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DE STRUCTUUR VAN EEN FLEXIBEL BOOGLASSYSTEEM.
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VOORWOORD.

Dit onderzoe~ is gericht geweest op de interfecing-problematie~

tussen component en in een fle~ibel booglassysteem; met neme op de
edeptieve aensturing ven robots vanuit needvolgsensoren.
Het onderzoe~ heeft op een drietal locaties plaatsgevonden. Het
theoretische gedeelte is uitgevoerd bij de va~groep Meten en
Regelen van de feculteit Electrotechnie~ ven de TU-eindhoven. Het
onderzoe~ neer de wer~ing ven een IGM-Iesrobot heeft
plaetsgevonden bij mechinefabrie~ A.M. v.d. Weert & Zn. te
Helmond. Tenslotte zijn een eantel lese~perimenten omtrent de
wer~ing ven het IGM-naadvolgsysteem (through-the-arc-sensor)
uitgevoerd bij de firma Val~ Welding B.V. te Alblesserdem.
Aengezien de beschi~~ing over epperetuur op zich liet wechten, is
een deel ven het onderzoe~ min of meer noodgedwongen op de
theoretische opbouw van een fle~ibel booglessysteem gericht
geweest. Het theoretische wer~ is echter ven nut geble~en bij het
wer~en met de IGM-robot, omdat hierdoor vrij snel inzicht in de
wer~ing en de mogelij~heden ervan ver~regen ~on worden. Het
pra~tische wer~ met de robot is gericht geweest op het ~unnen

geven van edvies aen de directie van mechinefebrie~ v.d. Weert
omtrent de mogelij~heden van het robotlessysteem en mogelij~e

toe~omstige ontwi~~elingen hiermee. Voor het ver~rijgen ven
inzicht in de wer~ing van de robot en bij een eantel
leseKperimenten is de leverancier van het robotsysteem Vel~

Welding zeer behulpzaam geweest.
Door het bijwonen van de NIL voorlichtingsdeg Booglassen met
Robots. te Delft en het symposium Schweissen und Schneiden te
A~en. heb i~ ~ennis genomen van de stete-of-ert op het gebied ven
het robotlessen.
I~ wil daerom van deze gelegenheid gebrui~ me~en om een woord ~en

dan~ te richten aan el diegenen. die dit project mogelij~ gemea~t

hebben en mij met reed en deed hebben bijgesteen. In het
bijzonder wil i~ hier noemen:
* Machinefebrie~ A.M. v.d. Weert & Zn. voor het beschi~baer stel

len van de robot en de hulp bij de experimenten, en met neme de
heer P.J. v.d. Weert voor zijn bijdrege hiereen.

* De firme Vel~ Welding B.V. voor het beschi~beer stellen ven een
lasrobot met naedvolgsyteem en de hulp bij een eentel
leseKperimenten, alsoo~ voor de gegeven uitleg betreffende de
opbouw van de robot en de wer~ing erven, en in het bijzonder
dhr. R. Vel~, dhr. B. Jon~men, ing. D. Wel~enhuysen en ing. H.
Werner.

* De heer C. Bruins ven het NLO voor zijn inbreng op het les
technologische vlak.

* De medewerkers en studenten ven de vekgroep Meten en Regelen,
met neme de heer W.J. Bogers, voor zijn adviezen en hulp bij
het uitvoeren ven de eKperimenten met de robot.

* Tot slot wil ik een bijzonder woord ven denk rich ten tot mijn
coech ir. N.G.M. Kouwenberg ven de vekgroep Meten en Regelen,
die mij gedurende het hele onderzoek terzijde gesteen heeft.

Erik ven Rossum
mei 198?
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SAMENVATTING.

De structuur v~n een Tlexibel booglassysteem, met daarin een
robotsysteem, lasapp~ratuur, sensoren, positioneerinrichtingen
e.d. wordt beschreven. De aandocht gaat voorn~melij~ uit naor de
interTacing tussen robot, lasapparatuur en naadvolgsensoren.
In het bijzonder wordt de opbouw en wer~ing van de lasrobot van
18M, de Limat RT 280/6 bespro~en. Ontwi~~elingen binnen IGM ma~en

het wellicht in de toe~omst mogelij~, om een oonwezige AS 232
interface voor de ~oppeling naar een hostcomputer of een
(vision)sensorsysteem te gebrui~en. Vanuit het robot programma ~an

eenvoUdige I/O gepleegd worden, op een binoire basis. De wer~ing

van de door IGM te leveren through-the-~rc-sensor wordt
weergegeven.
Uit experimenten blij~t dat het doorlopen v~n hoe~en, zelfs met
grote (las)snelheid (tot 90 em/min) geen problemen veroorz~~~t.

Het programmeren van pendelbewegingen levert en~ele complic~ties;

het gevolg van een onvol~omenheid in de gebrui~te besturings
software (betere versies zijn beschi~baar). Cir~elbewegingen

behoren tot de mogelij~heden, alsoo~ het pendelen in een cirkel.
Oo~ is het mogelij~ delen v~n een programm~ ruimtelijk (p~r~llel

oT 3-dimensionaal) te verschuiven.
Experimenten tonen a~n dat het through-the-orc-n~~dvolgsysteem

wer~t. mits op de programmering op de juiste wijze geschiedt.
Voor een specifie~e ta~~, die optreedt bij een m~chinef~brie~

blij~t dit naadvolgsysteem ongeschikt te zijn. D~~r zol een
betere maatnauwkeurigheid van de wer~stukonderdelen de oplossing
van het probleem leveren.

SUMMARY.

The structure oT ~ Tlexible orc-welding-system, consisting of a
robot, welding-equipment, sensors, manipul~tors etc. is
discussed. Special attention is given to the interf~cing between
robot, welding-equipment ond se~m-tr~c~ing-sensors.

The structure ond oper~tion oT the IGM welding-robot, the Lim~t

RT 280/6, is discussed. Development within IGM is ~imed at the
future use of 0 AS 232 interT~ce to connect 0 hostcomputer end 0

(vision)sensor. A number oT I/O-ports c~n be used by the
robotprogram, Tor binairy communicotion. The IGM-through-the-erc
sensor, that can be odded to the system is discussed.
Experiments show thet going through corners with high
(welding)speed (upto 90 em/min) c~uses no problems. The
progr~mming of pendelp~terns c~uses problems; beceuse of the use
oT ~ not-perfect softworeversi6n (better versions ere eveileble).
Circle-motions ~re posible, es is pendeling in circlas. The
shifting (p~r~llel or 3-dimension~1) in spoce of port of the
progrem is olso possible.
Experiments prove thot the through-the-~rc-seem-treckingworks,
if the programming is done in ~ correct feshion. However this
sensor is not suit Tor use for e specific epplicetion. The
problem cen in this cose be solved by permitting less tolerence
in the dimensions oT the workpiece.
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HOOFOSTUK 1.

1.1 Alaemeen.

INLEIOING.

In veel Nederlandse metaalverwerkende bedrijven worden kleine
en middelgrote series producten momenteel nog handmetig gelast.
De lassers leggen de losse onderdelen in een lesmel, voeren
vervolgens de benodigde laswerkzeemheden uit en nemen tenslotte
het geleste product uit de mel, weerne deze cyclus zich herheelt.
Door de inzet van robots ken het lessen geeutometiseerd worden.
Productiestijging, kostendaling of reproduceerneuwkeurigheid zijn
hiervoor belengrijke drijfveren. De instelletie ven robot-les
systemen brengt echter problemen met zich mee. Neest de
specifieke instellatieproblemen, zullen ook problemen zoels het
ontbreken ven progremmeurs met leservering, e.d. moeten worden
opgelost. In eppendix A worden een eantal aandachtspunten rond
het invoeren van robots in lasomgevingen besproken.

Voor zover robots voor lastaken worden ingezet, verrichten deze
hun werk volledig voorgeprogrammeerd. Het adaptief reageren op
positie- en/of geometrieefwijkingen is nog in ontwikkeling. De
problematiek rond de interfacing van een sensorsysteem met een
robotbesturing, blijkt door het ontbreken van standaard
interfaces, voor elke robot of sensor opnieuw opgelost te moeten
worden. 80vendien bieden de meeste robotbesturingen geen of
slechts beperkte mogelijkheden, om de afloop van een
geprogrammeerde baan van buitenaf te beinvloeden tijdens de
uitvoering ervan. Ook het bijstellen van de lasperemeters is,
mede door het gebrek aan kennis omtrent het lasproces, voor veel
bestaande systemen hoogstens beperkt mogelijk. Aangezien het
besturen van het lasapparaat in robotlassystemen veek vanuit de
robotbesturing geschiedt, speelt de genoemde interfeceproble
matiek ook hier een belemmerende rol.

1.2 Onderzoek een de TU-Eindhoven.

Het onderzoek binnen de Elektrotechnische vakgroep Meten en
Regelen van de TU-Eindhoven omvat o.e. de interfeceproblemetiek
tussen robotbesturing en sensorsystemen. Oit onderzoek meakt deel
uit van het FLAIR (Flexibele Autometisering en Industriele
Robots) project. Binnen TNO is een project rond de inrichting ven
een flexibel booglassysteem opgestert, waermee het genoemde
onderzoek raekvlakken heeft.

1.3 U1talvolrd ondlrzolk.

Omdat de koppeling van sensor met robotbesturing niet lossteat
van de onderlinge wisselwerking van de overige komponenten wes de
eerste orientatie gericht op het algemene concept ven de
flexibele booglescel. Vervolgens is een specifieke robot (IGM,
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inleiding

type: Limet AT 280/6) onder de loep genomen, die specieel voor
lestoepessingen ontwiKKeld is. Ook zijn de mogelijkheden ven deze
robot om met zijn omgeving te communiceren bekeKen. Tenslotte
zijn in een besteende bedrijfssituetie een eentel experimenten
verricht betreffende de werking en mogelijkheden ven de robot.

In dit repport zel hierover versleg gedeen worden. In het
eerste gedeelte zel echtergrondinformetie gegeven worden; in
hoofdstuk 2 wordt ingegeen op de inrichting ven een flexibele
lescel en in hoofdstuk 3 wordt de invloed ven sensoren op de
beenbepeling en lesinstelling besproken. Het tweede deel zel over
de IGM Limet AT 280/6 hendelen; in hoofdstuk 4 wordt de herd- en
software opbouw besproken, in hoofdstuk 5 wordt ingegeen op de
communicetiemogelijKheden en op het boogsensorprincipe, in
hoofdstuk 6 worden de uitgevoerde experimenten behendeld. In
hoofdstuk ? worden een eentel conclusies en eenbevelingen
gegeven, weerop verder onderzoek gebeseerd ken worden.

?



HOOFDSTUK 2. STRUCTUUR VAN EEN FLEXIBELE BOOGLASCEL.

In dit hoofdstuk zel de elgemene opbouw ven een
flexibele booglascel besproken worden. Als eerste zullen
de componenten wearuit zo'n lascel ken worden opgebouwd
besproken worden [']. Vervolgens zel in het kort een en
ender over de communicetie tussen die componenten
gesteld worden. De communicetie neer de buitenwereld,
CAD/CAM systemen of gebruikers, zou via een stendeerd
interfece kunnen geschieden. Een ebstrect model voor de
interfecing tussen de onderdelen van een lescel zel
gepre senteerd worden [2] .

2.1 Componenten ven een flexibele lescel.

Voor de
deze eerst

verduidelijking ven
toegelicht worden.

de gehenteerde begrippen zullen

Onder een flexibele booglascel wordt versteen:
Een systeem det eutonoom een eentel verschillende lesteken ken
vervullen, gebruik makend ven een lesunit (robotsysteem en
lasapparatuur) en daaromheen opgestelde positioneerinrichting
en, aan- en afvoersystemen en eventueel voor- en nebewerkings
apparatuur. Om op onvoorziene gebeurtenissen, of verieties in
de werkstuktoleranties te kunnen reageren zullen sensoren
ingezet worden, welke deze gebeurtenissen detecteren en ean de
besturing van het systeem doorgeven. De sensoren zullen ook
gebruikt worden om de aanwezigheid van het werkstuk te
detecteren en controle-functies op het uiteindelijke resultaat
te verrichten.

8ehalve de lasunit zullen er een aantal componenten eenwezig zijn
die in onderlinge samenwerking de functie ven de lescel vervullen
(fig. 2.'). De lasuni t bestaat in het algemeen uit de volgende
componenten:

lasapparaat
Robot
Werkstukmal

(met besturing)
(met besturing)

Ven belang voor het vervullen
componenten, die efhankelijk
zijn:

ven
\Ian

de lasfunctie zijn de volgende
de toepessing eenwezig zullen

Positioneerinrichtingen
Sensoren
Werkstukaan/efvoerinrichtingen

B

(met besturingen)
(met besturingen)
(met besturingen)



struGtuur von een fle~ibele booglosGel

Cel besturinq
Coordinator

Ibes tJ Ibes ~ Ibes t. Ibes t.1 Ibest.1 Ibpst.l
1

robot IlClS-1 sen- manlfJu- tr ans- voor/na-
apfJ. sor lator port bewerking

Fig. 2.1 Flexibele boogloscel.

In het volgende zol olleen het deel von de loscel bespro~en

worden, dot de lostoo~ verricht. Hierbij zijn beholve de losunit,
positioneerinrichtinge n (monipulotoren), oo~ sensoren voor het
vinden von de losnood von belong. In de volgende hoofdstu~~en zol
slechts op dit deel von de flexibele boogloscel noder worden
ingegoon.

Hoewel een oontol von de componentfuncties niet strikt te
scheiden zijn (hfdst 4 tim 6), zullen deze in het volgende tach
ofzonderlijk besproken worden. Vonzelfsprekend zullen de
besturingen von de diverse componenten op de juiste wijze met
elkoor moeten somenwerken. Om deze somenwerking te goronderen is
de component "coordinator" toegevoegd (porogroof 2.2). Deze
coordinotor kon dan de communicotie met gebruikers of
hierorchisch hogere systeembesturingen (b.v. CAD/CAP/CAM
systemen) verzorgen.

o. robot.

De robot took bestoot uit het bewegen von de lostoorts en
eventueel een sensor. Vonuit het losproces moeten een oontol
Eisen oon deze beweging gesteld worden, nomelijk:

* Boon en gewenste toortshoek reoliseren.
* Eenporige snelheid tijdens het lossen en snelle

bewegingen tijdens omstellen.
~} Mogelijkheid am diverse pendelbewegingen op de boon te

superponeren.
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structuur ven een flexibele booglescel

Bij het bepelen ven de keuze
volgende especten ven beleng. De
gesteld moeten worden zijn
specifieke toepassing.

ven een lesrobot zijn de
concrete eisen die hierbij

sterk efhankelijk ven de

* Goede progremmeerfeciliteiten.
* Voldoende I/O mogelijkheden.
* Voldoende dreegvermogen
* Voldoende positioneer- en herhelingsneuwkeurigheid.
* Voldoende beenneuwkeurigheid
* Voldoende groot werkgebied

Eventueel endere meebewegende delen ven het systeem, zoels
menipulatoren, moeten hier uitereerd ook ean voldoen.

In veel besteende robotlessystemen worden het leseppereet en
soms ook manipuletoren venuit de robotbesturing bestuurd. De
meeste robots bieden echter zeer beperkte I/O-mogelijkheden
voor edeptieve eansturing venuit sensoren. De gebruikelijke
werkwijze ven besturing (van robot, laseppereet, manipuletor
en enz.) is ven het open-loop type t.o.v. de buitenwereld.
Zij is gebeseerd op een geconditioneerde omgeving zonder
enige terugkoppeling hiermee. Actuele informetie over de
toestend ven de omgeving ken door geschikte sensoren worden
geleverd en in de besturing ven processen worden ingebrecht.
Aengezien dit gebruik ven sensoren erg ingrijpend is voor de
besturing, wordt in hoofdstuk 3 een theoretische uitwerking
over deze materie gepresenteerd.

H.t le.proc••.

Het MIG/MAG-gasbooglesproces is geschikt om er eutometisch
mee te lessen. Een uitgebreide beschouwing betreffende deze
lesmethode wordt in eppendix B gepresenteerd.

o• •• n.or.

Functioneel zijn de sensoren in twee cetegor1en te verdelen:

* Veiligheidssensoren.
* Processensoren.

De ve11igheidssensoren dienen ter bescherming ven het systeem
en zijn gebruikers. Voorbeelden zijn breekpleten die schede
b1j eenveringen beperken, contectmetten enz. Deze sensoren
geven in de meeste gevellen een signeel weerdoor de
roboteendrijvingen worden uitgeschekeld. Omdet deze signelen
celemiteiten betreffen is het gewenst ook de over1ge
besturingen ef te schekelen.

10



structuur van een flexibele booglascel

De processensoren hebben als doel; de geleiding van de robot,
het verbeteren van de las~waliteit, het vereenvoudigen van de
programmering of het detecteren van fouten. Een mogelij~heid

am dit te realiseren bieden naadzoe~- en naadvolgsensoren.
Door hiermee metingen omtrent de positie en de 2eometrie van
de lasnaad te verrichten ~unnen de beweging van de lastoorts
t.o.v. het wer~stu~ en de lasinstelling bijgesteld worden.
In appendix C worden de naadzoe~- en naadvolgsensoren
bespro~en. Omdat deze sensorsystemen speciaal voor de
lastoepassing ontworpen zijn levert hun wer~ing meestal
weinig problemen op. Hun ~oppeling met andere apparatuur
echter des te meer! De meeste robotbesturingen bezitten
namelij~ slechts beper~te mogelij~heden am met dergelij~e

sensorsystemen te communiceren, waardoor het realiseren van
een interface am de robot adaptief bij te sturen erg
problematisch is [3 tim 6].

Oe pOlitioneerinrichtina of werkltukmal.

Een positioneerinrichting biedt het lassysteem extra
vrijheidsgraden, waardoor het mogelij~ is "onder de hand" te
lassen of moeilij~ berei~bare lasnaden tach op de juiste
wijze te ~unnen lassen. Men ~an drie ~lassen van
positioneerinrichtingen (manipulatoren) onderscheiden:

* Indextafels.
Deze ~unnen tussen lasbewegingen door een bediener in
een andere stand gezet worden.

* Positiebestuurbare manipulatoren.
Oo~ deze ~unnen tussen lasbewegingen in een andere
stand gezet worden, maar nu geschiedt dat automatisch
vanuit het programma.

* Vrijprogrammeerbare manipulatoren
Deze ~unnen oo~ tijdens het lassen meebewegen. De
positionering van de toorts t.o.v. het wer~stu~ kan dan
steeds optimaal zijn. De beweging van de manipulator
geschiedt vanuit het robotprogramma. In sommige
gevallen wordt de manipulator aangestuurd als bestaande
uit een aantal externe assen van de robot.

Oe werkltukaan!afvoerinrichtina.

Indien het te lassen werkstuk het toelaat ken de aanvoer en
positionering eutometisch geschieden. Het is dan uitereard
noodzakelijk dat dit geschiedt op tijdstippen dat sen vorig
werkstu~ klaar en afgevoerd is. Er zal dus met de rest ven
het systeem gecommuniceerd moeten worden.

1 1



structuur yen een f1exibe1e boog1esce1

Het eutometisch positioneren yen 10sse werkstukonderde1en ze1
geen eenvoudige zeak zijn. A1 bij het antwerp yen het
werkstuk ze1 hiermee rekening gehouden moeten worden.

2.2 Interfecina in en neer de f1exibe1e lescel.

Als men de configuretie yen de beschreven lescel beschouwt ken
men hierin een viertel functione1e delen onderscheiden:

- beenbesturingssysteem
- 1essysteem
- sensorsysteem
- coordinetor

CAD/CAP/CAM -
SYS TE Er::1- - GEffi<UIKER--

Fig. 2.2 Functionele dele" yen een lescel.

Het beenbesturingsssysteem ken een robot, menipuletoren, een- en
efvoersystemen omvetten. Het lessysteem omvet de lesepperetuur en
eventueel bijbehorende kennissystemen. Het sensorsysteem emvet
sensoren voor de bepeling yen de lesneedpositie en eventuele
signeelverwerkingssystemen, meer oak sensoren die veer de
beveiliging of controle ven het hele syteem zoraen. De
coordinetor tenslotte verzorgt de koppeling tussen deze delen, en
oak de koppe1ing neer buiten.

12



structuur van een flexibele booglascel

Coordinetor.

In de coordinator zijn aIle hard- en softwareconstructies on
dergebracht die noodzakelijk zijn om de functionele delen tot een
goed functionerend geheel samen te voegen. Ook bevinden zich in
de coordinator de gebruikersinterfaces en de mogelijkheden tot
koppeling aan CAD/CAP/CAM systemen. In het kort zijn de
coordinatorfuncties de volgende:

* Programma downloading naar locale faciliteiten:
baanbesturing
lassysteem
sensorsysteem

* Bewaking en afhandeling
* Gebruikers- en CAD/CAP/CAM-interface
* Synchronisatie

De informatieoverdracht van en naar de coordinator
in twee groepen in te delen (fig. 2.3 tim 2.6):

is globaal

* Uitwisseling van semi-permanente gegevens
* Uitwisseling van vluchtige gegevens in real-time

De uitwisseling van semi-permanente gegevens betreft informatie
die niet voortdurend overgezonden hoeft te worden, zoals
initialisatie-gegevens, of het laden van een programma. De
uitwisseling van vluchtige gegevens moet weI doorlopend
geschieden, omdat hier informatie wordt overgedragen, die de
adaptieve bijsturing van baan en lasproces mogelijk moet maken.

