
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Integratie van een optische profiel sensor in een lasinrichting met een industriele robot

van Velthoven, J.L.

Award date:
1986

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/bc7eb3e0-a13d-464d-9864-de65d9640da3


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

TECHNISCHE HOGESCHOOL
EINDHOVEN
Vakgroep Meten en Regelen

INTEGRATIE VAN EEN OPTISCHE
PROFIEL SENSOR IN EEN

LASINRICHTING MET EEN

INDUSTRIELE ROBOT
door J.L. van Velthoven

Rapport van het afstudeerwerk
uitgevoerd van december 1984 t/m december 1985
in opdracht van prof.ir. F.J. Kylstra
onder leiding van ir. N.G.M. Kouwenberg en dr.ir. E.J. Sol

ne afdeling der elektrotechniek van de Technische Hogeschool
Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van stage en afstudeerverslagen.



tweetal locaties

en Regelen aan de TH

theoretische en

gebruik van deze sensor, en met

voor zijn bijdrage aan de

Voorwoord.

Dit onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van HAS

Nederland (Hoogovens Automation Systems), een bedrijf wat

zich o.a. gespecialiseerd heeft in industriële

automatisering.

Het onderzoek heeft zich op een

afgespeeld: bij de vakgroep Meten

Eindhoven voor wat betreft het

voorbereidende werk, en bij Hoogovens Automation Systems

b.v. in Amsterdam voor de experimen~n en de praktische

werkzaamheden.

Ik wil deze gelegenheid nog benutten m1Jn dank te uiten aan

al diegenen, die dit project mogelijk hebben gemaakt en mij

met raad en daad hebben bijgestaan. In het bijzonder wil ik

hier noemen:

De firma Oldelft, voor het beschikbaar stellen van de

sensor en hun steun bij het

name ir. W.J.P.A. Verbeek,

theoretische gedachtengang.

De medewerkers van Hoogovens Automation Systems b.v., voor

de steun en prettige samenwerking in Amsterdam, en in het

bijzonder dhr. van Willigen, voor zijn inbreng op het

lastechnologische vlak.

De meàewerkers en studenten van de vakgroep Meten en

Regelen, met name W.J. Bogers en J. Nieuwmeyer.

En tot slot een bijzonder woord van dank aan mijn beide

coaches, ir. N.G.M. Kouwenberg van de vakgroep Maten en

Regelen, en dr. ir. E.J. Sol van HAS Nederland.

Johan van Velthoven,

januari 1986.

2



Samenvatting.

Dit rapport beschrijft een onderzoek, waarin het ontwerp

van een sensor-gestuurd systeem voor' booglassen is

bestudeerd en gedeeltelijk ook gerealiseerd. Daarvoor is

gebruik gemaakt van een industriële robot, een SAM

lasmachine en een optische profiel-sensor.

Na de beschrijving van een mogelijke opzet van een

dergelijk systeem worden de drie componenten nader bekeken.

Uit deze beschouwingen volgt ook de grootste beperking die

in de weg staat om te komen tot e&n volledige integratie

van de profiel-sensor in de lasopstelling: de communicatie

mogelijkheden met de robotcontroller.

Vervolgens wordt de samenbouw van de componenten besproken,

waarbij een IBM-PC gebruikt is als centrale besturings

computer. Vooral de interfacing speelt hierbij een

belangrijke rol.

De eerste experimenten met dit systeem hebben zich

toegespitst op de beinvloeding van de lasparameters n.a.v.

het gemeten naadvolume. De resultaten hiervan geyen een

duidelijke indicatie dat dit goede mogelijkheden biedt te

komen tot een verbetering van de las-kwaliteit, ondanks de

vele problemen van lastechnische aard.

Tot slot wordt er ingegaan op de verdere mogelijkheden, die

uiteindelijk moeten leiden tot een volledig sensor-gestuurd

systeem.
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Summary.

This report describes the research into the development of

a sensor-controlled arc welding system, using an industrial

robot, SAM welding equipment and an optical profile sensor.

These components are discussed in more detail after a

description of an ideal system for sensor controlled

welding. Discussing the components, one important obstacle

appeared to achieve the desired system, namely the on-line

communication facilities for the robot-controller.

Despite this restraint, a system was-constructed that met

all the requirements for use in the future. In this system,

an IBM-PC was used as the central computer. In the

discussion of this system, the interfaces are described in

more detail.

This system was used to perform some experiments for

controlling the welding parameters depending upon the

measured size of the welding seam. These tests indicated

that welding quality could be improved by compensating for

the size of the seam, despite the complex nature - of the

welding process.

Finally, future research is discussed, in order to achieve

a fully sensor-controlled welding system.
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1: Sensor gestuurd booglassen met een industriële robot.

In dit eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de

redenen van dit onderzoek, toepassing van de Oldelft

sensor bij de Cincinati Milacron industriele robot.

Bovendien wordt een beschouwing gegeven over een

algoritme voor het toepassen van profiel-sensoren bij

lasrobots.

1.1: Booglassen m.b.v. een industriële robot.

Bij het booglassen van bepaalde in serie te vervaardigen

producten heeft de automatisering zijn intrede gedaan. Als

werktuig bij deze automatisering dient hoofdzakelijk de

industriële robot voor het manipuleren van de lastoorts. De

eerste generaties industriële robots kenmerken zich door de

mogelijkheid een vast voorgeprogrammeerde ~eweging

eindeloos vaak met ·een hoge nauwkeurigheid te kunnen

herhalen. Afhankelijk van de taak welke de robot moet

vervullen brengt dit een aantal eisen met zich mee met

betrekking tot het werkstuk.

De mate waarin bepaalde eisen een rol spelen is afhankelijk

van de bewerking welke uitgevoerd moet worden. Bij het

booglassen met een industriële robot zijn de belangrijkste

eisen de positionering van het werkstuk, en de voor

bewerking van de te lassen naad.

De positionering van het werkstuk is belangrijk, omdat bij

een verkeerde positie van de naad er naast deze naad of uit

het midden van de naad gelast zal worden (de robot kan

immers niet meer dan de voorgeprogrammeerde baan exact

opnieuw uitvoeren). Deze positionering werkt ook door in de

eisen, welke gesteld moeten worden aan de productie van de

onderdelen welke aan elkaar gelast moeten worden, m.n. de

toleranties in de afmetingen moeten klein zijn. Daarnaast

treedt er bij het booglassen een extra probleem op m.b.t.
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de positie van de lasnaad: door de grote hitte welke bij

het booglassen ontwikkeld wordt kan een werkstuk tijdens

het lassen kromtrekken, waardoor de werkelijke ligging van

de naad niet meer overeen komt met de voorgeprogrammeerde

baan.

Ook de afmetingen van de lasnaad z~Jn belangrijk voor het

verkrijgen van een goede las. Bij een te sterk varierend

volume, b.v. ten gevolge van een slechte voorbewerking of

krom trekken, zal bij het lassen met eenmalig ingestelde

lasparameters geen fraai resultaat verkregen worden.

De problemen, zoals hier in het kort geschetst, vragen om

een uitbreiding van de automatische lasopstelling met

sensoren, welke informatie kunnen - verschaffen over de

ligging en toestand van de naad, zie ook literatuur (1) en

(2).

1.2: Sensoren voor booglastoepassingen.

Verschillende sensoren z~Jn ontwikkeld voor de problemen

zoals geschetst in de vorige paragraaf, met name voor het

positioneringsprobleem (zie ook literatuur (3».

Afhankelijk van de werking z~Jn deze sensoren in een

tweetal categorien te verdelen: tactiele sensoren en non

tactiele sensoren.

Onder tactiele sensoren worden sensoren verstaan welke via

een fysiek contact met het werkstuk de ligging van de

lasnaad kunnen bepalen.

Non-tactiele sensoren zijn sensoren welke informatie over

de lasnaad kunnen geven zonder àat er een fysisch contakt

tussen sensor en werkstuk aanwezig is. Voorbeelden z~Jn

vision systemen, inductieve systemen en elektrische

(through the arc) systemen.

Afhankelijk van de manier waarop de sensor de externe

informatie verzamelt en doorgeeft aan de robot of de

lasmachine, zijn de met sensoren uitgeruste lasinrichtingen

ook in twee soorten te verdelen: multi pass en single pass.
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Onder IDulti pass systemen worden systemen verstaan, waaro1J

de bewerking in twee cycli gerealiseerd wordt. De eerste

maal wordt de naad door de sensor afgetast, de meetgegevens

worden verwerkt, en aan de hand hiervan wordt in een tweede

beweging de las toorts langs de gemeten baan gestuurd.

Bij single pass systemen daarentegen wordt de lasnaad door

de sensor afgetast, gelijktijdig met het lassen van de

naad. Vanwege de hoogst onvriendelijke omstandigheden in

het lasbad zelf, en om enige verwerkingstijd van de

meetgegevens toe te staan, zijn de hier toegepaste sensoren

vaak vooruit metende sensoren.

De verschillende typen sensoren ~n systemen, zoals

geschetst, zijn echter niet alle in staat de bij booglassen

belangrijkste problemen op te lossen (4). Multi-pass

systemen kunnen problemen welke ontstaan door deformatie

van het werkstuk tijdens het lassen niet verwerken.

Bovendien is de totale cyclustijd, nodig voor het lassen

van een product langer dan bij single pass systemen, de

beweging moet immers tweemaal uitgevoerd worden.

Single-pass of real-time systemen ste~len echter veel hogere

eisen aan de sensor, -die inde nabijheid van het la~bad moet

kunnen werken. Bovendien worden hoge eisen gesteld aan de

verwerkingstijd van de gemeten data.

Tactiele sensoren, alsmede een aantal non-tactiele

sensoren, stellen vaak hoge eisen aan de vorm en afmetingen

van de naad en kunnen meestal geen inzicht verschaffen over

het volume van de naad voor het regelen van de las

parameters. Non-tactiele sensoren, met name de vision

systemen, stellen vaak minder hoge eisen aan een lasnaad •.

Vision systemen kunnen ook gegevens verschaffen over b.v.

het volume en de vorm van de naad, wat gebruikt kan worden

voor de regeling van ·de lasparameters. Daarentegen zijn

optische systemen vaak gevoelig voor het felle licht

afkomstig van het lasbad, en vereisen een complexe

verwerking van de meetgegevens. Dit laatste komt vooral tot

uiting in de responsietijd en de kosten van dergelijke

systemen (5).

De sensor welke in dit onderzoek is gebruikt, is de
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Optische Profiel Sensor van Oldelft (11). Zoals de naam al

aangeeft is dit een vision systeem, zodat de sensor bij de

non-tactiele sensoren ingedeeld kan worden. De sensor is

bovendien bestand tegen de extreme omstandigheden in de

nabijheid van het lasbad, en is uitgerust met een tweetal

verwerkingscomputers, welke de meetgegevens binnen enkele

tienden van seconden in een bruikbare vorm beschikbaar

stellen, zodat deze sensor uitstekend geöruikt kan worden

als onderdeel van een single pass systeem.

1.3: Procesbesturing m.b.v. sensoren.-

Bij het ontwerpen van een systeem, waarbij een dergelijke

"preview-sensor" geintegreerd wordt in de totale proces

besturing van de automatische lasinrichting, is in eerste

instantie uitgegaan van een opzet waarbij de capaciteiten

van de sensor (single pass beinvloeding van de robotbaan en

lasparameters) zo ver mogelijk benut worden. Later zal

bekeken worden, wat hiervan op dit moment realiseerbaar is,

de huidige beperkingen m.b.t. de componenten in acht

nemend. De achtergrond van deze werkwijza is, dat na het

wegnemen van deze beperkingen de beginversie wellicht

eenvoudiger is uit te breiden tot de gewenste vorm.

Voor het beinvloeden van de robotbeweging en de las

parameters moeten zowel de robot controller als de

lasmachine de gelegenheid bieden voor sensorinteractie. Bij

een aantallasmachines, welke op dit moment toegepast

worden in automatische lasinrichtingen zal dit geen bezwaar

zijn, aangezien de parameters via een elektrische weg

instelbaar zijn. Ook bij huidige lasinrichtingen wordt

hiervan al gebruik gemaakt, om diverse lassen (met

verschillende parameters) na elkaar te kunnen leggen zonder

tussenkomst van een operator.

Beinvloeding van de robotbeweging vormt in een aantal

gevallen een groter probleem. Deze robots vormen vaak

(tenminste tijdens het uitvoeren van de lasbeweging) een
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zelfstandig systeem, en z1Jn in hun beweging nauwelijks

beinvloedbaar (tenzij via zeer specifieke middelen, zoals

de ASEA-robot met de "adaptive control").

1. Baanpunten x

2. Interpolatiepunten

Hoofd

besturing

x richtpunt

Baan

berekening

x stapje

Coordinaten

transformatie

Joint-

. waarden

Servo Servo

Snelheids-/positie

terugmelding

Actuator

waarden

Fig.1.1: Indeling van een rDbot-controller in verschillende

niveau's.

Voor een nadere beschouwing hiervan is uitgegaan van een

robotcontroller waarin een viertal niveau's te onder

scheiden zijn, zie figuur 1.1 (6), (7). Ook "fordt

verondersteld dat een robotbeweging via een aantal punten

voorgeprogrammeerd kan worden, en de robot tussen deze

punten in een rechte lijn beweegt. Dit programmeren vindt

plaats op het hoogste niveau uit figuur 1.1, het niveau wat

tijdens het uitvoeren van de beweging de geprogrammeerde
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baanpunten doorgeeft aan niveau 2. Dit lager gelegen niveau

zal de af te leggen weg in een aantal stukjes AX (in het

vervolg ~k genoemd) verdelen volgens een bepaalde

strategie, de path-planning: uitgaande van een cyclustijd t

van de robotcontroller, de achtereenvolgens geprogrammeerde

baanpunten ~ en ~ en de snelheid waarmee deze beweging moet

worden uitgevoerd, worden het aantal stapjes N en de

stapgrootte A bepaald (zie figuur 1.2). Het opstellen van

deze path-planning gebeurt voorafgaande aan de beweging van

a naar b in een van de twee hoogste niveau's.

b

a
. ~k+1

~k

k = O••• N
x = a-0
x = b-N

Snelheid v

Cyclustijd t

Aant~l stapjes N afstand (§,Q)= t.v

stapgrootte A
afstand (~,Q)= N

Fig.1.2: Interpolatie en path-planning van een robotbaan.

De stapjes x k worden vervolgens aan het derde niveau

aangeboden, waar ZlJ via een coördinatentransformatie

verdeeld worden over de diverse robotassen (joints). Deze

joint-waarden dienen vervolgens als stuurwaarden voor de

servosystemen van de afzonderlijke motoren.

Als nu de werkelijke ligging van de lasnaad niet overeen

komt met de voorgeprogrammeerde baan, ontstaat m.b.v. een

preview sensor een volgende situatie (zie figuur 1.3).
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b

a._------~~~k:....--~~~lk~+~1!...------::..=
: I voorgeprogrammeerde- baan

- I
S .'
-0

i i -
werkelijke

lasnaad

~i: interpolatiepunten

berekend door robot

s.: meetpunten van
-1

sensor

Ei: interpolatiepunten

berekend uit

sensormetingen

Fig.1.3~ Beeld van een robotbaan m.b.v. een preview-sensor.

