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1. INLEIDING

Dit rapport van de studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit te
Eindhoven, is uitgevoerd in het kader van het eerste deel van mijn
afstudeerproject. Dit deel, uitgevoerd bij de vakgroep Meten en Regelen, is
een onderdeel van het onderzoek naar flexibele productieautomatisering en
industrierobots. Het project richt zich op de ontwikkeling van een
Flexibele Assemblage en LasCel (FALC), en wordt verricht in samenwerking
met DAF, Philips, ITP (TUE/TNO instituut Informatie-Technologie voor
Productieautomatisering), de faculteit Werktuigbouwkunde (vakgroep
Productietechnologie en -automatisering WPA) en de vakgroep Meten en
Regelen (ER)

De onderzoeken richten zich vooral op het automatiseren van het lasproces.
Het Vulcanus project bestond uit het ontwikkelen van een regeling voor
lasbadparameters door middel van lasbadobservatie. Hierbij wordt een video
CCD camera gebruikt als sensor, die naar het lasbad kijkt. Een
beeldverwerkingseenheid extraheert de geometrische kenmerken uit de
lasbadbeelden. Het onderzoek richtte zich op de relaties tussen deze
kenmerken en de lasparameters. Met deze parameters wil men de positie van
de lastoorts, alsmede de lasprocesparameters regelen.

De afstudeeropdracht betrof: het verwerken van een reeks lasbadbeelden, en
het ontwikkelen en uitproberen van metingen hieraan. De metingen werden
door een computer verricht op de in de computer opgeslagen beelden. Door
hardwareproblemen met het computersysteem was de opdracht onuitvoerbaar, en
is besloten eerst een literatuuronderzoek te doen.

In dit deel van het afstudeerwerk werden twee onderwerpen behandeld:
- Het verrichten van een literatuuronderzoek om informatie in te winnen
over het regelen van een lasproces. Ten tijde van dit onderzoek was er nog
maar weinig bekend over dit onderwerp; het moest dus een gedegen onderzoek
worden om zoveel mogelijk kennis te vergaren over het onderwerp
sensorgestuurd booglassen.
- Het ontwerpen en opzetten van een computerprogramma waarmee een
testomgeving gecreëerd wordt voor beeldbewerkingroutines, en waarmee
lasbadbeelden verwerkt kunnen worden. De routines zijn bedoeld om
lasbadkenmerken uit een serie proefbeelden te extraheren.

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het literatuuronderzoek beschreven,
waarbij het doel was het vinden van zoveel mogelijk literatuur over het
automatiseren van het booglasproces met een beeldsensor.

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. De
resultaten zijn gerangschikt naar de verschillende facetten van het
automatiseren van het lasproces, en in dit hoofdstuk tracht ik antwoord te
geven op vragen zoals: welke kennis van het proces is nodig, welke
procesparameters spelen een rol, welke modellen bestaan er, en welke
sensoren zijn er gebruikt. Tevens worden de toepassingen besproken, die
gerangschikt zijn naar onderzoek.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan hoe de opzet zou moeten z~Jn van het
computerprogramma. Hier worden de eisen en de specificaties vastgelegd van
de testomgeving, waarna een korte bespreking volgt van de ontwikkelde
software.
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2. METHODE VAN LITERATUURONDERZOEK

Ten tijde van dit onderzoek was er nog maar weinig bekend over regeling van
lasprocessen door middel van lasbadobservatie. Het regelen werd nog maar
weinig toegepast, sensoren werden nauwelijks gebruikt en waren niet goed
bruikbaar bij volledige automatisering van het proces. Er was maar weinig
literatuur verschenen over dit onderwerp. Het doel van het literatuur
onderzoek was om zoveel mogelijk informatie in te winnen over het onderwerp
sensorgestuurd booglassen. Dit moest een gedegen onderzoek worden omdat er
nog maar weinig literatuur over dit onderwerp verschenen was. In dit
hoofdstuk een verslag van dit onderzoek. Allereerst zal ik de gebruikte
bestanden en zoekmethoden omschrijven, en in hoofdstuk 3 zal ik een
overzicht geven van de gevonden resultaten.

Om de artikelen en boeken te vinden heb ik gebruik gemaakt van de volgende
bestanden.

- De bibliotheekindex;

- De referaatbladen:
Computer and Control abstracts (jan 1985 .. sept 1989);
Electronics and electrical abstracts (jan 1985 .. sept 1989);
The Engineering Index (1989);

- On-line bestand Dialog Weldasearch;

- The Science Citation Index.

Ik heb voor deze bestanden gekozen, omdat deze het meest onder handbereik
waren. Tevens zouden deze bestanden naar een zeer groot deel van alle
literatuur moeten verwijzen die over dit onderwerp gaat. Eventueel kunnen
de referentielijsten die bij de artikelen te vinden zijn een verder
aanknopingspunt vormen voor verder onderzoek.