Interface baanbesturing - coordinator.

Het baanbesturingssyteem berekent in eerste instantie een baan
door de bekende baanpunten (in een orthogonaal assenstelsel,
rekening houdend met snelheidseisen e.d.). Deze bekende
beanpunten kunnen de geprogrammeerde punten zijn, of vanuit
sensorinformatie bepaald worden. Vervolgens worden, uitgaande van
deze baan, de ascoordinaten berekend d.m.v. coordinatentrensfor
maties. Indien het systeem meer essen heeft dan noodzekelijk voor
een bepaalde beweging, kan de beweging geoptimaliseerd worden
[?]. Vanuit de gevonden ascoordineten liggen de banen voor de
afzonderlijke essen vast, en kunnen de regellussen de beweging
realiseren.

13



structuur ven een flexibele booglescel

BAANBESTURiNG

semi-permanent

vluchtig

Init1alisatie

Systeemstatus

Programmer1ng

Programma:
- start
- voortzetten
- wissen

Correctie:
- baan
- snelhe1d

Programmastop

Alarmafhande-
ling

Bedrijfstoestand.
Systeemgegevens

I

Programmagegevens

fcP-i)os1t1e- -

-or1entat1e

Snelhe1d

Programma:
- nummer
- regel

Procestoestand

COORDINATOR
Fig 2.3 Baanbesturing - coordinetor.

Interface lassysteem - coordinator.

LASSYSTEEM

semi-perManent

vlucht1g

Systeemstatus

Programma

Parameters

Lasstart

Voeggeometrie

Lasstop

Foutmelding
- draad
- gas
- etc.

Parameters

Snelhe1d

Status

Pendelen
(jalnee)

St1ck-out

COORDINATOR
Fig 2.4 Lessysteem - coordinetor
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structuur van een Tlexibele booglascel

Het lassysteem omvat behalve de lasapparatuur oak een
besturing, die adaptieve aansturing van lasparameters,
aThankelijk van de voeggeometrie, mogelijk maakt. Men kan zich
voorstellen, dat van een kennis-systeem gebruik gemaakt wordt,
dat uitgaande van de voeggeometrie niet aIleen lasparameters als
spanning en stroom, maar oak lassnelheid en pendelkenmerken kan
kiezen. Verder is oak de bewaking van de lasparameters in het
lassysteem ondergebracht.

Interfece eeneoreyeteem coordinetor.

De hooTdTunctie van de sensoren, die de laskwaliteit moeten
verbeteren, is het vinden van voegpositie-, orientetie- en
geometrieinTormatie. Met deze inTormatie kan het lasproces
geoptimaliseerd worden.
De sensoren die voor de bewaking dienen geven aIleen een melding
als er iets Tout is. AThankelijk van welke Tout is opgetreden zal
de coordinator maatregelen nemen.

SENSORSYSTEEM

Initialisatie

Systeemstatus

Calibratie

ProgramfTla

Parameters

Sensorstatus

Sensorgegevens

----------
Voeg:

- begin
- positie
- geometrie
- einde

Meetstop

r~eetfrequentie

Meetstart

vluchtig

se~i-permanent

Orientatie
werkstuk

Hechtlassen

COORDINATOR
Fig 2.5 Sensorsysteem - coordinator.

Interfece coordinetor - buitenwereld.

In een geautomatiseerde omgeving kan de lascel
schake I van een productieproces zijn. De programmering
zou vanuit CAD/CAP/CAM systemen kunnen geschieden, die

een" kleine
van de cel
zelf weer
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structuur ven een flexibele booglescel

j
\oierkstukgegevens

Voeggegevens I
Processpec1ficat.

Programma

Proces-startsemi-permanent

onderdeel kunnen zijn ven grotere systemen. Voor meer informetie
betreffende de opzet ven dergelijke systemen, wordt neer de
literatuur verwezen, o.e. [8 tim 11].I BUITENWERELD

~
II Looptijden

Statusinform.

vluchtig
Procestoestand Productie

onderbreken

COORDINATOR
Fig 2.6 Buitenwereld - coordinetor

Een stendeerd interfece ven de coordinetor neer de endere
functionele delen is helaas nog niet voorhenden. De belengrijkste
eigenschep ven zo'n interface zel zijn; de mogelijkheid om snelle
reel-time communicatie te plegen, liefst vie een hendsheke
protocol.
Voor de koppeling naar hiererchisch hoger gelegen systemen is
deze eigenschap minder belangrijk. Het reel-time espect blijft
uitereard bestean, meer hoeft niet snel te zijn. Een
standaardprotocol els MAP zou een mogelijke uitkomst kunnen
bieden. Meer informetie betreffende MAP (TOP) wordt in eppendix 0
gepresenteerd.
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HOOFDSTUK 3. RDBDT- EN LASPRDCESBESTURINGEN
ONDER INVLDED VAN SENSOREN.

In dit hoofdstuk zel de on-line besturing yen processen
venuit sensorinformetie bespro~en worden. Voor de lescel
zijn er in eerste instentie twee sensorbestuurbere
processen te onderscheiden:

- beenbesturing (de lestoorts t.o.v. het werkstuk)
- lasproces

Echter bij het neder beschouwen ven deze processen
blijken er een eentel gemeenscheppelijke grootheden te
besteen, die een strikte scheiding onmogelijk meken.

3.1 Alaemean.

Zoels in hoofdstuk 2 reeds werd opgemerkt is de gebruikelijke
werkwijze ven besturing ven het open-loop type t.o.v. de
buitenwereld. Dit houdt in det terugkoppeling omtrent de
omgevingstoestend niet plaetsvindt. Door geschikte sensoren ken
informetie over de conditie ven de omgeving geleverd worden en in
de besturing ven processen worden ingebrecht.

Lestechnisch zijn er twee processen ven beleng voor het
reeliseren ven een kwelitetief goede les:

* Het lesproces.
* De beweging ven de lestoorts t.o.v. de voeg.

Een eentel ven de lesperemeters (eppendix B) zel venuit product
technische en economische overwegingen voorgeschreven worden. De
overige "vrije" lesparemeters worden door de gebruiker ingesteld.
Strikt genomen is het bewegingsproces ook een onderdeel ven het
lesproces. De bewegingsperameters spelen nemelijk een belengrijke
rol in het lesproces; de lessnelheid, de stend ven de lestoorts
t.o.v. het werkstuk, de hoogte ven de toorts t.o.v. het werkstuk,
het el den niet pendelend lessen (pendelfrequentie,
pendelemplitude, pendelpetroon, twee of drie-dimensioneel
pendelen). De wisselwerking tussen beide processen ken bij de
bepaling van hun verloop niet verwearloosd worden, zeker niet els
men het geheel wi! optimeliseren. Bij het hendmetig lessen zel de
lesser d.m.v. de beweging, van toorts t.o.v. werkstuk, kleine
efwijkingen in de instelling yen de lesperemeters kunnen
compenseren. Bij geeutometiseerd lessen is det veel moeilijker,
omdet den eenduidige richtlijnen voor de bijsturina nodia zijn.

Bij geeutometiseerde lesprocessen is het op de juiste pleets
(in de voeg) lessen el een step in de aoede richtina. Door
proeflessen ken vervolgens een goede instelling aevonden worden.
Voor eenduidige verenderingen, b.v. het needvolume, is het
vervolgens weI mogelijk de lesperemeters een te pessen. Als
volgende step ken men proberen om ook de vrije lesperemeters
eutometisch (optimeel) in te stellen en ingesteld te houden.
De berekeningen in het robotsysteem zullen in een ender
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robot- en lasprocesbesturingen o.i.v. sensoren

coordinatenstelsel geschieden dan de berekeningen in het
sensorsvsteem. A]s referentie-stelsel wordt meestal voor een
carthesisch stelsel gekozen vanwege de specifieke eigenschappen
daarvan. In het algemeen zullen sensoren lateraal en/of hoogte
verschil detecteren tussen toorts en voeg. Deze carthesische
informatie kan op een niveau in de robotbesturing gebruikt
worden, waar in een carthesisch stelsel gerekend wordt. Men kan
op een hoog niveau een 3-dimensionaal model van de baan
genereren, of op een lager niveau de baanpunten opschuiven [12
tIm 14]. Verder zijn allerlei specifieke oplossingen voor de
diverse apparaten mogelijk.

3.2 Sen.orae.tuurde le.been.

Dmdat voor de real-time berekening van een lasbaan uit
sensorinformatie enige tijd nodig is, zal de sensor van het
preview type moeten zijn. De voorlooptijd van de sensor t.o.v. de
lastoorts kan dan benut worden om de noodzakelijke berekeningen
voor het uitvoeren van de baan te voltooien. Vanuit de momentane
positie moet namelijk, via een aantal inmiddels bekende punten,
een vloeiende baan door de gedetecteerde positie gerealiseerd
worden. DOK de reactietijd van de robot en de tijd benodigd voor
communicatie kunnen met de voorlooptijd gecompenseerd worden.
Voorloopafstand, voorlooptijd en lassnelheid zijn .grootheden die
van elkaar afhankelijk zijn. De minimale voorlooptijd wordt
voorgeschreven vanuit de berekeningstijden van de processen, die
de baan realiseren uitgaande van de sensorinformatie. Als een
maximale lassnelheid gegeven is, dan zal ook de minimale
voorloopafstand vastliggen. 8ewegingen met een snelheid groter
dan de maximale lassnelheid zijn dan niet mogelijk omdat er geen
berekende baan beschikbaar is. De maximale lassnelheid heeft ook
gevolgen voor de baanvolgnauwkeurigheid. 8ij een lagere
lassnelheid zal de baan nauwkeuriger bepaald kunnen worden,
aangezien de gevonden baanpunten dichter bij elkaar zullen
liggen.

In het volgende zal het real-time bepalen van een lasbaan
vanuit sensorinformatie nader uitgewerkt worden.

Coordineet.tel.el. en overaena8metrice •.

In figuur 3.1 worden de diverse coordinatenstelsels
gedefinieerd, die van be lang zijn bij de berekening van een
baanbeweging in een lascel [15].

WCS: Wereldcoordinatenstelsel
HCS: Handcoordinatenstelsel
MCS: Manipulatorcoordstelsel

.-
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robot- en lesp~ocesbesturingeno.i.v. sensoren

wcs

Fig. 3. 1 Coordinetenstelsels.

Tussen deze coordineetstelsels zijn o.e.
overgengsmetrices gedefinieerd.

R - metrix yen WCS neer RCS
H( t) - metrix yen RCS neer HCS
T - matrix yen HCS neer TCP
S - matrix yen HCS near SCS
M - metrix yen WCS neer MCS
W( t) - matrix yen MCS neer WSS

de volgende

De elementen yen H(t) en Wet) zijn efhenkelijk
de assen op een bepeald tijdstip.

Lesbeenbesturina venuit .ensormetinaen.

yen de stend yen

In ~iguur 3.2 zijn schemetisch de vier processen weergegeven,
die tesemen de beenbeweging venuit sensormetingen reeliseren.

Speciele meetregelen zullen nodig
een been en ebrupte hoeken in
correct lengs te bewegen.

zijn om het begin en sinds yen
een been te detecteren en er

Positiemetingsproces: Het sensorproces zel op een bepeeld
tijdstip, zeg ti, een nieuwe meting verrichten,
omtrent de positie yen een nieuw beenpunt. Uit de
meetresulteten kunnen den de coordineten (SCS) yen
zo'n punt berekend worden: Yscs(ti).
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robot- en lasprocesbesturingen o.i.v. sensoren

POSITIE-METINGSPROCES

COORDINATENTRANSFORMATIEPROCES

INTERPOLATIEPROCES

SERVOPROCES

METING MET SENSOR
w

VERWERKING
MEETGEGEVENS

1
BEPALING

COOADINATEN
VAN GEMETEN

PUNT

!
PLANNING

VAN HET
BAANTRAJECT

1
AANSTURING

MOTOREN

+
BAANBEWEGING TOORTS T.O.V. WERKSTUK

Fig. 3.2 Processen.

Coordinatentransformetieproces: Met Yscs(ti) ken els voIgt de
positie van het punt in wereldcoordineten bepeald
worden:

Ywcs(ti)~R*H(ti)*S*Yscs(ti)

Om H(ti) te kennen moet de positie ven de robot op
tijdstip ti bekend zijn.

Interpolatieproces: Doer lineaire interpoletie tussen de punten
Ywcs(ti) worden de punten Ywcs(t) gevonden. Met
Ywcs(t) is dan het treject in de ruimte bepeald. Om de
beweging van het TCP t.o.v. het werkstuk vest te
leggen is het nodig dat ook W(ti) bekend is. In het
volgende wordt ervan uitgegaen dat de menipuletor niet
meebeweegt tijdens het lessen. Vervolgens ken het
traject-tijd diagrem bepeald worden. In dit leatste
kemen de eisen weereen een lesbeweging meet voldoen
ean de orde, zoels snelheid, lineeriteit en vloeiend
verloop. Dit zel met een eenvoudig voorbeeld
geillustreerd worden.

VOORBEELD: Trejectbepe1ina.

Stel men wil een lineeire beweging in certhesische
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Indien men
neer C (fig
Oefinieer:

robot- en lasprocesbesturingen o.i.v. sensoren

coordinaten realiseren tussen de punt en POS' en POS2.
Den Ken men een drive-trensform O(h) definieren die
een dergelijke beweging realiseert:

O( h) =T( h) '~Aa( h) *Ao( h) h=t/T
" t r e n~ e let i~

eppro~chrotetie

orientatierotetie
Met: 0(0)=1,

O( ') .. POS, -I *POS2
een vloeiende beweging venuit A, vie 8

3.3) wil realiseren, Ken det els voIgt.

Oba( ') =POSb- 1 *POSa
Obc( ') "POSb- I *POSc

q
fAr~-----~. [

l~"B
A

-1 o 1 T

Fig 3.3 coordineetbeen.

Omdet beide drive-trensforms venuit punt 8
gedefinieerd zijn Ken voor elke coordineet een
oplossing voor 48 en ~C bepeeld worden. Om een
vloeiend tijdsverloop te verkrijgen ken voor
coordinaet q de volgende tijdfunctie opgesteld
worden:

q .. [ (LlC*T /T+48) *h-2*~8]*h+~8, h=( t+1: ) /( 2*1:)
q=' rr:. *[..::1 C*1: /T+-C18] ·:l-h
q .. ' / ( 2*'L2. ) *[AC*-C / T+048]

Punt 8 wordt niet gepesserd, meer weI benederd. Voor
de efwijking in 8 ken de volgende formule opgesteld
worden, emex is de meximeel toeleetbere efwijking.

~V<4*emexl-r

Op deze wijze wordt het treject voor elke coordineet
vestgelegd. In de prektijk zel men een tijdsfunctie
kiezen weerven de vierde of vijfde efgeleide continu
is, am stepvormige versnelingen te vermijden.

Als de tijdsfunctie voor het treject den vestligt ken
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robot- en losprocesbesturingen o.i.v. sensoren

d.m.v. coordinotentronsformoties bepoald worden welke
opvolgende standen van de robotossen, op welke
tijdstippen, nodig zijn om deze baan te reoliseren.
Uit de volgende vergelijking kan men relaties vinden,
waarop een algorithme gebaseerd zal zijn dat de
asstanden bepaald om de betreffende beweging te
reoliseren:

Yws s( t j) ..,W( t jr' -:tM-1 *R-:tH( t j) *T*( 0,0,0)
Aangezien dit slechts voor discrete punten kan
geschieden, zal wederom interpolatie plaatsvinden, om
de beweging van de assen op een correcte wijze te
laten verlopen. Het tijdsinterval tussen opvolgende
punten zal kleiner zijn dan bij de eerdere processen.

Servoproces: Met de bekende esstanden kunnen volgens de servo's
eongestuurd worden.

Aongezien de processen porallel in de tijd verlopen zal de
longste looptijd bepalend zijn voor de baenvolgnauwkeurigheid.
AIle processen moeten steeds de nieuwste informetie doorgeven,
zodat eventuele achterstand niet steeds groter wordt. Dit
laatste kan geschieden door tussen de processen buffers te
gebruiken die slechts de laatste verkregen informetie beweren.
Met enkele illustraties zel de timing rond deze processen
verduidelijkt worden.

SEIjSOR
TDORTS I

~_._---_._-~

SEIjSOR

TOORTS_ - • - - • - • - ~ U
Y I , ,

, II

".. I'

SEIjSOR
TOORTS J U
Y
·.------.--

I'I I'
.; t ':

SEIjSOR
rOORTS U
y----------

, ,
.,

. . ~

meetgegevens verwerkt

coordineten bepeeld

traject geplent

motoren eangestuurd

Fig 3.4 Timing bij lasbean bepeling.
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dan proces i+1. Als de resultoten von
buffer gezet worden en oude informotie

proces i+1 steeds met de laatste
kunnen werken. Proces i+1 zal dan niet

robot- en lasprocesbesturingen o.i.v. sensoren

Stel proces i is sneller
proces i steeds in een
overschreven wordt zal
beschikbare informatie
ochter gaan lopeno
Stel proces i is trager dan proces i+1. Proces i+1 zal dan steeds
op nieuwe informatie moeten wachten om verder te kunnen. Dus
zodra proces i resultaten geeft kan proces i+1 verder.
Vanzelfsprekend zal de informatie die tussen de processen wordt
overgedragen een tijdskenmerk moeten bevatten, om op de juiste
wijze geinterpreteerd te kunnen worden.

Als men het lasproces op zich beschouwt zijn er een aantal
parameters te onderscheiden, die afhankelijk van een aantal
naadkarakteristieken ingesteld zouden kunnen worden. Afhankelijk
van het materiaal, de dikte ervan, het naadvolume, de gewenste
inbranddiepte, de mate van naadvulling e.d. kan men uit tabellen
de in te stellen lasstroom, lasspanning en draadtoevoer e.d.
bepalen. Hiervoor moeten dan de gegevens betreffende
draadmateriaal, draaddiameter, beschermgas en lassnelheid bekend
zijn.

Het on-line aanpassen van lasparameters, vanuit sensorinformatie,
heeft nog weinig ingang gevonden. Het probleem is hier dat voor
het vinden van de juiste parameterwaarden een flink stuk
experimenteel verkregen laskennis noodzakelijk is. Het lasproces
is namelijk een dynamisch gebeuren en omdat de dynamische
omstandigheden in de geautomatiseerde vorm afwijken van de
omstandigheden bij handlassen, dienen eerder bestaande
voorschriften van lasparameters experimenteel geverifieerd te
worden, onder actuele omstandigheden.

Uitgaande van een systeem waarin van sensorinformatie gebruik
gemaakt kan worden om de lasparameters te optimaliseren kan het
volgende worden opgemerkt. Als van een previewsensor aebruik
wordt gemaakt, zullen de voorloopafstand en tijd weer een
belangrijke rol spelen. De snelheid van de lastoorts is dus van
belang, maar ook de tijd die nodig is om na veranderina van de
parameter het gewenste gedrag te verkrijgen. Een en ander is in
figuur 3.5 verduidelijkt.
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"
",

SENSOR
TOQRTS UU-----.---- ,I

I
,I,

SENSOR

TOORTS_ - - - - - - - - - u
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SENSOR

TOORTS_ - ~ - - - - - - -u
Y I ,I

I I

'I
.......:.' i

SENSOR

TOORTS_ - - - - - - - - -u
Y .,

I .'
--ft" ~

SENSOR
TOORTS U
Y

----------
• I

II

.....;. , \'

meetgegevens ontvangen

voegvolume bepaald

parameters bepaaid

lasapparaat aangestuurd

aanpassing voitooid

Fig. 3.5 Timing bij lasprocessturing.

Bij sensoren die het lasbad observeren zal een zo kort mogelijke
tijd tussen het zien van een verandering en de eanpassing ven de
parameters moeten zitten. Ook hier spelen tijdsvertragingen en
lassnelheid een belangrijke rol. Kennis hierven is dus nodig om
de lesperemeters correct bij te sturen.
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HOOFDSTUK 4. 1GM industriele lesrobot, type Limet AT 280/6.

In dit hOOTdstuk zal de industriele lasrobot van IBM
(type: Limat RT 280/6) besproken worden. Als eerste zal
de Tysische konstruktie van de robot besproken worden en
mogelijke uitbreidingen daarop. Dan zal de opbouw van de
besturing nader bekeken worden. Tenslotte zullen de
programmatische mogelijkheden besproken worden.

De IBM Limat AT 280/6 is een 6-essige uitvoering ven een
industriele robot voor lastoepassingen. AIle zes essen zijn
rotatieassen (Tig. 4.1). De drie hooTdassen (assen 1 tim 3)
worden door gelijkstroomstappen- motoren aengedreven. Om een zo
hoog mogelijke snelheid en stabiliteit te bereiken is dit
assensysteem in volledig evenwicht opgebouwd. De drie hendessen
(essen 4 tim 6) worden d.m.v. permanent geaktiveerde servomotoren
aangedreven. Deze zijn achterin de onderarm aangebrecht. Oe assen
4 en 5 bevinden zich aan het uiteinde van de onderarm. As 4 wordt
via een kettingoverbrenging aangedreven, es 5 vie een kerdenes.
Door de speciale konstruktie van deze overbrengingen zijn hier
lichte motoren mogelijk. Als konstruktiemeteriaal voor de assen
is van een speciele aluminiumlegering gebruikgemeekt, die een
hoge starheid met een minimeel gewicht kombineert. Het
draagvermogen van de robot is 10 kg.

as 1

/

....0 ---L-- 340 . 340 . 4-
Il ,. ----- 1-" - ..