De robot is geprogrammeerd om een baan af te legge~ .tussen

de punten a en b. Hiervoor wordt een path-planning

opgesteld, waarmee de punten ~k bepaald worden waarlangs

bewogen wordt. De preview-sensor meet nu de ligging van de

werkelijke naad, de meetpunten ~i (deze meetpunten worden

enige afstand voor de positie van de toorts uit gemeten).

Aan de hand van deze metingen zou het wenselijk zijn, dat

de robot een baan aflegt volgens de punten Pk in plaats van

x k• Om dit te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden

van een sinle pass of een multi pass methode.

Bij een multi pass methode worden de meetpunten ~i

verzameld in de eerste, voorgeprogrammeerde beweging van de

robot, welke loopt volgens de punten Xl. Uit deze metingen
.,{

kunnen een aantal baanpunten berekend worden, welke aan de

controller aangeboden worden op niveau 1. De robot kan dan

de tweede beweging uitvoeren (waarbij de las gelegd wordt)

volgens de punten Ek' welke hij bepaalt uit de berekende

baanpunten.
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Bij een single-pass methode moeten de sensormetingen in

dezelfde beweging de robotbaan beinvloeden:' de inter

polatiepunten xk dienen direct vervangen te worden door de

punten p,. Dit betekent dat de sensorinteractie met de
-~

robotcontroller op niveau 2 dient plaats te vinden. Als dit

gebeurt zal de robot direct langs de punten Ek bewegen.

Buiten het vervangen van de interpolatiepunten Ek willen' we

echter zo min mogelijk ingrijpen in het functioneren van de

robotcontroller. Ook de path-planning dient zover mogelijk

in stand te blijven, omdat bijvoorbeeld uit de snelheid en

stapgrootte enkele instellingen van de servo-systemen

afgeleid kunnen worden. Dit betekent dat enige voor

programmering van de robot nodig ~lijft (met name de

snelheid moet geprogrammeerd worden), en dat de uit de

sensormetingen ~i de punten Ek zodanig berekend moeten

worden, dat deze passen binnen de path-planning van de

robot. Omdat de meetcyclus van de sensor in het algemeen

niet overeen zal komen met de cyclus van de

robotcontroller, en de voorloopafstand van de sensor geen

geheel aantal malen de stapgrootte zal zijh, moeten uit de

meetpunten ~i de robotstapjes Pk geinterpoleerd worden.

Voordat de sensormetingen gebruikt kunnen worden (zowel bij

multi pass als bij single pass) moeten zij nog een

transformatie ondergaan. De meetgegevens van de sensor

worden in eerste instantie gerepresenteerd in een

coördinatenstelsel, wat gedefinieerd is t.o.v. de sensor:

het sensor-coördinatenstelsel. Voor de robot is het

wenselijk om in een coördinatenstelsel te werken waarin de

baanpunten en interpolatiepunten gerepresenteerd worden:

het wereld-coördinatenstelsel. De metingen dienen dus een

coördinaten-transformatie te ondergaan, zie figuur 1.4.

Deze coördinaten-transformatie is weer afhankelijk van de

positie en oriëntatie van de sensor in het wereld

coördinatenstelsel. In een sinle pass systeem zlJn deze

gegevens echter eenvoudig te bepalen als de sensor vast met

~e toorts (het tool center punt van de robot) verbonden is:

de punten Pk waarlangs de robot geleid wordt zijn immers

bekend. Aannemende dat de robot ook werkelijk langs deze

punten beweegt, volstaat het voor de coordinaten-

14



Robot-arm

z

x

s

x

Fig.1.4: Positie van de sensor in het wereld-

coördinatenstelsel.

transformatie in een single

interpolatiepunten p (of
-k

gebruiken.

pass systeem dus, de berekende

daaruit afgeleidde waarden) te

cyclus

punten

worden naar wereld

robotpositie van het

en de constructie

Voor het ontwerp van een sensorgestuurde lasinrichting

volgens de single pass methode en waarbij de lasparameters

beinvloed kunnen worden is nu een volgende aanpak mogelijk:

- Gebruik de bestaande robotcontroller, inclusief de

baanvoorbereiding etc. (ga uit van een zekere

voorprogrammering).

- Synchroniseer de robotcorrecties met de robot

tij'd (interpoleer uit de sensormetingen .2.i de

Pk) •
- Bereken naast de de punten Pk ook de parameters voor de

lasmachine op basis van het door de sensor gemeten

volume.

De op te lossen problemen hierbij z1Jn:

- De sensordata moet getransformeerd

coördinaten, gebruik makend van de

moment dat de meting gemaakt werd
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waarmee de sensor aan de toorts is bevestigd.

- De sensormetingenmoeten gedurende een bepaalde tijd

bewaard worden.

- De gemeten punten moeten verschoven worden naar

robotpunten welke passen in de path-planning van de

robot (cyclustijd, stapgrootte en snelheid).

- De relatie tussen naadvolume en lasparameters.

- De communicatie tussen de diverse onderdelen.

Het algoritme voor een dergelijke aanpak krijgt dan een

vorm als in figuur 1.5 (13).

Het eerste stuk hierin (a) zorgt voor het binnenhalen van

de sensormetingen. Als de sensor data beschikbaar heeft,

wordt deze allereerst getransformeerd van sensor

coördinaten naar robot-coördinaten. Hierbij wordt gebruik

gemaakt van de robotpositie van het moment waarop de meting

gemaakt is, welke bepaald wordt uit eerder berekende

interpolatiepunten p , m < k. De getransformeerde punten en
-m

het volume worden vervolgens in het FIFO-buffer opgeslagen.

De berekening van het volgende interpolatie-punt Pk kan op

de volgende manier: de oude meetgegevens worden uit de

FIFO-lijst gehaald, net zolang totdat de afstand tu~sen het

vorige interpolatie-punt ~k-1 en het oudste nog aanwezige

punt !o groter is dan de elementaire stapgrootte. Het

volgende interpolatie-punt Ek wordt dan berekend door bij

het vorige punt Ek-1 een stapje op te tellen in de richting

van het meetpunt 20 met een stapgrootte A.

Dit nieuwe interpolatie-punt wordt vervolgens aan de robot

aangeboden op het moment dat daar in de robot-cyclus (b)

behoefte aan is. Het interpolatie-punt wordt ook bewaard

voor de bepaling van de positie van de robot ten behoeve

van de coördinaten-transformatie van een van de volgende

sensormetingen.

Parallel aan het berekenen van een nieuw interpolatie-punt

kunnen ook de lasparameters bepaald worden op basis van het

gemeten volume. Deze parameters worden aan de lasmachine

doorgegeven.
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Transformeer

setpoint ~k naar
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Fig.1.5: Robotbesturing m.b.v. een preview-sensor.
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In figuur 1.5 is ook de robotcyclus aangegeven (b). Vanuit

de wens zo min mogelijk in te grijpen in d~ robot

controller, blijft deze gewoon zijn werk doen en berekent

vanuit de gemaakte path-planning zijn interpolatie-punten

~kdoor iedere keer een stapje met lengte A in de voor

geprogrammeerde richting bij het vorige interpolatie- punt

op te tellen. Voordat deze punten ~k getransformeerd worden

naar joint-co~rdinaten, moeten zij echter vervangen te

worden door de punten p" welke op de sensormetingen
-K

gebaseerd z1Jn. De communicatie hiervoor gebeurt steeds op

initiatief van de robotcontroller, om zijn cycl~stijd in

tact te laten. Het volg-algoritme moet er steeds voor

zorgen op tijd een nieuw punt Pk ber&kend te hebben, wat

betekent dat de cyclustijd van dit algoritme korter moet

zijn dan de cyclustijd van de robotcontroller.

Bij dit principe zijn nog een groot aantal kanttekeningen

te plaatsen. Het was dan ook in het geheel niet de

bedoeling hier een kant en klare oplossing aan te dragen,

maar veeleer een richting te bepalen waarin een dergelijk

probleem kan worden aangepakt. Een aantal van deze

opmerkingen zijn:

- Voordat met dit algoritme kan beginnen zullen eerst een

aantal grootheden geinitialiseerd moeten worden, en moet

het beginpunt van de naad gevonden worden. Dit laatste

kan ook weer vanuit sensormetingen plaats vinden (sensor

gestuurd naadzoeken). Ook het beëindigen van het

algoritme behoeft nog enige aandacht.

De robot heeft een bepaalde cyclustijd (b.v. 100 msec).

Dit is ook de maximale tijd welke het volg-algoritme

heeft, om iedere keer een nieuw interpolatie-punt te

berekenen.

- Zowel bij het sensor-systeem als bij de robot-controller

en het lasapparaat dient rekening gehouden te worden met

interne verwerkingstijden. Een optische preview-sensor

zal meestal enige tijd nodig hebben om de werkelijk

gemeten data te verwerken en geschikt te maken voor

verdere verwerking (de responsietijd, denk hierbij aan

interne coërdinaten-tr~nsformaties, beeldherkenning en

datareductie). De robot-controller moet een aangeboden
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interpolatiepunt nog transformeren naar joint-coördinaten

en de servo's aansturen. Het lasapparaat moet de aan

geboden parameters effectueren.

De vertragingstijden van het sensor-systeem en de

robot-controller zullen vooral hun invloed hebben op de

coördinaten-transformatie van sensor- naar robot

coördinaten, waarbij de positie van de robot van belang

is. Omdat de vertragingstijd van het lasapparaat in het

algemeen zal afwijken van de vertraging in de

robot-controller, kunnen de nieuwe lasparameters niet

gelijktijdig met een nieuw interpolatiepunt berekend en

verzonden worden.

- Een aantal zaken, zoals filteren van de sensor-metingen

bij evidente meetfouten, detectie van het einde van de

naad etc. zijn hierin nog niet verwerkt. Naar gelang de

behoefte en de toepassing dienen deze op de geschikte

plaatsen in het algoritme toegevoegd te worden. Het meest

voor de hand ligt het, dat bewerkingen, welke de

meetgegevens direct aangaan, ook plaats vinden bij het

binnenhalen van deze metingen.

Tot zover een beschrijving van een oplossing m.h.t. het

gebruik van preview-sensoren bij lasrobots. Op dit moment

laten de meeste robotcontrollers de communicatie op het

niveau wat hier is voorgesteld nog niet toe, zie ook (2).

Voor de implementatie van de Oldelft sensor in een

automatische lasinrichting is gebruik gemaakt van een

Cincinnati Milacron industriele robot en een Philips SAM

lasapparaat. De redenen hiervoor waren, dat een dergelijke

robot bij HAS in Amsterdam beschikbaar was, en dat de

fabrikant van deze robot een robot-interface in het

vooruitzicht had gesteld, waarmee een opzet, enigzins

overeenkomend met de beschrijving in deze paragraaf,

realiseerbaar zou zijn.

In de nu volgende hoofdstukken zullen de belangrijkste

componenten van het systeem nader bekeken worden. Hieruit

zullen direct de beperkingen duidelijk worden. Daarna komen

het totale systeem en de binnen dit project bereikte

resultaten aan de orde.

19



2: De Cincinnati Milacron T3-746 industriële robot.

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven

van de gebruikte robot en zijn controller. Allereerst

komen de fysische constructie van de robot en de

controller aan de orde, waarna een functie van de

robot uitvoeriger besproken wordt: de communicatie van

de controller met een host-computer. Dit laatste

verdient extra aandacht omdat dit de grootste

beperkende factor blijkt te zijn voor de toepassing

van de Oldelft sensor bij de robot.

2.1: De fysische robotconstructie.

De Cincinnati Milacron T3-746 industriële robots z1Jn zeer

robust uitgevoer4e 6-assige robots met een elektrische

aandrijving (8). De arm wordt bewogen door de eer~t~ drie

assen: de "base", "shoulder" en "elbow" (zie figuur 2.1).

De laatste drie vrijheidsgraden worden gebruikt voor de

draaiing van de polsconstructie, de zgn. three roll wrist

(drie assen: pitch, yaw en rolI). Het bijzondere aan deze

three roll wrist is, dat de aandrijvings-motoren zich

achter op de bovenarm bevinden, en dat de drie rotatie

assen via een opmerkelijke constructie door 1 punt lopen

(~ie figuur 2.2).

De besturing van deze robot wordt verzorgd door de

ACRAMATIC CONTROL version 4,0. Met behulp van deze

besturing voert de robot zijn bewegingen uit aan de hand

van de coördinaten van het TooI Center Point in het robot

of wereld-coördinatenstelsel (zie figuur 2.3).

Dit TooI Center Point is door de gebruiker definieerbaar

t.o.v. de bevestigingsplaat aan de pols (zie figuur 2.4),

d.m.v. een lengte L en de offset's A en B.
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Fig.2.1 De Cincinnati Milacron T3-746 industriële robot.

Fig.2.2: De polsconstructie.
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Fig.2.3: Het robot-coördinatenstelsel.

Fig.2.4: Definitie van het TooI Center Point.

De eerste drie coördinaten geven de plaats van het TooI

Center Point in het wereld-coördinatenstelsel, de laatste

drie coördinaten geven de oriëntatie aan van het werktuig

binnen dit coördinatenstelsel. Daartoe wordt gebruik

gemaakt van een drietal hoeken D, E en R (zie figuur 2.5).

Een indruk van de mogelijkheden van deze robot wordt

verkregen uit de specificaties zoals vermeld in figuur 2.6.
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Fig.2.5: Oriëntatie van het werktuig.

RoaOT SPECIFICATIONS
Tl·746

iletastbaat vermogen
iletastlng OP 250 mm IIlIn de werktuig-montaqeplaat
en 125 mm UIt het center van de werktuig-monla98plaat ' .........•.........•.(32 kg)

Aantal assen. soort besturing
Aan tal assen met 5ef\Ic>besturing

Soort aandrijving ....

Soo<t besturing . • . . . . .

...........6
" . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• gelijkstrommoto<

• . . . . . . . . . . . . . pad-besturing aan het tooi centerpoont

Herhaalbaa<heid van de POSitionering
Herhaalbaarheid naar leder willekeurig geprogrammeerd punt. ..... . . • . . JtO.25 mm)

Beweg.ogen "." de gelede arm. berei k. snelheid
Maximaal ho<izontaat hoekbereik .•.. " . • . . • . . . . . . " . . . . • . . . . • • • • 270·

MaxImaal horizontaal bereik IIlIn de
werktuig-montageplaat berekend IIlInaf de
_tiate hanlijn van de draaitafel. . . . • . . • • . . . . ..•.. " . • . . • . • . . • . (2515 mmI
Maximaal venicaal beretk van de
werktuig-montagel)laat berekend vanaf de
onderkant van de base-ombouw. . " . . . . . . . . . . . • .• .•• • • • • • • • (3355 mm)
Maximaal_k,volume " . . . . . . • . . • • . . ... . .. . . ..• • •.••.1000 ft' (28 m')
Maximum snelheid van het toot center \lQint • • . . • . . . . . . • . . • . • • 25 ipS (635 mm/sl
Pitch .... " .........•...••.. ". . . . . . . . ••.•.. '•..•••.. 238·
VIM • .• . . . • . . . . • • . .... • • • • • • . .23S·
RolI . . . • . . . • . . . . . • . . • • • • :!:4SS·

Geheugencapaciteit
Gemiddeld aantal punten dat kan worden opgeslagen ••

Noodzakelijke vloerruimten en nett~ten (afgerond)
Robot.. . . .......•
Robot~ntroleen de ombouw van dr aandrijv;ng .

Hoofdnet..-eisten'. . . . . . . .....