De bibliotheekindex

Via de bibliotheekbestanden vindt men de boeken die in één der bibliotheken
op de TU te vinden zijn, alsmede afstudeerverslagen, dissertaties en
conferentieverslagen. Met behulp van deze index werden de artikelen zoals
die in de referaatbladen beschreven zijn, en die gevonden werden met behulp
van het on-line onderzoek opgezocht in de bibliotheek. Verder vond ik met
behulp van deze index een aantal algemene boeken over lassen, enkele
dissertaties [21 tlm 24] en een drietalonderzoekverslagen [25,26,48].

De referaatbladen

In de referaatbladen kan men per trefwoord proceedings van conferenties en
artikelen die in tijdschriften verschenen zijn vinden. Men kan alleen per
jaar zoeken, en men kan geen zoeksleutel samenstellen. Bij het onderzoek in
de referaatbladen heb ik gebruik gemaakt van de volgende trefwoorden:
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- arcwelding;
- welding;
- welding equipment;
- robot ie control;
- vision.

Uiteindelijk bleken alleen de trefwoorden "arc welding" en "welding"
doeltreffend te zijn, terwijl het aantal gevonden artikelen bedroevend
weinig was.

De meeste interessante artikelen bleken slechts een paar jaar oud te z~Jn.

Omdat de referaatbladen alleen artikelen bevatten die een half jaar of
ouder waren, heb ik hier waarschijnlijk een aantal recente artikelen niet
gevonden. Verder nam dit onderzoek veel tijd in beslag omdat de artikelen
per jaar van uitgifte gearchiveerd zijn, en als ik alle artikelen over dit
onderwerp had willen vinden, was ik genoodzaakt alle jaren na te zoeken.

Het on-line bestand Dialog Weldasearch

Het opzoeken van artikelen in de referaatbladen zou te veel tijd in beslag
gaan nemen. Daarom werd besloten om het on-line bestand Dialog te
raadplegen. Dit geautomatiseerde bestand bevat een aantal gespecialiseerde
files, die naar zeer veel artikelen verwijzen die over één bepaald
onderwerp gaan. Ik heb gezocht in de file Weldasearch, die (bijna) alle
artikelen bevat die op het gebied van lassen geschreven zijn.

Het voordeel van deze manier van zoeken is, dat het bestand terug gaat tot
1967, en up-to-date is tot een maand vóór de datum van het onderzoek. Het
zoeken gebeurt dus onafhankelijk van het jaar waarin het artikel verschenen
is. Tevens kan een zoeksleutel worden samengesteld, zodat men veel
gerichter kan zoeken. Het onderzoek is verricht in oktober 1989, zodat het
onderzoek artikelen tot september 1989 opleverde.

We stellen eerst een zoeksleutel van trefwoorden samen, waaronder de
artikelen zijn gearchiveerd. Dit kan vanuit twee uitgangspunten gedaan
worden:
- we kunnen de zoeksleutel precies samenstellen, zodat we geen artikelen
vinden die niet in ons interessegebied liggen. We lopen dan wel het risiko
dat we interessante artikelen missen die onder een iets andere sleutel
gearchiveerd zijn.
- we kunnen de sleutel globaal kiezen, zodat we ook artikelen buiten ons
interessegebied vinden, en we selecteren later de interessante artikelen
eruit. We kunnen de sleutel niet tè globaal kiezen, omdat we dan te veel
artikelen vinden die ons niet interesseren, en het overzenden van de
artikelbeschrijvingen gaat dan te veel tijd kosten.

Wij kozen voor het laatste uitgangspunt. De zoeksleutel stellen we als
volgt samen. We zoeken naar artikelen over electrisch booglassen, dus we
gebruiken we in ieder geval het trefwoord "arc welding". Onder dit
trefwoord vallen zeer veel artikelen (ongeveer 1S0.000!). We leggen dus nog
een aantal beperkingen op: we willen iets weten over de regeling van het
lasproces, dus we voegen de voorwaarden "process" en "control" toe. Dit
blijkt echter nog teveel artikelen op te leveren. We zoeken naar artikelen
die werken met optische sensoren, dus we voegen ook nog de voorwaarde
(sensor OR opties) toe. Aldus krijgen we de volgende zoeksleutel:
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arc welding AND process AND control AND (sensor OR opties)

Opgemerkt dient nog te worden, dat trefwoorden als "process equipment" of
"process parameters" beperkingen zijn van het trefwoord "process" en dus
beide onder het trefwoord "process" vallen, dit in tegenstelling tot de
referaatbladen, waar deze drie trefwoorden apart zijn gearchiveerd.

