
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Infrarood-lijnmeting voor automatisch lasnaadvolgen

Wijnands, J.M.A.

Award date:
1990

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/6731545b-68aa-49f2-b784-7b9280a40555


TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK
Vakgroep Meten en Regelen

INFRARooD-LIoJNMETING VOOR

AUTOMATISCH LASNAADVOLGEN

door J.M.A. Wijnands

Rapport van het afstudeerwerk
uitgevoerd van 1 sept. '89 tot 1 mei '90
in opdracht van prof. ir. F.J. Kylstra
onder leiding van ir. C. Huber
datum rapport: 7 mei 1990

De Faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit
Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van
stageverslagen en/of afstudeerrapporten.

1



Wijnands, J.M.A.i Infrarood-lijnmeting voor automatisch lasnaadvolgen.

Afstudeerverslag, vakgroep ER, Fakulteit Elektrotechniek, Technische
Universiteit Eindhoven, mei 1990.

Om, ten behoeve van automatisch lasnaadvolgen, een voor toortspositionering
geschikt stuursignaal te krijgen, kan gebruik gemaakt worden van de warmte
straling die het werkstuk tijdens het lassen uitzendt. Een lijnmeting van
het stralingsprofiel, dwars op de lasvoeg, kan dan vermoedelijk voldoende
informatie leveren om de positie van de lastoorts te regelen.

Omdat er onduidelijkheid bestond over het stralingsprofiel op de voeg is
een computermodel opgesteld om de door de lasvoeg aan de bovenzijde
geëmitteerde stralingsflux te berekenen. Uit simulaties met dit model
blijkt dat de voeg een stralingsdichtheid kan hebben die hoger, lager of
zelfs gelijk is aan de stralingsdichtheid van het plaatoppervlak, afhanke
lijk van de voegparameters.

Metingen geven echter een veel lagere waarde dan de simulatieresultaten.
Vermoedelijke oorzaak hiervan is de richtingsverdeling van de straling in
kombinatie met kamera-optiek. Verder is onderzocht welke kriteria een rol
moeten spelen bij de keuze van een sensor, die het stralingsprofiel daad
werkelijk op kan nemen.

Wijnands, J.M.A.i Infrared-linesensing for automatic weId tracking [In

Duteh] . M.Sc. Thesis, Measurement and Control Section ER, Electrical
Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, May 1990.

To obtain acontrol signal for torch positioning, suited for automatic
welding, the temperature radiation emitted by the object during welding can
be measured. The radiation profile of a line perpendicular to the' weId may
contain the information needed for seam tracking.

Because the radiation profile of the joint was not sufficiently known a
computer model has been developed to predict the energy radiated through
the top of the joint. Simulations indicate that the intensity of radiation
of the joint can be higher than, lower than or equal to the intensity of
the plate surface, depending on the parameters.

Measurements, however, show much lower values than the results of the
simulations. PresumabIe cause is the combination of directional radiation
pattern and camera opties. Furthermore, aspects of the choice of sensor to
measure the radiation profile are considered.

2



INHOUDSOPGAVE

SYMBOLENLIJST

1 INLEIDING

1.1 Onderzoekprogramma las robots

1.2 Lasnaadvolgen met infrarood-sensoren

1.3 Doel van dit onderzoek

pag.

5

7

7

8

9

2 HET ELEKTRISCHE LASPROCES 10

2.1 Het gebruikte lasprocédé 10

2.2 Lasopstelling 11

3 LASNAADVOLGEN MET DE TWEEPUNTSTEMPERATUURMEETMETHODE 13

3.1 Principe van de tweepuntstemperatuurmeetmethode 13

3.2 Uitgangssignaal bij afwijkingen in de toortspositionering 14

3.3 Bruikbaarheid van de tweepuntstemperatuurmeetmethode 18

4 TEMPERATUURSTRALING 19

4.1 Inleiding 19

4.2 Grootheden bij temperatuurstraling 20

4.3 Stralingswetten 21

4.4 Richtingsafhankelijkheid van de temperatuurstraling 24

4.5 Zwarte stralers 27

4.5.1 Model van Gouffé 28

4.5.2 Model van Buckley 30

4.5.3 Model van de Vos 31

4.6 Invloed van het medium op het stralingsmodel 34

4.7 Konklusies 36

5 MODEL VOOR HET STRALINGSPROFIEL DWARS OP DE LASVOEG 37

5.1 Inleiding 37

5.2 Modellering van de lasvoeg 37

5.3 Benaderingsmethode voor de voegstraling 38

5.4 Invloed van temperatuurgradiënten op het stralingsprofiel 41

5.5 Richtingsafhankelijkheid van de straling 47

3



5.6 Resultaten van de simulaties 48

5.6.1 Invloed van de stapgrootte op de nauwkeurigheid van

het model 48

5.6.2 Invloed van de modelparameters op het stralings-

profiel 54

5.7 Konklusies 61

6 LASNAADVOLGEN MET EEN INFRAROOD-LIJNMETING 63

6.1 Inleiding 63

6.2 Verwachtingen omtrent het stralingsprofiel tijdens het lassen 63

6.3 Kamerakeuze 66

6.3.1 Seriëel metende kamera 67

6.3.2 Parallel metende kamera 71

6.4 Stoorinvloeden tijdens het lassen 73

6.5 Konklusies en aanbevelingen 76

7 METINGEN TER VERIFIËRING VAN HET MODEL

7.1 Gebruikte meetopstelling

7.2 Analyse van de resultaten

7.3 Invloed van de kamera-optiek

7.4 Konklusies

8 KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1 Konklusies

8.2 Aanbevelingen

LITERATUUR

BIJLAGE A: PROGRAMMA STRALING

BIJLAGE B: INFRAROOD KAMERA'S (markt + geg. HTH + MERA)

BIJLAGE C: INFRAROOD FILTER

4

77

77

77

81

82

83

83

84

87

89

96

98



SYMBOLENLIJST

Grootheid eenheid

A

d

E

FOV

I

L

M

pi

Q

R

5

sp

t

T

T

w

v

x

oppervlakte

plaatdikte

bestralingssterkte

field of view - meetvlekdiameter

stralingssterkte

stralingsdichtheid

specifieke uitstraling

plaatdikte

warmte-input

radius

oppervlakte van de binnenwanden van een holte

spleetbreedte

tijd

temperatuur

temperatuur

energie

snelheid

afstand

2
m

m
-2

W-m

m
-1

W-sr
-2 -1

W-m -sr
-2

W-m

m

W

m
2

m

m

s

K

J
-1mos

m

« absorptiecoëfficiënt

r emissiecoëfficiënt

hoek tussen normaal van het stralingsvlak en de

straalrichting

golflengte

stralingsflux

p reflektiecoëfficiënt

T transmissiecoëfficiënt

ruimtehoek

5

rad'

m

W

sr



Konstanten

eerste stralingskonstante

tweede stralingskonstante

konstante van Boltzmann
-8 -2-4

- 5,67032 ·10 W·m ·K

c·h/k =
2nSk 4

15c
2

h
3

2 -6 2
2n· c ·h - 3,7414 ·10 W·m

-2
1,43879·10 m·K

fT

6



1. INLEIDING

1.1 Onderzoekprogramma lasrobots

Bij de Vakgroep Meten en Regelen (ER) van de Faculteit der Elektrotechniek

aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt al jaren onderzoek verricht

naar meet- en regelsystemen ten behoeve van produktieautornatisering. Een

belangrijk onderdeel hierin vormt het FALe-projekt (flexibele ~ssemblage

en lascel), waarin naast de Vakgroep ER de vakgroep Produktieautornatisering

(WPA) van de Fakulteit der Werktuigbouwkunde, DAF, PHILIPS en het ITP

participeren. Een van de aandachtspunten binnen dit onderzoek is het

sensorgestuurd booglassen met behulp van robots. De vakgroep ER richt zich

hierbij voornamelijk op het ontwikkelen van systemen voor automatisch

meten, regelen en besturen.

Bij automatisch lassen moeten een aantal taken door de robotbesturing

verricht worden:

• het lokaliseren van het begin en het einde van de lasnaad (naadzoek

systeem);

• het volgen van de naad in 3 dimensies (naadvolgsysteem);

• het regelen van de procesparameters (las spanning, lasstroom, draadtoe

voersnelheid en lassnelheid) .

Eén van de doelstellingen van het onderzoeksprogramma van de vakgroep ER is

het ontwikkelen van funktionele sensorsystemen om signalen te verkrijgen,

die geschikt zijn om de robot bovengenoemde taken te kunnen laten verrich

ten.

In dit verslag zal ingegaan worden op de vraag of het warmtestralingspro

fiel van een te lassen werkstuk als besturingssignaal voor een lasnaadvolg

systeem voor een lasrobot kan dienen. Verder wordt aandacht besteed aan de

sensorspecificaties die gesteld moeten worden om een dergelijk naadvolgsys

teem te realiseren.
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1.2 Lasnaadvolgen met infrarood-sensoren

Bij het lassen van metalen platen zijn verschillende soorten naden moge

lijk, afhankelijk van de materiaaldikte en de konfiguratie. Het is gebrui

kelijk om dikke platen die aan elkaar gelast moeten worden eerst voor te

bewerken, zodat een zogenaamde V-naad ontstaat. Voor een dergelijke naad

zijn een aantal geavanceerde sensoren commerciëel verkrijgbaar.

Dunne platen ( enkele mm's dik) worden doorgaans niet voorbewerkt en

vormen, als ze tegen elkaar gelegd worden, een I-naad. Een dergelijke naad

kan erg smal zijn en is tijdens het lassen vaak niet met het blote oog waar

te nemen. Hierdoor is het moeilijk om een taktiele sensor, i.e. een sensor

die de voeg als het ware "aftast", of een beeldsensor die zichtbaar licht

omzet toe te passen.

omdat lassen een thermisch proces is, waarbij inherent opwarming van het

werkstuk plaatsvindt, is het idee ontstaan om het temperatuurprofiel van

het werkstuk tijdens het lassen op te nemen met een infrarood-sensor en te

onderzoeken of hier informatie uit gehaald kan worden om het lasproces te

sturen. De lasvoeg vormt namelijk een warmte-barrière, waardoor een toorts

afwijking zal resulteren in een asymmetrische temperatuurverdeling in het

werkstuk. Hierdoor zal vermoedelijk, tengevolge van de geometrie van de

lasvoeg, een verandering in het stralingsprofiel optreden op de plaats van

de lasvoeg.

De eerste aanzetten hiertoe zijn gegeven door Illegems (1983) en N.d.

Biggelaar (1984), beiden afstudeerders bij de vakgroep ER. Illegems heeft,

uitgaande van de vergelijkingen van Rykalin (1957), een model opgesteld

voor het temperatuurveld in het werkstuk tijdens het lassen en de door

Huber (1984) bedachte tweepuntstemperatuurmeetmethode beschreven. Van de

Biggelaar heeft aangetoond dat de tweepuntstemperatuurmeetmethode, die in

hoofdstuk 3 kort aan de orde zal komen, ongeschikt is om een praktisch

bruikbaar naadvolgsysteem op te baseren. Bij deze methode is het uitgangs

signaal namelijk erg gevoelig voor veranderingen in de lasparameters. Bij

een kleine verandering in deze parameters hoeft het uitgangssignaal niet

meer eenduidig afhankelijk van de toortspositionering te zijn.
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1.3 Doel van dit onderzoek

De aanbeveling van v.d. Biggelaar een lijnscankamera te gebruiken om, in

plaats van een meting op twee punten, het stralingsprofiel op te meten van

een lijn dwars op de lasvoeg is als leidraad gebruikt voor dit onderzoek.

De eerste doelstelling van dit onderzoek is om een model op te stellen voor

de verschijnselen die het stralingsprofiel ter plekke van de voeg bij een

I-naad bepalen; immers, in tegenstelling tot bij de tweepuntstemperatuur

meetmethode wordt bij een lijnscan ook op de voeg zelf gemeten en er is nog

geen model opgesteld voor het temperatuur-/stralingsprofiel. Als de ver

schijnselen die het profiel bepalen bekend zijn, kan vervolgens gekeken

worden of uit dit stralingsprofiel een voor toortssturing geschikt signaal

afgeleid kan worden.

Vervolgens is gekeken aan welke specificaties een sensor zou moeten

voldoen om een lasnaadvolgsysteem, gebaseerd op stralingsprofielmeting,

daadwerkelijk te kunnen realiseren.
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2. HET ELEKTRISCHE LASPROCES

Lassen is in de industrie verreweg de belangrijkste verbindingstechniek

voor stalen konstruktiedelen. Het geschiedt door aan de overgang tussen de

te verbinden delen een hoeveelheid energie toe te voeren die dan omgezet

wordt in warmte, eventueel in kombinatie met toevoegmateriaa1, zodat de te

verbinden delen met elkaar versmelten. Illegems (1983) heeft in zijn afstu

deerrapport onderzocht welk lasproces zich het beste leent om te automati

seren. In de volgende paraaf volgt nog een kort resumé van zijn bevin

dingen.

2.1 Het gebruikte lasprocédé

Er zijn vele verschillende lasprocédés bekend, met als de meest bekende:

- autogeen lassen;

- laserlassen;

- plasmalassen;

- elektrisch lassen.

Voor dit onderzoek is alleen elektrisch lassen van belang. Binnen het elek

trisch lassen zijn elektrode lassen (75%) en lassen onder gasbescherming

(25%) de meest toegepaste exponenten.

Dit onderzoek is alleen gericht op het lassen onder gasbescherming omdat

deze specifieke vorm van (elektrisch) lassen zich bij uitstek leent om te

automatiseren. De lichtbooglengte blijft namelijk bijna konstant en het

toevoegmateriaal wordt kontinu aangevoerd. Dit in tegenstelling tot het

elektrodelassen waar door het afsmelten de elektrode van tijd tot tijd

gewisseld moet worden en de afsmeltende lasstaaf met een zekere snelheid

naar het werkstuk toe bewogen moet worden.

Ons onderzoek of de voorspelde temperatuurprofielen inderdaad optreden is

beperkt tot het MIG/MAG-lassen van een I-las. MIG/MAG-lassen staat voor

Metal Inert/Active Gas; hierbij wordt een edelgas/C0
2

mengsel (in deze

situatie 80% Ar, 20% CO
2

) als beschermgas gebruikt. Dit gas dient om oxida-
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tie van het te lassen materiaal door de zuurstof in de lucht te voorkomen.

Er wordt een afsmeltende elektrode gebruikt die voor het toevoe~ateriaal

zorgt.

Bij het lassen van dikke platen is het gebruikelijk om de platen eerst voor

te bewerken zodat een zogenaamde V-naad ontstaat, zie fig. 2.1.A. Dunne

platen ( enkele mm's dik) worden doorgaans niet voorbewerkt en vo~en als

ze tegen elkaar gelegd worden een I-naad, zie fig.2.1.B.

Fig. 2.1.A V-naad

Fig. 2.1 Lasnaden

Fig. 2.1.B I-naad

Een ander, vaak toegepast lasproces is het TIG-lassen (Tungsten Inert Gas).

Hierbij wordt een niet-afsmeltende wolfraamelektrode gebruikt. Illegems

(1983) heeft een vergelijking gemaakt tussen beide lasprocessen. Zijn

konlusie was dat MIG-lassen beter geschikt is om te automatiseren. Vandaar

dat MIG-lassen is gekozen.

2.2 Lasopstelling

Het werkstuk waaraan gelast gaat worden bestaat uit twee 6 mm dikke recht

hoekige stalen platen die tegen elkaar aan gelegd worden. Op de zo ontstane

spleet wordt met behulp van een laselektrode gelast, zie figuur 2.2.
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~~~~~~6

Fig. 2.2 Lasopstelling voor metingen aan de bovenkant van de plaat.

Door een spanningsverschil in de grootte-orde van 25 V tussen deze elek

trode en het werkstuk te kreëren ontstaat een vlamboog die de lasdraad en

een gedeelte van het werkstuk doet smelten. Het gesmolten staal, dat zich

direkt onder de laselektrode bevindt, wordt lasbad genoemd. Het reeds

dichtgelaste gedeelte van de spleet wordt de lasnaad genoemd, het gedeelte

dat nog gelast moet worden de lasvoeg.

Zowel de stralingsopnemer (kamera) als de lastoorts zijn bevestigd aan een

loopkat, die een eenparige rechtlijnige beweging uit kan voeren, parallel

aan de lasvoeg. Op deze manier kan de stralingsopnemer het stralingsprofiel

op een vaste afstand vóór de lastoorts uit meten. Uit dit profiel moet dan

een stuursignaal voor de positionering van de toorts verkregen worden.

In de praktijk wordt de lastoorts zodanig bijgeregeld dat er precies op de

voeg gelast wordt; er is dan sprake van een lasvoegvolgsysteem. Omdat in de

praktijk de term lasnaadvolgsysteem vaak gebruikt wordt voor een dergelijke

regeling, zullen in dit verslag de termen lasnaadvolgsysteem en lasvoeg

volgsysteem als synoniem gebruikt worden.
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3. LASNAADVOLGEN MET DE TWEEPUNTSTEMPERATUURMEETMETHODE

3.1 Principe van de tweepuntstemperatuurmeetmethode

De tweepuntstemperatuurmeetmethode, zoals beschreven door Huber en Illegems

(1984), bestaat uit het meten van de temperatuur op 2 punten wederzijds van

de voeg. De verschiltemperatuur zal dan een maat zijn voor de toortsposi

tie.