.~ i
\ I
~
~ . /

.-----_._----,/

as 2

as 3

as 4

as 5

as 6

Fig. 4.1 Limat AT 280/6.

De
(Tig.

robot
4.1).

kan zowel steand els hengend geinstalleerd worden
Op de hangende opstelling zijn vervolgens nog de
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IGM industriele l~srobot, type Lim~t AT 280/6

volgende uitbreidingen, ~ls vrijprogremmeerbere
verk.rijgbaer (fig. 4.2):

- Zwenk.instelletie.
- l~ngsgeleidingen.

- Dwarsverplaatsing (een lengsgeleiding)
- Hoogteverpl~~tsing.

- Dubbele lengsgeleiding (2 robots).
In de st~ndeerd systeemopbouw zijn er twee
gelijk.tijdig te gebruik.en. Dit is uit te breiden

Zwenkinstallatie

~

e><terne ~ssen,

e><terne essen
tot tien!

~ langsgeleiding

+- hoogteverplaatsing

Dwarsverplaatsing
aan langsgeleiding

dubbele

~ langsgeleiding

dwarsverplaatsing

Fig. 4.2 Opstellingsmogelijk.heden.
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am menipuletoren als vrijpro
installeren. Verder kan oak ven

en indextafels gebruik gemeekt

IGM industriele lasrobot, type Limat AT 280/6

Oak is er de mogelijkheid
grammeerbare externe assen te
positiegestuurde manipulatoren
worden.
Afhankelijk ven de in het systeem geinstelleerde softwareversie
kunnen neadzoek- en naadvolgsensoren aen het systeem toegevoegd
worden.
Om vervuiling (stof e.d.) ven de besturingskast te voorkomen zijn
luchtfilters te installeren. Om hoogfrequent elektromegnetische
storingen teniet te doen is er de mogelijkheid am efgeschermde
kebels en netfilters te gebruiken.

Aen de pols ven de robot ken een laspistool, of ander
gereedschep, bevestigd worden. In de vijfde es ken een
voorziening aangebracht worden, die de robotaandrijving in het
geval van een botsing (toorts tegen werkstuk, e.d.) uitschekelt.
80tsingen wearbij de vijfde es niet betrokken is worden echter
niet opgemerkt en kunnen daarom tot gevaarlijke situaties leiden.
Het slangenpekket naar de lestoorts is dusdanig bevestigd, det er
geen bewegingsbelemmeringen veroorzaakt worden (fig. 4.1). De
uitwisseling tussen diverse toortsen of endere gereedschappen is
slechts beperkt mogelijk, en uitsluitend door een operetor.

4.2 O. b •• turina.

Algemeen.

De besturing van de robot bevindt zich in een kast, waerin het
hele elektronische gedeelte van het robotsysteem is
ondergebracht. 8ehelve de 6 essen ven de robot ken de besturing
oak een eantal externe assen, in- en uitgangsfuncties en het
lasapparaat bedienen. Oak wordt de mogelijkheid geboden am venuit
sensorinformatie de geprogrammeerde beweging te beinvloeden. De
besturing is modulair opgebouwd zodat uitbreidinaen ven het
systeem op eenvoudige wijze zijn aen te brenaen.

Oe elektronice in de besturingskest is over drie rekken
verdeeld, zie figuur 4.3. In het bovenste rek bevindt zich de
besturingscomputer en de bijbehorende voedingen. Het tweede rek
is voornemelijk leeg, op een 24 volt wisselspenningsvoeding ne.
In het onderste rek bevinden zich de servoversterkers en een 20
volt voeding. Voor de drie hoofdessen zijn det versterkers met
een vermogen ven 600 W, voor de hendessen is het
versterkervermogen 180 W.

De besturing ven deze lesrobot geschiedt door
computersysteem: aparte assenrekeneenheden
computer met geheugen.

2?

een multiprocessor
en een centrele



IGM industriele lesrobot, type Limet AT 280/6

voeding
voeding
voeding
voeding

12V, 4A
5V, 25A
5V, 1. SA
5V, 1.1A

15V, 0.5A
01: cessetterecorder
1 - 6: essenrekeneers

voor es 1 tIm 6
7 - 8: essenrekeneers

voor twee externe
(lineeire) essen

9 -10: eneloge uitgengs
keert

11-12: digitele in/uit
gengskeert

13: needvolgkeert
14: verbindingskeert:

20mA converter I
spenningsbeweking

15: cessette controller
16: bootstrep
17: multiplexerkeert
18: centrele computer

keert
19: 4-voudige seriele

interf'ece keert
20: geheugen keert
21: leeg
LF: leeg
G5: voeding 24V AC/DC
N1 tIm N3: servoverster

ker 600 W
N4 tIm N6: servoverster
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Fig. 4.3 Besturingskest.

De opbouw yen de besturing is in figuur 4.4 schemetisch
weergegeven. De centrele stuureenheid communiceert vie een
multiplexer en een detebus met de essenrekeneers, in- en
uitgengskeerten, needvolgkeert en spenningsbewekingkeert. De
busbeckplene ken uitgebreid worden indien er meer den twee
externe essen nodig zijn. De centrele processor moet den een LSI
11/73 zijn.
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Bedienings console

Cassette recorder

(Printer)

Assenrekenaars

Analoge uitgangen

Digitale in- en uitgangen

Naadvolgkaart

Spanningsbewaking I Klokgenerator

Fig. 4.4 8esturing van de Limat AT 280/6.

Centrale besturingseenheid.

De centrale besturing bestaat uit een microcomputer van Digital
Equ i pmen t Corp. ( DEC). De ze is opgebouwd u i t de vol gende
komponenten, die onderling via een rekenbus (LSI-11) verbonden
zijn:

- processorkaart: LSI 11/23 of LSI 11/?3 (kaartnr. 18)
- geheugen kaart: 64k8 of 128kB ( kaartnr. 20)
- bootstrapkaart ( kaart nr. 16)
- 4-voudige asynchrone interface kaart ( kaartnr. 19)
- multiplexer interface kaart ( kaart nr. 1?)

Fig. 4.5 Centrale besturing.

RS- 232
INTERFACE
98132

FLOATING

POINT

cpu. 8186
LSI 11123

8059

98120. 98121.

29



IGM industriele lesrobot, type Limet RT 280/6

De processorkeart bevat de processorchip die uit de volgende
delen besteat: Arithmetic Logic Unit, Register File, Oete Access
Ports en het processor Status Word. Ook is er een memory
manegement unit eanwezig die Bdressering boven 64k mogelijk maekt
en voor een efficiente opslag zorgt. Verder is er een floeting
point unit op deze keert geinstelleerd. Oeze bevet instructies in
microcode, die methematische, logische en communicetie opereties
5 tot 10 meel sneller kunnen leten verI open den equivelente
softwere-routines.

In het RAM geheugen wordt zowel de besturingsprogremmetuur els de
gebruikersprogremmatuur opgeslegen. (Bij de meeste endere merken
is de besturing in ROM eenwezig).

Bij het opsterten yen het systeem zorgt de bootstrepkeert voor de
initielisetie. Hierbij wordt de besturingsprogremmetuur venef
cessette in het geheugen ingelezen.

De vier-voudige esynchrone interface (RS-232) wordt gebruikt voor
de detaoverdrecht van en near de cessetterecorder, de koppeling
naar de spanningsbewaking en clockgeneretor. voor stroomsturing
(20mA) naar de programmeerconsole en heeft de optionele
mogelijkheid om een printer of hostkomputer een te sluiten. Op
dit laatste zal in hoofdstuk 5 worden teruggekomen.

De centrale besturing pleegt, vie de multiplexerkeert, elke 240
msec communicatie met de essenrekenearskeerten, de in- en
uitgangskearten, de spanningsbewakingskaart en eventueel de
naadvolgkaert. Oeze communicatie verloopt vie de detebus. Het
processor-dataformat wordt van 16 bit near 42 bit omgezet voor de
bus, en andersom.

Assenrekenears.

Oeze besteen uit
digitael/aneloog
wegmeetsysteem.
In fig. 4.6 is
weergegeven.

een CPU
converters

de opbouw

(DEC 8088?) met deerbij geheugen,
(voor motorsturing) en een

yen de essenrekeneers schemetisch

De essenrekeneer krijgt elke 240 ms een nieuw punt door ven de
centrele stuureenheid. De CPU op deze keert bekijkt elke 10 ms de
positie yen de es en zorgt voor de eventuele bijsturing.
Het geheugen bevet een specieel elgorithme, det ervoor zorgt det
zowel bij zeer lengzeme els bij zeer snelle bewegingen een
gekontroleerd beenverloop mogelijk is.
De hele regeling is digiteel gereeliseerd. Ook offset problemen
e.d. worden door deze regeling ondervengen. Over de regeling is
geen verdere informetie beschikbeer.
De digiteel-enaloog-converter (-10 V~ +10 V) zorgt vie de
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stroomregelaar voor de besturing van de motor.

BUS
teller,

DA( fase
diser.

Inerem., nulimp.,

pulsgever eirdschak.

M: motor

P: pulsgever

E: eindschakelaar

Fig. 4.6 Assenre~enaar.

De actuele positie van de as wordt via increment tellers en een
nulimpulsgever teruggemeld aan de regel~~r. Er zijn twee
incrementtellers, die door een onderlinge faseverschuiving
eveneens de dr~airichting ~angeven, geinst~lleerd. Oeze
incrementtellers geven samen 4000 incrementen tussen twee
opvolgende nulimpulsen. De naderingsscha~el~ar wordt voor de
ij~ing van de robot gebrui~t. Na het ij~commando zal de robot
zijn assen naar de ij~positie bewegen. Zodra een flankver~ndering

van de naderingsscha~elaar wordt gedetecteerd wordt de beweging
omgedraaid. Er wordt teruggedraaid totd~t de eerste nulimpuls
gevonden wordt. In figuur 4.7 wordt dit geillustreerd.
El~e as geeft een nulimpuls per omwenteling, behalve de vijfde
as, die er vier per omwenteling geeft. Bij de ij~ing moet de
vijfde as daarom tevoren in een bepaalde positie gezet worden, om
op de juiste nulimpuls te ij~en. De n~uw~eurigheid w~~rmee deze
as te positioneren is is hierdoor groter geworden.
Het wegmeetsysteem bepaald geen absolute positie, maar een
relatiev t.o.v. de ij~st~nd. Als er iets misg~~t, zal de robot
opnieuw geij~t moeten worden.

Beweging

Naderingsschakelaar

Nulimpulsen

Fig 4.7 IJ~ing.

Om onnauw~eurigheden in de n~deringsscha~el~ar
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de afstelling zodanig zijn, dat de toestand van
verandert in het gebied van 1000 tot 3000
de nulimpuls. Oeze efstelling is opgeslagen in

Het systeem bevat de mogelijkheid om een boogsensor voor het
naadvolgen te installeren. In hoofdstuk 5 zal de werking van deze
sensor uitvoerig aan de orde komen.

In- en uitgangskaarten.

Er zijn een
uitgangskaarten.
worden.

aantal I/O mogelijkheden vie de in- en
Oak hierop zal in hoofdstuk 5 nader ingegaan

4.3 De software moae11jkheden.

De besturingssoftware en de systeemparameters worden bij het
opstarten van het systeem van de cassette ingelezen. De
systeemparameterfile bevat specifieke gegevens van het systeem;
o.a. het aantal assen, afstelgegevens van het wegmeetsysteem, de
nulafstelling van de assen enz. Het opstarten van het systeem is
hierdoor tijdrovend, echter nieuwe software versies zijn
eenvoudig te installeren. Waarom niet gekozen is voor opslag van
de systeemprogrammatuur in PROM's is niet geheel duidelijk
geworden. WeI zijn floppy-drive of harddisk opties verkrijgbaar.

De programmering van de lasrobot geschiedt d.m.v.
methode, waarover in hoofdstuk 6 nadere toelichting
De software kent twee bewegingstoestanden, nl:

Verplaatsingsbewegingen
Lasbewegingen

de teach-in
zal volgen.

Onder verplaatsingsbewegingen worden de bewegingen verstaan, die
met maximale snelheid afgelegd worden (afhankelijk van
processorcapaciteit of ingestelde begrenzing). Men heeft de keuze
tussen een rechtlijnig (in het carthesisch stelsel) of
willekeurig (in het robotstelsel) verloop van deze beweging. Deze
bewegingen worden zonder bijzondere kenmerken ingeprogrammeerd.
De lasbewegingen worden in het carthesische essenstelsel
geprogremmeerd, met de daarbij behorende leskenmerken. De
lasbewegingen zijn in de volgende categorien op te delen:

- rechtlijnige beweging
- pendelen tijdens een rechtlijnige beweging
- cirkelbeweging
- pendelen tijdens een cirkelbeweging
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Bij elk von deze bewegingen zijn lossponning en stroom, de
lossnelheid en een eventuele stortvertraging op te geven. De
opgove van de lasspanning is facultotief. Uit een tabel wordt,
afhankelijk van de draoddiameter, een optimale lassponning
gekozen, bij opgove von de losstroom. Oit geschiedt outomotisch!
Indien men een ondere instelling wenst, moet ook de sponning
ingeprogrammeerd worden. Voor pendelbewegingen kon de
pendelomplitude en frequentie ingesteld worden.
Beholve de zes robotossen zijn er ook een oontol
vrijprogrommeerbore externe ossen beschikboor (longs-, dwors- en
hoogtegeleidingen, of monipulotor-ossen). Indien von externe
monipulotor-ossen gebruik gemookt wordt, kon de noodlengte
opgegeven worden. Hiermee wordt don, samen met de opgegeven
lossnelheid, bepoold hoelong gelost moet worden.
Ook kon von in- en uitgongsfuncties gebruik gemookt worden, om
communicotie met externe processen te plegen. Hiermee zijn ook
conditionele progrommosprongen mogelijk.
Het herholen von een deel von een progrommo, op een ondere
ploats, is ook mogelijk. Hiervoor hoeft men olleen
referentiepunten op te geven (1 referentiepunt voor porollelle
verschuiving, 3 referentiepunten voor een 3-0 verschuiving) .
Tenslotte wordt nog de mogelijkheid geboden om een noodzoek- en
een noodvolgsensor toe te possen. De noodzoeksensor dient voor
het vinden van de werkelijke positie von het werkstuk, de
noodvolgsensor biedt de robotbesturing on-line informotie over de
positie von de voeg, om deze correct te volgen.

Er zijn momenteel een oontol versies von de IGM softwore op de
morkt. De mogelijkheden von een oontol von deze versies zullen in
het kort besproken worden.

Voor de versies V4.20, V4.30 en V4.40 wordt von de LSI 11/23 of
de LSI 11/73 processor en een geheugen von 64k gebruik gemookt.
De verschillen tussen deze versies bestoon uit kleine
implementotie verschillen, woordoor de lotere versies beter
functioneren. Voor de versies V4.S0, V4.60 en V4.70 zijn dezelfde
processoren beschikboor en is het geheugen uitgebreid tot 12Bk.
Versie V4.60 geeft t.o.v. V4.S0 betere fout terugmeldingen.
Bovendien kon het pendelen, ~n V4.60, d.m.v. een polsbeweging
geschieden. Versie V4.70 is de eerste versie woorvoor het niet
noodzokelijk is dot het rep (lostoorts) zich in het verlengde von
de vijfde os bevindt. Dit biedt mogelijkheden voor
multifunctionele gereedschoppen oon de robothond. Vervolgens zijn
er nog de versies VS.70, V1S.70 en V2S.70, die ollen op V4.70
geboseerd zijn, moor extro mogelijkheden hebben. Deze versies
bevinden zich nog gedeeltelijk in de ontwikkelingssfeer.
De mogelijkheden von de diverse softwore-versies zijn de
volgende:

33



IGM industriele lasrobot. type Limat AT 280/6

* V4.20 I VA.3D I V4.40:
- Verplaatsingsbewegingen
- Lasbewegingen:

- Aechtlijnige bewegingen
- Cirkelbewegingen
- Pendelbewegingen in een rechte lijn

- Verplaatsen van programmadelen
- Konditionele programmasprongen.

* V4.50 / V4.60 / V4.70 voegen hieraan toe:
- lasbewegingen:

- Pendelbewegingen in een cirkel
- Naadzoeksysteem
- Naadvolgsysteem
- V4.60: Pendelen d.m.v. polsbeweging
- V4.70: TCP op willekeurige plaats t.o.v. de robot hand

mogelijk
* V5.70 voegt daaraan toe:

- Programmatuur opslag op floppy-disk
* V15.70 voegt daaraan toe:

Mogelijkheid om een visionsensor (Seampilot Oldelft)
toe te passen. De koppeling geschiedt via de AS 232
seriele interface.

* V25.70 voegt daaraan toe:
- Mogelijkheid tot koppeling aan een CAD/CAM-systeem ten

behoeve van het off-line programmeren voor snijtoepas
singen. Ook deze koppeling geschiedt via de AS 232
seriele interface.

De besturingsprogrammatuur is voor de V4-versies is voornamelijk
in Macro 11 assembler geschreven, aIleen de kinematische routines
zijn in Fortran IV geimplementeerd. Voor de besturingsprogram
matuur in de latere versies (V5, V15, ... ) is de hogere
programmeertaal Pascal gebruikt, met slechts een enkele Macro 11
routine.

4.4 Document.tie.

Ter aanvulling van het bovenstaande is de volgende documentatie
beschikbaar:

* Brochure
IGM

* Brochure
Valk Welding B.V.

* IGM Limat AT 280-6
Service Informationen
fur Aechnerprogram V4.20
15-10-1984

34



IGM industriele lesrobot, type Limat RT 280/6

* IGM Limet RT 280-6
8edienungs- und Progremmieranleitung
fur Rechnerprogrem V4.30
31-01-1985

* 1GM Limet RT 280-6
Service Informetionen
fur Rechnerprogrem V4.30
03-11-1985

-;l- Velk Welding
Progremmeerinstructie RT 280 lesrobots V4.50
16-07-1986

* 1GM Limet RT 280-6
- Interne Ookumentetion

03-09-1986
- Off-line progremming

28-09-1986
- Stete of the development of the 1GM cemere

02-10-1986
- Internel documentetion

22-09-1986
- Description console 3

29-09-1986
- Cutting

01-10-1986
- New bese progrem V5.0
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HOOFOSTUK 5. Interfecing met de IGM lesrobot.

In dit hoofdstuk zullen de mogelijkheden, die de IGM
robot biedt, om aan andere apparatuur gekoppeld te
worden besproken worden. Als eerste worden in het
algemeen de communicatiemogelijkheden van ideale robots
besproken. Deerna zal ingegaan worden op de specifieke
mogelijkheden van de IGM robot. Tenslotte zal het
naadvolgen met behulp van een boogsensor besproken
worden.

S.' Communicetie met de buitenwer.ld.

IR: indusrriele rv/'clt
s: sensor
P: periferie
a: analoog
d: digiraal

CEL-BESTURINGSCOMPUTER

Zoals in hoofdstuk 2 een de orde is geweest, zal een
robotbesturing de mogelijkheid moeten bieden, om met endere
apparatuur te communiceren. In figuur 5.' is links de
configuratie geschetst, waarbij aIle communicetie vie een
besturingscomputer verloopt. Rechts is de configuratie
weergegeven indien Ook de communicatie met endere apparetuur
vanuit de robotbesturing geschiedt.

Robot·
bnturing

Robot·
bnturing

S.

Fig. 5.' Interfacing met robotbesturingen.

In het elgemeen ken men m.b.t. de communicatie, met
robotbesturingen, de volgende niveau's onderscheiden:

,. Communicatie met de besturingscomputer.
2. Communicatie betreffende de robot-status.
3. Communicatie op het niveau van de programma-afwikkeling.
4. Communicatie om een niet-geprogrammeerd robotgedrag te be

sturen.
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ed 1. Hierbij ~en men den~en een het initieliseren ven de robot
en het up/down-loeden van progremme's. Oo~ het sterten,
stoppen, onderbre~en en wissen ven progremme's zel venuit
de besturingscomputer geschieden. Het vinden ven
oplossingen voor fouten in het robotsysteem ken b.v. door
het eenroepen ven (sub)progremme's venuit het robotprogrem
me geschieden.
Op dit niveeu zel de communicetie niet-tijdkritisch zijn.

ed 2. In een eentel gevellen zel informetie omtrent de stetus ven
de robot ven beleng zijn. Op een hoog niveeu ken men
hierbij denken aan terugmeldingen betreffende de
efwikkeling ven het progremma. Op een lager niveau zullen
de actuele positie en snelheid van de robot van belang
zijn, b.v. voor het bepalen van de positie van een
meebewegende apparatuur. Voor de bewaking van het proces
zullen de positie, snelheid en orientatie van net TCP
interessante grootheden zijn.
De status-informatie zal continu beschikbaar moeten zijn.

ad 3. Op instructieniveau kunnen inputlijnen (digiteal of
analoog) de conditionering van desbetreffende instructies
verzorgen, zoels: wait, while of case.
Communicatie kan ook zijn: het leveren van signalen
(digitaal of analoog) op een geprogrammeerde wijze, aan
externe apparatuur, of het inlezen van signalen op
geprogrammeerde momenten.
Deze communicatie zal op bepaelde tijdstippen pleatsvinden,
afhan~elijk van de programme-afwikkeling.

ad 4. Met deze signalen kan een edaptief robotgedreg verkregen
worden. De signalen moeten reel-time eangeboden en verwerkt
worden, met els gevolg een beinvloeding ven de beweging ven
de robot. Indien deze communicetie op niet-geprogremmeerde
momenten gepleegd wordt ("interrupt driven I/O") verschaft
het de hoogste vorm van edeptief robotgedreg.
Dit zel dus tijdkritische communicetie zijn.

