaal hoog dan wordt de stuurspanning maximaal

negatief; hierdoor zal de vlamboog even later ontsteken.

Het kleine terugkoppelsignaal, dat als gevolg van de capacitaire

werking van de elektroden voor het ontsteken van de vlamboog ontstaat,

heeft geen invloed op de stuurspanning.

Als de vlamboog vervolgens werkelijk ontsteekt krijgen we een groot

terugkoppelsignaal en wordt even later het opstartsignaal laag.

Hierdoor kan afhankelijk van de grootte van het boogstroom- en het

terugkoppelsignaal punt X negatief worden. Deze negatieve spanning
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maakt de stuurspanning minder negatief waardoor de vlamboog op

een kleinere intensiteit gaat branden.



- 26 -

4. DE IN - EN UITKOPPELING VAN RET LICHTVERMOGEN

De verwachting is dat de 1astijd, die nodig is om een verde1er te

maken, in de orde van grootte van 0, 1 - 2 s ligt.

Binnen deze tijd moet de microprocessor de juiste stuursigna1en

afgeven. Het uitgangsvermogen P3 (zie Fig. 4) moet dus meerdere

ma1en binnen deze 0, 1 - 2 s worden gemeten.

Daartoe wordt het vermogen P3 gemeten met een Rohde en Schwarz

ontvanger (Se1ektomat, type USWV, geschikt voor frequenties van

30 - 400 MHz) en wordt de zender, die het ingangsvermogen PI

levert, met 30 MHz gemodu1eerd.

Het vermogen P3 bepaa1t samen met het microprocessorprogramma

de v1amboogsturing. De v1amboogsturing is zodanig dat er een

bepaa1de verhouding (x) tus sen het uitgangsvermogen P3 en het in

gangsvermogen PI ontstaat (P3 =xPI met x =0,01 - 0,99).

Hierbij wordt het vermogen P3 in een fotodiode, de BPW 34, omgezet

in een signaa1stroom i • De signaa1stroom wordt met een weer stand
s

omgezet in een signaa1spanning en vervo1gens met de ontvanger

gemeten (zie Fig. 15).

i
s

__0
glasveze1

P3 -, r-
1'~~BPW 34

1,2 nF + 1
--

.~-r- -

ontvanger 2k7

II"

5V

Fig. 15: De uitkoppeling met: i =signaa1stroom = P3. R
s

P3 =lichtvermogen (W)

R = responsitiviteit fotodiode (A/W).



- 27 -

De meets panning is dus rechtevenredig met het door de fotodiode

gedetekteerde vermogen P3.

Het kleinste signaal dat de ontvanger nog kan meten, bedraagt

10 ,AJ.V
eff

.

Een 1 %koppeling (P3 =0,01 PI) moet dus nog een meetsignaal van

minimaal 10 )J-V
eff

leveren. Hiervoor moet er voldoende vermogen

PI in de vezel gekoppeld worden. Dit is mogelijk door voor de

inkoppeling een laser en objectieven te gebruiken (zie Fig. 16).

De laser wordt, zoals vermeld, met 30 MHz gemoduleerd.

n. a. =0, 40

20x

lasersturing

laser

Fig. 16: De inkoppeling.

0,25

lOx

PI-z.-------
glasvezel

2e objectief

De specificatie s en de instelling van de laser zijn vermeld in

appendix G.
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5. DE MICROPROCESSOR INTERFACES

Het uitgangsvermogen P3 van de verde1er moet de v1amboog kunnen

rege1en. Daartoe is een koppeling tussen de uitkoppeling en de

microprocessor, interface 1 genaamd, nodig (zie Fig. 17).

UITKOPPELING INTERFACE 1 .,.up

f =

I sample- analoog I
~n U=:. P. P. I.

ontvanger versterker r-- hold r-- digitaal -
I 8chakeling omzetter I 8255

30 MHz

I T I
sample -hold signaal I

Fig. 17: De koppeling tussen de uitkoppeling en de microprocessor

oftewe1 interface 1.

Het ingangssignaa1 van deze koppeling moet een maat voor het

uitgangsvermogen P3 zijn.

Hiervoor is de negatieve uitgangsgelijkspanning van de ontvanger

genomen, omdat deze gelijkspanning evenredig met de amplitude

van het ontvangen 30 MHz ingangssignaa1 is.

Dit gelijkspanningssignaa1 wordt eerst van teken veranderd en

versterkt. Hierdoor wordt het gelijkspanningssignaa1 aangepast

aan het ingangsniveau van de ana100g digitaa1 omzetter (0 tot +10V).

Het versterkte gelijkspannings signaa1 wordt vervo1gens op

commando van de microprocessor gesampe1d. Dit gesampe1de

signaa1 wordt daarna omgezet in een ana100g digitaa1 omzetter.

Het digita1e uitgangssignaa1 wordt voor verwerking aan de

microprocessor toegevoerd.
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Het microprocessorprogramma bepaalt vervolgens, onder meer via

interface 2, hoe de vlamboog wordt gestuurd.

Interface 2 (zie Fig. 18) bestaat uit een digitaal analoog omzetter,

een buffertrap en een integrator.

g

IVLAMBOOG

/STURING
INTERFACE 2

-I
,tip I

I digitaal
IP.P.I. --- analoog ---- buffertrap f-e- integrator -

8255
I omzetter Iboogstroom-

si naal

Fig. 18: Interface 2.

De buffertrap is nodig vanwege de hoogohmige spanningsuitgang van

de digitaal analoog omzetter.

Het uitgangssignaal van de buffertrap wordt gelbtegreerd omdat het

boogstroomsignaal niet te snel in amplitude mag veranderen. Een

te snelle amplitudeverkleining kan namelijk de stuurspanning

korte tijd te klein maken, waardoor de vlamboog even uitvalt.