De 2 sensoren die hiervoor nodig zijn, worden star aan de lastoorts beves

tigd. Als coördinatenstelsel wordt een assenstelsel gekozen, zodanig dat de

x-as op de lasvoeg ligt. Het assenstelsel beweegt met eenparige lassnelheid

in de positieve x-richting. De lastoorts bevindt zich altijd op de y-as,

die loodrecht op de lasvoeg staat, zie fig. 3.1.

y-al plaat1

Hnlor2
I----+'l

Tt

o senlor1

\ \
" /-'-----" '-t-- --------

Isothermen

I,
"......

xO

yO

12

x-al

lanDeg

plaat2

Fig. 3.1 Bovenaanzicht van de lasopstelling bij de tweepuntstempera

tuurmeetmethode (bron: Huber e.a. (1984), p. 523).

Als de lastoorts op de lasvoeg gepositioneerd is zal deze zich in de

oorsprong van het gekozen coördinatenstelsel bevinden, terwijl de sensoren

zich in de coördinaatpunten (x, y ) en (x, -y ) bevinden.
o 0 0 0
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Door de wa~tetoevoer ontstaat een temperatuurveld dat door de lastoorts

"meegesleept" wordt. In het geko2en coördinatenstelsel is het temperatuur

veld stationair, behoudens in- en uitschakelverschijnselen (begin en eind

van de las). Verondersteld wordt dat de twee platen identiek 2ijn, zodat de

temperatuurverdeling op de platen symmetrisch is t.o.v. de voeg, als de

lastoorts zich op de voeg bevindt. Het temperatuurverschil tussen beide

meetpunten zal dan nul zijn.

3.2 Uitgangssignaal bij afwijkingen in de toortspositionering

Wordt naast de voeg gelast, dan zal, t.g.v. de asymmetrische wa~te-input,

de temperatuurverdeling op de platen verschillend zijn. De voeg vo~t

immers een wa~tebarrière, waardoor er geen wa~tetransport van de ene naar

de andere plaat plaats kan vinden. De lastoorts bevindt zich nu in het punt

(O,y), waarbij y de afwijking van de lastoorts in transversale richting ten

opzichte van de lasvoeg is, zie fig. 3.2.

plaat 1
y-as

T1
0

lasbad

lasrups _--\
\ 1'-

( CC((CC
baanafwijking

y

, lasvoeg,
"..; ......._----

isotherm
xO T2

plaat 2

Fig. 3.2 Isothe~enpatroonbij een baanafwijking van de lastoorts

(bron: Huber e.a. (1984), p. 524).
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Omdat de meetpunten met de toorts meebewegen, zullen deze niet meer symme

trisch t.o.v. de voeg liggen. De verandering van het verloop van de iso

thermen bij asymmetrische warmte-input is in hoge mate niet-lineair. Er kan

dus niet eenvoudig voorspeld worden hoe àT zich zal gedragen bij een

baanafwijking van de lastoorts. Dit zal afhankelijk zijn van de lasparame

ters. Voor die afhankelijkheid is een model opgesteld door v.d. Biggelaar

(1984) :

àT ., T -T
1 2

(
2 )2 v b+(y -y) } -2 + -

o 4a a )J. (3.1)

plaatscoördinaten van de sensoren m

ten opzichte van de lastoorts

Hierin is: x , y
0 0

Y

À

P

c

0

d

v

a=À/pc

b

R
5

K (
0

baanafwijking van de lastoorts

warmtegeleidingscoëfficiënt

dichtheid

soortelijke warmte

effektief vermogen van de warmtebron

plaatdikte

voortloopsnelheid van de warmtebron

temperatuurvereffeningscoëfficiënt

temperatuurovergangsfaktor

straal van het smeltbad

gemodificeerde Besselfunktie van de

tweede soort en nulde orde.

m
-1

J·(m·s·K)
-3

kg·m
-1

J. (kg·K)
-1

J·s

m
-1

m·s
2 -1

m ·s
-1

s

m

Het temperatuurverschil tussen beide meetpunten is niet alleen afhankelijk

van de baanafwijking y, maar ook van een groot aantallasparameters en de

sensorposities. Bovendien blijkt de gevoeligheid voor parametervariaties

erg groot te zijn, zodat bij een parameterverandering niet zondermeer een

uitspraak gedaan kan worden over het teken van àT.
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Dit kan ook duidelijk gemaakt worden aan de hand van een gedachtenexperi

ment. Een baanafwijking van de lastoorts, en dus ook van de sensoren, kan

gezien worden als een superpositie van twee afzonderlijke afwijkingen:

allereerst een baanafwijking van de lastoorts, met de sensoren symmetrisch

t.O.V. de voeg, zie fig.3.3.A.

y-as y-as

isotherm isotherm
T1

T1
--- 0 ----- -......... .... ..

losbod .. .. yO+y,
losbod ,, ,

\

yO-y

T2
T2

T1-T2>O T1-T2<O

Fig. 3.3.A Symmetrische sensor

positionering.

Fig. 3.3.B Symmetrische toorts

positionering

Ten gevolge van de asymmetrische warmte-input zal plaat 1 een hogere

temperatuur hebben dan plaat 2. Daarom zal gelden T > T . Het tempera-
1 2 .

tuurverschil in deze situatie, bT = T - T , zal dan ook positief zijn.
A 1 2

De tweede afwijking geldt voor de sensoren. De lastoorts bevindt zich nu

midden op de naad maar de sensoren zijn verschoven t.O.V. de lastoorts, zie

fig 3.3.B.

De warmte-input is nu symmetrisch, wat resulteert in identieke plaattempe

raturen. Daar echter sensor 2 zich dichter bij de voeg bevindt zal deze een

hogere temperatuur aangeven dan sensor 1. Het temperatuurverschil in deze

situatie is dus bT
B

T - T < O.
1 2
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Omdat de toorts en de sensoren star gekoppeld zijn, zal een baanafwijking

in de praktijk een superpositie van de bovengeschetste afwijkingen zijn.

Uit formule 3.1 blijkt al dat het uit superpositie verkregen totale tempe

ratuurverschil ~T = ~T + ~T groter, kleiner of gelijk nul kan zijn,
A B

afhankelijk van de procespararneters en de plaatsing van de sensoren.

Behalve een baanafwijking die loodrecht op de voortplantingsrichting staat,

kan er ook een rotatieafwijking ontstaan, zodat het midden van het lijnstuk

tussen de twee sensoren niet op de voeg ligt, terwijl de toorts zelf wel op

de voeg gepositioneerd is, zie fig. 3.4.

y-as

Isotherm

-,-
"~~',

, lasrups,

( CCCC~
,

',....... Iasbad
......-- ......_--------

T1

,
~,,,

"--

lasvoeg

Fig. 3.4 Rotatie-afwijking van de lastoorts

Het verschilsignaal ~T zal dan een van nul afwijkende waarde hebben,

terwijl feitelijk geen korrektie op de baan van de lastoorts nodig is.
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3.3 Bruikbaarheid van de tweepuntsternperatuurmeetmethode

Het temperatuurverschil dat de sensoren bij een tweepuntsmeting aangeven

hangt niet alleen af van de baanafwijking van de lastoorts, maar ook van de

procesparameters. Bovendien is deze verschiltemperatuur erg klein ten

opzichte van de storingen die optreden bij tweepuntsmetingen in de prak

tijk. Daardoor is het erg moeilijk een lasnaadvolgsysteem, gebaseerd op de

tweepuntsternperatuurmeetmethode, te realiseren.

Bij het principe van de tweepuntsternperatuurmeetmethode is uitgegaan van

twee identieke platen die gelast worden. Als er variaties in de plaatdimen

sies optreden zal de sensorpositie ten opzichte van de lastoorts automa

tisch geregeld worden, doordat de warmte-input verschuift t.g.v. de koelere

plaat.

De konklusie van v.d. Biggelaar (1984) is dan ook dat de tweepuntstempera

tuurmeetmethode niet geschikt is voor toortspositionering. Zijn suggestie

om een volledige lijnscan te maken van het temperatuurprofiel, dwars op de

lasvoeg, is als leidraad genomen voor dit onderzoek.
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4 TEMPERATUURSTRALING

4.1 Inleiding

Om een snelle temperatuurmeting mogelijk te maken kan gebruik gemaakt

worden van het verschijnsel dat ieder lichaam met een temperatuur boven het

absolute nulpunt elektromagnetische straling uitzendt. Uit deze door het te

meten objekt uitgezonden straling kan de temperatuur van dit objekt afge

leid worden.

Voordelen van een dergelijke meetmethode zijn:

• er kunnen zeer hoge temperaturen gemeten worden, omdat de meting kon

taktloos geschiedt; (bij taktiel meten zou de meetvoeler kunnen

smelten;)

• ook van lichamen met een slechte warmtegeleiding of een kleine warmteka

paciteit kan de temperatuur gemeten worden;

• het is mogelijk temperatuurmetingen uit te voeren aan slecht toeganke

lijke of bewegende objekten;

• deze meetmethode is erg snel vergeleken bij sensoren die op het principe

van warmtegeleiding gebaseerd zijn;

• de meetvlekgrootte kan d.m.v. een objektief beïnvloed worden.

Voor niet al te hoge temperaturen (T < 3000 K) zal het merendeel van deze

straling in het infrarood liggen. Daarom wordt meestal in het infrarood

domein gemeten, d.w.z. 0,8 ~ < À < 1 mmo De straling in dit golflengtedo

mein wordt dan ook wel infraroodstraling genoemd.

Als daarentegen het hele golflengtebereik waarin straling wordt uitgezonden

beschouwd wordt, zal de term temperatuurstraling gebruikt worden.
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4.2 Grootheden bij temperatuurstraling

In het algemeen wordt onder straling verstaan de totale stralingsflux ~ die

door een oppervlakte-element dA wordt uitgezonden. Deze stralingsflux is
1

gelijk aan de energieverandering per tijdseenheid en heeft de dimensie

Watt.

(4.1 )

De straling wordt uitgezonden over de halfruimte - w/2 < ~ < w/2. De stra

lingsflux ~ die per ruimtehoek C uitgezonden wordt, wordt de stralings

sterkte I genoemd.

I ""' (4.2)

In figuur 4.1 zijn de geometrische betrekkingen bij straling weergegeven.

n

Fig. 4.1 Geometrie bij straling.

De totale stralingsflux die in de halfruimte wordt uitgestraald, gerela

teerd naar het stralende oppervlak, wordt de specifieke uitstraling M

genoemd.

M- (4.3)

Een dergelijke grootheid kan ook gedefiniëerd worden voor het oppervlak A ,
2
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waar straling opvalt. Dit heet de bestralingssterkte E.

E = (4.4)

De bestralingssterkte geeft dus de stralingsflux weer die vanuit de hele

halfruimte opvalt op dA
2

•

De straaldichtheid L is de straalsterkte I gerelateerd naar de projektie

van het uitstralende oppervlak op het oppervlak loodrecht op de straal

richting.

L =
dI

(4.5)

In feite geeft de straaldichtheid L de stralingsflux weer die door het

oppervlakte-element dAl naar het oppervlak dA
2

uitgezonden wordt, gerela

teerd naar het geziene oppervlak van dAl.

Hiermee zijn de be~angrijkste stralingsgrootheden ter sprake gekomen. Men

moet wel bedenken dat voor alle gedefiniëerde grootheden een spektrale

verdeling geldt, die afhankelijk is van de temperatuur, M = M(À, T), etc ..

In de volgende paragraaf zal dieper op deze afhankelijkheid ingegaan

worden.

4.3 Stralingswetten

Walther (1981) bespreekt de belangrijkste wetmatigheden die betrekking

hebben op temperatuurstraling; in de negentiende eeuw heeft Wien een expe

rimenteel bepaalde formule opgesteld voor temperatuurstraling. Deze formule

geldt echter alleen voor korte golflengtes en lage temperaturen. Rayleigh

en Jeans hebben een vergelijking voor lange golflengtes en hoge tempera

turen opgesteld die overeenstemt met experimentele data. Doordat Planck in

1900 veronderstelde dat de energie in discrete kwanta uitgestraald wordt,

was hij in staat met behulp van de kwantumtheorie.beide formules te kombi

neren en de juistheid hiervan te bewijzen. Deze wet van Planck luidt:
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Cl
M ... C' ---::---------

ÀS .,,5
1\ [exp (c/ÀT) -1]

(4.6)

Deze wet geeft de specifieke spektrale uitstraling van een straler, d.w,z.

de uitstraling bij een specifieke golflengte, als funktie van de tempera

tuur, Om de totale uitgezonden straling te berekenen moet over alle golf

lengtes geïntegreerd worden. Dit levert de befaamde wet van Stefan - Boltz-

man op:

4
M" c'O"T • (4.7)

De golflengte waarbij, voor een vaste temperatuur T, de maximale stralings

intensiteit optreedt, kan gevonden worden door vgl. 4.6 te differentiëren

naar À en gelijk aan nul te stellen. Daaruit volgt dan de verschuivingswet

van Wien:

À
m

2896 K·f.L!T\
T

(4 .8)

In fig. 4.2 zijn de wet van Planck (vgl. 4.6) en de verschuivingswet van

Wien (vgl. 4.8) geïllustreerd. De volle lijnen geven de specifieke stra

lingsintensiteit van zwarte stralers als funktie van de golflengte weer,

voor een vaste temperatuur. De stippellijn illustreert de wet van Wien. Het

gearceerde gebied geeft het zichtbare licht weer.

Duidelijk is dat een hogere temperatuur een veel hogere stralingsintensi

teit tot gevolg heeft. De temperaturen zoals die bij het lasproces zullen

optreden zijn:

• temperatuur van het lasbad: 1500° C (smeltpunt van staal);

• temperatuur van het staal, 2-3 cm voor de lastoorts: 800°C;

• temperatuur van de lasboog » 1500 °C,

Hieruit blijkt dat de stralingsintensiteit van het lasbad veel groter is

dan de stralingsintensiteit van het staal op de meetplek, terwijl de

straling, afkomstig van de lastoorts, nog aanzienlijk hoger zal liggen.
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Fig. 4.2 Specifieke stralingsintensiteit van zwarte stralers als

funktie van de golflengte.

Uit figuur 4.2 blijkt dat het verschil in stralingsintensiteit voor twee

zwarte stralers met een verschillende temperatuur voor golflengtes kleiner

dan À groter is dan het verschil tussen beide intensiteiten bij golf-
max

lengtes groter dan À , waarbij À de golflengte is waar, voor de
max max

straler met de laagste temperatuur, het stralingsintensiteitsmaximum

optreedt.

volgens de verschuivingswet van Wien (vgl. 4.8) ligt de maximale stralings

intensiteit van de meetplek, die een temperatuur van 1100 K heeft, bij À =

2600 nm. om de stoorinvloeden van het lasbad en de lastoorts te minimali-

seren kan dus het beste in het infrarood gemeten worden en wel bij golf

lengtes groter dan 2600 nm.
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4.4 Richtingsafhankelijkheid van de temperatuurstraling

Tot nu toe is een temperatuurstraIer opgevat als een verzameling oppervlak

te-elementjes dA, die straling uitzenden in de halfruimte. Er is nog geen

aandacht besteed aan de verdeling van de straling over de ruimte.

Straling zal op een ontvangend oppervlak deels gereflekteerd, deels geab

sorbeerd en deels doorgelaten worden. Deze verschijnselen kunnen gekarak

teriseerd worden door een drietal coëfficiënten, te weten:

reflektiecoëfficiënt p =

absorptiecoëfficiënt a =

transmissiecoëfficiënt T =

(4.9)

(4.10)

(4.11)

die gedefiniëerd worden als de verhouding van de gereflekteerde (geabsor

beerde, getransmitteerde) stralingsflux en de totale opvallende stralings

flux. Deze coëfficiënten zijn behalve materiaal- en temperatuurafhankelijk

ook golflengte- en invalshoekafhankelijk ( p = p(T, ~, ~), etc.).

Tussen bovengenoemde coëfficiënten bestaat de relatie

p+a+T=l. (4 . 12)

Indien een lichaam alle opvallende straling absorbeert, d.w.z. a = 1, P = T

= 0, dan wordt dit een zwart lichaam genoemd. In de praktijk bestaat geen

perfekt zwart lichaam, alleen objekten die zich nagenoeg als een zwart

lichaam gedragen. Indien de absorptiecoëfficiënt a kleiner is dan 1, maar

wel onafhankelijk van de golflente en de invalshoek van de opvallende stra

ling, dus a = konstant, dan heet dit een grijs lichaam.

In 1860 bewees Kirchhoff dat een goed absorberend lichaam ook een goed

emitterend lichaam is. Voor een stralend lichaam wordt de emissiecoëffi

ciënt gedefiniëerd als de verhouding van de spektrale dichtheid L van dat

lichaam en de spektrale dichtheid van een zwarte straler (L) met dezelfde
5

temperatuur T.
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E: = L
L

s

(4.13 )

Voor ieder lichaam blijken de emissiecoëfficiënt en de absorbtiecoëfficiënt

aan elkaar gelijk te zijn, E: - « (wet v. Kirchhoff). Deze emissiecoëffi

ciënt speelt een belangrijke rol in de berekeningen voor de temperatuur

straling die door een lichaam uitgezonden wordt.

Op grond van de verdeling van de straling in de ruimte kunnen twee soorten

stralers onderscheiden worden: spiegelende reflektoren en diffuse stralers.

De eerste kategorie reflekteert parallel invallende straling (hoofdzake

lijk) parallel, in één bepaalde richting, denk bijvoorbeeld aan een spie-

gel.

Diffuse reflektoren stralen parallel invallend licht in alle richtingen.

