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Smit, JI Het sensorgestuurd volgen van grote rechthoekige lasbanen: fase

1. Afstudeerverslag, vakgroep ER, Technische Hogeschool Eindhoven,

dec. 1984.

Automatisch booglassen langs grote, rechthoekige en gesloten lasbanen,

waarbij de toorts-manipulator zich geheel binnen de contour van de

lasbaan beweegt, wordt gerealiseerd met een robot opstelling waaraan een

baanvolgsensor is gekoppeld. De sensor wordt niet gebruikt om een voor

geprogrammeerde baan te korrigeren maar stuurt geheel zelfstandig de

robot.

Tijdens fase 1 van het onderzoek, beschreven in dit verslag, is een

contourvolger gerealiseerd met twee vrijheidsgraden ('rl') voor de toorts

beweging en ~en extra vrijheidsgraad (R) voor de sensor. Per vrijheids

graad verzorgt ~en microprocessor de besturing, terwijl een hoofdcomputer

de bewegingen van de vrijheidsgraden koordineert. De contour wordt voor

gesteld door een zwart/wit overgang die door de sensor, een lineair array

van foto-transistoren, kan worden waargenomen.

Smit, JI Sensor-guided tracking of large quadrangular weld seam paths:

Phase 1. Thesis, Measurement and Control Section ER, Eindhoven University

of Technology, Dec. 1984.

To automate the GMA welding of large quadrangular weld seam paths a

sensorguided robot set-up is being developed with the torch-and-sensor

unit moving completely within the closed path. The sensor is not used to

correct a pre-programmed path but guides the robot independantly.

In the first experimental stage, described in this thesis, a closed path

contour is followed by using two linear degrees of freedom for the torch,

and one extra rotational degree of freedom for the sensor. With this set

up a number of basic tracking algorithms can be evaluated. Control is

effected by one microprocessor for each degree of freedom, supervised by

a main computer. The path is simulated by a black-and-white contour that

can be recognized by a linear array of foto-transistors.
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1. INLEIDING

1.1 Uitqanqspunt

Binnen de Technische Roqeschool Eindhoven bestaat een interafdelinqs

werkqroep Flexibele Automatiserinq Industrie-Robots (FAIR) tussen de

vakqroepen ER van de afdelinq der Elektrotechniek en WPB van de afdelinq

der Werktuigbouwkunde. De werkqroep is verdeeld in vijf projectqroepen.

Automatisch booqlassen met behulp van een robot is hoofdmoot van onder

zoek binnen projectqroep 5 van FAIR.

Een konkreet automatiserinqsprobleem in dit onderzoeksveld doet zich voor

in de offshore industrie. Bij de bouw van offshore platforms komt het

lassen van qrote qesloten rechthoekiqe lasbanen veelvuldiq voor.

Men wil dit lasproces vollediq automatiseren. Ret volqen van qrote

qesloten kontouren komt echter in meer produktie processen voor.

Voorbeelden zijn scheepsbouw,bruqqenbouw, containerbo~ enz. Dit betekent

dat de oplossinqen van het bovenqenoemde lasprobleem ook kunnen worden

toeqepast in andere produktiesituaties.

1.2 Ret werkstuk

De vloeren van offshore platforms bestaan uit een dikke stalen plaat die

ondersteund wordt door stalen I-balken welke tesamen als het ware een

rooster vormen. De meeste kompartimenten van dit rooster zijn rechthoekiq

van vorm. De flensen van de rooster-balken worden aan de dekplaat qelast.

De qelaste naad moet qeheel aaneensluitend en waterdicht zijn om korrosie

te voorkomen. De typische afmetinqen van de te lassen kompartimenten

zijn 1x6m terwijl een dek-unit in zijn qeheel onqeveer 20x20m beslaat.

Een dek kan wel 100x100m qroot zijn en uit 25 dek-units bestaan.

De figuur 1.2.-1 toont de produktiesituatie.
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fiquur 1.2.-1 Het werkstuk tijdens bewerking

1.3 Een eerste beschouwing van het 'balkveldenprobleem'

Met een robot waaraan een lasmachine is gekoppeld kunnen lasbanen worden

Cjevolgd. Uit de qeometrie van het werkstuk voIgt direct een belangrijke

voorwaarde die aan de posities van de lastoorts/robot kombinatie moeten

worden gesteld. Vanwege de in hoogte varierende I-balken, is het nood

zakelijk dat de kombinatie zich steeds geheel binnen de contour van een

balkveld bevindt.

Een economisch efficiente oplossing van het automatiseringsprobleem is

moeilijk haalbaar met een vast-voorgeprogrammeerde robot omdat:

a) Oit een nauwkeurige positiOnering van het -grote werkstuk vereist.

b) De kompartimenten onderling verschillende afmetingen hebben.

c) De maten van het werkstuk en zijn positie veranderen tijdens het

lassen ten gevolge van temperatuursinvloeden.

Hieruit kan gekonkludeerd worden dat de robot de ligginq van de

lasnaad op ~en of andere manier zelf meet kunnen bepalen.

Oit betekent het toepassen van een baanvolgsensor bij de robotsturing.

Met deze twee randvoorwaarden is het nu megelijk het 'balkvelden-

probleem' in het kort te formuleren.
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1.4 Probleemstelling

Ontwerp een sensorgestuurde robot voorzien van een lastoorts die kan

lassen langs de bodembegrenzing van een hele grote 'schoenendoos' waarvan

er meerdere naast elkaar liggen.

1.5 De aanpak

om tot een goede oplossing van het probleem te komen, lIlOet onderzocht

worden hoe de vrijheidsgraden van de robot te kiezen. Daarnaast moet

worden bekeken hoe het besturingssysteem op te bouwen zodat in de expe

rimentele fase aIle baanvolgmethoden kunnen worden geprobeerd. Biertoe.

is het onderzoek opgedeeld in 3 fasen.

In de eerste fase wordt op een proefopstelling met 2 vrijheidsgraden (TT)

voor de toortsbeweging en een aparte vrijheidsgraad (R) specifiek voor de

sensor een besturing gebouwd waarmee een vlakke contour kan worden ge

volgd. De sensor en toorts bevinden zich steeds midden boven de contour.

De contour wordt gevormd door een wit vlak op een zwart vel papier.

Een lineair foto-transistor array dient als baanvolgsensor.

Tijdens de tweede fase van het onderzoek wordt de beweging van de las

toorts door de rechte hoek bestudeerd. Daartoe wordt de opstelling uitge

breid met een translatie- en rotatievrijheidsgraad voor de beweging van

de toorts door de rechte hoek. De sensor blij ft ook nu nog midden boven

de naad tijdens het volgen van de baan. De toorts manipulator blijft

echter geheel binnen de contour.

Tijdens fase drie is het de bedoeling, de optische profiel sensor (OPS)

van de firma Oldelft als baanvolgsensor te gebruiken. Zowel de toorts als

de sensor moeten dan geheel binnen de 'de schoenendoos' blijven.

Dit verslag beschrijft de baanvolgmethoden, de hoekprocedures en de be

sturing van de proefopstelling in fase 1.
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2. Achtergronden

2.1 De industrie-rObot

In de produktie-automatisering is de robot de nieuwste ontwikkeling.

Een definitie voor een industrie-robot is:

·Vrij programmeerbare hanteermachine met meerdere vrijheidsgraden.·

Een rObotsysteem bestaat eigenlijk uit twee delen namelijk de hanteer

inrichting en de bijbehorende besturing.

BESTURING HANTEERMACHINE

motor
b.sturing.n

m~nisch.

konstrukti.

1

programm.
ring

: r----I
I....., .,..1. --,

I intM'n. :nt.rn. :
I s.nsor.n Is.nsor.n "
I I

I I (b1j ,
I .1

I I , '

I LGIl't~l J
I 1

I 1
'" - - - ! _I _ _ _ _ _ _ .I

'--------- ----J1 1'--- ______

figuur 2.1.-1 Globale opbouw van een robotsysteem.

Er worden drie generaties onderscheiden. Bij de eerste generatie zijn

alle bewegingen vast voorgeprogrammeerd. De werkelijke posities van het

werkpunt wijken af van de voor-geprogrammeerde posities ten gevolge van

wrijving en speling in de mechanische delen van de machine.

Bij de tweede generatie wordt dit probleem opgelost door de robot uit

te rusten met interne sensoren die via terugkoppeling de positie

afwijkingen kunnen wegregelen.

De robot van de derde generatie laat zijn gedrag mede bepalen door infor

matie van externe sensors, bijvoorbeeld een kamera of een druksensor.
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2.2 Ret elektrische lasproces

Lassen is in de industrie verreweg de belangrijkste verbindingstechniek

voor stalen konstruktiedelen.

Aan de overgang tussen de te verbinden delen wordt een hoeveelheid

warmte-energie en eventueel toevoegmateriaal toegevoerd, zodat de te

verbinden delen versmelten.

om de gewenste mechanische eigenschappen en een kontinue overgang tussen

de delen te verkrijgen, moet een juiste hoeveelheid warmte worden toe

gevoerd. Oolt is bescherming 1;.egen oxidatie door zuurstof uit de lucht

nodig. Dit wordt bereikt door het bevorderen van slaJtvorming op het ge

smolten materiaal, of door gasbescherming.

Er zijn verschillende lasprocessen bekend. Voor dit onderzoek is alleen·

het elektrisch MAG-lassen van belang. MAG staat voor Metal Active Gas,

hierbij wordt CO gebruikt als beschermgas.

In de industrie wordt CO2-lassen bij ongeveer 25\ van de lasprocessen ge

bruikt. CO2-lassen is ekonomisch aantrekkelijk want de produktiesnelheid

is hoog omdat:

- Bet toevoegmateriaal in de vorm van een draad kontinu aangevoerd wordt

van een haspel.

- Geen slak ontstaat, die later verwijderd zou moeten worden

- Een hoge electrische stroomdichtheid mogelijk is.

De eerste twee eigenschappen alsook het feit dat de vlamboog-lengte bijna

konstant blijft bij gebruik van een spanningsbron als voeding, hebben tot

gevolg dat het CO2-lasproces goed is te automatiseren.

2.3 De lasrobot

Puntlassen wordt al veelvuldig gedaan met eerste en tweede generatie

robots. Booglassen is minder algemeen, maar neemt sterk in belangstelling

toe.

Bij booglassen treden voor robots een aantal specifieke problemen op,

namelijk:
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- Ret lokaliseren van het beqin van de lasbaan.

- Ret volqen van de lasbaan in drie dimensies.

- De procesparameters (lasspanninq, -stroom en -snelheid) moeten tijdens

het lassen bestuurbaar zijn.

- Detektie van het einde van de lasbaan.

Voor sommiqe toepassinqen zijn de eerste en tweede qeneratie robots niet

nauwkeuriq qenoeq. Positioneeronnauwkeuriqheden, deformatie van het

werkstuk ten qevolqe van temperatuureffekten en komplexe voorproqrammeer~

arbeid maken het wenselijk dat de robot wordt uitqerust met externe

sensors.

In het ideale qeval vindt de robot zelf de lasbaan en volqt deze, onqe

acht de liqqinq en vorm van de naad, waarbij de toorts steeds de korrekte

orientatie heeft ten opzichte van het werkstuk.

Binnen de vakqroep ER wordt in dit verband qewerkt aan onderzoek en

toepassinq van baanvolqsensors in industriele omgevinqen.

2.4 De produktiesituatie in de offshore industrie

De hoeklas wordt het meest toeqepast in staal-kontrukties. Gesloten

lasbanen komen veelvuldiq voor. De contour van dit soort lasbanen kan

vele vormen hebben.

Wij koncentreren ons op de rechthoek en beschouwen aIleen de las die in

'en keer qeleqd meet worden aan de binnenzijde van de contour.

Deze lassituatie komt voor bij de produktie van vloeren van offshore

platforms. Er zijn zeker ook andere produkten waar bij de fabricaqe

soortqelijke lassituaties optreden.

Dit onderzoek richt zich specifiek op het voorbeeld van de offshore

platformvloer. Roe kan het lassen van een qesloten rechthoekiqe lasbaan

worden qeautomatiseerd?

De bouw van een platformdek vindt plaats in een qrote hal. Bij de

konstruktie liqt de vloer van het dek onderste boven.

Stalen platen in de orde van 20mm dikte worden aan elkaar qelast tot een

vloerplaat van onqeveer 20mx20m.
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Hierop wordt een rooster van stalen I-balken gelegd welke onderling ver

bonden zijn. Deze balken dienen ter ondersteuning van de vloer en

varieren in hoogte van 20cm tot 2m.

De gezamenlijke balken verdelen het vloeroppervlak in rechthoekige

kompartimenten van 0,5 bij 6 of 7 meter. De kompartimenten lijken als het

ware naast elkaar gelegen 'schoenendozen'.

Het balkenrooster wordt nadat het op de vloerplaat is geplaatst met een

aantal hechtlassen vastgezet. Hechtlassen zijn lassen met een lengte van

10cm en worden, regelmatig over de naad verdeeld, gelegd.

Hierna wordt de naad tussen de vloerplaat en de flens van de balken die

het kompartiment omsluiten met een handgestuurde laskar afgelast.

De belangrijkste eis die aan deze las wordt gesteld, is niet de sterkte

maar weI het volledig waterdicht zijn. Dit om korrosie tussen de vloer- .

plaat en balken te voorkomen. De totale lengte van de bodemnaden per unit

bedraagt verschillende hektometers.

Het lassen van de bodemnaden wordt gedaan door een ervaren lasser die een

mechanisch voortbewogen laskar langs de naad stuurt. Dit verk is geest

dodend en vraagt veel tijd. Vandaar de vraag naar automatisering.

2.5 Waarom het toepassen van een sensorgestuurde lasrobot?

Met behulp van de gegevens van de produktiesituatie is het ruimtelijke

automatiseringsprobleem als voIgt te formuleren:

'Ontwerp een hanteerinrichting die een lastoorts langs de bodembegrenzing

van een hele grote 'schoenendoos' kan bevegen'.

De hanteerinrichting zal worden gevormd door een robot met een aantal

geschikt gekozen vrijheidsgraden.

Ala aIle kompartimenten identiek zijn en de positie ten opzichte van

elkaar exact vastligt, is het mogelijk om een vast voor-geprogammeerde

robot te gebruiken.

Maar aangezien de vloerelementen allemaal verschillend zijn, betekent dit

vooraf steeds een aanzienlijke programmeerarbeid.

Naast dit tijdsaspect moet nog een ander nadeel worden genoemd. Een hoge

positioneernauwkeurigheid is nodig om de afwijkingen van de toortspositie

ten opzichte van de lasnaad over degehele vloer binnen de vereiste 1mm

te houden.



11

Er kan qekonkludeerd worden dat met een vast voorgeproqrammeerde robot

zeer moeilijk een ekonomisch haalbare oplossing van dit automatiserings

probleem kan worden gevonden.

Het gevolg is dat qezocht moet worden naar een robotopstelling waarmee

beide bovengenoemde moeilijkheden worden weggenomen.

Binnen projektqroep 5 is de vraag qesteld of en hoe een sensor kan worden

gebruikt om de positionering en proqrammering vooraf overbodig te maken.

Dit leidde tot de konklusie dat bij het gebruik van 66n enkele lasbaan

volgsensor het voorprogrammeren gereduceerd wordt tot het plaatsen van de

lastoorts binnen de contour van een kompartiment terwijl er qeen noodzaak

meer is voor een absolute kalibratie van robot of werkstuk.

2.6 Subtaken binnen 66n 'schoenendoos'

Ret rondlassen van een kompartiment moet in 'en keer gebeuren. Rierbij

kunnen de volgende subtaken worden onderscheiden.

1) Ret zoeken van de lasvoeg vanuit een punt binnen de bodemkontour. Is

de lasvoeg qevonden en de toorts-sensor kombinatie in las-positie

dan kan de toorts worden ontstoken. De koordinaten van het 'ont

steekpunt' worden opgeslagen.

2) Het volgen van de overwegend rechte stukken van de lasbaan tot dat

een hoek wordt qedetekteerd.

3) Ret bewegen van de toorts-sensor kombinatie door een rechte hoek.

4) Ret doven van de toorts na het opnieuw bereiken van het 'ontsteek

punt' gevolgd door een beweging naar het midden van het komparti

mente

De volgorde van deze subtaken binnen 'en kompartiment is in

figuur 2.6.-1 qeschetst en luidt: 1-2-3-2-3-2-3-2-3-4
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0 ./TE VOLGEN LASBAAN

----~~-

0~0
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0
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0 0
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1 naadzoeken
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3 hoek-om
4 Itoppen bii oonprong

figuur 2.6.-1 Subtaken binnen 'en kCllllpartiJDent.

Bij elk van de subtaken moeten een aantal kanttekeninqen worden qemaakt.

ad1) Bet zoeken van de lasvoeq kan op verschillende manieren qebeuren.

Voorbeelden zijn:

- Bet verplaatsen van de toorts in de richtinq van de sensor.

- Bet verplaatsen van de toorts lanqs 'en vrijheidsqraad.

Deze verplaatsinqen worden uitqevoerd met behulp van een vast

besturinqsproqramma.

Nadat een eerste lasvoegpositie is ontdekt, meet overqeqaan worden

op de baanvolqbesturinq die de toorts/sensor verbindinqsrechte

evenwijdiq aan de lasbaan zal'brenqen.

Wanneer de toorts ontstoken maq worden, hanqt af van de qebruikte

volqmethode.

ad2) Tijdens het onderzoek zijn drie moqelijke baanvolqmethoden in be

schouwinq qenomen.

ze zijn alle voorzien van een naam, namelijkJ

- de zi j stapmethode

- de sleepmethode

- de sPOOrtreinmethode
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In hoofdstuk 3 wordt elk van de methoden uitvoerig besproken.

Ret detekteren van een hoek moet gebeuren voordat de sensor de wand

van de 'schoenendoos' bereikt. Dit betekent dat de sensor vooruit

. moet kijken. Tijdens het volgen moet het sensor-systeem in staat

zijn hechtlassen te onderscheiden en vervolgens op adequate wijze te

passeren.

ad3) De hoeJcbeweging is vrij gekompliceerd. Enerzijds moet de vlamboog

van de lastoorts de voeg blijven volgen, anderzijds moeten zowel de

toorts als de sensor binnen de hoek-contour blijven.

De ligging van de lasbaan in de hoek ten opzichte van een punt op de

bisectrice van de rechte hoek is te beschrijven in poolkoordinaten.

De beweging van de vlamboog de hoek om kan worden uitgevoerd met

twee vrijheidsgraden in een punt op de bisectrice namelijk een

verticale rotatie-as en een horizontale translatie-as.

ad4) Subtaak vier is eenvoudig mits de koordinaten van het 'ontsteekpunt'

eenduidig vastliggen. Er kan echter ook gedacht worden aan de

methode waarbij de toorts gedoofd wordt nadat het sensor-systeem een

volledig gelaste naad ziet.

2.7 Ret sensorsysteem

In de vorige paragraaf zijn een aantal eisen genoemd waaraan het sensar

systeem moet voldoen. Achtereenvolgens zijn dit:

- Ret bepalen van de 3-D positie van punten op de lasbaan ten opzichte

van de toorts.

- Ret kunnen onderscheiden van een hoek.

- Ret kunnen onderscheiden van hechtlassen en een volledig gelaste naad.

Daarnaast zou het prettig zijn als het sensor-systeem ook informatie kan

verschaffen over de hoeveelheid aan het smeltbad toe te voeren las

materiaal en de breedte van de te lassen voeg.

In eerste instantie lijkt het zinvol om meerdere opnemers te gebruiken

met elk een deeltaak binnen het sensorsysteem.
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Een moqelijkheid zou zijn om het volqen van de lasbaan te realiseren met

een reqelsysteem dat de uitsteeklenqte van de lastoorts konstant houdt.

De liqqinq van de hoek zou qedetekteerd kunnen worden met een afstands

sensor. Echter, het IDAnouvreren in de hoek lDAakt het qebruik van tast- en

afstandssensors niet qewenst.

Een qeschikte oplossinq voor het sensor-prObleem kwam voorhanden in de

vorm van de optische profiel sensor (OPS) qenaamd 'Seampilot' die

ontwikkeld is door de firma Oldelft.

De OPS kan de noodzakelijke 3-D informatie leveren die nodiq is voor aIle

qenoemde subtaken. In het kort zal de werkinq van de 'Seampilot' hier

worden besproken. Voor een uitvoeriqe beschrijvinq wordt verwezen naar

het afstudeerverslaq van Bans Klaassen (literatuur 5).

De OPS laat een laserstraal heen en weer zwaaien in een vlak dat lood

recht qeorienteerd qedacht kan worden op de te lassen voeq (fiquur 2.7.

1a). Op de doorsnede van dit vlak en het profiel wordt het laserlicht

diffuus qereflecteerd. Bet qereflecteerde licht valt op een lineair array

kamera die met de laserbundel mee beweeqt (fiquur 2.7.-1b). De hoek van

lnval ten opzichte van de optische as van de kamera is een lDAat voor de

afstand tussen sensor en profiel.

Met aIle metinqen die in 'en zwaai qedaan worden, kan een 2-D beeld van

de doorsnede van het profiel worden verkreqen (fiquur 2.7.-2). De derde

dimensie wordt verkreqen uit de opeenvolqende plaatjes wanneer de OPS

lanqs de lasbaan wordt bewoqen (fiquur 2.7. -3) •

fiquur 2.7.-1 De baanvolqsensor 'Seampilot'.

a) Vooraanzicht kwispelende laserstraal

b) Zijaanzicht lineair array kamera
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b

fiquur 2.7.-2 a) V-voeq

b) Sensorbeeld

------.-;.:;;;....",,~-----

fiquur 2.7. -3 De toorts/sensor

kombinatie

Hoe de informatie van de OPS qebruikt qaat worden door het sensorsysteem

(hiermee wordt bedoelt sensor en sensorreqelinq),is nu noq niet aan de

orde en zal pas in fase 3 worden bekeken.

Tijdens fase 1 en 2 van het onderzoek liqt de nadruk vooral op de keuze

en realisatie van de vrijheidsqraden en beweqinqen van de hanteerinrich

tinq en de sensorsturinq.

Bet qebruik van een baanvolqsensor heeft konsekwenties voor het

besturinqs-systeem. om hier van meet af aan rekeninq mee te houden wordt

in fase 1 en 2 qebruik qemaakt van een eenvoudiq sensorsysteem en een

model voor de lasbaan.

De bodemcontour van een kompartiment wordt voorqesteld door een wit vlak

op een zwart vel papier. De opnemer bestaat uit een zestal naast elkaar

qeplaatste foto-diodes welke alle zwart of wit kunnen zien. Dit lineair

reflectieqevoeliqe array wordt voor de toorts uit over de voeq qescho

ven. Uit de bekende positie van de sensorkop ten opzichte van de toorts

en de 6-bits 'kleur' informatie is de positie van de lasbaan te bepalen.

De subtaken 1, 2 en 3 zijn nu uit te voeren met de beperkinq dat de

sensor noq boven de lasbaan blijft.
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3. De Baanvolgmethoden

3.1 Inleidinq in fase 1 van het onderzoek

Zoals in de inleidinq is aanqeqeven, is tijdens fase 1 van het onderzoek

bekeken hoe de vrijheidsqraden met het bijbehorende besturinqssysteem

qekozen moeten worden om een rechthoekiqe contour in twee dimensies te

kunnen volqen. Bierbij dient te worden opqemerkt dat de besturinq uit

eindelijk het implementeren van alle baanvolqmethoden meqelijk maakt.

Daarnaast meet de ontworpen proefopstellinq in fase 2 en fase 3 verder

kunnen worden uitqebreid met een aantal vrijheidsqraden.

Voordat de baanvolqmethoden besproken worden, zal eerst de qeometrie van

de proefopstellinq worden beschreven met behulp van fiquur 3.1. -1 •

Bet vlak waarin de contour liqt, wordt het werkvlak genoemd. Voor het

volqen van een vlakke contour zijn in principe twee vrijheidsqraden ('IT)

haaks op elkaar evenwijdiq aan het werkvlak voldoende. Aanqezien de

contour door een sensorsysteem zal worden gelokaliseerd en alle drie de

baanvolqmethoden meeten worden uitgevoerd, is er een rotatievrijheids

qraad nodiq waaraan de sensor wordt opqehanqen. Bet snijpunt van de X-en

Y-translatie-assen qaat door de verticale rotatie-as. Dit snijpunt wordt

het 'ophanq,punt' qenoemd omdat hieraan de lastoorts/sensor kombinatie zal

worden opqehanqen.

Bet ophanq,punt kan beweqen in een vlak evenwijdiq aan het werkvlak. De

loodrechte projectie van het ophanq,punt op het werkvlak is het draaipunt

qenoemd. Dit draaipunt is te beschouwen als het Tool Centre Point (TCP)

van de hanteerinrichtinq. Behalve beide qenoemde punten meet er noq een

derde punt worden benoemd namelijk de plaats waar de toorts zich bevindt.

Dit punt wordt werkpunt qenoemd. Tijdens fase 1 vallen het draaipunt en

het werkpunt samen.

De sensor kan roteren rond het draaipunt op een vaste voorloopafstand d.

De verbindinqsrechte tussen het draaipunt en het midden van de

sensormeetlijn wordt de sensorvector qenoemd.

om de baanvolqmethoden uit te leqqen wordt qebruik qemaakt van een

symbolisch bovenaanzicht van de toorts/sensor kombinatie (fiquur 3.1.-2).
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NOIUIAAL

OPHANGPUNT

---~~---X-TIlANSLATIE-AS

fiquur 3.1.-1 Geometrie van de proefopstelling.

Bet volgen van rechthoekige lasbanen is op te delen in 2 bewegingen.

Dit zijn: Bet volgen van een essentieel rechte baan (kromtestraal=-).

Bet volgen van een abrupte hoek (kromtestraa1=O).

Beide gevallen vragen een eigen aanpak en er zijn meerdere methoden

mogelijk. Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven zijn bij het volgen van een

essentieel rechte baan een drietal methoden te onderscheiden. Zij zullen

hierna achter elkaar worden besproken.

LASrOORTS iSENSOR

I ,?' 0 1-----
LASBAAN voo~. 1

RICHT'HG SEHSORVECTOR IIET LENGTE fI

fiquur 3.1.-2 Symbolisch bovenaanzicht van de toorts/sensor

kombinatie.
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3.2 De zijstapmethode

In het qeval van baanvolqen volqens de zijstapmethode heeft de sensar

vector een vaste richtinq. Er is qeen rotatievrijheidsqraad nodiq voor de

sensor. Hierdoor is deze methode eenvoudiq te implementeren op bestaande

lasmachines.

De sensorvector wordt parallel qehouden aan de qlobale baanrichtinq. De

positie van de toorts (het werkpunt) dient als referentiepunt en is aan

de besturinqscomputer bekend.

De sensor kijkt naar de lasvoeq op voorloopafstand d voor de toorts. Het

sensoroutput is een maat voor de dwarsafstand tussen de lasvoeq en het

midden van de sensorkop (~y).

Uit de bekende toortspositie (~,YT)' voorloopafstand d en dwarsaf

stand ~y zijn de koordinaten van een punt op de lasbaan te berekenen

(fiquur 3.2.-1).:

00

6s • VOICjYUPIa.bU1g

cf. Mnsor-vocwLoop

cl

('1)

fiquur 3.2.-1 De.Zijstapmethode

De qemeten baanposities worden opqeslaqen in een FIFO-rij en tenslotte

qebruikt om de toorts naar deze positie te sturen.

Bij de zijstapmethode kunnen willekeuriqe trajectorieen worden qevolqd.

Ook abrupte richtinqsveranderinqen mits de hoek tussen de oude en nieuwe

richtinq kleiner is dan 90 0 en baanbinne de sensormeetlijn blijft (fiquur

3.2.-2).
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LASTOORTS

SENSOR VECTOR

figuur 3.2.-2

S ENSORMEETBEREIK

""0'-."''''' j
~fJ- - - - - - - - --

Ret meethereik van de sensor.

In figuur 3.2.-3 is een lasvoeR te zien di(~ volledig automatiseh gelast

is volgens deze methode.

De zijstapmethode zal geimplementeerd worden in de besturing van de

'balkveld' proefopstelling maar pas tijdens fase 2 van het ooderzoek.

figuur 3.2.-3 Een naad gelast volgens de zijstapmethode.

( foto nr. THE 84-9912)

3.3 De Sleepmethode

De voorkennis bij het volgen van vrijwel reehte 1ashanen, namelijk dat de

kromtestraal zeer groot is, kan gebruikt worden als basis voor een

eenvoudige volgmethode.