De schakeling van interface 1 en interface 2 staat in appendix H

respectievelijk I.
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6. DE MICROPROCESSOR

6.1. De in- en output

De gebruikte microprocessor is de EWMC microprocessor.

Deze microprocessor bevat onder meer 8k bytes EPROM (2732),

8k bytes RAM (8185), 48 parallelle I/O lijnen (8255) en een

keyboard/display controller.

Een Tandy computer, TRS-80, wordt als terminal voor de EWMC

microprocessor geschakeld. In deze toepassing wordt alles wat op

het keyboard ingetypt wordt, via het interface, RS - 232 - C, naar

de EWMC microprocessor gestuurd. Bovendien wordt datgene wat

de EWMC microprocessor terugzendt op het beeldscherm zichtbaar.

De in- en output van de microprocessor loopt via een Programmeble

Peripheral Interface, de P. P. 1. 8255.

De manier waarop de in- en output wordt bedreven hangt af van een

besturingswoord. Bovendien geeft dit besturingswoord aan welke

poorten als in- of als outputpoort worden gedefini~erd (zie Fig. 19).

P. P. 1.

8255

8 bits

4 bits

4 bits

8 bits

POORT A

POORT C UPPER

POORT CLOWER

POORT B

Fig. 19: De Programmeble Peripheral Interface 8255.
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Voor de vlamboogsturing komt direkt geprogrammeerde I/O in aan

merking, waarbij er een direkte verbinding met de buitenwereld is.

Bovendien worden poort A en poort C upper als inputpoort en poort

C lower en poort B als outputpoort gedefini~erd.

Het besturingswoord, in dit geval 98(H), moet eerst in het besturings

register van de 8255 worden geplaatst, waarna de gewenste in- en

output mo gelijk is.

Deze in- en output is afhankelijk van het microprocessorprogramma.

Een programma om de vlamboog te sturen komt in de volgende

paragraaf ter sprake. Dit programma kan naar believen worden

veranderd. am echter de instructies in dit programma te kunnen

begrijpen, moet bekend zijn welk signaal op welke poortlijn staat

(zie appendix J).
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6.2. Een microprocessorprogramma

Het is de bedoeling dat de microproces sor de v1amboog zodanig

stuurt dat er een inge snoerde veze1 ontstaat, waarvan het uitgangs

vermogen een bepaa1d, in te stellen percentage van het ingangs

vermogen bedraagt.

Om dit gewenste vermogen te verkrijgen, is een programma

geschreven dat het vo1gende doet:

Voordat de v1amboog wordt ontstoken, wordt het uitgangsvermogen

van de veze1 gemeten. Daarna wordt, aan de hand van het ingeste1de

percentage, het gewenste uitgangsvermogen van de veze1 berekend.

Vervo1gens wordt de v1amboog ontstoken.

De v1amboog brandt dan met een constante intensiteit totdat het uit

gangsvermogen van de veze1 tot een bepaa1de waarde is afgenomen.

Deze vermogensafname is in het programma vastge1egd.

Zodra de vermogensafname is bereikt, gaat de v1amboog op een

andere intensiteit branden.

De vlamboog blijft op deze intensiteit branden totdat het gewenste

uitgangsvermogen uit de veze1 komt.

Wordt dit gewenste vermogen bereikt, dan dooft de v1amboog en

wacht het programma een tijdje om de vezel te 1aten afkoelen.

Na de afkoe1periode wordt nogmaals het uitgangsvermogen van de

vezel gemeten.

Het programma slaat bovendien enkele gegevens in het geheugen Ope

Na afloop van het programma bezitten de adressen 2FFF tot en met

3005 namelijk de volgende informatie:

adres 2FFF: de vlamboogintensiteit bij ontsteken van de vlamboog

(intensiteit)

adres 3000 het gemeten vermogen voordat de vlamboog is ontsto

ken (P "t voor ontsteken =P v. O. )
Ul U

adres 3001 het ingestelde percentage van de vermogensdoorkoppe-

ling (percentage)
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10 O( decimaal)
P =ber

het berekende gewenste vermogen (P
b

), met
er

P . voor ontsteken x percentage
Ult

adres 3002

adres 3003 : de restterm van bovenstaande deling (rest)

adres 3004 : het gemeten vermogen bij doyen van de vlamboog

(P 't bij doyen = P b. d. )
Ul U

adres 3005 het gemeten vermogen na de afkoelperiode

(P 't na afkoelen =P n. a.)
Ul U

Het flowdiagram van dit programma, dat de adressen 2000 tot en

met 20D3 beslaat, staat in de figuren 20 en 21.

Het programma staat in appendix K en de gebruikte adressen met

de bijbehorende adresinhouden staan in appendix L.

Tot slot dient nog vermeld te worden dat, voordat het programma

gestart wordt, de registers C en D moeten worden gevuld.

Register C krijgt als inhoud het gewenste percentage van het door

gekoppelde vermogen (b. v. XC = 32 = 50 %).