Een Lambertse straler is een diffuse straler waarvoor geldt dat de straal

sterkte zich volgens de cosinuswet van Lambert gedraagt:

I = I 'cos'O .
o

(4.14)

Omdat het stralend oppervlak dat "gezien" wordt vanuit de richting '0 ook

volgens cos'O verandert, zal de straaldichtheid L konstant zijn bij een

Lambertse straler. Objekten die zich volgens deze wet gedragen worden ook

wel perfekt diffuse stralers genoemd. In een polair diagram kan dit mooi

tot uitdrukking gebracht worden, zie figuur 4.3.

~,
I

I
I

I
I,,

__--t~~__

.......
........,

" L=konstanl
\
\
\
\,,

Fig. 4.3 Polaire diagrammen van een Lambertse straler.
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Om te weten te komen of een objekt zich als een Lambertse straler gedraagt

kan de vuistregel die Hudson (1969) heeft gegeven gebruikt worden: elek

trische geleiders gedragen zich voor ~ < 50° overwegend als een Lambertse

straler, waarbij ~ de hoek tussen de normaal op het stralende oppervlak en

de straalrichting is. Voor isolatoren geldt dat ze zich voor ~ < 60° als

Lambertse straler gedragen.

Bij diffuse stralers die zich niet volgens de wet van Lambert gedragen

wordt de straaldichtheid L meestal gemodelleerd als

L(~) - L ·coso ~
°

(4.15)

met n een positief geheel getal. Voor een Lambertse straler is n = O.

Uit de wet van Stefan - Boltzmann (for.mul~ 4.7) volgt dat de uitgezonden

straling afhankelijk is van twee parameters, de temperatuur en de emissie

coëfficiënt. In figuur 4.4 is aangegeven dat het dus mogelijk is dat een

objekt met een lagere temperatuur een hogere stralingsflux heeft, omdat de

emissiecoëfficiënt hoger is.

T > TI

T, f:
t < ti

Fig. 4.4 Invloed van de emissiecoëfficiënt op de stralingsintensiteit.
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Daarom zal er onderscheid gemaakt moeten worden tussen temperatuurprofiel

en stralingsprofiel. Deze zijn slechts gelijk indien de emissiecoëfficiënt

plaatsonafhankelijk is over het hele gebied van het voorwerp, waar het

profiel van gemeten wordt. Om het stralingsprofiel dwars op een lasvoeg te

kunnen voorspellen, zal er dus gekeken moeten worden wat de

emissiecoëfficiënt van de lasvoeg zelf is.

4.5 Zwarte stralers

In paragraaf 4.4 is het begrip zwarte straler ter sprake gekomen. Kirchhoff

stelde al in 1860 dat de straling binnen een isothermisch omhulsel "zwart

lichaam"-straling is. De straling binnen dit omhulsel zal namenlijk bestaan

uit een gereflekteerd en een geëmitteerd deel die elkaar tot één komplemen

teren. De konsekwentie hiervan is dat, als er een klein gat in dit omhulsel

geboord wordt, de straling die uit dit gat komt een zwart lichaam zal

simuleren, ongeacht de geometrie van het omhulsel of de materiaalkeuze. De

enige voorwaarden die gesteld moeten worden zijn:

• het omhulsel moet inderdaad een isotherm zijn;

• de oppervlakte van het gat is vele malen kleiner dan de oppervlakte van

de binnenkant van het omhulsel.

Om te kunnen berekenen in hoeverre een gat in een lichaam zich als zwarte

straler gedraagt, zijn in de literatuur een aantal modellen te vinden, elk

onder andere aannames en voor andere konfiguraties. De konfiguratie die de

grootste verwantschap vertoont met een I-lasvoeg is een cilinder, die aan

de boven- en onderkant open is.

williams (1961) behandelt de voornaamste modellen die in de literatuur

beschreven staan. In de volgende drie paragrafen zullen deze behandeld

worden.
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4.5.1 Model van Gouffé

Proefondervindelijk kan de straling die afkomstig is uit een hol zwart

lichaam als volgt bepaald worden:

volgens Kirchhoff is de emissiecoëfficiënt € gelijk aan de absorptie

coëfficiënt. Door het gereflekteerde gedeelte van opvallende straling te

meten kan de absorptiecoëfficiënt a bepaald worden. Onder de aanname dat er

geen straling door de wanden van het lichaam naar buiten gaat, dus trans

missiecoëfficiënt T - 0, volgt uit formule 4.14 dat het gereflekteerde

gedeelte gelijk is aan (1 - a) maal de opvallende straling. Hiermee is dan

ook de emissiecoëfficiënt bepaald. Deze methode is ontwikkeld door Gouffé,

die ook een formule heeft afgeleid voor de emissie- coëfficiënt van een

holte als zwart lichaam.

Gouffé beschouwt de totale energie die door een cilindrische holte met

gesloten onderkant door de (open) bovenkant wordt uitgestraald. Onder de

aanname dat de binnenwanden van de cilinder zich als diffuse reflektoren

gedragen volgens de wet van Lambert komt hij tot de volgende formule voor

de effektieve emissiecoëfficiënt €' van een cilinder met gesloten onder

kant:

€' =
€ ( 1 + k )

€ ( 1 - AlS ) + Als
(4.16)

waarbij €

A

s

emissiecoëfficiënt van de binnenwanden;

oppervlak van het gat, d.w.z. de bovenkant;

oppervlak van de wanden (incl. gat);

k (1 - €) (AlS - AlS) ;
o

S oppervlak van een bol met diameter d;
o

d : afstand gat tot verst weggelegen punt op binnenwand.

In tabel 4.1 is deze effektieve emissiecoëfficiënt volgens Gouffé als

funktie van de emissiecoëfficiënt van het staal weergegeven, voor twee

configuraties, te weten de cilinder met gesloten onderkant en de lasvoeg.
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omdat de fo~ule van Gouffé alleen voor cilindersymmetrische objekten

opgaat, is de voeg gemodelleerd als een kubus om de gelijkenis met een

cilinder zo goed mogelijk te maken, zie figuur 4.5.

2R

Fig. 4.5 Geometrie van de cilinder en de lasvoeg

Tabel 4.1 Effektieve emissiecoëfficiënt van de voeg als funktie van

de emissiecoëfficiënt van het staal

effektieve emissiecoëfficiënt
emissie-
coëfficiënt cilinder lasvoeg

0.30 0.822 0.706

0.35 0.861 0.760

0.40 0.891 0.805

0.45 0.915 0.843

0.50 0.935 0.875

0.55 0.950 0.901

0.60 0.963 0.923

0.65 0.973 0.942

0.70 0.981 0.957

0.75 0.987 0.969
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Beschouwd wordt een stukje voeg ter lengte 2R met een spleetbreedte van 2R

en diepte L. Bij deze gekozen waarde zal de cilinder dus precies in de voeg

passen. De zijwanden fungeren als stralende oppervlakken, terwijl de boven

en onderzijde als gat gemodelleerd worden. De voor- en achterzijde worden

neutraal verondersteld in hun bijdrage tot de straling, omdat er door deze

zijden evenveel straling uittreedt als er, afkomstig uit de rest van de

voeg, invalt.

Uit tabel 4.1 blijkt dat de lasvoeg voor de gekozen geometrie ( R s 1 mrn, d

- 6 mrn ) een hogere ernissiecoëfficiënt heeft dan het materiaal waaruit hij

is opgebouwd. De lasvoeg zou dan, bij een homogene temperatuurverdeling,

"meer stralen" dan het plaatoppervlak. Een stralingsprofielmeting zou dan

een piek te zien geven op de plaats van de lasvoeg.

De bovenomschreven cijfers gelden alleen bij een uniforme temperatuurver

deling in de holte. Omdat bovendien bij de voeg het oppervlak van het gat

niet te verwaarlozen is ten opzichte van het inwendig stralende oppervlak

en de voeg bovendien geen cilindersymmetrie bezit zal een afwijking optre

den ten opzichte van de hierboven berekende waardes. Hoe groot die afwij

king is, kan niet voorspeld worden.

4.5.2 Model van Buckley

Buckley (1934) beschouwt de straling van een cilinder met gesloten onder

kant. Allereerst wordt de direkte straling berekend die afkomstig is van

het element tegenover het gat. Daarna wordt de straling die door dit

element in de richting van het gat gereflekteerd wordt, en direkt afkomstig

is van de overige elementen, in rekening gebracht. Vervolgens wordt de

straling die na 2 reflekties door het beschouwde element uitgestraald wordt

meegenomen. Zo kan er steeds een stap verder gegaan worden en als het

aantal reflekties dat wordt meegenomen voldoende groot is, zal deze methode

een goede benadering van de totale uitgestraalde energie opleveren.

Onder de aanname van perfekt diffuus reflekterende wanden komt Buckley tot

de volgende grafiek voor de berekening van de effektieve emissiecoëfficiënt
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van cilinders met een gesloten onderkant (figuur 4.6).

O.9BO;----,L------r-----------j

091 I
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Fig. 4.6 Effektieve emissiecoëfficiënt van een aan de onderkant

gesloten cilinder (bron: williams (1961), pag. 567).

De lasvoeg waaraan metingen zijn verricht had een breedte van ongeveer 1

mm, terwijl de gebruikte platen 6 mm dik waren. Hiermee komt de L/R

verhouding van de voeg op 12, een waarde die buiten bovenstaande grafiek

valt. Het is echter duidelijk dat de c' van de lasvoeg volgens de bereke

ningen van Buckley groter is dan 0,9.

4.5.3 Model van de Vos

De Vos (1954) ontwikkelde een theorie zonder de aanname van diffuus reflek

terende wanden. De methode die door Buckley gehanteerd wordt, is ook hier

als uitgangspunt genomen; de straling die door het gat uitgezonden wordt,

wordt opgebouwd gedacht uit direkte straling van het tegenoverliggende

element en een komponent tengevolge van de reflekties. De Vos gaat niet van
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perfekt diffuse stralers uit, maar maakt onderscheid tussen drie soorten

oppervlak: een glad oppervlak, een ruw oppervlak een een oppervlaktege

steldheid die tussen ruwen glad inligt. Voor elke gesteldheid geeft hij

voor de reflektie de afhankelijkheid van de invalshoek weer, zie figuren

4.7 t/m 4.9. De invalshoek van de opvallende straling wordt door de pijlen

in de grafieken aangegeven.

Fig. 4.7 Verdelingskurve voor reflektie bij een glad oppervlak

( bron: de Vos (1954), pag. 675 ).
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O·

Fig. 4.8 Verdelingskurve voor reflektie bij oppervlaktegesteldheid

tussen glad en ruw ( bron: de Vos (1954), pag. 675 ).

O'

Fig. 4.9 Verdelingskurve voor reflektie bij een ruw oppervlak

( bron: de Vos (1954), pag. 674 ).

In tabel 4.2, die is overgenomen van Williams (1961), staat voor een aantal

waarden van L/R de effektieve emissiecoëfficiënt voor de verschillende

oppervlaktegesteldheden behorend bij de figuren 4.7 t/m 4.9.
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Tabel 4.2 Effektieve ernissiecoëfficiënt van cilinders volgens de Vos

( bron: de Vos (1954), pag. 687 ).

diffuse
L/R reflektie fig.4.7 fig.4.8 fig.4.9

6 0.970 0.954 0.865 0.668

10 0.990 0.985 0.953 0.864

15 0.995 0.994 0.980 0.947

20 0.997 0.997 0.989 0.972

30 0.999 0.999 0.996 0.988

Ter vergelijking zijn ook de waardes gegeven die volgens het model van

Buckley, dus onder de aanname van perfekt diffuse reflektie, met de gegeven

L/R-verhoudingen korresponderen.

De oppervlaktegesteldheid wordt in drie kategoriën opgedeeld. Dit betekent

dat er een benadering gekozen wordt voor de oppervlaktegesteldheid en dat

de uitkomsten van tabel 4.2 dus ook benaderingen zullen zijn.

Duidelijk is dat de schijnbare emissiecoëfficiënt c' voor gladde opervlak

ken vrij goed overeenkomt met de waarden volgens het model van Buckley. Bij

de door ons gekozen konfiguratie van de lasvoeg is de L/R-verhouding gelijk

aan 12, de emissiecoëfficiënt zal dus ook volgens het model van de Vos

boven de 0,9 liggen.

4.6 Invloed van het medium op het stralingsmodel

Bij de voorgaande theorie is er telkens vanuit gegaan dat het objekt zich

in vacuüm bevindt. In de praktijk zal er echter lucht in de holte zitten.

Net als vaste stoffen hebben gassen ook een emissie-, absorptiecoëffi

ciënt, etc .. De mate waarin de lucht in de holte de straling, afkomstig van
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het lichaam, doorlaat, de doorlaatbaarheid, wordt bepaald door de gassen

die in lucht aanwezig zijn (vnl. CO
2

en H
2
0). De absorptiepieken van CO

2

liggen bij golflengtes van respektievelijk 2,7 ~, 4,3 ~ en 14,7 ~. Voor

HO liggen deze pieken bij 1,4 ~, 1,8 ~' 2,7 ~, 5,8 ~ en 6,7 ~. De
2

totale transmissiecoëfficiënt van lucht als funktie van de golflengte, voor

een afstand van 10 m bij een temperatuur van 25 oe en een relatieve voch

tigheidsgraad van 85% ziet er uit als in figuur 4.10 is weergegeven.

, f' 11.".
1-

f

,.

z

o,z

1,0 :~-

i
4' ~'----lH~++~.,..1iJ----\-----I'--------7'~;L-;----'-~7"7":;"7'7f;h'-7-;r4----,

I ~/:/
! ~ /

14)~ -~-_.

~.l. ! ++--_--!-'----+---I+--+-----'-"--:----;'-..,.<--.4"-T-;~'---rT7'-T7"7'"7--4' ~-- ~----~
,.

Fig. 4.10 Transmissiecoëfficiënt van lucht bij een afstand van 10 m

(Bron: Walther (1981), p. 189).

Daaruit blijkt dat er bepaalde vensters zijn, waar de transmissiecoëffi

ciënt nagenoeg 1 is en de lucht dus geen invloed heeft op de metingen;

immers, T = 1 wil zeggen dat alle straling doorgelaten wordt en omdat dan

tevens uit formule 4.14 volgt dat a - c = p = 0 zal de lucht zelf geen

bijdrage aan de straling leveren. Zolang er voor gezorgd wordt dat het

golflengtegebied waarin gemeten wordt binnen een venster valt, zal de lucht

geen invloed op de meting hebben. De meetapparatuur die tijdens dit onder

zoek gebruikt is, meet in het golflengtegebied kleiner dan 1,2 ~, zodat de

invloed van het medium te verwaarlozen is.

Bovendien zijn de opgegeven waardes voor een meetafstand van 10 m, terwijl

in onze toepassing de meetafstand in de grootte-orde van tientallen centi

meters ligt. De invloed van de lucht is in onze toepassing dus te verwaar

lozen.
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4.7 Konklusies

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de waarde van effektieve emissie

coëfficiënt van een cilinder afhangt van het model dat gehanteerd wordt bij

de berekeningen. Wel is het zo dat de verschillen tussen de modellen pas

tot uitdrukking komen in het tweede cijfer achter de komma, m.a.w. alle

modellen voorspellen een effektieve emissiecoëfficiënt van 0,9 voor de

cilinder. Deze schatting is voldoende nauwkeurig, omdat de aannames

waaronder de verschillende berekeningen gemaakt zijn niet allemaal geldig

zullen zijn.

De formule van Gouffé is van de besproken modellen de enige die op de

lasvoeg toegepast kan worden. Daaruit blijkt dat de lasvoeg een hogere

emissiecoëfficiënt heeft dan het materiaal waaruit hij is opgebouwd. De

lasvoeg zou dan, bij een homogene temperatuurverdeling, "meer stralen" dan

het plaatoppervlak. Een stralingsprofielmeting zou dan een piek te zien

geven op de plaats van de lasvoeg.

Daar de lasvoeg echter een geometrie heeft die niet met een cilinder over

eenkomt en omdat een aantal effekten zoals temperatuurgradiënten en stra

lingsverdeling in de besproken modellen verwaarloosd worden, zal een speci

fiek model opgesteld worden voor de lasvoeg.

Daarmee moet dan berekend kunnen worden of de straling van de lasvoeg

afwijkt van de straling op de plaat. Als dit inderdaad het geval is, levert

een lijnscan van het stralingsprofiel een signaal op dat bruikbaar is voor

toortsturing.
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5 MODEL VOOR HET STRALINGSPROFIEL DWARS OP DE LASVOEG

5.1 Inleiding

Het literatuuronderzoek heeft geen geschikt model opgeleverd om het stra

lingsprofiel van een lasvoeg te voorspellen. Daarom is, gebruikmakend van

de uit het literatuuronderzoek verkregen inzichten, een specifiek model

opgesteld voor de totale, aan de bovenzijde van een lasvoeg geëmitteerde

straling. Dit model is tevens geimplementeerd in het computerprogramma

STRALING, waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft om een groot aantal

parameters vrij te kiezen. De programmatuur is, vergezeld van kommentaar,

opgenomen in bijlage A. Het in dit programma gebruikte model wordt in de

navolgende paragrafen beschreven en tevens worden de simulatieresultaten

besproken.

5.2 Modellering van de lasvoeg

De lasvoeg ontstaat door twee platen met een dikte d en een lengte plop

een afstand sp van elkaar te plaatsen. De wanden van de lasvoeg worden in

een eindig aantal kleine oppervlakte-elementjes dA opgedeeld. Er wordt een

coördinatenstelsel gekozen waarbij de scanlijn op de y-as ligt, zie fig.