De sleeDmethode bestaat feitelijk uit twee herhalende aeties;

- a) Beweeg de toorts in de riehting van de sensorveetor.

- b) Roteer tegelijkertijd de sensor zo dat zij zieh altijd midden boven

de lasvoeg bevindt.

De toorts gaat de sensor nu volgen zoals het aehterwiel van een fiets het

voorwiel voIgt. Figuur 3.3.-1 toont sehematiseh wat er tijdens het volgen

van een sterk gekromd trajeet gebeurt.
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Wanneer de lenqte van de sensorvector veel kleiner is dan de kromtestraal

R van het traject dan zal de dwarsafwijking ~R tussen de toortsbaan en de

lasbaan verwaarloosbaar klein worden.

,,,,"Z~=::::(~~",,,,
I,,

I,
I

... ...
"",,,

\ ,,,
•,
I

rechte stap rotatie stap beide

figuur 3.3.-1 De Sleepmethode.

Er (j8ldt:

~ R [ d
] 2- 0.5

R R

Voorbeeld: d - 100 IIIIl

10 + ~ R .. 0.5 IIIIlR -= m

Een groot voordeel van de sleepmethode is dat de robot geen externe

kalibratie nodig heeft en dat de koordinaten van de baanposities niet

opgeslagen hoeven te worden.

De robotbesturing hoeft alleen de hoek te kennen die de sensorvector

maakt met het eigen kartesische koordinatenstelsel van de TT-manipulator.

De sensor-rotatievrijheidsgraad moet uitgerust zijn met een eigen

regeling die de sensormeetlijn precies midden boven de lasbaan houdt. De

sensor snuffelt als het ware over de contour.

Indien de te volgen baan een rechte lijn is en het werkpunt een zijde

lingse fout heeft, dan wordt deze fout bij het voortlopen gekorrigeerd

volgens een krollllle, die in de wiskunde als treklijn (traktrix) bekend

staat. De sleepmethode zou men aldus, niet geheel korrekt, kunnen aan

duiden als traktrix-methode.
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De sleepmethode zal tijdens fase 2 in de besturing worden geimplemen

teerd. De onafhankelijke sensorregeling is reeds in fase 1 gerealiseerd

omdat dit mechanisme ook gebruikt wordt bij de volgmethode die als eerste

is gerealiseerd, de hierna beschreven spoortreinmethode.

3.4 De Spoortreinmethode

De spoortreinmethode is een kombinatie van beide vorige methoden. De

sensorregeling zorgt er voor dat de sensormeetlijn precies midden boven

de lasbaan blijft.

Uit de bekende toortspositie en de hoek 9 die de sensorvector maakt met

het vaste assenstelsel is de positie van een punt op de lasbaan te bere

kenen. De posities worden opgeslagen in een FIFO-rij.

De besturing laat de lastoorts een baan via deze posities beschrijven

achter de sensor aan.

Met deze methode zijn willekeurig gevormde banen precies te volgen mits

de naad steeds binnen de meetlijn van de sensor valt. De toorts volgt de

sensor zoals een wagon een locomotief volgt. Deze methode is toegepast in

fase 1 van het onderzoek.

3.5 De beweging hoek-om in fase 1 en 2

Bet sensorsysteem met de Seampilot kan de positie van een hoek in de

lasbaan vaststellen door het waargenomen voegprofiel te vergelijken met

een globaal vooraf geprogrammeerd profiel (mal). De snuffelende linear

array sensor konstateert een hoek als alle zes de fototransistoren

'zwart' zien. Dit kan omdat vooraf bekend is dat een rechthoekige baan

gevolgd wordt. In fase 1 en fase 2 mag de sensor zich midden boven de

contour bevinden. Tijdens de beweging hoek-om blijft de sensor snuffelen

en wordt de sensorhoek 9 gebruikt om de toorts door de hoek te sturen

(figuur 3.5.1b). In fase 3 levert het na elkaar volgen van een recht

traject en een haakse hoek een extra komplikatie op namelijk het feit dat

de sensor voor de toorts naar de lasbaan kijkt. Wil de sensor binnen de

contour blijven en de toorts in de hoek kunnen kamen dan moet de sensor

wegklappen of wegdraaien bij nadering van de hoek.
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A1s er vanuit geqaan kan worden dat de hoek nauwkeuriq recht is, kan het

tweede been van de hoek 'blind' worden door1open, hetqeen wi1 zeqqen dat

er een vaste besturinqssubroutine qestart wordt.

Zodra de hoekpositie is bepaa1d, verandert de sensorvector 90· van

richtinq. De sensor k1apt a1s het ware naar binnen ( fiquur 3.5.-1a ).

...",........
•.-t..

•••••-.....
••.,... b) ·-t··
~,asbaan~

I

.......
•

•••••••:

a)

/

hoek -
I I • • • '7· , · -R' ,----0-·0--0-'00'...0... ---0-00··0-· oJ)- ~· . '. .'· . ~.,'i ,C-

I • I, I 0
I I ,...............

:

fiquur 3.5. -1 a) Hoek-om lIlet weqk1appende sensor.

b) Hoek-om met snuffe1ende sensor.

De sensor ziet nu qeen 1asvoeq lIleer. De toorts beweeqt vo1qens de vaste

procedure in de richtinq van de hoek. Na ver100p van t1jd komt de 1as

voeq na de hoek van 11nks het sensorb1ikve1d weer b1nnen. De toorts

b11jft beweqen vo1qens de 'b1inde' procedure tot de eerste qemeten

baanpositie na de hoek 1s bereikt.

Een variat1e op deze methode 1s dat de sensor niet 90· weqk1apt maar 1n

k1einere stapjes. Na elk stapje wordt de baanposit1e bepaa1d.
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3.6 De e!p!rimentele opstellinq.

De opstellinq is schematisch qetekend in fiquur 3.6.-1.

x

--._ --.
~ ~ # - • SENSOR i

e i
i
i--------r
i·I·I·. -_..._._-_.__..__._.J

fiquur 3.6.-1 Bovenaanzicht van de proefopstelling.

Een portaal 1m breed loopt over rails op een 2m lange tafel.

De loopkat kan lanqs het portaal rijden. Met deze twee translatievrij

heidsgraden X en Y kan een oppervlak van O. 60m x 1.20m worden bestreken.

Aan het ophanqpunt is een rotatieplatform bevestiqd met een verticale

rotatie-as waaraan de sensor en de toorts zijn verbonden.

Tijdens fase 2 wordt in een vlak loodrecht op de rotatie-as een transla

tie-eenheid qemonteerd onder het rotatieplatform. Met behulp van de beide

laatste vrijheidsqraden R en ~ kan een rinqvormiq oppervlak worden be

streken als het ophanqpunt stil staat.

De aandrijvinq van de X- en Y-vrijheidsgraden qebeurt door twee qelijk

strooamotoren. Elk van de aandrijvinqen heeft een tachoqenerator en een

potentiometer als positieopnemer. De R- en ~-motor zijn beide ook qelijk

strooamotoren. Zij zijn voorzien van een incrementele hoekopnemer. De

loopkraan en loopkat wegen samen 22kq. Ret sensor plateau weeqt 3kg. De

foto's 3.6.-2 en 3.6.-3 tonen de proefopstellinq.
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figuur 3.6.-2 Totaaloverzicht van de proefopstelling.

( foto nr. THE 85-2542

figuur 3.6.-3 Loopwerk, sensor en lasbaan.

( foto nr. THE 85-1013 )
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3.7 De uitwerking van het spoortreinalgoritme in fase 1

Van een willekeurige startpositie binnen de gesloten contourbegint de

toorts/sensor kombinatie een zoekroutine naar de lasbaan. Radat een

eerste punt van de lasbaan is waargenomen, zal de sensorregeling er voor

zorgen dat de sensor gaat snuffelen.

Uit de positie van de toorts en de sensorhoek e kan de positie van een

punt op de lasbaan worden berekend volgens:

(X , Y ) ,. ( XT + d cos e , Y
T

+ d sin e ) 3.7.(1)n n

met ( X , Y ) positie op de lasbaan voor de toortsn n

( X
T ' YT

) positie van de lastoorts

d lengte van de sensorvector

Bij het volgen van banen in het geval van automatisch lassen, is niet

alleen de juiste positie van de toortsbaan van belang maar ook de baan

snelheid. Tijdens het lassen moet de baansnelheid zo konstant mogelijk

gehouden worden. Praktische lassnelheden zijn 5-15 mmls.

Een konstante baansnelheid is te realiseren door in een vast tijdsinter

val T verplaatsingen dx en dy te doen zodat de resulterende snelheids

vector precies lange de lasbaan wijst en een konstante lengte heeft.

Een verplaatsing in een vaste tijd kan omgerekend worden in een snelheid

gedurende die tijd. De setpoint voor elke motorregelaar is nu een snel

heid. Als de motoren met snelheidsregelaars voldoende nauwkeurig zijn dan

zal de positiefout na elk interval kleiner zijn dan de maximaal toege

stane baanafwijking.

Om geen accumulatie van deze fouten te krijgen, wordt de positie porpor

tioneel teruggekoppeld. De verplaatsingsfouten £dx en £dy na elk

tijdsinterval worden opgeteld bij de verplaatsingen die moeten worden

gedaan in de volgende periode. De regeling is goed te typeren als snel

heidsregeling met positieterugkoppeling. In de literatuur wordt dit type

regeling 'continuous path controll (CPC) genoemd.
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Bet verschil met de bekende 'point to point regeling' (PTP) zit'm daarin

dat bij deze regeling de snelheid waarmee de gewenste positie bereikt

wordt gelijk is aan de snelheid in het laatste tijdsinterval terwijl in

het geval van een PTP-regeling deze snelheid nul is. Fiquur 3.7.-1 illu

streert het verschil tussen beide regelingen.

Vergelijking PTP- en C P - regaling

'~In ,.. '~I Ilr·~trr

tiLUm~ .-
~:~Id '~llii,':ll;...:trrii -

'. :. I I
;: I I :.

t- t- t-

Cp • regeling

fiquur 3.7.-1 a) Point to point-regeling.

b) Continuous Path-regeling

Een onvermijdelijk gevolg bij toepassing van de snelheidsregeling is dat

bij een beweging naar een positie altijd overshoot optreedt.

De snelheidssetpoints worden bepaald uit de baanposities gemeten door de

sensor. Bierbij moeten twee soorten punten worden onderscheiden,

namelijk:

- Mikpunten, dit zijn door de sensor bepaalde baanposities voor de toorts

volgens 3.7.(1)

- Baanpunten, dit zijn punten op de lasbaan die aan het 'einde van elk

tijdsinterval door het werkpunt moeten worden doorlopen.
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Algoritme

!
( Wacht op klokpuls

1
Snelheidaetpoints

Vx.i en Vy.i n..r motoren

1
P1..ts nieuw bepaalde
mikpunt in wachtrij

1
Zoek mikpunt op

afstand :> II ~ II van Pi +1

~
Genereer ~ i+ 1 met I

I
richting ~ i+1 =

richting van Pi+1 naar
mikpunt

~
Bepaal snelheiclssetpoints
vX,i+1 en vy, i+1 uitA i+1

I

Hierin betekent 6 de vector tussen twee opeenvolgende

baanpunten P.

figuur 3.7.-2 Het stroomdiagram van het spoortreinalgoritme.
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Op de vaste tijdsintervallen die gegenereerd worden door een externe

klok, wordt een nieuwe baanpositie bepaald volgens 3.7./1 en twee

berekende snelheidssetpoints VXi en VYi aan de X- en Y-motorregelaars

door gegeven. Ret gemeten mikpunt wordt opgeslagen in een FIFO-rij.

De nieuwe snelheidssetpoints worden nu zo bepaald dat de resulterende

verplaatsingsvector 6 een konstante lengte heeft en wijst in de richting

van het eerste mikpunt op een afstand groter dan 161*T van de nieuwe

toortspositie. De snelheid van de lastoorts is langs de hele baan 161/T.

In figuur 3.7.-2 is een stroomdiagram getekend van het algoritme. Figuur

3.7.-3 toont een willekeurig lasvoegtraject met mik- en baanpunten en de

resulterende toortsbaan. Duidelijk is te zien dat de toorts de sensor

niet precies voigt zoals een wagon de locomotief. Dit algoritme is het

beste te beschrijven als spoortreinmethode met interpolatie. De baanpunt

en zijn in het algemeen posities die tussen de mikpunten in liggen. Dit

is onvermijdelijk omdat bij het volgen van gekromde contouren de

mikpunten niet op gelijke afstanden langs de baan liggen.

bunpunt mikpunt

\ /---4OC? • IC? Ie;» •

•• "AII •• "An •• IAI

IQ • .q •
.'. "AI I'S

ligging bun- en mikpunten

' ..3 ~i+-3--""-

idem met sterke vergroting in dwarsrichting

figuur 3.7.-3 Het spoortreinalgoritme met interpolatie
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3.8 Uitwerkinq van de beweginq hoek-om.

Volqens de beschreven methode is het ook mogelijk om de rechte hoek door

te beweqen. In qeval van een haakse hoek liqgen de mikpunten zeker niet

op qelijke afstanden lanqs de baan. Dit wordt qeillustreerd door fiquur

3.8.-1. De sensor blijft midden boven de baan en de ·voorloopafstand is

konstant. Mikpunt 4 wordt twee maal qebruikt om een snelheidssetpoint te

berekenen. De resulterende toortsposities liqqen alle op konstante

afstand I~I lanqs de baan.

a)

MIKPUNT

1
.ENSOR

b)

.""NPUNT

TOORTS O----i3"---oB....fI"'--Bo¥

fiquur 3.8.-1 a) Baan- en mikpunten in de rechte hoek

b) Baan van de toorts in de rechte hoek

( beide banen liqqen in werkelijkheid

op elkaar)

Of de verplaatsinq door de hoek nu wordt uitqevoerd met de X- en Y

vrijheidsqraden zoals in fase 1 of door de R- en ~-vrijheidsqraden in

fase 2 maakt voor het alqortime qeen verschil. In beide qevallen worden

er eenpariqe beweqinqen in een vast tijdsinterval uitqevoerd.
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4. Bet Besturingssysteem

4.1 Keuze en opzet van het besturinqssysteem.

In hoofdstuk 3 is qeb1eken dat voor het vo1qen van een v1akke wi11ekeuriq

qeorienteerde rechthoekiqe contour drie vrijheidsqraden (TTR) nodiq zijn.

Elk van die vrijheidsqraden meet worden voorzien van een besturinq. De

samenwerkinq tussen de vrijheidsqraden meet worden qekoOrdineerd. Oeze

taken kunnen beschouwd worden a1s vier aparte processen met elk een ander

karakter, name1ijk:

- X-reqe1aar

- Y-reqe1aar

- Sensordata verwerkinq en sensorp1ateau reqe1inq

- Setpointbepa1inq en de koordinatie van de vrijheidsqraden

omdat a1 deze processen tijdkritisch zijn en parallel ver1open, is een

besturinqssysteem met "n processor per proces een aantrekke1ijke

op1ossinq. De konsekwentie hiervan is dat de 4 processoren moeten worden

qesynchroniseerd.

Bieronder worden een aanta1 voorde1en qenoemd van een hierarchisch multi

processor systeem.

- 1) Bet systeem is medu1air en kan eenvoudiq worden uitqebreid.

- 2) Bet ontwerp van de software van elk van de processen kan voor een

qroot dee1 onafhanke1ijk p1aatsvinden.

- 3) Latere wijziqinqen in elk van de functies kunnen eenvoudiq qedaan

worden zonder inqreep in de hardware.

A1s qekeken wordt naar de proefopste11inq in fase 3 dan zijn er a1 7

verschi11ende taken te onderscheiden. Oit zijn :

- X-, Y-, R-, e-reqe1aar

- Sensordata verwerkinq (Seampi1ot)

- Booqtereqelinq

- Setpointbepa1inq en koordinatie van de beweqinqen

Ouide1ijk is dat de opzet van het besturinqssysteem zo meet zijn dat de

uitbreidinq van fase 1 naar fase 3 eenvoudiq en 1iefst met zovee1 moqe

1ijk deze1fde hardware te rea1iseren moet zijn. Met het qedistribueerde

processorsysteem is dit te verweze1ijken.

In fiquur 4.1.-1 is het b10kschema qetekend van de besturinq in fase 1.
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Hoofdcomputer

x

T

Regeling
x-bewegingsrichting
IJ processor

y

Regeling
y-bewegingsrichting
IJ processor

figuur 4.1.-1 Ret besturinqssysteem

De hoofdcomputer is een HP9920. Deze machine is speciaal ontworpen als

controller voor meetsystemen en besturinqen. Rij is voorzien van 12 vrije

slots waarin interface-kaarten van allerlei pluimaqe kunnen worden

qestoken. De RP is voor deze besturinq voorzien van 2 qeneral purpose

I/O kaarten (GPIO).

De GPIO-interface heeft 16 input- en outputlijnen welke byteqewijs kunnen

worden qelezen of aanqestuurd. Daarnaast is de GPIO voorzien van een

aantal controlelijnen om verschillende overdrachtsprotocollen te kunnen

uitvoeren.

De RP9920 is proqrammeerbaar in een qestructureerde Basic (BP languaqe).

Nadeel hiervan is het qebruik van een interpreter in plaats van een

compiler. Tach zal het totale besturinqssysteem snel qenoeq worden omdat

veel tijdkritische zaken door de microprocessoren worden uitqevoerd.

De reqelprocessen worden uitqevoerd met een 8039 ~-processor van Intel.

Deze processor heeft intern 128 RAM-qeheuqenplaatsen en vormt samen met

een 8 bit adreslatch en 2716 eprom een kompleet ~-controller systeempje.

De processor heeft een externe bus en 12 bi-directionele I/O-lijnen.
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Daarnaast heeft de ~P 8039 intern een 8-bits timer met interrupt, een

externe interrupt inqanq en 2 testlijnen.

Aanqezien de benodiqde qeheuqencapaciteit en rekenprestaties voor elk van

de reqelaars betrekkelijk qerinq is, is de ~P 8039 een qoede keuze

aanqezien de hardware eenvoudiq is.

Ean van de voorwaarden voor het toepassen van een ~-processor, is het

beschikbaar zijn van een ontwikkelsysteem. In de vakqroep ER was dit niet

het qeval. Voordat kon worden overqeqaan tot de realisatie van de

reqelaars, heb ik een cross-assembler voor de ~P 8039 herschreven voor

het qebruik op de HP 9920 en een eprcm-proqrammer qebouwd (lit. 11).

Daarnaast is een ~p-emulator qekocht die via een seriele RS232 koppelinq

kan worden qeladen met een qeassembleerde HEX-data file vanuit de HP

9920.

In fase 1 bestaat de besturinq uit 3 processoren en de hoofdcomputer

(verder HP=hoofdprocessor qenoemd). In de HP wordt volqens het alqoritme

in 3.7 verplaatsinqssetpoints voor de X- en Y-vrijheidsqraden berekend.

De X- en Y-processoren zorqen voor de positieteruqkoppelinq en zetten de

averqezonden verplaatsinqsetpoints om in snelheidssetpoints voor de X- en

Y-motorreqelaar. In blokdiaqram ziet dit er als voIgt uit:

HOOFDCOIIPUTER

6X. 16Y.

x· REGELAAR Y-REGELAAR___ l.~.____ ____1!'!. ___ •
I I • I, IIOTORREGELAAR I I IIOTORREGELAAR ,
I : I ,
• I 1

fiquur 4.1.-2 De opqesplitste CP-reqelinq

Een kloksiqnaal T wordt intern door de HP qeqenereerd en synchroniseert

aIle processen. De X- en Y-processoren kommuniceren met de HP via ean van

zijn GPIO's en de zelf ontworpen X,Y-interface.
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Op het klokmoment leest elke processor de nieuwe verplaatsingssetpoint en

geeft zijn actuele positie door aan de HP. Dit laatste gebeurt voor meet

doeleinden. De ~processor verzorgt de sensordata verwerking en de rege

ling van het sensorplateau. De kommunicatie met de RP verloopt via de

tweede GPIO en de R,~interface. De ~processor levert op het klokmoment

de sensorhoek e aan de processor.

4.2 De X- en Y-regelaars

De X- en Y-regelaars moeten zo ontworpen zijn dat de setpointverplaat

singen binnen het tijdsinterval worden uitgevoerd. De verplaatsings

setpoint wordt omgerekend in een snelheidssetpoint gedurende de vaste

tijd T. De motorversterker is uitgevoerd als snelheidsregelaar. De

snelheidsregelaar is analoog en heeft een PI-regelgedrag. Vanwege de

integrerende actie zal de snelheidseindfout nul zijn. Door de aanlooptijd

van de motor tot de setpoint~snelheid, zal de verplaatsing in het tijds

interval T niet ds maar ds+6s bedragen. om te voorkomen dat de ver

plaatsingsfout 6s van elke periode zich gaat opstapelen, wordt door elke

regelprocessor de nieuwe setpoint van de RP gekorrigeerd. De fout 6s

wordt aan het eind van elke periode bepaald door de gedane verplaatsing

af te trekken van de verplaatsingssetpoint. Vervolgens wordt de fout 6s

opgeteld bij de nieuwe verplaatsingsetpoint.

In figuur 4.2.-1 is deze korrektie afgebeeld voor het geval van een ver

plaatsingssetpointvector ~ met twee komponenten X en Y.

opgegeven A i+1

gecorrigeerde ~ i+1

=opgegeven .6. i+1 +§i
gerealiseerde ~ i

figuur 4.2.-1 De regelactie in de X- en Y-processor
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4.3 De hardware van de X- en Y-reqelaars

De aandrijvinqen en besturinq van de X- en Y-vrijheidsqraad is in blok

schema in fiquur 4.3.-1 qetekend. De elektronika voor beide vrijheids

qraden is volkomen identiek. Er zijn vijf delen te onderscheiden qenoemd

A tIm E en zullen in deze volqorde hierna worden beschreven.

RESET INT P2II TO

X,Y ·INTERFACE

B

• U -PROCESSOR +LATCH+EPROM
u
S

WR

ADC
D

DAC

ANALOGE

PI- "EGELAAR

OVER·

~=====1"'ENQINQ...-"",

fiquur 4.3.-1 De hardware van de X- en Y-motorreqelaars in

blokdiaqram

- A Motor, PI-reqelaar en overbrenqinq

De motor is een permanent maqneet qelijkstroommotor met inqebouwde

tachoqenerator type motomatic SSOE van de Electro Craft Company. De

tachospanninq wordt direct toeqevoerd aan de analoqe PI-motorreqelaar

type SV42.a van de firma Hauser Elektronik. De tijdkonstante van de PI

teruqkoppelinq is EO inqesteld dat de motoren met 1 tot 5 maal hun eiqen

traaqheidsmoment kunnen worden belast.
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De motor met regelaar heeft de volgende overdrachtsfunctie in stationaire

toestand:

W motor - 1341 V in

met W in omwentelingen per minuut

Vin in volts

4.3.(1)

Via een wormwiel-overbrenging en een tandriem drijft de motor de X- of Y

beweging aan (figuur 4.3.-2).

MOTOR

WORM

figuur 4.3.-2 De motor-wagen overbrenging.

Een omwenteling van de motoras verplaatst de wagen 3.43 DIll. Ret verband

tussen de hoeksnelheid van de motor en de wagensnelheid luidt:

V - 0.057 W twagen mo or

met V in millimeter per secondewagen
Wmotor in omwentelingen per minuut

4.3.(2)

Op de as van de tandriemwielen is een 10-slags potentiometer gemonteerd

als positieopnemer. De resolutie van deze potentiometer bedraagt 0.3 ,.

De spanning over de potentiometer is 1OV. De loper van de potentiometer

levert een spanningverandering van B.3mV per millimeter wagen

verplaatsing.



36

Het totale verband tussen de ingangsspanning Vin aan de PI-regelaar

en de wagensnelheid Vwagen luidt:

v - 76.4 V iwagen n met V in in mV , V
wagen

in mm/s 4.3.(3)

- B) De AID converter

Aangezien de grootste verplaatsing langs een translatie-as 1.20m bedraagt

en de nauwkeurigheid van positioneren voor de toorts 0.5mm moet zijn,

volgt direct dat er een 12-bits AID converter nodig is. Met de 12-bits

converter komt 'en bit overeen met 0.3mm verplaatsing van de wagen. Als

de potentiometer-as 1 omwenteling heeft gemaakt is de wagen 120mm

verplaatst. Er is dus een 10-slags potentiometer (Rp) nodig om de hele

range van de translatie-as te kunnen gebruiken.

De AID converter is type AD 574 van Analog Devices. Dit is een snelle 12

bits converter met naar keuze een 8- of 16-bits ~-processor interface •...
Deze ADC heeft een ingebouwde referentiespanning van 10V die uitwendig

kan worden belast met 1.5mA. De conversietijd bedraagt 25~S en de

busaccesstijd 250nS. Figuur 4.3.-2 toont de schakeling rond de ADC. De

ingangsspanning ligt tussen 0 en 1OV. Dit betekent dat 1 bit overeenkomt

met 2.44mV. De resulterende nauwkeurigheid van positioneren is

120*2.44E-3 - 0.298 mm. Met potmeter R1 is het nulpunt van de ADC in te

stellen. De versterking kan met potmeter R2 enkele procenten worden

geregeld.

2 12iB ITS 28

3 cs HIOHBITS

4 Ao
M-27

5 RIC MIDOLEBITS
21).23

5 CE
LOW BITS

16-19
10 REF IN

I REF OUT AD574A

12 B'POFF
+IV 1

13 10VlN +12J+1&V 7

-121-15V "

9 ANA COM DIOCOM 11

OTO+1OV
ANALOG 0-----1
INPUT

REF OUT R1,_
-11V

Rp

CONVERT
START

+11V

UNIPOLAR INPUT CONNECTIONS

figuur 4.3.-3 De AID converter schakeling
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In de figuur 4.3.-4 zijn de startconversie siqnalen en uitleeseycli te

zien.

ADC ~ ADC ~

CE 1) Rd CE ~Il-Rd
"S80~ ".ont' t "poor

AO P AO P
24

RIc_ILIl_ p

24

RIc P25 -10,,5 - _ 10,,5 - 25

STS I L T1 STS T1•t I

18On't-" 11l.2,,5 --.J

fiquur 4.3.-1 a) start conversie b) Read MSB Read LSB
.~

De uitlezinq na conversie qebeurt in twee slaqen. Eerst de 8 meest

siqnificante bits waarna de 4 minst siqnificante bits qevolqd door 4

nullen worden uitqelezen.

- C) De ~-controller

Zoals qezeqd wordt het hart van de schakelinq qevormd door een ~P 8039

met adreslatch en 2716 epran. De bus wordt qebruikt om te lezen van de

ADC met behulp van de Rd-strobe en te schrijven naar de DAC met behulp

van de WR-strobe. Poort P1 wordt qebruikt om 8-bit data woorden naar de

lIP te sturen. Daarbij worden de lijnen TO en P26 qebruikt als

handshake controllelijnen. De Reset- en Interruptlijn zijn ook vanuit de

lIP te besturen.

De ~-processoren hebben allemaal extern een 6MHz kristal. Een machine

eyclus duurt dan 2.50~. De instructies zijn 1 of 2 eycli lanq. Zonodiq

kan de klokfrekwentie worden opqevoerd tot 11MHz. Dit resulteert in een

eyclustijd van 1.36~S.
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- D) D/A converter

Bij de qrootste sampletijd moet de afwijkinq in een periodetijd minder

zijn dan O.3mm. De qrootste periode tijd die we wilden realiseren was

1.5s. Dit betekent dat de kleinste snelheidsstap O.2mm/s .aet bedraqen.

De snelheid tijdens lassen bedraagt van 5-15mm{s en moet in twee

beweqinqsrichtinqen kunnen worden qehaald. Dit kan worden bereikt met een

a-bits D/A converter. De snelheidsranqe is qekozen van -25.6 tot 25.4mm{s

in stapjes van O.2um/s. Met 4.3.(3) volgt dan dat de D/A converter

spanninq lllOet varieren tussen plus en min 4.8V. De D/A converter is zo

inqesteld dat uitqanqsspanninq kan liqqen tussen -5.000V en 4.960V. Dit

is te zien in tabel 4.3./1.

.1 III III .. .. .. ., .. ·0
POS. FULL RANGE 1 1 1 1 1 1 1 1 ••.lMlO

ZERO-SCALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000

NEG. FULL-SCALE. 1 LS8 0 0 0 0 0 0 0 1 -..-
NEG. FUU-8CALE 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000

tabel 4.3./1 De conversietabel

_ La R., .......,.