Register D krij gt als inhoud een getal dat de vlamboogintensiteit bij

ontsteken aangeeft (b. v. XD = 50).
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start (= G2000)

initialiseer de P.P.I.

meet en berg het vermogen (Pu,·.oo) op

berg de ingestelde waardes (het

percentage en de intensiteit) op

bereken en berg het gewenste ,oermogen (P
ber

) op

(dit blok wordt in een apart flowdiagram in Fig. 21 behandeld)

lees de ,olamboogintenslteit en ontsteek de vlamboog

nee

rego E := 20(H)

neem een sample en berg op.

vergelijk: sample - (reg. E) - gewenste vermogen

verander de vlamboog

intensiteit

nee

nee

doof de vlamboog. laat de verdelerlas afkoelen. meet

en berg het doorgekoppeld vermogen (Pun. a.) op

stop

FIG. 20: HET FLOWDIAGRAM VAN HET PROGRAMMA.
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haal de vermenigvuldiger (percentage)

haal het vermenigvuldigtal (Pu v. 0.)

maak produkt 0 (reg. Hen L) en zet teller op 8 (reg. B)

schuif produkt en vermenigvuldiger 1 bit naar links

d.w.z. vermenigvu1dig met 2

produkt := produkt + vermenigvuldigtal

teller 1 verlagen

nee

ja

maak deler lOO(decimaal). zet teller op 8

en quotil!nt =0

schuif deeltal en quotU!nt 1 bit naar links

8 MSB van deeltal := 8 MSB deeltal - dele r

quotil!n't := quotU!nt + 1

teller 1 verlagen

nee

berg hE't gewenste vermogen (P
ber

=quotil!nt =reg. L)

en de restterm (rest = reg. H) op

FIG. 21 HET FLOWDIAGRAM VOOR HET BEREKENEN VAN HET GEWENSTE VERMOGEN.



- 36 -

7. EXPERIMENTEN EN MEETRESULTATEN

Het microproces sorprogramma is uitgetest op een vezel, die links

en rechts van de elektroden is ingeklemd (zie Fig. 22).

f1-elektrode

U inklernrning

slede

Fig. 22: De vezelinklemming.

De inklemmingen zijn bevestigd op sledes J waaraan met een kracht F

wordt getrokken. De trekkracht van de veer is met een staaf instel

baar, zodat de trekkracht evenredig is met de ingestelde afstand l.

Wordt de vezel door de vlamboog verhit, dan wordt de vezel zacht

en als gevolg van de trekkracht ingesnoerd, oftewel getaperd.

Door de tapervorm wordt een gedeelte van het ingekoppeld vermogen

P. uitgekoppeld. Hierdoor is het uitgangsvermogen van de vezel P .
In Ult

afhankelijk van de tapervorm

Het microprocessorprogramma blijkt een maximale vlambooginten-

siteit, een boogstroom van ongeveer 95 rnA , te geven als
top-top

register D met 12(H) wordt gevuld.

De minimale vlamboogintensiteit - boogstroom ongeveer 29 rnA -top-top
wordt verkregen als in register D 85(H) staat.
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Bij alle hie rna volgende metingen

- wordt het uitgangsvermogen bij doyen van de vlamboog (P b. d. )
u

en het uitgangsvermogen na de afkoelperiode (p n. a.) genormeerd
u

op het gemeten vermogen v66rdat de vlamboog ontsteekt (P v. 0.).
u

- wordt de vlamboogintensiteit genormeerd op de maximale vlam-

boogintensiteit.

- blijkt het berekende gewenste vermogen (P
b

) overeen te komen
er

met het gemeten vermogen bij doyen van de vlamboog.

Hieruit voIgt dat de vlamboog op het juiste moment gedoofd wordt

en dat de microprocessor-gestuurde vermogensmeting snel genoeg

wordt uitgevoerd.

Het microprocessorprogramma is allereerst uitgetest als de vezel

tussen de elektroden staat en de vlamboog continu op een intensiteit

brandt. De trekkracht wordt op een bepaalde waarde (F = 0, 103 N)

ingesteld en de vlamboog wordt gedoofd indien het uitgangsvermogen

50 %van het ingangsvermogen (P .t =0,5 P. ) bedraagt.
Ui in

Deze metingen zijn uitgevoerd bij verschillende vlamboogintensi-

teiten. De resultaten staan vermeld in appendix M tabel 1.

Uit dit experiment voIgt dat het uitgangsvermogen na het doyen van

de vlamboog weer toeneemt. Deze vermogenstoename is afhankelijk

van de vlamboogintensiteit (zie Fig. 23).

gemiddeld uitgangsvermogen
na de afkoelperiode

[%] t
80

70

60

50

72,7

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

-------------
gewenst

uitgangsvermo gen

Ls)--L-..!-----I...-_------L__--..L....-

o 30 50 75 100 ---'vlamboogintensiteit
(min) (max) [%]

Fig. 23: Het uiteindelijk uitgangsvermogen als funktie van de

vlamboo gintensiteit.
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Bij minimale vlamboogintensiteit is de toename kleiner dan bij een

grotere vlamboogintensiteit. Bovendien blijkt de vermogenstoename

voor grotere vlamboogintensiteiten, ongeveer vanaf 65 %van de

maximale intensiteit, nagenoeg hetzelfde te zijn.

Tijdens het experimenteren met minimale vlamboogintensiteit is

opgevallen dat de vezel niet geheel in de vlamboog staat, maar dat

de vlamboog om de vezel heen loopt. Dit veroorzaakt een grote

spreiding in de gevonden meetwaarden (zie Fig. 23).

In het kader van reproduceerbaarheid is het dus verstandig om

- de vlamboog op een grote intensiteit te laten branden of

- de vlamboog, bij gebruik van een kleine intensiteit, breder te

maken.

Om na te gaan welke invloed de trekkracht op het uiteindelijk doorge

koppeld vermogen heeft, wordt in het vorige experiment bij een

bepaalde vlamboogintensiteit de trekkracht gevarieerd.

De resultaten staan in appendix M tabel 2.

Uit dit experiment blijkt dat de gebruikte trekkracht nagenoeg geen

invloed op het uiteindelijk doorgekoppeld vermogen heeft (zie Fig. 24).

uitgangsvermogen
na afkoelperiode

[%] t
80

70
• • • • •

•

60

----...~ trekkracht F

[N]

gewenst
uitgangsvermogen

0,250,20,15
tr---a-r , ------..L.-------..L.------L..-° I 0, 1

50

Fig. 24: Het uiteindelijk uitgangsvermogen als funktie van de trek

kracht.
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Experimenten met een kleinere trekkracht zijn niet gedaan omdat de

trekkracht dan te klein wordt om de wrijvingskracht van de slede op

te heffen.