5.1.

d plaat1

.. ..

plaat2

sp

Fig. 5.1 Coördinatenstelsel in de lasvoeg.
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De x-as ligt parallel aan de voeg, in de voortlooprichting van de las

toorts, dus in de lengterichting van de lasvoeg. De z-as is ook parallel

aan de voegwanden gekozen, maar in de dikte-richting van de platen. De

oorsprong van het assenstelsel valt samen met het snijpunt van de scanlijn

en de linker voegwand.

5.3 Benaderingsmethode voor de voegstraling

Voor elk oppervlakte-elementje van de voegwand wordt de bijdrage tot de

straling op de meetvlek berekend. Deze bijdrage wordt, analoog aan het

model van Buckley uit paragraaf 4.5.2, opgebouwd gedacht uit twee

komponenten:

1/ de direkte straling, die door het oppervlakte-elementje dA wordt
1

uitgezonden ten gevolge van de temperatuur van dit element;

2/ de indirekte straling, die bestaat uit de door het oppervlakte-element

dA gereflekteerde straling, afkomstig van de overige oppervlakte-
1

elementen.

De direkte straling wordt afkomstig gedacht uit een puntbron op het opper

vlak dAl' die de straling binnen een ruimtehoek dnl uitzendt. De indirekte

straling die van een oppervlakte-element dA naar het element onder be-
2

schouwing dA wordt uitgestraald is als volgt gemodelleerd: de indirekte
1

straling die op dA valt, wordt geconcentreerd gedacht in één punt op het
1

oppervlak dAl en afkomstig uit de ruimtehoek dn
2

• Deze keuze is in figuur

5.2 nog eens weergegeven.
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meetvlek

stra~1 /
richtiny dO

dO 2

straal '- '

richting ""

Fig. 5.2 Ruimtehoek dOl bij direkte en gereflekteerde straling.

Het grote voordeel van deze keuze is het feit dat de indirekte straling

binnen dezelfde ruimtehoek dO als de direkte straling naar de meetvlek
I

onder beschouwing uitgezonden wordt, m.a.w. de ruimtehoek waarbinnen de

straling gereflekteerd wordt is gelijk aan de ruimtehoek bij direkte

straling.

Bij de aanname dat de wanden perfekt diffuse stralers zijn, zal de opval

lende straling in alle richtingen even sterk gereflekteerd worden, onafhan

kelijk van de invalsrichting. De ruimtehoek dO waarbinnen straling uitge-
I

zonden wordt, is alleen afhankelijk van de plaats van het element onder

beschouwing, dA , en niet van de plaats van het element waarvan de gere-
I

flekteerde straling afkomstig is (dA
2
). De plaats van dA

2
bepaalt wel de

grootte van de ruimtehoek d0
2

en is dus wel degelijk van invloed op de

grootte van de straling die op de meetvlek valt, maar het grote voordeel

van deze keuze is dat de totale bijdrage in de straling die op het sensor

element valt gemodelleerd kan worden als straling afkomstig van het opper

vlakte-element onder beschouwing (dAl) binnen de ruimtehoek dOl.

Om de totale straling die door het oppervlakte-element dA geëmitteerd
I

39



wordt te berekenen, wordt een recursieve berekeningsmethode gebruikt; in de

nulde orde benadering wordt alleen de direkte straling ten gevolge van de

fysische temperatuur van het oppervlakte-element meegenomen:

(straling dA ) - direkte straling dAl.'m
lm Oe orde

(5.1)

waarbij straling dA de straling is die door oppervlakte-element dAl in de
lm

richting van de meetvlek wordt uitgestraald.

Bij hogere orde benaderingen wordt ook de indirekte straling meegenomen.

Deze indirekte straling wordt gemodelleerd als het naar de meetvlek gere

flekteerde gedeelte van de straling die door alle oppervlakte-elementen in

de richting van dA wordt uitgestraald. Hierbij wordt de reflektiecoëffi-
1

ciënt uniform verondersteld, d.w.z. onafhankelijk van de invalshoek of

uitvalshoek van de gereflekteerde straling. Vandaar dat de hoeken ~ en ~
i u

in figuur 5.2 niet aan elkaar gelijk hoeven te zijn.

Bij de eerste orde benadering voor de totale straling wordt de nulde orde

benadering gebruikt voor de indirekte straling:

(straling dA ) = direkte straling dA, + indirekte straling
im le orde l.m

= direkte straling dA + p.' (straling dA )
im L,. ji Oe orde

J

(5.2)

De straling die door alle oppervlakte-elementen dA naar het element onder
j

beschouwing (dA.) wordt uitgestraald wordt bij de nulde orde benadering
1.

gelijkgesteld aan de direkte straling van dA (- nulde orde benadering van
1

de elementstraling) . Natuurlijk kan ook voor deze gereflekteerde straling

een hogere orde benadering genomen worden.

Bij een tweede orde benadering krijgen we dan:

(straling dA ) - direkte straling dA + p·r (straling dA )
lm 2e orde lm! ji le orde

- dir str dA + p.~ (str dA ) + p·'(str dA) )
lm jl Oe orde L,. jl Oe orde

J
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Door dit recursieve proces verder door te zetten zal uiteindelijk de

ne-orde benadering ontstaan:

(straling dA ) ... direkte straling dA + p'r (str dA )
im ne orde im '3' j i (n-1) e orde

(5.4)

Door n voldoende groot te kiezen kan de gewenste nauwkeurigheid verkregen

worden. Eventuele konvergentie van de term die de gereflekteerde (-indirek

te) straling weergeeft naar een eindwaarde is niet eenvoudig te bewijzen,

omdat dA
ji

afhankelijk is van de plaats waarvan de gereflekteerde straling

afkomstig is.

Proefondervindelijk kan echter een geschikte waarde voor n gevonden worden

die de gewenste nauwkeurigheid garandeert. Tijdens simulaties met het

programma STRALING is gebleken dat de nulde orde benadering, dus geen

reflekties meegenomen, al voldoende nauwkeurig is. Het verschil met de
o

eerste orde benadering was namelijk slechts 0,3 /00 voor de gekozen

lasvoegkonfiguratie!

5.4 Invloed van temperatuurgradiënten op het stralingsprofiel

In de vorige paragrafen is de temperatuur in de x-richting konstant veron

dersteld, terwijl de temperatuurgradiënt bij een werkstuk tijdens het

lassen niet te verwaarlozen is. De temperatuurverdeling in het werkstuk is

tijdens het lassen sterk niet-homogeen. In alle drie de richtingen (x, y en

z) zal een temperatuurgradiënt optreden die in beginsel plaatsafhankelijk

is.

De temperatuurgradiënt in de z-richting, i.e. de diepte-richting van de

voeg, wordt verwaarloosbaar klein verondersteld.

De temperatuurgradiënt in de x-richting, i.e. de lengte-richting van de

lasvoeg, is niet verwaarloosbaar in het op te stellen model voor het

stralingsprofiel. Er is gekozen voor een lineair temperatuurverloop, wat
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voor kleine afstanden een redelijke benadering zal geven.

Het temperatuurprofiel in de lengterichting kan bepaald worden met behulp

van de formule die Rykalin (1957) heeft opgesteld voor de temperatuurver

deling op een werkstuk tijdens het lassen, zie Illegems (1983). Illegems

gaat daarbij uit van een oneindig grote vlakke plaat van homogeen materiaal

met een eindige dikte d, zie figuur 5.3.

Fig 5.3 Eenparig voortbewegende war.mtebron in een oneindig grote

vlakke plaat (Bron: Illegems (1983), p. 26).

Over het oppervlak van deze plaat beweegt een x-y assenstelsel met een

eenparige snelheid in de x-richting. Bij een lijnvor.mige war.mte-input op

punt (x,y) = (0,0) geldt in de (quasi) stationaire toestand voor de tempera

tuur van een willekeurig punt op het werkstuk:

) .

(5.5)

De parameters zijn identiek aan de parameters die in paragraaf 3.2 (formule

3.1) besproken zijn. Omdat in ons geval de temperatuur op de voegrand in

beschouwing wordt genomen, kan y gelijk aan nul gesteld worden. Bovendien
o

wordt verondersteld dat er op de voeg gelast wordt, m.a.w. de baanafwijking

y zal gelijk aan nul zijn. De temperatuurverdeling krijgt dan, bij konstan

te lasparameterinstelling, de volgende gedaante:
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de gemodificeerde Besselfunktie van de tweede soort en de

T(x) ~ T + C 'exp(-C 'x)'K (C 'x)
o 1 2 0 3

Hierbij is K (
o

nulde orde. De konstanten hebben voor het gebruikte lasproces
355

grootte-orde: C - orde (10 ), C - orde(10 ), C - orde(10 ).
123

(5.6)

de volgende

Rykalin (1957) heeft de waarde van K ( ) getabelleerd en met behulp hiervan
o

kan de plaattemperatuur voor een willekeurig punt op de voegwand berekend

worden. In figuur 5.4 is het verloop van deze temperatuurfunktie weerge-

geven.

temperatuurverloop in de x-richting

T = TO + C l*exp(-C2*x)*K(C3*x)
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Fig. 5.4 Temperatuurverdeling in de voortlooprichting bij een

oneindige, vlakke plaat.

Hieruit blijkt dat een lineaire benadering van deze funktie een redelijk

nauwkeurig resultaat zal geven, mits het domein goed gekozen wordt. Uit

figuur 5.4 is op te maken dat de domeinkeuze afhangt van de afstand van de

scanlijn tot de toorts. Bij een afstand van 1,5 mm zal voor 1 - 2 mm een

lineaire benadering toegestaan zijn. Voor een afstand van 15 mm zal een

domeinkeuze van 11 - 19 mm gerechtvaardigd zijn. De gebruiker van het
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programma STRALING zal dus zelf de juistheid van een lineaire benadering

voor de temperatuurgradiënt in de voortlooprichting in de gaten moeten

houden.

Formule 5.5 is afgeleid onder een aantal aannames, waarvan de voor ons

belangrijkste zijn:

• geen warmteverlies door straling;

• geen warmteverlies door konvektie.

Zolang een homogene, vlakke plaat verondersteld wordt, zal het warmtever

lies door bovengenoemde oorzaken nagenoeg plaatsonafhankelijk zijn en dus

van geringe invloed zijn op het temperatuurprofiel. Kijkend in de voort

looprichting van de toorts is het plaatoppervlak homogeen. De temperatuur

gradiënt in de x-richting (=voortlooprichting) kan dus m.b.v. bovenstaande

formule benaderd worden.

Dwars op de voortlooprichting zal dit zeker niet gelden, omdat de voeg

gevormd wordt door twee plaatuiteinden en er dus geen homogeen, vlak

plaatoppervlak is. Onder de aanname dat midden op de lasvoeg gelast wordt,

zal de warmteverdeling symmetrisch zijn ten opzichte van de voeg en zullen

de oppervlakte-elementen van de beide wanden met dezelfde x- en z-coördi

naten een gelijke temperatuur hebben. Om het stralingsprofiel van de voeg

te berekenen hoeft, onder de gemaakte aanname van een juiste lastoortsposi

tie, dus geen rekening gehouden te worden met de temperatuur-gradiënt in de

y-richting.

Om het stralingsprofiel van die voeg echter te kunnen relateren aan dat van

de plaat moet de temperatuurgradiënt in de y-richting eventueel wel meege

nomen worden. Doordat de warmteafvoer niet alleen via straling, maar ook

door konvektie kan geschieden, zou de temperatuur van de wanden die de

lasvoeg vormen lager kunnen zijn dan de temperatuur op de boven- of onder

zijde van het werkstuk. De lagere temperatuur van de wanden zal op 2

manieren tot uitdrukking komen in de stralingsintensiteit.

Allereerst zal er een direkte invloed op de uitgezonden straling zijn. De

uitgezonden straling is volgens de wet van Stefan-Boltzmann (formule 4.7)
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recht evenredig met de vierde macht van de absolute temperatuur. Een lagere

temperatuur zal dus resulteren in een lagere stralingsintensiteit.

Naast de direkte daling in straling zal er nog een extra daling in gemeten

stralingsintensiteit optreden bij een lagere temperatuur van de voegwanden

ten gevolge van de ternperatuurafhankelijkheid van de fraktie van de totaal

uitgezonden straling die gemeten wordt. De wet van Stefan-Boltzmann (4.7)

geeft de uitgestraalde energie weer voor het hele golflengtedomein. De

gebruikte meetapparatuur heeft echter een beperkte bandbreedte, waardoor

slechts een gedeelte van de totale straling gemeten wordt. Hoe groot dit

gedeelte is, is afhankelijk van de temperatuur, zoals in figuur 5.5 te zien

is.

•M

meetbereik ).-

Fig. 5.5 Invloed van een temperatuurverandering op de fraktie van de

totale straling die gemeten wordt.

De golflengte waarbij de maximale ~tralingsintensiteitoptreedt is volgens

de wet van Wien (formule 4.8) temperatuurafhankelijk. De bandbreedte waarin

gemeten wordt is temperatuuronafhankelijk en wordt door het sensorrnateriaal

bepaald. Dit betekent dat bij een temperatuursdaling de afstand tussen

meetgebied en golflengte waarbij het intensiteismaximurn optreedt groter
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wordt; bij temperaturen < 3000 K zal het meetgebied van de gebruikte kamera

(0,8 ~ - 1,0 ~) immers links van dit intensiteitsmaximum liggen. Door die

afstandsvergroting wordt de fraktie die van de totaal uitgezonden straling

wordt gemeten kleiner!

De konklusie hiervan is dat de wet van Stefan-Boltzmann niet gebruikt kan

worden voor het berekenen van de straaldichtheid M. In plaats daarvan moet

de wet van Planck (4.6) toegepast worden voor het specifieke meetgebied.

De kamera-filter kombinatie waarmee metingen ter verifiëring van het

computermodel verricht zijn heeft een bandbreedte van 850 nm < À <1000 nm.

Met behulp van de wet van Planck (formule 4.6) krijgen we voor dit speci

fieke golflengte gebied:

1,OIl

c' J
À

5
[exp(c /ÀT)-l]

850 n 2

dÀ (5.7)

Uitwerking van deze integraal levert, voor een vaste temperatuur T,

-16 [ 4 (18 15 2- 3, 74 . 10 . C' exp (-1, 8 . 10 / T) 1, 36 . 10 'T + 2, 26 ' 10 ' T +

12 3 8 4) 3 ( 182,52'10 'T + 1,40'10 'T - exp(-14,39'10 /T) 6,95'10 'T +

16 2 12 3 8 4)]1,45'10 'T + 2,01'10 'T + 1,40'10 'T (5.8)

Hiermee kan dus de straaldichtheid M uitgerekend worden die hoort bij een

bandbreedte van 850 nm < À < 1000 nm. Dit is ook in het programma STRALING

geimplementeerd, Als een andere kamera gebruikt wordt voor de metingen

dient de formule dus aangepast te worden.

Het daadwerkelijk meten van de temperatuurgradiënt in de y-richting is zeer

moeilijk omdat de meetvlek waarover gemeten wordt zeer klein moet zijn.

Bovendien vereist de beschikbare meetapparatuur (thermokoppel) een goed

drukkontakt. Voorts is het zeer moeilijk om tijdens de metingen de tempera

tuur van het te meten objekt konstant te houden, Daarom moet een schatting

gemaakt worden van de temperatuurgradiënt in de y-richting,
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5.5 Richtingsafhankelijkheid van de straling

De direkte straling wordt bepaald door

(5.7)

Tot nu toe is aangenomen dat de stralingsdichtheid L onafhankelijk is van

de straalrichting (wet van Lambert). De stralingsverdeling van oppervlakken

die niet aan deze wet gehoorzamen kan volgens Wolfe (1978) vaak gemodel

leerd worden als

(5.8)

(5.9)

De bijbehorende stralingsdichtheid M is dan uiteraard ook hoekafhankelijk.

2'Jl"L
M(il) = 0 n+l"n + 2 'cos

Merk op dat voor een Lambertse straler geldt n = O. De totale stralings

dichtheid M, i.e. de integraal van M(") over de halfruimte, is volgens de

wet van Stefan-Boltzrnann gelijk aan

'Jl'

M = JM(")
o

(5.10)

De integraal uit vergelijking 5.10 kan ook geschreven worden als

'Jl'

f M(")
o

d" (5.11)

waarbij n = 1 sr. Uit de vergelijking 5.10 en 5.11 kan voor iedere n de
o

bijbehorende waarde van L berekend worden met behulp van de recursieve
o

relatie

f n+l
cos "d" n : 1 'cosn"'sin" + n: 1 ·f cos

n
-

1
" d" . (5.12)

De straling volgt dan weer uit

(5.13)

Hierbij moet wel bedacht worden dat de reflektiecoëfficiënt van de wanden

onafhankelijk gekozen is van de invalshoek, m.a.w. de wanden reflekteren
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volgens de wet van Lambert, terwijl de emissie een cosinusverdeling kan

hebben. De aanname dat de wanden diffuus reflekteren is essentiëel voor dit

model en kan dus ook niet veranderd worden. Voor de emissiviteit is ook een

perfekt diffuse verdeling gekozen in het computerprogramma.

5.6 Resultaten van de simulaties

Met behulp van het programma STRALING, dat in bijlage A is opgenomen, is

een aantal simulaties van het stralingsprofiel van de lasvoeg uitgevoerd,

waarbij de invloed van de verschillende parameters op het stralingsprofiel

bekeken is. Deze parameters zijn op te delen in twee kategoriën: allereerst

de modelparameters, die in het programma verwerkt zijn en de nauwkeurigheid

van de modelvorming beïnvloeden. Ten tweede de voegparameters, die karakte

ristiek zijn voor de lasvoeg en die door de gebruikers van het programma

STRALING opgegeven kunnen worden.