...............3.00(

..(2385 kg)
. . (670 !cg)

. .460 volts. 3 IJ. 60 Hz. 24.0 kV,4

Omgevingstemperatuur . • . . . . .. . .

Op.-1<ing 1: Hogere belastingscapaciteit mogelijk.
Opmerking 2: Hogent snelheid mogelijk.
Opmerking 3: Andere voltages en 50 Hl belchikbu'.

. ...•." •.••.•••.•• (510 sa·CI

Fig.2.6: Specificaties van de G.M. T3-746 robot.
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4,0 verzorgt de baanbesturing

en de uitvoering van diverse

geschiedt point-to-point en

punten in beweegt de robot via

2.2: De controller van de robot.

De ACRAMATIC CONTROL vers ion

van het tooI center point

functies. De programmering

tussen deze geprogrammeerde

een rechte baan.

Om dit te realiseren is de controller zelf opgebouwd uit

een aantal printed circuit boards, waarvan de meeste zijn

uitgerust met een 8-bits 8085 microprocessor. De boards

waarop wiskundige berekeningen moeten worden uitgevoerd

zijn uitgerust met een 16-bits 8086 microprocessor~

[ ~.'eu••n ~

Supervisor

ó!.

Servo

Pr-ocessor

Seriële

ilo

Machine
interface

Pendant

Teach-Station
Cassette Loader

HO!lt-Computer

Sedienings-Paneel

Servo- Sase

--- ilo -

shoulder

Servo- Elbow
- - ilo -

Pitch

Servo- Yaw
- - ilo

RoU

Fig.2.7: Opbouw van de Acramatic robot-controller.

24



De belangrijkste te onderscheiden boards zijn (zie ook

figuur 2.7):

- De supervisor, het hoofdprocessorboard welke voor het

hoofdbesturingssysteem zorgt. Deze supervisor deelt de te

volgen baan ook op in een aantal kleine stapjes (8086

processor) •.

- 256 K memory boards.

- Een slave-processor, welke de stapjes, verkregen van de

supervisor, verdeelt in de juiste incrementen voor de 6
afzonderlijke assen en de status controleert van elke as

(8086 processor).

Drie servo ilo boards, waarin uiteindelijk de servolussen

gesloten worden (elk met een 808~ processor). Elk servo

ilo board kan zorg dragen voor 2 assen.

Daarnaast zijn er een tweetal ilo boards (ook elk met een

8085 processor) voor communicatie met de buitenwereld. Een

staat in verbinding met het bedieningspaneel en de ilo

contacten, de andere verzorgt de seriële communicatie met

de ondersteunende periferie (de pendant, het portable teach

station en de cassetteloader) en met een seriële

communication port. Het belangrijkste verschil tussen deze

beide ilo boards is, dat het eerste board in staat is "on

line" in te grijpen in

board slechts gebruikt

deze boards zal in de

geschonken worden.

een robotcyclus, terwijl het andere

kan worden op speciale momenten. Aan

volgende paragraaf meer aandacht

Voor het automatisch uitvoeren van een serie bewegingen

dient de robot eerst geprogrammeerd te worden via de

daarvoor bestemde hulpmiddelen (pendant, portable teach

station). De af te leggen weg wordt vastgelegd via

geprogrammeerde punten. Een dergelijk geprogrammeerd punt

bestaat uit:

TooI dimension:

de positie van het TooI Center Point t.o.v. de

montageplaat aan de pols (3 dimensies).

Ruimtecoërdinaten:

de positie van het TooI Center Point in het
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gedefinieerde coördinatenstelsel, en de oriëntatie

van het werktuig (6 dimensies).

Velocity:

de snelheid waarmee het Tool Center Point naar dit

programmapunt moet bewegen.

Function:

de functie welke uitgevoerd moet worden als de

robot op dit geprogrammeerde punt is aangekomen.

Het vastleggen van de Tooldimension en de Velocity verloopt

via enkele tabellen. In het robotprogramma worden deze

grootheden voorgesteld door pointers, welke naar deze

tabellen w~Jzen waarin de werkelijke waarden van deze

grootheden staan. Beide tabellen hebben 16 entry's. Bij de

snelheidstabel is de 16e waarde gereserveerd voor de No

Move snelheid, snelheid O.

M.b.v. aldus gedefinieerde punten wordt een robotbaan ofwel

een sequence gedefinieerd. Een complete taak wordt nu

opgebouwd uit een aantal van deze sequences (beginnende met

sequence 0 ofwel de main-line), welke samen het robot

programma vormen. Een dergelijke sequence is het best te

vergelijken met een subroutine, met betrekking tot de

plaats waar de beweging wordt uitgevoerd (absolute of

relocatable), en de wijze waarop na beëindiging terug

gegaan wordt naar de aanroepende sequence (fixed point of

subroutine, zie ook figuur 2.8).

De functions welke de robot kan uitvoeren op de bepaalde

punten zijn bedoeld voor het uiteindelijk realiseren van de

taak van het robotsysteem en z~Jn omgeving. Zo zijn er

functies m.b.t. het aan- of uit zetten van een uitgangs

signaal, het lezen van een ingangssignaal, en afhankelijk

van de status hiervan het uitvoeren van een bepaalde

sequence (vergelijk het springen naar eer. bepaalde

subroutine. Ook kunnen er variabelen gedefinieerd worden,

waar eenvoudige rekenkundige bewerkingen op uitgevoerd

kunnen worden, en weer een rol spelen bij het nemen van

beslissingen.

Ook de seriële ilo met een host computer wordt door de

robot beschouwd als een function.
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absolute coördinaten

relatief terugkeeradres
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relatieve coördinaten

~elatief terugkeeradres

Fig.2.8: Routine-achtige programmastruktuur.

Een voorbeeld van een sequence met een aantal functies is

te vinden in bijlage 2.

'Eén belangrijke restrictie is er aan het uitvoeren _van de

meeste functies verbonden: bij het uitvoeren moet de robot

stil staan op de plaats waar deze functie is gedefinieerd.

Er zijn slechts enkele functies waarvoor dit niet

noodzakelijk is, o.a. de No-OPeration functie en de functie

waarbij een of meer ilo-contacten worden aan of uit gezet.

Hierin uit zich vooral het verschil tussen machine

interface board (communicatie is mogelijk tijdens een

continue beweging) en het seriële ilo board (communicatie

alleen mogelijk tijdens stilstand op een geprogrammeerd

punt) •

2.3: De communicatiemogelijkheden met de buitenwereld.

Vanuit het robotsysteem bestaan twee communicatie

mogelijkheden met de buitenwereld. De eerste hiervan wordt
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gevormd door de digitale ilo-contacten, welke in contact

staan via het Machine Interface Board met het hoofd

besturings-systeem. Dit betekent dat een aantal functies

m.b.t. deze aansluitingen (aan/uit zetten van uitgangen,

waarde bepalen bij ingangen) ten uitvoer gebracht kunnen

worden zonder dat de robot zijn beweging daarvoor

onderbreekt.

De tweede communicatie-mogelijkheid met de buitenwereld is

de seriële communicatielink via een RS-232 (communicatie

via een signaallijn) of RS-422 kanaal (communicatie via een

tweetal, gebalanceerde signaallijnen, wat minder gevoelig

is voor storingsbronnen). De communicatie via deze link met

een host computer verloopt via het -Seriële ilo-board, wat

betekent dat voor het beginnen van de informatie

uitwisseling de robot stil gaat staan, en pas als de

communicatie beëindigd is verder gaat met het uitvoeren van

de sequence. Met name deze functie-behandeling is voor het

toepassen van de Oldelft sensor voor naadvolgen bij

lastoepassingen de grootste belemmering. Stil staan tijdens

het leggen van een lasnaad is immers niet toegestaan

(verzenden met 9600 Baud van een zeer kort bericht kost

reeds 0.5 a 1 seconde en resulteert in een d~idelijke

onregelmatigheid in de las).

welke gebruik maakt van de

Cincinnati Milacron robot kan

uitwisselen van de volgende

De remote function (de functie

computer-link (9)) van de

gebruikt worden voor het

gegevens:

TooI Center Point en

delen hiervan kunnen

Program up/down load:

het opslaan of inlezen van complete robot

programma's

Sequence gegevens:

sequences kunnen in hun geheel of delen daarvan

uitgewisseld en gemodificeerd worden, behalve de

nul-sequence en de sequence waarin de robot zich

op dat moment in bevind.

Tabel gegevens:

complete tabellen, zoals de

de snelheids-tabel, of
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uitgewisseld en gemodificeerd worden.

Remote Point data:

met deze remote function is het mogelijk de robot

vanuit de host computer te laten bewegen.

Coördinaten kunnen opgegeven worden, waar de robot

naar toe zal bewegen. Echter pas als deze beweging

voltooid is en de robot weer stil staat, is het

mogelijk de volgende coördinaten op te geven of de

communicatie te beeindigen.

Zoals vermeld, biedt deze .remote function nog geen

oplossing voor het on-line beinvloeden van de robot

beweging. Cincinnati heeft echter een interface in het

vooruitzicht gesteld (10), waarmee dit wel mogelijk wordt.

Volgens deze aankondiging zal de communicatie met deze

on-line interface op een gelijk lopende wijze plaats vinden

als de huidige vier remote functies.

Tot slot was de robot, speciaal voor de lastoepassingen,

nog uitgerust met een derde, nog niet genoemde aansluit

mogelijkheid: een tweetal analoge uitgangen voor de

aansturing van een lasapparaat. Deze uitgangen, D1 resp. D3

genaamd, worden gebruikt bij het booglassen mat. voor

geprogrammeerde lasparameters. Ook het aansturen van deze

spanningen is gedefinieerd als een functie, en de uit te

sturen waarden staan in een "DAC-schedules" tabel.
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3: De Oldelft optische Profiel Sensor.

In dit hoofdstuk wordt in het kort een beschrijving

gegeven van de Oldelft sensor. Aan de orde komen: het

werkingsprincipe, het complete sensorsysteem en de

belangrijkste eigenschappen van dit systeem.

3.1: Het werkingsprincipe van de sensor.

De Oldelft Optische Profielsensor (O.P.S.) werkt in

beginsel met een afstandsmeting volgens het driehoeks

principe (12), zie figuur 3.1.

1ClMf' - ~

loMr __ -------1

detIU\ range -------/

,..-----detectar orrvy

_-----objectlve I...

'------acanning axia

Fig.3.1: De driehoeks-afstandsmeting.

Een laserstraal, gegenereerd in de sensor, valt op een

werkstuk alwaar deze lichtstraal diffuus wordt weerkaatst.

Onder een bepaalde hoek wordt dit licht opgevangen door een

lenzensysteem en geprojecteerd op een CCD array. De plaats

waar het licht op dit CCD array invalt is een maat voor de
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afstand tussen het oppervlak en de sensor.

Volgens dit principe is een eendimensionale meting

mogelijk. Door de laserstraal, samen met het optische

ontvanggedeelte heen en weer te laten bewegen wordt de

tweede dimensie aan de meting toegevoegd (niet de laserbron

en het CCD array bewegen, maar een stelsel met spiegels

zorgt voor de pendelende beweging van de lichtstraal), zie

figuur 3.2.

angle sensor ----J

beam deflector mirror ..J

scanning motion -----/

weiding proce.. -

-------- las..

..__----- focuSÜ'Q Iena

CCD-llne detector

---obJecttve

~scannlng axl.

"------- vlewlng mlrror

_~---I-_;_-----object

j- depth range

z

Fig.3.2: Twee-dimensionale meting met een pendelbeweging.

Door middel van signaalverwerking (~laats -van lichtinval op

het CCD array naar afstand) en coördinaten-transformatie

(polaire coördinaten naar carthesische coördinaten) wordt

nu een tweedimensionaal beeld verkregen van het voorwerp

onder de sensor, uitgedrukt .in een coördinatenstelsel,

gedefinieerd t.o.v. een punt in de sensor (zie figuur 3.3).
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Fig.3.3: Het sensor-coördinatenstelsel.

De derde dimensie kan aan de meting toegevoegd worden

de sensor te iaten bewegen in een richting loodrecht

pendelbeweging van het optische systeem. Dit komt b.v.

stand door de sensor op een robotarm te monteren.

3.2: Configuratie van het sensorsysteem.

Zoals uit het meetprincipe duidelijk is geworden, is enige

dataverwerking nodig voor het verkrijgen van een bruikbaar

sensorbeeld in carthesische coördinaten. Naast deze

coördinaten-transformatie .1s het voor ~erder gebruik van

het gemeten profiel in veel gevallen wenselijk dat er enige

vorm van datareductie plaats vindt. Dit geschiedt via het

herkennen van gegeven profielpatronen (templates).

Bij lastoepassingen, wat in dit onderzoek aan de orde is,

gaat het om het bekijken en meten van de te lassen naad.

Hierbij is vooral de ligging van een aantal karakteristieke

punten van de naad, en het volume-van de te lassen naad van
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delen: de

de Signal

belang. Door nu alleen deze gegevens over te dragen

ook de hoeveelheid ilo sterk beperkt.

Hiertoe bestaat het sensorsysteem uit drie

Camera, de Camera Control Unit (C.C.U.) en

Processing Computer (S.P.C), zie figuur 3.4.
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Fig.3.4: Configuratie van het sensor-systeem.

De Camera:

dit is het optische meetinstrument, zoals

beschreven in de vorige paragraaf. Dit deel bevat

o.a. de laserbron, de opnemer, de nodige optiek en

filters, en het pendel- ofwel scan-mechanisme.

De Camera Control Unit:

deze bevat allereerst de nodige ondersteuning voor

de camera: de laservoeding en de motorregeling

voor de scanbeweging. Daarnaast zorgt de CCU voor

de nodige coördinaten-transformaties zodat een

carthesisch beeld wordt verkregen van het gemeten

profiel, en een eerste datareductie.

De Signal Processing Computer:

deze zorgt voor de beeldherkenning, een verdere

datareductie en de communicatie met de buiten

wereld.

Voordat dit sensorsysteem gebruikt kan worden, dienen twee
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zaken ingesteld te worden: de sensor-setup en het profiel
wat herkend moet worden, de zogenaamde template.

De sensor-setup definieert een aantal zaken m.b.t. de
werking van de sensor: er kunnen verschillende pendel
frequenties ingesteld worden, de pendelhoek, de soort data
en frequentie hiervan welke naar de host-computer verzonden
dient te worden.
De template-definitie vertelt het sensorsysteem naar welke
naadvorm gezocht moet worden, de afmetingen van deze naad
en de toleranties hierop (14). Deze template-definitie
wordt door het sensorsysteem gebruikt om een deel van de
datareductie te kunnen realiseren.

Een totale scan van - de sensor wordt vergeleken met de
gedefinieerde template, en als de meting binnen de
opgegeven toleranties valt wordt de naad herkend. Van deze
herkende naad worden vervolgens een aantal karakteristieke
punten berekend (hoekpunten en zwaartepunt) alsmede het
volume (zie figuur 3.5).

linearised CCD data
.............. ..."...... '

.'--' ...-..-

selected template

wlth parameters

1
5_~_r ,

" 2
'~,
J--

4 6
~--.------

/
/

3 /,
'------------

data reduced to

vertices·

Fig.3.5: Profiel-herkenning en datareductie.
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Het opgenomen beeld wordt nu voorgesteld door een veel

kleiner aantal punten (meestal 6 in totaal) dan het

oorspronkelijke aantal opgenomen punten. Deze karak

teristieke punten en het volume worden vervolgens via een

communicatie-kanaal ter beschikking gesteld voor verdere

verwerking. Ook wanneer er geen profiel wordt herkend deelt

het sensorsysteem dit mee.