Ook wordt nagegaan wat de invloed van het ingestelde percentage is.

Daartoe wordt het uiteindelijk doorgekoppeld vermogen gemeten bij

verschillende vlamboogintensiteiten en voor enkele ingestelde per

centages.

Deze resultaten staan in appendix M tabel 3.

Uit deze resultaten is de tendens te halen dat het uiteindelijk doorge

koppeld vermogen onafhankelijk van het ingestelde percentage is en

dat het uiteindelijk doorgekoppeld vermogen, bij een vlambooginten

siteit van 65 % of groter, op eenzelide eindwaarde uitkomt (zie even

eens Fig. 23).

Om te controleren of het uiteindelijk doorgekoppeld vermogen inder

daad onafhankelijk is van het ingestelde percentage, wordt een aan

tal extra metingen verricht.

Bij deze metingen worden bij een bepaalde vlamboogintensiteit ver

schillende percentages ingesteld. De resultaten staan in appendix M

tabel 4. De meetresultaten, die in Fig. 25 zijn uitgezet, bevestigen

het vermoeden.

,/

./
,/

./

79,5 ,/ ./• ..- werkelijk verloop
~----=-----~-....;.,<--~. . . /

/
,/

/ ~ gewenst verloop
/

,/

gemiddeld uiteindelijk
doorgekoppeld vermogen

1['!ok

30 50 70 90 ---I•• ingesteld
[%J percentage

Fig. 25: Het uiteindelijk doorgekoppeld vermogen als funktie van het

inge stelde percentage.
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Wordt Fig. 23 met Fig. 25 vergeleken, dan valt op dat de eindwaarden

van het doorgekoppeld vermogen verschillen namelijk 72, 7 %tegen

79, 5 %. Beide metingen verschillen alleen in de manier van inkoppelen.

Het blijkt dan ook dat de inkoppeling - de wijze van koppelen van de

laser aan de glasvezel - een grote invloed op het uiteindelijk doorge

koppeld vermogen heeft.

Dit komt doordat de inkoppeling modusafhankelijk is en omdat de

ingesnoerde vezel, afhankelijk van de mate van insnoering, modi

doorkoppelt.

Uit experimenten met een ingesteld percentage van 50 % blijkt dat

het uiteindelijk doorgekoppeld vermogen - afhankelijk van de stand

van de laser ten opzichte van de vezel - ergens tus sen 40 en 95 %
kan liggen.

Bij een ander experiment wordt de vlamboog ontstoken indien de

vezel niet tussen de elektroden staat. Daarna wordt de vlamboog

langzaam richting vezel verplaatst.

De meetresultaten staan in appendix M tabel 5.

Het blijkt dat met deze werkwijze het uiteindelijk doorgekoppeld

vermogen in de buurt (binnen 5 %) van het gewenste doorgekoppeld

vermogen ligt. Dit resultaat blijkt bovendien onafhankelijk van de

vlamboogintensiteit te zijn. Ook blijkt de ingestelde trekkracht te

groot om een 20 % doorkoppeling te maken.

In deze situatie, waarin de vlamboog naar de vezel wordt verplaatst,

is de temperatuur van het glas op het moment dat de vlamboog wordt

gedoofd lager dan in de situatie waarin de vezel in de vlamboog

staat.

Een mogelijke verklaring voor het feit dat het uiteindelijk doorge

koppeld vermogen binnen 5 %van het gewenste doorkoppeld vermogen

ligt, zou dus kunnen zijn dat de vezel na het doyen van de vlamboog

nagenoeg niet verder wordt getaperd.

Deze verklaring maakt ook duidelijk waarom er in de situatie,

waarin de vezel in de vlamboog staat, zo In groot verschil tus sen

het uiteindelijk doorgekoppeld vermogen en het gewenste doorgekoppeld

vermogen is. Het glas heeft dan bij het doyen van de vlamboog een te
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hoge temperatuur. Hierdoor wordt de vezel nadat de vlamboog is

gedoofd nog een korte tijd verder getaperd en weI totdat het glas

hard is geworden. Daar de tapervorm tijdens dit stollingsproces

verandert, verandert ook het uiteindelijk doorgekoppeld vermogen.

Tot slot is ge~xperimenteerdin het maken van een glasvezelaftakking.

Hierbij worden twee vezels onder trekkracht naast elkaar ingeklemd.

Wordt de vlamboog ontstoken als deze trekkracht aanwezig blijft, dan

worden er twee afzonderlijke tapers getrokken.

Wordt de vlamboog ontstoken nadat deze trekkracht is weggehaald,

dan blijken de vezels aan elkaar te smelten. Het doorgekoppeld

vermogen is dan echter nihil.

Dit komt doordat de overgang bij de las niet vloeiend verloopt.

Wil er vermogen worden doorgekoppeld dan moeten de vezels nadat

ze aan elkaar zijn gelast, worden nagetaperd en weI zodanig dat de

vezels bij de las een geleidelijk verloop krij gen. In deze situatie zal,

afhankelijk van het nataperen, vermogen worden doorgekoppeld.

Resumerend kan op grond van voorgaande experimenten het volgende

worden gezegd:

- Bij alle experimenten blijkt de vlamboog op het juiste moment,

namelijk als het doorgekoppeld vermogen gelijk is aan het gewenste

vermogen, gedoofd te worden.

- Als de vezel in de vlamboog staat, is het uiteindelijk doorgekoppeld

vermogen onafhankelijk van de trekkracht en het ingestelde percen

tage, maar afhankelijk van de inkoppeling en de temperatuur van

het glas bij doyen van de vlamboog.