De sleutel leverde 148 artikelen op, waaruit er 20 geselecteerd werden. via
de bibliotheekindex vond ik de artikelen in de diverse tijdschriften en
conferentieverslagen terug. De artikelen die niet in de bibliotheek te
vinden waren, werden besteld.

Gedurende het on-line literatuuronderzoek werd een telefoonverbinding in
stand gehouden. Het door mij uitgevoerde onderzoek kostte daardoor ongeveer
f 300,-.

Verder is het nuttig op te merken, dat het samenstellen van de zoeksleutel
zeer belangrijk is voor het resultaat. Dit nam van het totale on-line
onderzoek ongeveer 2/3 van de tijd in beslag.

De Science Citation Index

De Science Citation Index werkt precies andersom als de referaatbladen, we
kunnen hierin artikelen vinden die refereren naar het reeds gevonden
artikel. Op deze manier kunnen we recentere publicaties vinden over een
bepaald onderwerp, en dit is handig als men ontdekt heeft dat er bepaalde
auteurs met een interessant onderzoek bezig zijn. Het nadeel van de
citation index is weer de archivering per jaar, en de enorme hoeveelheid
aan artikelen die hierin zijn gearchiveerd. Ondanks dit laatste vond ik in
de citation index geen nieuwe artikelen. Dit is een bewijs, dat het on-line
onderzoek zeer effektief gebeurd is.

Samenvattend kunnen we stellen dat het on-line literatuuronderzoek de meest
efficiënte methode is geweest. Dit omdat er op het gebied van ongestuurd
lassen en lasapparatuur weliswaar zeer veel gepubliceerd is, maar er is
slechts weinig over het sensorgestuurd lassen verschenen. Bovendien biedt
het on-line onderzoek de mogelijkheid om een precieze zoeksleutel te
definiëren. Desondanks is het aanbod van literatuur op het gebied van
sensorgestuurd lassen door middel van lasbadobservatie zeer beperkt. Omdat
de citation index geen andere artikelen opleverde dan die, die in het
on-line onderzoek waren gevonden, concluderen we dat we een zeer groot deel
van de voor ons interessante artikelen hebben gevonden. Ook de
referentielijsten die bij de artikelen te vinden zijn, leverden slechts in
enkele gevallen nieuwe artikelen op. Dit waren voornamelijk duitse en
japanse artikelen, dit komt waarschijnlijk doordat het on-line bestand zich
in de Verenigde Staten bevindt, en dus vooral op amerikaans publiek is
gericht. Het is tevens verstandig om ook via de bibliotheekindex te zoeken
naar dissertaties en afstudeerverslagen, omdat deze niet gedocumenteerd
zijn door Dialog.
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3. PUBLICATIES OVER LASPROCESAUTOMATISERING

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het
literatuuronderzoek. Doel van dit onderzoek was het verzamelen van gegevens
omtrent het automatiseren van het booglasproces, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een beeldsensor. De gevonden artikelen worden samengevat, en
gerangschikt volgens de achtereenvolgens te nemen stappen bij het
automatiseren: wat bepaalt de laskwaliteit, welke procesparameters dienen
er dus geregeld te worden, welke modellen beschrijven het proces, en welke
regelingen zijn er bedacht. Verder wordt er een samenvatting gegeven van de
gehouden onderzoeken zoals die beschreven werden in de artikelen.

Bij het automatiseren van een lasproces moeten wij de volgende vragen
beantwoorden [Jones and Starke: 5]:

- wat willen we automatiseren en waarom;
- welke kennis van het lasproces hebben wij hiervoor nodig;
- welke parameters zijn van invloed op het proces en dienen gemeten te

worden;
- wat heb ik nodig om deze parameters te meten.

Dit zijn de vragen die ik in dit verslag zal proberen te beantwoorden. Het
antwoord op eerste vraag kunnen we verkrijgen door met ervaren lassers te
praten. Bij de tweede vraag willen we graag weten welke processen er zijn
bij het lassen en welke procesparameters hierbij een rol spelen. Voor de
regeling is het van belang om te weten met welke snelheid deze parameters
veranderen wat dus de tijdconstanten van de regelaars moeten zijn. Verder
willen we weten welke parameters de kwaliteit van de las bepalen, en hoe we
deze kunnen beïnvloeden.

Veel van deze informatie zal van ervaren lassers moeten worden verkregen.
We moeten nagaan hoe het conventionele (manuele) lassen in zijn werk gaat.
Wat doet de lasser tijdens zijn werk? Dit zijn in hoofdzaak drie dingen:
- informatie vergaren;

deze informatie toetsen aan zijn ervaring;
- de informatie gebruiken om het lasproces (bij) te sturen.