Het uitvoeren van deze bewerkingen vraagt natuurlijk enige

tijd. Om later te kunnen bepalen, waar de meting gemaakt

is, wordt elke verzameling meetpunten voorzien van een

tijdstempel, welke het tijdstip aangeeft, waarop de meting

werkelijk gemaakt is.

Het Oldelft sensor-systeem, zoals hier beschreven, heeft

een meetbereik van 58 mm, tussen 152 en 210 mm vanaf de

camera-oorsprong (78.5 resp. 136.5 vanaf de scan-as, zie

figuur 3.3). De maximale pendelhoek bedraagt 40 graden en

binnen dit meetbereik ligt de nauwkeurigheid van de

metingen volgens Oldelft binnen +/- 0.2 mme

Het maximale aantal metingen per seconde dat de sensor kan

maken bedraagt 10, en de verwerkingstijd van de metingen in

het sensor-systeem (coördinaten-transformaties,__ data

reductie en beeldherkenning) bedraagt 300 msec na het begin

van de scan. Om de sensor in staat te stellen in de

omgeving van het lasbad te werken, is de camera uitgerust

met waterkoeling. De optiek kan worden beschermd tegen

opspattend vuil en dampen van het lasbaà door middel van

beschermglaasjes en perslucht. Op deze manier wordt het

mogelijk langdurig te werken met de sensor, zonder dat de

optiek gereinigd hoeft te worden.
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4: De Philips SAM lasapparatuur.

In dit hoofdstuk wordt enige aandacht besteed aan de

gebruikte lasmachine: de Servo Adjusted MIG (SAM)

lasmachine van Philips. In het kort wordt hiervan de

principewerking besproken, en de instelling van de

verschillende parameters.

4.1: Het werkingsprincipe van de SAH ~asapparatuur.

Bij het elektrisch lassen z1Jn een groot aantal parameters

van belang voor het verkrijgen van een goede las.

Allereerst komen hier de eigenschappen van de gebruikte

materialen naar voren, zoals de draadsoort en het bescherm

gas, welke specifieke eisen stellen aan de instelling van

een lasapparaat.

De SAM lasapparaatuur kent in beginsel een drietaL -in te

stellen grootheden: de lasspanning en stroom en de

draadtoevoersnelheid. Daarnaast zijn ook de lassnelheid en

toorts stand factoren, welke van invloed zijn op de las

kwaliteit. Deze horen echter als parameter niet thuis bij

het lasapparaat, maar bij de manupilator van de lastoorts.

Voor het lasapparaat een drietal parameters dus, waarvan de

instelling afhankelijk is van de te gebruiken materialen en

hun eigenschappen. Deze drie parameters zijn echter niet

onafhankelijk van elkaar, maar theoretisch is een zeker

onderling verband af te leiden. De SAM-apparattiur van

Philips maakt van deze relaties gebruik om de instellings

procedure te vereenvoudigen (16).

Voor het verkrijgen van een goede las is het volgens

Krzyzanowski (16) belangrijk, dat de warmteinbreng, de

nodige warmte per volume neergesmolten materiaal, constant

is. De grootte van deze factor is afhankelijk van de

diverse materiaaleigenschappen en afmetingen.
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Deze warmteinbreng laat zich in eerste instantie regelen

door het boogvermogen, het elektrische vermogen wat ~n de

boog ontwikkeld wordt.

Dit boogvermogen is bij de SAM machine o.a. regelbaar door

de boogstroom. Daartoe is het lasapparaat uitgerust met een

stroombron met een schakelende gelijkrichter. In deze

schakelende gelijkrichter zijn de eindtransistoren

afwisselend open en gesloten, waardoor afhankelijk van de

verhouding open-gesloten de gemiddelde waarde van de stroom

regelbaar is.

Bij het lassen met ~en constante boogstroom is op deze

manier een nagenoeg constant boogvermogen te realiseren.

Via een snelle terugkoppeling wordt - daarbij de spanning

bepaald, welke nodig is om de boog te realiseren en in

stand te houden, ondanks de optredende variaties in

uitsteeklengte, overgangsweerstanden etc.

Terug naar de warmteinbreng, welke constant moet blijven

voor een goede las. Krzyzanowski leidt in (16) af, dat een

constante warmte-inbreng gerealiseerd kan worden, wanneer

het boogvermogen evenredig is met de hoeveelheid neer

gesmolten materiaal.

Bij het lassen met een constante stroomkarakteristiek is

deze koppeling eenvoudig te realiseren door de boogstroom

te relateren aan de draadsnelheid. De evenredigheidsfactor

tussen deze beide grootheden zal nu de warmte inbreng

bepalen. De draadsnelheid en stroomsterkte laten zich met

een enkele grootheid regelen, welke ingesteld kan worden

afhankelijk van de gekozen las snelheid en de hoeveelheid

materiaal welke per lengte-eenheid nee~gesmolten moet

worden.

Bij het gebruik samen met een optische profiel sensor, kan

deze parameter gebruikt worden om volumecompensatie te

realiseren: de aansturing van deze parameter kan geschieden

n.a.v. het gemeten volume, zodat bij een constante warmte

inbren~ de hoeveelheid neergesmolten materiaal gevarieerd

kan worden.
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4.2: De instelling van de parameters.

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat de instelling

van de drie grootheden welke betrekking hebben op het

lasapparaat (stroom, spanning en draadtoevoer) bij de SAM

lasmachine instelbaar z1Jn m.b.v. twee parameters: de

relatie boogstroom-draadtoevoer (een maat voor de warmte

inbreng) en de grootte hiervan (wat de hoeveelheid neer

gesmolten materiaal per lengte-eenheid regelt). Voor

gebruik van het SAM lasappar.aat bij een robot systeem, is

de lasmachine uitgerust met een tweetal analoge ingangen,

waarmee deze parameters in te stellen zijn. Beide ingangen

hebben een bereik van 0-9 Volt.

Ook voor de bepaling van de waarden, waarmee beide ingangen

aangestuurd moeten worden, is een methode ontwikkeld voor

de SAM lasapparatuur (17), (18). Door middel van enkele

grafieken kunnen beide lasparameters bepaald worden,

uitgedrukt in procenten van de maximale aansturing. Deze

grafieken zijn echter sterk afhankelijk van de gebruikte

materialen, naadvorm etc, wat betekent dat deze methode

alleen bruikbaar is, als voor het op te lossen lasp~obleem

deze grafieken bekend zijn.

In principe zou het mogelijk z1Jn de warmte-inbreng

eenmalig in te stellen, afhankelijk van de gebruikte

materialen zoals draad, beschermingsgas en toortsstand, en

daarna afhankelijk van het volume van de naad de andere

parameter te gebruiken om de draadtoevoer (en daarmee de

stroom) te regelen.

Dit is echter een zeer theoretische veronderstelling, er

van uitgaande dat de warmte-inbreng nauwelijks bepaald

wordt door het volume van de naad. Binnen bepaalde grenzen

zal dit acceptabel blijven, maar een volume-vergroting zal

geen evenredige vergroting van het oppervlak van de naad

betekenen, zodat per volume-eenheid neergesmolten materiaal

minder van het oorspronkelijke werkstuk opgewarmd moet

worden. Hieruit is te verwachten, dat bij een groter

wordend volume de warmte-inbreng kleiner zal moeten worden.

Bij dit lasproces zijn ongetwijfeld
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kanttekeningen te maken m.b.t. de instelling van de

lasparameters en de daarmee samenhangende grootheden. Ook

op de wijze van lassen zijn vele varianten mogelijk, zoals

het lassen in meerdere lagen en pendelend lassen. Een

studie hiernaar was echter niet de bedoeling van dit

onderzoek, maar verdient zeker aanbeveling bij toepassing

van sensorgestuurd robotlassen.

39



5: De systeemconfiguratie.

In de voorgaande drie hoofdstukken zijn de

belangrijkste componenten van het systeem besproken:

de sensor, de robot en het lasapparaat. In dit

hoofdstuk worden deze componenten samen gevoegd, met

daarbij als centrale computer een IBM-PC. De nadruk is

vooral komen te liggen op de interfacing tussen de

verschillende delen. Het ·uiteindelijk functioneren van

dit systeem en de mogelijkheden welke hiermee

gerealiseerd kunnen worden, zijrr de onderwerpen van de

volgende hoofdstukken.

., ,
5.1: De verschillende componenten in een systeem.

Om de eerder beschreven componenten (de robot, de sensor en

het lasapparaat) aan elkaar te kunnen koppelen, w~rdt een

IBM-PC gebruikt, met de nodige extra hardware (en software)

voor de verschillende te realiseren communicatiekanalen. In

zijn totaliteit krijgt het systeem de volgende vorm (zie

figuur 5.1).
In deze figuur z1Jn de diverse communicatie-kanalen

aangegeven, met de IBM-PC in het middelpunt:

- De verbinding tussen sensorsysteem en PC bestaat uit een

IEEE-488 bus. De communicatie hierover is byte-seriëel,

bit-parallel.

De verbinding tussen robot-controller en PC verloopt via

een bit-seriëel RS-232 kanaal voor de computerlink van de

robot.

Voor de verbinding tussen de ilo-contacten van àe robot

en de analoge stuurspanningen enerzijds, en de PC

anderzijds wordt gebruik gemaakt van een bit-seriëel

RS-422 kanaal. Bij de ilo-contacten wordt daarbij gebruik

gemaakt van een digitale interface-kaart van OPTO-22, aan

de lasmachine zijde is dit een analoge interface-kaart.
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Fig.5.1: Opbouw van het totale systeem.
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De keuze van deze interfaces is enerzijds opgelegd door de

uitrusting van de diverse apparatuur (sensor: IEEE-488,

robot: RS-232/422), anderzijds door de voorkeur bij HAS

voor het OPTO-22 systeem, wat gebruik maakt van een RS-422

kanaal. Uit deze opbouw volgen oo~ de eisen welke gesteld

moeten worden aan de IBM-PC:

- een RS-232 poort (voor de robot, RS-422 volstaat

ook).

- een RS-422 poort (voor OPTO-22).

- een IEEE-488 interfacekaart van IBM (voor de

sensor).

een standaard geheugengrootte van 256 Kbytes is in

beginsel voldoende.

De hardware-opbouw van het systeem is hiermee zodanig, dat

functionele veranderingen en/of uitbreidingen van het

systeem geen of nauwelijks wijzigingen in de hardware nodig

maken, maar geheel via de software te realiseren zijn. Van

belang hierbij is, dat alle communicatieverbindingen zover

mogelijk een seriëel karakter hebben (ook over de

parallelle IEEE-bus worden de verschillende bytes, waaruit

een bericht bestaat na elkaar ofwel seriëel overgedragen).

De communicatie via deze seriële verbindingen verloopt

volgens bepaalde afspraken (protocollen), welke nagenoeg

een foutlose datatransmissie garanderen. Ook de software

welke deze protocollen verzorgt is gerealiseerd, zodat

uitbreidingen van de informatieoverdracht geen problemen

hoeven op te leveren voor deze laagste niveauts van het

systeem.

Dit systeem kan op de volgende manier functioneren:

- De sensor meet de lasnaad op, enkele centimeters voor de

las toorts uit. Het gemeten profiel wordt, na verwerking

door het sensorsysteem via de IEEE-488 bus doorgegeven

aan de IBM-PC voor verdere verwerking. Om het moment te

weten, waarop de meting gemaakt is (waaruit de plaats is

af te leiden) is elke set meetpunten voorzien van een

tijdstempel, welke het moment aangeeft waarop de meting

gemaakt is.

- De IBM-PC verwerkt de meetgegevens, verzorgt de aan-
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juiste

nominale

sturing van de lasparameters en, indien de robot

controller de nodige communicatie toelaat, berekent hij

de baanpunten waarlangs de robot moet bewegen.

- Ook zorgt de IBM-PC voor het verkrijgen van de

gegevens van de robot (zoals snelheden,

lasparameters) en voor het initialiseren van de sensor

(sensor set-up en template definitie).

Om het algoritme in de PC en het robotprogramma op

bepaalde punten met elkaar te synchroniseren is er tussen

de robot en de IBM-PC een communicatiemogelijkheid

gerealiseerd via een tweetal ilo-contacten van de robot,

welke tijdens een continue beweging verwerkt kunnen

worden en de robotfunctie eventuee~ kunnen beinvloeden.

In de volgende paragrafen zullen de diverse interfaces

nader worden bekeken.

5.2: De IEEE-488 interface.

Deze communicatielijn met de sensor wordt gebruikt voor het

overzenden van de instelwaarden (set-up en template) van de

PC naar de sensor, en voor het verzenden van de

meetgegevens van sensor naar PC. Het betreft hier een

parallelle interface volgens de IEEE-488 norm (19), beter

bekend als de GPIB of HPIB bus, een typische bus voor

instrumentatie- doeleinden (20). De keuze van deze

standaard voor de communicatie met de sensor is een gevolg

van het gegeven dat het sensorsysteem met deze interface

was uitgerust. Deze IEEE norm definieert zowel het fysieke,

elektrische gedeelte, als een onderste laag van het

protocol welke het beheer van de verbinding regelt.

De parallelle bus bestaat uit 8 datalijnen, ondersteund

door 8 management lijnen, waarvan er 3 een handshake

functie hebben. Via deze interface kan een communicatie

netwerk opgebouwd worden tussen een aantal verschillende

apparaten. Deze apparaten kunnen in het netwerk

verschillende functies vervullen:
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Idle

Talker

Listener

Geen functie.

Verzender van data.

Ontvanger van data.

Vanzelfsprekend kan er op een tijdstip slechts een talker

. zijn, maar er kunnen tegelijkertijd meerdere listeners

actief z~Jn. Ook behoort er bij een netwerk een controller

te zijn, welke d.m.v. commando's kan bepalen welk apparaat

talker is en welke apparaten de rol van listener moeten

vervullen. Daartoe bezit elk aangesloten apparaat een uniek

adres, waaruit de talker- ·en listener-adressen worden

bepaald:

Listener-adres = Device-adres + 20 Rex.

Talker-adres = Device-adres + 40 Rex.

De controller brengt een apparaat in een bepaalde toestand

door in de command-mode, aangegeven door een van de

management lijnen, deze talker en listener àdressen op de

databus te zetten. Ook kan de controller in de command-mode

nog een aantal andere commando's geven aan de apparaten.

Naast het unlisten en untalk commando (de actieve apparaten

keren terug naar hun idle-state) zijn bij deze toepassing.

van de interface de commando's Serial Poll Enable (SPE) en

Serial Poll Disable (SPD) van belang.

De reden hiervoor is, dat dataverkeer via de interface

slechts op initiatief van de controller plaats kan vinden.

In dit systeem bestaat het IEEE-488 netwerk uit een tweetal

apparaten: het sensor-systeem (device-adres = 2) en de

IBM-PC (device-adres = 1), welke a~s talker of listener

kunnen fungeren. Daarnaast heeft de PC ook de taak als

controller op te treden, wat betekent dat alleen de PC het

dataverkeer kan regelen. Als de sensor echter behoefte

heeft aan communicatie maakt deze dat duidelijk via het

actief maken van de Service Request Lijn, ook een van de

management lijnen. De controller (de PC) controleert de

status van deze lijn regelmatig, en kan bij het actief

worden van deze lijn de nodige actie ondernemen.