(Hierbij speelt het proces van verder taperen na doyen van de vlam

boog en de mode-afhankelijkheid van de tapervorm een grote rol.

Het is echter niet eenvoudig om aan te geven in welke mate en op

welke wijze beide faktoren invloed hebben op het doorgekoppeld

vermogen. Om hierover een wetenschappelijk verantwoorde uit

spraak te kunnen doen, is verder onderzoek noodzakelijk).

- De beste resultaten worden verkregen indien de vlamboog langzaam

naar de vezel toe wordt bewogen.

- Twee naast elkaar liggende vezels kunnen aan elkaar worden gelast

indien op de vezels geen trekkracht wordt uitgeoefend. Het doorge

koppeld vermogen is na het lassen echter nihil.
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het insnoeren van een enkele vezel, waarbij het uitgangsvermogen

een bepaald percentage ten opzichte van het ingangsvermogen is

afgenomen, duurt ongeveer 0,5 s. De vlamboog wordt hierbij telkens

op het juiste moment gedoofd.

De microprocessorregeling werkt dus goed en voldoende sne!'

De beste resultaten met betrekking tot het uiteindelijk doorgekoppeld

vermogen worden bereikt indien de vlamboog langzaam naar de

vezel wordt verplaatst.

Een glasvezelaftakking kan dus als voIgt worden gemaakt:

Allereerst worden de vezels, zonder trekkracht, in de vlamboog

aan elkaar gelast. Vervolgens worden de vezels buiten de vlamboog.

door trekkracht, nagetaperd.

Bij dit proces is het uitgangsvermogen in eerste instantie nul en

krijgt het daarna, afhankelijk van de tapervorm, een bepaalde waarde.

Het microprocessorprogramma dat hier is beschreven, gaat echter

uit van een vermogensafname. Voor het maken van glasvezelaftak

kingen zal het microprocessorprogramma moeten worden aangepast.

Dit geldt dan met betrekking tot de vermogenstoename, maar ook

omdat de vlamboog dan zodanig gestuurd moet worden, dat de uit

gangsvermogens uit de aftakking na het doyen van de vlamboog een

bepaalde verhouding ten opzichte van elkaar hebben. De opstelling

moet hiertoe worden uitgebreid met een tweede uitkoppeltak tussen

de glasvezelaftakking en de microproces sor.

Bovendien is het aan te bevelen om de in de huidige opstelling

gebruikte EWMC -microprocessor in combinatie met de TANDY

computer als terminal, te vervangen door een enkele microcomputer

met meerdere parallelle I/O-lijnen. Daar de TANDY -computer

alleen een serUHe I/O-lijn heeft, is deze hiervoor niet te gebruiken.
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APPENDIX C: DE SPOELVORM VAN DE SECUNDAIRE WIKKELING
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APPENDIX E: DE BOOGSTROOM-DETEKTIESCHAKELING
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APPENDIX F: DE ONTSTEEK-DETEKTIESCHAKELING
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APPENDIX G: DE SPECIFICATIES EN DE INSTELLING VAN DE

LASER

Buried- Heterostructure Injection Laser System

(Developmental Type HLP-2l00)

Hitachi Developmental Type HLP-2l00 is a semiconductor laser

system which consists of a Buried-Heterostructure laser (BH laser)

source and a regulated power supply. BH lasers are semiconductor

lasers with an extremely narrow lasing region (stripe width AJ 1 )Lm)

totally embedded in a passive, low refractive index medium.

They operate at very low current in a transverse single mode with a

nearly isotropic power profile.

Maximum ratings, absolute-maximum values

Power output

Temperature

operating temp.

storage temp.

Operating values

input voltage

input power

Characteristics (Ta = 250 C)

1 mW

115 V AC 501V60 Hz

10 W

Threshold current 1

Forward current

(for power output 1

p=0,3 mW minimum)

Power output p

Wavelength of peak

X'adiant intensity

Beam spread

(full width at half maximum)

Modulation frequency

Input impedance

min.

0,3

typo max. units

20 35 rnA

25 40 rnA

1,0 mW

830 nm

25x35 deg

up to 20 MHz

50 Ohm
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Om na te gaan hoe de laser gemoduleerd kan worden, maken we

gebruik van een ijkdiode, de UDT PIN - 10 DP.

Deze ijkdiode heeft bij 830 nm - de golflengte waarbij de laser de

piek in het vermogensspektrum heeft - een responsitiviteit van

0, 345 A/W. Een nadeel is dat de ijkdiode een responsietijd in de

orde van grootte van 1000 ns heeft, zodat de laser bij het uittesten

van de grootte van het modulatiesignaal niet met 30 MHz gemodu

leerd kan worden. We nemen daarom een modulatiesignaal van

50 kHz.

Allereerst wordt de ijkdiode zo dicht mogelijk bij de laser gezet.

Hierna wordt de dc-stroom door de laser opgevoerd totdat de wijzer

van de meter, die het optisch uitgestraalde vermogen aangeeft, aan

de rand van het rode gebied staat. Nu wordt een oscilloscoop met

een ingangsimpedantie van 50~ over de ijkdiode gezet en de spanning

op de scoop afgelezen. Deze bedraagt ongeveer 17 mY, hetgeen

overeenkomt met een door de laser uitgestraald vermogen van

~l mW.

Vervolgens wordt de dc-stroom door de laser verkleind, waarna de

laser met een 50 kHz signaal wordt gemoduleerd. De amplitude van

het modulatiesignaal en de grootte van de dc-stroom door de laser

worden nu zodanig op elkaar afgestemd, dat de topwaarde van de

maximaal sinusvormige spanning over de ijkdiode weer op 17 mV

komt te liggen.

De grootte van deze dc-stroom en van het modulatiesignaal blijken

sterk temperatuurafhankelijk te zijn.