De informatie verkrijgt de lasser door door zijn lasbril naar het proces te
kijken, te luisteren naar het geluid dat het proces maakt, en te voelen hoe
de toorts zich gedraagt. Deze informatie wordt door de lasser verwerkt, en
omgezet in stuursignalen die het proces corrigeren. Deze functies zullen
dus door het geautomatiseerde systeem moeten worden uitgevoerd.
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3.1. Kennis van het lasproces

Voor het lassen worden de te versmelten werkstukken ingespannen, zodanig
dat een naad ontstaat waar de las moet komen. De naad kan verschillende
vormen aannemen, zo bestaan er hoeknaden, overlapnaden, Y-naden bij dikke
platen, etc. Bij het lassen worden dan de twee delen met elkaar versmolten.
Bij het booglassen wordt door middel van een elektrische stroom de metalen
delen zodanig verhit dat ze smelten en met elkaar vervloeien. We kunnen
hierbij metaal toevoegen door een afsmeltende electrode (b.v.
MIG/MAG-lassen) of door toevoer van metaal door middel van een draad bij
een niet afsmeltende electrode (TIG-lassen). Het metaal stolt weer, en er
ontstaat één geheel. Om te voorkomen dat ongewenste gassen oplossen in het
gesmolten materiaal, wordt het lasbad soms beschermd door een gas, zoals
o.a. bij MIG/MAG lassen.

b
p

Volgens [Kuhne: 22] zijn alle naadverbindingen terug te voeren tot twee
soorten naden: de V-naad en de I-naad. In figuu~ 3.1 zijn twee voorbeelden
getekend zoals de doorsnee van een goede las eruit kan zien. Voor deze
naden definiëren we de volgende termen.

o o

V-naad I-naad

figuur 3.1: Definitie van termen in een goede las

Lasbreedte b:

Penetratie p:
Doorlassing d:

Vooropening 0:

breedte van het lasbad, na het stollen de breedte van
de lasrups.
diepte van het afgesmolten deel van het moedermateriaal.
hoeveelheid gestold materiaal dat onder de te lassen
platen uitsteekt
afstand tussen de twee te verlassen platen of delen.

3.1.1. Kwaliteit van de las.

Uit de literatuur bleek, dat de belangrijkste uiterlijke kenmerken van de
kwaliteit van een las de penetratie en de doorlassing zijn.

De penetratie is een zeer belangrijk gegeven. Dit bepaalt in feite hoeveel
van het moedermateriaal is gesmolten. Bij een kleine penetratie heeft de
las niet voldoende moedermateriaal gesmolten, en zijn de twee delen niet
met elkaar vervloeid, en ontstaat een zwakke las. De penetratie is dus
afhankelijk van de hoeveelheid toegevoerde warm~e. Of de penetratie goed
is, kan achteraf worden bepaald door de las dour te snijden, en te kijken
of de volledige naadflank is afgesmolten.
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Ook de doorlassing is afhankelijk van de hoeveelheid toegevoerde warmte.
Als de doorlassing te gering is, ontstaan er zwakke plekken in de las, en
als teveel doorlassing optreedt ontstaat het gevaar van doorbranden. Er mag
dus ook niet te veel warmte worden toegevoerd.

Tenslotte is ook de lasbreedte een belangrijk gegeven. Hoe breder de las,
hoe meer moedermateriaal er is afgesmolten (bij constante vooropening): hoe
meer warmte er blijkbaar in het materiaal is gegaan. En hoe breder de las,
hoe groter het smeltbad moet zijn geweest.

3.1.2. Procesparameters

volgens [Dornfeld et al.: 51] moet er bij het automatiseren van het
lasproces rekening gehouden worden met de volgende zaken.

Met betrekking tot de naad:
- naadsoort (V- of I-naad);
- geometrie van de naad: vooropening, hoek van de naadflanken;
- positie van de naad (zwaartekracht);

Met betrekking tot de positie van de toorts:
- X-, y-, en z-coördinaat van de toorts;
- hoek van de toorts;
- eventuele zwaai-bewegingen van de toorts;
- verplaatsing van de draad tijdens het lassen door krullen e.d.;
- booglengte;

Met betrekking tot stabiliteit van de boog:
- boogfluctuaties;
- boogvorm;
- materiaaloverdracht (sproeibooglassen, globulair lassen);
- metaalsoort;
- elektrodemateriaal;
- beschermgas;
- spatters;

Met betrekking tot de lasvorm:
- geometrie van het lasbad;
- plaats van de boog in het lasbad;
- dynamische verschijnselen lasbad;
- vorm en uiterlijke verschijning van de lasrups (hol,bol);
- randinkarteling;