Aangezien de interface ontworpen is om meerdere apparaten

met elkaar te kunnen laten communiceren, zal eerst bepaald
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moeten worden welk apparaat de aandacht vroeg via de SRQ.

Daartoe dient het serial poll commando, dat de aangesloten

apparaten in staat stelt een status-byte naar de controller

te zenden, waaraan de controller kan zien t.a.v. welk

apparaat actie dient te worden ondernomen.

Ook in deze toepassing dient deze procedure gevolgd te

worden. De reden hiervoor is, dat het sensor systeem in

staat moet worden gesteld zijn statusbyte door te geven,

voordat de echte dataoverdracht kan plaats vinden. Ook is

deze serial poll een teken dat de SRQ-lijn gedeactiveerd

kan worden.

Nu de controller (en daarmee de PC) weet dat de sensor data

te verzenden heeft, kan de sensor g~adresseerd worden als

talker, en de PC als listener.

Voor de realisatie van deze interface is in de IBM-PC

gebruik gemaakt van de GPIB interface kaart van IBM, welke

zowel de controller functie als een talker/listener functie

aan de IBM-PC toebedeelt. Bovendien is er een onder

steunend software pakket van IBM voor deze interface

gebruikt, wat commando's op een wat hoger niveau toelaat

dan het directe IEEE-488 protocol (27).

Boven dit software-pakket wordt gebruik gemaakt van een

aantal routines, welke geschreven z1Jn om de berichten

volgens de definitie van Oldelft te kunnen verwerken (15).
Hier wordt de data omgeven met een bericht-nummer, de

lengte van het bericht en een LRC (longitudinale redundancy

check) foutcode.

De tijd welke nodig is voor het verzenden van een kort

bericht naar de sensor bedraagt inclusief de protocol

afhandeling ongeveer 50 msec.

5.3: De robot-computer link.

Voor de datacommunicatie tussen robot en PC, voor het

uitwisselen van initialisatiegegevens, baanpunten (b.v. bij

naadzoeken) en interpolatie-punten bij naadvolgen, wordt de
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robot-computer link gebruikt. Deze bestaat uit een seriële

RS-232 interface (ook een RS~422 interface is mogelijk voor

de robotcontroller) voor wat elektrische gedeelte betreft.

Daarboven is door Cincinati Milacron gebruik gemaakt van

het DDCMP-protocol van DEC (voluit: Digital Data

Communications Message Protocol) (21). Dit protocol regelt

het georuik van de verbinding op een zodanige wijze, dat er

op dit niveau geen sprake is van een netwerk-controller.

Ook voorziet dit protocol in een foutcode (een 16 bits CRC,

cyclische redundancy check), nummering van de berichten en

uitgebreide bevestiging van het al dan niet goed overkomen

van de berichten.

Op een hoger niveau gelden voor dit communicatiekanaal een

aantal definities van Cincinnati m.b.t. de berichten van en

naar de robot controller (9). De volgende berichten worden

hierbij gebruikt:

Begin remote activity message:

Dit is steeds het begin van een communicatie

sessie. Deze message bevat een a~ntal gegevens

over de status en plaats van de robot, alsmede een

aantal gegevens over de toestand - van de

communicatielink. Ook wordt aangegeven wat in het

robotprogramma gedefinieerd staat m.b.t. de soort

van communicatie welke gewenst is. De Begin Remote

Activity message wordt steeds door de robot naar

de PC gestuurd, aangezien de communicatie alleen

op initiatief van deze robot kan plaats vinden.

Remote activity request message:

Dit bericht wordt door de host-computer (PC) naar

de robot verzonden om aan te geven welke

communicatiefunctie door de host gewenst wordt.

Het is deze functie welke uitgevoerd zal worden"

(mits de juiste opties in de robotsoftware

aanwezig zijn).

Data packet message:

Dit type message bevat naast enkele statusbytes

m.b.t. de uit te voeren functie de data waar het

geheel om begonnen was. Een data packet kan zowel

van host naar robot gaan als van robot naar host,

46



afhankelijk van de uit te voeren functie.

Packet request message:

Dit type message kan worden gebruikt om aan te

geven dat een vorige message ontvangen was, en kan

ook om een volgend data packet vragen indien dit

noodzakelijk mocht zijn.

het

en 1

nodig is voor

tussen de 0.5

van 9600 Baud.

Voor de communicatie met de robot is gebruik gemaakt van

een door HAS geschreven programma (ROBPC). Dit programma

houdt de status van de link bij, implementeert het DDCMP

protocol en bevat de routines voor het samenstellen en

decoderen van de vier verschillende CM-messages.

In een hogere laag zijn een aantal routines aanwezig voor

het uitvoeren van verschillende functies, zoals het uit

wisselen van complete sequences. Hiernaast is een nieuwe

routine geschreven, voor het verkrijgen van de juiste

gegevens uit de sequence (een stukje robotprogramma) waarin

de lasbeweging wordt uitgevoerd (32).

De tijd welke bij deze interface

verzenden van een kort bericht ligt

seconde, bij een communicatiesnelheid

5.4: Het OPTO-22 netwerk.

Voor de synchronisatie tussen het computerprogramma in de

PC en het rob~tprogramma, en voor het aansturen van de

lasparameters op de lasmachine wordt gebruik gemaakt van

een OPTO-22 seriëel netwerk. Dit netwerk bestaat uit een

aantal stations, via een seri~le verbinding gekoppeld aan

een controller, in dit geval weer de IBM-PC. Voor de

communicatielink wordt gebruik gemaakt van een symmetrische

(gebalanceerde) lijn, conform de RS-422 standaard.

OPTO-22 voorziet in twee verschillende typen stations: voor

digitale (22) of voor analoge ilo (23). Elk van deze

stations wordt uitgerust met een uniek adres, zodat de

wederom in de PC geplaatste controller kan bepalen welk

station een bepaalde opdracht moet uitvoeren.
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Op ieàer station kunnen weer een aantal modules worden

aangesloten, welke uiteindelijk de functie bepalen van het

ilo kanaal. Zo kunnen op een digitaal station modules

gebruikt worden voor een input of een output functie, voor

verschillende spannings/stroom bereiken zowel voor wissel

spanning als gelijkspanning. Ook voor een analoog station

zijn er diverse module~: input of output, diverse bereiken,

stroom of spanningssturing. Deze modules zorgen ook voor

een galvanische scheiding via opto-couplers tussen de

computerlink en de ilo poorten. Zowel de digitale als de

analoge stations zijn te verkrijgen voor maximaal 4 of 16

modules.

Aan IBM-PC zijde wordt gebruik gemaakt van een interface

kaart van OPTO-22 voor het realiseren van het RS-422 kanaal

(24). Deze interface wordt ondersteund door een software

pakket (25), ook van OPTO-22. Dit software pakket

implementeert de controllerfunctie van het netwerk, en

verzorgt de codering en decodering van de diverse

berichten. Het protocol dat hieraan ten grondslag ligt

voorziet verder nog in een eenvoudige CRC foutcode, en een

bevestiging na elk verzonden bericht.

Het OPTO-22 netwerk in deze toepassing bestaat uit een

analoog station aan de SAM zijde, een digitaal station aan

de robot zijde en een controller in de IBM-PC. Het analoge

station bevat twee output modules met een spanningsbereik

van 0 tot 10 Volt, welke worden gebruikt voor de aansturing

van de twee lasparameters op de lasmachine. Deze lasmachine

heeft voor volledige uitsturing een spanning van 9 Volt

nodig. Daarom wordt een softwarematige begrenzing aan àe

maximale uitsturing opgelegd.

Het digitale station bevat 1 output en 1 input module,

bedoeld voor de synchronisatie tussen het IBM-programma en

het robot programma. De outputmodule dient ervoor om aan de

robot aan te geven dat het IBM-programma operationeel is.

Dit wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de robot wacht

met het uitvoeren van de lassequence totdat de sensor en

het verwerkingsalgoritme op de juiste wijze geinitialiseerd

zijn.

De inputmodule wordt gebruikt om de beide delen synchroon
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te houden m.b.t. de actuele snelheids- en lasparameters.

Bij het veranderen van een van deze parameters, voor

geprogrammeerd in de robot, verandert dit ilo-contact van

waarde, waardoor ook de IBM-PC weet dat hij een nieuwe set

parameters moet gaan gebruiken. Voor _het aansluitschema van

dit OPTO-22 netwerk wordt verwezen naar bijlage 1.

Dit OPTO-22 netwerk voorziet duidelijk in de wens, de

communicatie over een zo groot mogelijk traject seriëel te

laten verlopen. Pas op het allerlaatste moment (vlak bij de

robot en het lasapparaat) wordt over gegaan op de

verschillende parallelle digitale of analoge signalen.

Bij dit netwerk duurt data uitwisseling van een kommando 20

à 40 msec.

5.5: De gebruikte software.

Vanwege de grote verscheidenheid aan communicatie-behoeften

zijn er m.b.t. de software en de programmeertaal een aantal

kanttekeningen te plaatsen.

Voor de drie interfaces (IEEE-488 naar de sensor, RS-422

met het opto-22 protocol voor het Opto-netwerk en RS-232

met het DDCMP-protocol naar de robot) zijn een even groot

aantal software-paketten gebruikt. Voor de IEEE en de OPTO

interface zijn dit de paketten, behorende bij deze

interface-kaarten. Voor het DDCMP-protocol is dit een door

RAS geschreven pakket, wat ook de berichten realiseert,

zoals die door Cincinnati-Milacron gedefinieerd zlJn.

Het gebruik van deze software-paketten is van grote invloed

geweest op de keuze van de programmeertaal. Deze keuze

heeft zich vooral afgespeeld tussen Turbo-Pascal (30), (31)

en Basic/compiled Basic (26), (28). Uiteindelijk is voor

Basic gekozen om de volgende redenen:

- Alle software-paketten waren zonder meer te gebruiken met

Basic, terwijl dit voor Turbo-Pascal niet het geval was:

voor de OPTO-22 software is het gelukt een zodanige

aanpassing te realiseren, dat het wel mogelijk werd,
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echter alleen maar dankzij het feit, dat hier ook de

source-assembly code werd bijgeleverd, voorzien van

uitgebreide commentaren.

Voor de gebruikte IEEE-interface is dit vanwege het

ontbreken van een source-code niet gelukt.

Voor het robot-pakket van HAS zou het mogelijk geweest

z1Jn, een nieuwe versie te schrijven voor Turbo-Pascal,

maar vanwege de omvang van dit pakket zou dit een zeer

tijdrovend karwei worden.

- Het nadeel van de traag werkende Basic interpreter kon

voorkomen worden door .gebruik te maken van een

beschikbare Basic compiler. Deze compiler werkt met

vrijwel dezelfde instructie-set - als de interpreter,

slechts een klein aantal instructies dienden vermeden te

worden om het programma zowel onder de interpreter als

met de compiler te kunnen laten werken.

- Voor het debuggen van de programmatuur kon gebruik

gemaakt worden van de interpreter van Basic, een

faciliteit welke bij Turbo-Pascal niet beschikbaar is.

Het gemak van een interpreter bij het debuggen en testen

van complexe, en vooral real time van buiten af

beinvloedbare programma's uit zich vooraL .in de

mogelijkheid een programma te onderbreken, en de inhoud

van de variabelen de bekijken. Idem bij het vast lopen

van een programma. Daarnaast biedt een interpreter àe

mogelijkheid op een snelle manier veranderingen aan te

brengen en uit te testen, zonder de meestal lange

compilatie-tijden.

Naast deze voordelen van Basic boven Turbo-Pascal leverde

deze keuze echter ook een aantal nadelen op:

- De lengte van een basic-programma is sterk beperkt door

de eis, dat zowel de programma-code als de data en

verschillende buffers binnen 64 Kbytes geheugen moeten

passen. Uiteindelijk is deze eis zo zwaar gebleken, dat

de software, nodig voor de verschillende handelingen in

drie verschillende programma's is verdeeld: een programma

voor de robot-communicatie, een test-programma voor de

sensor, en een programma, dat de uiteindelijke applicatie
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(in dit geval volume-compensatie) verzorgt. De data

communicatie tussen deze programma's onderling verloopt

via files. Om al deze programma's toch tegelijkertijd te

kunnen laten werken en om snel van het ene programma naar

het andere te kunnen overschakelen, is gebruik gemaakt

van TopView (29). TopView is een programma-pakket, dat

het mogelijk maakt van een IBM-PC een single-user,

multi-task systeem te maken, m.a.w. via TopView kunnen op

een PC meerdere programma's tegelijk actief zijn.

Een tweede nadeel van het gebruik van Basic is de

onoverzichtelijkheid van de.programma's. Door het gebruik

van sprong-opdrachten ontstaat al snel een rommelig en

moeilijk leesbaar programma-verloop. Getracht is echter

deze onoverzichtelijkheid tot een minimum te beperken.
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6: Volumecompensatie.

Vanwege de communicatiebeperkingen van de robot is de

eerste toepassing van de sensor bij de robot het

beinvloeden van de lasparameters geworden. In dit

hoofdstuk zullen de wensen, de realisatie en de

experimenten m.b.t. volumecompensatie aan de orde

komen.

6.1: Probleemomschrijving.

Omdat een oplossing van het naadvolg-probleem, volgens het

gewenste besturingsconcept van hoofdstuk 1 nog niet

realiseerbaar is, hebben de eerste experimenten met het

opgezette systeem de beinvloeding van de lasparameters als

onderwerp gehad. Een drietal redenen lagen hieraan ten

grondslag:

Uittesten van het opgebouwde systeem en ervaring opdoen

met de diverse componenten en interfaces.

Beinvloeding van de las parameters is een van de

specifieke voordelen welke een optische (o.a. volume

metende) sensor biedt boven een groot aantal andere

sensoren.

- Het zoeken van een oplossing voor het preview-karakter

van de sensor.

Zoals in hoofdstuk 4 uiteen is gezet, worden de las

parameters van de SAM lasmachine bepaald door een tweetal

grootheden: een stroom-draadtoevoer verhouding en de waarde

van de stroom c.q. draadtoevoer. Voor de beinvloeding van

deze lasparameters volgens het gemeten naadvolume, moet de

IBM-PC nu de beide analoge ingangen van de lasmachine gaan

aansturen. Ofschoon in theorie volume-compensatie met

behulp van 1 parameter (de draadsnelheid) mogelijk zou
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moeten zijn, is er gekozen voor een

parameters regelbaar zijn, rondom

waarde. De reden hiervoor was het

opzet, waarbij beide

een nominaal ingestelde

vermoeden, dat volume-

compensatie met 1 parameter slechts bij zeer beperkte

variaties mogelijk zou zijn.

De robotbeweging, en daarmee een tweetal andere parameters,

welke ook van invloed zijn op de laskwaliteit (de

lassnelheid en de toortsstand) zijn vast voor

geprogrammeerd. Een aantal gegevens van deze beweging zijn

echter in de initialisatie-fase uit te wisselen via de

robot-computer link.

Vanuit een lastechnische achtergrond lag er nog de wens te

kunnen lassen met (voorgeprogrammeerde) snelheidsvariaties,

b.v. om een net einde van de las te kunnen realiseren.