+IIV -WY

fiquur 4.3.-5 De D/A converter schakelinq

Op de DAC inqanqen zijn a leds aanqebracht om de diqitale setpoint direct

te kunnen aflezen.
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- E) De hardware deler

De deler waarmee de verplaatsinqssetpoint wordt omqezet in een snel

heidssetpoint is uitqevoerd in hardware. Hiervoor is qekozen omdat de

deelfactor na reset slechts een maal hoeft te worden inqesteld. Terwijl

in het qeval van een software-matiqe delinq dit telkens moet worden

herhaald. De periodetijd moet tussen 0.1 en 1.5s liqqen. Dit kan met een

4-bits binair data-woord worden bereikt.

Na reset wordt de periodetijd doorqeqeven vanuit de HP. In de delerlatch

kan het minst significant deel van P1 worden qeklokt met behulp van ~P

lijn P27. De deler wordt qevormd door een aantal precieze weerstands

delers die via solid-state relais kunnen worden inqeschakeld. Deze relais

qedraqen zich praktisch als een ideale schakelaar. Aanqezien de deler

slechts eenmaal per volqtaak wordt inqesteld, zijn de laqe

schakelsnelheden van de solid-state relais qeen probleem.

Hiermee zijn alle blokken in fiquur 4.3.-1 besproken. De komplete

schakelinq van de X-reqelaar is afqebeeld in bijlaqe A.1. De Y-reqelaar

is identiek aan de X-reqelaar met dien verstande dat de pinnen op connec

tor 2 Anders zijn qenummerd. Voor de korrekte pinnummers zij verwezen

naar bijlaqe 0.1. Over de fiquur A.1 moet het volqende worden opqemerkt.

Het schema is qetekend met behulp van het interaktieve programma pakket

DIGDRA dat dat draait onder Cande op de Burroughs. Dit pakket is bedoeld

voor het ontwerpen van diqitale schakelinqen. Vandaar dat alle diskrete

komponenten in dil-voetjes zijn qeplaatst. Het ontwerp van een schakelinq

kan worden inqevoerd met behulp van een groot aantal menukomponenten.

Het schema kan op verschillende maten worden qeplot. Het is echter ook

moqelijk de datafile van het schema te gebruiken als invoerdata voor het

print-layout ontwerpprogramma CALPCB. Dit programma levert een

dubbelzijdiqe layout voor een print van de schakelinq. De layout kan op

verzoek met pen 0.3 worden qetekend op krimpvrij kalkpapier.

Een nadeel van deze printen is dat er een groot aantal doorverbindinqen

qemaakt moeten worden. Alle printen van de besturinq behalve die van de

X-en Y-reqelaar zijn met dit proqramma ontworpen. Voor een vollediqe

beschrijvinq van DIGDRA en CALPCB verwijs ik naar literatuur (6)
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4.4 De X,Y-interface

Tussen de GPIO van de HP en de poort P1 van de X- en Y-processor is een

interface ontworpen. Oit is nodig omdat de poort P1 een bi-directionele

poort is terwijl de GPIO een parallele input- en outputpoort heeft.

Oaarnaast hebben de GPIO-outputlijnen een open collector uitgang. Oit

vermindert de kans op storingen maar betekent vel dat op elke lijn een

pull-up en pull-down weerstand meet worden aangebracht. In bijlage B zijn

de schema's getekend van de X,Y-interface schakeling.

De outputlijnen van de GPIO moeten kunnen worden afgeschakeld tijdens het

lezen van de X- en Y-positie door de BP. Oit gebeurt met behulp van twee

tri-state buffers LS244 (figuur 4.4.-1). Oeze buffer staat altijd open

behalve wanneer een byte van de ~-processor naar de HP wordt verstuurd.

De HP start de input-of outputhandshake door middel van zijn Periferal

Control lijn (PCTL).

OE buf1 - P26X + I/O • PCTL

PFLG = P26X • P26Y

018

5V

HP

DO"

2
2
o

OE ,
I

~-&.....----OCON2:' I
Y.LS'44 ~

I
I

u-PX

figuur 4.4.-1 Oata-lijn 0 van de Interface

De subroutines FROHP en TOHP in de processoren verzorgen de data

overdracht. Alle relevante signalen tijdens de data overdracht zijn

getekend in figuur 4.4.-2.
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HP uP HP uP

PCTL ---.J I PCTL--..J IDATA tGELDIG
I

I I

I/O I .;0 I
I I

I
I !
f PHX I L- PHX

DATA X , DATA X
IGELEZEN GESCHflEYEN

~ OEauFX
I OiSUF

I
I y

<DATA :-< DATA I ) >-, I
I I

n p:zey I L p:zey
DATAY I DAT. Y I

GEL,ZEM, GESCHEV£N I
"Ie ,.--

PFLG I PFLG L-
SEIDE SEIDE

GELEZEN CHSCHflEVEN

e) FROM HP b) TO HP

figuur 4.4.-1 De signalen tijdens handshake

Met deze routines kunnen de processoren oak qesynchroniseerd worden met

het programma in de HP. Biertoe meet in het processor programma een dummy

call van een van de subroutines worden qeplaatst. Ret overqezonden data

woord kan worden weqqeqooid.

De lijn Preset van de HP stuurt de resetlijnen van de processoren en is

qekoppeld ean een power-on reset. De resetlijn meet na power-on 5 machine

eycli laaq blijven (figuur 4.4.-).

5V 5V

~RESETO-----f---oW-f
11

5

6

O"4
D

RESET

IC13

figuur 4.4.-2 Reset bij power-on
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Alle lijnen van de interface naar de processoren zijn qebufferd (IC11).

In het schema van de X,Y-interface schakelinq mist het power-on reset

qedeelte. Dit is echter later wel op dezelfde print aanqebracht. In

bijlaqe C is de netwerk- en bord-file van de schakelinq voor het CALPCB

programma afqedrukt. Biermee is de layout ontworpen.

4.5 De software voor de X- en Y-regelaar

In figuur 4.5.-1 is het stroomdiagram van het reqelproqramma in de ~

processoren qetekend. De HP kan het programma starten met een resetpuls.

De processor krijqt op de klokmomenten van de HP een interrupt. De nieuwe

verplaatsinqssetpoint wordt vervolqens overqezonden en qecorriqeerd in de

DAC-latch qeklokt. Bet vollediqe programma is bijqevoeqd in bijlaqe A.

Initialisatie

DAC=1l,DV

dX"O

Bepaal positie

Ie start Al)Cl

en stuur deze

naar HP

Lees periode

tijd en initia

liseer de deler

Enable Interrupt

( Interrupt

1
Start AOC

!
Bepaal 16-bit

2-complement van

vorige positie

J.
Lees huidige positie

en bereken de uit-

gevoerde verplaatsing

1
Bepaal a-bits

2-complement van

opgegeven verplaatsing

!
Bereken fout 6
in de verplaatsing

1
Lees nieuwe ver-

plaatsingssetpoint

dX"

!
dX "dX + 6cor s
DAC:-=dXcor

L

( RET'JRN

figuur 4.5.-1 Bet stroomdiaqram van de X- en Y-regelaar
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4.6 Bet BP-besturingsprogramma

In de HP worden de verplaatsingssetpoints voor de X- en Y-regelaars

berekend. Dit gebeurt volgens het algoritme in figuur 3.7.-2 met dien

verstande dat hierin snelheidssetpoint moet worden vervangen door

verplaatsingsetpoint.

Bet HP-besturingsprogramma is geschreven door Ruud van Leijsen en zal in

zijn afstudeerverslag uitvoerig worden behandeld.

4~7 De mechanische uitvoering van de elektronika

AIle schakelingen zijn geboowd op printen van 20x10cm. Deze passen in een

19 inch rek. In dit rek is ook een voeding gebouwd die de volgende

spanningen levert: 1SV - 1A

-1SV - 1A

SV - 3A

9V - ongestabiliseerd

Bet X- en Y-translatiesysteem bestaat uit 3 printen, namelijk:

X-motorregelaar

Y-motorregelaar

X,Y-interface

Bet sensorsysteem bestaat uit 4 printen, namelijk:

De sensoringangstrap

De tellerprint t.b.v de incrmentele hoekopnemer

De ~motorregelaar

De R,~interface

Voor elk van de subsystemen is een busstructuur afgesproken die in

bijlage D in tabel is afgedrukt. De translatie-eenheden zijn beveiligd

met eindstop schakelaars. AIle PI-regelaars kunnen met een noodstop

schakelaar worden uitgeschakeld. Voor de volledige beschrijving van de

voeding en de noodstopschakeling wordt verwezen naar literatuur 4.
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5.'Het sensorsysteem in fase 1

5 •1 In1eidinq

Zoa1s a1 in hoofdstuk 3 naar voren is qekomen, wordt tijdens fase 1

qebruik qemaakt van een 1ineair, ref1ectieqevoe1iq array van foto

transistoren om de contour te vo1qen.

De sensor is qemonteerd onder een rotatiep1atform dat is vast opqehanqen

aan het ophangpunt. De sensor kan op een cirke1 met straa1 d rond de

toorts zoeken naar de te vo1qen baan.

Het sensorsysteem bestaat uit de sensorkop met de zes foto-transistoren

en de ~-processor-reqe1inqmet aandrijvinq die de sensormeet1ijn midden

boven de contour houdt. Het sensorsysteem 1evert de hoek e waarmee een

positie op de baan vo1qens 3.7.(1) kan worden~epaa1d. Door een staqiaire

is een reqe1inq ontworpen voor het sensorp1ateau (literatuur 3). Van zijn

bevindinqen is qebruik qemaakt bij het definitieve ontwerp.

5.2 De sensor-hardware

U-PROCESSOR+LATCH+EPROM •U•

DP1RESET TO ... INT

•U
S

8

SENSOR E

YERSTERKER

KOP

,----, r----. C j--.
I NUL' I I' D I

I PUNT ~TELLERt---i A!-o,+----
I I, C ,

l.. __J I • L__'

B
DAC

P ,

...at------1 REGELAAR

fiquur 5.2.-1 Het sensorsysteem
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De hele hardware voor het sensorsysteem is getekend in fiquur 5.2.-1. De

blokken zijn A tim F benoemd en zullen hierna worden behandeld.

- A) Het sensorplateau is type OR 100CC van de firma Micro Control

en wordt aangedreven door een gelijkstroommotor. De bekrachtiging

van de motor gebeurt met de Hauser PI-regelversterker uit paragraaf

4.3. Hiervoor is gekozen om straks in fase 2 met het rotatieplatform

ook een CP-regeling te kunnen uitvoeren. De setpoint-spanning komt

van een DAC-08 die beschreven is in paragraaf 4.3. De hoekverdraaing

van het plateau wordt gemeten met een incrementele hoekopnemer. De

incrementele opnemer levert elke 1/25° twee 90° in fase verschoven

pulsen. Hieruit kan de draairichting van het plateau worden afge

leid en de hoekverdraaing op 1/100° worden gemeten.

Echter de opnemer geeft geen nulpuntspuls die te gebruiken is als

absolute hoekreferentie. Dit is~el nodig omdat de hoek ten opzichte

van de vaste assen van de translatie-eenheden voor de besturing van

belang is. Dit probleem is opgelost met behulp van een nulpunts

schijf en een optical switch OPB13 (fiquur 5.2.-1a).

De schijf is voorzien van een zaagsnede van 0.2 mm en draait mee met

het plateau. De optocoupler is vast opgesteld en geeft na een ver

sterkertrap en schmittrigger (fiquur 5.2.-2b) een hoge puIs die als

referentiepuls ~ient (O.C.-signaal).

a

r--'ZO~. ,
I ,

, '

SCHIJF OPTOCOUPLER

,
Vu

b

figuur 5.2.-2 a) Opstelling nulpuntsschijf

b) Schakeling achter optocoupler

- B) De D/A converter schakeling is beschreven in paragraaf 4.3. De DAC

uitgangspanning wordt gebruikt als snelheids-setpoint signaal voor

de analoge PI-regelaar.
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- C) De incrementele opnemer levert pulsen waarmee de draairichting en

hoekverdraaing van het plateau kan worden bepaald. De hoekpositie

wordt bijgehouden met een 36000-teller. Al naar qelang de draai

richting wordt er op- of afgeteld. Door het aantal pulsen in een

vast tijdsinterval te meten kan uit de pulstreinen een digitaal

tachosignaal worden afgeleid. Dit signaal wordt met behulp van de

D/A converter schakeling uit 4.3 omgezet in een analoog tachosignaal

voor de PI-regelaar. De positieteller moet bij een vaste hoek van de

sensorvector worden gereset. Dit is met behulp van de O.C.-puls

gedaan. De lengte van de O.C.-puls wordt bepaald door de rotatie

snelheid van het plateau. Van het O.C.-signaal is een nauwkeurig

bepaalde referentiepuls af te leiden door bij een naar rechts

draaiend plateau op de opgaande flank van het O.C.-signaal een puls

te genereren en bij een naar links draaiend plateau dit op de neer

gaande flank te doen. De korte ~uls kan worden gem.aakt met een

monostabiele multivibrator (one shot).

In het kort is hier de functie van de elektronika achter de incre

mentele opnemer beschreven. Ret ontwerp is van Ruud van Leijsen een

zal in zijn afstudeerverslag uitvoerig worden behandeld.

Tot slot van deze paragraaf moet worden gezegd dat het gebruik van

de analoge PI-regelaar niet de meest voor de hand liggende oplossing

is. Vooral aangezien er zavel een digitaal tachosignaal en setpoint

signaal aanwezig zijn. Wij hebben deze regelaar alleen gebruikt

omdat geen andere beschikbaar was. Als de digitale signalen worden

qebruikt in een digitaal regelprogramma in de ~-processor dan kan

'en van de D/A converters vervallen. Roe dit kan worden aangepakt,

staat in de aanbevelingen in hoofdstuk 6.

- D) De schakeling rond de ~-processor is in paragraaf 4.3 beschreven.

De sensorhoek 9 wordt door P1 via de R,~-interface doorgegeven aan

de tweede GPIO in de HP.

Alle data-input tussen de ~processor en de rest van de schakeling

gebeurt via de bus en de RD-strobe. Het adres voor elk van de data

woorden is zo gekozen dat de hardware zo eenvoudig mogelijk blijft

(tabel5.2./1).

Via de bus en de WR-strobe kan de DAC-latch worden geladen.
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LSB hoek

MSB hoek

8ensordata

tabel 5.2. / 1 Memory map lezen

- E) Een goede ingangsschakeling is van groot belang voor een

betrouwbare werking van de weinig gevoelige foto-transistoren. Bier

voor is de volgende oplossing gevonden (figuur 5.3.-3).

IF

figuur 5.3.-3 De sensor-ingangstrap

Bet verband tussen foto-stroom IF en uitgangsspanning Vu luidt:

( 15 - 5.6 ) volt • R 2
V u - - IF· R M

R 1 + R2

De uitgangsspanning is lineair afhankelijk van de foto-stroam. Bet

spanningsverschil tussen 'licht' en 'donker' is in te stellen met

~. De absolute spanningswaarde van 'licht' of 'donker' is in te

stellen met R1 en R2.

Voordeel van deze schakeling is ook dat de collector-emitter span

ning over de transistor konstant blijft. Hierbij is aangenomen dat

de zenerspanning konstant is. De weerstanden voor elk van de zes

ingangstrappen zijn zo gekozen dat Vwitz O.5V en

Vzwart=2.8V.
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Dit zijn qunstige spanningen voor de TTL-schmittrigger die na elke

opamp volgt. In de waarde van de weerstanden zitten nogal grote

verschillen. Dit komt omdat de 'licht'-stromen van de transistoren

onderling sterk verschillen doordat niet alle kanaaltjes precies

even lang zijn en de kijkhoek voor elke transistor anders is.

Variaties in de belichting zijn voorkomen door de lampjes die in de

kop zijn ingebouwd te voeden uit een eigen spanningsbron van 5.SV.

De zes sensorsignalen worden via een tri-state buffer aangeboden aan

de bus van de ~-processor.

- F) De sensorkop is getekend in bijlage 0.2

Om op de meetlijn een plaatsresolutie te halen van 1mm, kijken de

foto-transistoren via 1cm lange kanaaltjes met 1mm doorsnede onder·

een hoek naar het oppervlak. Ret gereflecteerde licht dat de

transistoren bereikt is miniem.-Normaal is de stroom die gaat lopen

bij belichting 100~A.

De transistoren in de arraysensor geven nog slechts O.6~ bij be

lichting. De gevoeligheid van de pixels op de meetlijn is erg klein.

De versterkertrap na elke transistor moet een erg hoge versterking

hebben om voldoende verschil te houden tussen de 'licht'- en

'donker'spanning. Een gevolg hiervan is dat de zwart en wit tint als

ook de belichti~g van het oppervlak erg kritisch is voor een goede

werking van de sensor. Daarnaast meet de sensorkop volkomen vlak op

het oppervlak blijven. De minste afstand tussen de kop en het opper

vlak betekent 6 'zwarte' pixels als sensordata, terwijl dit niet

juist is. De storingsgevoeligheid valt mee door het stroombron

gedrag van de transistoren.
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5.3 De sensordata verwerking

De spanning van de sensorp1ateau-motor is nul wanneer van de zes array

pixels de rechterhe1ft 'zwart' ziet en de 1inkerhe1ft 'viti. A11e andere

zwart/wit kombinaties moeten stuurspanningen geven die tot de stabie1e

toestand terugvoeren. Hiertoe zijn a11e moge1ijke sensordata-woorden

samengevoegd in een tabe1 van stuurwaarden. Met 6-bits zijn er 64

moge1ijke kombinaties en daarbij 64 stuurvectoren. De tabe1 staat in de

64 hoogste RAM-1ocaties van de ~processor. Bij de initia1isatie van de

schake1ing wordt de tabe1 gevu1d.

De 6-bits datawoorden van de sensor moeten direct de geheugenp1aatsen 64

tot 127 kunnen adresseren. Oit kan a1s deze woorden worden aangevu1d tot

a-bits datawoorden met 2 meest significante bits '0 1'. De adressen

01xxxxxx 1iggen a1tijd tussen 64 en 127. De he1e rege1actie kan in vijf

instructies worden beschreven.

MOV R
o ' •

1 7 Adres 1 in R 0

MOVX A ,@)R
0 7 Lees de sensorbyte

MOO R
1 ' A 7 Adres byte in R 1

MOV A , @)R 1 7 lees stuurvector

MOVX "@)RO,A 7 stuurvector naar DAC

De norma1e sensordata-woorden zijn hieronder in tabe1 5.3/1 gezet met de

bijbehorende stuurwaarden. Hierin is te zien dat de stuurvector verdub

belt wanneer bet aanta1 afwijkende bits toeneemt.

Kamen er andere dan deze sensordata woorden binnen dan wordt de stuur

vector van de vorige keer aangehouden. De rege1ing kan sneller worden

gemaakt door de stuurvectoren te vergroten. Op interrupt geeft de ~

processor eerst de meest significante byte van de 16-bits sensorhoek en

vervo1gens de minst significante. In bij1age C is de listing afgedrukt

van het sensorrege1-programma.



so

01 000000 + 10000110 3 bits rechts

01 000001 + 10000100 2 bits rechts

01 000011 + 10000010 1 bit rechts

01 000111 + 10000000 geen afwijking

01 001111 + 01111110 1 bit links

01 011111 + 01111100 2 bits links

01 111111 + 01111010 3 bits links

sensordata stuurvector

table 5.3./1 Stuurvectoren

5.4 De R,~-interface

De R,~interface is vrijwe1 vo11edig identiek aan de X,Y-interface. Met

dien verstande dat de Preset-1ijn van de tweede GPIO niet wordt gebruikt.

De reset-1ijn van aIle processoren wordt bestuurd door de GPIO waaraan de

X- en Y-processor zijn gekoppe1d.

zoa1s de naam a1 zegt, is de schake1ing a1 voorbereid om in fase 2 de

trans1atievrijheidsqraad R die onder het rotatiep1atform wordt opgehangen

te kunnen interfacen.
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6. Konklusies en aanbevelinqen

6.1 .Stand van het onderzoek

In de voorgaande hoofdstukken zijn de volgmethoden, de hardware en soft

ware voor de contourvolger in fase 1 beschreven. Op het moment dat dit

verslag wordt geschreven, kan de rechthoekcontour met sensorsturing

worden gevolgd.

Echter aan enkele aspecten is nog qeen aandacht besteed. Dit zijn:

- De beoordeling van de kwaliteit van de CP-regeling

- De implementatie van de sleep- en zijstapmethode

- De storingsgevoeligheid van de elektronika bekijken

Over al deze aspecten kan het 'in en Ander worden opgemerkt.

De werking van de CP-regeling is op drie manieren subjectief beoordeeld.

Ten eerste is de setpoint-snelheid vergeleken met de snelheid die wordt

bereikt wanneer het werkpunt van een positie naar een andere positie

beweegt. De gemeten snelheid blijkt goed overeen te komen met de set

point. Ten tweede is bekeken hoe recht de baan is tijdens de beweging.

Met een potlood opgehangen in het werkpunt, is de baan qetekend op een

vel papier. De getrokken lijn slingerde langs de verbindingsrechte van

beide hoekpunten. De· dwarsafwijking is Minder dan 11111l.

Tenslotte heeft de toorts/sensor kombinatie het hele rechthoekige contour

sensorgestuurd gevolgd. Een van de lange zijden van de contour is opzet

telijk krom. gemaakt om. het volggedrag te bestuderen. De gevolgde toorts

baan is opgenomen met behulp van een XY-schrijver. De benodigde X- en Y

ingangspanningen voor de schrijver zijn afkomstig van de positiepotentio

meters. In figuur 6.1.-1 is de qevolgde toortsbaan afgebeeld.

In de figuur is duidelijk te zien dat de toorts tot het eerste mikpunt

vat op de voorloopafstand d ligt, een rechte baan beschrijft. De hoeken

snijdt de toorts wat af. Dit komt door de toevallige ligging van de

mikpunten in de hoek. De afsnijding kan kleiner worden gemaakt door de

periodetijd van het kloksignaal te verlagen. De terugkeernauwkeurigheid

is zeer goed zoals uit de figuur blijkt.

In figuur 6.1.-2 is de toortsbaan afgebeeld die wordt gevolgd in geval

van de verkleind getekende contour. Naar aanleiding van deze figuur moet

een aantal opmerkingen worden gemaakt.
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v•

figuur 6.1.-1 De sensorgestuurde toortsbaan

Tijdens het sensorgestuurd vo1gen is de sensordraaing niet sne1 genoeg om

twee maa1 direct na e1kaar door een rechte hoek te snuffe1en. De toorts

baan gaat een grote boog beschrijven (figuur 6.1.-2). De toorts be

schrijft de boogbaan omdat de sensorhoek op vaste tijdstippen gesamp1ed

wordt. Er is geen contro1e of de sensor dan inderdaad de 1asbaan ziet.

Het vo1ggedrag kan worden verbeterd door de sensorhoek pas te gebruiken

voor de bepa1ing van een mikpunt a1s de sensormeet1ijn inderdaad midden

boven de 1asbaan is. Deze methode kan eenvoudig in de ~processor worden

geimp1ementeerd.

Na de tweede hoek gaat de toorts achteruit bewegen. Dit komt omdat de

sensor de tweede hoek a1 voorbij is a1s de toorts de eerste hoek nog moet

bereiken. De opgenomen mikpunten 1aten de toorts achteruit bewegen.

Het vo1ga1goritme za1 moeten worden aangepast. A1s de afstand tussen de

twee hoeken groter is dan de voor1oopafstand treedt dit effect niet op.

CONTDUII
II ;-: II

PEIIIODETIJD • 500",1

INELH£ID • 15""",S

GEVOUlDE _

figuur 6.1.-2 Het vo1gen van twee hoeken
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De imp1ementatie van de sleep- en zijstapmethode is noq niet uitqevoerd.

Aan het sensorsysteem za1 de moqe1ijkheid moeten worden toeqevoeqd om de

snuffe1reqe1inq uit te schake1en. De ~processor bepaa1d uit de sensor

data de dwarsafwijkinq tussen 1asbaan en het midden van de sensormeet

1ijn. Aan de hardware hoeft niets meer te worden veranderd. De he1e

uitvoerinq van de andere vo1qmethoden is een kwestie van proqrammatuur.

De storinqsqevoe1iqheid van de e1ektronika is noq niet qehee1 verho1pen.

Bij het in- en uitschake1en van de PI-motorreqe1aars ontstaan stoorpu1sen

op de 5V-voedinqsspanninq en de reset1ijn. Rierdoor qaan de processor

proqramma's in de fout. Een op1ossinq hiervoor is de he1e voedinq in een

aparte kast onder te brenqen. De PI-reqe1aars moeten op nu1doorqanq

worden in en uitqeschake1d.

6.2 De aanbeve1inqen

Voordat het onderzoek in fase 1 kan worden afqes1oten, za1 de werkinq van

de X- en Y-reqe1aars objectief moeten worden beoordee1d. Riervoor is de

moqelijkheid a1 in het reqe1proqrallllJl& van de processoren inqebouwd. Op

e1ke k10ktik kan de positie van het werkpunt worden verzonden naar de RP.

Door het werkpunt een vast voorqeproqrammeerde baan te 1aten vo1qen, kan

een tabe1 van setpoint-posities, verke1ijke toortsposities en positie

fouten voor beide vrijheidsqraden worden samenqeste1d. Met deze t&be1 kan

de werkinq van de reqe1inqen worden bekeken.

De sne1heidssetpoints in de CP-reqe1inq zijn a11emaa1 stapfuncties.

Daarnaast is de dynamica van e1ke vrijheidsqraad vrijwe1 konstant. Deze

beide eiqenschappen maken het aantrekke1ijk om de PI-reqe1aar te ver

vanqen door een Deadbeat-reqe1 a1qoritme in de X- en Y-processor. Ret

rekenwerk voor dit a1qoritme is betrekke1ijk qerinq. De interruptroutine

van de X- en Y-processor duurt circa D.5ms. Dat wi1 zeqqen dat deze

processoren bij de k1einste periodetijd 10DmS, 95.5\ van de tijd niets

nuttiqs doen. Een D/A converter 1evert dan de stuurspanninq voor de

motorversterkers. De hardware za1 hierdoor verder worden vereenvoudiqd.

Een moei1ijkheid bij de uitvoerinq van dit idee is misschien vel de

bepa1ing van een dynamisch model van e1ke vrijheidsqraad.

De schuifarm die onder het rotatiep1atform wordt qemonteerd, is afqebee1d

in fiquur 6.2.-1. De trans1atie qeschiedt met een spindel die wordt aan

qedreven door een qe1ijkstroommotor. Rierop is een incremente1e opnemer

qep1aatst. De opnemer 1evert 4 pu1sen per omwente1inq waarmee het
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spindel-uiteinde op een 1/8 mm kan worden qepositioneerd. De elektronika

rond de schuifarm komt sterk overeen met die van het rotatieplatform.

"A"c;.-------- --
ii, ,---'"--_......I
---~----

l1assl' "

Motor+-

Motor _:'

fiquur 6.2.-1 De schuifarm-

6pol Stiftle,m

Met het rotatieplatform en de schuifarm zal tijdens fase 2 ook een CP

alqoritme worden uitqevoerd in de rechte hoek zoals beschreven in para

qraaf 3.8. Ret draaipunt meet een baan qaan volqen die evenwijdiq loopt

aan de te volqen contour. Ret werkpunt beweeqt over de contour terwijl de

sensor hierbij snuffelt (fiquur 6.2.-2).

DRAAIPUNT

l_-------

fiquur 6.2.-2 Werkpuntsbaan tijdens fase 2
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Uit de sensorhoek kunnen de mikpunten bepaald worden voor de draaipunt

baan volqens:

x ,. X -
a

2 ( X 2 - X 1 ) 6.2.(1)m T
I ( Y 2 - Y )2

1 + ( X 2 - X 1 )

Y Y -
a (Y 2 -Y 1

) 6.2. (2)-m T I )2 ) 2(y - y + ( X 2 - X 12 1

met a de afstand tussen het werkpunt en de lasbaan

Verder kan het volqalqoritme van fase 1 vollediq worden overqenomen. Met

dien verstande dat in de hoek in plaats van de X-en Y-assen de R-en ~ .

assen de beweqinq uitvoeren.

Een andere zaak die bekeken 1IIOet worden, is de. kommunikatie tussen de HP

en de verschillende processoren. In een definitieve robot opstellinq is

het voordeliq om de reqelprocessoren bij de aandrijvinqen te plaatsen.