Met betrekking tot de laskwaliteit:
- barsten en scheuren;

gas/slak insluiting;
porositeit;
penetratiediepte;
doorlassing;
metallurgische eigenschappen materialen;

Al deze zaken bepalen de set van procesparameters.
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Het lasproces is te beschrijven door een model met inputs en outputs,
waarvan een aantal direct, een aantal indirect en een aantal niet te
beïnvloeden zijn [Jones en Starke: 5; Wezenbeek: 37; Dornfeld et al.: 51].
We laten de niet- te bïnvloeden parameters hier buiten beschouwing.We maken
een indeling van de lasparameters in inputs en outputs, welke weer te
verdelen zijn in primaire parameters, die de laskwaliteit direct
beïnvloeden en in secundaire parameters die de laskwaliteit indirect
beïnvloeden. Uit deze verzameling parameters proberen we een zo klein
mogelijke deelverzameling samen te stellen, waarmee men het lasproces
volledig kan kontroleren.

Enkele van de primaire parameters die de laskwaliteit direct beïnvloeden
zijn:
- lassnelheid;
- draadtoevoersnelheid;
- lasstroom;
- lasspanning;

Voorbeelden van secundaire parameters zijn:
- toortspositie;
- toortshoek;
- gasflow;
- electrodemateriaal;
- etc.

Ook voor de effecten of outputs van het lasproces is een dergelijke
indeling te maken.
Direct van invloed op de laskwaliteit zijn o.a.;
- penetratie;
- lasbreedte;
- lasdoorsnede;
- doorlassing;
- etc.

en indirect van invloed zijn o.a.:
- warmteafvoer;
- geluid;
- infra-rood straling;
- lasbadbewegingen;
- etc.;

3.1.3. Modellen

Voor een schematische voorstelling van de onderlinge afhankelijkheden
verwijs ik naar het artikel van [Dornfeld et al.: 51]. Het is zeer
belangrijk om deze afhankelijkheden te kennen; hiermee kan men namelijk een
minimale set van te regelen parameters samenstellen, waarmee het hele
proces geregeld kan worden. De minimale set bestaat dus uit het minimale
aantal onafhankelijke parameters die alle outputs van het proces bepalen.
Hoe minder parameters tot deze set behoren, hoe minder parameters we hoeven
te regelen en hoe minder we hoeven te meten. Om de minimale set te bepalen,
is dus een gedegen kennis van het lasproces noodzakelijk, evenals het
bepalen van de in- en outputrelaties.

De storingen die de regeling dient weg te regelen worden onder andere
veroorzaakt door:
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- naadfouten, zoals fouten bij de naadvoorbereiding (snijden, frezen) en
fysische eigenschappen;
- toleranties van de werkstukken, inspaninrichting, posities van de toorts,
etc;
- omgeving, zoals stof, licht, temperatuur, spatters;
- de dynamiek van het lasproces;
- afwijkingen in de lasapparatuur.

In de literatuur zijn diverse modellen te vinden voor de positieregeling
van de toorts, zoals [Suzuki and Hardt: 3; Ohshima et al.: 4; Yamamoto et
al.: 8; Bruemmer: 25; Niepold: 31J. Deze modellen maken gebruik van de
sYmmetrie van het lasbad, of van de geometrie van de naad. De parameters
die geregeld worden zijn de x-coördinaat dwars op de lasrichting, en de
z-coördinaat (de hoogte) van de lastoorts. Verder worden er modellen
beschreven die de warmtetoevoer van het systeem regelen door de stroom te
varieëren zoals in [Niepold and Bruemmer: 1; Bruemmer: 25; Suzuki and
Hardt: 3; Ohshima, et al.: 4; Yamamoto: 8; Kuhne: 22; Richardson: 29;
Baheti: 33; Nied: 49; Fransse: 44J. Dit wordt meestal gedaan door de
breedte en/of het oppervlak van het smeltbad te meten. Over het modelleren
van het lasproces in het algemeen verwijs ik naar een artikel van
bijvoorbeeld [Dornfeld et al.: 51J.

3.1. 4. Sensoren.

Een goede sensor kan zoveel mogelijk van de onafhankelijke parameters uit
de minimale set meten. We moeten immers alle parameters uit de minimale set
meten om het proces onder contrêle te krijgen. Verder zou een goede sensor
volgens [Kremers et al.: 36J de volgende eigenschappen hebben:
- "real-time" metingen kunnen verrichten, waarmee wordt bedoeld dat de
sensor snel genoeg is om alle veranderingen van het lasproces te volgen
zonder dat de regeling tijd te kort komt om het proces bij te sturen;
- procesonafhankelijk zijn, zodat bij alle mogelijke lasparameterwaarden de
sensor geldige meetwaarden afgeeft;
- geen extra voorbereiding vergen van het werkstuk zoals schoonmaken of
verven;
- bedrijfszeker en eenvoudig te bedienen zijn, zodat de lasser niet toch
steeds hoeft in te grijpen in het proces en niet méér moeite hoeft te doen
om de automaat te bedienen;
- klein en handzaam zijn, zodat de robot weinig hinder ondervindt van de
sensor.