De IGM-robotbesturing is ·opgebouwd els in figuur 5.2 is
geschetst.
De belengrijkste mogelijkheid tot het plegen ven communicetie
wordt geboden door een AS 232 interfece lijn. Voor de V4.-
software versies is het gebruik hierven echter beperkt tot het
lezen of schrijven ven of neer bepeelde delen ven het geheugen.
Dit is nodig om de tebellen, die de autometische lesinstellingen
bevetten in te geven of te verenderen. Ontwikkelingen binnen IGM
zijn erop gericht om communicetie met besturingscomputers, vie
deze interfece, mogelijk te meken. Het down-loeden van
progremme's, gemeakt met CAD/CAM-systemen, is den mogelijk,
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elsoo~ het starten. stoppen, onderbre~en of wissen ervan. Een
endere ontwi~~eling is geende om ven deze interfece gebrui~ te
me~en om de robot ~daptief te ~unnen bijsturen. Momenteel wordt
getracht reel-time informatie betreffende de te volgen been
m.b.v. een visionsensor (5eampilot Oldelft) te leveren. Of de
resulteten ven de beide ontwi~~elingen gelij~tijdig op hetzelfde
systeem te gebrui~en zijn is niet be~end. Oo~ is niet be~end hoe
men een en ender geet implementeren bij IGM.

Centrale

besturing

Bedienings console

Cassette recorder

(Printer)

1
2

6
9

10
11
12
13
14

]
]

Assenrekenaars

Analoge uitgangen

uigitale in- en uitgan~en

~aadvolgkaart

Spanningsbewaking / Klokgenerator

Een tweede
enaloge in
mogelij~heden

het progremme
worden.

Fig. 5.2 IGM robotbesturing.

Voor zover be~end is het niet mogelij~ de RS 232 interf~ce te
gebrui~en om informetie betreffende de robotstetus te ver~rijgen.

Oo~ communicetie op het niveeu ven de progremme-efwikkeling is
niet mogelij~ vie deze interfece.

communicetie-mogelijkheid bieden de digitele en
en uitgengen van de robotbesturing. Deze bieden
om signelen uit te wisselen. die de efwikkeling ven
beinvloeden. zoels in peregreef 5.2 behendeld zel

Uit dit elles blij~t det de robotbesturing (nog) geen
mogelijkheden biedt om met besturingscomputers te communiceren.
Oo~ zijn er voor zover bekend geen mogelijkheden, om gegevens
betreffende de robotstetu5 te verkrijgen. Het eensturen ven
uitgengen en het inlezen ven ingengen venuit het progremme is
mogelij~, binnen de beperkingen ven het systeem (peregreef 5.2).
Het edeptief sturen ven de robotbeweging, venuit visionsensoren,
is (nog) niet mogelijk. WeI wordt de mogelijkheid geboden om
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edaptieve sturing te verkrijgen door ven een boogsensor gebruik
te meken. Dit leetste zel in peregreeT 5.4 behendeld worden.

5.2 In- en u1tgengen.

Met behulp ven de in- en uitgengen is het mogelijk de
efwikkeling ven het progremme te beinvloeden. In eerste instentie
ken onderscheid gemeekt worden tussen digitale en eneloge in- en
uitgengen.

Digitele in- en uitgengen.

Het systeem heeft 24 bineire in- en uitgengen, die venuit het
robotprogremma eengesproken kunnen worden.
Een bepaelde uitgeng wordt hoog, bij het bereiken ven de
desbetreffende progremmestep. Het systeem wecht vervolgens
met de uitvoering ven de volgende progremmestep, totdet ook
de overeenkomstige ingeng hoog wordt. Indien het niet nodig
is een terugmelding te ontvengen, wordt de betreffende ingeng
continu hoog gehouden. Per progremmastep kunnen meximeel drie
in/uitgengen gebruikt worden. Het gebruik ven deze in- en
uitgangen beperkt zich dus tot het eenspreken ven de
besturingen ven endere epperetuur (een/uit) en het ontvengen
ven een terugmelding (ja/nee).

De ingengen kunnen ook gebruikt worden om conditionele
sprongen in het robot programma te laten pleetsvinden. Het is
mogelijk een eental progremmesteppen over te sleen. De
progremmestep venwaer de sprong moet beginnen is els
sprongpunt gekenmerkt en tevens is eengegeven welke ingengen
relevent zijn. De progremmestep weer neer toe gesprongen
wordt is de eerst volgende in het progremme, die els eindpunt
van een sprong gekenmerkt is.

Naest deze in- en uitgengen, zijn er nog een eentel
speciale functie vervullen:

die een

Externe sterts en stops.
Het is mogel1jk uit de eerste zes progremme's in het
werkgeheugen een keu~e te meken en d.m.v. een externe
stert te ect1veren.
Met de externe stop worden de eendrijving ven de motoren
uitgeschekeld. Dit ken gebruikt worden om de robot bij
dreigende botsingen te stoppen.

8ediening leseppereet.
Het leseppereet wordt venuit de robotbesturing een en uit
geschekeld. Ook de functie pulserend-lessen wordt zo
bediend. Verder is er nog een terugmelding of er iets mis
is met het leseppereetj de lichtboogbeweking en de
pulsbeweking.
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Neodzoel<.-sensor.
Met een naodzoe~sensor ~on vooraTgaand oon het lossen de
positie ~an het werkstuk bepaald worden. ATnankelijk van
deze werkelijke positie zal de geprogrammeerde baan
verlegd worden, waordoor op de juiste ploats gelast
wordt. In porogroof 5.3 zol dit noder besproken worden.

Analoge in- en uitgongen.

in
de

dein

von
zel

diefuncties,De onologe in- en uitgongen vervullen
systeemprogrammatuur vastliggen.
De anologe uitgongen zijn gereserveerd voor het doorgeven van
de lasspanning, droadtoevoersnelheid en eventueel voor de
pulsbreedte en pulstijdverhouding bij het pulserend lossen,
oon het lasapporaat. Indien er twee lasapparoten bij het
robot lassen gebrui~t worden, kon een en onder dubbel
uitgevoerd worden.
De analoge ingongen zijn gereserveerd voor het meten
losstroom voor het toepassen von een boogsensor. Deze
paragraaf 5.4 bespro~en worden.

..

m
... -.. - ..... ::
• • • • • • · . ..

• • • • • ..
• ::ill• • • • • •
• • • • • • · . ..o.
• • • • • • • . ::

firf';~'

I
~fa $' ... r
fl.i'fl: f

..... f -... •
• • • • • • • • • • • • • • •

.- ~.. ..

l
.f of l r i i G 'Illfi" i'f'i i. i'- f' I: ~ f II. ~ ..

··o·o·oo
!s,
·····

~ I ~ If' I ~ I t IP~I~I ~
J1~~~~.~._#u~_ ••••• ~~~.~•••• ~.[.r .~~~
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

iI_·IlGo

• .sa ~~••~..~:;.I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
t~·'~f04.~.~_•• ~.~.~~~.4~••~--_•• ~_.

"-·I~~ IIt .. \ I I~"~I.. ~ t"" .ll.' ~f~.. ::: ;-~ ~ ;: :- Ie ;;

... e44 ..... ~• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

51 • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

I .. Sf

CioIfi ",_

Fig. 5.3 In- en uitgengen.

AIle in- en uitgengen zijn terug te vinden op de printkeert,
die in figuur 5.3 is efgebeeldo Deze print bevindt zich tegen de
echterwend ven de besturingskest. Voor het gebruik ven bepeelde
in- of uitgengen zel op deze keert de betreffende verbinding
gemeekt moeten worden.
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5.3 Het zoeken yen het beain yen de lelneed.

Door positioneeronnauwkeurigheden kan de werkelijke positie van
een wer~stuk afwijken van de geprogrammeerde. Door voorafgaande
aan het lassen eerst te bepalen waar het werkstuk zich bevindt en
de geprogrammeerde lasbaan overeenkomstig te verleggen kan dit
ondervangen worden. Als zowel de positieverandering alsook een
eventuele orientatieverandering bekend zijn, kunnen de punt en van
de werkelijke baan uit de geprogrammeerde berekend worden. Oit
zal in het carthesische stelsel geschieden, omdat de
sensorinformatie de verplaatsing en orientatie in een carthesich
stelsel geeft.

De IGM robotbesturing biedt de mogelijkheid om van een
tastsensor gebruik te maken, om de positie en orientatie van een
werkstuk te bepalen. Dit gaat als voIgt. De sensor zal een
signaal afgeven zodra deze het werkstuk raakt. 8ij de
programmering worden voorafgaande aan het betreffende lastraject
een aantal zoektrajecten geprogrammeerd. Als het werkstuk aIleen
parallel kan verschuiven is 1 zoekbeweging voldoende (fig. 5.4
a). Voor een drie-dimensionale verplaatsing zijn minstens 3 (fig.
5.4-b) en maximaal 9 (fig. 5.4-c) zoekbewegingen nodig.

Fig. 5.4 8epaling van de positie van een werkstuk.

De oorspronkelijke geprogrammeerde positie dient als referentie
vanwaaruit de verschillen bepaeld worden. Uit de nieuwe positie
van het werkstuk worden de nieuwe punten van de baan bepaald. De
beweging geschiedt dan uitgaande van deze nieuwe punten.

5.4 Needvolaen met behulp yen een booa.en.or.

Het werkstuk kan tijdens het lassen door thermische invloeden
vervormen. Om in de voeg te blijven lassen zal de robotbeweging
bijgestuurd moeten worden. De plaats van de lasvoeg kan m.b.v.
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sensoren bepaald worden, zoals in hoofdstuk 2 en 3 reeds
besproken is.
Aangezien de meeste van naadvolgsensoren (Appendix C) resultaten
in een cathesisch stelsel afleveren, zal de robotbesturing deze
informatie op een carthesisch niveau moeten interpreteren en
verwerken. Dit moet in real-time geschieden.

Een through-the-arc-sensor (boogsensor) gebruikt de lasstroom
am gegevens over de lasnaad te verkrijgen. Hiervoor is het nodig
dat de lasvoeg symmetrisch is, aangezien uit deze symmetrie
bepaald kan worden waar het midden van de voeg is. Een tweede
voorwaarde is dat er pendelend gelast moet worden, am de voeg af
te scannen. Tenslotte moet de voeg voldoende diep zijn am
eenduidige meetresultaten te verkrijgen. Aangezien deze meting
plaatsvindt op dezelfde plaats waar gelast wordt zal de
bijsturing van de robot altijd te laat komen. Echter bij n1et al
te grate lassnelheden en gelijdelijke veranderingen van de
lasvoegpositie zal dit geen belemmering voor het gebruik vormen.
Het feit dat er pendelend gelast moet worden, met een bepaalde
maximale lassnelheid en pendelfrequentie, houdt een restrict1e in
voor de wanddikte van het werkstuk. Dit am doorbranden te
voorkomen.
Om een goede werking van het sensorsysteem te garanderen moet aan
de volgende voorwaarden voldaan worden (zie oak de experimenten
in hoofdstuk 6):

* symmetrische lasnaden: V-naad of keelnaad
* geometrie van de naad moet redelijk constant zijn
* pendeluitwijking van minstens 3mm naar be ide zijden
* hoogte verschil tussen midden en zijkant van de naad

moet minstens 4mm bedragen
* voldoende hoge lasstroom voor goede meetgevoeligheid
* wanddikte van werkstuk moet minstens 3mm bedragen

Het bijsturen
eerste moet het
moet de hoogte
worden.

van de lasbeweging bestaat uit twee delen. Ten
midden van de lasvoeg gevolgd worden. Ten tweede

tussen lastoorts en werkstuk constant gehouden

Het boogsensor-principe is het volgende. De programmering van de
pendeluitwijkingen is zodanig dat deze symmetr1sch t.o.v. het
middelpunt en loodrecht op de lasrichting liggen. Tijdens een
pendelbeweging zal de lasstroom t.g.v. de varierende efstend ven
dreeduiteinde tot werkstuk verenderen. Zoleng de toorts exect
boven het needmidden pendelt en het profiel symmetrisch is, zel
de stroomverietie voor de linkse uitwijking gelijk zijn een die
ven de rechtse. Indien deze symmetrie verstoord is ken deeruit
geconcludeerd worden det de toorts niet midden boven de need
pendelt, weerop bijsturing zel volgen. In figuur 5.5 is dit op
een gestilleerde menier geillustreerd. In werkelijkheid zel de
lesstroom een flinke "rimpel" vertonen t.g.v. verieties in het
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interfacing met de IGM lasrobot

lasproces. Vandaar dat de diepte van de voeg
zijn om deze rimpel te kunnen ignoreren. Om
moet de pendeluitslag in totaal minstens 6mm

In figuur 5.5-a wordt het symmetrische geval weergegeven. De
gearceerde oppervlakken in het lasstroomdiagram geven de
integraal van de variaties weer. In figuur 5.5-b is de toorts
naar rechts verschoven. De gearceerde oppervlakken zijn nu niet
meer gelijk. Bij 2 is het oppervlak kleiner, bij 3 groter. De
combinatie uitwijkrichting en oppervlakteverandering geeft aan in
welke richting bijgestuurd moet worden.

W W \3/

~(~IC~"1-

-Yw/\v
1

. 3 3

Fig. 5.5 Boogsensor-prin~ipe.

De hoogte bijsturing zorgt ervoor dat de gemiddelde stroomwaarde
(stippellijn Tiguur 5.5) gelijk blijTt. Deze gemiddelde stroom is
namelijk een maat voor de stick-out (lengte van uitstekende
lasdraad, zie App. B), die wederom bepalend is voor de hoogte van
de toorts boven het werkstuk. Zodra deze gemiddelde stroom hoger
wordt, moet de toorts omlaag en omgekeerd.
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Hat bovenstoonde principe is ols voIgt door IBM geimplementeerd
(fig. 5.6). Uit de gemeten lasstroom worden twee signalen
of gel aid. Ten eerste een AC-signool dot voor het noodvolgen
gebrui~t wordt, ten tweeds een DC-signoal dat voor de hoogte
bijsturing gebrui~t wordt. De hardware hiervoor is op een aparte
"noodvolg"-~oort ondergebrocht.

Het AC-~iBnool wordt m.b.v. 6witch-integrotors geintegreerd,
woormee een woorde voor het oppervlok verkregen wordt zools in
figuur 5.5 is oongegeven. Het pendelpatroon is bepelend voor de
omschakeltijdstippen ven de switch-integretors. Vervolgens wordt
het resulteet vie eneloog/digiteel converters doorgegeven een de
centrale besturingseenheid voor verdere verwerking.
Het DC-signaal wordt op soortgelij~e wijze verwerkt.

shunt ~SI
ersterker AC

DC
S I

Spolariteit

~AD[l B~
U

ADC S ::@
SI: sWitch-integrator
ADC: analoog-digitaal converters
LSI: centrale processor

Fig. 5.6 Naedvolg~aart.

Vermoedelij~ worden de gegevens die de noedvolgkeert neor de
besturing doorgeeft gebruikt om de pendelpunten te verschu1ven.
De oorspronkelijke been wordt niet eengepest, meer de
pendelpunten worden op grond ven de verkregen informet1e
verpleetst.

Aongezien de input ven de needvolgkeert besteet u1t een
stroomweerde, moet het mogelijk z1jn om endere sensoren (b.v.
Visionsensoren) een dergelijk signoel els output te leten geven,
en hiermee vie deze ingeng de be on te be1nvloeden. Hiervoor
moeten echter een eentel problemen opgelost worden.
Als eerste moet met een eventuele voorloopt1jd ven de sensor
reken1ng gehouden worden. De input ven de needvolgkeert moet
nemelij~ betrekking hebben op de positie ven de voeg op de pleots
weer gelost wordt. Vervolgens zullen er een eentol beperkingen
volgen uit het niet ideeel zijn ven de noedprofielen. De
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variaties in de stroomwaarde zullen synchroon met de
pendelbeweging moeten varieren. De communicatie zal echter erg
eenzijdi2 zijn; er ~an aIleen iets naar de robotbesturin2
doorgegeven worden. Terugmeldingen b.v. van pendelTrequentie en
pendelverloop zullen voor de synchronisatie ze~er nodig zijn.
80vendien is het noodze~elij~ om te pendelen. Tenslotte zel het
sensorsignaal inTormatie voor zowel de hoogteregeling els het
naadvolgen moeten bevatten.
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HOOFDSTUK 6. Experimenten een de IGM Limet RT 280/6.

Als eerste wordt in dit hoofdstuk de programmering van
de IGM lasroDot (Limat RT 280/6) besproken. Vervolgens
zal in~egaan worden ap sen aantal experimenten die met
deze robot zijn uitgevoerd bij machinefabriek A.M. v.d.
Weert & Zn. te Helmond en Valk Welding B.V. te
Alblasserdam. Hierbij zullen het bewegings- en
naadvolggedrag van deze robot aan de orde komen. Het
naadvolgen geschiedt m.b.v. de boogsensor die IGM els
optie bij de lasrobot levert. Meer informatie over de
robotopstelling bij machinefabriek v.d. Weert is te
vinden in [16]

6.1 De bedienina.

In eerste instantie zijn er een aantal experimenten verricht
gericht op de bediening van de robot. Voor een volledige
beschrijving van het programmeren wordt naar de handleiding van
de robot verwezen [Hfdst 4], De programmering geschiedt met de
teach-in methode, via de programmeerconsole (fig. 6.1). De robot
wordt handmatig naar een bepaalde positie gebracht (toetsen in
het bewegingsveld) , waarna deze positie met eventueel
bijbehorende kenmerken (toetsen in het parameterveld) in het
geheugen wordt opgeslagen (toetsen in het programmeerveld).

i

3 !

I
,I'
II
I ~

Q

CD

1. Bewegingsveld.
2. Parameterveld.
3. Programmeerveld.

1

~ig, 6.1 Programmeerconsole. (Teach-box)
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Een robotprogrommo bevet de beschrijving yen de beweging die de
robot moet uitvoeren, met de deerbij behorende I/O gegevens. Zo'n
pro~ramma is op~ebouwd uit 5tappen. Elke stap representeert de
beweging naar een geprogremmeerde positie. Het progremme wordt
opgebouwd door de robot in het eindpunt yen een step te zetten,
de kenmerken voor het treject neer deze positie op de displey te
brengen en dit geheel in het geheugen op te sleen. Het nummer yen
de volgende step verschijnt den op de displey en deze step ken op
dezelfde wijze geprogremmeerd worden. In figuur 6.2 is een
eenvoUdig voorbeeld yen een progremme gegeven. Step 1 is de
stertpositie venweeruit het progremme begint. Hierbij wordt
m.b.v. een code eengegeven welk leseppereet gebruikt wordt. Den
voIgt een verpleatsingsstap, gevolgd door een lestreject waerin
gependeld wordt. Den voIgt een treject weerbij een bepeelde
uitgeng geschekeld wordt om extern iets te bedienen. Tenslotte
voIgt een verplaatsingsstep terug neer een stoppositie.

5 23.1 150 20.5
35

6 23 150 20.5
35

9 99

B 45.5 00 0.0
500

7 80

V lengte

I
31 .

zoe- tune-code
ken ties
V le'loteA

o pendElen

l" ....: 99
~-------.;-;;-".--r.;;~.::!.L:

o pendelen

Fig. 6.2 Progremme voorbeeld.

De regels yen een progremme zijn opeenvolgend genummerd. Een
nieuw progremme begint met het eerste vrije nummer ne het vorige
progremma. Indien er regels in een progremme worden
tussengevoegd, of gewist, den schuiven elle overige regels een
pleets op in het geheugen. Voor correctie yen een progremme-regel
moet het regelnummer (step) op de displey gebrecht worden. Door
de toets correctie in te drukken wordt zowel de ectuele pos1t1e
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van de robot als de op de display getoonde gegevens onder dat
regelnummer in het geheugen gezet. am vergissingen te voorkomen
blijkt het verstandig, om bij correctie van een stap deze 2eheel
opnieuw in te geven op de display en de positie van de robot te
controleren. Met de toets correctie worden deze gegevens den in
het geheugen gezet. Indien men eIleen een peremeter wil
corrigeren, kan dat eveneens door de nieuwe weerde erven tijdens
de beweging lengs het betreffende treject in te geven met de
peremetertoets. Voor Kleine veranderingen ken det ook met de + en
- toetsen.
Met de toets stert ken men een progremme sterten venef de regel
die op de display wordt weergegeven. Met stop ken het progremma
stilgezet worden. De toetsen step+ en step- meken het mogelijk
een progremme step voor step te controleren, er wordt den echter
niet gependeld en cirkelbewegingen verlopen rechtlijnig tussen de
cirkelpunten.
Tijdens het bewegen ven de robot verschijnen de gegevens ven de
stap, die op een bepaeld moment wordt uitgevoerd, op de displey.