5.6.1 Invloed van de stapgrootte op de nauwkeurigheid van het model

Het model voor het stralingsprofiel van de lasvoeg is ontstaan door de

wanden van de lasvoeg op te delen in oppervlakte-elementjes dA. Het zal

duidelijk zijn dat een fijnere opdeling een nauwkeuriger model tot gevolg

zal hebben. Dit zal echter wel in een toename van de rekentijd resulteren.

Daarom is onderzocht bij welke stapgrootte een optimaal kompromis tussen

nauwkeurigheid en rekensnelheid ligt.

Gevoelsmatig zouden de stapgroottes in de x- en de z-richting in dezelfde

grootte-orde moeten liggen als de meetvlekdiameter, i.e. de stapgrootte in

de y-richting. Ook zou er een relatie kunnen bestaan tussen de stapgrootte

en de totale lengte in de desbetreffende richtingen. De verhouding tussen

de stapgrootte in een bepaalde richting en deze totale lengte wordt gegeven

door het maximale aantal stappen.

In het programma STRALING zal bij de geometrie van de lasvoeg altijd aan

een tweetal relaties voldaan worden:
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xstap·xmax - lengte lasvoeg

zstap·zmax = dikte platen.

Bij simulaties moet dus rekening gehouden worden met het feit dat bij een

vast maximum aantal stappen een variatie van de geometrische parameters

(lengte, dikte) de bijbehorende stapgrootte automatisch ook beïnvloedt.

Met behulp van het programma STRALING zijn de stralingsprofielen berekend

voor een aantal stapgroottes. Het pakket MATLAB is gebruikt om het resul

taat grafisch weer te geven. In figuur 5.6 zijn de resultaten voor ver

schillende stapgroottes in de x-richting te zien.

srralingsprofiel als funktie van de stapgrootte in de x-richting
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meetvlekpositie in de y-richting

Fig. 5.6 Stralingsprofiel als funktie van de stapgrootte in de

voortlooprichting van de lastoorts.

Hierin staat de schijnbare emissiecoëfficiënt van de lasvoeg voor iedere

meetvlekpositie uitgezet. Ter vergelijking is op meetvlekposities 0 en 11

de emissiecoëfficiënt van het plaatoppervlak weergegeven. De linkerwand

van de lasvoeg bevindt zich tussen de meetvlekken 0 en 1, de rechterwand

ligt tussen meetvlek 10 en 11. De waarde van de parameters die bij het

programma STRALING opgegeven dienen te worden, zijn weergegeven in de
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figuur.

Uit figuur 5.6 blijkt dat de keuze van de stapgrootte in de x-richting van

eminent belang is voor de nauwkeurigheid. Voor te grote stapgrootte treden

zelfs ontoelaatbare fouten op, zoals de kurves behorend bij xstap = 0.7 mm

en xstap = 0.5 mmo

De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de straling afkomstig van

de wandelementen lineair afhankelijk is van de oppervlakte van dit element.

Uit figuur 5.7 blijkt dat een vergroting van de stapgrootte in de x

richting, xstap, tot xstap' zal resulteren in een vergroting van het

oppervlak. Het middelpunt van de oppervlakte-elementen precies onder de

scanlijn, dus met x-coördinaat gelijk aan nul, blijft echter op dezelfde

plaats, zodat de afstand tot de meetvlek en dus de ruimtehoek waarbinnen

gestraald wordt konstant blijft en cos~ niet veranderd. Hierdoor zal de

stralingsbijdrage groter worden, aangezien volgens formule 4.5 geldt dat
2

d ~ = L·dA·cos~·ctn.

plaat 1
•--,------,, ,

",,"_____J

•

t'z

Fig. 5.7 Stralingsbijdrage van de elementen onder de scanlijn.

Eén oppervlakte-element met x-coördinaat gelijk aan nul zal dus bij xstap

1 mm een grotere bijdrage leveren dan de tien oppervlakte-elementjes bij

xstap = 0.1 mm die hetzelfde oppervlak beslaan.
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Voor de elementen die niet precies onder de scanlijn liggen gaat dit

verhaal niet op, omdat bij veranderende xstap de bijbehorende x-coördinaat

ook verandert en dus de afstand tussen het oppervlakte-element en de

meetvlek groter wordt. De invloed van de stapgroote voor de stralingsbij

drage van deze elementen zal niet eenvoudig te voorspellen zijn. Uit figuur

5.7 blijkt dat deze elementen voor een iets te hoge stapgrootte in de

x-richting het bovenom3chreven effekt bij de elementen op x = 0 meer dan

teniet doen, zodat er een daling in het profiel optreedt. Bij veel te hoge

stapgroottes is het effekt van de elementen op x = 0 zo groot, dat er een

aanzienlijke piek optreedt.

Bovendien valt op dat de invloed op het profiel het sterkste is aan de

zijkanten, dus dicht bij de voegwand. Hoe verder de meetvlek van een

element afligt, hoe kleiner de relatieve invloed van dat element op de

straling op die meetvlek is.

Simulaties voor andere voegkonfiguraties geven eenzelfde beeld te zien.

Konklusie van dit alles is dat de stapgrootte in de x-richting in dezelfde

grootte-orde gekozen moet worden als de meetvlekdiameter.

Ook de invloed van de keuze van de stapgrootte in de z-richting is onder

zocht, zie figuur 5.8.
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stralingsprofiel als funktie van de stapgroone in de z-richting

e=0.4
d=6mm
pi = 0.5 cm

sp =1 mm TP =825 K
fov =0.1 mm TC =825 K
r=O dT=OK/mm

oOL-----'-2-------'4----6'-----:-8----:'10=------'

meetvlekpositie in de y-richting

Fig. 5.8 Stralingsprofiel als funktie van de stapgrootte in de

z-richting.

Hieruit blijkt dat een te grote keuze van de stapgrootte in de z-richting

een daling aan de randen tot gevolg heeft; dit in tegenstelling tot de

verhoging die bij een te grote stapgrootte in de x-richting optreedt. De

verklaring voor de te lage waarde volgt wederom uit een beschouwing van de

stralingsbijdrage van de wandelementen, zie figuur 5.9.
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Fig. 5.9 Stralingsbijdrage van de elementen onder de scanlijn.

Nu wordt echter de invloed van de elementen met z-coördinaat gelijk aan nul

bekeken in plaats van de elementen met x-coördinaat gelijk aan nul. Met de

vergroting van de stapgrootte in de z-richting tot zstap' verandert niet

alleen het oppervlak van het element onder beschouwing, maar ook de afstand

tot de meetvlek. Bovendien zal de hoek tussen de straalrichting en de

normaal op het elementoppervlak groter worden. Hierdoor verandert ook de

ruimtehoek waarin gestraald wordt. Het netto effekt van de verandering van

de stapgrootte op het stralingsprofiel is dan een daling.

De konklusie is dan ook dat de keuze van de stapgroottes van eminent belang

is bij de simulatieresultaten. De stapgroottes in de verschillende rich

tingen kunnen het beste in dezelfde grootte-orde als de meetvlekdiameter

gekozen worden, om bij een relatief korte rekentijd toch een betrouwbaar

resultaat te krijgen.
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5.6.2 Invloed van de modelparameters op het stralingsprofiel

Met behulp van het programma STRALING kan onderzocht worden welke parame

ters van invloed zijn op het stralingsprofiel dwars op een lasvoeg. In alle

navolgende grafieken staat de schijnbare emissiecoëfficiënt van de lasvoeg

voor iedere meetvlekpositie uitgezet. Ter vergelijking is op meetvlekposi

ties 0 en 11 de emissiecoëfficiënt van het plaatoppervlak weergegeven. De

linkerwand van de lasvoeg bevindt zich tussen de meetvlekken 0 en 1, de

rechterwand ligt tussen meetvlek 10 en 11. De waarde van de parameters die

bij het programma STRALING opgegeven dienen te worden, zijn weergegeven in

de figuur. Een beschrijving van de lasvoegparameters is te vinden in

bijlage A.

Allereerst is gekeken naar de geometrie van de voeg. Deze wordt bepaald

door de plaatdikte d, de plaatlengte pl en de spleetbreedte sp. In figuur

5.10 is het stralingsprofiel uitgezet als funktie van de plaatdikte.

srralingsproflel als funktie van de plaatdikte

e = 0.4 sp = I mm TP = 825 K
fov = 0.1 mm TO = 825 K
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meetvlekposirie in de y-richting

Fig.5.10 Stralingsprofiel als funktie van de plaatdikte.

Het blijkt dat bij toenemende plaatdikte het stralingsnivo van de voeg ten
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opzichte van het plaatoppervlak ook toeneemt. Dit komt doordat het opper

vlak van de voegwanden groter wordt bij toenemende plaatdikte en er dus een

groter stralend oppervlak is. De toename is echter niet lineair; de invloed

van variaties in plaatdikte is bij kleine plaatdiktes (d ~ 6 rnrn) veel

sterker dan voor grote d. Dit is te wijten aan het feit dat het "extra

oppervlak" op een grotere afstand van de meetvlek zit, waardoor de bijdrage

in de totale straling die op de meetvlek valt kleiner is dan de bijdrage

van elementen dichter bij de meetvlek.

Ook voor de plaat lengte gaat de overeenkomstige redenering op, zie figuur

5.11.

slralingsprofiel als funktie van de plaat lengte
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Fig. 5.11 Stralingsprofiel als funktie van de plaatlengte.

Een vergroting van de plaatlengte levert dus een hoger stralingsprofiel op

voor de lasvoeg, maar er is geen lineair verband tussen de plaat lengte en

de totale hoeveelheid straling die door de bovenzijde van de lasvoeg

geëmitteerd wordt.

Verandering van de spleetbreedte leidt tot een verandering in het oppervlak
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waardoor uitgestraald wordt. Bij een verkleining van de spleetbreedte zal

het oppervlak waardoor de voeg uitstraalt kleiner worden. De verwachting is

dat de lasvoeg zich dan beter als een zwarte straler zal gaan gedragen,

omdat de verhouding tussen inwendig stralend oppervlak en het oppervlak

waardoor uitgestraald wordt groter is. In figuur 5.12 is het effekt te

zien van een verandering in de spleetbreedte.

stralingsprofiel als funktie van de spleetbreedte
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Fig. 5.12 Stralingsprofiel als funktie van de spleetbreedte.

Hieruit blijkt dat een kleinere spleetbreedte inderdaad een hoger stra

lingsnivo tot gevolg heeft. Wel is er weer een niet lineair verband tussen

de spleetbreedte en de schijnbare emissiecoëfficiënt van de voeg. Bij een

spleetbreedte van 0.2 mm zijn de schijnbare emissiecoëfficiënt van de voeg

en de emissiecoëfficiënt van de plaat aan elkaar gelijk. Als de spleet

breedte nog kleinere waardes aanneemt, zal er een piek in het profiel

optreden, zie figuur 5.13.
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malingsprofiel als funktie van de spleetbreedte
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Fig. 5.13 Stralingsprofiel als funktie van kleine spleetbreedtes.

De inzakkingen aan de randen van het profiel zijn te wijten aan het feit

dat de bijbehorende waardes van de stapgrootte niet ingesteld kon worden.

De benodigde geheugenruimte werd door het systeem niet vrijgegeven.

Naast de parameters die de voeggeometrie bepalen, is ook de invloed van de

temperatuurverdeling op het stralingsprofiel van de lasvoeg onderzocht. In

figuur 5.14 is het effekt, dat een verandering van de temperatuurgradiënt

in de x-richting heeft, weergegeven.
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stralingsprofiel als funktie van de temp.gradient in de x-richting

dT: 50 Klmm

, dT - 10 Klmm

sp : 1 mm TP : 825 K
fa\' : 0.1 mm TO: 825 K
r: 0

1

I
0.9

1
0.8 ~

0.7 -

E i

" o6~
~ "Ig
u 0.5

1.~

'ë 0.4~
IJ

0.3

0.2

0.1 r
0

0 2

e: 0.4
d:6rnm
pI: 0.5 cm

dT: 0 Klmm

4

Ao __ _

6 8 10

meetvlekpositie in de y-richting

Fig. 5.14 Stralingsprofiel als funktie van de temperatuurgradiënt.

Het blijkt dat een hogere temperatuurgradiënt een hoger stralingsprofiel

tot gevolg heeft. Dit is niet verwonderlijk, omdat de straling variëert met

de vierde macht van de temperatuur, zodat de toename in de bijdrage tot de

straling door het warmere gedeelte van de voeg groter is dan de afname ten

opzichte van de situatie voor dT - 0 K/mm, die door het koudere gedeelte

van de voeg veroorzaakt wordt. In figuur 5.15 staat een driedimensionale

weergave van het stralingsprofiel van de lasvoeg, zoals dat berekend is

voor een gebied van 4 mm voor en achter de scanlijn. Hierin is te zien dat

de bijdrage van het warmere gedeelte groter is dan die van het koudere

gedeelte.
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malingsprofiel van de lasvoeg

1
M

voonlooprichting

Fig. 5.15 Drie-dimensionale weergave vQn het stralingsprofiel van de

lasvoeg.

Tot slot is nog gekeken naar de invloed van de temperatuurgradiënt in de

y-richting. Daartoe wordt in het model onderscheid gemaakt tussen de

temperatuur op het plaatoppervlak en de temperatuur van de voegwanden.

Beide dienen als parameter opgegeven te worden. Het resultaat van de

simulatie is weergegeven in figuur 5.16.
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stralingsprofiel als funktie van de voegtemperatuur
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Fig. 5.16 Stralingsprofiel als funktie van de voegtemperatuur.

Zoals in paragraaf 5.4 al is aangegeven, is het temperatuurverschil tussen

het plaatoppervlak en de voegwanden van zeer grote invloed op het stra

lingsprofiel. Enerzijds door de direkte daling in de geëmitteerde stra

ling, anderzijds door de extra daling in de fraktie van de straling die

binnen het spektrale meetgebied van de sensor valt.

De emissiecoëfficiënt blijkt niet van invloed te zijn op het stralingspro

fiel. Doordat zowel de straling van het plaatoppervlak als de straling

afkomstig van de voegwanden lineair afhankelijk is van de emissie

coëfficiënt, zal de verhouding van beide stralingsintensiteiten konstant

zijn, zie figuur 5.17.
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sualingsprofiel als funktie van de emissiecoefflcient
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Fig. 5.17 Stralingsprofiel als funktie van de emissiecoëfficiënt.

Het aantal reflekties dat bij de berekeningen wordt meegenomen is nauwe

~ijks van invloed op het resultaat. Zoals in paragraaf 5.3 al is aangegeven

is een eerste orde benadering voldoende nauwkeurig. Het verschil met hogere

orde benaderingen is minder dan 1 0/00.

5.7 Konklusies

Het blijkt dat de keuze van de in het computermodel gebruikte stapgrootte

van grote invloed kan zijn op de uitkomsten. Het verdient daarom de aanbe

veling om de stapgroottes in dezelfde grootte-orde te kiezen als de meet

vlekdiameter (fov).

Het vermoeden bestond dat de lasvoeg zich, voor de gekozen konfiguratie,

a~s een "zwarte straler" zou gedragen en een hogere stralingsintensiteit

zou hebben dan het plaatoppervlak. De formules die in hoofdstuk 4 aan de

orde zijn gekomen, leken dit beeld te bevestigen. De simulaties die met

behulp van het geïmplementeerde comput~rmodel zijn uitgevoerd voor de

gekozen konfiguratie, voorspellen echter een inzakking in het stralingspro-
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fiel.

Om de exakte waarde van de schijnbare emissiecoëfficiënt van de lasvoeg,

€', te bepalen, moet een schatting gemaakt worden van de temperatuur

gradiënten. Van alle parameters die in het model verwerkt zijn, blijkt de

temperatuurverdeling, zowel in de x- als de y-richting, verreweg de groot

ste invloed op het stralingsprofiel te hebben. Daarom verdient het aanbeve

ling om voor elke konfiguratie na te gaan hoe hoog de temperatuur op de

plaat en in de voeg zal zijn.

Uit de simulaties blijkt verder dat voor een willekeurige konfiguratie van

de lasvoeg geen algemene uitspraak gedaan kan worden over de waarde van de

schijnbare emissiecoëfficiënt. Afhankelijk van de geometrie van de voeg en

de temperatuurverdeling, kan de straaldichtheid M van de voeg hoger, gelijk

aan of lager zijn dan de straaldichtheid van het plaatoppervlak.
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6. LASNAADVOLGEN MET EEN INFRAROOD-LIJNMETING

6.1 Inleiding

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat er, voor de gekozen konfiguratie,

een inzakking optreedt in het stralingsprofiel op de plaats van de las

voeg. Het meten van het stralingsprofiel dwars op de voortlooprichting van

de toorts, zal dus in beginsel een geschikt stuursignaal opleveren.

In dit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan het toepassen van stra

lingsprofie~etingvoor een lasnaadvolgsysteem. Daartoe wordt allereerst de

vorm van het stralingsprofiel bij verschillende positioneringen van de

lastoorts beschouwd. Voorts is gekeken aan welke specificaties een sensor

zou moeten voldoen om een lasnaadvolgsysteem, gebaseerd op stralingspro

fielmeting, daadwerkelijk te kunnen realiseren. Hieruit zijn een aantal

aanbevelingen naar voren gekomen voor een sensorkeuze.