De kommunikatie kan dan niet parallel qeschieden vanweqe de qrote

storinqsqevoeliqheid. Een 1IIOqelijke oplossinq biedt bijvoorbeeld het

bitbus-concept van Intel. Aile processoren zijn via een tweedraads

verbindinq onderlinq verbonden en kunnen berichten naar elkaar versturen.

Aanqezien de sampletijd van de reqelinq laaq is, zal het seriele kommu

nikatie concept voldciende snel zijn. Bet is verstandiq dit idee parallel

te laten onderzoeken met fase 2 door bijvoorbeeld een staqiair.

Bet ontwerp van een nieuwe proefopstellinq waarmee tijdens fase 3 met de

Seampilot als sensor echt kan worden qelast, meet worden aanqevanqen

nadat de afstudeerder die met dit werk verder qaat ideeen in die richtinq

heeft ontplooid. Vooral omdat er tijdens fase 2 noq zaken naar voren

kunnen komen die van belanq zijn bij de konstruktie van een nieuwe

experimentele opstellinq.
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Voor het qebruik van de •Seampilot' als baanvolgsensor is ook een methode

bedacht om de hoek door te lopeno De sensor kijkt onder een hoek van 45°

vooruit en is !!!! opgesteld ten opzichte van de lastoorts.

Als de hoek in de lasbaan wordt waargenomen, lDOet het ophangpunt zich op

de bissectrice van de hoek bevinden. Het ophangpunt houdt deze positie

terwijl een vaste hoekprocedure met een translatievrijheidsgraad R en de

rotatievrijheidsgraad ~ wordt uitgevoerd (figuur 3.5.-2).

tlEETLlJN

/
B.SIEC'T1tICE

I

~

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

----...I.lI'lF-l'-L..----__~t-----......_-------.,."
",
",

\
\
\,,,,,,,

I
I

, I

1/,

figuur 3.5.-2 Hoek-om met de Seampilot (bovenaanzicht)

Het draaien van de toorts rond de rotatie-as door het ophangpunt heeft

tot gevolg dat ook de sensor uit de hoek gaat draaien. De baan die het

verst voor de toorts gelegen punt van de sensorbehuizing beschrijft, lDOet

binnen de hoekcontour blijven. Dit kan door een juiste keuze van de

afstand tussen het ophangpunt en de hoek. Deze afstand is gebonden aan

een maximum door de beperkte kijkafstand van de sensor.

De beweging hoek-om langs het tweede been van de hoek kan nu gemaakt

worden onder besturing van een vast voorgeprogrammeerd algoritme of met

het gebruik van de lasbaanposities die de sensor tijdens het wegdraaien

meet.

Afstudeerder Jans van de vakgroep WPB zal in zijn afstudeerverslag

uitgebreid ingaan op de realisatie van een TR-manipulator waarmee op deze

manier vier maal achter elkaar de beweging hoek-om kan worden uitge-

voerd.
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Tot slot kan worden qezeqd dat tijdens fase 1 duidelijke inzichten zijn

ontstaan over de verdere aanpak en de haalbaarheid van de oplossinq voor

het Balkveldprobleem. Met de, in fase 1 en 2 ontworpen besturinq, lIIOet

het IIIOqelijk zijn om in fase 3 een kompart1ment 'ronde te lassen.

Vooral het werk van afstudeerder Jans is hierbij van belanq omdat zijn

TR-manipulator in fase 3 toeqepast zal worden.
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62 A.4 Assembler proqramma X-reqelaar

TI--HEI. 80 -18 /8 0'19 Cr-WSf:;-{~SSEM[:LEF:: VEF~~;I[ 1-·3'·-198"1

'::;·[0 I..oc 0[: ...1 SDLJF::Cr: STf~TEi"lEi'JT

4 LASNAADVOLGr~ VRIJHEIDSGRAAO 1
5 [) J: T f:'r~ f}(; F\' AMMA F:E~(·,I ... I~; [::EF,'r DE~ E: E~)TIJ F~I tJ.C; VAt~ 1 VR I\.JH[I[)~) (;F~f~AD

6 OP HET PROrFMOOEL TEN BEHOEVE VAN HET BALKVELD-PROBLEEM
7 R7 DXSET SETPOINT-VERPLAATSING
8 R7/R3 XPDSP X-POSITIE or VOORGAANOE KLoKTIK
\) F:/, D;<' DE UU;[UOEFWF VEf,PL..AATSING
i [i

,.,";.
L..(.,.

23
24

'">,
L.<:'

27
28
'"'0L. ~.

0010 AOHI SET 10H
OOEF {:\() LCI~l SET OEFH
OO;? 0 OI.JTP SET ~?OH

OODF CONI) SET ODFH
00"10 P2.-JHI SET .,OH
OOEW P2l,LD SET OE:FH
0080 M~;'-OP SET 80H
007F P27L.O SET 07FH
0000 OF~G 0
0000 O"1ih1 dNP STAFa
0003 OF~G 3
0003 0-150 JMP INT
OOl)i~ OPG 10
OOOA 1~::; START:DIS I
OOOE: 23f:l0 M()l.J A.£:MSToP
OOOD 90 MOVX ~RO.A

OOOE 9ADF ANL P2.£CoNV
0010 [:[00 MOV F<6.£OH
0012 1.,7D Cf"-lLL ADC1l
001., 1"189 CALL RMSBY
00 it' Af~ MOV R2.A
00:L7 1499 CALL ToHP
0019 1491 CAL.L RLSBY
00 j [: AE: MOV R3.A
OOiC 1.,99 CALL ToHP
001E Z61C WATO: JNTO WATO
0020 9j;7F ANL P2.£P2.7Lo
0022 9tiE:F ANl_ P2. £PZ6UI
002/{ 3(;~>1 NHIN:JTO DATIN
0026 ElA"iO or-':L.. F'2. £P;::t'>HI
0020 BFOD t10V Fa.fOOH
OO~~{\ 0'"; EN I
002"[: (I 1+ ~:[: \..!f"l(:HT ~ ,JI1F \..!"inn
00 :2:r;. 14(33 CAl.L.. ADCO
OO~T j, 4n~·' Ct":tL..L RMSr:V
003j :1.4 (\ F~ CALL.. F\~EGEL..

(103::::: I) 'l ? E: ~JMr' WACHT
0O"1C () F,' (; itCH
004C [: (.1 [) 9 MOl) F,::.£09H
Gr, "iT rE:[;O l-in\) F:3.£Or>OH
n0 ~._; 0 OF'G ~inH

:INITIALISATIE DAC

; IDEM ADC + HANDSHMa::
;DXSET==O
:BEPALING BEGIN POSITIE

;MSBY POSITIE IN R2
:MSBY POSITIE NAAR HP

;LSBY POSITIE IN R3

: llOIOIOk

:PERIODE TIJD INKLOKKEN
; MET H(INDSHtH(E

: llOk llOk

;INITIALISEER DXS[TOOH



63

A.4 Assembler programma X-regelaar

ERROR~«XPOS-XPOSP)-DXO)

VXSET=(DXN+ERROR)/T

&~~.~~.**~*~* •••••*•••••*~****~**~~••****.*.***********.**~
INTEF'PUF'T SEFI,'ICr F::DUTINE
DF2T .F'DIITTNF F::rT'(~{1LT EnJ SETF'ClINT vmm DE SNELHEID OP DE
VOLGENDE PER10DE VOLGENS:

POSITIE IN F<3
GEDANE DX IN
16 8ITS 2-COMPL.IN Rt

;A:=-DX
;A:= OXSET-DX (=ERROR)

; DXSET +EF<FWR
;OXSET NIEUW IN R7

;GEREALISEERDE DX IN R6

:START 12 BITS CONVERSIE
;****
:2-COMPL. LS8Y POSITIE IN R

;****
;****
:2-COMPL. MSBY POSITIE IN R
;A+CAFmy
Pr.lU(*
;CONTROLLE END OF CONVERSIC
;**)1(*
;LSBY
; LSE:Y
;****
:****
;MSBY POSITIE IN R2
;MSE:Y GEDANE DX IN ACCU
;8EPALING 8 BITS 2 COMPL.
;MET -128<DX<127

YESI
I

**•• ~ •••**.**~*~*.***********.*****************************
0050 15 INT: DIS I

SAVE ALLE REGELPAPAMETERG MET SEL M81 MOGELIJK
0051 9ACF ANL P2.£AOLOW
0053 80 MOVX A.aRO
0051 F8 MOV A.R3
0055 37 CPL A
0056 0301 ADD A.£l
0058 A8 MOV R3 t A
0059 FA MOV A.R2
005A 37 CPL A
0058 1300 ADDe A.£OH
0050 AA MOV R2.A
005E 565E NEOC: JT1 NEOC
0060 1191 CALL RLSBY
0062 28 XCH A.R3
0063 68 ADD A.R3
0064 AE MOV R6.A
0065 1489 CALL RMSBY
0067 2A XCH A.R2
0068 7A ADDC A.R2
0069 530F ANL At£OFH
006B 4E ORL A.R6
006C 47 SWAP A
006D AE MOV R6.A
006E 37 CPL A
006F 17 INC A
0070 6F ADD A.R7
0071 2E XCH At R6
0072 09 IN A.P1
0073 6E ADD At R6
0074 AF MOV R7 t A

INVERTEREN VAN MS8 TEN BEHOEVE VAN DE DAe
0075 F7 RLC A
0076 A7 CPL C
0077 67 RRC A
0078 90 MOVX bRO.A

TOEVOEGEN 8EPALING VXSET
0079 8679 YESI: JNI
0078 05 EN
007C 93 RETR

9B

~. -:t
....! .•.

59

9Q

100
1 (j :l
102:

71
72
73
74

70

85

75
7l:,
77
78
79
80
81
82
83
84

60
61

66
67
6El
69

96
97

95

64

86
87
88
89
90
91
Sl2
93
94
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1 0 ,'1
10:';
106
107
108
109
ll0
111
112
113
11.q
11 ::';
116
1t7
liEl
: 'n
I. I. ..~

.. _.
i ;. i.

1 - -".i.:" ;.

:.~: "1
I :-: "';
1-;' h

of .-;. '7
.i. "_ .. 1
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A.4 Assembler proqramma X-reqelaar

~*~*********~*~~~*******~************~~*******.************
SR START 12-8IT8 CONVERSIE
*~********************~***********************.************

0070 9AEF ADC12:ANL P2 t £AOLOW ;AO (P21)=O 12-8IT5
007F 80 MOVX A••RO ;CE (Rd)=l
0080 5680 NEOC1:JT1 NEOCl
0082 83 RET ;END OF CONVERSION

**************~********************************************
5n START 8-BITS CONVERSIE
*~**************************************************** *****

0083 8Al0 ADee: ORL P2 t £AOHI ;AO=HOOG
0085 80 MOVX At.RO
0086 5686 NEOCZ:JTl NEOC2
0088 83 RET ;ENO OF CONVERSION

~l~r~~~~~~#~~*~~~~x*~**~:*~.*~~~~***.~*******~*.****~*** ••*~
Sf:' p[,"1r> j"iC'::,T S:r:cl',;~rr'Tr f;t,JT F:'/TF tiLe.
~c~~*~~~»*~**~*~**~*#**~***~*.****.***~*••******.*•••*.~***

oOc''? ~:'{lrT Pi-;'::,[:'j'::(ti'JI. P':~.f:(d)UH,J :tlO==O REM:' 8 MS[:'S
Oi):';F n~'I;::o om:' P2.fOUTP :F\'::::AD
GG8D 80 HDVY A.ARO tCE LEES BYTE
f) nnE 'NHJr- PI/',Ii. P2. {CON\,'
01)90 ~~~~ R["r

CON V

128 ***:,~*~~*~**~**.*~***~*~*****~*~*.********~****************
~, ;? Q '::, r;' roT 1:'1 i.'} I..E I~' ':, T f::r. CUI rIC f., (I T [: YT r::
1:0 ~~~~**~~*~~~~***~~~~******~********************************
1?1 0091 8AjO RLSDY:ORL P~.£AOHI :AO=l
1 'F' 0 () <; J 8(,)20 CJF::L. p;:,. {(lUTF'
123 0095 80 MOVX A.~RO :LEES .q LSD'S
134 0096 9ADr ANL P2.£CONV
1~5 OOOA 88 RET
13~ **.****~*~~**x**~*~*~***.*****.****~**********************
1 T7 Sf~ [:YTF i''.l/:d'iP Hr' riFT HMH>~;H~d:T

11n ****~~*=.*~**K****.~*******~*****.************************
1:::9 OO("j9 2.~)S:-9 TOHP: ,...iNTC TOI,IP
140 0098 3° DUTl P1.A
1q1 009C 9ABF ANL P2.£P26LO
1, lJ ::: 0 0 9 E 3.S 9 E 8 H{;I {() : J T 0 S~M I(()
14] ODAO 89rF OPL Pl.fOFFH :F'1 IN INPUT MODE
:. .q ·1 f: 0 (j ;;:' f:) r~ 4 (I I)F'I" P '; • f. F' ? 61,11
145 on~~ R1 RrT

1~~ *****~~~~***~*.*~~*****.*****************.**********.*****
1 ..q /' ::; F' l., [[: ~::' T [' Or' T [ I,) I~i rJ Hr:- riFT Htll"'! D(; HP. \'([
l.~8 *.**x*****~~**~**~**#~~*~*****~.*~~~~***************~*****
-: 4 C' fJ () t, ~5 :: ,:) 1'1 ~~ r~ r;: I) i"W ~, "Hi T I) FrW HP
l~O 0007 (19 TN A.Pl
1St OOA8 ?ASr A~L P7.£P26lG
1 r.:; ~', 0 r; ,";, (', ::.-:, td', ::; Ii i'~ I:] : ,_,: T C '::i 1h'; f(J

1 r.:: -', I) I:: ,:', ;: '~': (.1':1 q [l ::;. :,_ P:::? , Er ~!, (;, j'I::'::



vee

lil8 3..Jt 09 0.8 22e. 99
~ ~

07 3].0.. 10 07 Z2a 10 til
•

lil6 3.Ja 96 2.2a 11
..

11
'"-' ~ en

05 3].0.. 12 05 Z2a 12 9-
II

lil" 3.Ja 13 0" Z2a l3 m
~

>C
03 3:ll I" 93 2R ,.. ..
0.2 3.Ja 15 02 ~

1-
15 ...

---...- ::s
01 3.Ja 16 01 2.Za 16

rt'
II

DlllG DI1l6 ........... 11
HI
III

POI PUI 0
II

~ 26
~ 16 2....

aUFl-
000 17 17

2"" 2H 03 09

001 16 15
2"3 ?Y3 05 08

002 15 13
2"2 2'1'2 07 07

003
,.. 11

~ ~
09 06

13 08 12 05DO" .~ '"'' lH
005 12 06 1"3 H3

,.. 0..

" 0..
1"2 H2 IS 03

007 10 02
1" 1 HI 18 02

010 37 r'OH2

01 I 36

012 35

OIJ 3..

01" 33

DJS 32

016 31

oJ7 30

ICON1

fAr . IPRINT:
IH GPTO HP -

.
IMnn; I ., 11 15 116 .PN; f RArl( ; A IRR;

IIiIII!!iI TH- r::R "'onc"o. I A I

0'1
Ul



'ICC

0.8 3.Ja 0.9 0S ~ a9 til- .
07 3.Ja 10 07 2,2i 10 ...
06 3.Ja as 2le,

en
11 \\ 9-

~ ~

CD
0.5 3.Ja 12 as 2,2i \2 e

~

a" 3,Ja. 13 e." 2.2.t 13 >C,
a.3 3A \., a.3 2~ 1" 1....- ~ ::s
0.2 3,Ja. \s 0.2 2.29. 15 rt

CD- t1
0.1 3,Ja. \6 al 2la 16 ....
OJllG DI1l6 ~

III
n
CD

P03 PU.,

~ 2G
~ 2.,.,

IG BUF2
r-

008 09 17
2"" ~H

03 17

OOq 08 \5
2"3 2Y3 05 18

0010 07 13 2"2 2Y2 07 19

0011 06 11 2"1 2YI 09 ::20

0012 05 08 ill m 12 21

0013 0" 06 1"3 H3
\., 22

DOl" 03 0.,
\"2 1Y2 16 23

0015 02 02 1" I HI 18 2.,

OJS 29 "ON2
:18Olq
'7OJ 10
:16OJ 11
;15

OJ 12
OJ 13

24

OJI4 23
.220115

tUNI

II J~I6R~~r~ KMRT SALKVFI." LASSEN IONT: J .5MIT 7"'7R TFK: ITT 1120784 IftC[ : (PRINT:
IMn! ; 17 1 I~ 16 IPN: I IRArl( ; A IRR;-- ,RnFP; "CUt I 1TH-FINDHDVFN FR ~ "



vec ve
05 3.Ja 10 05 2,2t 10 10 ~ 05 bl.

'--' ~ --... ....
0" 330 11 0" 2.2..0 II 11 2ll 0" In- - ........

9-03 3.Ja 12 0.3 2,2t 12 12 2K2 "J3 CD.......... ~ --.-,,- e0.2 3.Ja 13 02 2.2a 13 13 2K2 02- ><
01 31a I" 01 2,2t I" '" ~ 01

..
DILl't DIll'!' 01 l '"

-:=
~.

P02 PU2 PU3 ::3
rt
CD

01 02 11
111IC III
n

.---- CD
vee

03
peTl 18 I ,,"-01 O6

1'0 'to 02 rC!T I 0"PF G 38 05 JC~ 32
PRESET 19 I 10 NP26X20CTl0 -21 03 11 UPT0

CTLI 0~ 12 RESET39 JeEIR 02 15 JNT01

~ 0" 26 COTLI
2S

EJ~B

tONI 05~ 06
16 NP26Y

~~ 01

11 10 I 09 Ii-ON2e

08 IJC~
I

~

III ~~j~R~~C~ KM S"LKVELD l"ssEN m: J .c;MTT 112"78 ITEK: J 11 ?~7~ 14 IAI''l' : IPRINT:
[J; I 12 VL.L. Ie; Ir:; IPN; I RAr.K ; A IRB:

ll-lllVFN I FR I Rnltp; T A ITIi· .1= .-
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B.2 Bordbeschrijving X,Y-interface

GET CALPCEjP-OARD
'WOR~F!LE CALPCB/BOARD: SEQ, 23 RECORDS, SAVED
L
100 tROUTING ZONE INTERFACE PRINT
110 1000,0
120 6905,4095
130 *BOARD L!KITS
140 0,0
150 907010
160 9070,4091
170 0,4094
180 0,0
190 275,2U.
200 587,200
210 8673,295
220 8673,3795
230 5B7,339~

240 275,3229
250 *CONl GPIO HP LINKS
260 42,304,1066
270 -1,100,100,509,0,50
280 -1,-100,0,609,50,50
290 *CON:? INTERNE BUS RECHTS
300 64,8373,495
310 -1,-200,100,-250,0,50
320 -1,200,0,-450,50,~0

t
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B.2 lI8twerkbeechrijvinq X,Y-interface

.. ~
tWCP.KfILE CALPC~!NETWORK: DATA, 70 RECORDS, SAVED
L
100 * DATUM=23/07/S4. TIJD=10.18
200 BUF1,20,300
300 BUF2,20,300
.,00 ICl1J14,300
SOO IC12 r 14 r300
600 IC13d.4r300
700 PD1,16r300
BOO prl:2, 14,300
900 PII!, 16 r30'~
1000 PU1,16,300
1100 F'LJ2,14,3'~0

1200 PU3,14,300
1300 F'Ll4,16,300
1400 * NETWORK DESCRIPTION NODE LIST
1500 CON2,51 IC11,10 PU3,4
1600 CCN1,20 ICll,S PU2r2 PD2,13
1700 CON1,21 ICll,11 PD:2,14 PU2,1
1800 CON1,37 BUF1,3 CON2,17
1900 CON2,lS BUfl,5 CON1,36
2000 CON1,27 CON2,37 BUf2,7
2100 CON2,39 CON1,26 !UF2,9
2200 CON1,25 CCN2,41 BUf2,12
2300 BUf2,14 CON2,43 CON1,24
2400 CONl,23 BUF~r16 CON2,15
2S00 CON1,22 CON2,.,7 BUF2,lB
2600 CON1,3S CON2,13 BUF1,7
2700 CON2,11 CON1,3., BUF1,9
2800 CCN1,33 CON2,9 ~UF1,12

2900 BUF1,14 CON2,7 CON1,32
3000 CON1,31 BUF1,1~ ~ON2,5

3100 CON1,30 CON2,3 BUF1,lS
3200 CON1,29 BUF2,3 CON2,33
3300 CON2,3S BUf2,5 CON1,28 .
3400 CON1,17 BUF1,17 PD1,16 PU1,1
3500 CON1,16 PU1,2 ~D1,15 BUF1,15



t~ 1".1' ':1:" CJ "I' ("") "'i ("') '.""", C) .: .. ) ("") I ~ " Cl CJ "0 .. :, C) "I.:' ·1' "1 "1:'1' -'.1 -" .f.' I) (,
(") c: C) -t:t ·f' ··r, t::: 0 C': CJ (") r.~ ("~ C1 r.:, I.') t·" -., C) (") ("') (::' (7) c:: C: C) c: t~' C·, I':: C: L:: r:: L: I;)
t·" " I·· .. C: c:.: r.:.: ~1' :r.: I;""; :!': ..... ;:-:. ..... ;~ ::i": ...... ("') ~~ :::~ l." :r: :.1': ~ ..... ~~ t·'\. ,." :~ _: .. __;...~ .:--. :_
tJ t.) to) ..e-. r. t.J" I..J (..a t.) I·.J I.J ( t.J t· ~ ' , •.- ·f '.f t·' ',1 ' ••. , ·'1 ··1 I·"

t,J'" , '·1 .1 ( ' , (0 J., (.'1.-· .. ·' (lJ J (I .. (1"1 .:..

C', r.l e" C'l (."1 1:)1 C..rl (:1 r..l 1.'1 .r~ _;~ .:.. .. ~ .. :'. ~,::.. ...:" :. ~ :)0. ( ... r .... r,.J I.• J
I) r.U .....1 (to- (.:1 _:'" (.A t ..I ..... (:.,) ',1." (lJ ....J r.to- C;'J .~ r. ..i toJ 1. <, "0 1..0 .•.j I.t~

(.:> r.:.) (:) c:) ~:) (:) (" (,:=- r.::- (;.'t (;.. -::, (:) r:) c:;J r.:',) .::.;. C) r;:) ,.:) ,,:) (:;J .. ~) •. :,>
0:,> ~> (7) (7J .::) 0::> r)i r::, c) <:" o;~,J ~:) ":~:- '.:.;0 ~:' (:) .. :> (,:, r.> 0::, <:) o;:;t >:>

....
o

III.
IIJ

Z

i
f
III

~....
u.
~....
='IQ

>C..
1....
~
totr:
n
CD

•. J

(.~

(.J

..-:..

I.I~

f:: 1.1.'
'" I.;:
1..1 ..,

t .)

r. ........

,..
.. .... I'"

i I·. ',J

..... I·· I .... _: ..

t::;t I.)

t~ l"") I"
C· C" I, - -"
-~ ::~ .~ ~~ Q
L.l I'" !".) rl~ I:~'

·'1.' "1:1 . I] -"
t:, ~:j ~:,,1 I.:.f t·)
~IJ (IJ r..J r~ C) 't)

-:>0" I::

..'~ r. •.,4

.........

I ... (.J ... ~

f.) ("") r.P ." (") '" l'l
I.:;' f. ..) !::: 1.:.1 (:: I.?

t.r..1 :?":: L:J t,I." "'1 ::r-: .,~ .,?::
c: .... :!.: r:: I.) , .•. t.:! ....
-q . I I .... -fl -., ',j '·1 ' .•

....... ~ ... ',1 ...... toJ r ..J n· (/I
I..J •. 1. .••

•.:-a. I·" ('')
1;1' h.l r:)
C: t" ::?:. .., I.:: . I' .....".L -11 ~:~ ··f

., ... .1.. • .,1, tJ .:..... ::»0 (I) I'"

"I) f.··· .:...
~') ~:~

t:: .... -I, .."
...... "I (= C:: ~O

.......... 1.,1,

.... (0

r.1, t.J
t..) .....

I·'

..., (h

-" c:
'::t ~I' "I'
f.,l, t." ~~,

,.0

..I) ...:::.0.

,. 0

".&. C')
.. :,

l") ."
t.1:I (:) ~~
c: :!: ...&.
·11 .....
tJ

~.., (.') ..,
r.:: C)

-I) -11 ;~

c: ....
.:-s. '.J

'.J

...
to to.
(::,.,
t .)

(.~ I'·

...

r.•~

o ~" r.o '·0

(~

t.)

•... ,~~ L'" .....
-., '0 ." ..../

~=''f' r.~ -1'c= '.1 '::,

h ...... r.J
c.~ '.•

...:-..

(,,, ......

I"

H) ....... ".J
(").... '"
t.) t:~
'., I..J
".J -•

t ,j

.;.,.

(~

t.)

to
-r_f c: '1'
~:, -11 t:,
,., t·.) t.J
... ·.f __ I

c..' .- (,1
c~

~" ...,
~:' ..... t::t
...... C") (.l
.... '·1

0-- r.O

.., ~ -.,
t:..1 ~='

I·' ~" l~... r.:: ...
'-.I -n tl-

t-,
-I.' .. , .. "
t-::l ...... t::'
t·&. (:' ( • .1

-r;:!
-" t::-:t "1)

.1..' ~:, ( '::....
C: I·" t.)
t.J·· (.~

htJ

"1) 1;'::' "1'

-" t_" ( ~:."
~::' t.J
t.) '., •. ,

•• &. -"
..~ .. " ~~ -.,

~~ tJ t~r··...... t,J

(I......':'.

....
.... f'
n.... ; ...
tJ

.... (11 (.~

r..~

".,
~::'!
t.)

...~ .~

c" n
• ..... I··..
•., t J

...
':>

."(=
t.J

-1;1
t:::t
t.J

I~

tJ

,. t) ro.)' t.)
(",,)"0 (0 .~ IJ ..~
C) C") c-J C·) .,) C) n ,.) "')
Z t·f C) .'f (J .~ -" C) "I' ~:1 c:- C) C) r.::
t·.) C) :.?:: (") ::':' ("") c: :z 1'.:::' c... :..r: ::~ z ~~
.. , !-- t., r.t-.! q t.J ~ ..
t ••l '" t·..)... c~ .. , .., A
I:....... c..J ", (,J ·'1 ( ... _,;......

(~ (I) hJ t .... ( ..J '.~)

.~

I.J ....,
...... c::
~.... t-.J

.,)

.... c:c, ,...

.., '·1

hJ .......-; .. (""

I·~.... (")

-;:.. .....
I~

I"
(:) ....

I~

t·.,) ,. .... -.,
tJ C::

tJ

•• 0

~f'C= -')
~ c: .....
'" ....... " ...
....... '·1

...... 1. -"

tJ C:
-" I Jc: -,) .,
.. :.. C: I'"

..... -::>

.~

o ".J t.J
~ <::- -::) t .....

r~.... (~ ....... -"
..::.. bJ C=

-., t.)
t= ~., .
-~ c:: ..

l~ -'"

c., ")
(:1 r:: "')
:~ ..':100 (:: ......

t.) '" (~ ..c".

-" .. ., ....
c:: c -., _.~

...... .s. c:

... '·1 t,J ~~

t ..... " ' c
~r.r, -.,

tJ t.)
." "I' ...

c: c "., t.)
.... -.;:.. C r.~

r.~
...... '.1
l~ ..:.

....... I'"

';:'

n........: ..

, .0

"... t.t' ~t~ .. .,
("") t:: c: c: -r.:r -I, .. 0( .-..

!o .... .., "'1 "... c:: C:: (") I.')
t·.} t.) " "t .. ..L (d ..

.• • '., t.) .,.L
" t .... ".1. (I ,.1) ~ ...

-.1) ~., c:; t·&. t.)........ , I) '1]

("') •• 0( t.., c:: r.:: -I~'

t· .. (") c: 1 ..\ .::-. c.::
r.J t .,.... '1 t.)

t.J I· .... t·" .
U, (to. ....

(~

.........J (to- U .. (to- ( .... r,t-- (to- (t. (t-. (I .. 1:1'·.