6.2 Beweainasaedrea.

Er zijn een aantel experimenten verricht betreffende het
bewegingsgedreg ven de robot. Hierbij is gebruik gemeekt ven
softwere-versie V4.30. am de bewegingen die de robot meekt te
registreren is een de hend ven de robot een pen bevestigd, met de
punt in het Tep (fig. 6.3). De geprogremmeerde benen bevinden
zich in het X-Y-vlek om registretie op een vel pepier mogelijk te
maken. De meeste lasbewegingen zullen "onder de hend" geschieden.
De twee-dimensionale registratie in het X-Y-vlek zel deerom een
redelijke afspiegeling ven de werkelijke lesbewegingen vormen.

AS ~

....
....

rcp
Fig. 6.3 Bevestiging pen een robothend.

De progremme's die gemeekt zijn om een eentel bewegingspetronen
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te registreren zijn ols voIgt opgebouwd (fig. 6.4). Vonuit een
stortpositie wordt een verplootsingsbeweging tot net boven het x
Y-vlo~ gemaa~t. Vervolgens wordt de pen met een longzome beweging
op het vlo~ gedrukt. Don zol het te bestuderen bewegingspotroon
uitgevoerd worden (ingeprogrommeerd ols losbeweging met een
stroom von DA en een sponning von DV). Tot slot wordt een
verplootsingsbeweging gemookt, die de robot terugbrengt noor de
stortpositie.

~
\~

r------+----__
u

Fig. 6.4 Progrommo-opbouw.

Dp deze wijze zijn de volgende gedrogingen bestudeerd:

,. Doorlopen von hoeken bij hoge snelheden.
2. Pendelgedrog.
3. Cirkelbewegingen.
4. Onderprogrommo's.

1. Bereiken van hoeken bij hOle enelheden.

De geprogrommeerde boon bestoot uit oeht "les"-trejeeten (fig.
6.5), woerlongs met dezelfde snelheid bewogen moet worden. Bij
loge snelheid zullen de hoekpunten redelijk bereikt worden. Bij
hogere snelheden zol dot niet het gevel zijn, zoels uit
experimenten met versehillende snelheden blijkt. De resu1teten
von deze experimenten zijn in bij1ege 1 te vinden.

A1s referentie is de eerste beweging step voor step uitgevoerd.
Hier wordt elke positie dus exeet bereikt. Vervo1gens is de
beweging met snelheden ven 20, 60, 120 en 200 em/min uitgevoerd.
De efwijking von de geprogremmeerde been is tot 60 em/min
nouwelijks merkboor. Aongezien bij gosbooglessen de gebruikelijke
snelheden rond de 60 em/min 1iggen (moximole snelheid: 90
em/min), z01 het doorlopen von hoeken bij losbewegingen geen
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problemen veroorzaken. Bij snelheden van 120 en 200 cm/min worden
de hoeken tot 90· welliswear afgerond, maar op een gecontroleerde
manier. 5cherpere hoeken worden op een "wilde" manier afgesneden.

3 2 10

Fig. 6.5 "Los"-baan met hoeken.

Indien de hoekpunten weI exact bereikt
Kleine tijdvertraging (0.1 sec) bij de
moeten worden.

2. Pendelaedrea.

moeten worden, zal een
punten geprogremmeerd

Een pendeltroject wordt met vier punten geprogremmeerd. Het
eerste punt is het eindpunt van het vorige treject. Het tweede en
derde punt zijn de pendeluitwijkingen die dearnaast
geprogrammeerd worden. Het vierde punt is het eindpunt van het
pendeltraject. In figuur 6.6 is dit geillustreerd, in 6.6a voor
het geval dat de pendeluitwijkingen neast het middelpunt liggen,
in 6.6b als ze verschoven zijn. In het laatste gevel loopt de
pendelbeweging door tot na het eindpunt. In bijlage 2 is daarven
een voorbeeld te vinden. Bij elk van de punten is eangegeven
welke parameters meegeprogrammeerd dienen te worden.

Opmerking: De pendelfrequent~e wordt opgegeven d.m.v. een
pendelgetel (' 99) opgegeven. In de hendleiding
van software-versie V4.30 wordt gesteld det dit getal
omgekeerd evenredig met de pendelfrequentie is. In de
hendleiding ven versie V4.50 steet het volgende
verband vermeld: pendelgetel - 30 * pendelfrequentie.
Oeze tegenstrijdigheid werkt erg verwerrendl
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8: snelheid

E lasinstellin2

P 1 : snelheid
losinstelling
pendelfrequentie

P2: snelheid
lasinstelling
pendelfrequentie

B
E: snelheid

losinstelling
pendelfrequentie

Fig. 6.6 Pendelboon.

8ij experimenten betreffende een pendelbeweging, die met
verschillende getollen herhoald wordt blijkt dot bij V4.30 het
verband inderdaad omgekeerd evenredig is. Eveneens is gebleken
dat de verwachte verandering niet in de pendelfrequentie, maar in
de lassnelheid tot uiting komtj naarmate het pendelgetal verhoogd
wordt wordt de lossnelheid loger. Aangezien de pendelfrequentie
en de lassnelheid onafhankelijk van elkaar geprogrammeerd worden
zou dit niet mogen gebeuren. In de eerste 3 figuren van bijlage 2
is dit verschijnsel opgetekend.
Een test met V4.50 gaf geen verandering in de lassnelheid bij
verschillende pendelparameters. Of de gegeven formule correct is
is helaas niet nagegaan.

Een tijdvertraging in de pendeluitwijkingen resulteert in het
even stoppen in het uitwijkpunt. De beweging bij hoge
pendelfrequenties wordt daardoor rustiger. Door het stilstaan
wordt echter de lassnelheid verminkt. Een voorbeeld hiervan is in
de vierde figuur von bijlage 2 te vinden.

Bij hoge pendelfrequentie en grote amplitude zol het
pendelpotroon niet meer driehoekig zijn, moor overshoot vertonen.
Ook treedt don regelmotig een fout op woordoor de robot stopt:
osfout (te hoge snelheid?, te grote overshoot?) Oit is in de
vijfde figuur van bijlage 2 weergegeven.

Tenslotte zijn nog een oontol experimenten gedoon om te bekijken
hoe opvolgende pendeltrajecten geprogrommeerd moeten worden em
een goede evergong te verkrijgen. Veer elk nieuw troject moeten
de pendeluitwijkingen epnieuw werden gepregrommeerd. Het eindpunt
von een verig troject kon 015 beginpunt von het nieuwe dienen
(fig. 6.?-0/b). Om de evergang tussen epvelgende pendeltrojecten
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vloeiend te leten verlopen moet de eerste pendeluitwijking van
beide trajecten ean dezelfde zijde ven het middelpunt liggen (P1
en P3 allebei links van het middelpunt in fig. 6.7). De
geprogrammeerde baen in figuur 6.7-e z81 niet in een goede las
ven de hoek resulteren. Een deel van de hoek wordt dubbel, een
ender deel niet gelest. Oearom is het verstendig het eerste
treject tot het einde door te leten lopen, en het tweede
deerneest te beginnen (fig. 6.?-b).

a

:P3•,

Fig 6.7 Pendeltrejecten ne elkeer.

Voorbeelden hierven
echtste figuur).

zijn in bijlege 2 te vinden (zesde tim

Indien een pendeluitwijking ven meer den een em geprogremmeerd
wordt, blijken er bij een hoge pendelfrequentie regelmetig fouten
op te treden. De robot stopt en geeft een foutmelding: esfout (te
hoge snelheid?, te grote overshoot?). Bij herheeld bewegen langs
eenzelfde pendelbean treedt deze fout op willekeurige tijdstippen
bij willekeurige posities op (els voorbeeld figuur B in bijlege
2) .

Concluderend ken gesteld worden det het pendelen met progremme
versie V4.30 niet vlekkeloos gesehiedt.

Een cirkelboog ken gereelisserd worden door minimeel drie punt en
ven een lastreject els eirkelpunt te kenmerken (fig. 6.B-e). Om
een gesloten eirkel te krijgen moet het eerste eirkelpunt op (of
voorbij) het laatste liggen (fig. S.B-b). Ook kon men op dele
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wijze curves realiseren (Tig. 6.8-c).

6 7

3
Fig. 6.8 Cirkelprogremmering.

Vervolgens moet er ook op gelet worden det de opvolgende
cirkelpunten, veneT het middelpunt gezien, niet meer den 180 0

veneen liggen. Uit de e~perimenten blijkt det venef het leetste
punt det niet els cirkelpunt gekenmerkt is de been ef zel geen
wijken. Het eerste punt ven de cirkel wordt niet bereikt,
oneThenkelijk ven de snelheid, zie de eerste figuur ven bijlege
3. Oit ken ondervengen worden door op dezelfde positie els het
eerste cirkelpunt eerst een gewoon punt te progremmeren.
Vervolgens is de invloed ven diverse beensnelheden op het bewegen
in een cirkel bekeken. Hierdoor wordt de cirkelvorm niet
beinvloed, zoels blijkt uit de tweede figuur ven bijlege 3.
Tenslotte is bekeken in welke mete een geprogremmeerde cirkel met
een werkelijke cirkel overeenkomt. De efwijking is verweerloos
beer, zie figuur 3 ven bijlege 3. Het blijkt echter zeer moeilijk
om met slechts drie of vier punt en een perTect ronde cirkel te
progremmeren. Kleine efwijkingen in de geprogremmeerde punt en
veroorzeken nemelijk reletief grote efwijkingen in de cirkel. Een
voorbeeld hierven is in bijlege 3 te vinden.

Het pendelen in een cirkelbeweging bleek niet mogelijk met
softwere-versie V4.30. Tijdens de letere lesexperimenten met
versie V4.50 is weI in cirkels gependeld, hierven zijn echter
geen tekeningen gemeekt.
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4. 6ubproiremme's.

Tot slot is onderzocht hoe subprogr~mm~'s (onderprogr~mm~'s

gen~amd in de IGM h~ndleiding) gemaaKt moeten worden. Voor
p~r~llelle verschuivingen moeten begin en eindpunt v~n het te
verschuiven deel m.b.v verschuivingstoets 1 en een code gemerKt
worden. Het referentiepunt w~~r de verschoven herh~ling pl~~ts

moet vinden wordt met verschuiving 2 gemer~t met dezelfde code.
Door op diverse pl~~tsen met verschuiving 2 en dezelfde code te
wer~en ~~n de figuur tot m~xim~~l 200 ~eer herh~~ld worden. De
onderprogr~mm~'s ~unnen oOK genest worden, tot 5 diep. Door drie
referentiepunten te progr~mmeren k~n het progr~mm~deel oOK
driedimension~~l verpl~~tst worden. De progr~mmering wordt in
figuur 6.9 geillustreerd, voor de p~r~llelle verschuiv1na. De
punten 3 tim? vormen het te verpl~~tsen progr~mm~deel. Punt 8 en
9 zijn punt en die boven de punten? en 10 liggen. H1ertussen
worden verpl~~tsingsst~ppen gem~~~t. V~n~f punt 10 moet de
herh~ling pl~atsvinden.

In bijl~ge 4 zijn hierv~n enkele voorbeelden gegeven.

4

37

5

6

•
10

Fig. 6.9 Onderprogr~mm~'s

Opmer~ing: In het eerste referentiepunt moet een tijdvertr~ging

geprogr~mmeerd worden.
Het verschoven progr~mm~deel m~g geen verplaatsings
st~ppen bev~tten.

Beg1n- en eindpunt~n v~n een verschoven progr~mm~deel

mogen niet gelij~tijdig cir~el- of pendelpunt zijn.

Tijdens de beweging in een verschoven progr~mm~deel versch1jnen
de st~ppen v~n het oorspron~elij~e deel op de displ~y. Het is dan
oo~ niet mogelij~ om bij versie V4.30 de lesperemeters in een
verschoven deel onofh~nkelijk v~n het oorgpronkelijke deel te
verenderen.
Het resulteet ven het verpleetsen ven een cir~el (het beginpunt
is een cirkelpunt) blij~t een vermin~te cir~el op te leveren. Er
volat echter aeen foutmeld1na of 1ets derael1j~s.
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Verder is op£evallen dat de robot bij streKkende bewe2in2 van
de arm gaat scho~~en. Volgens de leveroncier is dit te wijten oon
te tra2e assenreKenoars, die een en onder bij de snelle
motorbewegingen niet ~unnen bijhouden.
Oo~ de problemen met de pendelfrequentie en boonsnelheid zijn
volgens de leveroncier voor nieuwere softwore versies V4.50,
V4.60 enz. opgelost.

Als eerste zijn een oontol experimenten verricht am het lossen
met deze installotie onder de ~nie te ~rijgen (IGM losrobot:
Limot RT 280/6, met een Cloos losapporoot: GLC 403 PA-T). De
outomatische sponningsinstelling blij~t vrij goed te voldoen. De
~ lasstroom, lossnelheid en pendelfrequentie zijn door een
aanwezige lasser ge~ozen (zie oo~ oppendix 8). De testwer~stu~~en

bestonden uit twee strips, die in een V-nood tegen el~oor waren
geposi t ioneerd (fig. 6.10).

Fig 6.10 Testwer~stu~~en.

Gelost is op proefwer~stu~~en met een wonddi~te von 3mm. Met een
geprogrommeerde losstroom von 150A, een spanning von 23V, een
snelheid von 60cm/min, pendelporometer 35 en een pendelomplitude
von 4mm, blee~ een vrij goede 'los reoliseerboor te zijn.

de
De

von
is.

Vervolgens is getrocht te lassen gebruikmokend
boogsensor, zools die in hoofdstuk 5 besproken
progrommeringswijze is de volgende.
Als eerste wordt op een eenvoudig proefwerkstuk, met dezelfde
kenmerken 015 het echte werkstuk (moteriool, wonddikte enz.),
gelost am de losinstelling te optimoliseren. Vervolgens wordt met
deze losinstelling bepoold wot de noodzoekgevoeligheid
(zijwoortse en hoogte) moet zijn, wederom door von een
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proefwerkstuk gebruik te m~ken. Tenslotte wordt het l~sprogr~mm~

met de gevonden instellingen gerealiseerd, w~~rn~ nog enige
proefl~ssen moeten volgen om de hoogte instelling (stick-out) in
te stellen. Het is n~melijk noodzakelijk om n~ de eerste 6
pendelslagen de stic~-out (eenheden in het veld zoeken) in te
geven. De robotbesturing re~geert hierop met de melding: stick
out accepted. Bij het gebruik ven het programm~ z~l deze stick
out ~ls richtweerde gelden. Een n~deel is d~t dit, bij de
gebruikte softw~reversie V4.5D, ne elk geprogr~mmeerd punt dient
te geschieden. Bovendien moet dit opnieuw gedeen worden els men
iets in het progr~mm~ verenderd heeft. Df dit specifiek voor deze
versie is, moet nog worden negege~n.

Ten gevolge v~n een verkeerde ~fstelling ven de robotbesturing
t.o.v. de stroombron bleken de geprogr~mmeerde stroom en spenning
niet gelijk zijn ~~n de geleverde stroom en sp~nning. De hiern~

vermelde w~arden voor stroom en spenning zijn ven de meters op de
stroombron ~fgelezen.

In eerste instantie is het bovenst~ende gedeen voor een
werkstuk dat eruit ziet ~ls in figuur 6.11. In deze figuur zijn
tevens de geprogremmeerde punten ~~ngegeven.

BOVENAANZICHT
• E

p
B-·P'2

Fig 6.11 Werkstuk.

Als l~sinstelling is gekozen; een stroom ven 20DA, aen spenning
v~n 20V, een snelheid van 40cm/min en pendelperameter 25. De
verschillen t.g.v. diverse gevoeligheden voor hat naadvolgen zijn
in Tiguur 6.12 geschetst.
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Fig. 6. 12 L~sresult~ten.

In de Tiguur is de ligging v~n de geprogr~mmeerde punten t.o.v.
het werkstuk ~~ngegeven. In vrijwel ~lle gevellen blijkt het
systeem de n~~d redelijk te volgen, de invloed v~n de ingestelde
gevoeligheid is duidelijk zichtb~ar.

. Uit de werkzaamheden bij mechineTebriek v.d. Weert is de vreeg
gerezen OT het mogelijk is, om de boogsensor voor het lessen ven
zijn product toe te pessen, met neme het lessen ven buis op buis
(Tig.6.13).
De wenddikte ven het m~teri~el is ongeveer 3mm. Behelve het
zoeken in de cirkel z~l oek het heogte verschil meegenomen moeten
worden.

I

Fig. 6.13 Ne~dverloop ven buis op buis lessen.
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In eerste instontie is de werking von het needvolgsysteem veer
cirkelvormige banen bekeken. Het werkstuk zeg eruit els in figuur
6.14 2eSchetst is.

Fig. 6.14 Werkstuk.

De lesinstelling wes hierbij de volgende: 1SDA, 2DV, 2Scm/min en
pendelparometer 3S. Vervolgens is hiermee het noodvolgen
ingeprogrommeerd. Voor het instellen von de stick-out moet het
werkstuk goed gepositioneerd zijn zodot de goede woorde doorvoor
gevonden wordt. Als dit eenmoal geschiedt is en de juiste
gevoeligheid gevonden is, kon men de werkstukken lossen en
blijken positieafwijkingen gekompenseerd te worden.

Dp het werkstuk ols in figuur 6.13 bleek het noodvolgen erg
moeilijk te programmeren. Aongezien de cirkel klein is (diometer:
1Dcm) komen de cirkelpunten dicht bij elkaar te li2gen. De stick
out werdt ingesteld door no elk punt no zes pendelslogen de
gevoeligheid hiervoor in te geven. Dmdot de cirkelpunten dicht
bij elkoor liggen blijkt dot erg lostig.

Voor dit werkstuk blijkt het noodvo1gsysteem niet geschikt. Als
eerste moet worden opgemerkt dot de voeg voriobel is. Het
noodvolgsysteem ziet dus steeds een veronderin2, die misleidend
kon werken. De voeg zol enige voorbewerking moeten ondergeen om
dit probleem te minimeliseren. Het systeem heeft voor een goede
werking een pendeluitsleg von minstens 3 mm nodig. Bovendien
wordt de lossnelheid door het toepessen ven dit systeem leger.
Dit leotste resulteerde mede ten gevolge ven de wenddikte ven
"slechts" 3 mm in het doorbrenden von het meterieel.

Al met 01 lijkt het needvo1gsysteem geen op1ossing voor het
probleem bij v.d. Weert te zijn. Het lessen ven het product
zonder noodvolgen, met we~ meer eondecht voor de positionering
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zal waarschijnlij~ betere
door het feit dat het
naadvolgen vrijwel meteen
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resultaten geven. Dit werd onderstreept
lassen van het wer~stu~ zander het

probleemloos verliep.

Aangezien bij de lasexperimenten niet aIle mogelij~heden, van
het naadvolgsysteem, uitvoerig getest ~onden worden, verdient het
aanbeveling nag meer van dergelij~e experimenten uit te voeren.
Dit zal een beter inzicht in de wer~ing van de boogsensor bieden,
en duidelij~ ma~en waar de toepassingen liggen.

In hoofdstu~ 5 zijn een aantal opmer~ingen geplaatst over
mogelij~heden am via de naadvolg~aart van andere sensoren gebrui~

te ma~en. Hiervoor zal synchronisatie betreffende de
pendelbeweging een noodzaa~ zijn. Een experiment is uitgevoerd am
de vraag te beantwoorden of de hoogte-bijsturing los van het
naadvolgen gebrui~t ~an worden. Hiertoe is de pendelamplitude nul
genomen, het pendelgetal was 35. De hoogte-bijsturing blee~ nu
niet te wer~en, de beweging verliep langs de geprogrammeerde
baan.

Hieruit blij~t dat het niet op eenvoudige wijze mogelijk is, am
zander te pendelen, via het naadvolgsysteem de robotbeweging te
beinvloeden. Hoe een en ander weI zou moeten zal eventueel in een
vervolgonderzoe~ nagegaan ~unnen worden.
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HOOFDSTUK ? Conclusies en eenbevelinaen.