Voor een overzicht van sensoren verw~Js ik naar [Jones an Starke: 5;
Kremers et al.: 36; Ishide et al.: 43; Niepold: 48J. De op dit moment
toegepaste sensoren hebben als nadelen:

- Er bestaat geen sensor die alle lasparameters in één keer betrouwbaar kan
meten;
- Sommige hebben invloed op het proces; tactiele sensoren bijvoorbeeld
richten soms door hun kontact met het werkstuk daarop beschadigingen aan of
worden zelf beschadigd.
- Ze zijn vaak naad- en proces-afhankelijk.
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We vinden in de literatuur [Jones and Starke: 5] drie soorten sensoren:
1- sensoren die de plaatscoördinaten van de naad meten, de zogenaamde

naadvolgsystemen;
2- sensoren die de geometrie van de naad bepalen, waarna uit een

databank of expertsystem de lasprocesparameters bepaald worden;
3- sensoren die in staat zijn tijdens het lassen de procesparameters

(direct of indirect) te meten waarna een regelsysteem het proces
corrigeert (proces regeling) .

Voor een algemene oplossing voor een lasprocesautomatisering moeten alle
drie soorten sensoren aanwezig zijn. Voor sommige toepassingen, waar we
niet alle lasparameters hoeven te meten, is het wellicht voldoende te
volstaan met één of twee van deze soorten sensoren.

In de literatuur z~Jn weinig totaaloplossingen beschreven. De meeste
artikelen beperken zich tot een deel van de oplossing, of tot een bepaalde
toepassing. Een kleine opsomming van de belangrijkste oplossingen zoals die
onderzocht zijn, zijn in de volgende paragraaf beschreven.

3.2. Belangrijke onderzoeken

3.2.1. Backbead width control

Penetratie en doorlassing zijn belangrijke gegevens voor de sterkte van de
las. Deze zijn te meten door de hoeveelheid infra-rood straling te meten
zoals die aan de onderkant van de las "te zien" is.

De onderzoekers Suzuki en Hardt [Suzuki and Hardt: 3] maken hiervan gebruik
door een spiegel aan de onderkant van de te verlassen materialen aan te
brengen en met een infra-rood sensor via de spiegel naar de lasnaad te
kijken. Nu wordt de breedte van de (infra-rode-) lichtvlek als
meetgrootheid gebruikt, die een maat is voor de hoeveelheid warmte die aan
de onderkant van de las ontstaat. Met behulp van deze gegevens wordt de
stroom geregeld.

Het artikel beschrijft verder een model voor de stroomregeling en een model
die de positionering van de lastoorts beschrijft. Deze modellen gelden
alleen voor echte I- en V-naden. Zie ook [Doumanidis: 11; Hardt et
al.: 34].

Omdat de constructie van deze sensor klein kan blijven, wordt deze sensor
gebruikt bij het lassen van pijpen.

3.2.2. Ultra sound and laser reflection control

Deze oplossing is gebaseerd op het fysische verschijnsel, dat als men met
een gepulsde lichtbron met hoge intensiteit in het smeltbad schijnt, er
ultra-sonore geluidsgolven worden geproduceerd [Johnson et al.: 53]. Deze
geluidsgolven kunnen worden gebruikt om een indicatie te krijgen van de
mate van penetratie en de grootte van doorlassing. In plaats daarvan kan de
laser ook worden gebruikt om door middel van gestructureerd licht de naad

14



te belichten om hiervan met behulp van een beeldverwerkingseenheid de
geometrie te bepalen. Met dezelfde laser kunnen we dus twee soorten
metingen verrichten.

De meting van het ultra geluid geschied als volgt. Door de puls van het
laserlicht ontstaan in het lasbad ultrasoon geluidsgolven. Deze golven
worden door de overgang gesmolten materiaal/vast materiaal weerkaatst of
doorgelaten. Een sensor meet de transmissie van de geluidsgolven. De
hoeveelheid opgevangen geluid is een maat voor de penetratie: als het
smeltbad zich niet heeft gehecht aan het moedermateriaal, wordt weinig
geluid opgevangen, doordat dit tegen de zijwand van de lasnaad terugkaatst
in het bad. Als de penetratie wel aanwezig is. treedt lenswerking van de
grens gesmolten materiaal/vast materiaal op, en worden de geluidsgolven het
moedermateriaal ingestuurd. De geluidsgolven worden opgenomen met een
transducer die vast op het werkstuk, in de buurt van de lasnaad en de
toorts moet zitten. Dit is een zeer belangrijke beperking; het houdt in dat
de meetresultaten afhankelijk zijn van de plaats van de lastoorts, immers
de reflecties van de geluidsgolven zijn plaatsafhankelijk. Verder is het de
vraag, in hoeverre de meting afhankelijk is van de vorm van het werkstuk.
Het onderzoek is nog in een vroeg stadium, en het is de moeite waard om de
ontwikkeling hiervan te volgen.