-::) ...0 (I) ".J (I~ (/1 _:~ ( ..J t.) ~ ... <:
:::-> c,:) (:) Cl ~:) .::) .:.:;. :::> <:,:) (~ c'
(:' C~ (:' I'=' ~:) -::> ~:J r;~ <J (:) 0:::.)



EJ

B EJ - tJ
LfISR(IIOT DflTtJ'l 23 18 81 T1.1) 1& 18

~.
N

'd
11....

r------- i::s....
::s
~::s
DoC..
1

~
11

~
nCD ...,...



tl'.
N

'tl
11....
::s
rt
rt
CD
'1C'
CD::s

0
....
::s

T' \Q
CD

0 0 ::s
0 0

0 0
>C

0 0
..
0<

0 0 I

i
0 ~0

0
rt

0
CD

0
11
t1l

0 III
0 0
0

CD -.J

0
N

• 0

0

• 0
0 0

0 0

• 0

• 0

• 0

• 0

• 0

• 0

• 0

• 0

• 0

: 0
0

0

0

•

•

•
•

•

•

•

••

•

••
•

ooooo

•

-

o

~FUI,,- .
tI. ~";;- ..
tI • =:::! •
tI.",tI.,,-.=

~I-
o

o



_.- ---.:;:: ?jll.!:::.~""""'"::_.I
o 0

• 0__0 --0 0

o o. _.

~ f" - --.J. • •.: I;~ ~ ~ 1
~ I' Ie • ,. r':::::::'ii. r~.~. '"! !" 0 /' -0 'i :: _"':i' ---.... • • ~ ~ ~ •• ~ 0

o 0 0
o

I

o

D

I~ II I~

~.
N

~
11....
::s
~
~
CD

~::s....• ::s
IQ
CD::s
~..
1
b
~
CD
11
t1l
III
n .....CD

W

L

o

D

....I.!!iTUJ1 23.J!L 81 T1.Xl 19...1.8

•



vc.';.. ,.T ..:'"H2 _
~~ vee...... .-1~7~';. i~;CTALf

+ISV

22" ;0. A""""eo"
AI.",OM JI... .1

.... ·_,!!IJ

A.
;1. ANAeOM,. A. aftc ••oe ".. ." 07 e",7

07 "7 Ae ". • .....• a. ". A!J ""
7 ...."

"" "" A" ". .u....
D' ". A3 03

~
eU83

• "3 "3 A~ ",. .u_z
a,. ,,~ A' ". e....

Ii~
01 0-. A. "e ,/12 e....
e .. .'" '""Toe ., T.
7.1);~373

I L Te •• e .7
~1"J.T, ... .e P,FJ ~

)(1'1-. "'iI ~: ~1"J'"
XTLa .'2 ~I"J~
De. ..... , 11',"._
08' .,,,

~~ PIFJ"
O.i& .... ""~I.
a.~ ... 7 .. 11',11'. ,
D.' "2.
De!!! "2' r-D•• ",.iI
D." ",.3....... "2'vee '100 "2" ,.

vee eA "2. .......,
"

, ..T ",.7 ...". A". ALII
fU'M!T I'D _'3 IOD. "'.. ;1" -~,.......... ....e,.. -~,

__T.... I ~S~, ' e
..L-

n ," ••
0 2" iICI

:00 :00- -- 00 ....... ... I~~ -- "" ".t/) I•. I~~ -- • 0 ...
g. 70 70

eo e.. ...eLK OCT"
(D ~:l;~:>?4e

,..--
III -: A: if-(D .,."'~ c.. .... +'Sv::s ... •• ez.r

vnOTOtll ~ .. I A
III A"'AeOn ,/I_ •• ANACO" •• ,
0

w.L
ANAcon

-=
A. .

11 -I." .~ .. •
11 I •• .7 -, , A a
(D ,. .. \""

,
o.Q 12. ... OIL'.

OAe(D ... ...t-J
~. .,... ...
;:J ,... e 1---"o.Q

Oil.""
OJ.,

"e
••

+,Sv

DI ...... ". ANA~Dn

"liP"

OJ ~~~~~~~gF
N -FI U-PROCESSOR : J SMIT 125101 ITEK: J SMIT 1251019 C( : IPRINT:
l~' ~I=N

AFO: 1=1][ii[1~1
.1 12 14 I~ IPN: 8 RACK:h IBB;

• T ~K Rnl=p; I=R 1 A 1



0.
.. 21'12 ., ...

"", • • '~II
~5V etD6 en

vee 9-:' ...
,,~ .,

.,. ~

'3 :1i1io.!..! •• " .3 ..... E,..
IS

r;:Y l:"""
¥. ..... ~

"-IS. '"'lZ IS om .2 It
.. IL'-_

;3
.5V I '"OILII A_ ~5V ~D5 0

T15 vee
.11 ~ t1

~ ....
~

:o.!..! " 11 11 h-...
"

I .......
11

I
It

5" .,. V V
~," • .....

vee -,5V ....
.'1 15 VI1 ., ,It!! ;3

."Nt "v ' I ~.AMClIII •• .--.... " IQ
d 5V OIL" eto.

;n va:
'It!! vee

'" vee
.3' ISV

~3 I .s... l" _<en.~~:o.!..! , • • "h-... ... " ........ P
~_'5 ." L rr .. -IS'

5V1 '3 "Ii f;l>"" po-
r--- -: -_13 12 \.

......
to .A. '" IIUI7•-15V 115 1IIl 12

, •", 111 ...
1IJ1- 'l! ...--_ .. -" hU In IUI5

'5'
1 - 1M I" IllS'

15 M .- ~5V vee tt03 IAI 21, IlIS3
OlLIS .,.

ZU 2fZ " IlISZrill "" ~
I _

~ " " .. ~-- ........l!! ZAJ Z13 IllS.

~~~I I ~ P"" V"'"
~ 2". 2'4 .-15 , sn ZII ....

I
.. • II

~ Z
~,. -15V

~, .1lS

" ALe
1 15 3IIl .2 Dll.S ~ A_ u .~ ..

'3 III

" ,..
I)SY wa:

etoz

uf'".
:' f7

...
II .... ..~ ..... ..... --.'""'I......

s... ~ IS P" I:"" 1
" t'

-IS. ~.U

'- ,,:1112. .2 2......... wa:~ ~.ILlI tv
TIl2

I - y.~
wa: etO.

• ~I•• 1:'---".
=' .. Jh.,..~ .1 ..... --~

~'." 7.5" P"" I:"""
~

fIR'

I' .. ~~NC
.. 2.Z " - -'5V

I ..,~ 3IC3
AMACIIPl

va:

'l' " OIL" AIlAClIIt OILZ1_ean

~t---1' '" LSI!,"" AMACIIPl
OILIII
VL

OJ ~~~~~~LO I A~~I=N
INGANGSTRAP : J SMIT 1 ITEK: J SMIT I cr: IPRINT: :>r:rt::>UI'(

: I 12 3 11 15 IPN: 6 IlArK : A IRR:

TH·-I= TNmmVFN fiFO; ELt:K Kl t:' It:K GROEP; ER I I A 1



76

C.2 Assembler programma sensorreqe11nq

.L(!T[: ~:;i) 1f:l/HC'F? CFWf.;S--ASSEM[:LEF~ VEHSIE 1-3-198.iJ

SED LOC em ...) SOUHCE STATEMENT

"L.

3
4

PROGRAMMA VOOR uPROCESSOR IN SENSOR-SUBSYSTEEM

~~~~~~~~~~~~*~********************************************~***~

DATA-WOORDEN VQOR TABEl

OVERIGE DEFINITIES

0040 F'26HI SET
oOE:F P26L.O SET

0000 ORG
0000 0405 JMP
0003 or.:G
0003 2't00 JMP

0005 [:807 f:EGIN: MOV
0007 23HO MOV
0009 90 MOVX
o0 O.cl [) ~.) SEt.
000[: [:BOO Mm,l
OIJor> [:902 MO\,,'
Door' C~:i SEl

; R0 : =DAC:-ADF~ES

;DAC:=O.O Volt

040H
OBFH

F~O.£DAC

A. £NDr~
aRO.A
HE:1
R () • £LSBH~(
F~: 1 • £MSDI-W
r.:D 0

OOH
E:EGIN
03H
INTER

07H
07H
OOH
02H

80H
7EH
7CH
7AH
82H
8.iJH
86H
OOH

SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET

DAe SET
SENS SET
LSE:W( SET
MSBW( SET

NDF~

R1B
R2f::
r~ 3(:

l1E:
L2E:
l38
FOUT

ADr~ESSEN

0007
0007
0000
0002

0080
007E
007e
007A
0082
0084
0086
0000

C'
~J

6
7
8
9
10
11
1 '.,.:.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
" ~.L.L.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3"1
::'l5
36
37
3D
39
40
4:J.
"17
43
4';
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C.2 Assembler programma sensorregeling

"1;; r~AMTAE:EL VULLEN
·'1<:)
4"7 0010 E:8"10 MCll".' r~0.£40H ;RO:=E:EGIN RAM-TABEL/

48 0012 E:940 MOl".' Rl.£40H ;Rl:=LENGTE TABEL
49 0014 E: 0 l' 0 FII_L: MClV aRO.£FOUT ;VlIL. HCl..E TAE:EI... MET
'::; 0 oou) 18 INC F~ 0 ;COOE I) DO F;: H1E:1 GEL[lIC'

C:.;:-. 0017 [914 D,.H~Z Rl •FILL :SENSORINFORMATIE
~::- -;. 0019 [:040 M()~) F~O. £40H ;r~ 0: ::40 H+ 000000 E:.. .' .~:.

:.:; :0:: OO:l.E:: B07lll M()'~·I aRO. £R3E: ;An~ • 3 BITS RECHTS
54 001D [:841 Mm..' RO.£41H ; R0: =40 H+ 00000 H:
55 001F E:07e MClV aRO. £R2E: ;AFW. 2 BITS RECHTS
56 0021 E:843 MO'v' RO.£43H ; R0 : =40 H+0000 lH:
57 0023 E:07E MOV aRO. £RH: ;AFW. 1 BIT RECHTS
58 0025 BO"17 MOV RO.£47H ; R0: =40 H+ 000 l1lE:
59 0027 [:080 MOl".' ar-: O. £NDF~ ;GEEN AFW.
60 0029 B84F MCll".' r~0.£4FH ; R0: =40 H+ 00 1111E:
61 002E: [:082 MOl.,' aF: 0 t £L.H: ;AFW. 1 E:IT Llm~s

62 002D BB5F MOV F~0.£5FH ;RO:=40H+Ol1111E:
63 002F B084 MOV ar~o •£L2B ;AFW. 2 BITS LIN~~S

64 0031 E:87F MClV RO.£7FH ; RO: =40H+11l111E:
65 0033 [:086 MOV aRO. £L3E: ;AFW. 3 E:ITS LIN~{S

66 0035 05 EN I
67
68 HANDSHM<E F'FWTOCOL.. TUSSEN VOEGEN
69
70 0036 E:8ll7 MClV RO.£SENS
71 0038 ElO REGEL~MClVX A.aRO ;A:=SENSOR-INFORMATIE
72 0039 A9 MClV R1.A
73 003A Fl MOV A.aR1 ;A:=TADEL-OUTPUT
74 o03E: Cel38 JZ r~EGEL ; SENsor,-INF NIET GELDrr
75 LEES NIEUWE INFORM AT IE
76 003D 90 MClVX aRO.A ;DAC: :::~I

77 003E 0438 JMF' REGEL
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C.2 Assembler programma sensorregeling

**********************************************************

INTERRUPT-ROUTINE
stuurt hoek-inforMatie over naar HP

~*********~*****.***********************************.*****
SR BYTE NAAR HP MET HANDSHAKE
**********************************************************

0040 2610 TOHP: JNTO TOHP
0042 39 OUTL Pi.A
0043 9A8F ANL P2,£P26LO
0045 3645 SHAKO:JTO SHAKO
0047 89FF ORL Pl,£OFFH ;Pl IN INPUT MODE
0049 8A40 ORL P2,£P26HI
0048 83 RET

**********************************************************
SR LEEST BYTE VAN HP MET HANDSHAKE
********************************************************~*

004C 264C FROHP:JNTO FROHP
004E 09 IN A,Pl
Q04F 9ABF ANL P2,£P26LO
0051 3651 SHAKI:JTO SHAKI
0053 8A10 ORL P2,£P26HI
0055 83 RET
0100 ORG 100H

**********************************************************

79
80
81
82
83
8.q
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
1-05
106
107
108
109
110
111
112
113
114
:l 1 :~,;

116

0100 15
0101 D5
0102 AF
0103 80
0104 1440
0101) Ell
0107 1440
0109 FF
0101~ C5
010E: 860E:
010D 05
OiOE 9~l

010 F'

INTER:OIS
SEL
MOV
MD'JX
CALL
MOVX
CALL
MClV
SEL

YESI: JNI
EN
F<ETj;:
END

I
F.:81
Fa. A
A,~RO

TOHF'
A,~Rl

TOHP
A,R7
FWD
YESI
I

;SAVE ACCUMULATOR
;A:=LSB-HOEKINFClRMATIE
;SEND TO HP-COMPUTER
;A:=MS8-HOEKINFORMATIE
;SEND TO HP COMPUTER
;RESTORE ACCUMULATOR
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Konnector tabel

o - verbinding 1

x - verbinding 2

+ - verbinding 3

80

slot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Voeding 1 x

X-regelaar 2 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x

X,Y-interface 3 x 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 x x 0

Y-regelaar 4 x 0 x x 0

Sensor 5 x + + + + + + + + x + + x

~-regelaar 6 x + + + + + + + + + x + + x +

Teller 7 x + + + + + + + + x + + x

8 x x x

R,~-interface 9 x + x x +

10 x x x

11 x x x

12 x x x

G R I

N E N

0 S T

E

T

pennulIIIIler



Konnector tabel

o - verbindlng 1

x - yerblndlng 2

+ - verblndlng 3

81

slot 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Voedlng 1 x x x x x x

X-regelaar 2 x x x x x

X,Y-lnterface 3 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x

Y-regelaar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x

Sensor 5 x x x x x x

~-regelaar 6 + + + + + + + + + x x x x x

Teller 7 + x x x x x

8 x x x x x

R,~-lnterface 9 + + + + + + + + x x x x x

10 x x x x x

11 x x x x x

12

G 9 A - A + V

N V N 1 N 1 C

D W A 5 A 5 C

eve 5

o 0

M M

penno.
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AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

Vakgroep Meten en Regelen

HET SENSORGESTUURD VOLGEN

VAN GROTE RECHTHOEKIGE LAS

BANEN: FASE 2

door M.C.M. van Roosmalen.

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van 12 januari 1985 tot 19 december 1985

in opdracht van prof. ir. F.J. Kylstra

onder leiding van ir. C. Huber

De Afdeling der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool

Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud

van stage- en afstudeerverslagen.
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Roosmalen, M.C.M. van; Het sensorgestuurd volgen van grote rechthoekige

lasbanen: fase 2. Afstudeerverslag, vakgroep ER, Technische Hogeschool

Eindhoven, december 1985

Automatisch booglassen langs grote, rechthoekige en gesloten lasbanen,

waarbij de toorts-manipulator zich geheel binnen de contour van de las

baan beweegt, wordt gerealiseerd met een robotopstelling waaraan een

baanvolgsensor is gekoppeld. De sensor wordt niet gebruikt om een voor

geprogramrneerde baan te korrigeren maar stuurt geheel zelfstandig de

robot.

De realisatie van een dergelijk systeem is verdeeld over drie fasen.

Samen met de afstudeerverslagen van J. Smit en H.P.M. van Leijsen wordt

het onderzoek en de proefopstelling van de eerste twee fasen beschreven.

In dit verslag wordt verder nog beschreven hoe in fase drie de optische

profielsensor kan worden gebruikt.

Roosmalen, M.C.M. van; Sensor-guided tracking of large quadrangular weld

seam paths: Phase 2. Thesis, Measurement and Control Section ER,

Eindhoven University of Technology, December 1985.

To automate the GMA welding of large quadrangular weld seam paths a sen

sor guided robot set-up is being developed with the torch-and-sensor unit

moving completely within the closed path. The sensor is not used to cor

rect a pre-programmed path but guides the robot independantly.

Together with the thesis of J. Smit and H.P.M. van Leijsen this report is

a description of the system at the completion of the second phase of

research. The present ideas about the use of the optical profile sensor

are outlined in the last chapter of this thesis.
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Op deze plaats wil ik mijn dank uitspreken aan alle medewerkers en

studenten van de vakgreep ER, die mij met raad en daad hebben bijgestaan

tijdens mijn afstudeerperiede. Met name wil ik danken Ir. C. Huber en

Ir. W. Begers veer hun begeleiding en endersteuning. Verder gaat mijn

dank uit naar mijn medeafstudeerder Ruud van Leijsen veer de prettige

samenwerking.
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Binnen de Technische Hogeschool bestaat een interafdelingswerkgroep

Flexibele Automatisering en Industriele Robots (FAIR) tussen de vakgroe

pen Meten en Regelen van de afdeling der Elektrotechniek (ER) en de

vakgroep Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie van de Afdeling

der Werktuigbouwkunde (WPB). Het onderzoek van deze werkgroep is ver

deeld in een vijftal projektgroepen. Deze werkgroepen zijn:

1 Algemene aspekten van flexibele automatisering.

2 Toevoeren en hanteren van onderdelen

3 Kynematica, dynamica en constructie.

4 Aandrijf en besturingssystemen, bediening.

5 Sensorgestuurd robotlassen.

Het onderzoek in projektgroep vijf laat zich verdelen in drie werkgebie

den

Onderzoek van las en snijmethoden met het oog op automatisering met

behulp van robots.

2 Ontwikkeling van sensoren en van besturingssysstemen voor automa

tisch lassen en andere toepassingen.

3 Ontwikkeling van inrichtingen voor automatisch lassen en snijden.

Ret werk waarover dit verslag handelt beweegt zich hoofdzakelijk in de

twee laatste werkgebieden.
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1.1 Probleemstelling.

De oorsprong van het probleem ligt in de offshore industrie. Bij de bouw

van offshore platforms komt het lassen van een grote rechthoekige geslo

ten lasbaan veelvuldig voor.

De vloeren van zorn platform bestaan uit stalen platen die ondersteund

worden door een raamwerk van stalen I-balken. Het merendeel van de door

deze balken begrensde compartimenten heeft een rechthoekige vorm.

Zorn platform wordt op de volgende wijze geproduceerd. Het begin is een

grote stalen plaat met afmetingen van ruwweg 20m x 20m, en een raamwerk

van I-balken,die reeds aan elkaar zijn gelast.

om deze I-balken aan de onderkant van de plaat kunnen lassen wordt de

bodemplaat ondersteboven op de werkvloer gelegd. Het raamwerk wordt, ook

omgekeerd, hier opgelegd. Het raam wordt nu door een aantal hechtlassen

aan de plaat bevestigd. Dit zijn lassen van ca 10 em lengte tussen de

flenzen en de vloerplaat. Het nu ontstane werkstuk noemen we een balk

veld.

1---1--+-+--,:I 0,5•.• 2 m•

Het werkstuk tijdens bewerking

Figuur 1.1. Opbouw van een balkveld.

1
E

i___20m _

Typische afmetingen te lassen
compartimenten

Typische hoeksituatie
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De naden van zo'n balkveld worden vervolgens door middel van een zoge

naamde laskar afgelast. De belangrijkste eis die aan deze las wordt

gesteld is het volkomen waterdicht zijn. Dit om corosievorming te voor

komen. De laskar wordt met de hand voortbewogen, dit gebeurt door een

ervaren lasser. Dit werk is echter zeer geestdodend en vraagt zeer veel

tijd. Zo'n balkveld bevat in de orde van 1 Km lasnaad. Een compleet

platform bestaat uit b.v. 25 van zulke balkvelden. Ala het lassen dus

gebeurt met een snelheid van 1 em/sec, dan moeten we denken aan ca 500

manuren. Bovenstaande gegevens verklaren de vraag naar automatisering.

Ret automatiseren van het werk met de laskar zal in het vervolg worden

aangeduid met het "Balkvelden probleem".

De belangrijkste voorwaarde die hierbij aan de orde komt is door mijn

voorgangers aangeduid als het schoenendoosprincipe. Omdat de afmetingen

van de I-balken zeer varierend zijn, is het niet toegestaan om met enig

deel van de lasmachine buiten de door de lasnaad begrensde contour te

komen. Met andere woorden de lasmachine moet in staat zijn om een las

te leggen tussen de bodem en een wand van een grote schoenendoos.

TTPISCHE HOEKSITURTI£

Figuur 1.2. De hoeksituatie.

SCH9ENDOOSPRINCIP£

Met een robot waaraan een lasmachine is bevestigd kunnen deze naden

worden gelast. Ret is echter moeilijk om het balkvelden probleem op een

efficiente Manier op te lossen met een voorgeprogrammeerde lasrobot:

- Voorprogrammering vereist een nauwkeurige positionering van het zeer

grote werkstuk.

- Programmering wordt een enorme klus door de diverse afmetingen van

de compartimenten.

- Ten gevolge van de temperatuursinvloeden veranderen de afmetingen

van het werkstuk tijdens het lassen.
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Hieruit kan men konkluderen dat de oplossing van het balkvelden probleem

een robot is die zelf de ligging van de naad zal moeten bepalen. Dit

betekent dat er gebruik zal moeten worden gemaakt van een baansensor.

Ret is nu mogelijk om het balkveldenprobleem als volgt in het kort te

formuleren.

Probleemstelling :

Ontwerp een sensorgestuurde robot die voorzien van een lastoorts kan

lassen langs de bodembegrenzing van een veld dat bestaat uit een aantal

zeer grote tegen elkaar geplaatste schoenendozen.

1.2. Fasering van het onderzoek.

In de vorige paragraaf is reeds melding gemaakt van het gebruik van

sensoren. De taken die zoln sensorsysteem heeft zijn de volgende:

Ret zoeken van de lasnaad

Ret detekteren van het verloop van de lasnaad tijdens het lassen.

Ret detekteren van een hoek en het bepalen van de positie en grootte

van die hoek.

Het detekteren van de voltooiing van de lasbaan.

Deze taken vinden we terug bij het lassen van een compartiment.

®

o ®

®

®

0'

CD H.t za.k.n nur d. nud

® Hat I••••n v.n h.t r.cht••tuk

® H.t I....n door d. hoek

(!) te,ugk•• , n ••, het beglnpunt

Figuur 1.3. Verschillende fasen tijdens het baanvolgen.
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Bij deze aanpak is het slechts nodig om zeer globaal de ligging aan te

geven van een aantal punten die ongeveer in het midden van de diverse

compartimenten liggen. Als de robot op zoln punt wordt geplaatst kan van

daaruit een compartiment gelast worden. Vervolgens zal dan het volgende

punt worden opgezocht enz.

om tot een goede oplossing voor dit probleem te komen moet eerst worden

onderzocht welke vrijheidsgraden voor zoln machine nodig zijn. Daarnaast

moet een opzet worden gevonden om zoln systeem te kunnen besturen, zodat

in de experimentele fase een aantal baanvolgmethoden kunnen worden ge

test. Het onderzoek is hiertoe opgesplitst in een aantal fasen, die

steeds een uitbreiding van het systeem inhielden.

In de eerst fase is een proefopstelling gebouwd met twee translatie

vrijheidsgraden voor de toortsbewegingen. De sensorbewegingen werden

gerealiseerd door middel van een rotatie-vrijheidsgraad. De contour werd

gesymboliseerd door een zwart-witovergang die was gemaakt door het plak

ken van zwarte tape op een witte ondergrond. De sensor bestond hier uit

een array van zes fototransistoren. In deze fase is een baanvolgalgorit

me gebruikt dat zowel de toorts als de sensor boven het midden van de

naad hield.

Tijdens fase twee wordt de beweging van de toorts in de hoek bestu

deerd. Daartoe wordt de opstelling uitgebreid met twee vrijheidsgraden

die nodig zijn voor de extra bewegingen in de hoek. De sensor is tijdens

deze fase dezelfde als in de eerste fase en blijft ook hier in het mid

den hoven de naad. De toortsmanipulator blijft nu echter in zijn geheel

binnen de contour.

In de derde fase gaat het onderzoek van start naar het gebruik van een

professionele sensor. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de

Opt~sche Profiel Sensor (OPS) van de firma Oldelft. Deze sensor is in

staat om een profiel op enige afstand waar te nemen en te herkennen.

Tijdens deze fase moet de gehele toorts/sensorcombinatie zich binnen de

contour bewegen. De proefopstelling zal nu worden verlaten. De bewegin

gen moeten dan plaatsvinden door middel van een commercieel verkrijgbare

robot. Orndat te verwachten is dat de problemen zich hoofdzakelijk zullen

voordoen in de hoek zal in fase drie aIleen maar op de hoekbeweging

worden gelet.
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Als de derde fase is beeindigd is in principe voldoende kennis vergaard

om het onderzoek in deze vorm te besluiten. Men kan zich dan gaan toe

leggen op de uiteindelijke mechanische uitvoeringsvorm van zorn machine.

We zullen deze fase aanduiden met fase 4.
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om de software te ontwikkelen voor de besturing van een balkveldlasma

chine, is er met obehulp van een aantal mensen in de vakgroep een proef

opstelling gebouwd. Met deze provisorische imitatie van een robot konden

een aantal zaken worden onderzocht.

We konden nu testen of de ideeen die bestonden over de volgalgoritmen,

het besturingssysteem en hat aantal vrijheidsgraden juist waren. Met

deze opstelling was het relatief eenvoudig om nieuwe vrijheidsgraden bij

te bouwen.

Oak het algoritme dat gebruikt moet worden om zo'n lasnaad te kunnen

volgen stond nog niet vast. Met deze opstelling kon het volggedrag wor

den zichtbaar gemaakt.

De proefopstelling bestaat uit een mechanische opstelling met een bestu

ringssysteem. De opstelling kan door middel van vier vrijheidsgraden

bewegen. Deze vrijheidsgraden kunnen worden opgesplitst in twee groepen

van elk twee bewegingsrichtingen. Beide groepen bewegen de toorts in

'hetzelfde horizontale vlak.

De eerste set levert bewegingen op in een cartesisch coordinaatstelsel.

De toorts kan hier door bawegen in een X- en Y-richting. Tijdens de

eerste fase van het onderzoek werd de derde bewegingsvrijheid slechts

gebruikt voor de sensorregeling. Men was toen in staat om verschillende

principes voor het volgalgoritme te testen. Er is toen een keuze gemaakt

voor het algoritme. De tweede set van bewegingen zijn in een poolcoor

dinaat stelsel. We spreken hier van een beweging in de R-en in de Fi

richting. De beweging in de R-richting wordt gerealiseerd door het uit

schuiven of intrekken van een uitschuifeenheid. De hoek die deze arm

maakt met de X-as is de Fi-vrijheidsgraad. Door middel van deze tweede

set kunnen de maer gecompliceerde bewegingen in de hoek worden uitge

voerd.
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2.1. De mechanische opstelling.

De splitsing van de vrijheidsgraden in twee sets is ook terug te vinden

in de mechanische opstelling. Deze bestaat uit een frame waarover zich

in de lengterichting een loopwagen kan bewegen. Op deze loopwagen be

vindt zich een loopkat die zich loodrecht op de bewegingsrichting van de

....-_._._._.__._.-

wagen beweegt. ---_o-t_::l-.....IIiIIIo====_.........__lIIr
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Figuur 2.1. De portaalkraan.

De krachtbronnen van deze bewegingen zijn een tweetal permanentmagneet

motoren van het type 550 E van de firma Electrocraft company. Door

middel van deze constructie worden de bewegingen in de X-en Y-richting

gerealiseerd. Voor de positie bepaling is een tenturnpotmeter verbonden

aan de loopwagen, en een aan de loopkat. De overbrenging is zodanig dat

tien slagen van deze potmeter overeenkomen met een verplaatsirrg in de

betreffende richting van 1m20. Door middel van een ADC kan de positie

worden vertaald naar een digitaal woord met een resolutie van 0.3 rom per

bit.

Figuur 2.2. De portaalaandrijving.