6.2 Verwachtingen omtrent het stralingsprofiel tijdens het lassen

Met behulp van de in hoofdstuk 4 en 5 besproken theorie kan een uitspraak

gedaan worden over de te verwachten stralingsprofielen op de stalen platen,

tijdens het lassen. Boderie (1986) heeft in zijn afstudeerrapport al een

beschrijving gegeven van de te verwachten stralingsprofielen op de platen,

zonder in te gaan op het exakte stralingsprofiel ter plekke van de voeg.

Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen, is het stralingspro

fiel van de voeg afhankelijk van de exakte konfiguratie. We zullen in het

navolgende aannemen dat er een daling in het profiel op zal treden, maar

dit kan natuurlijk net zo goed een stijging of geen verandering zijn. In

dit laatste geval zal een voeg door stralingsmeting niet detekteerbaar

zijn.

Bevindt de lastoorts zich tijdens het lassen van 2 identieke platen boven

de lasvoeg, dan zal aan beide platen evenveel vermogen (warmte) worden

toegevoerd. Derhalve zal de temperatuurverdeling spiegelsyrnmetrisch zijn
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t.o.v. de lasvoeg, wat weer resulteert in een symmetrisch stralingsprofiel

op de platen, zie fig. 6.1.A.
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Fig. 6.1 Juist gepositioneerde toorts en korresponderend uitgangs

signaal.

De isothermen op het werkstuk zullen langgerekt zijn als gevolg van het

voortlopen van de lastoorts. Hoe hoger de snelheid hoe langgerekter de

isothermen. Bij lage lassnelheden zullen de isothermen de cirkelvorm

benaderen.

Als het stralingsprofiel langs lijnstuk PQ opgenomen wordt zal het uit

gangssignaal de vorm van hebben zoals in figuur 6.1.B is weergegeven. Het

stralingsprofiel is op de plaat identiek aan het temperatuurprofiel. Zoals

al eerder is aangegeven zal dit op de plaats van de voeg niet het geval

zijn en zal in het stralingsprofiel een daling optreden, waardoor de voeg

gedetekteerd kan worden. Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven zal de grootte

van de daling in het stralingsprofiel afhankelijk zijn van een aantal

parameters.

Als er geen verandering in het uitgangssignaal optreedt, zou de plaats van

de lasvoeg gedetekteerd kunnen worden door het uitgangssignaal te differen

tiëren. Op de plaats waar de afgeleide gelijk is aan nul zal het midden van

de lasvoeg zich bevinden.

64



Zodra de lastoorts niet meer juist gepositioneerd is zal een situatie

ontstaan zoals te zien in fig. 6.2.A.
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Fig. 6.2 Onjuist gepositioneerde toorts en korresponderend uitgangs

signaal.

De voeg fungeert als warmtebarrière en dit resulteert in een

discontinuïteit van het temperatuurprofiel op de plaat. Achter de toorts

lopen de isothermen in elkaar over aangezien daar sprake is van één geheel

en de warmtebarrière in de vorm van een voeg ontbreekt. De plaats van de

voeg is duidelijk in het uitgangssignaal te herkennen, zie figuur 6.2.B,

door de inzakking in het profiel.

De exakte waarde van het stralingsprofiel op de voeg zal niet zondermeer

met het programma STRALING te berekenen zijn, omdat in dit model van een

symmetrische temperatuurverdeling wordt uitgegaan. Bij onjuiste toortsposi

tionering zal één wand een hogere temperatuur hebben dan de andere. Met

STRALING kan wel een boven- en ondergrens voor het stralingsintensiteit

opgesteld worden door de stralingsprofielen te berekenen die achtereenvol

gens horen bij de wand met de hoogste en de laagste temperatuur.
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Tot nu toe zijn we er steeds van uit gegaan dat de scanlijn loodrecht op de

lasvoeg staat. Is dit niet het geval dan krijgen we een situatie als

geschetst in fig. 6.3.A.
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Fig. 6.3 Juist gepositioneerde toorts met rotatieafwijking van de

scanlijn.

Het stralingsprofiel dat in deze situatie verkregen wordt (figuur 6.3.Bl,

lijkt op dat van fig. 6.2.B, waarbij de toorts naast de lasvoeg gepositio

neerd is. Omdat op de plaats van de voeg echter een daling optreedt, kan,

door de positie op te nemen waar de daling in het uitgangssignaal optreedt,

eenduidig bepaald worden waar het snijpunt van het lijnstuk PO met de voeg

op het lijnstuk PO ligt. Voor het lasnaadvolgen is het dan nog nodig de

oriëntatie van de toorts/sensor-kombinatie te kennen.

6.3 Kamerakeuze

Om tot een werkend lasnaadvolgsysteem te komen zal een stralingsopnemer

gebruikt moeten worden, die het stralingsprofiel van een lijn, loodrecht op

de lasvoeg, op kan nemen. In dit verslag zal de term kamera gebruikt worden

voor de verzameling van stralingsopnemers die geschikt zijn om een stra-
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lingsprofiel van een lijn op te nemen.

De aspekten die bij de keuze van een kamera een rol spelen zijn:

• de meetvlekdiameter, ook wel field-of-view (FOV) genoemd:

• de afstand tot de meetplek waarop de kamera gepositioneerd kan worden;

• het golflengtebereik waarbij het sensorelement straling meet:

• de kosten.

Het tweede aspekt, de afstand tot de meetplek, wordt bepaald door de optiek

die gebruikt wordt. Omdat dit dus geen specifieke kamera-eigenschap is, zal

er verder geen aandacht aan besteed worden.

Er is een aantal principiële indelingen naar kameraprincipes te maken; hier

is gekozen voor een opdeling in parallel roetende kamera's en seriëel

metende kamera's. Voor beide typen zal het werkingsprincipe kort uitgelegd

worden. Daaruit zal blijken dat het werkingsprincipe van invloed is op de

meetvlekdiameter. De overige, bovengenoemde, keuze-aspekten zijn niet

inherent aan het principe dat aan de kamera ten grondslag ligt. Wel zullen

deze aspekten voor de specifieke kamera's die getest zijn beschreven

worden. Tenslotte wordt dan een aanbeveling gedaan omtrent de kamerakeuze.

6.3.1 Seriëel metende kamera

Werkingsprincipe

Een seriëel metende kamera bestaat in feite uit een stralingsopnemer die de

straling afkomstig van één punt meet en een scanmechanisme, dat er voor

zorgt dat de meetvlek zich verplaatst. Zodoende wordt de meetplek als het

ware seriëel afgetast, d.w.z. punt voor punt. Het scanmechanisme bestaat

meestal uit een stelsel van draaibaar opgestelde spiegels, zodat de st ra

lingsopnemer zelf niet hoeft te bewegen. Bij een lijnscanmeting kan met één

spiegel volstaan worden.

Voor een nauwkeurige stralingsmeting wordt bij de stralingsopnemer vaak het

wissellichtprincipe toegepast: met behulp van een chopper wordt de inval-
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lende straling periodiek onderbroken, zodat zogenaamd wissellicht ontstaat,

zie figuur 6.4.

Fig. 6.4 Wissellichtprincipe (Bron: Huber (1989), p. VIT-I?)

Door dit zogenaamde wissellichtprincipe toe te passen kan stoorstraling

afkomstig van de behuizing en warmtegeleiding naar de sensor gemakkelijk

uitgefilterd worden. De stoorstraling zal niet de specifieke modulatie

hebben die de te meten straling wel verkrijgt.

Meetvlekdiameter

Als de chopper straling doorlaat wordt deze straling geïntegreerd door de

fotovoltaïsche cel. Gedurende de tijd dat de chopper straling doorlaat,

t , zal de meet vlek zich verplaatsen over een afstand Xi er wordt immers
open

gescand, zie figuur 6.5.
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Fig.6.5 Meetvlek van een lijnscankamera tijdens het scannen.

Hierdoor zal over een groter oppervlak gemeten worden dan bij een statio

naire meting. De lengte van de meetvlek (1 ) wordt dus:
lil

1 = FOV + x "" FOV + v . t
lil stat stat s open

(6.3)

x wordt bepaald door de tijd dat de chopper straling doorlaat (t ) en de
open

scansnelheid (v). Uit deze vergelijking valt af te leiden dat er, om een
s

kleine FOV te houden tijdens het scannen, beperkingen aan de scansnelheid

gesteld moeten worden; t is meestal door de fabrikant bepaald.
open

Als het gewenst is om elk stukje van het profiel op te nemen moet de

afstand die afgelegd wordt als de chopper dicht staat gelijk zijn aan aan

FOV . Om hieraan te voldoen moet gelden:
stat

v ·t
s dicht

FOV
stat

(6.4)

Om het profiel van de voeg op te kunnen nemen moet er een aantal metingen

op de voeg plaatsvinden per scan. Het kan namenlijk voorkomen dat het begin

van een meting niet samenvalt met de rand van de voeg. Door nu de meetvlek

een aantal malen kleiner te kiezen dan de voegbreedte wordt voorkomen dat

de straling afkomstig uit de voeg over de hele voegbreedte geïntegreerd
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wordt, waardoor het te verwachten profiel binnen de voeg niet meer is waar

te nemen.

De breedte van de voeg bij het lassen onder normale condities is kleiner

dan 1 mmo Dit houdt in dat de lengte van de meetvlek van de lijnscankamera

tijdens het scannen in de grootte-orde van 0,1 mm moet liggen.

omdat de kamera star aan de toorts gekoppeld is zal ook een verplaatsing in

de voortlooprichting van de toorts plaatsvinden. Het temperatuurveld in het

werkstuk zal zich echter nagenoeg even snel verplaatsen, zodat dit geen

invloed zal hebben op de effektieve meetvlek.

Gebruikte lijnscankamera

De gebruikte lijnscankamera bestaat uit een stralingsthermometer (HElMANN

KT81S), gekombineerd met een optische scanner (HElMANN type Al, Objektief

S82). De stralingsthermometer heeft een foto-voltaïsche cel als opnemer en

m.b.v. de optische scanner kan een lijnscan gemaakt worden. Gedetailleerde

gegevens van deze kamera zijn opgenomen in bijlage B.

Een van de belangrijkste kenmerken van een lijnscankamera is de meetvlek

diameter/field of view (FOV). De FOV van deze stralingsthermometer wordt

door de fabrikant opgegeven als 120 ~, bij een afstand van 110 mm tot het

meetobjekt. Dit is dan ook de FOV van de lijnscankamera in stationaire

toestand. omdat de scanner vóór de stralingsthermometer geplaatst wordt zal

de afstand tussen meetvlek en kameralens groter worden dan 110 mmo De

meetvlekdiameter zal dus groter zijn dan de opgegeven 120 ~, zelfs bij een

scansnelheid gelijk aan nul. Zodra de kamera een scan maakt zal de meetvlek

uitgerekt worden, zoals in het voorgaande beschreven is. Bij deze kamera

bedroegen t en t. respektievelijk 7 ms en 3 ms. De scansnelheid
open d~cht

V is instelbaar.
scan

Het sensorelement dat gebruikt is in de stralingsthermometer is gevoelig

voor straling met 0,7 ~ < ~ < 1,2 ~. Dit golflengtegebied ligt gedeelte

lijk in het zichtbare gebied en gedeeltelijk in het infrarood. omdat het

gedeelte dat in het zichtbare gebied ligt (0,7 ~ - 0,8 ~) vrij klein is,
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zal de stoorstraling die gevormd wordt door het zichtbare licht te

verwaarlozen zijn t.o.v.de intensiteit van de plaatstraling.

Deze karnera kost samen met de optische scanner ongeveer fl 15.000,-.

6.3.2 Parallel metende karnera

Werkingsprincipe

In tegenstelling tot een seriëel metende karnera heeft een parallel metende

karnera meerdere sensorelementen. Het te meten gebied wordt rechtstreeks op

een array of een matrix van elementen afgebeeld, zonder dat er een mecha

nisch aftastmechanisme nodig is, er wordt stationair gemeten.

Door het ontbreken van een verplaatsing van de meetplek, dwars op de

voortlooprichting van de lastoorts, zal de meetvlekgrootte onafhankelijk

zijn van de duur van de meting, omdat bij een dergelijk type karnera altijd

stationair gemeten wordt. In de voortlooprichting van de toorts vindt wel

een beweging plaats, maar evenals bij de lijnscankamera zal in deze rich

ting geen vergroting van de meetvlekdiameter optreden omdat het tempera

tuurveld "meebeweegt".

Het op dit moment meest voorkomende type stationaire karnera is een zoge

naamde CCD-kamera, waarbij CCD staat voor charge coupled device. In feite

is een CCD-chip een zeer snel analoog schuifregister dat ladingspakketjes

van cel naar cel door kan geven. Figuur 6.7 laat een mogelijke opbouw van

een CCD-schuifregister zien. Het geheel is opgebouwd op een p-siliciurn

substraat. Daarop is een n-siliciurn laag, een isolatie-laag en een aantal

elektroden aangebracht.
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Fig. 6.7 Mogelijke opbouw van een CCD-schuifregister.

(Bron: Huber (1989), p. VIT-5).

Het werkingsprincipe is als volgt: als een elektrode op spanning gebracht

wordt, ontstaat daaronder een potentiaalput waar eventuele vrije elektronen

zich in zullen verzamelen. Op t m 0 is elektrode 2 hoog, het hieronder

aanwezige ladingspakket zal zich niet verdelen omdat de elektrodes 1 en 3

laag zijn. Op t ~ 1/2 zal het ladingspakket verschoven zijn omdat nu

elektrode 3 hoog is en elektrode 2 laag. Het pakket zal naar rechts gescho

ven zijn omdat de n-laag zodanig gedoteerd is dat asymmetrische potentiaal

putten ontstaan. Op t m 1 is het ladingspakket weer één elektrosde verscho

ven en kunnen we zeggen dat het pakket één cel verschoven is.

Als er fotonen (straling) op een CCD-schuifregister vallen zullen elektron

gat paren gekreëerd worden. De meerderheidsladingsdragers (gaten) zullen in

het p-substraat verdwijnen, de elektronen zullen naar de dichtstbijzijnde

potentiaalput getrokken worden. Op deze manier wordt de grootte van het

~adingspakket een maat voor het ter pl~kke invallende licht. om de ladings

pakketten onbeïnvloed door het opvallende licht naar buiten te schuiven
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worden onbelichte CCD-schuifregisters gebruikt.

Gebruikte stationaire kamera

De stationaire kamera die gebruikt is bij de metingen was de MX van het

fabrikaat HTH (High Technology Holland BV) met een ERNITEC tv zoom lens

(1:2/11.5-90 MACRO). Deze CCD-kamera maakt gebruik van een frame transfer

image device, i.e. een sensor die uit 2 pixel-matrices bestaat van elk 604

x 288 pixels. Eén matrix is lichtgevoelig en fungeert als stralingsopnemer.

De andere matrix is afgedekt met aluminium, opdat er geen ladingsdragers

gegenereerd worden. Deze matrix dient namelijk voor de beeldopslag.

Nadat de integratietijd verstreken is (standaard 20 ms), wordt de in de

lichtgevoelige matrix geaccumuleerde lading naar de opslagmatrix geschoven.

Van daaruit worden de lijnen een voor een uitgelezen gedurende de volgende

integratietijd. In 20 ms kan deze kamera dus 604 x 288 pixels leveren.

Daarvan is echter slechts een beperkt aantal nodig voor de stralingspro

fielmeting.

Deze kamera is voor fl 5.000,- verkrijgbaar.

6.4 Stoorinvloeden tijdens het lassen

Illegems (1983) heeft in zijn afstudeerverslag aandacht besteed aan een

aantal mogelijke stoorinvloeden op het meten van de temperatuur op het

werkstuk tijdens het lassen. Zijn beschouwingen handelen over de twee

puntstemperatuurmeetmethode, maar aangezien bij zijn metingen ook gebruik

gemaakt werd van een sensor die op het fotovoltaïsche effekt gebaseerd was,

zullen deze verstorende invloeden dus ook voor de stralingsprofielmetingen

gelden

1/ boogstraling;

a/ direkte boogstraling, afkomstig van de toorts;

b/ indirekte boogstraling veroorzaakt door reflekties van boogstraling

tegen het staal of de las rook;

73



2/ induktieve storingen in de elektronika ten gevolge van lasstroomva-

riaties;

3/ stoorpieken ten gevolge van spatters gloeiend materiaal;

4/ absorptie van de straling door rook en door de lucht;

5/ infra-rood straling veroorzaakt door hete, wervelende besche~gas-

sen;

6/ ruis van de stralingsthe~ometerzelf;

7/ variaties in de emissie-coëfficient.

Bij Illegems (1983) was voornamelijk de boogstraling debet aan de storin

gen. Om te onderzoeken of in onze opstelling boogstraling daadwerkelijk de

voornaamste storingsinvloed was, is een aantal metingen gedaan met de in

paragraaf 6.3.1 beschreven lijnscankamera. Hieruit bleek dat de boogstra

ling inderdaad de voornaamste storingsoorzaak was.

Dit is te verklaren uit het feit dat de lasbo~g een veel hogere temperatuur

heeft dan het staal. De exakte temperatuur is niet bekend, maar om een

indruk van invloed van stoorstraling te geven kan de straling, afkomstig

van het lasbad berekend worden.