Samenvattend luidden de eisen aan het algoritme voor

volume-compensatie:

- beinvloeding van de lasparameters volgens het gemeten

naadvolume;

- voorgeprogrammeerde snelheidsvariaties moeten verwerkt

kunnen worden;

- regeling van beide SAM-parameters moet mogelijk-zijn.

6.2: Het volume-compensatie algoritme.

Het preview-karakter van de sensor impliceert dat de

metingen van de sensor gedurende een bepaalde periode

bewaard moeten worden in een buffer. Bij constante snelheid

komt de voorloopafstand van de sensor op de toorts overeen

met een zekere bufferlengte. Wanneer er snelheids-variaties

zijn toegestaan gaat deze relatie verloren, en moet de

plaats bepaald worden waar een meting gemaakt is, evenals

de plaats waar de toorts zich bevindt (vgl hoofdstuk 1).

Aangezien de robot via de huidige interfaces geen real time

informatie kan verschaffen over de plaats waar hij zich

bevindt, zouden deze plaatsen als een soort schaduwproces

in de IBM-PC berekend moeten worden. Het gevaar van deze
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methode is, dat eventuele fouten in deze berekeningen

cumulatief kunnen werken, en storingen in het lasproces,

b.v. als de boog opnieuw ontstoken moet worden en de robot

even stil staat (0.1 tot 1 seconde), een grote fout kunnen

veroorzaken in de berekeningen van deze plaatsen.

In tegenstelling tot het berekenen van de posities van

meetpunt en toorts wordt de voorlooptijd T berekend, welke

de tijdsduur voorstelt die verstreken is tussen het moment

dat de toorts een bepaalde plaats ~r van de robotbaan

bereikt (t r ) en het moment .dat de sensor deze plaats

gepasseerd is (t s ). Het interval:

is de voorlooptijd op het tijdstip t r •

Vanzelfsprekend is deze voorlooptijd alleen gedefinieerd

voor die punten x r van de baan, waar zowel de sensor als de

toorts langs komen.

Bij een beweging van de robot met een snelheidsfunctie v(t)

voldoen de (constante) voorloopafstand S en de voorlooptijd

T aan de volgende relatie:

t
r

S ~ f v(t).dt

t -Tr

(a)

Om uit deze relatie op een

voorlooptijd T te berekenen,

binnen het interval [t r - T, trI

bepaald tijdstip t r de

moet de snelheidsfunctie

bekend zijn.

Bij de Cincinnati robot zijn de te gebruiken snelheden

voorgeprogrammeerd, en zij hebben tussen twee opeenvolgend

geprogrammeerde punten een constante waarde (bij verwaar

lozing van de acceleratie en deceleratie). De waarden van

deze achtereenvolgens te gebruiken snelheden zijn in de

initialisatiefase uit het robotprogramma te halen, en in

een sequentiäle tabel in de IBM-PC te plaatsen.

Voor de snelheidsfunctie v(t) moeten ook nog de tijdstippen
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bekend zlJn, waarop de robot verandert van snelheid

(daartussen is de snelheid immers constant). Een snelheids

verandering wordt daarom door de robot tijdens het

uitvoeren van de geprogrammeerde betveging kenbaar gemaakt

door het inverteren van een ilo-poort (wat tijdens een

continue beweging mogelijk is). De IBM-PC bepaalt bij een

dergelijke overgang de tijd, en weet nu dat vanaf dit

tijdstip de robot is gaan bewegen met een volgende snelheid

uit de sequentiële tabel.

Met deze gegevens is de snelheidsfunctie binnen het

interval [t r - T, t r] bekend. Eventuele fouten tvelke

ontstaan door een onbekende onderbreking van de

robotbeweging zullen nu slechts de~e (beperkte) voorloop

tijd van invloed kunnen zijn.

Dankzij het constant zijn van de snelheid binnen bepaalde

tijdsintervallen, is de integraal uit relatie (a) te

herschrijven tot een sommatie, waaruit een expliciete

uitdrukking is te verkrijgen voor de voorlooptijd T (zie

ook figuur 6.1):

i-1
S = Vi_j.(ti_j+1-(tr-T)) +~ Vn ·(tn +1-tn ) + vi·1tr-ti)

n=i-j+1

T = t r t. . +1 +l-J V..
l-J

- V.• (t -t.)
1 r 1

met: Vn : de verschillende (consta~te)snelheden . i-j ~ n ~ i

t
n

: begintijdstip van snelheid Vn
j het aantal snelheidswisselingen binnen de voorloop

afstand , j < i

t : het tijdstip waarvoor de voorlooptijd berekend wordt
r

S de voorloopafstand

T : de voorlooptijd
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Fig.6.1: Bepaling van de voorlooptijd.

In dit experimentele algoritme voor volume-compensatie is

deze sommatie beperkt door ·als voorwaarde te stellen dat

twee opeenvolgende baanpunten, waar de robot van snelheid

verandert, minimaal de voorloopafs~and uit elkaar moeten

liggen. Deze voorwaarde houdt in, dat er maximaal drie

verschillende snelheidswaarden een rol kunnen spelen bij de

berekening van de voorlooptijd (ook stilstaan gedurende een

bepaalde periode, snelheid = 0 is toegestaan, zie ook

figuur 6.2), en dat er maximaal met twee snelheids

overgangen gerekend moet worden (j ~ 2).

Toorts

Sensor

v. 1 = 0
1-

s
I
I

>f<
s

v. 11-

<
I
I

V. 21-

. - - I
t -Tr

Fig.6.2: Beperking van het aantal snelheidsveranderingen.

In het algoritme is van deze voorwaarde gebruik gemaakt bij

het berekenen van de voorlooptijd.
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Nu de voorloop-tijd bekend is, kan de situatie op een

tijdstip t r geschetst worden als in figuur 6.3.

SensorToorts

I /
.I Vo 0 r loop-ti j d 1 -"1* I
:<. l
I \1/
I fr _---t:V _

't t J/ t
t o t

1
•••••••••• t j

Area
1

Area._-----7-
J

'--....._-- ---.........-
Scan-FIFO

Actuele area

Fig.6.3: Het bewaren van de ~etingen gedurende de voorloop

tijd.

Binnengekomen metingen van de sensor z1Jn, samen met het

tijdstempel, na ontvanst in een FIFO-buffer geplaatst. De

voorlooptijd geeft aan, hoe lang het geleden is dat de

sensor de positie x r ' waar de toorts staat is gepasseerd.

Uit de twee metingen rondom het tijdstip t r - T (de twee

oudste metingen welke nog bewaard hoeven te worden) is dan

een benadering voor de doorsnede van de' naad op de plaats

van de toorts te bepalen.

Bij het binnenhalen van de sensor-data moeten deze metingen

aan bepaalde kriteria voldoen om in het FIFO-buffer

geplaatst te mogen worden. De eerste van deze voorwaarden

is, dat de meting gemaakt moet zijn tijdens een beweging

van de robot, en niet bij stilstand, om te voorkomen dat

het buffer vol loopt met onnodige metingen.
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Metingen, waarbij het tijdstempel voldoet aan de voor

waarde:

(Vi = 0) AND (t meas '> ti)
OR

( Vi :> 0) AND ( Vi -1 = 0)' AND (t meas < ti)

zlJn gemaakt tijdens

FIFa-buffer geplaatst

Een tweede voorwaarde

stilstand, en moeten niet in het

worden.

ontstaat uit de wens de binnenkomende

metingen welke geen bruikbare informatie bevatten (de naad

is niet herkend of de meting is duidelijk onjuist) uit het

buffer te houden.

Ook bepaalde filtervormen, b.v. voor uitmiddeling van

fluctuaties in de metingen zijn op deze plaats denkbaar.

Het leeghalen van het FIFa-buffer vindt plaats in een

programma-lus totdat voldaan is aan de voorwaarde:

Uit de twee meetwaarden welke in het tijds~plaatje

gesitueerd liggen rond het tijdstip t - T is de actuele
r

doorsnede te bepalen. Een methode is, om eenvoudig het

gemiddelde van beide meetwaarden te nemen. Gebaseerd op

deze berekende doorsnede zijn vervolgens de laspararneters

te bepalen, zie figuur 6.4.
De ligging van deze grafieken wordt bepaald door de

nominale waarden voor de lasparameters D1 en D3 en de

doorsnede, en de hellingshoeken ~ enfi. Op deze manier is

elk willekeurig lineair verband realiseerbaar:

D1
= D (.1 0( Actuele area - Nominale area\

1,nom· ~ +. Nominale area 1

D = D (. ~ Actuele area - Nominale are~\
3 3,nom· ~ + ~. Nominale area /
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Fig.6.4: Verhouding tussen naaddoorsnede en lasparameters.

Die nominale waarden komen ook weer uit het robotprogramma

(initialisatie-fase), en evenals snelheids-veranderingen

zijn in principe ook voorgeprogrammeerde veranderingen van

de nominale lasinstelling toegestaan.

Tot zover een beschrijving van de belangrijkste

gebeurtenissen in het algoritme. In figuuur 6.5 is een

schematische voorstelling gegeven van dit algoritme, en in

literatuur (33) is het complete algoritme te vinden. Voor

het gebruik van dit programma, en de stappen welke

ondernomen moeten worden ter initialisatie, wordt verwezen

naar bijlage 2.
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Initialisatie:
laad seauëntiele

snelheidstabel

sensormeting:~

Plaats meting in

fifo-buffer als

area j / j=j+1

Beoaal vaorlaaptijd T
bij t

r
:

T =J (tr' ti ' Vi)

:r

Haal oudste meting
area_1 uit fifa-buffer

j=j-1

bepaal lasoarameters:

D1 ,3 = f'(area_,. areaO)

N

Fig.6.5: Het volume-compensatie algoritme.
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6.3: Enkele eigenschappen van het algoritme.

Het algoritme, beschreven in de voorgaande paragraaf, heeft

een aantal eigenschappen, welke van belang ~1Jn voor

eventuele uitbreidingen. De belangrijkste hiervan is wel

het feit, dat de werking van het algoritme onafhankelijk is
van de meetfrequentie van de sensor. In principe staat het

binnenhalen van de sensordata, het filteren van deze
gegevens en het plaatsen van deze gegevens in het

FIFO-buffer geheel los van de verdere verwerking van deze
gegevens. Het verwerken van deze data op het juiste moment

wordt gerealiseerd door de t~jdsinformatie bij de
meetgegevens.

Dit heeft als gevolg, dat het algoritme voor volume
compensatie geheel ongesynchroniseerd door zijn cyclus

loopt: de cyclustijd wordt bepaald door de tijd die de

verschillende berekeningen vragen. In de vorm, zoals dat

gebruikt is (de gecompileerde versie), betekende dit een

cyclustijd van ongeveer ~/3 sec. Bij een lassnelheid van 6
mm/sec (= 36 cm/min) betekent dit dat ongeveer om de 2 mm

afgelegde'weg de lasparameters bijgestuurd werden.

Een ander gevolg van deze opzet is, dat de klok in het

sensor-systeem gelijk moet lopen met de klok in de IBM PC.

De eenheid waarin de sensorklok werkt is 1/100 sec (dit is

ook als eenheid genomen voor alle kloksignalen in het
algoritme). Om eventuele afwijkingen kleiner dan deze 1/100

sec te houden, wordt de sensorklok om de 20 ~ec opnieuw
gelijk gezet.

Bij dit gelijk" zetten van de sensorklok moet ook de tijd
meegerekend worden, welke verloopt tussen het bepalen van

de PC-tijd en het echte inlezen van deze tijd in het

sensor-systeem. Exact na te gaan was deze tijd niet, echter

de totale tijdsduur welke nodig was tussen het bepalen van

de PC-klok en het bevestigen van de tijdmelding door de

sensor bedroeg ongeveer 70 msec. De tijd, welke verloopt

tussen het bepalen van de PC-tijd en het inlezen van deze

tijd in het sensorsysteem is daarom geschat op 50 msec.

Een eventuele fout van 50 msec in deze tijdperiode levert
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bij een las snelheid van ongeveer 6 mm/sec

op van ongeveer 0.3 mmo Vergeleken

onnauwkeurigheden in het algoritme een

fout.

een positiefout

bij de andere

verwaarloosbare

Een grotere foutenbron is het detecteren van de

veranderingen van de ilo-poort van de robot en het bepalen

van de tijd waarop dit gebeurt. Het bepalen van deze tijd

gebeurt in de PC, telkens wanneer gevonden wordt dat de

(binaire) waarde van de ilo-poort veranderd is t.o.v. een

vorige maal. In deze tijd-ontstaat dus een onzekerheid,

gelijk aan de cyclustijd van het programma gedeeld door het

aantal malen per cyclus dat deze robot-status gecontroleerd

wordt. In het gebruikte algoritme, met een cyclustijd van

ongeveer 1/3 sec wordt 1 maal per cyclus deze robot status

gecontroleerd, zodat de onzekerheid in een tijdstip van

snelheidsverandering ook ongeveer 1/3 sec bedraagt. Bij een

las snelheid van 6 mm/sec betekent dit een plaats

onzekerheid van 2 mmo

Deze fout heeft echter een beperkte invloed. Hij treedt

immers alleen op bij wisselingen in snelheid, en kan alleen

een rol spelen, als er binnen de voorlooptijd een

dergelijke snelheidswisseling heeft plaats gevonden. Is dit

niet het geval, dat bestaat de sommatie uit slechts een

term (T = S/Vi ), waarin geen tijdstippen van snelheids

verandering voorkomen.

6.4: Lassen met volumecompensatie.

Om de werking

robotbeweging

de naad met

van het algoritme uit

gebruikt waarbij voor en

verschillende snelheden

te testen, is een

na het beginpunt van

bewogen werd (zie

figuur 6.6).
De robot beweegt de toortstip (het TooI Center Point) met
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een snelheid v
1

naar het werkstuk, op een zodanige hoogte

dat dit werkstuk binnen het meetbereik van de sensor valt.

Tijdens deze beweging meet de sensor het eerste stuk van de

naad op. Wanneer de toorts het beginpunt heeft bereikt

wordt de beweging even onderbroken voor het aanzetten van

de lasmachine met toebehoren (gas etc.). Vervolgens wordt

de werkelijke lasbeweging uitgevoerd met een snelheid v 2 •

De sensormetingen uit figuur 6.6 moeten gedurende een

voorlooptijd bewaard worden, behorende bij de vermeldde

snelheden in diezelfde figuur.

Fig.6.6: Beweging van de toorts-sensor combinatie.

Uit enkele experimenten, waarbij op verschillende plaatsen

in de naa~ duidelijke volume-overgangen gecreeerd z1Jn, is

gebleken dat het algoritme naar verwachting werkt, en de
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volume-variaties doorgeeft in de lasparameters met een

plaats-nauwkeurigheid van enkele millimeters. Met behulp

van een voltmeter, aangesloten op een van beide analoge

stuurspanningen voor de lasparameters, is bij deze

experimenten gekeken of de gemeten volumeveranderingen op

het juiste moment (bij het passeren van de toorts) in de

lasparameters tot uiting kwamen.

De oorspronkelijke lasnaad, welke als test-object diende,

had een vorm als in figuur 6.7a, een uit de praktijk

afkomstig probleem. Aangezien de Oldelft Sensor deze vorm

(nog) niet kon herkennen, de tophoek Z was te groot, zijn

er een aantal proefstrips gemaakt net- een naadvorm als in

figuur 6.7b.

a.- ~.