Een uitgebreidere beschrijving van dit gebeuren vindt U in de verslagen

van mijn beide voorgangers, J. Smit en H. van Leijsen. Lit (1) en (2).
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Aan de loopkat is vervolgens de manipulator opgehangen. Deze kan de

toorts in twee richtingen t.o.v. het ophangPUnt bewegen. Er kan een

rotatie worden uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van een draaitafel

van het type UR 100 CC van de firma Microcontrol, met bijbehorende elec

tromotor. In deze motor bevindt zich tevens een zogenaamde incrementele

positieopnemer. Deze geeft via een tweetal uitgangen twee blokvormige

signalen af die 900 ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Hieruit

kan de verplaatsing van de draaitafel worden bepaald met een resolutie

van .01 graad/bit. Aan deze tafel is vervolgens de uitschuifarm beves

tigd. Deze wordt gevormd door een aangepaste versie van een lineaire

aandrijfeenheid, aandrijving I, besteld bij AAC Energie B.V. Aan het

uiteinde van deze toorts is een dummy lastoorts bevestigd. Ook hier is

op de motoras een incrementele opnemer bevestigd. Deze opnemer heeft een

resolutie van 1/64 rnm/bit.

Naast deze uitschuifarm is aan de rotatietafel eveneens de sensor beves

tigd. Deze sensor bestaat uit een zestal fototransistoren die naast

elkaar zijn geplaatst.

Figuur 2.3. De manipulator.
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2.2. De structuur van het besturingssysteem.

Het systeem om deze opstelling te besturen heeft een hierarchische op

bouw. Deze opbouw wordt weergegeven door de volgende figuur.

OPERATOR

HP 9221

uP pos it t e uP posit 1e uP uP

P P
Inal. Inll. 0 Inll. 0

TACHO TACHO s rege- srege- rege-
I liar IIlir liar
t t
I
e e

INeREH. INCREH.

OPNEHER OPNEHER

Figuur 2.4. Opbouw van het besturingssysteem.
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Aan het hoofd van de hierarchie staat een HP9220 procescomputer. Deze

communiceert met de operator via een toetsenbord en een beeldscherm.

Vervolgens wordt iedere vrijheidsgraad bestuurd door een eigen micropro

cessorsysteem. De hiervoor gebruikte processor is de 8039 van Intel.

Deze microprocessoren communiceren met de hoofdprocessor door middel van

een tweetal GPIO interfaces. (General Purpose Input Output). De ~-pro

cessoren kunnen via een DAC aan een analoge regelaar een setpointsnel-

heid doorgeven. De terugkoppeling van de positie en snelheid gebeurt bij

de X- en Y- subsystemen direkt. Aan de motoras zijn namelijk een tacho

generator en een potmeter verbonden. De spanning die de potmeter afgeeft

wordt via een DAC meteen aangeboden aan de ~P en is rechtstreeks 'gekop

peld aan de positie. De snelheidsinformatie kan rechtstreeks van de

tachogenerator aan de regelaar worden aangeboden.

Bij de systemen die werken met een incrementele opnemer is een en ander

enigzins gecompliceerder. Zoals gezegd levert een incrementele opnemer

een tweetal signalen af die 900 t.o.v. elkaar zijn verschoven. Uit het

teken van de faseverschuiving kan de bewegingsrichting worden bepaald.

Uit de frequentie is de snelheid af te leiden.

Door deze pulstreinen op een bepaalde manier te bewerken is het mogelijk

om twee andere pulstreinen te verkrijgen. De ene lijn levert dan een

puIs, telkens als er over een eenheid in de positieve richting wordt

bewogen. De andere lijn geeft een signaal als er wordt bewogen in de

negatieve richting. Door deze pulsjes te tellen kan een positie en een

tachosignaal worden afgeleid.

•
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Figuur 2.5. Het signaal van de incrementele opnemer.

De sensorintelligentie wordt door het FI subsysteem gerealiseerd.
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HET VOLGEN VAN DE B~T.

We zagen reeds dat bij het lassen van een balkveld een aantal taken zijn

te onderscheiden.

1: Het zoeken van de lasnaad en het ontsteken van de toorts

als deze bij de te lassen baan is gebracht.

2 Het bewegen van de lastoorts langs het min of meer rechte

baanstuk.

Tijdens deze fase meet steeds worden gecontroleerd of er

een hoek of het einde van de lasbaan in aankomst is.

3 Het bewegen van de toorts door de hoek.

4 Het doven van de toorts na voltooiing van de lasbaan.

Vervolgens wordt de manipulator teruggebracht in de begin

positie.

In dit hoofdstuk zal worden behandeld hoe de diverse bewegingsstrategien

zijn opgebouwd.

3.1. Baanvolgalgoritmen.

Om sensorgestuurd een baan te kunnen volgen is sensorinfortmatie nodig.

De wijze waarop deze kan worden verkregen is afhankelijk van de sensor

keuze. Om de verschillende wijzen van informatievergaring te illustreren

wordt de volgende symbolische weergave van de toorts-sensorcombinatie

afgesproken.

IIlIIlll'\llT

Figuur 3.1. SYmholische manipulatorweergave

Met deze configuratie zijn een aantal verschillende volgstrategien denk

baar.
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3.1.1. De zijstapmethode.

In het geval van de zijstapmethode heeft de manipulator een vaste orien

tatie. De sensorvector wordt dan vastgehouden in wat de globale richting

wordt genoemd. De sensor kijkt naar de lasnaad op een zekere afstand

voor de toorts. De sensoroutput is een maat voor de dwarsafstand tussen

de naad en het midden van de sensor. Uit de bekende orientatie en posi

tie van de manipulator kan met deze dwarsafstand de ligging van de baan

worden bepaald. Door de op deze manier gevonden baanpunten op te slaan

kan een rij van punten worden gevormd die de baanligging beschrijven.

Bij deze methode kan een baan worden gevolgd, mits die baan binnen de

sensormeetlijn blijft.

Figuur 3.2. De zijstapmethode.

3.1.2. De sleepmethode.

Voor een baan met een zeer grote kromtestraal kan de sleepmethode worden

gebruikt. Deze methode bestaat uit twee zich gelijktijdig voltrekkende

acties. Ten eerste wordt de toorts met konstante snelheid in de richting

van de sensor bewogen. De tweede actie zorgt door rotatie van de sensor

vector dat de sensor steeds in het midden boven de naad blijft. We zien

deze methode weergegeven in de volgende figuur.

Figuur 3.3. de sleepmethode

Nadeel van deze volgwijze is dat bij veranderingen in de baan, de toorts

deze zal corrig~ren via een zogenaamde sleepkromme.
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3.1.3. De spoortreinmethode.

De derde methode is de zogenaamde spoortreinmethode. Deze methode is zo

gedoopt omdat de toorts de sensor voIgt op dezelfde wijze als een wagon

achter een locomotief aan loopt.

Er is in dit geval ook sprake van een sensorregeling die er voor zorgt

dat de sensor boven het midden van de naad blijft. Uit de toortspositie

en de hoek die de sensorvector maakt met de X-as, kan dan de ligging van

de naad worden bepaalt. De posities die op deze manier worden verkregen

kunnen worden opgeslagen in een FIFO rij. Vervolgens wordt de toorts

langs de punten uit die rij gevoerd. Met deze methode kunnen praktisch

aIle baanvormen worden gevolgd.

Figuur 3.4. De spoortreinmethode.

3.1.4. De keuze van het algoritme.

De keuze van het juiste algoritme is, zoals reeds is vermeld afhankelijk

van de keuze van het sensorsysteem. De zijstap methode is de eenvoudig

ste oplossing. Ret is nu niet nodig om een aparte sensorregeling te

bouwen. De orientatie van de manipulator kan nu worden vastgehouden.Een

nadeel is hier echter dat de sensormeetlijn voldoende lang moet zijn,

omdat anders de afwljking die kan worden toegestaan in de baan, te klein

zou worden.

Bij de sensor die in fase drie gebruikt zal gaan worden is de sensor

meetlijn van een zodanige lengte dat hier de zijstap methode kan worden

gebruikt. Bij de sensor van fase een en twee is dit echter niet het

geval. Deze heeft slechts een sensormeetlijn met een lengte van ca 5 rom.

Daarom is in fase een en twee gebruik gemaakt van de spoortreinmethode.

Deze is nauwkeuriger dan de sleepmethode en het zal later eenvoudiger

zijn om het systeem om te bouwen naar de zijstapalgoritme.
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3.2 De schematische opbouw van de manipulator.

om aan het schoenendoosprincipe te kunnen voldoen, kunnen we vanaf fase

2 niet meer uit de voeten met de schematische manipulatorvoorstelling

van de vorige paragraaf. De manipulator wordt nu immers uitgebreid met

de uitschuif- en rotatie-systemen.

h.

)

y

(

TDDr\.ve~\Dr

x

Figuur 3.5. Definities betreffende de manipulator.

De manipulator is opgebouwd rondom het draaipunt, ne rotaties zullen ook

plaats vinden om dit rotatiepunt. Aan het uiteinde van een arm met vari

abele lengte is een fictieve toorts opgehangen. Deze arm heeft een nomi

nale lengte Ro, deze lengte zal worden aangenomen tijdens het lassen van

de rechte baandelen.

Op een afstand R sens vanaf het draaipunt en een afstand Sva vanaf de

toorts bevindt zich het sensormeetpunt. De diverse richtingen worden be

schreven door een drietal vectoren. De toortsvector is die vector die

van het draaipunt naar de toorts loopt. De sensorvector loopt vanaf het

draaipunt naar de sensor. De bewegingsvector is de vector van de toorts

in nominale toestand naar de sensor.
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De sensor is zodanig bevestigd dat de bewegingsvector loodrecht staat op

de de toortsvector. De orientatie is zodanig dat de sensormeetlijn lood

recht staat op de bewegingsvector.

De orientatie en positie van de manipulator worden beschreven door de

stand van de diverse vrijheidsgraden. De eerste set, de X- en Y- assen,

geven de plaats aan waar het draaipunt zich in het cartesische assen

sstelsel bevindt. Door de tweede set wordt de orientatie beschreven. R

geeft aan hoe groot de afstand is tussen de toorts en het draaipunt. Fi

is de hoek tussen de toortsvector en de X-as.

3.3 Het volgen van min of meer rechte baandelen.

De rechte baan werd tijdens fase een gevolgd met de de spoortreinmet

hode. Orndat echter tijdens fase twee de manipulator een andere vorm

moest hebben voor de beweging in de hoek, was er ook een aangepaste

versie van het spoorttrein algoritme nodig. Deze algoritme zal worden

beschreven in de nu volgende paragrafen.

3.3.1. Bepaling van de baanligging.

Het hoofdsysteem heeft een inwendige klok die er voor zorgt dat met een

vaste periodetijd een signaal wordt afgegeven aan aIle subsystemen. Door

alles aan deze klok te relateren heeft het gehele proces een periodiek

karakter gekregen. Het rotatiesubsysteem zal als gevolg van het signaal

onmiddelijk doorgeven welke hoek de uitschuifarm maakt met de X-as. De

posities van de andere vrijheidsgraden zijn al bekend omdat deze direct

door het hoofdsysteem worden bestuurd. Nadat het hoofdsysteem het sig

naal afgeeft zijn dus aIle posities bekend. Orndat ook de afmeting en

opbouw van de manipulator bekend zijn kan nu vrij eenvoudig de positie

van de sensor, en dus van de naad worden bepaald. Dit gebeurt door de

volgende formules.
X = X + R * cas( Fi - Teta)

s sens

y = Y + R * SIN( Fi - Teta)s sens

Tijdens het lassen van de min of meer rechte baandelen geschiedt de ver

plaatsing door middel van de translatietafel. Orndat de manipulator bin

nen de contour moet blijven zal het draaipunt een parallelle baan door

lopeno De toorts zal dan de naad volgen.
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Het is dus zinvol om niet de punten op te slaan die op de naad liggen,

maar de punten die deze parallelle baan beschrijven. Zo'n parallelbaan

kan op verschillende manieren worden bepaald.

Uit de huidige sensorpositie en de vorige kan een punt worden be

paald op de parallelle baan. Er wordt dan een vector berekend van

vaste lengte die loodrecht staat op de verschilvector van deze twee

PUnten. Door deze vector op te tellen bij het laatste sensorpunt

wordt een punt op de parallelle baan gevonden.

2 Uit het vorige en het huidige sensorpunt en het vorige parallelle

baanpunt kan een punt worden berekend zodanig dat het nieuwe baan

deel evenwijdig en even lang is als het verschil van de twee punten

op de naad.

151 r lOll

u,-, \

methode 1

Figuur 3.6. Verschillende parallelle banen

151 \ \NMll

XSI-I lOll-I

methode 2

Het is in principe de bedoeling dat de manipulator tijdens het lassen

van min of meer rechte baandelen wordt voort bewogen door de translatie

tafel. Bij de eerste methode zou een correctiebeweging moeten worden

uitgevoerd door het rotatie- of het uitschuif-systeem.
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Bij de tweede methode is dit niet het geval. Vandaar dat de tweede

methode de meest geschikte is.

Als we de diverse punten als voIgt benoemen

X Het punt waar de sensor zich nu bevindt.
-si
X . , Het punt waar de sensor zich tijdens de vorige periode bevond.
-s~-

X Het te berekenen punt op de parallelle baan.
-mi
X . , Het vorige berekende baanpunt.
-nu.-

Dan geschiedt de berekening van het baanpunt alsvolgt:

X.=X"+X.-X,,-nu. -nu.- -s~ -s~-

Het punt X , dat nu is berekend kan worden opgeslagen in de buffer.
-m

3.3.2. "Continuous path regeling".

Het is de bedoeling dat de toorts met een constante snelheid langs de

Iasnaad wordt bewogen. Als de beweging aIleen wordt uitgevoerd door de

beide translatievrijheidsgraden, kan dit worden vertaald naar de bewe

ging van het draaipunt. Het draaipunt meet met een konstante snelheid

langs de baan bewogen, die wordt beschreven door de punten in de buffer.

Omdat de periodetijd en de baansnelheid bekend zijn, is het niet meei

lijk te bepalen hoe groot de afstand ~ is die tijdens een periode moet

worden afgelegd.

De hoofdcomputer bepaalt steeds de verplaatsing en zet deze om in een

verplaatsing in de X- en Y-richting. Dit gaat als voIgt in zijn werk :

Allereerst wordt een punt uit de buffer gezocht dat ver genoeg verwij

derd is van de huidige positie. Dit punt wordt het mikpunt genoemd. Nu

wordt de eigenlijke verplaatsing bepaald. Door een vector te berekenen

die vanuit de huidige positie wijst naar het mikpunt en waarvan de len

gte gelijk is aan ~.

De componenten van deze verplaatsing wordt vervolgens doorgegeven aan

het X- en Y-subsysteem. Deze bepalen de snelheid die dan gedurende de

volgende periode nodig is om deze verplaatsing uit te voeren.
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baanpunt mikpunt
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Jigging baan- en mikpunten

idem met sterke vergroting in dwarsrichting

Figuur 3.7. Continuous path regeling

Deze volgwijze heet "continuous path regeling" omdat de baan continu

doorlopen wordt. Dit in tegenstelling tot de z.g. "point to point rege

ling". Hier worden een aantal punten doorlopen. Om deze punten echter

nauwkeurig te bereiken meet de snelheid in de omgeving van die punten

sterk worden verlaagd. Hierdoor zou door de PTP regeling niet voldaan

worden aan de eis van konstante volgsnelheid. Over het verschil tussen

CP en PTP regelingen is in de verslagen .van mijn voorgangers reeds uit

geweid.

3.3.3. De volgfout door het gebruik van de primitieve sensor.

Het ontwerp van de besturing waarover dit verslag handelt, gaat uit van

het gebruik van de OPS van de firma Oldelft of een sensor die hieraan

nauw verwant is. Omdat deze sensor nogal groot en zwaar is voor de hui

dige proefopstelling wordt voorlopig gebruik gemaakt van een zelfgebouw

de provisorische sensor. De OPS "kijkt" door middel van een streep van

laserlicht die op het werkstuk valt. De lengte van deze steep bedraagt

ongeveer 8 em. De provisorische sensor bestaat uit een zestal fototran

sistoren die naast elkaar zijn geplaatst op een afstand van 1 rom. Bij de

OPS kan dus de zijstapmethode worden gebruikt. De orientatie van de

manipulator kan dan onveranderd blijven, terwijl de naad in zicht

blijft. Omdat de provisorische sensor slechts een bereik heeft van 5 mm,

moet deze steeds hoven de lasnaad worden gehouden.
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Oit gebeurt door enigzins te draaien met de manipulator. Hierdoor zal de

toorts, die op enige afstand van het draaipunt zit ook gaan draaien om

dat punt. Oeze beweging wordt dan als storing gesuperponeerd op de bewe

ging die de toorts al maakt tijdens het volgen van de naad. Hierdoor

wordt de volgnauwkeurigheid en de volgsnelheid beinvloed.

VOLGfOUT

Figuur 3.8. De volgfout.

Oeze fout zal ik echter tolereren. Bij het gebruik van de OPS kan immers

de hoek worden vastgehouden. Het probleem zal zich vanaf dat moment ook

niet meer voordoen.
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3.4. Het lassen door de hoek.

Orndat de lasnaad een rechthoekige baan beschrijft, is het volgen op te

splitsen in twee geheel verschillende gedeelten. Tijdens het volgen van

de rechte zijden is het al niet zo eenvoudig om enerzijds binnen de

contour te blijven en anderzijds genoeg informatie te vergaren om de

lasmachine te sturen. In de buurt van de hoek echter moet er nog meer

moeite worden gedaan om binnen de contour te blijven. Het zal blijken

dat het op dat moment niet altijd mogelijk is om informatie over de

baanligging te krijgen.

3.4.1 De hoekdetektie.

Als tijdens het volgen van de baan de sensor plotseling alles zwart

waarneemt dan wordt dat geinterpreteerd als een hoek naar rechts. De

sensor van de proefopstelling stelt ons aIleen in staat om te detekteren

waar zich een hoekpunt bevindt en niet hoe groot die hoek is. Er wordt

in dit geval vanuit gegaan dat zo'n hoek loodrecht is. Op het moment van

hoekdetektie vraagt de hoofdprocessor onmiddelijk aIle posities op van

de vrijheidsgraden, zodat de sensorpositie kan worden berek~nd.

Het gebruik van de OPS zal onS weI in staat stellen om de grootte van de

hoek te bepalen. Tijdens de behandeling van het verdere gedeelte van de

hoekprocedure ga ik er van uit dat de ligging en de grootte van de hoek

bekend zijn.

3.4.2 De hoekalgoritme.

Het bewegen door de hoek gaat in een aantal fasen. Meteen nadat de hoek

is gedetekteerd wordt er een punt berekend dat het bissectricepunt wordt

genoemd. Dit punt ligt op dezelfde afstand van de beide rechte baandelen

die de hoek vormen. Die afstand is de parallellafstand.

Tijdens deze berekening gaat de volgbeweging nog steeds door. Dit is

mogelijk omdat er nog een aantal punten zijn opgeslagen in de buffer.

Als het punt is berekend gaat het eigenlijke hoekalgoritme van start. De

eerste fase is het bewegen naar het bissectricepunt.
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)

Deze beweging is zodanig dat de toorts met een constante snelheid langs

de naad blijft bewegen. In het punt aangekomen, wordt de beweging over

genomen door de rotatie en uitschuifvrijheidsgraden. Dit is de tweede

fase. Er gaat dan een combinatie van roteren en uitschuiven resp. in

trekken van start. Deze beweging is ook hier zodanig dat de toorts met

een constante snelheid langs de naad beweegt. Is deze rotatie uitgevoerd

dan staat de manipulator klaar om aan een rechte naad te beginnen.

Alvorens echter de hoekprocedure te beeindigen wordt nog fase drie door

lopeno Tijdens het grootste gedeelte van de hoekroutine is namelijk de

naad onzichtbaar geweest voor de sensor. Dit betekent dat er nu nog een

gedeelte blind moet worden qelast.

•

Figuur 3.9. De beweging in de hoek.

V
las

R TAN ( 90 - ~)o • 2
2t =

In het volgende deel van deze paragraaf zullen deze drie fasen meer

uitgebreid worden belicht.

Tijdens fase 1 is het algoritme eigenlijk zeer eenvoudig. Het enige wat

nu moet gebeuren is het vervangen van de mikpunten in de queue door het

bissectricepunt. Het systeem zal dan vanzelf een rechtlijnige beweging

naar dat punt uitvoeren. Hier aangekomen begint fase 2.

We kunnen de beweging van R en Fi als volgt omschrijven. Stel dat op het

moment dat het bissectricepunt wordt bereikt is t=O. In het algemene

geval is de hoek tussen de lasnaden gelijk aan a. Dan geldt dat de

hoekroutine beeindigd is op tijdstip:
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Nu kunnen we twee gevallen onderscheiden.

I I
Ro a:

0 .. t .. * TAN( 90 - - )v 2
las

Nu geldt Fi = FiO - ARCTAN(
v * t
las )

Ro

R =

vIas

cos ( Fi - FiO)

a:* TAN ( 90 - 2 ) .. t .. 2 *
RO

vIas

a:* TAN( 90 - 2

Dan geldt a:
Fi = FiO - 180 + a: + ARCTAN( 2 * TAN(90 - 2) - vIas * t )

RO

R = SIN (FiO- Fi)

o
In het geval van de huidige opstelling wordt a: altijd 90 verondersteld.

De formules zullen in dat geval dan ook eenvoudiger zijn.

Tijdens het eerste deel zal de naad worden gevolgd door roteren en uit

schuiven. Tijdens het tweede deel door roteren en intrekken. Het volgen

van de naad gaat dan als voIgt in zijn werk. Ook hier worden een aantal

mikpunten bepaald. Echter dit keer worden deze niet bepaald door de

sensor. Nadat de hoek is gedetekteerd worden uit de ligging en de groot

te van de hoek een aantal punten afgeleid die op de lasnaad liggen.

Deze punten liggen op een vaste afstand ~ vanaf elkaar. De verplaatsing

is dan steeds te bepalen door het verschil te nemen tussen de huidige

positie en het eerstvolgende punt. Nadat dit gedeelte is doorlopen,

wordt tijdens de derde fase het gedeelte dat de sensor niet "gezien"

heeft, blind gelast.
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3.5. Het zoeken naar de naad.

Voordat het sensorgestuurde volgen kan beginnen moet allereerst de naad

worden gevonden. Dit gebeurt op de volgende wijze. De manipulator wordt

in een vaste .richting bewogen. De beweging gaat in de richting van de

toorts naar het sensormeetpunt. Het is op deze manier zeker dat de sen

sor steeds voorop loopt. Een eventueel obstakel, of natuurlijk het pro

fiel, wordt altijd gezien voordat het bereikt wordt.

Tijdens deze rechtlijnige beweging zal op een gegeven moment de naad

worden gevonden. Op dit moment wordt de sensorregeling ingeschakeld.

Vanaf dit moment is de positie van de sensor dus een punt op de lasnaad.

Het draaipunt zal tijdens dit gedeelte zodanig blijven bewegen dat de

toorts de sensor voIgt. Na enige tijd zijn twee of meer punten op de

naad bekend. Uit deze punten kan het beginpunt voor de parallelle baan

worden berekend. Nu kunnen de sensormeetpunten op de normale wijze wor

den omgezet in parallelle baanpunten. Het draaipunt wordt nu in de rich

ting van het beginpunt van de parallelle baan bewogen.

bewogen. Daar aangekomen kan de toorts worden ontstoken en het lassen

kan beginnen. De naad wordt vanaf nu gevolgd zoals in paragraaf 3.3 is

beschreven.

3.6. Het beeindigen van het naadvolgen.

Tijdens het volgen van de baan wordt steeds gecontroleerd of het draai

punt in de buurt komt van het beginpunt van de parallelle baan. Is dit

op een gegeven moment het geval, dan wordt het baanvolgen beeindigd. De

manipulator wordt dan terugbewogen naar de positie en de orientatie

waarmee het naadzoeken is begonnen.

In de toekomst stelt het gebruik van een optische sensor ons in staat om

het echte einde van de baan te herkennen aan de verandering van het

profiel van de lasnaad.
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De lasmachine is opgebouwd als een modulair hierarchisch systeem. Hier

toe is iedere vrijheidsgraad uitgerust met een eigen controlesysteem.

Zo"n systeem is opgebouwd rondom een 8039 microprocessor. Omdat er een

grote mate van overeenkomst is tussen de diverse subsystemen zullen deze

zoveel mogelijk gelijktijdig worden behandeld.

4.1. De taken van een subsysteem.

Bij de bespreking van het volgalgoritme zagen we dat het volgen wordt

opgesplitst in een aantal fasen. Hieruit volgen een aantal specificaties

voor de subsystemen.

De hoofdcomputer moet op periodieke tijdstippen de positie van

iedere vrijheidsgraad uit kunnen lezen.

2 Een subsysteem moet een door het hoofdsysteem gevraagde verplaat

sing, omzetten in een constante snelheid gedurende een periode.

3 De hoofdcomputer moet kunnen beschikken over de positieinformatie

van alle vrijheidsgraden op het moment van hoekdetektie.

Voor het rotatiesubsysteem zijn nog meer taken aan te wijzen. Dit sys

teem meet namelijk ook zorgen voor de sensorintelligentie. Tijdens de

rechte stukken worden de R- en Fi- vrijheidsgraden niet als zodanig

gebruikt. Hier wordt wel gebruik gemaakt van sensorinformatie. Tijdens

het lassen van de hoek wordt geen sensorinformatie gebruikt, terwijl

hier de R- en Fi-vrijheidsgraden intensief worden gebruikt om door de

hoek te bewegen.

Het rotatiesubsysteem meet dus behalve het bovenstaande takenpakket ook

nog een ander pakket van taken uit kunnen voeren. De hoofdcomputer moet

in staat zijn om het systeem over te schakelen van het ene naar het

andere pakket.

Het systeem moet er, door rotatie, voor zorgen dat de sensor boven

de lasnaad blijft.

2 Tijdens iedere periode moet, d.m.v. de hoek die de uitschuifarm

maakt met de X-as, de sensorpositie kunnen worden bepaald.
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3 Het systeem moet bij het doorgeven van deze hoekinformatie control

eren of de sensor zich ook inderdaad hoven de lasnaad bevindt.

4 Tijdens het zoeken van de naad meet dit systeem in staat zijn om het

bereiken van de naad te detekteren.

5 Tijdens het volgen van een rechte baan moet de hoek kunnen worden

gedetekteerd. Het is hovendien wenselijk dat deze hoekdetektie door

de hoofdcomputer kan worden in en uitgeschakeld.

De belangrijkste taak van de subsystemen is het besturen van de snelheid

van een vrijheidsgraad. Deze snelheid kan worden beinvloed door het

aanbieden van een analoge spanning aan de PI regelaar die de motor

voedt. De grootte van deze spanning is afhankelijk van een drietal fac

toren.

De verplaatsing die via de GPIO interface wordt opgegeven door het

hoofdsysteem. De snelheid meet evenredig zijn met deze verplaat

sing.

2 De gebruikte periodetijd. De snelheid is omgekeerd evenredig met

deze tijd.

3 De gemaakte fout van de vorige periode. Het systeem zal altijd een

zekere fout maken. Dit kan het gevolg zijn van afrondingsfouten maar

ook van fouten door vertragingen, drift enz. om de gevolgen van deze

fouten niet te laten accumuleren wordt steeds de grootte van de

afwijking bepaald, en afgetrokken van de opgegeven verplaatsing.

De snelheid hangt als voIgt af van deze grootheden

. Snelheid =:

Opgegeven verplaatsing - fout vorige periode

periodetijd

De regelaar krijgt een spanning aangeboden die evenredig is met deze

snelheid.

De optelling van de gewenste verplaatsing en de gemaakte fout gebeurt

in de micro-processor. Deze kan de positie bepalen,en is zo in staat om

de gemaakte fout te bepalen. De verdere verwerking geschiedt dan ana

loog.
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4.2. De hardware.

De hardware van een subsysteem is schematisch opgebouwd als in figuur

4.1.

GPIO
lot

Po..

I'!I TI P\

8039 uP

TI I.t 1'!4

IU

2716
EPROM

PI Rege
I aar

,..IU

- - - - --)

POSITIE &.
SNELHEIDS

BEPALING

Figuur 4.1 De hardware van een subsysteem.

Het hart van ieder subsysteem wordt gevormd door een 8039 microproces

sor. Deze is lid van de Intel 8048 familie en heeft de volgende

mogelijkheden :
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128 interne registers waarvan er 8 direct adresseerbaar zijn.

- 16 I/O lijnen bestaande uit twee achtbits I/O registers.

- Een externe achtbits databus.

- Een achtbits timer counter register met een interruptmogelijkheid.

- Twee testlijnen T1 en TO.

- Een interruptlijn.

Het programmageheugen dat intern ontbreekt bij deze processor, wordt

gevormd door een 2716 EPROM. Deze wordt geadresseerd via de bus en een 8

bitsadreslatch en uitgelezen met behulp van de Psen puIs.