In eerste instentie heeft het onderzoek zich aericht op het
verkrijgen ven inzicht in de structuur ven een flexibele
booalescel, voorel de lesunit, met deerin een robot,
lesepperetuur en sensoren (t.b.v. het vinden en volaen ven de
Ie sneed) . Deerbij is een model voor de onderlinae koppel ina ven
deze componenten uitaewerkt. Robotlessystemen worden deerin off
line aeproaremmeerd. Voor de keuze ven een lesinstellina wordt
ven een kennis-systeem aebruik aemeekt. Om op verenderinaen in de
omaevina te kunnen reaaeren (b.v. kromtrekken van het werkstuk
t.g.v. wermte inbreng tijdens lessen, of onneuwkeuriae
werkstukmaten) worden sensoren aebruikt. De informetie van deze
sensoren wordt benut om real-time bijsturina ven robot en
lesepperetuur te bewerkstelliaen.
In de praktijk bieden robotsystemen hiertoe veek te weinia
moaelijkheden. De meestvoorkomende progremmeermethode is de
teech-in methode en de kennis omtrent het lesproces is noa niet
dusdania dat deze els besis voor een les-kennis-systeem ken
dienen. Adeptieve bijsturina ven robots venuit sensorinformetie
is voor de besteande robots meestel beperkt tot het aebruik ven
een bepeeld type sensor. De verwerkina ven de sensorinformetie
vindt den meestal in de robotbesturina pleets. Robotbesturinaen
die op stuursignelen kunnen reeaeren bieden meer flexibiliteit.
Afhenkelijk van de interfecina zijn den meerdere sensortypen
uitwisselbear.
Uitaeende ven een bepeelde lesteek ken men een ideeel beeld ven
een robot opstellen. Uit het eenbod ven robots ken den een keuze
aemaakt worden voor de robot die hiereen het best voldoet.
Eventuele tekortkominaen moe ten den door de aebruiker zelf worden
inievuld. Met het ooa op de doelstellina ven het reeliseren ven
een flexibele lescel, zel de moaelijkheid tot het off-line
proaremmeren een eerste vereiste zijn. Een tweede eis zel zijn de
eanweziaheid ven moaelijkheden om m.b.v. sensoren de
robotbeweaina te beinvloeden. Vervolaens zel het besturen ven
externe essen ook tot de moaelijkheden moeten behoren.
In aebruikers omaevinaen zullen de moaelijkheden tot onderzoek
beperkt zijn en veak ontbreekt ook de kennis deervoor. Een
eenmeel eenaescheft robotsysteem moet zo snel moaelijk
produceren. De problemen in de prektijk liaaen in de meeste
aevellen op een leaer niveeu den hetonderzoek neer aeevenceerde
lescellen. Een betere efstemmina tussen onderzoek en prektijk
lijkt deerom wenselijk.

Het tweede deel ven het onderzoek is aericht aeweest op de
werkina en interfece-moaelijkheden ven de IGM-lesrobot (Limet RT
280/6). De werkina ven de robot is els eerste onderzocht. Hierbij
moet worden opaemerkt det de omstendiaheden weeronder de
werkzeemheden verricht zijn niet optimeel weren, weerdoor de
conclusies met eniae voorzichtiaheid beschouwd moeten worden.
Het opsterten ven het robotsysteem aeschiedt venef cessette en is
vrij tijdrovend. De proaremmerina aeschiedt m.b.v. de teech-in
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methode. De terugmeldingen op de display ven de teech-box zijn
beperkt tot de ingeprogrammeerde perameters. Het is niet mogelijk
de asstanden of coordinaten van een bepeelde positie uit te
lezen. De foutmeldingen zijn erg beknopt en veak onduidelijk. De
bediening ven het appereet is niet trivieel, eengezien in de
handleidingen mogelijkheden beschreven worden die niet of slechts
gedeeltelijk eenwezig zijn. De koppeling ven de robot neer het
lesappereat is stendeardmetig eenwezig, het instellen ven de
lesperemeters geschiedt vie het robotprogremme. De bewegings
mogelijkheden van de robot zijn duidelijk gericht op de
lestoepessing, met pendelmogelijkheden e.d. Behelve de zes essen
ven de robot zijn er twee externe essen vrijprogremmeerbeer ean
te sturen, dit eentel is uit te breiden tot tien. Ven bineire I/O
poorten ken gebruik gemeekt worden om venuit het robotprogremme
met de periferie te communiceren. Ook wordt de mogelijkheid
geboden om needzoek- en needvolgsensoren toe te pessen, dit is
echter beperkt tot de door de febrikent geboden mogelijkheden.
Binnen IGM wordt momenteel aan softwereversies gewerkt die het
mogelijk moeten maken om koppelingen (vie RS 232) neer endere
systemen mogelijk te meken. Onder deze endere systemen moet men
in eerste instentie een hostcomputer en een visionsensor
(Seempilot, Oldelft) versteen. Hierover is nog geen informetie
beschikbeer.
Een eental vregen betreffende deze robot zijn nog opengebleven.
Ten eerste de vraeg wet de mogelijkheden tot off-line
progremmering en edeptieve eensturing in toekomstige softwere
versies zel zijn. Ten tweede of het mogelijk is esstenden en
positie-informetie neer buiten te krijgen. Vervolgens de vraeg of
het mogelijk is de naedvolgsensor door een endere te vervengen en
of de vervenging eventueel een previewsensor ken zijn. Hierbij
zal het ven beleng zijn om te weten hoe de communicetie ven
neadvolgkaert met de centrele besturing verloopt.

Venuit een praktijkprobleem is de werking ven de robot bekeken
els tijdens leswerkzeemheden ven het needvolgsysteem gebruik
gemeekt wordt. Ondenks het feit det de robot met het
needvolgsysteem slechts korte tijd ter beschikking stond, is toch
een goede indruk ven de mogelijkheden ven het systeem verkregen.
Het onderzoek is toegespitst op het product ven mechinefebriek
A.M. v.d. Weert & Zn. te Helmond, weeebij het lessen met de robot
niet optimeel bleek te verlopen, t.g.v. een te grote
meetonneuwkeurigheid. De robot wordt deerom eIleen voor
plesmesnijden gebruikt. De booglesbewerking, die hierop voIgt zou
met dezelfde robot uitgevoerd kunnen worden, indien de invloed
ven de maetonneuwkeurigheid ken worden opgeheven. Hieruit kwem de
vreeg neer voren of de inzet ven het IGM-needvolgsysteem
(through-the-arc-sensing) een oplossing zou kunnen bieden. Uit
een aentel experimenten is gebleken det een goed volggedreg
bereikt ken worden, mits het werkstuk geschikt is om met dit
needvolgsysteem gelest te worden (zie hiervoor de in hoofdstuk 5
genoemde voorwaerden). De afwijkingen ven de geprogremmeerde been
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mogen zelfs en~ele em bedregen op een beenlengte ven ongeveer 20
em, els deze niet te ebrupt optreden. Eehter het werken met dit
needvolgsysteem is niet triviaal. Als eerste is een goede
instelling ven lesperemeters en zoekgevoeligheid noodzekelijk.
Hiervoor is het nodig een en ender m.b.v. proeflessen te
optimeliseren. De instelling ven de hoogtegevoeligheid ken eIleen
door lessen op een proefwer~stuk gesehieden. Een referentieweerde
voor de hoogtebijsturing wordt nemelijk gevonden uit een meting
ven de lesstroom tijdens de eerste 6 pendelslegen. Tijdens deze
proefles wordt het eerste gedeelte ven de been efgelegd volgens
de geprogremmeerde been. Bij het gebruik ven het progremme, voor
de produetie, wordt steeds ven deze referentieweerde uitgegeen,
am de hoogte bij te sturen (deerbij zel het volgen venef de
eerste pendeling werken).
Voor de toepessing in dit produetieproees bleek het
needvolgsysteem niet gesehikt. Een eerste oorzeek is het feit det
de geometrie ven de voeg niet eonstent is, weerdoor de invloed
ven de ingestelde gevoeligheid verendert. Ten tweede bleek de
wenddikte ven 3 mm in eombinetie met een vrij lege lessnelheid
(25 em/min) te resulteren in doorbrenden ven het meterieel. Ten
slotte blee~ de progremmering ven een eirkelbeen met een diemeter
ven ongeveer 10 em, korte trejeeten tussen opvolgende beenpunten
op te leveren, weerdoor de hoogte instelling erg moeilijk is (in
de gebruikte softwereversie moest deze ne elk geprogremmeerd punt
opnieuw ingegeven worden). Om de problemen op te lassen is ervoor
gekozen ervoor te zorgen det de meettolerenties ven het werkstuk
enger zijn.
Wellieht zal het gebruik van een endere robot met endere sensor
weI voldoen bij het lassen ven dit product. Eehter venwege de
hoge kosten van een nieuw systeem wordt dit niet gedeen.
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APPENDIX A. BOOGLASSEN MET ROBOTS,IN NEOERLAND.

De ven oudsher gebruiKte methode ven hendlessen, m.b.v. beKlede
ele~trodes, is niet geschiKt voor geautomatiseerd lassen. De
MIG/MAG lasmethode daarintegen is weI geschiKt voor
geeutomatiseerd lessen. Bij vergelijking ven de gebruiKte
lesmethoden in Nederlend [1], blijkt det in slechts 41% ven de
gevellen de MIG/MAG methode gebruiKt wordt. Aengezien voor ?5%
ven de gevellen gelest wordt met een meterieeldikte ven minder
den 10mm en de gemiddelde leslengte Kleiner is den 2000mm, ken in
el deze gevellen ven de MIG/MAG methode uitsteKend aebruiK
gemeeKt worden. In el die gevellen zel eutometisering dus in
principe mogelijK zijn. Als deze 41% (MIG/MAG lessen) vergeleKen
worden met de resulteten ven een soortgelijK Duits onderzoeK
zeven jeer geleden, deer werd toen el in ?O% ven de gevellen de
MIG/MAG methode gebruiKt, zel blijken det de Nederlendse
lesindustrie nog ver echterloopt. Het verschil in gebruiKte
lesmethoden zel niet eIleen te verKleren zijn uit de eerd ven de
producten en meterielen. WeerschijnlijK spelen endere redenen,
zoals minder voorlichting en kennis, en de snelheid ven spreiding
ven nieuwere technieKen hierin een rol.

Om de concurrentiepositie op de wereldmerKt te Kunnen
hendheven, zel de Nederlendse meteelindustrie Kostenverlegende
meetregelen moeten nemen. Aengezien zo'n 20 30 % ven de
kostprijs ven producten uit lesKosten besteet, Kunnen besperingen
door het gebruiK ven o.e. geeutometiseerde lesmethoden, hierin
een belengrijKe rol spelen. Hierbij zijn een eentel fectoren te
onderscheiden die een rol spelen bij het invoeren ven
efficientere lesmethoden.

* MeetschappelijK

In Nederlend wordt de lesser-stetus niet el te hoog
eengeslegen, i.t.t. o.e. in Duitslend. Door een hogere
meetscheppelijke stetus zel de lesser meer gemotiveerd worden en
zel OOK que opleiding het lessen meer eenzien krijgen. Een tweede
punt is dot hat baroep lesser een eenzeem beroep is. Ooordet een
full-time lesser de hele deg echter een kep zit heeft hij vrijwel
geen contect met zijn omgevin&. Een meer gever1eerde teek zel
meer motiveren, en det Ken den weer tot betere resulteten le1den.

* Autometisering

Autometisering zel in een groot eentel gevellen de lesteek,
voor een lesser, kunnen vereenvoudigen. In de geeutometiseerde
lesomgeving zullen zeker ook lessers nod1g z1jn, omdet voor de
progremmering ven de leseutometen een gedegen leskenni&
onontbeerlijK is. In veel aevallen zal d1t betekenen dat de
lesser ven nu de progremmeur ven de leseutomeet zel worden.

?8



booglessen in Nederlend.

-;:- Lestechnisch

Zoals al aangegeven biedt het beklede
goede eutometiseringsmogelijkheden. Het
lesmethoden zel derhelve een eerste step
kunnen zijn. Het invoeren ven b.v. robots
een uiteindelijk doel zijn, meer det
tussensteppen bereikt moeten worden.

elektrode lessen geen
gebruik van modernere
neer leseutometisering
in de lesomgeving ken
zel vie een eentel

De rode dreed door dit verheel is de rol die kennisuitwisseling
tussen opleidingsinstituten en lesbedrijven zel spelen. Omdet in
de prektijk blijkt det deze uitwisseling nog meer neuwelijks
besteet, zel op dit punt de eerste winst geboekt kunnen worden.
Ook een hogere weerdering ven een lesser, el in de opleiding, zel
hiertoe bij kunnen dregen. Gekoncludeerd ken worden det er nog
een lenge weg te geen is voordet "kostenbewust" gelest ken
worden, meer det in eerste instentie door een goede
kennisoverdrecht en -uitwisseling el heel wet bereikt ken worden.

LITEAATUUA.

[1]. Bodt, H., Duren, G. ven, Vermeulen, A., Vries, H. de,
N.I.L. Project "KOSTENBEWUST LASSEN"
Stend ven zeken in de Nederlendse Industrie.
Eindrapport, Oktober 1986

(2]. Doorschot, F., Vermeulen, A., Vries, H. de,
Booglassen met robots,
Hoe te komen tot ... ,
November 1986
N.I.L. Voorlichtingsbled,
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APPENDIX B.

Alaemeen.

HET MIG/MAG LASPRDCES.

Bij het gesbooglessen met efsmeltende elektrode wordt een
elektrische boog tot stend gebrecht tussen een continu
eengevoerde dreed en het te lessen meterieel. De efsmeltende
dreed en het te lessen meterieel zijn elk verbonden met een pool
yen de stroombron. Als regel wordt een ges toegevoerd om het
smeltbed en de efsmeltende dreed tegen oxidetie en stikstofopneme
te beschermen. Bovendien dient er een medium te zijn det een
elektrische boog in stend ken houden. Een en ender is in figuur
B.' geillustreerd. Een elgemene eenduiding yen het beschreven
proces is MIG-(metel inert ges)lessen. Aengezien behelve inerte
gessen ook ektieve gessen kunnen worden toegepest, henteerd men
eveneens de beneming MAG-(metel ective ges)lessen. De
belengrijkste eigensche weerin het MIG/MAG lesproces zich
onderscheidt yen endere gesbooglesprocessen is het trensport yen
toevoegmeterieel in de boog, nl door de lestoorts (fig. B.').

Fig. B.1 MIG/MAG lesproces.

Bij elk lesproces weer het toevoegmeterieel stroomvoerend is en
efsmeltend is, worden de lesperemeters zodenig gekozen det men
een beheerste en continu verlopende druppelovergeng verkrijgt yen
toevoegmeterieel neer het te lessen werkstuk. Wenneer het een
booglesproces betreft dient deze druppelovergeng semen te geen
met een stebiele elektrische boog. Bovendien zel de les moeten
voldoen een bepeelde mechenische en/of fysische eigenscheppen. De
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mig/meg

volgende lesperemeters zijn voor genoemde fectoren bepelend:

- lessnelheid
- stroom
- spenning
- eerd ven de dreed, toevoersnelheid en uitsteeklengte
- eerd, semenstelling en toevoersnelheid ven het be-

schermges
- eerd ven het te lessen meterieel, efmetinaen en need

geometrie, lesvoorschrift

Bij een bepeelde dreeddiemeter ven het toevoegmeterieel blijkt
een bijne lineeir verbend tussen dreedeenvoersnelheid en
stroomsterkte te besteen, weerbij zich een evenwicht in de
booglengte (spenning) instelt. Het verbend tussen stroom en
spenning blijkt uit figuur B.2 voor verschillende dreeddiemeters.

Fig. B.2 Boogkerekteristiek.

Ook de uitsteeklenate (fia. B.3) speelt een rol eengezien hiermee
de stroom - spennings verhouding bepeeld wordt. De inbrendina ken
door de uitsteeklengte beinvloed worden, en ook ken de
toegevoerde hoeveelheid meterieel verenderd worden.

Fia. B.3 Uitsteeklengte.

De invloed ven de lessnelheid op de inbrendinasdiepte, de
overdikte en de breedte ven de les zijn in fiauur B.4
weeraegeven. Opaemerkt moet worden det indien de lessnelheid te
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haag is de mogelijkheid besteet det het lesmeteel, voor het
stolt, buiten de gesbescherming reekt, weerdoor oxidetie en
stikstofopneme alsnog ~unnen pleetsvinden.
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Afhenkelijk yen de instelling ven voltege
boogtypen, elk met een verschillende
trensport, te onderscheiden:

en emperege
wijze yen

zijn twee
meterieel-

* de kortsluitboog
-:I- de open-boog

Het kortsluitbooglessen geschiedt met lege stroomsterkte « 200
A) en spenning (12 - 25 V) en resulteerd in een elektrische boog
die niet konstent brendt. Het toevoermeterieel wordt gesmolten en
de druppel gevormd. Echter op het moment weerop de druppel
efgestoten zou worden meekt de dreed contect met het smeltbed. Oe
stroomsterkte loopt sterk op, de druppel smelt ef en vloeit in
het smeltbed. Na deze kortsluiting ontsteekt de boog opnieuw en
deze cyclus herheelt zich. Oe kortsluitstroom wordt m.b.v.
smoorspoelen beperkt. Door de smoorspoelwerking te verenderen ken
de booglengte en derhelve de wermteinbreng in het werkstuk
beinvloed worden. Deze methode is geschikt voor het lessen yen
geringe pleetdikten (beperkte wermteinbreng) en voor het lessen
in posities die niet in een horizonteel vlek liggen (druppels op
juiste pleets). Een nedeel yen deze methode is det er een grovere
les ontsteet den bij de volgende methode:
Het lessen met hogere stroomsterkten (> 200 A) en spenningen (25
- 35 V) geeft het openbooglessen (sproeibooglesproces). Bij deze
instelling is de boog continu ontstoken. Er is els het were een
evenwicht tussen de eengevoerde hoeveelheid meterieel en de in de
boog opgewekte wermte die het meterieel moet smelten. Er worden
den druppels gevormd, die worden efgestoten en neer het smeltbed
getrensporteerd. Bij hogere stroomsterkten wordt het eentel
druppels grater en het volume erven kleiner.
Neest deze twee vormen yen meterieeloverdrecht is er nog een
tussenvorm ontwikkeld: het pulserend lessen. Hierbij zijn op een
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stroom met lege intensiteit pulsen eengebrecht met een hoge
intensiteit.

halfautomatisch lassen onder beschermgassen
kortsluitboog koolzuur

Fig. 8.5 Kortsluit- en sproeibooglessen.

Als leetste beinvloeding op het lesproces ken men de stend ven de
lestoorts gebruiken. De richting ven de neersmeltende druppels en
de mete van inbranding ken hiemee beinvloed worden (fig. 8.6) .

~
I I

•
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Fig. 8.6 Invloed toortshoek op inbrending.

De keuze ven het beschermges wordt bepeeld door het meterieel det
in de boog wordt getrensporteerd. Zo moet voor bepeelde
meterielen (b.v. eluminium) het ges volkomen inert zijn: b.v.
ergon. Voor hooggelegeerde steelsoorten moet het ges licht
oxiderend zijn: geringe percenteges zuurstof en koolzuur door het
ergon. Voor leeggelegeerde steelsoorten n.emt men sen mengsel:
ergon met 15 e 20% koolzuur of pure koolzuur.
Voordelen bij het gebruik ven mengsels zijn de gemekkelijke
herontsteking bij kortsluitlessen. de grot ere flexibilitsit ven
de instelling en mogelijkheid tot sproeibooglessen. 8ij
kortsluitlessen is het proces regelmetiger en het eentel
kortsluitingen groter. Hierdoor is het meterieeltrensport
regelmetiger en is er minder spetvorming. Dit verschil t.o.v.
pure koolzuur els beschermges is ook bij het open-boog lessen
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merkbeer, nu els gevolg van de fijnere druppels.
Zoels in figuur 8.? te zien is, is ook de inbrandingsvorm bij
menggessen enders. Bij koolzuur ziet men een cirkelvormige
inbrending t.g.v. het rateren van de druppels. 8ij menggessen is
de inbrendingsvorm meer driehoekig. Het voordeel ven koolzuur is
bij grotere wenddikte een wet diepere inbrending. De lessnelheid
met ergon-mengsels zel in het elgemeen hoger zijn den met
koolzuur.
Tot slot zel bij de keuze mengges versus koolzuurges de prijs een
rol spelen. Het koolzuur is nemelijk goedkoper den de menggessen,
wet soms bepelend voor de keuze ken zijn.

halfautomatisch lassen onder beschermgassen
kortsluitboog koolzuur open-boog koolzuur

Fig. 8.? Argonbeschermges - C02 beschermges.

Lesperemeters.

8ehelve de in het voorgaende genoemde peremeters zijn er nog
een groot eentel endere die ook ven beleng zijn voor het
lesproces. Een eentel erven zel bepeeld worden venuit de
kenmerken ven het werkstuk, b.v. lasdraad en beschermges. Andere
worden eenmelig ingesteld voordet het lessen begint, b.v. de
gesstroom. Een derde cetegorie zijn de peremeters die optreden
els gevolg ven een bepeeld lesproces, b.v. de lesbedtemperetuur.
En tens lotte zijn er nog de peremeters die het lesproces bepelen
en ook tijdens het lessen te beinvloeden zijn, b.v. spenning en
stroom. De lesperemeters kunnen deerom in de volgende cetegorien
worden ingedeeld:

* Veste peremeters.
* Instelbere peremeters.
* Afhenkelijke peremeters.
* Proces peremeters.

Onder v.,te peremeter,
voren zijn gekozen,
gebruikt worden. Ook

worden hier die peremeters versteen die te
en voor een verzemeling leswerkzeemheden

de kenmerken ven het werkstuk horen
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hieronder.

- Oraadmaterieal (messief', gevuld, enz.)
- Oraaddiemeter (0.8 tim 1.6 mm.)
- 8eschermgas (C02, Argon, menggas, enz.)
- Water- of' luchtkoeling voor de toorts
- Meterieel wearuit het werkstuk besteat
- Oikte ven het werkstukmaterieel

De 1n.telbere peremeter. zijn de grootheden die voordet er gelest
wordt ingesteld worden, en tijdens het lessen niet worden
veranderd.