Z ::

I~A

I

I
t----+ A'

mm

Fig.6.7: Naadvorm van de proefstrips.

Deze naadvorm werd ~el door de sensor herkend, gedefinieerd

als een V-naad. Voor een complete template definitie en

set-up van de sensor wordt verwezen naar bijlage 3.

Voor het uittesten van de volume-compensatie zijn in de

test-strips volume-variaties aangebracht als in figuur 6.8.

De doorsneden varieerden van 10 tot 40 nn 2 • Het beeld van

een dergelijk werkstuk, gevormd door de sensormetingen,

vertoont een verloop als in figuur 6.9.

Uit dit beeld blijkt, dat de sensor nogal wat moeilijkheden

had, met de grotere volumes. De oorzaak van deze problemen

is waarschijnlijk te zoeken bij het te klein zlJn van de

zijvlakken van de V-naad. Door het extra afslijpen van de
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Fig.6.8: Volume-variaties in de proefstrips.
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. Fig.6.9: Gemeten volumes door de sensor.
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bovenkant om het volume te verkleinen, ontstonden ook

bredere zijvlakken (zie figuur 6.10), waar de metingen

duidelijk stabieler z1Jn.

De meest ideale oplossing hiervoor zou zijn, dat een nieuwe

template ontwikkeld wordt door Oldelft, waarmee de naad uit

het oorspronkelijke probleem herkend zou worden.
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Fig.6.10: Realisatie van de volumevariaties.

Ofschoon de timing van het algorîtme

kloppen, bleek uit de eerste proeflassen

opstuwing naar achteren plaats vond van

(zie figuur 6.11).

aardig leek te

dat er een flinke

het lasmateriaal

bovenaanzicht lege naad

----..."""--- .....r-----."'---/'.---------..,"----',/~-----"-

12 bovenaanzicht gevulde naad

12 mm' AA' aanzicht gevulde naad

=W~~.@t';Z;~~~
~: neergesmolten lasmateriaal

____~>~ bewegingsrichting

Fig.6.11: Opstuwing van het neergemolten lasmateriaal.

De reden hiervan zou kunnen zijn, dat

lasdraad vr1J langzaam stolt. Door de

het lasbad ontstaat een extra opstuwing

het gebruikte type

stuwende \.J'er1cing in

naar achteren met
bovenstaand resultaat.

Vanwege deze opstuwing is een extra vertragingstijd in de

aansturing van de lasparameters gerealiseerd. Uit het

eerste experiment bleek, dat de opstuwing een bereik had
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van ongeveer 10-12 mme Bij een las snelheid van 6 mm/sec

betekent dit een extra vertraging, op grond dus van het

lasproces, van ongeveer 2 sec.

Bij de lasexperimenten met deze extra vertraging kwamen de

variaties in hoeveelheid neergesmolten materiaal wel op de

goede- plaats terecht. Hieruit blijkt dus duidelijk dat

naast geometrische factoren ook las-technologische factoren

een grote rol spelen in het lasproces.

Verschillende experimenten zijn er ook uitgevoerd m.b.t.

het instellen en regelen van de lasparameters. Bij een

aantal van deze proeflassen is gebruik gemaakt van een

1-parameter regeling, overeenkom~tig de theorie uit

hoofdstuk 4. De instelling van de parameters gebeurde op de

volgende manier:

D3, de warmte-inbreng, werd gehouden op de nominale

waarde (te realiseren door j3 = 0 te kiezen).

D1, de draadsnelheid had een lineair verband met het

gemeten volume (ex ~ 0).

Uit deze experimenten bleek, dat het lasproces instabiel

werd bij te grote veranderingen (de boog onderbrak bij te

kleine volumes en brandde enorm sterk in bij te grote

volumes). Het regelbereik waarbij gelet is op het stabiel

houden van het lasproces bleek ongeveer 30 % te zijn,

rondom de nominaal ingestelde waarden.

Ook uit deze experimenten bleek, dat een regeling van de

draadsnelheid met ~ = 1 (volume 2x zo groot: draadsnelheid

2x zo groot) te fors was: bij de grotere volumes werd

duidelijk teveel materiaal neergelegd, terwijl bij de

kleinere volumes de hoeveelheid neergesmolten materiaal

minimaal was. Dit werd beter door een kleinere hellingshoek

~ te nemen.

Tenslotte z1Jn aardige resultaten verkregen, met een

regeling van beide lasparameters:

D1, de draadsnelheid werd rondom een nominaal instelpunt

(42%) gevarieerd, met een hellingshoek ~ = 0.5.
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werd ook rondom

gevarieerd, met

geheel volgens de

D3, de warmte-inbreng,

instelpunt (53%)
helling ft = -0.1,

hoofdstuk 4.

een nominaal

een negatieve

verwachting in

De doorsnede varieerde bij deze las ongeveer +/- 40 %
2rondom de nominaal ingestelde waarde van 23 mm •

Bij al deze experimenten is gewerkt met een variatie rondom

een bepaald instelpunt. Dit instelpunt (de nominale

waarden) is steeds gekozen op ·basis van de laservaring van

enkele medewerkers van HAS.

Als laatste zijn er experimenten uitgevoerd naar het

meetgedrag van de sensor bij een pendelende beweging van de

robot. De tendens hierbij was, dat de volumemetingen

nauwelijks beinvloèd worden door deze pendelbeweging, mits

de zijdelingse bewegingssnelheid (de snelheid in de

scanrichting van de sensor) niet te groot wordt. De

meetwaarden waren dan duidelijk afwisselend te hoog of te

laag. Een gemiddelde waarde hieruit leek echter nog goed

bruikbaar.

Tot zover de resultaten van de experimenten m.b.t. het

lassen met volume-compensatie. Het is niet verantwoord uit

dit kleine aantal proeven exacte resultaten te halen,

bovendien zlJn een aantal duidelijk aanwezige factoren

buiten beschouwing gelaten (zoals de invloed van de door

het wegslijpen verkregen hoogtevariaties). Wel is duidelijk

geworden, dat het mogelijk is de lasparameters te

beinvloeden vanuit het gemeten volume, ter verbetering van

de laskwaliteit. Veel experimenten en onderzoek zijn op dit

terrein echter nog noodzakelijk, vooral met betrekking tot

de (nominale) instelling van de parameters, welke factoren

van wezenlijk belang zlJn voor de regeling van de

parameters en op welke wijze dit dient te gebeuren.
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7: Andere toepassingsmogelijkheden van de Oldelft Sensor.

Volumecompensatie is niet de enige toepassings

mogelijkheid van de Oldelft sensor. Een veel

belangrijker toepassingsgebied van de sensor is het

localiseren van de lasnaad om de baan van de robot te

beinvloeden. Hierbij hangt alles af van de mogelijk

heden welke de robot biedt m.b.t. de communicatie. In

dit hoofdstuk zullen enkele andere toepassingen

besproken worden, welke kunnen leiden tot een vervolg

op dit onderzoek.

7.1: Naadzoeken.

De eerste beinvloeding door de sensor van de robotbaan

welke aan de orde komt is het begin van de lasnaad zoeken.

Hiermee kan gerealiseerd worden dat de toorts automatisch

op het beginpunt van de lasnaad geplaatst wordt, waardoor

eventuele parallelle verschuivingen in de positie van het

werkstuk opgevangen kunnen worden.

De reden waarom dit zogenaamde naadzoeken besproken wordt,

is dat met de huidige robotcontroller naadzoeken kan worden

geimplementeerd (zolang er nog niet gelast wordt, is het

toegestaan dat de robot even stil staat om te

communiceren). Bovendien is dit een goede stap in de

richting die leidt tot het uiteindelijke naadvolgen: bij

volumecompensatie is het preview-karakter van de sensor aan

de orde geweest, bij het naadzoeken zal daar de

transformatie van sensor- naar wereld-coördinaten bij komen

(voor een theoretische uitwerking van deze coördinaten

transformatie: zie bijlage 4).

Een manier waarop het begin van de lasnaad gevonden zou

kunnen worden is de volgende:
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- Door middel van een aanvliegroute, vergelijkbaar met de

aanvliegroute bij volumecompensatie, wordt de toorts

sensor combinatie voorgeprogrammeerd bewogen naar een

punt boven de naad, waar de sensor de naad in beeld

heeft, maar de toorts nog niet op het beginpunt is

aangekomen. Nauwkeurig hoeft de robot hierbij niet

gepositioneerd c.q. geprogrammeerd te worden, omdat het

gezichtsveld van de sensor redelijk groot is en er

enige ruimte zit tussen sensormeetpunt en toortstip (de

voorloopafstand). De ruimte die hierin aanwezig is

(enkele tientallen cm 2 ),. zal ook de nauwkeurigheid

bepalen waarbinnen een werkstuk gepositioneerd zal

moeten worden bij toepassing van- dit algoritme (zie

figuur 7.1).

Lasnaad

I
Pendelbreedte

Sensor-scan
Voorloop

afstand

Fig.7.1: Positioneeringsmarge bij begin lasnaad zoeken.

- Op een vergelijkbare wijze als bij volume compensatie

wordt er voor gezorgd dat de nodige gegevens over deze

aanvliegroute bij de IBM-PC bekend zijn. Extra dient

hier aan toegevoegd te worden: de coördinaten van het

Tool-Center-Point áan het begin van deze aanvliegroute,

en aan het einde hiervan. Dit kan gerealiseerd worden

door op deze punten de computerlink van de robot te

gebruiken en daar een remote point coordinates functie

te laten uitvoeren.
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- Tijdens de aanvliegroute heeft de sensor het eerste

stukje naad in beeld gebracht. De eerste herkende

meting van de sensor kan hierbij gebruikt worden als

zijnde het begin van de lasnaad. Uit het tijdstip

waarop deze meting gemaakt is en de gegevens over het

begin- en eindpunt 'en de snelheid van deze beweging,

kan de positie van de sensor bepaald worden op het

moment dat de meting gemaakt werd.

- Met behulp van deze positie (de 6 robotcoordinaten X,

Y, Z, D, E en R) kan de sensormeting van het beginpunt

getransformeerd worden ·naar robotcoordinaten, om

vervolgens gebruikt te worden als richtpunt voor een

robotbeweging om de toorts aan h~t begin van de naad te

plaatsen.

- Als de robot deze beweging heeft volbracht, meldt hij

dit aan de PC, en is het begin zoeken van de lasnaad

beeindigd. Vervolgens kan het lassen aan gezet worden

en de voorgeprogrammeerde lasbeweging uitgevoerd worden

(voorgeprogrammeerd als relocatable sequence, een

parallelle beweging).

- Ook volumecompensatie blijft toepasbaar. Daarvoor

moeten de metingen welke gemaakt worden ti~dens de

bewegingen in de aanvliegroute in het fifo-buffer

geplaatst worden, zoals ook tijdens volume- compensatie

gebeurde.

7.2: Naadvolgen.

Het einddoel van het sensorgebruik bij een lasrobot is het

naadvolgen. Gezien vanuit dit project, vormt het naadvolgen

na de volumecompensatie en het naadzoeken, een logische

derde stap. In de eerste fase, de volume-compensatie, is

het probleem aan de orde geweest, dat ontstaat als gevolg

van het voorloopkarakter van de sensor. In de tweede fase,

het naadzoeken, zal de coördinaten-transformatie van

sensor- naar robot-coördinaten opgelost moeten worden.

In principe zijn dan de ingrediënten aanwezig voor
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naadvolgen, mits ook een real time interface mogelijkheid

dan voorhanden is. Een dergelijke interface is bij

Cincinnati Milacron in ontwikkeling.

In deze fase wordt het ook mogelijk het preview-probleem op

te lossen m.b.v. een aanduiding van de plaats waar de scan

gemaakt is, i.p.v. met de berekening van de preview-tijd,

zoals in de volumecompensatie-toepassing is gedaan. Deze

mogelijkheid ontstaat, doordat de PC nu zelf de gehele baan

zal berekenen, waar de robot echt langs gestuurd wordt.

Bovendien zijn deze baanpunten ook noodzakelijk om de

coërdinatentransformatie uit. te voeren. Door hier gebruik

te maken van deze baanpunten kan er een algoritme ontstaan,

dat aansluit bij het principe van hoofdstuk 1.

Natuurlijk blijft het hier mogelijk volume- compensatie en

naadzoeken toe te passen. Voor het toepassen van

volumecompensatie dienen dan naast de baanpunten steeds de

doorsnedes van de naad meegenomen te worden. Deze kunnen in

principe in hetzelfde buffer als de richtpunten bewaard

worden. Enige voorzichtigheid is hierbij geboden, omdat

naar alle waarschijnlijkheid met verschillende vertragings

tijden rekening gehouden zal moeten worden. De tijd,. tussen

het bepalen van het nieuwe richtpunt en het bereiken van

dit richtpunt (de vertragingstijd van de robot) zal meestal

niet gelijk zijn aan de tijd tussen het ~epalen van de

nieuwe lasparameters en de tijd dat deze effectief moeten

worden (vertragingstijd van het lasapparaat en de gewenste

lastechnologische vertraging).
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de robotcontroller,

op wereld-coördinaten

op dit terrein wijzen

Conclusies en aanbevelingen.

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden, dat integratie

van een optisch naadvolg-systeem in een automatische las

opstelling geen eenvoudige zaak is. Het grootste probleem

wat zich hierbij voordoet, is de interfacing tussen de

diverse onderdelen.

Allereerst zijn er de beperkingen i~

welke real-time sensor informatie

niveau nog niet toelaat. De berichten

er echter op dat dit gaat veranderen.

Dan is er de grote verscheidenheid aan communicatie

netwerken waarmee gewerkt moet worden. In dit onderzoek

waren voor de drie belangrijkste apparaten drie

verschillende netwerken, met evenzoveel protocollen nodig.

Ook dit vormt een grote belemmering voor het uitbreiden van

een bepaald systeem, vandaar dat uit dit ~nderzoek

aanbevolen wordt te komen tot standaardisatie van

communicatie-netwerken voor dergelijke industriële

toepassingen.

Ondanks deze communicatieproblemen, welke een groot deel

van de tijd in beslag hebben genomen bij dit project, is

een systeem gebouwd, waarmee het mogelijk is in de toekomst

een sensor-gestuurde lasopstelling te realiseren, zonder

veel aanpassingen van de hardware.

Wat de communicatie-netwerken betreft zijn diverse

software-tools gerealiseerd en uitgetest. Daarenboven is

een eerste toepassing va~ het systeem ontwikkeld: volume

compensatie. Hierbij is een oplossing gerealiseerd voor het

preview-karakter van de sensor, waarbij snelheids-variaties

en onderbrekingen van de robot-beweging verwerkt kunnen

worden. De programmatuur voor deze volume-compensatie is

daarbij zo opgezet, dat de sensor asynchroon kan werken ten

opzichte van de rest van het systeem, gebruik makende van

de tijdsinformatie bij de sensormetingen.

Met deze volume-compensatie zijn ook enkele eerste stappen
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gezet, om te proberen volume-informatie te vertalen naar

ladsparameters voor de SAH lasapparatuur. Uitgaande van een

bepaalde nominale instelling zlJn de eerste resultaten

bemoedigend gebleken. Verdere inspanningen op dit gebied

zijn echter zeer gewensd: welke factoren zijn belangrijk

voor de laskwaliteit, en vooral, hoe laten zij zich

vertalen naar een waarde voor de lasparameters. Nader

onderzoek is ook gewenst wat betreft het vinden van de

nominale instelling van de parameters. Ofschoon bij de

SAM-apparatuur hier al een begin is gemaakt, was het vinden

van de juiste instelling een lastige zaak, waarbij de

aanwezigheid van ruime laservaring onontbeerlijk was.