De twee I/O registers worden op verschillende wijze gebruikt. Via peort

P1 wordt de communicatie gepleegd met de hoofdcomputer. Via P2 worden

een aantal pulsen en niveaus gerealiseerd voor besturing van de hard-

ware.

De interne timercounter wordt gebruikt voor de generatie van een timer

counter interruptsignaal dat wordt geactiveerd bij een hoekdetektie.

De testlijnen worden beide gebruikt. TO wordt gebruikt als handshake

signaal voor de communicatie met de hoofdcamputer. Via T1 kan de hoofd

computer de timercounter van de microprocessor een interrupt laten gene

reren. Dit gebeurt bij een hoekdetektie. Tevens wordt via deze lijn

aangegeven of het systeem bezig is met het lassen van een recht stuk dan

weI een hoek.

Via de interruptlijn wordt door de hoofdcomputer een periodiek signaal

aangeboden bestaande uit een puIs aan het begin van iedere periode. De

~-processor zal dan tijdens de interrupt routine de opgegeven verplaat

sing verwerken.

Aan het begin van een periode wordt de verplaatsing berekend die gedu

rende die periode moet worden uitgevoerd. Deze is dan in de vorm van een

acht bits binair woord. Qmdat de regelaar analoog is uitgevoerd, moet

dit woord worden omgezet in een gelijkspanning. De afregeling van deze

DAC en de analoge regelaar is zodanig dat als de uitgang van de DAC

rechtstreeks aan de regelaar zou worden aangeboden, de motor met een

zodanige snelheid beweegt dat de verplaatsing in 0.1 sec is uitgevoerd.
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Dmdat de periodetijd variabel is van 0.1 tot 1.6 sec moet de uitgang van

deze schakeling worden gedeeld door een factor die kan varieren tussen

0.1 en 1.6. Dit gebeurt d.m.v. een analoge deler. Deze bestaat uit een

weerstandsdeling die op digitale wijze kan worden ingesteld.

:ttl
_ _ It..........,.

--- -...

Figuur 4.2 De digitaal analoog converter.
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R
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Figuur 4.3 De hardwaredeler.

We kunnen afleiden dat voor de bovenstaande figuur geldt

v
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V
dac
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1 +--+-+

Ro Rl

Als dan R. als volgt is opgebouwd
~

b
i o----e:::J---

SV

I
I

--I.J

i
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R

De switch is gesloten als b = "1".
i

Bij b. = "0" is de switch open. Voor
~

R. kunnen we dus schrijven :
~

R
R. =
~ b. * 2

i
~

Figuur 4.4 Een element van de

hardwaredeler.
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Voor de deelfactor geldt dan

V 1
u = 3

2
i

V 1 + I b, *dac i=O 1

Op deze manier kunnen we delen door een via de software instelbare fac

tor tussen 1 en 16. De afregelingen zijn zodanig ingesteld dat delen

door een overeenkomt met een periodetijd van 100 msec. Dus wat de hard

ware betreft is deze instelbaar tussen 100 en 1600 msec met stappen van

100 msec.

De uitgang van deze deler wordt aangeboden aan een analoge regelaar.

Deze geeft de motor een zodanige snelheid dat het snelheidssignaal dat

de motor teruggeeft gelijk is aan de ingangsspanning.

4.2.1 De terugkoppeling.

Er zijn in het systeem twee terugkoppelingen. De snelheid wordt in de

vorm van een analoge spanning aangeboden aan de analoge regelaar. De

positie wordt in digitale vorm aan de microprocessor doorgegeven.

Bij het X- en Y-systeem is aan de motoras een tachogenerator en een

potmeter gekoppeld. Op deze manier worden er twee analoge spanningen

afgeleverd. Een die evenredig is met de positie en een met de snelheid.

Het snelheidssignaal kan zonder verdere bewerking worden aangeboden aan

de regelaar. De positie informatie moet echter worden omgezet in digi

tale vorm. Deze omzetting geschiedt door middel van een twaalf bit ACe.
Over deze omzetting is uitgebreid geschreven in het verslag van J.

Smite Lit (1).

De twee andere systemen hebben als terugkoppelmogelijkheid een incremen

tele opnemer. Het blok uit Fig. 4.1 dat is aangeduid als positie

snelheids-bepaling verwerkt het signaal van deze opnemer.
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Zoln incrementele opnemer levert een tweetal blokvormige signalen die
o

90 t.o.v. elkaar zijn verschoven. Door middel van een telpulsvormer

worden deze signalen omgezet in telpulsen. Bij iedere flank van een van

de ingangen wordt een puIs gegenereerd op de uitgang. Is de beweging in

positieve richting dan komt het signaal via Clu, in het andere geval via

Cld.

Deze pulsjes worden geteld in een up-down counter die wordt gereset als

de betreffende vrijheidsgraad door zijn nulpunt gaat. Bij de rotatieta

fel ligt dit wat moeilijker, omdat de teller hier bij het passeren in

negatieve richting niet vanaf nul naar beneden moet tellen maar vanaf

360. Om dit te realiseren word via de borrow uitgang van de teller, het

binaire woord voor 360 ingeklokt.

...: :::.
KIl CLU

1\
I'tSB

TELPULS UP I. ------v B
VORI'tER DOWN

---A
U

COUNTER S
KI CLD LSB

------v
"'" '7'

Nulpunt NULPUNTS RESET

REF".

'-------l - -
~

L
~UP I. R D TRCHO

DOHN T R
COUNTER --v' C -V c

H
L....-

< III llseC > RESET

.Jl !L
OSC.

Figuur 4.5 De tellerschakeling voor de incrementele opnemers.

De rotatietafel geeft zodanige incrementele signalen dat voor iedere

1/100 0 een telpuls wordt afgeleid. om tot 360 te kunnen tellen moet de

teller 16 bit lang zijn. De uitschuifarm heeft een resolutie van 1/64

mm/bit • Hier hebben we een teller nodig van 12 bit lang.

Het tachosignaal wordt verkregen door gedurende 10 msec de Clu en Cld

pulsjes te tellen. De uitgang van deze teller wordt via een latch aange

boden aan een DAC die aan zijn uitgang op deze manier een analoge tacho

spanning geeft.
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4.2.2 De sensorhardware.

De sensor is opgebouwd uit een aluminium blokje. In de onderkant van dit

blokje is een sleuf gemaakt. verder zijn een aantal gaten in het blokje

geboord. Drie van deze gaten monden rechtstreeks uit in de spleet. De

lampjes die in de spleet zijn gestopt werpen hun licht op de

ondergrond.

De zes andere gaten monden via een dun kanaaltje ook uit in de spleet.

Deze uitmondingen liggen vlak naast elkaar boven het bodemvlak.

gat voor de
1ichtbron

1ichtspl eet

Figuur 4.6 De sensorkonstruktie

gaten voor de
fototransistoren

aluminium blokje

1ichtkanaa1

De fototransistoren ontvangen dan afhankelijk van de kleur van de onder

grond veel of weinig licht. Op deze manier kan door gebruikmaking van

een eenvoudig schakelingetje hier een logische een als uitgang ontstaan

als de ondergrond wit is, en een nul bij een zwarte ondergrond.

Figuur 4.7 De sensorsignaalverwerking

Trani. 1
Trani. 2
Tr ani. 3
Trani. 4
Trani. 5
Tronl. 6
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Deze signaalbewerking is uitgebreid besproken in het verslag van Just

Smite De microprocessor die de sensor signalen moet verwerken kan deze

via de bus inlezen. De twee meest significante bits worden op een vast

niveau gehouden. Wat hiervan de reden is zal blijken in paragraaf 4.3.2.
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4.3. De software.

De microprocessorsystemen die de vrijheidsgraden besturen hebben ieder

hun eigen programma. De processoren werken met een woordbreedte van acht

bits. De hoofdprocessor werkt daarentegen met een woordbreedte van zes

tien bit. De communicatie'tussen deze systemen gebeurt via de zestien

bit brede GPIO interface. Per interface kunnen vanwege de woordbreedte

twee subsystemen met de hoofdcomputer worden verbonden. Men meet er dan

bij het ontwerp van de microprocessor programma's weI rekening mee hou

den dat de communicatie van deze subsystemen met het hoofdsysteem syn

chroon verloopt. Voo~ de programma's van de X- en Y-systemen is dit

eenvoudig omdat deze systemen identiek zijn.

Voor de twee andere systemen zijn de takenpakketten verschiIIend en dus

zijn de programma's ook verschiIIend. Ze zijn echter zo geschreven dat

ze wat betreft communicatie met de hoofdcomputer geIijkvormig zijn.

4.3.1. De XY-subsystemen.

•

lees nieu...e ver
plaatsing- O.

Bepaal de positie
en stuur d.~e n ••r de HP

Lees de periodetljd
en stet de deler in

Kijk of terugmelding
ge~enst is ; loja

set flag Fll
Bepaal fout e in

varige varpl ••tsing

TIMER COUNTER
INTERRUPT

Figuur 4.8 De programma's van een XY-systeem.
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De software voor de X en Y subsystemen is in feite vrij eenvoudig. Na

het starten vindt de initialisatie plaats. De periodetijd wordt inge

klokt, de beginpositie wordt doorgegeven aan het hoofdsysteem enz.

Hierna wordt de processor in een wachtlus gebracht. Deze wordt alleen

verlaten in het geval van een interrupt via de interruptlijn of via de

interne timercounter. De timercounter is zodanig ingesteld dat er een

interrupt wordt gegenereerd zodra testlijn T1 laag wordt.

Tijdens de interruptroutine die in iedere periode wordt aangeroepen,

wordt de opgegeven verplaatsing verwerkt. Hiertoe wordt eerst de positie

bepaald. Uit deze positie kan door middel van gegevens van de vorige

periode de gemaakte fout worden bepaald. Deze fout wordt opgeteld bij de

verplaatsing die wordt opgegeven door de hoofdcomputer. Het resultaat

wordt via de DAC en de deler aan de analoge regelaar aangeboden.

De timercounter routine wordt aangeroepen, direkt na een hoekdetektie.

Hier wordt de positie bepaald. Vervolgens wordt deze doorgegeven aan de

hoofdcomputer die dan in staat is om de ligging van het hoekpunt te

bepalen.

4.3.2 Ret rotatie systeem.

Het rotatiesysteem heeft twee takenpakketten uit te voeren. Tijdens de

rechte naad treedt dit systeem op als sensorregeling. Tijdens de hoek

fungeert de rotatietafel als vrijheidsgraad. Het besturingssysteem heeft

hier dus een volkomen andere werking dan tijdens het regelen. De soft

ware bestaat hier ook uit twee gedeelten. Er is een hoofdprogramma dat

cyclisch door de hoofdcomputer wordt onderbroken. Tijdens de interrupt

routine die dan wordt doorlopen wordt het werk als vrijheidsgraad ver

richt. Deze interruptroutine kan worden beinvloed door een flag die

wordt geset of gereset door het hoofdprogramma. De werking hangt verder

nog af van controlelijn T1 die wordt aangestuurd door de hoofdproces-

sore

Allereerst wordt het systeem geinitialiseerd. Dit is hoofdzakelijk een

uitwisseling van gegevens met het hoofdsysteem. Dit gedeelte komt ver

derop in deze paragraaf nog uitgebreider aan de orde.
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Figuur 4.9 Het hoofdprogramma van het rotatiesysteem.

Het programma kent twee toestanden, de lasmode en de niet lassende mode.

De hoofdcomputer bepaalt tijdens de initialisatie in welke toestand het

subsysteem wordt gebracht. De niet lassende mode bestaat uit een wacht

Ius. Het systeem gedraagt zich dan hetzelfde als de X- en Y-subsyste-

men.

In de lasmode wordt de sensor steeds uitgelezen. In het eerste gedeelte

dat is aangeduid met naadzoeken wordt steeds gekeken of de naad in beeld

is. Als dit op een gegeven moment het geval is dan wordt een interrupt

maar het hoofdsysteem gegenereerd, dit weet dat op dit moment de naad is

gevonden.

Vanaf dan is de sensorregeling ingeschakeld. Door lijn P17 laag te houd

en zal de hoekdetektie tijdens deze fase uitgeschakeld blijven. Als de

hoofdcomputer deze lijn hoog maakt dan zal steeds worden gecontroleerd

of er een hoek wordt bereikt. Dit is het geval als op een gegeven moment

aIle transistoren een zwarte ondergrond waarnemen.

Na deze hoekdetektie wordt de hoekroutine doorlopen.



De initialisatie

INITIALI5ATIE

I
DAC :. B Volt

B8paal d.. POSltt ..
en stuur die naar
d.. hoofdcomputer

51a d.. positte oak
op al. GH

L..... d.. p.. rlod.. tljd
en sla d.. z .. op

l<ijk of t .. rug.... lding
g......nst Is. Zo ja;

set flag F"1

Le•• iliad.. byte

• tel d.... 1factor in

I

Figuur 4.10

Het naadzoeken.

Figuur 4.11
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Eerst wordt ervoor gezorgd dat de regelaars 0

volt krijgen aangeboden. Vervolgens wordt de

positie bepaald en via twee bytes naar de HP

gestuurd. Deze positie heeft dan een resolutie

van 1/1000 per bit. Door de drie laatste bits

van dit woord af te hakken ontstaat de positie

met een resolutie van .0aO per bit. Deze

positie informatie wordt in twee registers

opgeslagen omdat de interruptroutine hiervan

straks gebruik zal gaan maken.

Daarna stuurt de HP de volgende gegevens

De periodetijd

2 Een woord dat aangeeft of

terugmelding gewenst is •

3 Het modebyte dat aangeeft of de

machine in de lasmode of in de

niet lassende mode is.

Nu kan de interrupt worden enabled en het

cyclische proces kan beginnen.

De sensor wordt uitgelezen. Als aIle transis

toren een witte ondergrond "zien", dan is het

woord dat van de sensor komt gelijk aan "7F

Hex" 1 Is dit het geval dan wordt de sensor

opnieuw uitgelezen. Dit herhaalt zich totdat

op een gegeven moment de sensorinformatie niet

meer "wit" is. Dan wordt een interrupt gegene

reerd en de hoofdcomputer weet dat de naad is

gevonden. De microprocessor wacht nu totdat T1

hoog wordt gemaakt. Als dit is gebeurd kan het

programma weer verder.

De regeling zal dan worden ingeschakeld dus de

sensor wordt boven de naad gehouden.
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De regeling.

De regeling wordt gerealiseerd door middel van een tabel. De gebruikte

tabel bestaat uit twee delen. De plaats in een van deze tabellen wordt

aangegeven door een woord van acht bits. De eerste twee van deze bits

geven aan in welke tabel er gezocht wordt.

"00" Geeft toegang tot de geldigheidstabel.

"01" Geeft toegang tot de regeltabel.

De plaats in die tabel wordt bepaald door de sensorinformatie.

In de normale toestand ziet de sensorinformatie er als voIgt uit

sensor informatie

SENSOR

"111000"

vooraanzicht.

+++ positieve draairichting +++

111000

wit zwart

Figuur 4.12 De sensorinformatie.

Afhankelijk van de plaats van de sensor boven de naad zal de sensorin

formatie variESren tussen "000000" en "111111". Als geldige informatie

zullen we "110000" en "111000" en "111100" accepteren. Op deze plaatsen

staat in de tabel een "1" die aangeeft dat de sensor in het midden boven

de naad zit. Deze tabel wordt echter pas tijdens de interruptroutine

gebruikt. De stuurtabel heeft een andere vorm.
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Sensorinfo tabelwaarde betekenis commentaar

000000 BO H snel rechtsom Dit is het normale

100000 88 H rechtsom regelgebied.

110000 83 H langzaam rechtsom

111000 80 H stilstand

111100 7C H langzaam linksom

111110 78 H linksom

111111 50 H snel linksom -----------
011111 50 H "
001111 50 H "

000111 50 H " Zie subscript.

000011 50 H " **
000001 50 H "

Op aIle andere plaatsen

is de tabelwaarde "00 H"

Figuur 4.13 De stuurtabel

De gevallen die niet in deze tabel voorkomen

zijn die toestanden die de sensor uitgang

normaal gesproken niet zou kunnen aannemen.

Het is niet zinvol om in deze situatie een

nieuwe stuurspanning af te leiden.

Het regelen gaat alsvolgt in zijn werk.

lees de sensor informatie.

2 Haal de stuurgegevens uit de tabel.

3 Als de tabel output een "0" is dan gebeurt

er niets. In de andere gevallen wordt de out

put van de tabel aan de DAC aangeboden.

Figuur 4.14 De sensorregeling

** De machine kan aIleen rechtsom volgen. In de gevallen die door

deze sensorinformatie worden beschreven zou de naad linksom wor

den gevolgd. Dit kan aIleen optreden bij het vinden van de naad.

De manipulator moet in dit geval omdraaien.
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De hoek

genereer een interrupt
voar de hoofdcomputer

bepaal de positie
stuur daze naar de HP

sl a posit,. op

Als Op een gegeven moment een hoek wordt gede

tekteerd, dan springt het programma naar een

deel waar deze hoek wordt behandeld.

Allereerst wordt de rotatievrijheidsgraad stil

gezet. Daarna wordt aan het hoofdsysteem door

gegeven dat een hoek is bereikt. Het hoofdsys

teem geeft dan aan aIle systemen te kennen dat

de posities moeten worden gemeld. Ook het

rotatiesysteem meldt dan de positie.

Als dan de deelfactor is ingesteld, gedraagt

dit systeem zich als een normale vrijheids

graad totdat door middel van T1 blijkt dat de

hoekroutine is beeindigd.

Figuur 4.15 De hoekroutine.

De interruptroutine.

We zagen reeds dat het systeem tijdens het hoofdprogramma zich hoofdza~

kelijk gedraagt als regelaar. Het gedrag als vrijheidsgraad wordt gere

aliseerd tijdens de interruptroutine en openbaart zich in hoofdzaak

tijdens het lassen door de hoek.

Het subsysteem kan aan het niveau van T1 zien welk gedrag wordt ver

wacht. Als T1 hoog is dan wordt het rechte stuk gelast. Het systeem moet

dan tijdens elke periode positieinformatie hebben. Het subsysteem geeft

eerst geldigheidsinformatie. Dit wil zeggen dat wordt aangegeven of de

sensor zich midden hoven de baan bevindt. Vervolgens wordt de positie

doorgegeven. Omdat in dit geval de regeling ligt besloten in het hoofd

programma hoeft er nu tijdens de interruptroutine niets meer te gebeur-

en.

Tijdens het lassen van de hoek is T1 laag. In dit geval gedraagt dit

systeem zich als elke andere vrijheidsgraad. Als dat gewenst is wordt

eerst de positie doorgegeven.
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Zoek op of deze
geldlg is.

Stuur geldtgheids
info naar de HP

1-----------<... F1

BEREKEN DE VERPLAATSING

UPDATE DE POSIT1E

Figuur 4.16 De interruptroutine.

Daarna wordt de fout bepaald die tijdens de vorige periode is gemaakt.

Deze fout wordt opgeteld bij de verplaatsing die is opgegeven door het

hoofdsysteem. om die fout te kunnen bepalen wordt in twee registers de

positie bijgehouden. Riertoe moet tijdens iedere interruptroutine deze

gewenste positie worden bepaald. Ret probleem bij deze vrijheidsgraad is

dat er steeds modulo 3600 moet worden gerekend.

De positiebepaling wordt gedaan door een 16 bits teller met een resolu

tie van .01° per bit. De opgegeven verplaatsing wordt uitgedrukt in een

byte. Deze heeft een two's complement representatie en een resolutie van

o.oaO per bit.

Samengevat krijgt de microprocessor dus de volgende plaatsinformatie

Twee bytes positieinformatie in binaire representatie met een

resolutie van 0.01° per bit

2 Een byte verplaatsingsopdracht in two's complement representatie

met een resolutie van o.oaO per bit.



-46-

Om hiermee te kunnen rekenen zijn enkele stappen nodig. Tijdens het

rekengedeelte van de interruptroutine wordt gewerkt in two's complement

en een resolutie van 0.080 per bit. Er zijn intern twee koppels van

registers die positieinformatie bevatten.

HH registers R4,RS bevatten de huidige hoek.

GH registers R2,R3 bevatten de gewenste hoek.

Aan het begin van het rekenproces worden de twee bytes positieinformatie

ingelezen en opgeslagen in HH. Om een resolutie vanO.080 per bit te

verkrijgen wordt de inhoud van de twee registers drie plaatsen naar

rechts verschoven.

R4 RS

X X X

MSB LSB

Na verschuiving

R4 RS

o 0 0

MSB LSB

Figuur 4.17 Verlaging resolutie.

Omdat HH tussen 0 en 360 ligt mogen we de combinatie van deze" twee re

gisters beschouwen als een 16 bits two's complement woord.

Tijdens de berekeningen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de

fout die tijdens een periode wordt gemaakt in een byte is uit te druk-

ken.

Een byte kan waarden aannemen die varieren van -128*0.08 = -10.24° tot

127*.08 = 10.16°. We kunnen aannemen dat de fout binnen dit interval

blijft. De fout wordt tijdens de interruptroutine bepaald door HH en GH

van elkaar af te trekken.
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Omdat de positie modulo 360 graden wordt weergegeven, zijn er drie ge

bieden waar het resultaat van deze aftrekking kan liggen.

- In de buurt van nul. Dit is de meest voorkomende situatie.

- In de buurt van 360. Dit kan optreden als het nulpunt wordt gepas

seerd.

In de buurt van -360. Ook dit kan optreden in de buurt van het

nulpunt.

Ligt het antwoord in de buurt van nul dan betekent dat dat de berekende

fout correct is. De uit te voeren verplaatsing is dan gelijk aan de

opgegeven verplaatsing minus de fout.

Is de fout in de buurt van 360 dan moet er eerst 360 vanaf worden ge

trokken, in de buurt van -360 moet 360 worden opgeteld, alvorens de

verplaatsing kan worden berekend.

Deze gevallen worden onderzocht en berekend tijdens het eerste rekendeel

van de interruptroutine.
B£REJ([H DE vERPLAATSING

Sepss' de hutdtge
positte (HH)

Lee. setpolnt (SP)
ve~pl •• HH + SP

Figuur 4.18 Berekening van de uit te voeren verplaatsing

Nadat de verplaatsing is berekend moet de gewenste positie voor de vol

gende periode worden bepaald. Dit doen we door de opgegeven verplaatsing

bij de gewenste hoek voor deze periode op te tellen

GH = GH + SP
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Omdat echter GH tussen nul en 360 moet blijven liggen, wordt er

voor gezorgd dat GH, als gevolg van de berekening altijd Kleiner wordt.

Cit kan men doen door bij positieve SP direkt 360 van het resultaat af

te trekken.

Aan het einde wordt nog gecontroleerd of GH Kleiner is geworden dan

nul. Is dit het geval dan wordt er 360 graden bij opgeteld, zoniet dan

is de uitkomst zelf geldig. Nu zijn de berekeningen uitgevoerd en het

resultaat kan naar de CAe worden gestuurd.

UPDAT£ POSITI£

Figuur 4.19 Berekenen van de nieuwe positie
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4.3.3. Het uitschuifsubsysteem.

Dit translatiesysteem is afgeleid van het rotatiesysteem. Dit is nodig

omdat ze via dezelfde interface zijn verbonden met de hoofdcomputer. Hun

communicatie moet dus synchroon lopeno

bepael positie
en stuur deze

nee' d. HP

•

enable tlme,
counter int

te,upt

Figuur 4.20 De programma's van het uitschuifsysteem.

Het hoofdprogramma heeft dezelfde initialisatieprocedure als we zagen

bij het rotatiesysteem. Na deze initialisatie wordt het programma in een

wachtlus gezet. In de lasmode wordt allereerst nog de timercounterinter

rupt mogelijk gemaakt.

De interrupt routine is enigszins afwijkend. Er wordt nu altijd een

uit te voeren verplaatsing berekend. Echter als T1 hoag is wordt er als

opgegeven verplaatsing nul aangenomen. Hier moeten vier bits van de

positieinformatie worden verwijderd omdat de teller een resolutie heeft

van 1/64 mrn per bit, terwijl de opgegeven verplaatsing een resolutie

van 1/4 mrn per bit heeft.

Als het rotatiesubsysteem zijn geldigheidsinformatie verstuurt dan meet

vanwege de gelijkvormigheid ook dit systeem een byte versturen. De in

formatie in deze byte wordt niet gebruikt door de hoofdcomputer. Daarom

stuurt het systeem op dat moment de toevallige inhoud van de accumula-

tor.

Tijdens de timercounterinterruptroutine wordt net zoals door de X- en Y

systemen de momentane positie doorgegeven aan de hoofdcomputer.
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DE SOFTWARE VAN HET HOOFDSYSTEEM.

Het hoofdprogramma is opgesplitst in twee delen. Naast het hoofdprogram

rna bestaat een subprogramma genaamd "STAP", dat cyclisch wordt aangeroe

pen. Er zijn drie signalen die als een rode draad door het besturings

systeem lopeno Via deze signaallijnen kunnen door de hoofdcomputer ac

ties worden opgestart in de microprocessorsystemen.

HOOFD- SUBSYS- SUBSYS- SUBSYS- SUBSYS-

COMPUTER TEEM 1 TEEM 2 TEEM 3 TEEM 4

T1

RESET

INTERRUPT

Figuur 5.1 Systeemopbouw.

T1 Via dit signaal merken de systemen wat voor een gedrag ze moeten

vertonen. T1 geeft namelijk aan dat er een rechte naad wordt

gevolgd. Als T1 laag wordt is dat het teken dat er een hoek is

gedetekteerd en dat de hoofdcomputer aIle posities wil weten.

T1 verloopt als voIgt:

lijn lijn enz •••••

hoek hoek einde.

baan

zoeken

rechte

lijn

hoek

u

rechte

u

rechte

Figuur 5.2 Het verloop van T1

Int dit signaal wordt cyclisch laag gemaakt. De subsystemen zien dit

laag worden als een interrupt. Tijdens de interruptroutine, die

dan doorlopen wordt, leest het subsysteem de gewenste verplaat

sing. Deze verplaatsing moet dan ook op dit moment al klaar staan

op de inputpoort van de microprocessoren.

Reset Als dit signaal wordt laaggemaakt worden aIle subsystemen

opnieuw gestart.



-51-

De hoofdcomputer heeft de volgende taken.

1 Verzorgen van de communicatie met de operator.

2 Communicatie met de subsystemen

3 Berekenen van de verplaatsingen per vrijheidsgraad

Deze taken worden hoofdzakelijk gerealiseerd in het subprogramma "STAP"

dat cyclisch wordt aangeroepen door het hoofdprogramma. Voor de bereken

ingen die hiervoor moeten worden uitgevoerd kan dit subprogramma kiezen

uit een drietal rekenprogramma's

- REKENPROG.

HOOFD- "STAP"

PROGRAM-

MA - REKENPROG.

- REKENPROG.

Figuur 5.3 De opbouw van het programma.

5.1 Het cyclische programma "STAP".

Dit programma vervult de volgende taken.

1 Generatie van interruptsignaal naar aIle subsystemen.

2 Het plegen van communicatie met de diverse subsystemen.

3 Berekenen van de gewenste verplaatsingen voor iedere vrijheidsgraad.

4 Het versturen van die verplaatsing.

5 Zorgen voor de nodige gegevensuitwisseling met de monitor.

De werking van dit programma kan worden beinvloed door een aantal vari

abelen die de gebruiker door middel van het hoofdprogramma interaktief

kan instellen.
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gene~ee~ tnte~~upt

lees de nodige

stuu~ be~ekende ve~plaatsing

"aa~ de subsystemen

stuu~ de gewenste gegevens

naa~ de montto~

be~eken de positie die

zal wo~den be~eikt

Fiquur 5.4 Subprogramma STAP.

ad 1 Het interruptsignaal wordt gegenereerd door het laagmaken van een

controle lijn van de XY-interface. (CTLO)
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De gewenste communicatie is afhankelijk van twee booleans.

Reg_mode Deze geeft aan dat de machine bezig is met het lassen

van een min of meer rechte baan. In dit geval moet

tijdens iedere cyclus de sensorinforrnatie worden bin

nen gehaald. Deze bestaat uit een drietal bytes. De

eerste byte geeft aan of de sensor inforrnatie bruik

baar is. De twee andere bYtes geven de hoek tussen de

toorts en de X-as, en dus indirekt de sensorpositie

weer.