- G
- tn:
- tv:
- W :
- te:

Gesstroom.
Gesnestroomtijd (0.1 - 0.5 sec)
Gesvoorstroomtijd (0 - 5 sec).
Koelwater( lucht) stroom
Af'brandtijd (geringe kogelvorming ean dreedeinde)

Als gevolg ven het lesproces zullen zich de volgende efnenkelijke
parameters instellen.

1 Lengte van de lasboog.
T Temperatuur van het lasbad.

De procesperemeters zijn bepalend voor het
lasresultaat. Deze worden vantevoren gekozen maar
het lassen gewijzigd worden, om het lasresultaat
Daarover is in het vorige deel al het een en ander

U : lasspenning.
I lasstroom.
Ie: uitsteeklengte van de elektrode.
vd: draadeanvoersnelheid.
vs: lassnelheid / voortloopsnelheid.
S lastraject.
a stand van het laspistool.

In tabel 8.1 een aantal richtlijnen gegeven voor
van het lesproces m.b.v. deze parameters.

Geeutemet1.eerd MIG/MAG-lessen.

uiteindelijke
kunnen tijdens
te verbeteren.
besproken.

het bijstellen

Zoals al eerder gesteld is zijn een eantal van de
procesparameters sterk gekoppeld. Het is daerem niet mogelijk een
eenduidige instelling van deze parameters veor een bepaalde
klasse van laswerkzaamheden te geven. Elke handlasser kiest dan
ook instellingen die hij vanuit zijn ervaring het best geschikt
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vindt. soms een de hand van wet algemene richtlijnen. Deze kan
hij tijdens net lassen den neg eventueel bijstellen. Ook zal een
hendlasser zich niet altijd bewust zijn ven de instelling die hij
meekt. Lassnelheid, uitsteeklengte en stand van het laspistool
zijn hier voorbeelden van.

TABEL B.l

Aanbevel1ngen voor het makcn van een las m.b.v. var1abele lasparameters.

Gewenste
lasvorm

meer 1nbranden

minder 1nbranden

zwaardere las

E smallere las
o
~ hoge + smalle
<ll.....

brede + vlakk

grotere neersmelt

kleinere neersmel

LASVARIABELEN

Boog- Stroom- Las- Nozzle Stick- Draad- Gasbescherm1ng
5pann1ng sterkte snelhe1d hoek out d1ameter

I )verhogen 3)slepen 2)kort 5)dunneroo 4)C02
max 25·

l)verlagen 3)steken 2 lIang 5)d1kker 4)Argon + C02· o
'

l)verhogen 2)verlagen 3 )vergroten° 0

l)verlagen 2)verhogen 3)verkle1nenoo

l)verlagen 2)slepen 3)vergroten

l)verhogen 2)90· of 3)verkle1nen
steken

1 )verhogen 2)lango0 3)dunner

l)verlagen 2)kort OO 3)d1kker

• Dezelfde parameter als voor draadaanvoersnelheid.

Wanneer deze variabelen worden veranderd moet de draadaanvoersnelheid worden aangepast,

zodat de stroomsterkte constant blijft.

00. Deze verander1ng 15 in het b1jzonder belangr1jk voor hct lassen van dunne plaat.

l)Eerste keus 2) Tweede keus 3) Derde keus 4) Vierde keus 5) Vijfde keus
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ZelTs el zouden er elgemene instellingen bekend zijn voor
henolessen, dan zijn deze nog niet zander meer toepesbeer bij
geautometiseerd lassen. Bij eutomatisch lessen komen er namelijk
nog een paar kenmerken bij die het nog moeilijker maken. Bij
handlassen is de inschakeltijd ven het lesproces meestel niet zo
lang. Bij automatisch lassen zal deze tijd in het algemeen lenger
zijn. Dit betekent dat de hele wermtehuishouding enders zel zijn.
Niet eIleen zel de warmteinbreng in het werkstuk enders zijn, ook
zal de koeling van de lastoorts hierop eengepest moeten zijn. Ook
de lasbron dient dusdanig gedimensioneerd te zijn det continu
gebruik mogelijk is. Vele zijn nemelijk ontworpen voor sessies
van maximaal 5 minuten.
In praktische geautomatiseerde lessystemen wordt veek door
proeTlassen bepaald wat de perameters moeten zijn. Dit houdt in
dat er vaak veel tijd nodig is voordet het systeem werkelijk kan
lassen. Voor grote series ken deze tijd verwaarloosbeer zijn,
voor kleine series ken dit weI eens een belemmering vormen voor
de eTTiciente inzet van een geautomatiseerd lassysteem.
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APPENDIX C. SENSDREN T.B.V. HET LASNAADZOEKEN EN VOLGEN.

Ten behoeve van het vinden van een lasvoeg en het volgen ervan
zijn in de loop der tijd een groat aantal sensoren ontwikkeld. In
het onderstaande zullen een paar mogelijke indelingen in klessen
ven sensoren gegeven worden (1, 2]. Daarne zullen een eentel
opsommingen volgen ven een eantel gegevens betreffende een eentel
visionsensoren. Deze opsommingen zijn zeer summier en slechts
bedoeid om een globele indruk ven de opbouw en mogelijkheden ven
deze sensoren te geven.

Een needzoeksysteem is ven beleng in situeties weer de pleets
ven het werkstuk niet voldoende neuwkeurig bekend is. Als de
lesneden kort zijn en een weinig verendering tijdens het lessen
onderhevig zijn ken met dergeIijke sensoren volsteen worden. Het
zoeken ven de need geschiedt voor het lessen, invloeden t.g.v.
het egressieve Iesproces zijn den niet ter zeke doende.
Indien de posionering ven een werkstuk goed is ken het gebeuren
det door invloeden ven het lesproces (b.v. kromtrekken) de pleets
weer de voeg zich bevindt niet exect bekend zijn. In zo'n
situetie zel het zinvol zijn needvolgsensoren in te zetten.
Onder scheidt ken hierbij gemeekt worden tussen one-pess en two
pess systemen. 8ij two-pess systemen wordt eerst zonder lessen
het needverloop bepaelt, bij de one-pess systemen wordt de been
in real-time tijdens het lessen bepaaid.

Een eerste indeling ken volgen door geometrie- en
processensoren te onderscheiden. De geometriesensoren kunnen de
volgende functies vervullen (in het ideale gevel):

* beginpunt ven de Iesnaed zoeken
* eindpunt ven de lesneed herkennen
* het volgen in 3-dimensies ven de naed mogelijk te meken
* de geometrie ven de need bepalen

De processensoren leveren informatie over de momentene peremeters
van het lasproces. De plaats van de need ken uit beide
sensortypen bepaald worden. De geometriesensoren kunnen van het
preview type zijn. elsook ter pleetse ven het lesproces hun
metingen verrichten. De processensoren verrichten hun metingen
uitsluitend op de pleets weer gelest wordt.

Een endere indeling ken geschieden op grond ven het toegepeste
meetprincipe:

mechenische sensoren (tektiele sensoren)
inductieve sensoren
optische sensoren
elektrische sensoren
kapacitieve sensoren
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sensoren t.b.v. het lasna~dzoeken en volgen

~koestische sensoren
pneum~tische sensoren
thermogra~ische sensoren.

De meest voorkomende sen sort ypen worden in [1, 2] besproken. Deze
zijn de volgende:

- T~ktiele sensoren
- Inductieve sensoren
- Optische sensoren
- Elektrische sensoren

De werking v~n de through-the-~rc-sensor (elektrische
processensor) is in hoo~dstuk 5 beh~ndeld. In eerste inst~ntie

was het echter de opzet om de IGM robot ~~n een optische sensor
te koppelen. Daarbij werd in eerste inst~ntie ged~cht ~~n een
Oldel~t sensor, wa~rmee ~ndere ~fstudeerders ~l eerder erv~ring

hebben opged~~n. Ter vergelijking is echter ook getr~cht een
impressie v~n v~n de werking v~n ~ndere optische sensoren te
verkrijgen. Het volgende is d~~rv~n een beknopte ~fspiegeling.

,. Seampilot Oldelft.

ven een
0.01%
~fst~nd)

de gereflec
een line~ire

'*

-::- opbouw:

* montage voor de l~stoorts (preview - enige cm)
* principe: - lichtbundel reflecteert op object,

teerde bundel wordt ~fgebeeld op
detector (optische tri~ngul~tie)

- NeHe l~ser als lichtbron (de golflengte hierv~n

ligt tussen het UV en infr~ rode gebied in)
lijnscan door de bundel met spiegels te

beinvloeden (m~xim~le onderdrukking v~n ~chter

grond lichtbronnen)
spiegel op ~~ndrijf~s, met m~xim~~l 20 dr~~ing

Hoeksensor: PSD (Positive Sensing Device)
geb~seerd op l~ter~~l effect
fotodiode) n~uwkeurig op 0.1% of

- CCD detector ~rr~y (256 cellen op 13 um
- signaalverwerking: gezichtsveld 2*20

Elke 0.1 seconde 200 ~fst~ndsmetingen - profiel
tr~nsform~tie n~~r rechthoekige coordin~ten (
t.o.v. de c~mer~)

Bep~ling v~n de profielhoekpunten.
In CCU (C~mer~ Control Unit) correctie voor
c~mer~ ~fh~nkelijke grootheden, diverse cemere's
zijn d~erom onderling uitwisselbeer.
Absolute neuwkeurigheid: 0.3 mm

ne~dherkenning: SPC (Signel Processing Computer) ontvengt
hoekpunten ven het profiel en vergelijkt deze
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met een templote. Een motch en essentiele
naadpunt~n worden door£~9tuurd (volum~ ~n

zWdartepunt). Of no-match.
* naadvolgen: tandem van camera-toorts moet ongeveer parallel

aan de lasnaad gehouden worden; de robot
verliest daardoor een vrijheidsgraad.

v geometrie: meetbereik is 58 mm (78.5 mm onder scanas)
zijwaardse meethoek is 20 .

-~' metingen: aantal: 10 per seconde.
verwerkingstijd: 300 msec na het begin van de
scan wordt de informatie doorgegeven.

SPC

1 1

CCll

":- -@-------;
,...-......, - I rll] I

'--+""'":"------1 I I.....-r-.... .... I

,~--------------------_._~,
: ....· -: -,.----1-=-,
: I-+-iH
••••: -_.-i----I-'-oC{
I•••••,
I
I
I··-- ------------

CABERA

Fig. C.1 Oldelft seampilot.

Voor meer informatie zie [3 tim 6, 12 tim 15].

2. Metatorch (Oxford).

* montage geintegreert om de lastoorts (preview - 16 mm)
* principe: lichtbundel reflecteerd op object, de gere-

flecteerde bundel wordt d.m.v. CCd array
camera's gedetecteerd.

- 4 GaAIAs infrarood laser bronnen (830 nm)
Camera circuit levert standaard video plaatje,
bestaande uit een array van 256*256 van 8-bit
pixels. Een lijn van 10 pixels is 0.75 mm.
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sensoren t.b.v. het lesneedzoe~en en volgen

needvorm
eIleen de

25mm
O.5mm
40mm

25mm/sec
10Hz (20Hz)

indien de
systeem

Active trienguletion renging (lichtlijn op het
object)

- twee vision systemen een voor en een echter de
toorts.

- met len zen en een venster wordt een streep ven
licht gevormd

- CCO cemere's
- niveeu 1 beeld: 256*256 pixels

niveeu 2 beeld: hitlist 1*256, Hi-rijindex ven
~olom i die de streep snijdt.
Zoniet den is H ongedefinieerd

niveeu 3 beeld: errey 5 ven segmenten (recht
lijnstu~ in 5)

Venuit 5 wordt de configuretie bepeeld en wordt
een richtpunt voor de toorts gevonden. Oit wordt
els functie ven de huidige positie opgeslegen.
Tussen de punten ~en den geinterpoleerd worden.

* needher~enning: uit de segmenten, een de hend ven een model.
* geometrie en metingen:

- meetberei~ MT200: 15mm / MT500:
- neuw~eurigheid O.5mm /
- gezichtsveld 16mm /
- lessnelheid (mex) 25mm/sec /
- semple rete 10Hz (20Hz) /

* needvolgen: needvorm onbelengrij~

needvolumebepeling eIleen
be~end is, eengezien het
breedte ven de need bepeeld

* verwer~ingstijd: 250msec (optie: 100msec)

.:~ opbouw:

WEL 0 CONDITION DAT"F1g. C.2 Metetorch .

/- cq RESULT:
REAL TIME ..liD
PAA.....£,.(A aftd

:;E.. ROeOT PO!tlT.ON
lolETA , I CO"ROL

-=--= \.;
VI510N = --SENSOR IROBOT

~~VtCllAL. JOIPlll
"':)\'("[h1 IN!JTAVC~IC»O!t

]-0

't1St.,.A1,.

:lATA :-....

"£L::J .. :I"~

\ /
]·0 POS1TI~N

:OQQ!CTlOJilf ...~rR'JC" '~S
lolETA

VISION .........C.Jll.Eh' PO~ "'" 0':'"
ROBOT NELD

.... CONTROLLER WELO SET ...... SETPROCE5SOR

Mlll JOINT WIOTH O..T.. "
CONTROL

,

I f\ I
.

91
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3. Elco (Israel)

VGS: Vision Guidance System.

* montege voor de lestoorts (preview - 30mmO
* principe: - trensmitter: leserdiode die een lichtstreel op

het opject geeTt
- reciever: eneloog device met een optisch Tilter

output: gedigiteliseerd: FEL (Front End
Elektronics), geet neer IPU (Imege Processing
Unit) els complete seen. IPU controleerd op
enomaliteiten, meekt een needdoorsnede en
identiTiceert de need.

- resulteet: - eccepted I rejected scen
- (x, y) ven needmidden
- needopening
- need hoek en
~ needdoorsnede (oppervlek)

Oeze resulteten kunnen voor de robotsturing
gebruikt worden. Oe leserstreel wordt gericht en
gemanipuleert met een zogeneemde gimbel-unit.

* opbouw: zender I ontvenger I gimbel-unit
* needherkenning: In de IPU
* needvolgen: de sensor wordt 20 gericht (robot bijgestuurd)

det het midden ven het scenvenster op het punt
( x, y) gericht is.

* geometrie: ongeveer 12 inches boven het werkstuk
geen weterkoeling

*verwerkingstijd: ????

las
apparaat

s

positie
manipulator

robot
N---II controller

Power

__... Central
Computer

If-----JI Uni t

Image
Processing
Unit

CCU
terminal

teach-box

Fig. C.3 Elco Vision Guidence System.
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4. Saturn: Laser Machine Vision System.

* montege voor de toorts, meer ken ook echter de toorts voor
lesbedcontrole gebruikt worden.
Cemere en toorts zijn oneThen~elijk opgehengen.
Er zel dus geen verlies ven vrijheid voor de
robot optreden.

* principe: solid stete leserbundel met een gesynchroniseerd
scanmechanisme.

* opbouw: high power solid stete leser
- high resolution CCO sensor errey
- scenmechenisme (output gesynchroniseerd met

robotbesturing
* needherkenning: volumemetingen met els extre mogelijkheid

het eansturen ven lesperemeters
* needvolgen OT naedzoeken: de sensor ken om de toorts dreeien

is het sensorsysteem oneThenkelijk deerven te
positioneren. Hoe~lessen kunnen den op reletieT
eenvoudige wijze gerealiseerd worden.

w geometrie: eTmetingen: 60*60*100 mm3 ( 360 greden
draaibaer)
gezichtsveld 70*70 mm2
waterkoeling

w metingen: nauwkeurigheid 0.4 mm bij 2meter/minuut
* verwerkingstijd: ???

S. Hitachi HV/R-1

bedoeld voor essemblege teken: herkennen ven positie en
orientatie van objecten. Eventueel pleetsbepelin2
laswerkstuk OT zelTs nead.

* principe: opname vie TV cemere en mogelijke weergeve op een
TV

* opbouw: visuele sensor met control unit operetion box
* her~enning: snelheid: 0.3 e 1.0 sec/pert

output: soort object / positie coordineten /
orientetie

eentel herkenbere objecten: 16 tot 128 soorten
herkenningsmethode: vergelijking met ingegeven
dete: overlepping

numerieke weerden ven de geometrie
Het licht ven de lesboog zel het on-line needvolgen
verhinderen. De pleetsbepeling en orientetie kunnen echter
voor het lessen 2eschieden.

*
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6. IGM cemera

Hierover is helaas geen informatie beschi~beer.

Lit.retuur.

[1]. Reijers, L.N., Hees, H.J.L.M. de,
Flexibele Productie Automatising,
Deel 3 Industriele robots,
Technische Uitgeverij De Vey Mestdegh av, 1986.

[2]. Drews, P.,
Vortragsband zum
Robotern,
30 - 31 Marz 1987.

Aechener Kolloquium: Schweissen mit

[3]. Notermens, R.M.W.,
Lasnaed volgen met een optische sensor, die
ven gestructureerd licht,
Afstudeerverslag TH-Eindhoven, ve~groep EA,
December 1983.

gebruik meakt

[4]. Klaesen, H.R.,
Interfecing ven een Optische Profiel Sensor
industriele Lasrobot,
Afstudeerversleg TH-Eindhoven, vekgroep EA,
December 1984.

met een

[5]. Nieuwmeijer, J.G.,
Sensor gestuurd booglassen m.b.v. een optische profielsensor
en een industriele robot,
Afstudeerverslag TH- Eindhoven, va~groep EA,
Februeri 1986.

[6]. Velthoven, J.L. ven,
Integretie ven een optische profiel sensor
lesinrichting met een industriele robot,
Afstudeerversleg TH-Eindhoven, ve~groep EA,
Jenueri 1986.

[7]. TM Technisches Messen,
Heft 7/8, pp 250-278,
Jehrgeng 1984.

94

in een



sensoren t.b.v. het losnoodzoeken en volgen

(5J Foith, J.P.,
Sensoren fur Vollmechanisches Lichtbogenschweissen mit
5ensorsystem,
Schweissen und Schneiden, jrg. 32, 1980.

[9). N.N.,
Leading the way on robot weld guidance,
The Industriol Robot,
June 1983.

[10) Drews, P., et. al.,
Processautomotion beim Lichtbogenschweissen,
Industrie EleKtriK und EleKtroniK,
jrg. 28, nr.3, 1983.

(11) Niepold, R., Brummer, F.,
Visuelles Sensorsytem zum Einsatz beim Lichtbogenschweissen,
Technisches Messen,
jrg. 51, nr.?/B, 1984.

[12] Beckmann, L.H.J.F.,
Elektrooptischer Sensor
Lichtbogenschweissens,
Technisches Messen,
jrg. 51, nr.?/8, 1984.

fur die Automatisierung des

[13] Verbeek, W.J.P.A.,
Arc-welding processcontrol by previewsensor,
The Industrial Robot,
June 1984.

[14] VerbeeK, W.J.P.A., Beckman, L.J.H.F., Oomen, G.L,
Control strategy for a arc-welding robot under sensory
guidance,
Oldelft Netherlands.

[15] Oomen, G.L., Verbeek, W.J.P.A.,
A real-time optical profilesensor for robot arc-welding,
Intelligent Robots,
3rd Int. Conf. on Robot V~sion and Sensory Controls,
Bellingham, 1983.

95



APPENDIX D. CDMMUNICATIE PADTDCOLLEN: MAP & TOP.

Door gebre~ aan standarisering blijkt de communicatie tussen
systemen van verschillende fabrikanten interfoce problemen te
veroorzoken. De invoering von outomatisering wordt hierdoor
veelal belemmerd. Een eerste stap naar standorisering is door de
Internotional Orgonisation for Stondardization (ISO) gezet met
het Open Systems Interconnection (051) referentie model.

Dit model beschrijft een mogelijke communicotie structuur,
bestoande uit zeven logen. In elk van deze logen zijn een oontal
communicatiefuncties gedefinieerd. Een concrete invulling, d.m.v.
protocol len die deze functies realiseren, wordt door het 051
model niet gegeven, waardoor binnen dit model nog diverse
standaords mogelijk zijn. Het 051 model en twee concrete
invullingen ervon; MAP (Manufoctering Automotion Protocol) en TOP
(Technical Office Protocol), zullen in het volgende in het kort
worden besproken. Ook zal oan de hand von enige publicoties op
het nut van MAP en TOP voor de Nederlandse metoalindustrie worden
ingegaan.

OSI-MODEL (Voor seriele datotransmissie)

In [1] wordt de 051 referentie model opbouw beschreven,
uitgebreidere informotie kon in [2] worden gevonden. Dooruit
zullen in deze paragroof een oantol zoken worden opgesomd. Het
model is opgebouwd uit zeven functionele logen, die tesomen de
communicotie kunnen bewerkstelligen. Voor elke loog worden een
oontol functies gedefinieerd, die ter gedochte vorming over de
problemen, die bij communicotie kunnen voorkomen dienen. Deze
functies op zich kunnen niet geimplementeerd worden.
Protocolspecificoties worden gegeven om de specifieke codering
von de boodschop aon te kunnen geven. Deze protocollen kunnen
geimplementeerd worden.

In het volgende zullen in het kort de functies in de diverse
logen beschreven worden. Meer informotie is te vinden in [3].