De laser die bij de ultra-geluidsmeting gebruikt werd, is tevens te
gebruiken om gestructureerd licht op ongeveer 1 cm vóór het lasbad op de
naad te werpen. De lichtbron die gebruikt wordt, is een pulserende laser
die licht in het infra-rode gebied produceert van zeer hoge lichtsterkte,
en van een golflengte die langer is dan die van het licht dat de boog
produceert. Daardoor kan met behulp van een camera, die uitgerust is met
een infra-rood filter zowel het laserlicht, als het geëmittereerde licht
van het lasbad gedetecteerd worden. Dit geeft de mogelijkheid om op het
beeld dat de camera produceert zowel het lasbad te zien als het
gestructreerde laserlicht in de lasnaad. Deze sensor kan dus de drie
metingen die in hoofdstuk 3.2 genoemd werden tegelijk doen (naadvolgen, en
tijdens het lassen naadgeometrie en lasbadgeometrie bepalen). Een bijkomend
voordeel is, dat het sterke laserlicht het licht van de vlamboog
overschijnt, zodat het zoeken naar een juist infra-rood filter wordt
vergemakkelijkt.

Het vis ion deel van deze sensor heeft als voordeel, dat hij onafhankelijk
werkt van de soort naad, en gedeeltelijk onafhankelijk is van de soort
metaal (proeven waren gedaan met aluminium en koolstofstaal) .

Er zijn bij dit onderzoek nog geen regelalgoritmen bedacht.

3.2.3. Passieve infra-rood vision

Het lasbad en zijn omgeving gedraagt zich bij benadering als een zwarte
straler, die licht uitzendt in het infra-rode gebied van het spectrum. Als
men met een speciale infra-rood camera naar het lasbad kijkt, kunnen we de
temperatuur-verschillen meten in en rondom het lasbad.

We kunnen aan het temperatuurprofiel [Bangs: 40) zien hoe de toegevoerde
warmte zich verdeelt, zodat we hieruit iets kunnen afleiden met betrekking
tot penetratie en aanhechting. Een slechte aanhechting heeft een lage
warmtegeleiding, we zien dan een asymmetrie in het temperatuurprofiel.
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Er bestaat ook een relatie tussen het temperatuurprofiel en de
lasparameters die betrekking hebben op de warmtetoevoer [Begin et al.: 27).
Het temperatuurprofiel kan ook gegevens leveren over de positionering van
de toorts [onbekend: 52).

De sensor kan bij verschillende naden worden toegepast [Kahn et al.: 30;
Dufour et al.: 46) en kan ook sommige gegevens leveren over de geometrie
van de naad, zoals de vooropening.

3.2.4. Visible light vision

Bij deze soort sensor wordt gebruikt gemaakt van een camera en een
beeldverwerkingseenheid. Met de camera kunnen we in het lasbad kijken, of
naar de naad ervoor. De camera kan dus metingen verrichten aan de geometrie
van een naad of het lasbad. Een overzicht van deze sensoren vinden we o.a.
in [Ishide et al.: 43; Dufour et al.: 46).

Het gebruik van deze sensor wordt bemoeilijkt door het intense licht
afkomstig van de vlamboog. Hiervoor zijn verschillende oplossingen bedacht.

- Het spektrum van de vlamboog ligt voor een belangrijk deel in het
zichtbare licht, en neemt af in het infra-rode deel van het spektrum. Het
lasbad is te benaderen door een zwarte straler, en de temperatuur van het
lasbad is voor de meeste metalen zodanig, dat het emissiespektrum
grotendeels in het infra-rode deel van het spektrum ligt. Sommige camera's
(zoals CCD-camera's) zijn niet alleen gevoelig voor zichtbaar licht, maar
ook voor infra-rood licht. Dus met een slim gekozen infra-rood filter
kunnen we het booglicht grotendeels elimineren, terwijl het lasbad goed
zichtbaar blijft. Bij een goede keuze van het filter zien we de electrode
(TIG-lassen), de toorts en/of de gascup in het lasbadbeeld. Over de keuze
van dit filter verwijs ik naar [Wezenbeek: 37; Ishide et al.: 43).