Terugrneld Deze geeft aan dat de subsysternen tijdens iedere pe

riode hun positie terugrnelden. Is dit het geval dan

moet het hoofdsysteern van iedere interface een tweetal

bytes inlezen.

ad 3 De manier waarop de verplaatsing wordt berekend is afhankelijk

van de mode waarin de machine verkeert. Deze mode wordt bepaald

door drie boolean variabelen.

Moving Deze geeft aan dat de manipulator wordt verondersteld

in beweging te zijn. Als dit niet het geval is, staat

de machine dus stil en zijn aIle verplaatsingen nul.

Sensmove Deze geeft aan dat de machine bezig is met het volgen

van de lasnaad. Dit is vanaf het moment dat het zoeken

begint, tot het moment dat het eindpunt wordt be

reikt.

Reg_mode Deze geeft aan dat een min of meer rechte baan wordt

gevolgd.

De modes waarin de machine kan verkeren zijn de volgende

Zero mode : Deze mode is wanneer de lastoorts stil staat, dus als moving

is "0". Tijdens deze mode wordt geen rekenprogramma aangeroepen.

Imrners de op te geven verplaatsingen zijn nu nul.

Man mode : De machine verkeert in deze mode wanneer er geen baan wordt

gevolgd en er toch een beweging moet worden gemaakt. Dit kan

bijvoorbeeld zijn tijdens de uitvoering van een door de operator

opgedragen verplaatsing. In dit geval is Moving = "1" en

Sensmove = "0". De berekening van de verplaatsingen vindt nu

plaats in subprograrnrna "MAN COMPUTE"
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All mode : In deze mode worden aIle niet sensorgestuurde bewegingen

uitgevoerd die in verband staan met het baanvolgen. Dit is dus

het geval tijdens het lassen door de hoek en tijdens het zoeken

naar de naad. Deze mode wordt gekenmerkt door :

Moving ="1", Sensmove = "1" en Reg_mode = "0". De berekeningen

worden in dit geval uitgevoerd door subprogramma "ALL"COMPUTE"

Ln mode : Hier wordt de min of meer rechte baan gevolgd. De codering

veor deze mode is Moving = "1", Sensmove = "1" en Reg_mode = "1".

Het rekenprogramma voor deze mode heet "LN COMPUTE"

Scrtrack

ad 4

ad 5

Het versturen naar de subsystemen geschiedt in twee stappen.

Eerst worden de eenheden van de verplaatsingen omgerekend. Het

hoofdprogramma rekent namelijk in mm en graden. De verplaatsing

meet echter worden opgegeven in de eenheid die het betreffende

subsyteem hanteert. Voor de X- en Y- subsystemen is dit .3 mm,

voor de uitschuifeenheid is dit .25 mm en voor het rotatiesubsys

teem is dit .08 graad. Na deze amzetting wordt de berekende ver

plaatsing via de GPIO interface op poort P1 van de betreffende

microprocessor gezet.

Ook bij de terugmelding aan de operator zien we weer een aantal

verschillende mogelijkheden. De keuze wordt ook hier bepaald aan

de hand van een tweetal booleans.

Deze geeft aan dat monitor terugmelding gewenst is. De

operator krijgt dan een aantal gegevens aangeboden die

betrekking hebben op de berekeningen die tijdens

"STAP" zijn uitgevoerd.

Terugmeld Als terugmeld actief is dan wordt bij deze gegevens

ook de teruggemelde positie doorgegeven aan het

scherm.

5.2. De rekenprogramma's.

Het subprogramma "STAP" moet tijdens iedere periode een aantal bereken

ingen uitvoeren. hiertoe wordt afhankelijk van de toestand van de machi

ne een rekenprogramma aangeroepen. In deze paragraaf zullen deze reken

programma"s worden besproken.
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5.2.1 Subprogramma "LN COMPUTE".

Oit programma wordt aan geroepen tijdens het volgen van min of meer

rechte baandelen. Tijdens dit programma zijn de volgende variabelen van

belang

Phase Oeze geeft aan in welke fase van het naadvolgen het systeem ver

keert.

1 Geeft aan dat de baan gevonden is maar dat er nog geen enkel

punt op de baan is bepaald.

2 Geeft aan dat er reeds een punt op de baan is bepaald.

3 geeft aan dat er meer dan een punt op de baan bekend is.

In het normale geval heeft deze variabele de waarde drie. De

andere twee waarden komen slechts voor tijdens het zoeken van de

baan.

Xbeg,Ybeg : Oeze twee coordinaten geven het punt aan waar de machine is

begonnen met lassen.

X,Y De positie van het draaipunt.

Xs,Ys Het punt waar de sensor zich bevindt. Oit punt ligt in het norma

Ie geval op de te lassen naad.

Xm,Ym Het punt waar het draaipunt naartoe wordt bewogen.

Xmc,Ymc : Het mikpunt dat wordt berekend uit de zojuist bepaalde sensor

positie

Xmcm,Ymcm : Het vorige berekende mikpunt.

Xsm,Ysm : Het vorige sensorpunt.

Als de machine in fase drie verkeert doet LN_COMPUTE het volgende. Ten

eerste wordt het sensormeetpunt X berekend. vervolgens wordt uit dit
-s

punt en X en X een punt op de parallelle baan berekend. Oit nieuwe-mcm -sm
punt wordt in de FIFO rij geschreven.

Fase 1 verschilt van fase 3 doordat er in dit geval nog geen vorig mik

punt en vorig sensorpunt bestaan. Hier wordt het sensor punt bepaald en

opgeslagen als X • In fase twee zijn twee sensorpunten bekend, het is
-sm

nu mogelijk om het beginpunt van de parallelle baan te berekenen

Oit punt wordt als eerste mikpunt in de FIFO rij opgeslagen.

Als nu de sensorinformatie op deze manier verwerkt is, wordt de ver

plaatsing bepaald. Tijdens fase 1 en 2 is de verplaatsing zodanig dat de

toorts in de richting van de sensor wordt bewogen.
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Tijdens fase drie wordt de informatie in de FIFO rij gebruikt om de

toorts met een konstante snelheid langs de baan te bewegen. Wat er nu

gebeurt is het bepalen van de afstand tussen de huidige positie en het

mikpunt uit de queue. Er wordt nu steeds een mikpunt uit de queue ge

haald, net zolang totdat deze afstand groter is dan de weg die tijdens

de periode af moet worden gelegd. Is dit punt gevonden dan wordt een

vector bepaald vanuit de huidige positie naar het mikpunt. Vervolgens

wordt de lengte genormaliseerd op de afstand die tijdens een periode

moet worden afgelegd. De uit te voeren verplaatsing in de x_richting is

nu gelijk aan de X-coordinaat van deze vector. Voor de Y-richting geldt

natuurlijk hetzelfde. Op deze manier berekent dit programma de verplaat

singen veor de X- en Y-richting. De twee andere vrijheidsgraden hebben

in dit geval geen verplaatsingen nodig. Het rotatiesysteem zorgt immers

zelf voor de sensorregeling en de uitschuifeenheid staat stile

5.2. Subprogranmta "ALL COMPUTE".

Oit programma wordt opgeroepen tijdens het baanvolgen, maar dan op die

momenten dat er geen gebruik wordt gemaakt van sensorinformatie.

Tijdens het naadzoeken, in dit geval is phase 0, wordt de manipulator

loodrecht op de toortsvector bewogen. De toorts beweegt dan in de rich

ting van de sensor. De verplaatsingen zijn dan :

Ox = V move * Periode * SIN(Fi)

Oy = - V move * Periode * COS(Fi)

Dr = 0

Ofi = 0

Hierin is :

Ox,Oy,Or,Ofi

V move

Periode

de uit te voeren verplaatsingen voor de betreffende

vrijheidsgraden.

de snelheid waarmee de naad wordt gezocht.

de lengte van een periode.

Als Phase = 4 dan wordt lanqs een enigszins voorgeprogrammeerde baan

door de hoek bewogen. Oit bewegen door de hoek is op te splitsen in een

aantal verschillende gedeelten.
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1 Bewegen met het draaipunt naar het bissectricepunt door trans

latie

2 Bewegen met de toorts door de hoek door rotatie en uitschui-

Yen.

3 Hoekbeweging door rotatie en intrekken van de toorts.

4 Rechtlijnige beweging langs dat baandeel dat niet is waargeno-

men door de sensor.

Er moeten maatregelen worden getroffen om deze fasen vloeiend in elkaar

over te laten gaan. De volgsnelheid moet immers constant zijn. Aan een

variabele met de naam Afst is te zien met welke fase de machine bezig

is. Afst is de afstand die de toorts aan het einde van de volgende peri

ode zal hebben afgelegd als gevolg van het roteren en uitschuiven resp.

intrekken van de toortsmanipulator.

T
afstand

verloop van
varlabele Afst afgelegde ~eg door hoekbeweging

~ periode

tijd ---+

Figuur 5.5 Het verloop van Afst.

Behalve Afst is hier ook de variabele Phase van belang.

Phase = 4

Phase = 5

Oit betekent dat de hoekroutine nog in volle gang is.

Oit betekent dat ALL COMPUTE voor de laatste keer wordt aan

geroepen tijdens deze hoek."

In het programma wordt uitgegaan van een hoek van 900. Oit betekent dat

de toorts zich in de hoek bevindt als de afgelegde weg door rotatie en

uitschuiven gelijk is aan de parallelloopafstand. De hoekbeweging is

voltooid als deze afstand gelijk is aan twee maal de parallelloopaf

stand.
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De variabelen zijn

~ : De positie van het draaipunt

X
b

, : Het bisseetriee punt
- ~ssee

~ : De afstand die tijdens een periode wordt afgelegd.

~: De parallelloopafstand.

SELECT Phase

CASE 4

SELECT Afst

CASE 0

Norm = I ~ - ~bisseel
IF Norm ) ~ THEN

beweeg het draaipunt in de riehting van X
bi

•
- ssee

ELSE

beweeg het draaipunt naar X
b

,
- ~ssee

Afst = ~ - Norm

leg Afst af door uitsehuiven en roteren

Afst = Afst + ~

END IF

CASE" Rh

bereken R en Fi behorende bij Afst en beweeg naar deze

..

positie

CASE" 2 * Rh

~ Afst = Afst + ~

bereken R en Fi behorende bij Afst en beweeg naar deze

positie

CASE ELSE

~ Afst = Afst + ~

Bereken de eindpositie voor de manipulator en beweeg daar

naartoe. Phase = 5

END SELECT

CASE 5

Geef door aan de subsystemen dat de hoekroutine is beeindigd en

initialiseer voor LN COMPUTE. Phase = 3

END SELECT



Zolang Afst = 0 zal de manipulator recht naar het bissectricepunt worden

bewogen. Als wordt voorzien dat het bissectricepunt gaat worden bereikt

dan wordt begonnen met het roteren en uitschuiven. Vanaf nu wordt steeds

de te bereiken positie berekend. Deze wordt vertaald naar een verplaat

sing voor de R en Fi subsystemen. Het onderscheid dat wordt gemaakt

tussen Afst ( R en Afst ( 2 * Rh is nodig omdat in deze twee interval len

de te bereiken positie op een andere manier moet worden berekend.

Als op een gegeven moment Afst groter wordt dan 2 * Rh, dan is de hoek

routine bijna voltooid. Op dat moment is de nieuwe positie bekend. Fi

moet dan gelijk zijn aan de hoek waarmee begonnen is verminderd met 90 0•

R moet weer dezelfde lengte hebben als bij het begin van de hoekroutine.

De weg die wordt afgelegd om dit eindpunt te bereiken is niet per defi

nitie gelijk aan ~. Het tekort aan afgelegde weg wordt uitgevoerd door

translatie over X en Y.

Als de volgende keer ALL COMPUTE voor de laatste keer wordt aangeroepen

dan wordt er initialisatie gepleegd voor het programma LN_COMPUTE. Het

baanpunt, dat hoort bij de sensorstand, wordt bepaald. Dit punt wordt

opgeslagen in de FIFO queue en beschouwd als het eerste mikpunt.

5.2.3. Subprogramma MAN COMPUTE.

Subprogramma MAN_COMPUTE zet een opgegeven verplaatsing van het hoofd

programma om in een aantal verplaatsingen in een periode. De manipulator

zal op deze manier via de kortste weg met een konstante snelheid naar de

gewenste positie bewegen. Als deze positie is bereikt dan wordt de boo

lean variabele Man_ready "true" gemaakt.
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5.3. Het hoofdprogramma.

Als we de listing van het hoofdprogramma bekijken dan zien we de volgen

de opbouw

Titelpagina en declaratie van de variabelen.

Initialisatie en opstart routines

De menu's

Verplaatsing en update routines.

De lasroutine

Handshake subroutine

Subroutines voor het tekenen van plaatjes bij de menu's

en nog enkele ander subroutines.

Subprogramma's van algemene aard.

Subprogramma HOEKOM

STAP met de rekenprogramma's.

De eerste twee blokken van dit programma zullen voor zichzelf spreken.

Het blok met de menu's zal in een aparte paragraaf worden besproken. De

verplaatsings en update routines verzorgen de opdrachten die door de

operator worden gegeven tijdens het positie en parameter menu.

De lasroutine verzorgt het sensorgestuurd volgen. Ook deze routine zal

in een eigen paragraaf worden behandeld. Subroutine handshake reset de

subsytemen. Op deze manier worden tijdens het programma op een aantal

plaatsen voorbereidingen getroffen voor de te volgen routine.

De volgende twee blokken bevatten subroutines en subprogramma's die op

allerlei plaatsen in het programma worden aangeroepen.

Subprogramma HOEKOM verzorgt de beweging door de hoek. Ook hieraan wordt

een aparte paragraaf gewijd. Met het laatste blok hebben we reeds uitge

breid kennis gemaakt.
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5.3.1. De menu's.

Het programma communiceert met de gebruiker via een zogenaamde menucon

structie. De gebruiker ziet op het scherm een aantal mogelijkheden en

kan door bediening van functietoetsen een keuze maken.

hiertoe is onder in het beeld een balk te zien die bestaat uit tien vak

ken. Deze vakken corresponderen topologisch met tien functietoetsen op

het toetsenbord. In zo'n vak is in het kort beschreven wat de gevolgen

zijn van een druk op de functietoets.

Na het opstarten verschijnt de volgende balk

START

HELP

Balk 1 Het startmenu.

Als men op start drukt dan wordt gecontroleerd of de interfacekabels

correct zijn aangesloten. Is dit het geval dan worden de subsystemen

gereset en verschijnt er een lege balk in het beeld. Dit is tevens het

meest geschikte moment om de motoren te starten. Na een druk op een

willekeurige toets begint het eigenlijke programma. Drukken op HELP

leidt tot hetzelfde resultaat. Dan worden echter aanwijzingen gegeven

hoe het systeem opgestart moet worden.

De volgende balk is die aan de top van de menuboom.

HERSTART

BAANVOLGEN POSITIE PAR11.METERS EINDE

Balk 2 De hoofdbalk.

Het blok met daarin HERSTART staat vanaf nu altijd op die plaats. Druk

ken op deze toets heeft als gevolg dat de motoren worden stil gezet en

dat het programma opnieuw begint.
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Het blokje rechtsonder betekent steeds het einde van een menu. in dit

geval is dat tevens de beeindiging van het programma.

De drie andere toetsen staan aan het begin van de drie hoofdtakken van

de menuboom.

PARAMETERS.

Met behulp van deze tak kunnen een aantal programmaparameters worden

gewijzigd.

TERUGMELD DEFAULT LOOPSNELHEID HERSTART

MON. WEERG. PERIODE LASSNELHEID KLAAR

Balk 3 De parameterwijziging.

De blokken geven aan welke parameters kunnen worden veranderd. De blok

met DEFAULT heeft als gevolg dat al deze regelbare variabelen hun de

faultwaarde krijgen. Bij terugmelding en monitorweergave krijgen we de

volgende balk te zien.

HERSTART

AAN UIT KLAAR

Balk 4 Veranderen van boolean variabelen

Bij de andere parameters verschijnt een andere balk.

HERSTART

GROTER KLEINER KLAAR

Balk 5 Veranderen van real parameters.
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Bij drukken op GROTER of KLEINER wordt de betreffende parameter vehoogd

of verlaagd. Hier is het ook mogelijk om de grootte van de parameter in

te stellen met het draaiwiel op het toetsenbord.

Positie

Deze tak stelt de operator in staat om de manipulator bewegingen uit te

laten voeren. Hier zijn twee mogelijkheden, de manipulator kan naar een

gewenste positie worden gebracht, maar er kan ook een verplaatsing wor

den opgegeven.

De beweging moet steeds worden opgegeven per twee vrijheidsgraden.

XY POSITIE VERIFIEER RF POSITIE HERSTART

XY VERPL. STOP RF VERPL. KLAAR

Balk 6 Verplaatsing van de manipulator.

Nadat op een van de toetsen is gedrukt vraagt het syteem naar de gewen

ste verplaatsingen of positie. Deze worden vervolgens uitgevoerd. Het

drukken op STOP heeft als gevolg dat de machine wodt gestopt. VERIFIEER

heeft als gevolg dat de positie van de toorts opnieuw wordt bepaald. In

het programma betekent dit dat Handshake wordt aangeroepen.

Baanvolgen.

Met deze knop wordt de lasroutine aangeroepen.

START HERSTART

STOP KLAAR

Balk 7 Het baanvolgmenu.
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Hoewel dit het belangrijkste deel van het programma is, is de bediening

het eenvoudigst. Drukken op start heeft als gevolg dat het zoeken naar

de naad begint. Drukken op stop heeft as gevolg dat de hele routine

wordt gestopt. Als nu op nieuw op start wordt gedrukt begint de proce

dure opnieuw vanaf het zoeken naar de naad.

5.3.2 De lasroutine.

Bepnl
stal"tposltle

( intel"l"upt)

T1 haag vaal"
aIle subsystemen

(beglnpunt)

(delaytijd)

elnde hoek

wacht op einde baan
ot hoek detektte

beweeg tOOl"ts naal"
st artpos i tie

Figuur 5.6 De lasroutine.

pl"ocedul"e
HOEK OM
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Deze routine bestaat hoofdzakelijk uit een aaneenschakeling van wacht

lussen. Allereerst wordt het een en ander geinitialiseerd. De booleans

krijgen de juiste waarde. Dan wordt handshake uitgevoerd zodat ook de

subsytemen zijn geinitialiseerd. Nu gaat de manipulator op zoek naar de

naad. De verplaatsingen die hiervoor nodig zijn worden door subprogramma

"STAP" berekend en verstuurd. In het hoofdprogramma wordt nu gewacht

totdat het rotatie systeem door een interrupt te kennen geeft dat de

naad is gevonden. Als gevolg van deze interrupt wordt T1 voor aIle sub

systemen laag gemaakt. Vervolgens wordt op inputpoort P1 van de Fi ~P

nul aangeboden. Dit is veor het subsysteem een teken dat geen hoekdetek

tie gewenst is. Hierna wordt gewacht totdat variabele Phase drie wordt

gemaakt. Dit is het teken dat "STAP" het begin van de parallelle baan

heeft berekend en dat de toorts daar nu naartoe wordt bewogen. Als dit

punt is bereikt dan kan de toorts ontstoken worden. Nu wordt na enige

vertraging de einde baan detektie actief, en wordt door het aanbieden

van SOH aan poort P1 van het rotatiesubsysteem te kennen gegeven dat de

hoekdetektie mag worden ingeschakeld. Als dan na het doorlopen van de

baan het beginpunt weer wordt bereikt wordt de manipulator via

LN COMPUTE weer terugbewogen naar zijn oorspronkelijke positie.

5.3.3 Subprogramma HOEKOM.

Als tijdens het baanvolgen een interrupt wordt gegenereerd door het

rotatiesubsysteeem dan betekent dat dat er een hoek is bereikt. Als

gevolg van deze interrupt wordt HOEKOM doorlopen.

Dit programma bestaat evenals de lasroutine uit een initialisatiegedeel

te gevolgd door enkele wachtlussen.

Nadat aan aIle vrijheidsgraden kenbaar is gemaakt dat er een hoek be

reikt is, wordt de positie informatie gelezen. De ligging van het bis

sectricepunt wordt nu bepaald. Vervolgens wordt aan variabele Phase een

vier toegekend. Daarna wordt gewacht totdat STAP hiervan weer een drie

maakt. Oit betekent dat het lassen door de hoek is beeindigd. Daarna

wordt na enige tijd weer doorgegeven dat de hoekdetektie ingeschakeld

moet worden. Nu gaat het programma weer verder met de lasroutine.
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CONCLUSIES EN VOORUITBLIK.

Met het beeindigen van dit afstudeerwerk is fase 2 van het vooronderzoek

voltooid. De opstelling die een contour kan volgen terwijl de manipula

tor binnen die contour blijft is operationeel.

6.1. Beschouwing over de huidige opstelling.

De opstelling zoals die nu bestaat kent nog enige zwakke punten. Bij een

vervolgonderzoek kan deze opstelling niet meer gebruikt worden vanwege

de kleine afmetingen en de geringe belastbaarheid. Fase twee is vooral

belangrijk geweest veor het krijgen van inzicht in met name de hoekpro

cedure. Omdat de opstelling niet meer verder uitgebreid hoeft te worden

voor dit onderzoek is het niet zinvol om tijd te investeren aan de zwak

ke punten.

1- De eerste afwijking is de volgfout die afstamt van de draaibewegingen

die ~odig zijn om de sensor hoven de naad te houden. Deze fout is

beschreven in paragraaf 3.3.3. en zal vanzelf worden opgelost bij het

gebruik van de Oldelft sensor.

2- De tweede storing die de opstelling vertoont is een random beweging

die is gesuperponeerd op de oorspronkelijke beweging. Deze fout ver

toont zich uitsluitend bij de X- en de Y-vrijheidsgraad. De oorzaak

is een fout in de positie bepaling. Deze is een gevolg van ruis en

andere stoorinvloeden op de uitgangsspanning van de positiepotmeter.

Deze spanning wordt bemonsterd door de ADC. Het resultaat hiervan

wordt gebruikt om de positiefout te bepalen. Bij kleine verplaatsing

en en een korte periode is de storing echter al gauw groter dan de

werkelijke positiefout. Dit resulteert in een random beweging van de

betreffende vrijheidsgraad.

De oplossing kan op twee manieren worden bereikt. Men kan proberen

om de storingen te onderdrukken door goede aansturing van de lange

leidingen en filtering van het sensor signaal.

Een andere oplossing is de toepassing van incrementele opnemers voor

de positie bepaling. Deze hebben als nadeel dat de positie onbekend

is bij het opstarten. In principe is dat voor deze specifieke toepas

sing echter geen probleem, omdat het geheel onder sensorsturing werkt

en .alleen verplaatsingen dus belangrijk zijn. Voor degene die de

machine moet bedienen is het echter wenselijk dat de absolute positie

bekend is.
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3- De beveiligingen van het systeem zijn niet optimaal. Er is voorzien

in een aantal eindschakelaars die voorkomen dat de manipulator in

botsing komt met het geraamte. Verder is er een noodstopschakelaar

die de gebruiker in staat stelt om alle motoren af te schakelen.

De software is echter niet beveiligd. Toch kunnen er ook hier dingen

misgaan. Er zou in het hoofdprogramma steeds kunnen worden gecontro

leerd of de positie waarheen bewogen wordt mogelijk is zonder bot

singen. Verder kan het in sommige gevallen gebeuren dat in de subsys

temen de som van de positiefout en de opgegeven verplaatsing groter

worden dan het maximum dat door een byte kan worden bevat. Er gaat

dan overflow optreden. Dit heeft als gevolg dat de beweging foutief,

soms zelfs in de verkeerde richting, wordt uitgevoerd.

6.2. De Optische Profielsensor.

Nadat we hebben teruggekeken naar fase twee, zullen we nu vooruit gaan

kijken. Tijdens fase drie zal de toepassing van de Optische Profiel

Sensor (OPS), worden onderzocht. Deze sensor kan kontaktloos het profiel

van een werkstuk opnemen en herkennen en is reeds enige malen met succes

in andere toepassingen gebruikt.

De sensor werkt met de zogenaamde driehoeks dieptemeting. Een laser

werpt een lichtstraal op het werkstuk. De plaats die beschenen wordt zal

de lichtstraal diffuus reflekteren. Deze reflektie wordt via een optisch

systeem geconvergeerd op een ceo array.

laser ---------t

loser beam --------1

depth range -------1

,_-----cktec:tar OITO'/

_------objectift lens

'--------scanning axis

Figuur 6.1. De driehoeks dieptemeting.
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De plaats van het beeldpunt op dat array is een maat voor de diepte van

het werkstuk op de reflekterende plaats.

om nu een geheel profiel te kunnen opnemen wordt de straal door middel

van een motor en twee spiegeltjes over het werkstuk heen en weer bewo

gen._ Door nu een aantal malen tijdens zoln scan de CCD sensor uit te

lezen wordt de hoogte van een aantal punten bepaald.

--------- laser

Figuur 6.2. Werking Optische Profiel Sensor

De meetgegevens worden vervolgens gelineariseerd in een rechthoekig

assenstelsel dat is gedefinieerd rondom de sensor. Het aantal punten dat

is bepaald is zo groot dat er eerst een flinke datareduktie wordt toege

past alvorens de gegevens te versturen. Er meet vantevoren worden

opgegeven welk profiel verwacht wordt. Tijdens de signaalverwerking

worden de gemeten punten vergeleken met het opgegeven profiel. Bij vol

doende gelijkenis wordt de ligging van een aantal karakteristieke punten

bepaald. Deze punten kunnen dan vervolgens naar de hoofdcomputer worden

verstuurd.
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Voor toepassing in het balkveld zal de sensor anders moeten worden ge

monteerd dan gebruikelijk is. De sensor wordt nu vastgemaakt aan de

maipulator. Dit gebeurt zodanig dat de sensormeetlijn op een behoorlijke

afstand voor de toorts op het werkstuk valt.

~l

sensormeetlijn

Figuur 6.3. De bevestiging van de sensor.

•
Op die manier zijn we in staat om tijdig een hoek te detekteren. Deze

meet namelijk bekend zijn voordat het bissectricepunt wordt bereikt.

Als dan ervoor wordt gezorgd dat er een geschikte hoek is tussen de

sensormeetlijn en de te lassen naad, dan is het megelijk om de grootte

van de hoek te bepalen. In de onderstaande figuur zien we welke profiel

en worden waargenomen tijdens het volgen van de baan en bij nadering van

de hoek.

"'--------
Figuur 6.4. De opgenomen profielen.
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Door bepaling van de karakteristieke punten uit dit profiel zijn we in

staat om de ligging van de naad te detekteren. Behalve dit kunnen we

ook de ligging en grootte van een hoek te bepalen.

Figuur 6.5 Bepaling van de hoekgrootte.

In figuur 6.5 staan vier opeenvolgende posities van de meetlijn gete

kend. Tijdens het rechte stuk ziet de sensor steeds maar een punt op de

naad. (punten A en B). Bij de nadering van de hoek kan de sensor echter

per scan twee punten op de naad waarnemen.(punten e,F en D,E). Uit de

ligging van deze punten kan de grootte en de ligging van de hoek worden

bepaald.

6.3. Vooruitblik verder onderzoek.

In fase drie zal de sensor op een standaardrobot worden bevestigd. Met

deze combinatie wordt dan de hoekbeweging gerealiseerd. Bij de montage

van de sensor moeten de volgende zaken worden overwogen.

1- De sensormeetlijn moet een hoek maken met de lasnaad, die klein ge

noeg is om de grootte van de hoek te bepalen.

2- Het sensormeetpunt moet zover voor de lastoorts liggen dat de hoek

kan worden gedetekteerd voordat het draaipunt het bissectricepunt

heeft bereikt.

3- De sensor moet dicht genoeg bij de naad zitten. Het bereik van de

Oldelft sensor is namelijk nogal gering.
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4- Ret draaipunt voIgt een parallelle baan. De afstand moet zo klein

zijn dat de naad voor de sensor in beeld blijft. De afstand moet

echter ook groot genoeg zijn voor de beweging in de hoek.

Tijdens fase drie zal ook moeten worden onderzocht welke manipulaties

met de toorts mogen worden uitgevoerd onder behoud van de vereiste

laskwaliteit. De lasnaad moet immers waterdicht blijven.

Als fase drie is beeindigd en de resultaten bevredigend zijn zal moeten

worden gezocht naar een methode om een grote portaalkraan met voldoende

nauwkeurigheid te bewegen. Op dit moment beginnen echter reeds enige

grote gantry robots op de markt te komen. De nauwkeurigheid die de

fabrikanten verkondigen zijn ruimschoots voldoende voor onze toepassing.
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