Volgens de wet van Stefan - Boltzmann (fo~ule 4.7) is de totale straling

die uitgezonden wordt evenredig met de absolute temperatuur tot de vierde

macht. De verhouding van de stralingsintensiteiten van twee objekten met

dezelfde emissiecoëfficiënt zal dus de verhouding van de temperaturen van

die objekten tot de vierde macht zijn. De toortsstraling heeft een tempera

tuur ver boven de 1500 oe ~ 1800 K, terwijl de temperatuur van de meetvlek

in de buurt van de 800 oe e 1100 K ligt. De straling afkomstig van de

toorts zal dus (1800/1100)4 - 7,2 maal zo groot zijn.

Bovendien is in paragraaf 5.4 al gebleken dat de gemeten stralingsintensi

teiten nog meer kunnen verschillen omdat slechts over een beperkte band

breedte wordt gemeten. De gebruikte IR-kamera is alleen gevoelig voor

golflengtes 0,7 ~ < ~ < 1,2 ~. Gebruikmakend van de fo~ules uit para

graaf 4.3 wordt de specifieke uitstraling in dit golflengtegebied:
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Uitwerking van deze integraal levert, voor een vaste temperatuur T,
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- -3,74'10 ·C· exp(-2,0'10 IT) 1,91'10 'T + 2,84'10 'T +

12 3 8 4) 4 ( 192,82'10 'T + 1,40'10'T - exp(-1,0'10 IT) 2,38'10 'T

15 2 12 3 8 4)]+7,10'10 'T + 1,41'10 'T + 1,40'10 'T

waarbij T de getalswaarde van de temperatuur is, gemeten in Kelvin.

Onder de aanname c = 1 en gebruikmaking van formule 6.2 volgt voor de

specifieke stralingsintensiteiten:

(6.2)

lasbad

staal

T 1800 K

T = 1100 K

M ~ 1,07'10
5

w/m
3

À

M = 1,55'10
3

w/m
3

À

Hieruit blijkt dat de stralingsintensiteit van het lasbad bijna 70 maal zo

groot is als de stralingsintensiteit van het te meten object, terwijl de

straling, afkomstig van de lasboog, nog aanzienlijk hoger zal liggen.

Om de storingsinvloed van de toortsstraling te minimaliseren kan dus het

beste bij golflengtes> 2600 nm gemeten worden, zoals in paragraaf 5.4 al

werd opgemerkt. Bovendien kan het uitgangssignaal door een laagdoorlaat

filter geleid worden, zodat de hoogfrequente boogstraling uitgefilterd

wordt. Bégin (1984) heeft een laagdoorlaat-filter met een afkapfrequentie

bij 150 Hz gebruikt om de stoorinvloeden van spatters gloeiend materiaal te

elimineren. Dit zou eventueel ook toegepast kunnen worden om het hoogfre

quente gedeelte van de boogstraling uit te filteren. Nadeel is dan dat er

een vertraging optreedt in het uitgangssignaal. Bij de voorgestelde afkap

frequentie van 150 Hz zal dit echter slechts 6 ros zijn.
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6.5 Konklusies en aanbevelingen

Een meting van het stralingsprofiel dwars op de lasvoeg levert een geschikt

stuursignaal af voor toortspositionering. Uit het uitgangssignaal kan alle

benodigde informatie gehaald worden over de toortspositie.

Van de onderzochte kamera's heeft de CCD-kamera grote voordelen. Allereerst

is de meetvlekgrootte onafhankelijk van de tijd die nodig is voor een

lijnmeting, vanwege de stationaire meting. Hierdoor zal het toch mogelijk

zijn om bij een korte voor de lijnmeting benodigde tijdsduur (20 ros) een

kleine meetvlekgrootte te garanderen.

Verder kan de CCD-kamera door toepassing van een optisch filter nagenoeg

hetzelfde golflengtebereik verkrijgen als de geteste lijnscankamera. Een

kamera met een bandbreedte dieper in het infrarood is wel verkrijgbaar en

te prefereren, maar veel duurder.

Als laatste aspekt, maar niet het onbelangrijkste, kan het kostenaspekt

naar voren gebracht worden. De CCD-kamera kost ongeveer fl 5.000,-, terwijl

de prijs van de lijnscankamera fl 15.000,- bedraagt. Uit een klein markt

onderzoek wat gedaan is (zie bijlage B), blijkt dat kamera's die in het

infrarooddomein kunnen meten fl 15.000,- een absolute bodemprijs is. Een

stationair metende kamera die ver in het infrarood kan meten, kost - met

toebehoren - minstens fl 70.000,-

De belangrijkste stoorinvloed die bij het lassen optreedt is de invloed van

de toortsstraling. Deze kan op twee manieren verminderd worden: door het

golflengte-gebied waarin gemeten wordt zo ver mogelijk in het infrarood te

kiezen wordt de verhouding toortsstraling/plaatstraling kleiner. Dit kan

gebeuren door een sensorelement te nemen dat gevoelig is voor infrarood

straling. Is dit niet mogelijk dan is het in ieder geval verstandig om met

behulp van een optisch filter de lagere golflengtes uit te filteren.

Bovendien kan een laagdoorlaat filter (150 Hz) aan de uitgang van de kamera

geplaatst worden om de hoogfrequente stoorstraling uit te filteren.
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7 Metingen ter verifiëring van het model

7.1 Gebruikte meetopstelling

Om te verifiëren of het opgestelde model een korrekte voorspelling van het

stralingsprofiel geeft, is een aantal metingen gedaan. Om eventuele stoor

invloeden van het lasproces te voorkomen, is een laboratoriumopstelling

gebouwd waarmee getracht is om een zo homogeen mogelijke temperatuurverde

ling op het werkstuk te kreëeren. Daartoe wordt het werkstuk, bestaande uit

een 6 mm dik stuk staal van 5 cm x 5 cm, waarin een snede is aangebracht

die de lasvoeg representeert, verwarmd met een brander tot een temperatuur

die tussen de 500°C en 600 °c ligt. Hierna wordt de brander uitgeschakeld

om de meetapparatuur te beschermen tegen oversturing en beschadiging. Een

groot probleem bij deze opstelling is het feit dat de temperatuurverdeling

op het werkstuk niet konstant gehouden kan worden en dat er slechts één

lasvoeggeometrie onderzocht kan worden.

De straling die door het werkstuk geëmitteerd wordt, is gemeten met de in

paragraaf 6.3.2 beschreven CCD-kamera, die op een hoogte van 20 cm lood

recht is opgehangen boven het werkstuk. Om het zichtbare licht, dat in dit

geval stoorstraling vormt, uit te filteren is een optisch filter dat

golflengtes kleiner dan 0,85 ~ absorbeert voor de kamera geplaatst. Een

gedetailleerde beschrijving van dit filter is te vinden in bijlage C. Het

uitgangssignaal van de kamera is met behulp van een videorecorder opgenomen

en geanalyseerd met het VISION-pakket dat op de vakgroep voorhanden is. De

resultaten van de analyses zijn te zien in de figuren 7.1 tlm 7.3.

7.2 Analyse van de meetresultaten

In figuur 7.1 is het kamerabeeld te zien van het werkstuk bij een plaat

temperatuur van 550°C, samen met het resultaat van een horizontale line-

scan.
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Fig. 7.1 Stralingsprofiel bij 550°C dwars op de lasvoeg.

De witte horizontale lijn in de figuur geeft de lijn aan waarvan de pixel

waardes zijn weergegeven. We zien inderdaad de door het computermodel

voorspelde daling in het stralingsprofiel optreden.

De gebruikte meetapparatuur is nagenoeg lineair, wel voegt de videorecorder

jitter en ruis toe in de beelden. Door de gemiddelde pixelintensiteit te

nemen over een gebied kan een waarde verkregen worden die lineair is met

de gemeten straling. De gemiddelde pixelintensiteit op de plaat bedraagt

97, terwijl de gemiddelde pixelintensiteit van de voeg 36 is. Dit levert

een stralingsverhouding tussen voeg en plaat op van 0,37.

Uit de kamerabeelden is op te maken dat de breedte van de inzakking in het

profiel breder is dan de werkelijke spleetbreedte. Dit kan veroorzaakt

worden door een temperatuurdaling aan de randen van de platen, waardoor het

stralingsprofiel op de platen al inzakt. Onder de aanname dat de voegtempe

ratuur 785 K bedraagt, dus een verschil van 40 K met de gemiddelde plaat

temperatuur, komt het computerprogramma tot dezelfde stralingsverhouding

van voeg en plaat als de verhouding die gemeten is. Het effekt kan ook

veroorzaakt worden door het feit dat het kamerabeeld als het ware uitge-
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smeerd wordt over de CCD-chip, omdat de kamera niet helemaal scherp staat.

Het verschijnsel dat de inzakking in het profiel breder is dan de breedte

van de lasvoeg levert voor de stralingsprofielmeting een voordeel op ten

opzichte van een visionapplicatie. Omdat de breedte van de inzakking in het

profiel breder is dan de voegbreedte, is de inzakking in het profiel

makkelijker te detekteren.

Om aan te tonen dat de straling op de plaats van de voeg inderdaad afkom

stig is van de wanden van de voeg en niet uit achtergrondstraling bestaat,

is ook een vertikale linescan gemaakt van het in figuur 7.1 weergegeven

video-beeld, zie figuur 7.2.

o

Fig. 7.2 Stralingsprofiel bij 550°C van de voeg in de voortloop

richting.

De witte vertikale lijn geeft wederom de lijn aan waarvan de pixelintensi

teit is weergegeven. De pixelintensiteit staat horizontaal uitgezet. Om aan

te geven op welke intensiteit overeenkomt met welke plaats is de intensi

teit ook nog eens vertikaal weergegeven in figuur 7.2. Hierin zijn twee

sterke dalingen in het profiel te zien. Allereerst de overgang plaat-voeg,

vervolgens de overgang voeg-achtergrond. Het blijkt dat er inderdaad een
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significant verschil is tussen de achtergrondstraling, die nagenoeg nul is,

en de straling, afkomstig uit de voeg.

Als de plaattemperatuur daalt neemt de verhouding tussen de schijnbare

emissiecoëfficiënt van de voeg en de emissiecoëfficiënt van het staal af.

Figuur 7.3 geeft het resultaat te zien van een horizontale linescan op

dezelfde lijn en bij hetzelfde werkstuk als figuur 7.1, alleen is de
otemperatuur nu gezakt naar 525 c.

Fig. 7.3 Stralingsprofiel bij 525 °c dwars op de lasvoeg.

De gemiddelde pixelintensiteit op de plaat bedraagt nu 47, terwijl de

gemiddelde pixelintensiteit van de voeg 10 is. Dit levert een stralingsver

houding van de voeg en het plaatoppervlak op van 0,21. Een mogelijke

verklaring voor de t.o.v. figuur 7.1 relatief grotere daling van de voeg

straling is de verandering in de fraktie van de totale straling die gemeten

wordt van respektievelijk de voeg en het plaatoppervlak, ten gevolge van de

lagere temperatuur.
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7.3 Invloed van de kamera-optiek

Eén aspekt is tot nu toe steeds over het hoofd gezien. De kamera bezit een

lenzenstelsel om de meetvlek af te beelden op de CCD-chip. Vanwege deze

optiek zal slechts een fraktie van de in de halfruimte uitgezonden straling

daadwerkelijk gemeten worden. De ruimtehoek waarin gemeten wordt, is voor

zowel het plaatoppervlak als de voeg gelijk. Als de stralingsverdeling van

plaat en voeg dan ook dezelfde vorm heeft, zal toch de juiste verhouding

tussen de emisiecoëfficiënt van de plaat en de schijnbare emisiecoëfficiënt

van de voeg gemeten worden.

Voor het plaatoppervlak, en dus ook de voegwanden, is een stralingsverde

ling volgens de wet van Lambert verondersteld. Dit betekent dat, voor een

juist meetresultaat, de denkbeeldige punten op de bovenzijde van de lasvoeg

waarop de kamera-optiek is scherpgesteld, ook een Lambertse stralingsverde

ling moeten hebben. Je zou het kunnen vergelijken met een denkbeeldig

membraan dat op de bovenkant van de voeg ligt. Dit membraan absorbeert aan

de onderkant alle door de voeg uitgezonden straling en straalt op haar

beurt de ontvangen energie weer volledig diffuus uit aan de bovenzijde. In

figuur 7.4 is te zien dat het zeer twijfelachtig is of aan deze voorwaarde

voldaan wordt.
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Fig. 7.4 Stralengang bij profielmeting dwars op de lasvoeg.

Om op de juiste pixel op de CCD-chip afgebeeld te worden, moeten de stra

len, afkomstig van de voegwanden, door het oppervlakte-element onder

beschouwing gaan en binnen de getekende ruimtehoek op de lens vallen. Het

grootste gedeelte van de door de voegwanden uitgezonden straling zal hier

niet aan voldoen. De hoeveelheid straling die wel korrekt wordt afgebeeld

is afhankelijk van de optiek en de afstand tussen kamera en voeg, alsmede

de geometrie van de voeg. Er zal verder onderzocht moeten worden wat de

preciese konsekwenties zijn van het feit dat een optiek gebruikt (moet)

worden.

7.4 Konklusies

Analyses van de metingen met de CCD-kamera zijn niet in overeenstemming met

de resultaten uit de modelsimulaties. Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken

aan te wijzen.

Bij de modelsimulaties moet een schatting gemaakt worden van de tempera

tuurverdeling op de plaat. Omdat de temperatuurverdeling de grootste
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invloed heeft op het stralingsprofiel, heeft een fout in deze schatting

zwaarwegende konsekwenties voor de uitkomsten van de simulaties.

De tweede oorzaak wordt gevormd door het gebruik van een optiek: de fraktie

van de totale in de halfruimte uitgezonden straling die op de kameralens

valt, is voor het plaatoppervlak en de bovenkant van de voeg gelijk. Omdat

de kamera scherp gesteld is op de bovenkant van de voeg zal de straling,

afkomstig van de voegwanden, de kameralens treffen, maar onder een verkeer

de hoek, zodat de straling niet op de bijbehorende pixels wordt afgebeeld.

Metingen geven dus een lagere waarde voor de schijnbare emissiecoëfficiënt

van de lasvoeg. Als modelsimulaties al een inzakking van het stralingspro

fiel voorspellen, zal een meting een nog grotere inzakking geven. Indien de

modelsimulaties een hogere waarde voorspellen, is niet zondermeer te

voorspellen wat een meting van het stralingsprofiel op zal leveren. Dit zal

in de praktijk onderzocht moeten worden.

Uit de metingen van het stralingsprofiel dwars op de lasvoeg bij de gekozen

konfiguratie blijkt dat de inzakking in het profiel breder is dan de

lasvoeg zelf. Dit kan veroorzaakt worden door een temperatuurdaling aan de

rand van de plaat, wat zal resulteren in een verlaging van het stralings

profiel. Ook kan de inzakking te wijten zijn aan "vervaging" van het

kamerabeeld.
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8. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1 Konklusies

De simulaties die met behulp van de geimplementeerde computermodel zijn

uitgevoerd voorspellen voor de gekozen konfiguratie een inzakking in het

stralingsprofiel op de positie van de voeg. Metingen hebben deze daling

inderdaad bevestigd. Om de exakte waarde van de inzakking te bepalen, moet

een schatting gemaakt worden van de temperatuurgradiënt in de scanrichting.

De temperatuurverdeling op het werkstuk blijkt een veel belangrijkere

invloed op het stralingsprofiel te hebben dan de voeggeometrie.

Omdat er een daling optreedt in het stralingsprofiel op de plaats van de

voeg, kan het stralingsprofiel dwars op de lasvoeg als stuursignaal

gebruikt worden voor een lasnaadvolgsysteem.

Bij andere konfiguraties zou er een piek op kunnen treden in de uitgezonden

straling. Of het daadwerkelijk gemeten stralingsprofiel ook een piek

vertoont is twijfelachtig, vanwege de invloed van de kamera-optiek.

Met het opgestelde simulatiemodel kan een indruk gekregen worden van de

invloed van veranderingen in de konfiguratie op het stralingsprofiel. De

exakte waarde van de gemeten voegstraling kan niet voorspeld worden, wel

kan een bovengrens aangegeven worden.

Om een stralingsprofiel daadwerkelijk te meten biedt van de onderzochte

kamera's de CCD-kamera grote voordelen. Allereerst is de meetvlekgrootte

onafhankelijk van de scansnelheid, vanwege de stationaire meting. Hierdoor

zal het toch mogelijk zijn om bij hoge scansnelheden (integratietijd a 20

ros) een kleine meetvlekgrootte te garanderen. Verder kan de CCD-kamera door

toepassing van een optisch filter nagenoeg hetzelfde golflengtebereik

verkrijgen als de geteste lijnscankamera. Een kamera met een bandbreedte

dieper in het infrarood is wel verkrijgbaar, maar veel duurder. Als laatste

aspekt, maar niet het onbelangrijkste, kan het kostenaspekt naar voren

gebracht worden. De CCD-kamera kost ongeveer fl 5.000,-, terwijl de prijs

van de lijnscankamera fl 15.000,- bedraagt. Uit een klein marktonderzoek
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wat gedaan is (zie bijlage B), blijkt dat kamera's die in het infrarood

domein kunnen meten fl 15.000,- een absolute bodemprijs is. Een stationair

metende kamera die ver in het infrarood kan meten, kost - met toebehoren 

minstens fl 70.000,- !

8.2 Aanbevelingen

Door de gebrekkige meetopstelling is het slechts voor één konfiguratie

mogelijk geweest om metingen te verrichten. Bij deze metingen kwam een

aantal problemen om de hoek kijken: de temperatuur van het werkstuk kon

zeer slecht geregeld worden, de positionering van de kamera ten opzichte

van het werkstuk was niet nauwkeurig en de voeggeometrie was niet te

veranderen. Het verdient daarom de aanbeveling om een meetopstelling te

bouwen die de bovengeschetste problemen niet kent.