Vervolgens wordt bij deze ingestelde waarden van het modulatiesig

naal (50 kHz) en de dc-stroom het laserlicht in een vezel gekoppeld

en het uitgangsvermogen uit deze vezel met een snelle avalanche·

fotodiode, de C 30902E, gedetekteerd. Hierna wordt de frequentie

van het modulatiesignaal, bij gelijkblijvende amplitude, opgevoerd

tot 30 MHz. Hierdoor neemt de uitgangsamplitude op de oscilloscoop

vanaf een frequentie boven de 20 MHz geleidelijk af en blijkt bij

30 MHz gehalveerd te zijn ten opzichte van frequenties lager dan

20 MHz.
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De 50 kHz-metingen met de ijkdiode bepalen dus de instelling van

de laser indien deze met 30 MHz wordt gemoduleerd.

Er wordt eenzelfde de - stroom ingesteld en de amplitude van het

30 MHz modulatiesignaal mag een faktor 2 groter zijn dan bij de

50 kHz-meting.
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APPENDIX I: INTERFACE 2
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APPENDIX J: DE PROGRAMMEBLE PERIPHERAL INTERFACE

EN DE EWMC CONNECTORAANSLUITING

van AD
omzetter

naar DA

omzetter

.s.b.)

.s.b.)

tijdsignaal

dsignaal

nk and not convert
(Bel

m.s.b.)

steeksignaal
a not ready (DR)

m.s.b.)

C connectorYlcr/oce,rboay fWMRRI.
8255

b
o

)-..... 48 ~ ~l
b1 46 ~

poortA b2 44 ~
~ 42 ~

( ad res ~ b; 40 ~
4030) bs 38 ~

b, 36 Dl
b1 34 ~

poort bo
r 8. 32 las
L

r--

C-lower b1
ri 8. 30 hoI
L...;

t--
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APPENDIX K: HET PROGRAMMA

Instructie Kommentaar

de omzetting heeft plaatsgevonden dus zet het

hex. getal weg op adres 3000 (=P v. 0.)
u

lees reg. C (=percentage) uit en zet dit weg

op adre s 3001

haal de vermenigvuldiger (=percentage)

maak produkt 0

zet teller op 8

produkt := 2x produKt

is carry van vermenigvuldiger I?

ja, dus produkt := produkt + vermenigvuldigtal

haal vermenigvuldigtal (=P v. 0.)
u

}
zet de vlamboogamplitude (reg. D) in adres

2FFF

}

MVI A, 98(H) } initialiseer de P. P. 1. (zet het besturings-

STA 4033(H) woord in het besturingsregister)

MVI A, FB(H)} maak het holdsignaal "0" en het BC-signaal

STA 4032(H) "1"

MVI A, 04(H) } wachtlus van ± 20..-u s om de acquisitietijd

DCR A van de sample -hold schakeling te overbrug-

JNZ LUSI gen

MVI A, F9(H) } neem een sample (BC blijft "1", hold wordt

STA 4032(H) "1 II)

MVI A, FD(H) sample omzetten in hex. getal (BC wordt

STA 4032(H) "0", hold blijft "I"); omzetting klaar als

LDA 4032(H) DR "0" wordt

ANI20(H)

JNZ DRI

LXI H, 3000(H}
LDA 4030(H)

MOV M, A

INX H

MOV M, C

MOV A, C

DCX H

MOV E,M

DCX H

MOV M, D

MVI D, OO(H)

LXI H, OOOO(H)

MVI B, 08 (H)

LUSl:

DRl:

VERM:DAD H

RAL

JNC VERLI

DAD D
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teller 1 verlagen

quotit!nt :=quotit!nt + 1

teller 1 verlagen

ja. dan spring

nee. 8 MSB deeltal := 8 MSB deeltal - deler

maak deler gelijk aan 100(decimaal)

zet teller op 8

vermenigvuldig deeltal en quotit!nt met 2

} is deler > 8 MSB van het deeltal

DCR B

JNZ VERM

MVI C. 64(H)

MVI B. 08(H)

DAD H

MOV A.H

SUB C

JC VERL2

MOV H.A

INR L

DCR B

JNZ DEEL

SHLD 3002(H) berg het gewenste vermogen en de restterm op

LDA 2FFF(H)} lees de vlamboogintensiteit

STA 403l(H)

MVI A. FA(H)) geef het lastijdsignaal en maak BC "1" en

STA 4032(H) J hold "0"

LDA 4032(H) } vlamboog ontstoken?

ANI 10(H) (is ontsteeksignaal "I"?)

JZ UIT

MVI E. 20(H) bepaalt de absolute vermogensafname

voordat de vlamboog op een andere

intensiteit gaat branden

DEEL:

VERLl:

VERL2:

UIT:

sample omzetten in hex. getal (Be wordt

"0"); omzetting klaar als DR "0" wordt

wachtlus van ±20}A.S om de acquisitietijd

van de sample-hold schakeling te

overbruggen

SAMP: MVI A. FA(H)

STA 4032(H)

MVI A. 03(H)

LUS2: DCR A

JNZ LUS2

MVI A. F8(H)}neem een sample (hold wordt "I")

STA 4032(H)

MVI A. FC(H)

STA 4032(H)

OMZET: LDA 4032(H)

ANI20(H)

JNZ OMZET
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wachtlus om de verdelerlas te laten

spring terug naar het monitorprogramma

vergelijk: sample - (E) - gewenst vermogen

meet nogmaals het doorgekoppeld vermogen

en zet dit weg op adres 3005

afkoelen (Iedere keer nadat de inhoud van

registerpaar B met 1 verlaagd wordt,

wordt er een wachtlus - bepaald door reg. E 

doorlopen. Dit stopt als de inhoud van

registerpaar B nul wordt. )

}verander de vlamboogintensiteit

}reg• E =OO(H}?