Loog 1: Physicol loyer.
Voor het octiveren, onderhouden en deoctiveren
fysische communicotie circuit.

von het

Een oontol mogelijkheden voor zo'n fysisch circuit worden
in de specificotie oongegeven:

PTT netwerk V24/X.21 (mox 64 kbits/secJ > 5 km
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RS 232 C
RS 423 A
RS 422 A

V24/X.28 (10 kbits/sec)
V10/X.26 (90 kbits/sec)
V11/X.2? (10 Mbits/sec)

MAP & TOP

< 50 m
< 5 km
< 5 km

Laag 2: Data link layer.
Voor synchronisatie en errorcontrol onaThankelijk
inhoud van de boodschap.

Mogelijke pr~tocollen zijn hier:
Logical link control
High level data link control

van de

Laag 3: Network layer.
Voor routing. van de communicatie
andere systemen. Dit omvat o.a.:

Connect-release Tunctie
Netwerkconnectie
Data transTer
Error correctie
Reset Tunctie

via netwerken naar

Laag 4: Transport layer.
Voor het multiplexen
en segmentatie van
aThandeling in laag
gecontroleerd aT de

van datastromen over een verbinding
data in eenheden zodat eTTiciente

3 mogelijk is. Oak wordt in deze laag
data betrouwbaar is.

Laag 5: Session layer.
Voor managment en synchronisatie tussen twee applicatie
processen, zodat conversatie niet kan worden aTgekapt.

Er is de keuzemogelijkheid voor halT aT Tull duplex.

Laag 6: Presentation layer.
Voor vertaling van inTormatie naar een taal
ontvanger kan verstaan. Er kan met
onderhandeld worden over de te kiezen taal,
twee de vertaling op zich neemt.

(code) die de
de ontvanger
en wie van de

Laag ?: Application layer.'
Voor inTormatie manipulatie, zoals resource managment
voor Tiletransport. Deze laag staat als enige in
rechtstreeks contact met de applicatieprocessen.

In Tiguur 0.1 zijn de protocol deTinities voor het DSI model
weergegeven. Onder protocol wordt hier verstaan: de beschrijving
van bitcoding-Tormats in welke inTormatie tussen de processen
wordt doorgegeven, en de procedure om dit te interpreteren.
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The "OSI wineglass" ofprotocols shows the manyfunctions cov
ered by upper layers and the multiple optionsforphysicalmedia at the
lower layers. The Session and Transport LAyers. however, havefewer
alternatives and are now international standards.

Fig. D.' OSI protocol deTinities.

De eerste drie legen ven het model zijn eThenkelijk ven het
Tysische medium. Leeg een tim vier zijn trensport gericht, de
legen VijT tim zeven zijn gebruikersgericht.

Over het OSI model ken het volgende opgemerkt worden. In elke
leeg moeten services gerealiseerd worden. Deze worden door de
opbouw ven de onderliggende legen bepeeld. Als venuit een
epplicetie proces communicetie geinitieliseerd wordt, zel de
betreTTende inTormetie door elke OSI leeg heen een het ~ysische

medium worden doorgegeven. In elke leeg zullen de in die leeg
eenwezige services ervoor zorgen det de communicetie correct
verloopt. In Tiguur D.2 is schemetisch eengegeven hoe dit ken
geschieden. Aen de dete wordt in elke leeg een heeder toegevoegd,
die elle inTormetie bevet die de ontvenger nodig hee~t om de
boodschep te ontcijTeren.
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{4j A message passed from Application
Process "X" down through the layers to
an X.25 network acquires header infor.
mation from the functions of each foyer.
The receiving Application Process "y"
does not see this, however; its Application
Layer passes along only the message sent
by "X. " The message is stripped ofall its
headers and frame information by the
layers below the application process. The
bitstream actually sent over the network is
an X.25 dataframe.

Fig. 0.2 InTormatie manipulatie.

De services zijn implementatie onaThankelijk gedeTinieerd. Zo
kan b.v. errorchecking in verschillende systemen door andere
devices OT sOTtware gerealiseerd worden. Vanuit usergezichtspunt
wordt echter dezelTde Tunctie vervuld, als de service via het
toegestane protocol vervuld wordt.

Het 051 model is echter geen kant en klaar communicatie
probleem-oplosser. De user kan zeIT kiezen welk protocol voor
zijn doel het best geschikt is. Ook kan in elke laag een gewenste
set services gedefinieerd worden d~e aIleen met gelijkvormige
sets kunnen communiceren. Fabrikanten zijn dus vrij om een eigen
invulling aan de 051 speciTicaties te geven, deze hoeven
onderling niet noodzakelijk compatibel te zijn. Het OSI model is
dus geen standaard, een speciTieke invulling, zoals MAP OT TOP
kan dat weI zijn.

MAP version 2.1

MAP is een ontwikkeling van General Motors Corp. [4]. Steeds
meer Tabrikanten, tenminste op de Amerikaanse markt, schijnen MAP
als standaard voor werkvloercommunicatie over te nemen. De
belangrijkste zaken zullen hier behandeld worden.

Ais Tysisch medium i6 gekozen voor breedband coax-Kabel
verbindingen. Dit is een 75 Ohm met een capaciteit van 10
Mbit/sec, vol gens de deTinitie IEEE 802.4. Op deze laag 1 keuze
zijn de volgende keuzen voor de hogere lagen gebaseerd. De
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volgende st~nd~~rds zijn gekozen voor de lagen 1
figuur 0.1, [5J en [11].

tim ?
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Zie ook

Laag 3:
Laag 4:

Laag 5:

Laag 6:
Laag ?:

Laag 1: ISO token passing bus (DIS 8802/4)
IEEE 802.4
access control MAC

Laag 2: ISO logical link control (DIS 8802/3)
IEEE 802.2
Type 1 closs
ISO internet (DIS 84?3)
ISO transport (IS 80?3)
closs 4
ISO session (IS 832?)
session kernel, full duplex
Null (ASCII, binairy coding)
5 protocollen:

CASE (Common Application Service Element)
FTAM (File Transfer Access Managment)
MMS - MMFS (Manuf. Mess. Form. Standard)
Network m~nagment (IEEE 802.1)
Directory service

De keuze v~n deze definities is voornamelijk gebaseerd op de
benodigdheden en mogelijkheden binnen GM. Omdat de invoering von
MAP gefaseerd verloopt, zijn nog niet aIle lagen volledig
gedefinieerd. Zo zal laag 6 later worden ingevuld, verwacht wordt
dot dit de ISO 8823 standaard zal worden. Ook de protocol len von
laag ? moeten nog nader uitgewerkt worden.

De token passing bus is gekozen om real-time applicaties te
kunnen verwerken. De maximale wachttijd voor het verkrijgen von
de token ligt namelijk vast, alsook de maximale beschikkingstijd
over het medium. De grote hoeveelheid communicatie software in de
MAP structuur veroorza~kt een tijdsvertraging von ongeveer 1
seconde, onafhankelijk von de te verzenden boodschap. Voor
toepassingen w~ar snel gereageerd moet worden, zal dit grote
problemen veroorzaken. In die gevallen zel een epplicetie
gerichte oplossing gezocht moeten worden. MAP zel don ook meer
een backbone netwerk vormen, met subnetwerken die voor de snelle
real-time toepassingen geschikt zijn. De stendeerd is in deze
situetie bestemd voor een hoger niveeu ven communicetie, de
problemen von interTacing tussen een eentel eppareten blijTt dus
besteen. In de literatuur [10J wordt in dit verbend ven MAP
achtige structuren els PROWAY en MAP junior (beide gebruiken
eIleen OSI-lagen 1, 2 en ?) voor tijdcritische toepessingen
gesproken.

Toegang tot
worden.

het MAP netwerk kan op diverse menieren verkregen
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1. Getewey's
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Gateway's verbinden 051 netwerKen
met niet 051 netwerKen. Om deze
verbinding tot stand te brengen
moeten in het 051 gedeelte elle
zeven legen doorlopen worden. OaK
voor 051 netwerKen onderling Ken
men getewey's gebruiken, m~ar

daervoor zijn deze te duur, te
onvengrijK en te treeg."

2. Bridges

7

1

3. Routers

internet
33

2 2
1 1

4. Repeeters

7

I

1

Met bridges Kunnen 051 netwerKen
onderling verbonden worden. Oeze
netwerKen moeten den weI iden
tieKe detelink protocol len heb
ben: indentieKe leeg 2. Bridges
Lijn zeer nuttig ~ij verbindingen
tussen b.v. MAP-echtige struc
turen onderling, die yen een
verschillend Tysisch medium ge
bruiK maKen.

O.m.v. routers kunnen meerdere
051 netwerKen op een netwerKbesis
een elKear gekoppeld worden. Ven
zelTspreKend moeten de edressen
van de end~re netwerken beKend
zijn voor elke netwerkknoop. Op
dit niveeu (leag 3) zijn er geen
restricties voor detelink proto
collen aT Tysische verbindingen
(legen 2 en 1). Peth selectie en
messege releying zijn hier
mogelijk. Oak kunnen elternetieve
routes voor boodscheppen bepeald
worden.

De repeeters werken op het niveeu
yen leeg 1, am signealsterktever-
lies bij lenge eTstends ver-
bindingen te voorkomen. De
verbonden netwerken moeten iden
tieKe 051 protocol len hebben.
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5. Enosystems.
Via MAP kunnen end systems met
el~aar communiceren.

Uit het bovenstaande zal blijken dat de ontwikkelingen rond MAP
nog in volle gang zijn. Het verdient derhalve aanbeveling om deze
ontwikkelingen nauwgezet te volgen.

TOP version 1.0

TOP is een ontwikkeling van de Boeing Corp. Uit [6] blijkt dat
het grootste gedeelte van de TOP protocol len identiek aan de MAP
protocol len zijn. Alleen lagen 1 en 7 vertonen verschillen. Dit
impliceert de mogelijkheid MAP en TOP via bridges of routers te
koppelen.

Evenals voor MAP is voor TOP als fysisch medium
coax-kabel met een capaciteit van 10 Mbit/sec
volgende standaards zijn voor lagen 1 en 7 gekozen.

Laag 1: ISO CSMA/CD (DIS) 8802/3
IEEE 802.3
Collision detectie ~ toegangsstrategie

een breedband
gekozen. De

Laag 7: ISO FTAM (DP) 8571
File transfer, limited file managment
Protocollen onder ontwikkeling:

- CASE
- uitbereiding FTAM
- SASE (Special Application Service Element)
- JTM (Job Transfer and Manipulation)
- MOTIS (Mess. Orientated Text Interchange

Standard)
- virtual terminal
- directory services

TOP is veel meer dan MAP een structuur om diverse vormen waarin
dat georganiseerd is te manipuleren, zoals ~ile trans~er,

spreadsheet en grafics uitwisseling en print, plot, ~ile en
directory services. Tot dusverre zijn deze nog niet allen
beschikbaar in TOP. Omdat er in TOP omgevingen (kantoor e.d.)
geen tijdkritische processen zullen zijn, is voor een andere
toegangsstrategie gekozen als in MAP. Ook is de ~unctie van laag
7 van TOP veel uitgebreider dan die van MAP.
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De verbindingen tussen netwerken kon bij TOP ook vio goteway's,
bridges, routers enz geschieoen.

Evenals bij MAP zijn de
ontwikkelingsTase en zullen
genegeerd mogen worden.

hoogste logen von TOP nog in hun
deze ontwikkelingen zeker niet

Beschouwingen over ~ toepasbaarheid von MAP en TOP.

In [?] stelt van Loon * het volgende betreTTende MAP en TOP.
Omdat ontwikkelings en Tabrikage oTdelingen vook nouw moeten
samenwerken, moeten MAP en TOP gekoppeld worden. Hiervoor is
minimaal een bridge nodig, die extra Kosten met zich meebrengt.
Het gebruik van een identiek medium voor zowel MAP ols TOP zou in
deze een oplossing zijn, de user merkt er niets von. De
Tunctionoliteit von TOP is voor wot loog ? betreTt veel groter
dan die van MAP. In Teite kan men laog ? von MAP zien 015 een
subset von laag ? von TOP. Om werktekeningen en groTische
beschrijvingen over te zenden leent TOP zich veel beter don MAP.
Dit is een groot nodeel van MAP. Een onder nodeel vormen de
slechte real-time Taciliteiten van MAP.

Hierover kan het volgende worden opgemerkt. De tokenbus (MAP)
voldoet in princiepe weI oon de eisen voor reol-time
communicatie. Van Loon bedoelt waorschijnlijk dot de
responsietijd die het gebruik von MAP met zich mee brengt in de
meeste real-time toepassingen voor grote problemen zol zorgen. De
keuze voor de Tysische medio in MAP en TOP zijn niet zonder meer
je combineren. Voor MAP zol een reol-time Tociliteit noodzokelijk
zijn, voor TOP is een v~ste wachttijd o.i.d. niet nodig. De 1002
? Tuncties van MAP zijn weliswoor een subset von die van TOP,
moor toepassing von deze uitgebreide set in MAP zou de
responsietijd aIleen moor vergroten. Het Teit dot MAP de
mogelijkheid om rechtstreeks vanuit productietekeningen e.d. te
Tobriceren niet beidt zol in menige toepossing zeker een nodeel
zijn. Echter het communiceren vio dit soort inTormotie zol sterk
opplicotie oThonkelijk zijn. en in deze dus een mindere rol
spelen.

* Ir. C.J. von Loon
TNO Metoolinstituut
sectie Technische inTormotico.
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In hetzelf'de artikel (?) beweert van Rooy ** het vol2ende
betref'f'ende de wenseli,jkheid voor geintegreerde en geauto
matiseerde ini"ormatieverweri<.ing. Autof'act '85 (nov. 1985 Detroit)
toont technische haalbaarheid voor een algemene toepassing van
MAP en TOP niet aan. 80vendien is over de bovenste lagen nog geen
zekerheid. Over de economische haalbaarheid is nog erg weinig
inf'ormatie beschikbaar. 80vendien zijn MAP compatibele prod~cten

nog aIleen maar op de Amerikaanse markt beschikbaar. Een
onderzoek van FOO i.s.m. T.U.O. toont het volgende over MAP
literatuur aan.

- GM beschrijf't uitvoerig de achtergronden om MAP te ont
wikkelen.

- AIleen protocol len en standaard worden beschreven.
- Geen kentallen worden gegeven om te bepalen of' en in

welke productiesituaties MAP zinvol te gebruiken is.
- Weinig inf'ormatie over de communicatie behoef'ten tussen

werkvoorbereiding en f'abrikage af'delingen.
Een inf'ormatiestroom analyse binnen Stork heef't aangetoond dat
MAP en TOP nog niet zinvol kunnen worden toegepast.

De kritiek op de MAP literatuur is zeker terecht. Zinvolheid en
toepasbaarheid van MAP en TOP zullen zeker verder onderzocht
moeten worden.

De conclusie die uit deze twee beschouwingen betref'f'ende MAP en
TOP gebruik in de Nederlandse Metaalindustrie luidt als volgt.
Enerzijds kan men zich niet veroorloven bij deze ontwikkelingen
te ver achter te lopeno Anderzijds kan men zich af'vragen of' voor
de kleine en middelgrote metaalverwerkende bedrijven in Nederland
de MAP en TOP protocol len niet veel te uitgebreid, dus te duur,
zijn om het kwaliteitsniveau te verhogen. Mede gezien het f'eit
dat de Nederlandse metaalindustrie op bepaalde gebieden nog vrij
ver achter loopt op de buitenlandse concurentie wat
automatisering betref't, is deze laatste opmerking zeker op zijn
plaats[8).

Een kritische toon over MAP voIgt ook uit [9). Uit een verge-

** Ir. M.M. van Rooy
adviseur FDO
Technische Adviseurs a.v.
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lijking v~n MAP met Ethernet blijkt het volgende. De
geg~r~ndeerde toegangstijden zijn voor MAP l~nger. Echter dit is
i.t.t. de tbegangstijden in Ethernet een bel~stingson~fh~nkelijke

groothetd. De tr~nsmissietijd v~n een boodsch~p v~n de zender tot
de ontv~nger z~l bij MAP in de orde v~n een seconde liggen,
onge~cht de lengte v~n het bericht.' Oeze tijd wordt voorn~melijk

door de communic~tiesoftw~re bep~~ld, niet door de boodsch~p. MAP
communic~tie zal d~~rom op een m~n~gment nive~u geschieden. Vi~

g~tew~y's kunnen hier~rchisch l~gere netwerken, b.v. voor re~l

time applicaties, ~~n het MAP netwerk worden ~~ngesloten. Als een
device in zo'n systeem uitv~lt k~n door reconfigur~tie de t~~k

v~n d~t device ~~n een ~nder toebedeeld worden. Echter ~ls een
he~dend (verbinding v~n MAP met een lok~~l net) uitv~lt is d~t

niet mogelijk.
Kuske *** heeft een ~~nt~l tekortkomingen v~n MAP opgesomd:

- Willekeurige topologie bij tenminste 50 deelnemers.
- Chaotische verdeling.
- Bruggen n~~r netten v~n gelijke structuur.
- Bruggen n~~r netten v~n ~fwijkende structuur.
- Toeg~ng zonder collisions.
- Deterministische eigensch~ppen ook bij re~l-time be-

drijf, b.v. (20 ms).
- Geen terugwerking bij uitv~l v~n een component.
- Geen m~sterfunctie.

- Tr~nspar~ntie en di~gnose mogelijkheden.
- Bestendigheid tegen omgevingsinvloeden.
- Mogelijkheid v~n ~d~ptie v~n niet comp~tibela toestel-

len.(Virtuele termin~l)

- Productie door verschillende f~brik~nten.

Volksw~gen z~l derh~lve niet uitsluitend v~n MAP gebruik m~ken.

A~ngezien MAP echter nog in een ontwikkelings st~dium verkeerd,
zullen deze tekortkomingen in de toekomst wellicht niet meer v~n

toep~ssing zijn. De snelheidseis bij re~l-time toep~ssingen z~l

minder v~n bel~ng zijn ~ls MAP ~ls ruggegr~~t netwerk dient.

In [10] wordt in het artikel "How to Pl~n for- end Implement- ~

MAP Network in Your Pl~nt" **~* een en ~nder over het toep~ssen

en implementeren v~n MAP vermeld. Allereerst een eent~l

opmerkingen over MAP comp~tibiliteit. Oeze comp~tibiliteit k~n op
drie m~nieren bekeken worden:

1 Test m.b.v. een eigen referentie systeem (zo~ls bij GM)

*** D. Kuske
Volksw~gen.

**** 8. Herbst, et.~l.

Allen-Br~dley co.
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2 Test m.b.v. een onefhenkelijk referentiesysteem (zoels
bij N.B.S.)

3 Test m.b.v. epperetuur die in het systeem opgenomen zel
worden, voor det specifieke systeem.

De tweede methode verdient duidelijk de voorkeur, de endere twee
zijn echter gebruikelijk. Methode twee gerendeert competibiliteit
met elle eppereten die door dezelfde tests heenkomen. De endere
twee gerenderen slechts de competibiliteit binnen de toepessing
weerin de tests gedeen zijn. De tests kunnen besteen uit
competibility tests, meer ook uit performence tests. Dit leetste
veelel toepessinggericht.

yen elk detepunt (weer het
invloed heeft, wenneer het
te vinden els er een fout

met

els

in het

er

een snelle

rekeninghoud

project uitgedrukt

insteleerplenning voor een communicetie netwerk ken
uitzien.

- Definieer het doel yen het
verwechte resulteet.

- Definieer de informetie die uitgewisseld zel worden
(formets, detepoints).

- Definieer de eigenscheppen
zich bevindt, wie erop
verenderd, hoe het terug
optreed, enz.).

- Ontwikkel een set richtlijnen of regels voor het
gebruik van detepoints. Deze zullen epplicetie
efhankelijk verder verfijnd worden.

Als dit elles vestligt, ken de implementetie beginnen.
- Bepeel de netwerktopologie/hiererchie en den de netwerk

types. (single netwerk, multiple netwerk)
- Gebruik subnetwerken om regelnetwerken met

respontietijd te te reeliseren.
- Definieer de functionele en epplicetie benodigheden, en

bepeal den de devices en netwerken weereen deze
gekoppeld worden.

Ontwerp het kabelsysteem en
toekomstige uitbereidingen e.d.

- Ne instelletie, controleer het kebelsysteem op correcte
informetie overdrecht peremeters, zoels verliezen enz.

Ne de implementetie ken het systeem geoptimeliseerd
worden, b.v. het elimineren yen bottlenecks.

Een
volgt

Hieruit blijkt det een eentel belengrijke beslissingen
efhenkelijk zijn yen de toepessing yen het netwerk. Een meer
gedetielleerde beschrijving yen de instelletie voor een bepeelde
toepessing ken deselnietemin meer duidelijkheid verscheffen.
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In Met ~lgemeen blijkt de literatuur over MAP en TOP
informatie. te be·v~tten die voor mogelijke gebruikers v~n

kan zijn. Wellicht is dezp. informatie van de zogenaamde
TOP gebruikersgroepen te verkrijgen.
WeI blijkt dat i.lvoering v~n MAP en/of TOP niet zonder problemen
gepaard zal gaan en dat na installatie ook niet ~lle problemen
zijn opgelost. Een mogelijk voordeel z~l de gemakkelijkere
uitbereiding van een systeem zijn, een nadeel zal de eis v~n MAP
compatibiliteit zijn.
Nader onderzoek naar en meer ervaring met MAP en TOP z~l moeten
worden opgedaan, om sluitende regels betreffende de zinvolheid
van toep~ssing van MAP en TOP te kunnen ~~ngeven.
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