Omdat de invloed die de kamera-optiek op de gemeten straling heeft vermoe

delijk zeer groot is, dient onderzocht te worden hoe de gemeten stralings

proxielen er in de praktijk uit zien.

Omdat de resultaten van het gebruikte model sterk afhangen van de tempera

tuurverdeling op het werkstuk, zal de temperatuurgradiënt dwars op de voeg,

m.a.w. het temperatuurverschil tussen de voegwand en het plaatoppervlak

onderzocht moeten worden.

Bij zeer kleine spleetbreedtes zal het temperatuurverschil tussen het

plaatoppervlak en de voegwanden geringer zijn. Daarom dient onderzocht te

worden of ook voor zeer kleine spleetbreedtes een inzakking in het stra

lingsprofiel optreedt.

De belangrijkste stoorinvloed die bij het lassen optreedt is de invloed van

de toortsstraling. Deze kan op twee manieren verhinderd worden: door het

golflengte-gebied waarin gemeten wordt zo ver mogelijk in het infrarood te

kiezen wordt de verhouding toortsstraling!plaatstraling kleiner. Dit kan

gebeuren door een sensorelement te nemen dat gevoelig is voor infrarood

straling. Is dit niet mogelijk dan is het in ieder geval verstandig om met
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behulp van een optisch filter de lagere golflengtes uit te filteren.

Bovendien kan een laagdoorlaat filter (150 Hz) aan de uitgang van de kamera

geplaatst worden om de hoogfrequente stoorstraling uit te filteren.

Bij een nauwkeurige beschouwing van het isothermenpatroon blijkt dat de

temperatuurgradiënt vlak voor het lasbad erg hoog is. Dit gegeven kan ge

bruikt worden om een hoogteregeling voor de lastoorts te implementeren.

Door de kamera die op hoogte ha is opgesteld onder een hoek ~ met de nor

maal op het oppervlak naar de scanlijn aa op het werkstuk te laten kijken,

zie fig. 8.1, wordt hoogteperceptie mogelijk (Bégin e.a., 1984).
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Fig. 8.1 Hoogte-perceptie.

Omdat de kamera star aan de toorts gekoppeld is, zal bij een hoogteverande

ring van de toorts àh de kamera eenzelfde vertikale verplaatsing ondergaan.

Daardoor zal de scanlijn naar het lasbad toe of er vanaf bewegen. Ten ge

volge van de sterke temperatuurgradiënt zal, door die verplaatsing van de

scanlijn naar a'a', een aanzienlijke verandering in de integraal van het

uitgangssignaal optreden. De integraal van het uitgangssignaal kan dus als

stuursignaal voor een hoogteregeling gebruikt worden, wat inderdaad door

Bégin (1984) is toegepast.
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BIJLAGE A: HET PROGRAMMA STRALING

Het programma STRALING biedt de gebruiker de mogelijkheid om een groot

aantal parameters in te voeren. De parameters zijn globaal in te delen in

drie kategorieën:

• de voeggeometrie (plaatdikte, voeglengte, spleetbreedte);

• de nauwkeurigheid van de modellering (aantal meegenomen reflekties,

stapgroottes);

• overige parameters (temperatuur(gradiënt), emissiecoëfficiënt);

e emissiecoëfficiënt;

TP temperatuur van het plaatoppervlak;

TO temperatuur van de voegwand;

dT temperatuurgradiënt in de voortlooprichting;

pi plaatlengte;

sp spleetbreedte;

fov field-of-view;

d plaatdikte;

maxrefl: aantal reflekties dat bij de modellering meegenomen wordt;

Het programma bevat de volgende stappen:

1. Voor ieder oppervlakte-element wordt de stralingsdichtheid in de nor

maalrichting L ten gevolge van de direkte straling uitgerekend.
o

2. Vervolgens wordt voor ieder element de totale stralingsdichtheid in de

normaalrichting berekend die door het element gereflekteerd wordt.

3. De bijdrages van alle wandelementen op één wand wordt per meetvlek

berekend.

4. De totale straling die op de meetvlek valt wordt berekend uit de super

positie van twee wanden.

adl. om de door een oppervlakte-element geëmitteerde straling te berekenen

wordt de formule van Planck geïntegreerd over het gekozen golflengtedomein

(0,8 - 1,0 ~). Als in een ander golflengtedomein gemeten wordt dient deze

formule dus aangepast te worden.

ad2. De nulde orde benadering van de voegstraling wordt opgeslagen in het
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array LO. Het array L wordt gebruikt om de n-l
e

orde benadering van de
e

voegstraling op te slaan. De n orde benadering wordt in het array Ln

geplaatst.

ad3. De straling, afkomstig van een oppervlakte-element, die op een meet

vlek valt, volgt uit formule 4.5: d
2f - L·dA·cos~l·dn. Onder de aanname van

perfekt diffuus stralende wanden geldt L - Mln. Het stralend oppervlak dA

is gelijk aan xstap·zstap. De ruimtehoek dn is gelijk aan de projektie van

het bestraalde oppervlak op een vlak loodrecht op de straalrichting gedeeld

door het kwadraat van de afstand van het stralende element tot die projek

tie.

(A .1)

Uit figuur A.l volgt dat de afstand tussen stralend oppervlak en meetvlek

gelijk is aan r = j x
2 + / + z2

Q (O,y,O)

S (O,y,z)
;'

;';' ./------l---I----"":="'P
;'

;'
;'

;' ... --vJ_---
p (x,O,z)

Fig. A.l Geometrie wandelement en meetvlek.

De hoek ~2 die de straalrichting en de normaal van de meetvlek in Q maken

volgt uit cos~2 - QS/PQ - z/r. Voor de hoek ~1 tussen de straalrichting en
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de normaal op het stralende oppervlak in P geldt cos~ - PR/PQ - y/r.

om de data, die door het programma STRALING in de outputfile dump.dat

geschreven wordt, grafisch weer te geven is een MATLAB file geschreven,

MACRO.M genaamd.

_TUEEL1$DUB3:[VXUSERS.ROB.ERROBJAN]MACRO.M;57

%Deze file plot de uitkomst van het programma straling
% op het schenn binnen MATLAB

!copy dump.dat dump.mat;
load dump;
a=dump' ;
x=O:l:ll;
axis([O,ll,O,l]);
plot(x,a);
title('stralingsprofiel als funktie van de spleetbreedte');
xlabel('meetvlekpositie in de y-richting');
ylabel('ernissiecoefficient');
text(4,0.9,'e = 0.4');
text(4,0.85,'d = 6 mm');
text(4,0.8,'pl = 0.5 cm');
text(6,0.9,'sp = 1 mm');
text(6,0.85,'fov = sp/10');
text(6,0.8,'r = 0');
text(8,0.9,'TP = 825 K');
text(B,0.85,'TO = 825 K');
text(B,0.8,'dT = °K/mm');
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_TUEEl1 SOUS1:[ROS.ERROSJAN)STRALING.PAS;20 page 1

{$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Dit programma berekent de stralingsflux die op een sensoroppervlak
valt ten gevolge van de straling afkomstig van een lasvoeg.
De geometrie van de lasvoeg dient opgegeven te worden, evenals
de temperatuurverdeling. Bovendien kan de gebruiker opgeven hoeveel
reflekties meegenomen moeten worden.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}

spleetbreedte
plaatlengte }

aantal reflekties
stapgrootte }
dikte plaat }
ernissiecoefficient staal}

temperatuur }

ruimtehoek }
cosinus (theta)

VAR

PROGRAM stralingsprofiel(input,output,dump) i
eONST sigma = 5.67032E-OSi {Boltzmann konstante}

pi = 3.14159265i
cl = -3.7414e-16i
{ max aantal stappen in }
xmax = 50i { x-richting
ymax = lOOi { y-richting
zrnax = 60 i { z-richting
dump :texti
L,LO,Ln :array[l..xmax,l. .zmax]of reali
result :array[l ..ymax]of reali
xtel1, ytel1, ztel1, xtel2 ,ztel2 : integer i
aantprof : integer i
refl : integer i
maxrefl : integer i
xstap, zstap :reali
d :reali
e :reali
phiO :reali
sp : reali
pI :reali
straal : reali
T,dT,TO,TP :reali
fov : reali
fovrnax : integer i
x,y,z :reali
omega : real i
theta : reali
te.an1, tenn2 : real i
A :reali

BEGIN
OPEN (dump) i
REWRITE (dump) i

{$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Het programma vraagt de gebruiker de parameters in te stellen

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}

WRITELN('geef aantal profielen oP')i
READ (aantprof) i
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_TUEEL1SOUS1:[ROS.ERROSJAN]STRALING.PAS;20

WHILE aantprof > 0 DO
BEGIN

WRITELN('geef de emissiecoefficient van het materiaal');
READ (e) ;
WRITELN('geef plaatdikte op (mm)');
READ (d) ;
WRITELN (' geef de plaatlengte op (cm)');
READ (pI) ;
WRITELN('geef de spleetbreedte op (mm)');
READ (sp) ;
WRITELN (' geef de field of view op (mm)');
READ(fovj;
WRITELN('geef de plaattemperatuur op (K)');
READ (TP) ;
WRITELN (, geef de voegtemperatuur op (K)');
READ (TO) ;
WRITELN('geef de temperatuurgradient op (K/mm)');
READ (dT) ;
WRITELN('geef het aantal reflekties op');
READ (maxrefl) ;

{$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

De invoerparameters worden omgerekend naar de juiste dimensie
en de stapgroottes worden bepaald.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}

dT:=dT*lOOO;
fov:=fov/lOOO;
zstap:=d/(lOOO*zmax);
xstap:=pl/(lOO*xmax);
sp:=sp/lOOO;
A:=e*xstap*zstap/pi;
fovrnax:=TRUNC(sp/fov);

{$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

De direkte straling wordt voor elk oppervlakte-element berekend
en in het array LO geplaatst. Bij de berekening wordt een lineaire
temperatuurgradient verondersteld. Bovendien wordt het array L
geinitialiseerd op de nulde orde benadering van de straling die
door een oppervlakte-element wordt uitgezonden.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}

page 2

FOR xtell := 1 TO xmax DO
BEGIN

FOR ztell := 1 TO zmax DO
BEGIN

T:=TO+ ( (xtell- «xmax+1) /2)) *xstap*dT) ;
teDm1:=(1.36e18*T)+(2.26e15*T*T)+(2.52e12*T*T*T)+(1.4e8*T*T*T*T);
te~:=(6.95e18*T)+(1.45e15*T*T)+(2.01e12*T*T*T)+(1.4e8*T*T*T*T);

L[xtell,ztell]:=cl*«exp(-1.8e4/T)*terml)-(exp(-14.3ge3/T)*term2))*A;
LO[xtell,ztell]:=L[xtell,ztell];

END;
END;
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_TUEEL1$DUB1 :[ROB.ERROBJAN]5TRALING.PA5;20

{$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

De n orde benadering van de elementstraling wordt berekend en
in het array L geplaatst.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}

page 3

FOR refl:=l TO maxrefl DO
BEGIN

FOR xtell := 1 TO xmax DO
BEGIN

FOR ztell := 1 TO zmax DO
BEGIN

FOR xte12 := 1 TO xmax DO
BEGIN

x:=ABS((xte12-xtell))*xstap;
FOR zte12 := 1 TO zmax DO
BEGIN

z:=(ABS(zte12-ztell))*zstap;
straal:=SQRT((z*z)+(sp*sp)+(x*x));
theta:=sp/straal;
omega:=(xstap*zstap*theta)/(straal*straal);
Ln[xtell,ztell]:=LO[xtell,ztell]+(L[xte12,zte12]*theta*omega*(l-e));

END;
END;

END;
END;

FOR xtell := 1 TO xmax DO
BEGIN

FOR ztell := 1 TO zmax DO
BEGIN

L[xtell,ztell]:=Ln[xtell,ztell];
END;

END;
END;

{$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

De straling die op de bovenkant van de voeg valt wordt voor ieder elementje
van die bovenkant berekend. Het resultaat wordt in het array result geplaatst

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~$$$$}

FOR ytell := 1 TO fov.rnax DO
BEGIN

result[ytell]:=O; { init. result }
y:=(ytell-O.5)*fov;
FOR xtell := 1 TO xmax DO
BEGIN

x:=(xtell-((xmax+l)/2))*xstap;
FOR ztell := 1 TO zmax DO
BEGIN

z:=zstap*(ztell-O.5);
straal:=(z*z)+(y*y)+(x*x);
theta:=y/straal;
omega:=(pi*fov*fov*z)/(4*straal);
result[ytell]:=result[ytell]+(L[xtell,ztell]*theta*omega);

END
END;

END;
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{$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Het resultaat wordt naar de outputfile dump. dat geschreven

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}

page 4

ter.m1:=(1.36e18*TP)+(2.26e15*TP*TP)+(2.52e12*TP*TP*TP)+(1.4e8*TP*TP*TP*TP);
te~:=(6.95e18*TP)+(1.45e15*TP*TP)+(2.01e12*TP*TP*TP)+(1.4e8*TP*TP*TP*TP);

phiO:=e*cl*«exp(-1.8e4/TP)*terrn1)-(exp(-14.3ge3/TP)*te~))*fov*fov*pi/4;
write (dump,e) ;

FOR ytell:=l TO TRUNC«fovmax+l)/2) DO
BEGIN

result{ytell]:=result{ytell]+result[fovmax+l-ytell];
write(dump,e*result[ytell]/phiO);

END;
FOR ytell:=TRUNC«fov.max+l)/2) DOWNTO 1 DO write(dump,e*result[ytell]/phiO);
writeln(durnp,e);
aantprof:=aantprof-l;

END;

close (dump) ;
END.
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BIJLAGE B: INFRAROOD KAMERA'S

Resultaten van het telefonisch onderzoek naar een geschikte kamera

(november 1989).

FIRMA FABRIKANT TYFENR SOORT OPMERKINGEN PRIJS

MERA HElMANN KT81S lijnkamera scanspiegel 15.000

v.HENGEL/ Williamson 4110E/FOV3 puntsensor geen spiegel 12.440

THIS 6" afstand

HEIJNEN Hörotron infra- IR-matrix videosignaal

vision500 geen object.

HGH ATL100 lijnkamera

OPTILAS HGH ATL020 lijnkamera incl. voeding 100.000

focus > 0,5m

inframetics 522L IR-matrix koeling 70.000

HTH HTH MX-C CCD-matrix videosignaal 5.000

TYFENR MEETVLEK/ TEMP.BEREIK INSTELTIJD GOLFLENGTE

RESOLUTIE

KT81S 0,12 mrn 700-1200
o

C 10 ms 0,7-1,2 fJItl

4110E 0,75 mrn 700-1200
o

C 500 ms 0,9-1,1 lJIT1.

500 500-2500
o

C 40 ms 1-2 fJItl

ATL100

ATL020 0,38 mrn 25-2000
o

C 50 ms 3-5 fJItl

522L 1,23 mrad -20-1300
o

C 33 ms 8-12 fJItl

(filter)

MX-C 20 ms 0,4-1,0 lJIT1.
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De kamera van MERA komt als beste scannende kamera uit de bus, gelet op de

voornaamste eisen: resolutie, prijs. De HTH kamera is de beste stationaire

kamera. Omdat de CCD-kamera van HTH grote voordelen biedt boven de scan

nende kamera van MERA wordt de eerstgenoemde aanbevolen voor een eventueel

verder onderzoek. Van deze kamera is een User Manual op de vakgroep ER

aanwezig.
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BIJLAGE C: INFRAROOD FILTER

om bij metingen de stoorstraling te minimaliseren is getracht het zichtbare

licht uit te filteren. Daglicht en binnenverlichting (TL-buizen) zullen dan

geen of in veel mindere mate invloed op de metingen hebben. De CCD-kamera

wordt dan gebruikt als infrarooddetektor door gebruik te maken van het feit

dat de bandbreedte van de kamera doorloopt tot in het nabije infrarood.

Daartoe is een infrarood doorlaat zwart glas filter (RG 850, Oriël)

gebruikt. Dit filter heeft een cut-on golflente van 850 nm, d.w.z. dat bij

een golflengte van 850 nm 50 % van de straling wordt doorgelaten. Langere

golflengtes, tot aan 2500 nm, worden nagenoeg geheel doorgelaten (trans

missiecoëfficiënt = 0,9), kortere golflengtes worden geabsorbeerd. Kurve 21

in figuur C.l geeft de karakteristiek van dit filter weer.
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Fig. C.l Filterkarakteristiek van het RG 8S0-filter (kurve 21) .

(Bron: Oriël, p. 12)

Deze absorptiefilters, ook wel warme filters genoemd, kunnen alleen toege

past worden als het stralingsnivo van de te absorberen straling niet te

hoog is. De geabsorbeerde straling wordt namelijk omgezet in warmte. Wan

neer de temperatuur van dit filter boven de 250°C komt, zal er permanente
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beschadiging optreden. Lagere temperaturen hebben geen beschadiging tot

gevolg, maar zijn wel van invloed op de spektrale karakteristiek van het

absorptiefilter. Voor iedere graad temperatuurstijging/daling zal de kurve

0,18 nm naar rechts/links, dus naar hogere/lagere golflengtes verschuiven.

Omdat de kamera bij temperaturen hoger dan 60°C beschadiging oploopt,

wordt er zorg voor gedragen dat de temperatuur niet boven deze waarde

uitstijgt. De filterkarakteristiek zal dan nagenoeg onveranderd blijven.
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