LDA 4030(H) ~zet het hex. getal weg op adres 3004

LXI H, 3004(H)

MOV M, A

LXI H, 3002(H)

SUB E

SUB M

JNC SAMP

MOV A, E

NOP

DCRA

JZ DOOF

MVI A, 79(H)

STA 403l(H)

MVI E, Ol(H)

JMP SAMP

DOOF: MVI A, FB(H) }dOOf de vlamboog en BC wordt "I" en hold

STA 4032(H) wordt "0"

MVI B,OF(H)

MVI C, FF(H)

LUS4: MVI E, FF(H)

LUS3: DCR E

JNZ LUS3

DCX B

MOV A, B

ORA C

JNZ LUS4

MVI A, F9(H)

STA 4032(H)

MVI A, FD(H)

'STA 4032(H)

CONY: LDA 4032(H)

ANI20(H)

JNZ CONY

LXI H, 3005(H)

LDA 4030(H)

MOV M,A

RST
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APPENDIX L: DE GEBRUIKTE ADRESSEN MET DE BIJBEHORENDE

ADRESINHOUDEN

adres instructie inhoud adres instructie inhoud

(hex) (mnemonic) (hex) (hex) (mnemonic) (hex)

2000 MVIA 3E 201E 20(H) 20

2001 98(H) 98 201F JNZ DRI C2

2002 STA 32 2020 lA(H) lA

2003 33(H) 33 2021 20(H) 20

2004 40(H) 40 2022 LXI H 21

2005 MVIA 3E 2023 OO(H) 00

2006 FB(H) FB 2024 30(H) 30

2007 STA 32 2025 LDA 3A

2008 32(H) 32 2026 30(H) 30

2009 40(H) 40 2027 40(H) 40

200A MVIA 3E 2028 MOV M,A 77

200B 04(H) 04 2029 INX H 23

200C LUSl:DCR A 3D 202A MOV M, C 71

200D JNZ LUSI C2 202B MOV A, C 79

200E OC(H) OC 202C DCX H 2B

200F 20(H) 20 202D MOV E,M 5E

2010 MVIA 3E 202E DCXH 2B

2011 F9(H) F9 202F MOV M,D 72

2012 STA 32 2030 MVI D 16

2013 32(H) 32 2031 OO(H) 00

2014 40(H) 40 2032 LXI H 21

2015 MVIA 3E 2033 OO(H) 00

2016 FD(H) FD 2034 OO(H) 00

2017 STA 32 2035 MVIB 06

2018 32(H) 32 2036 08(H) 08

2019 40(H) 40 2037 VERM:DAD H 29

201A DRl:LDA 3A 2038 RAL 17

201B 32(H) 32 2039 JNC VERLI D2

201C 40(H) 40 203A 3D(H) 3D

201D ANI E6 203B 20(H) 20
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adres instructie inhoud adres instructie inhoud

(hex) (rn.nern.onic) (hex) (hex) (rn.nern.onic) (hex)

203C DAD D 19 205E 40(H) 40

203D VERLl:DCR B 05 205F UIT:LDA 3A

203E JNZ VERM C2 2060 32(H) 32

203F 37(H) 37 2061 40(H) 40

2040 20(H) 20 2062 ANI E6

2041 MVI C OE 2063 10(H) 10

2042 64(H) 64 2064 JZ UIT CA

2043 MVI B 06 2065 5F(H) SF

2044 08(H) 08 2066 20(H) 20

2045 DEEL:DAD H 29 2067 MYI E IE

2046 MOV A,H 7C 2068 20(H) 20

2047 SUB C 91 2069 SAMP:MVI A 3E

2048 JC VERL2 DA 206A FA(H) FA

2049 4D(H) 4D 206B STA 32

204A 20(H) 20 206C 32(H) 32

204B MOV H,A 67 206D 40(H) 40

204C INR L 2C 206E MVI A 3E

204D VERL2:DCR B 05 206F 03(H) 03

204E JNZ DEEL C2 2070 LUS2:DCR A 3D

204F 45(H) 45 2071 JNZ LUS2 C2

2050 20(H) 20 2072 70(H) 70

2051 SHLD 22 2073 20(H) 20

2052 02(H) 02 2074 MVI A 3E

2053 30(H) 30 2075 F8(H) F8

2054 LDA 3A 2076 STA 32

2055 FF(H) FF 2077 32(H) 32

2056 2F(H) 2F 2078 40(H) 40

2057 STA 32 2079 MYI A 3E

2058 31(H) 31 207A FC(H) FC

2059 40(H) 40 207B STA 32

205A MVIA 3E 207C 32(H) 32

205B FA(H) FA 207D 40(H) . 40

205C STA 32 207E OMZET:LDA 3A

205D 32(H) 32 207F 32(H) 32
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adres instructie inhoud adres instructie inhoud

(hex) (mnemonic) (hex) (hex) (mnemonic) (hex)