Hat het sensor-gebruik bij de Cincinnati-robot betreft zijn

er met het opgebouwde systeem een tweetal vervolgstappen te

maken op dit project:

Naadzoeken: hiermee wordt een volgend probleem, de

coördinaten-transformatie van de meetpunten aangepakt.

Naadvolgen: het meest aansprekende en belangrijkste doel

van het gebruik van sensoren op lasrobots. Met de

volume-compensatie en het begin naad-zoekerr . zullen

hiervoor in principe de belangrijkste problemen aan

het licht gekomen zijn (en zo mogelijk zijn opgelost).
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Bijlage 1: Installatie van het OPTO-22 netwerk.
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OPTO-22 digital:
Positie 0: ODG-5 module, output 2-60 Volt DG.
Positie 1: IDG-5 module, input 10-32 Volt DG.

Opmerking: ook de ilo poorten van de GH-robot
zijn uitgerust met OPTO-22 modules.

Jumpers:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A X X X X X X X

B X X X X X X X X X

OPTO-22 analog:
Positie 0, 1 : DA-5 module, output 0-10 Volt.
Jumpers:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A X X X X X

B X X X X X X X X X

Baudrate 9600 Baud
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Bijlage 2: Gebruik van het naadvul-algoritme.

Voor gebruik van het naadvul-algoritme dienen de volgende

stappen ondernomen te worden:

- Installeer de device-driver voor de IEEE-488 interface

(GPIB.COM) bij het opstarten van de PC.

- Open de seriële poort voor het OPTO-22 netwerk: poort 2,

9600 Baud, no parity, 8 databits, 1 start/stop-bit.

- Voor de set-up en template definitie van de sensor kan

gebruik gemaakt worden van de-in het programma vast

gelegde default-waarden (zie bijlage 3) of van een zelf

gedefinieerde set-up en template definitie. Hiervoor kan

het programma "SENSOR" gebruikt worden (34). Met behulp

van dit programma worden dan een template definitie en/of

set-up gegenereerd, eventueel uitgetest en in een file

geplaatst (met de extensies .TPL voor de template

definitie, .SSU voor de set-up). Deze files kunnen in

het volume-compensatie algoritme aangeroepen worden ter

vervanging van de default waarden.

- De gegevens van de robot (snelheden, nominale parameter

instellingen) dienen beschikbaar te zijn in de file

"CMFILE.DAT". Deze file kan worden gegenereerd door het

programma ROBPC31 (32). Het algoritme hierachter leest de

lassequence van de robot en filtert daaruit de nodige

gegevens voor het volume-compensatie algoritme.

Voor dit filteren, maar ook voor de synchronisatie bij

het uitvoeren van de lasbeweging, worden aan de robot

sequenee bepaalde eisen gesteld (zie figuur B.2).
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SEQ PNT T VEL DELTA I Y Z D E R FUNCTIE

100.001 2 16 NOP
100.002 2 13 1155 1838 15 153 128.71 0.00 0.00 NOP,CONTINUE
100.003 2 16 DEL!! 5.0
100.004 2 16 WAIT,UNTIMED,+S11
100.005 2 10 36 1851 4 121 128.71 -4.25 -5.85 OUTPUT,CONTINUE,I14
100.006 2 8 78 1773 11 119 128.71 -4.04 -6.20 OUTPUT,CONTINUE,I14
100.007 2 16 DAC , SCHEDULE-1
100.008 2 16 MESSAGE,24
100.009 2 16 PERFORH SEQ..250
100.010 2 16 OUTPUT I14
100.011 2 3 362 1413 49 117 128.71 -2.73 -3.92 OUTPUT,COliTIliUE,I14
100.012 2 16 PERFORH SEQ=255
100.013 2 10 38 1413 53 155 128.71 0.00 0.00 NOP,CONTINUE
100.014 2 12 372 1413 -283 315 128.71 0.00 0.00 NOP, CONTINUE
100.015 2 16 DELAY 10..0

Toelich ting:
SEQ.PNT punt-identificatie
T tool-dimension index
VEL snelheid-index (16 = No Move)
DELTA afgelegde weglengte in mm
X. Y, Z wereldcoördinaten van het geprogrammeerde punt
D, E. R orientatie-hoeken van het werktuig
FUNCTIE uit te voeren functie op dat punt

- functies met het CONTINUE atribuut worden zonder onderbreking
in de beweging uitgevoerd (slechts bij enkele functies mogelijk).

- de delay-functies dienen om de selegenheid te geven om het
programma voor langere of kortere tijd te onderbreken.

- perfarm sequence 250, 255: deze sequences zetten de lasmachine

met biJba~oren aan resp. uit.

Fig.B.2: De robot-sequence van een lasbeweging.

Bij snelheids-variaties (en ook bij veranderen van een

DAC-schedule) moet de synchronisatie-output van de

robot (output 14) geinverteerd worden:

100.005: van snelheidsindex 10 naar 8 (begin aanloop

beweging)

100.006: van index 8 naar 16 (stoppen voor lassen

aan)

100.010: van index 16 naar 3 (begin lasbeweging)

100.011: van index 3 naar 16 (einde lasbeweging)

Na de definitie van de nominale DAC-waarden (100.007)

moet het nominale volume in een message gegeven worden

(100.008).

Voordat met het aanloopstuk begonnen wordt (en de

synchronisatie-output de eerste maal geinverteerd

wordt) moet de robot wachten op de initialisatie van
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het algoritme en de sensor, aangegeven door de

een synchronisatie-input (input 11: 100.004:

+S 11 ) •

PC via

WArT,

Een volgens deze regels opgebouwde sequence wordt door

ROBPC31 verwerkt tot een lijst met snelheids- en DAC

indices volgens figuur B.3.

, ,
6 16, 32,
7 16, 32,
8 16, 32,
9 16, 32,
10 16, 32,
11 16, 32.
12 16, 32;
13 16, 32,
14 16, 32,
15 16, 32,

WELD-SEQUEKCE (VELOCITY, DACSCHEDULE, AREA)

16 16. 32, 0
17 16, 32, 0
18 16, 32, 0
19 16, 32, 0
20 16, 32, 0
21 16, 32, 0
22 16, 32, 0
23 16,- 32, 0
24 16, 32, 0
25 16, 32, 0
26 16, 32, 0
27 16, "32, 0
28 16, 32, 0
29 16, 32, 0
30 16, 32, 0
31 16, 32, 0

Fig.B.3: Gefilterde lassequence.

Samen met de snelheids- en DAC-tabel (zie figuur B.4)

wordt deze gefilterde lassequence in de file CUF!LE.DAT

geplaatst.

VELOC ITI /)')7'l)/~ DAC-SCHEDULES (DAC1, DAC2) ':>/0
1 2.8412 1 42, 53" 17: 0, 0
2 5.96652 2 100, 100 18: 0, 0
3 5.82446 3 32, 32 19: 0, 0
4 6.67682 4 60, 31 20: 0, 0
5 1.84678 5 50, 31 21 : 0, 0
6 2.1309 6 33, 30 22: 0, 0
7 3.5515 7 79, 27 23: O. 0
8 13.35364 8 0, 0 24: 0, 0
9 : 16.62102 9 : 54, 25 25: 0, 0
10: 25.00256 10: 0, 0 26: 0, 0
11 : 166.6364 11 : 0, 0 27: 0, 0
12: 200.0205 12: 0, 0 28: 0, 0
13: 333.2728 13: 0, 0 29: 0, 0
14: 416.662 14: 0, 0 30: 0, 0
15: 500.0512 15: 0, 0 31 : 0, 0
16: 0.00 16: 0, 0 32: 0, 0

Fig.B.4: Snelheids- en DAC-tabel.

Na een correcte initialisatie van de PC en het beschikbaar

hebben van de nodige files kan het volume-compensatie

algoritme opgestart worden, en kan de robot de automatische

lasbeweging uitvoeren.
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Bijlage 3: Set-up en template definitie van de sensor.

Gebruikte sensor set-up:

Scan width

Measure rate

Center offset

Measurement units

Warning intensity level

Error intensity level

Camera mounting direction

Fitted data mode

Fitted data rate

Filtered data mode

Filtered data rate

Gebruikte template definitie:

40 degrees
: 10 measurements/sec.

o degrees
1/32 millimeters/bit

o percent

o percent

forward

fitted data message

10 messages/sec.

no data

10 messages/sec.

Minimum side clearance V1

Minimum side clearance V2

Included angle Y

Deviation included angle

Angle between top of plates Z

Z-deviation

• 84

51/32 mm

51/32 mm
90 degrees

25 degrees
180 degrees

25 degrees



Bijlage 4: De coördinaten-transformatie.

Om de metingen van een sensor te kunnen gebruiken de baan
van een robot te beinvloeden, is er een coordinaten
transformatie nodig, van het stelsel waarin de meetpunten
gerepresenteerd worden naar een stelsel, waarin de robot
beinvloed kan worden.
Bij montage van een Oldelft Seampilot op een Cincinnati T3
industriele robot laat decoördinatentransformatie van

Wereld-coordinaten

Fig.B.5: Opsplitsing van de coordinaten-transformatie.
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sensor-meetpunt naar wereldcoördinaten zich in drie

delen splitsen (zie ook figuur B.5):

1: De transformatie van sensor-coördinaten naar pols

coördinaten.

behorende

de robot.

dus een

devanafhankelijk

de daarbij

pols van

levert dit

Deze transformatie is alleen

mechanische constructie (en

afmetingen) van de sensor aan de

Voor een vaste constructie

constante transformatie op.

2: De transformatie van pols-coördinaten naar een

co~rdinatenstelsel, wat evenwijdig loopt aan het wereld

coördinatenstelsel, met de oorsprong in het Tool Center

Point.

Deze transformatie wordt vast gelegd door twee

Center Point,

zal ook deze

gegevens:

- De constructie (en afmetingen) van het Tool Center

Point aan de robotpols.

- De oriëntatie van het werktuig, gedefinieerd door de

oriëntatiehoeken D, E en R.

Bij een vaste constructie ,van het Tool

en een gelijk blijvende oriëntatie,

transformatie constant zijn.

3: De transformatie van van het Tool Center Point

coördinaten-stelsel naar het wereld-coördinatenstelsel.

Deze transformatie wordt gevormd door een translatie

(beide stelsels lopen immers evenwijdig) over de Tool

Center Point positie, uitgedrukt in wereld

coördinaten. Dit deel van de transformatie is.
afhankelijk van de actuele positie van het Tool Center

Point.

Transformatie van sensorcoordinaten ~~s_'__~ naar pols

coördinaten L, B, A.

Deze transformatie valt uiteen in twee delen:

Een rotatie van het sensor-coördinatenstelsel, zodat er

een stelse~ ontstaat, wat parallel loopt aan de pols

coördinaten L, B, A, met de oorsprong in de oorsprong van

de sensor.
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- Een translatie van dit parallelle stelsel naar het

pols-coördinaten stelsel.

De rotatie is geheel afhankelijk van de stand van het

sensor-coördinatenstelsel t.o.v. het pols-coördinaten

stelsel. Vanwege een vaste constructie van de toorts-sensor

combinatie levert dit een constante rotatie-matrix op:

CC' 0< 0(x Y z
m = I3 x lJ y fJz .m = D.m-LBA,s -xs,ys,zs -x y zs' s' s

I1 x Î1 y ;l.z

Deze matrix is b.v. te bepalen door de eenheids-vectoren

van het sensor-coördinatenstelsen uit te drukken in het

parallelle pols-coördinatenstelsel.

Voor de translatie naar het pols-coördinatenstelsel moet de

-oorsprong van de sensor bekend zijn, uitgedrukt in pols

coördinaten:

0<
s

OSLBA = t:3 s

Il s

Ook deze translatie is constructie-afhankelijk. De totale

transformatie van sensor-coördinaten naar pols-coördinaten

luidt nu:

= OSL + D.m-- BA -x ,y ,zs s s

Transformatie van polscoórdinaten L, B, A naar TooI Center

Point coördinaten :rCP~TCP~TC~

Ook deze transformatie valt uiteen in twee delen:

- Een translatie van het polscoordinatenstelsel naar een

stelsel, wat hieraan parallel loopt, met de oorsprong in

87



het TooI Center Point.

- Een rotatie van dit parallelle coordinatenstelsen naar
het TooI Center Point stelsel.

Voor de translatie wordt gebruik gemaakt van de coördinaten
van het TooI Center Point in het pols-coördinatenstelsel
(dit komt overeen met de aan de robot opgegeven TooI
Dimension (L) en offset's (A, B). Deze translatie-vector
luidt:

0( TCP

!ffLBA = IJ TCP

Îl. TCP

Ook deze vector is weer afhankelijk van de constructie.

Voor de rotatie wordt gebruik gemaakt van de oriëntatie
hoeken, zoals deze door Cincinnati zijn gedefinieerd (zie
figuur B.6).

TooI

/

/
/

/
/

I'

Fig.B.6: Oriëntatiehoeken van de C.M.-robot.
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In de home-positie van de robot geldt:

L II -2 (D = 180
0

)

A II X (R = 0° )

B II y (E = 0° )

Het geheel is bijvoorbeeld voor te stellen als:

1 : rotatie om YTCp-as met hoek D

2: rotatie om zTCP-as met hoek E

3 : rotatie om L-as met hoek R

Bij deze rotatie is de volgende rotatie-matrix te bepalen:

!!!.TCP =

cos(E) .sin(D)

sin(E).sin(D)

cos(D)

-cos(E).cos(D).sin(R)
- sin(E).cos(R)

-sin(E).cos(D).sin(R)
i- cos(E).cos(R)

sin(D).sin(R)

-cos(E).cos(D).cos(R)
i- sin(E). sin(R)

-sin(E).cos(D).cos(R)
- cos(E).sin(R)

sin(D).cos(R)

.mLBA,tcP

= E·!!!.LBA,tcP

De totale transformatie van pols-coördinaten naar Tool

Center Point coördinaten wordt nu:

Transformatie van Tool Center Point coördinaten xTC?' YTCP~

~TCP naar wereldcoërdinaten x~w~~

Vanwege het parallel'lopen van beide coördinatenstelsels
bestaat deze transformatie uit een translatie over de

vector: Oorsprong wereldcàárdinaten - Tool Center Point.

Deze vector is, uitgedruikt in wereldcoordinaten bekend als
de positie van de robot:
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TCP =-w

TCPx

TCP
y

TCPz

De laatste transformatie wordt hiermee:

m-w = ~TCP + TCPw = ~TCP +

TCPx
TCPy

TCP
z

De totale coërdinatentransformatie van sensor-coordinaten

naar wereld-coördinaten luidt nu als volgt:

m = E.(osLBA - TCP LBA + D.m ) + TCP-w - - -x ,y ,z -ws s s

Het:

m het meetpunt in wereld-coordinaten-w

m het meetpunt in sensor-coordinaten
-xs'Ys,zs
TCP het TooI Center Point in wereld-coordinaten--w

TCP LBA het TooI Center Point in pols-coordinaten

OSLBA Oorsprong van de sensor in pols-coordinaten

D rotatie-matrix van sensor- naar pols-coordinaten

E rotatie-matrix van pols- naar wereld-coordinaten
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