2080 40(H) 40 20A2 JMP SAMP C3

2081 ANI E6 20A3 69(H) 69

2082 20(H) 20 20A4 20(H) 20

2083 JNZ OMZET C2 20A5 DOOF:MVI A 3E

2084 7E(H) 7E 20A6 FB(H) FB

2085 20(H) 20 20A7 STA 32

2086 LDA 3A 20A8 32(H) 32

2087 30(H) 30 20A9 40(H) 40

2088 40(H) 40 20AA MVI B 06

2089 LXI H 21 20AB OF(H) OF

208A 04(H) 04 20AC MVI C OE

208B 30(H) 30 20AD FF(H) FF

208C MOV M,A 77 20AE LUS4:MVI E IE

208D LXI H 21 20AF FF(H) FF

208E 02(H) 02 20BO LUS3:DCR E ID

208F 30(H) 30 20Bl JNZ LUS3 C2

2090 SUB E 93 20B2 BO(H) BO

2091 SUB M 96 20B3 20(H) 20

2092 JNC SAMP D2 20B4 DCX B OB

2093 69(H) 69 20B5 MOV A, B 78

2094 20(H) 20 20B6 ORA C Bl

2095 MOVA, E 7B 20B7 JNZ LUS4 C2

2096 NOP 00 20B8 AE(H) AE

2097 DCRA 3D 20B9 20(H) 20

2098 JZ DOOF CA 20BA MVIA 3E

2099 A5(H) AS 20BB F9(H) F9

209A 20(H) 20 20BC STA 32

209B MVIA 3E 20BD 32(H) 32

209C 79(H) 79 20BE 40(H) 40

209D STA 32 20BF MVIA 3E

209E 31(H) 31 20CO FD(H) FD

209F 40(H) 40 20Cl STA 32

20AO MVI E IE 20C2 32(H) 32

20Al oI(H) 01 20C3 40(H) 40
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adres instructie inhoud

(hex) (mnemonic) (hex)

20C4 CONV:LDA 3A

20CS 32(H) 32

20C6 40(H) 40

20C7 ANI E6

20CB 20(H) 20

20C9 JNZ CONV C2

20CA C4(H) C4

20CB 20(H) 20

20CC LXI H 21

20CD OS(H) 05

20CE 30(H) 30

20CF LDA 3A

20DO 30(H) 30

20D1 40(H) 40

20D2 MOV M,A 77

20D3 RST CF
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APPENDIX M: MEETRESULTATEN

De in de tabellen verme1de waarden van het uitgangsvermogen bij doyen

van de v1amboog (P b. d.), het uitgangsvermogen na de aikoe1periode
u

(P n. a. ) en de v1amboogintensiteit zijn genormeerd op de maximum
u

waarde.

TABEL 1: De uitgangsvermogens bij verschillende v1amboogintensi

teiten bij een ingeste1d percentage van 50% en een trek

kracht F = 0, 103 N.

intensiteit= 30 % intensiteit=55% intensiteit=65%

experiment P b. d. P n. a. P b. d. P n. a. P b.d. P n. a.
u u u u u u

[%J [%J [%J [%J [%J [%J

1 50 67,6 50,2 66,7 50 70, 9

2 50 50,4 50 69,6 50,2 72, 1

3 50,2 59,8 50,2 69,7 50,2 72,7

4 50,2 62,9 50,2 70, 1 50 70,2

5 50 61,9 50 68,7 50 72,6

6 50 47,2

intensiteit=74% intensiteit=80 % intensiteit=90 %

expe riment P b. d. P n. a. P b. d. P n. a. P b. d. P n. a.
u

[%J
u u u u u

[%J [%J [%J [%J [%J

1 50,2 72,7 50,2 74,2 50,2 71,9

2 50,2 72,9 50 71,8 50 73,8

3 50 72,6 50,2 72,1
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TABEL 2: De uitgangsvermogens bij verschillende trekkrachten, bij

een ingeste1d percentage van 50% en een v1amboogintensi

teit van 74%.

experiment 1 experiment 2 experiment 3

trekkracht F P b. d. P n. a. P b. d. P n. a. P b. d. P n. a.
u u u u u u

[NJ [%J [%J [%J [%J [%J [%]

0,103 (1=50,8 mm) 50,2 72,7 50,2 72,9 50 72,6

0, 116 (1=55 mm) 50,2 73, 3 50 73

0, 132 (1 =60 mm) 50,2 73, 3

0,148 (1=65 rnrn) 50 73,2

0, 164 (1 =70 mm) 50,2 72,5

0,246 (1=95,8 mm) 50 75,6

TABEL 3: De uitgangsvermogens bij verschillende v1amboogintensi

teiten en ingeste1de percentages bij constante trekkracht

F=0,103N.

percentage = 70% intensiteit = 74%

intensiteit= 35% intensiteit=55% . percentage=30% percentage=20%

exp P b. d. P n. a. P b. d. P n. a. P b. d. P n. a. P b. d. P n. a.
u u u u u u u u

[%J [%J [%J [%J [%J [%J [%J [%J
1 69,9 61, 3 69,8 61,9 29,9 72, 1 20, 3 72, 1

2 70 62,5 70, 1 60,2 30 70,7 20,2 75
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TABEL 4: De uitgangsvermogens bij verschillende ingeste1de percen

tages bij een v1amboogintensiteit van 74 % en een trekkracht

F=O,103N.

percentage=30% percentage=50% percentage=70%

experiment P b. d. P n. a. P b. d. P n. a. P b. d. P n. a.
u u u u u u

[%] [%] [%] [%] [%] [%]

1 30,2 79,6 50,2 78,6 69,8 77

2 30,2 79,4 50,2 80,4 70 79,8

percentage=80% percentage=90%

experiment P b. d. P n. a. P b. d. P n. a.
u u u u

[%] [%] [%] [%]

1 80, 1 84, 1 90 83,8

2 80 82 90 85

TABEL 5: De uitgangsvermogens bij verschillende v1amboogintensi

teiten en ingeste1de percentages bij een trekkracht

F = 0, 103 N en waarbij de v1amboog naar de veze1 wordt

verp1aatst.

intensiteit = 55% intensiteit=90% intensiteit=74%

percentage=50% percentage=70% percentage=50o/! percentage=20%

exp P b. d. P n. a. P b. d. P n. a. P b. d. P n. a. tp b. d. P n. a.
u u u u

u [%]
u u u

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

1 50,2 46,6 70 68,4 50 45,6 20 -'-.~

2 50 50,4 70 66,4 50,2 44,6 20 oJ.....

3 50 46,6

* veze1 kapot getrokken
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