- Een tweede oplossing is de boog af te schakelen als de camera naar het
lasbad kijkt. De camera wordt uitgerust met een snelle sluiter, die het
licht alleen dan doorlaat als er geen boog is. Dit kan weer op twee
manieren: bij gepulseerd lassen wordt de boog uitgeschakeld op het moment
dat de stroom op zijn lage waarde is. Als op dat moment het camerabeeld
wordt genomen, zien we een zeer gedetailleerd plaatje van het lasbad. De
tweede methode wordt toegepast bij kortsluitbooglassen: als de electrode
kortsluiting maakt met het lasbad, is de boog weg. Op dat moment komt er
een piek in de lasstroom, welke gebruikt kan worden om de sluiter van de
camera te sturen.

- Een derde oplossing is het gebruik van een lichtbron met zeer hoge
intensiteit. Belichten we hiermee het lasbad, dan zal de lichtbron het
booglicht overstralen, waarbij tevens een deel van de omgeving van het
lasbad kan worden geobserveerd. Deze oplossing heeft als voordeel, dat
tevens de vorm van de lichtboog kan worden gebruikt bij het meten van de
lasprocesparameters.
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Het onderzoek aan de Saitama Universiteit te Urawa in Japan.

Het doel van dit onderzoek was het ontwerp van een toortshoogte-regeling op
een MIG-lasinstallatie [Ohshima et al.: 4; Yamamoto et al.: 8]. Bij het
onderzoek wordt een camera vast verbonden met de toorts, zodat in het beeld
een deel van de gascup, de electrode, en de boog te zien zijn. Een
beeldverwerkingseenheid wordt gebruikt om de plaats van de boog in het
beeld te bepalen. De lasstroom wordt gemoduleerd zoals dat bij gepulseerd
lassen gebruikelijk is, er wordt echter tijdens het innemen van het beeld
een extra lage piek gegeven, zodat de boog tijdelijk uitgeschakeld wordt.

In [Ohshima et al.: 4; Yamamoto et al.: 8] wordt beschreven hoe de afstand
tussen boog en gascup wordt gemeten, en beschrijft een aantal modellen voor de
hoogteregeling van de toorts, en een stroomregeling met de lasbadbreedte
als meetgrootheid.

Het onderzoek van A. Kuhne

Bij dit onderzoek, verricht aan de Technische Universiteit van Aken
[Kuhne: 22], heeft men zich vooral bezig gehouden met opstellen van
modellen die de lasparameters bepalen uit de naadgeometrie. Het onderzoek
verdiept zich vooral in de voor de automatisering noodzakelijke kennis van
het lasproces.

Men gebruikt een sensor, die met behulp van gestructureerd licht de
geometrie van de lasnaad bepaalt. Aan de orde komen dan de relaties van
geometrische kenmerken van de naad en lasparameters. Er worden een aantal
rekenmodellen met elkaar vergeleken en uitgetest. Kuhne gaat vervolgens
verder met een beschrijving van de testapparatuur, en een beschrijving van
de diverse regelingen.

Zie ook [Kremers et al.: 36].

Het onderzoek van Niepold en Bruemmer

Dit onderzoek werd in [Bruemmer: 25; Niepold et al.: 48] uitgebreid
beschreven. De onderzoekers hielden zich bezig met het ontwerp van een
lasprocesregeling door lasbadobservatie. De sensor die gebruikt wordt was
een CCD-camera, waarvan een sluiter alleen geopend wordt tijdens een
kortsluiting van de boog.

[Niepold et al.: 48] begint met een sensoroverzicht, en een uitgebreide
overweging over de keuze van hun sensor. Vervolgens een uitgebreide
beschrijving van de testapparatuur [Niepold and Bruemmer : 31]. Om de
ontworpen regelingen te testen, worden diverse proefstukken gelast waarbij
opnamen worden gemaakt. Er worden hierbij verschillende soorten naden
gelast, zodat het verschil in beeldkenmerken kan worden onderzocht tussen
de verschillende lasbaden.

Er worden modellen ontwikkeld voor de toortspositieregeling, en een model
voor de vorm van het lasbad als functie van de warmtetoevoer [Bruemmer and
Niepold: 1].
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De regelingen die ontwikkeld worden, zijn:
- positieregeling van de toorts. In de beelden die zijn opgenomen, worden
daartoe de asymmetrie bepaald en de positie van de electrode ten opzichte
van het lasbad. De regeling wordt opgesplitst in een regeling die de
dwarspositie van de toorts regelt, en een regeling die de hoogte van de
toorts boven het werkstuk regelt. De artikelen geven een uitgebreide
beschrijving van de parameters die worden gemeten.
- Lasprocesregeling. Uit de maximale breedte van het lasbad en uit het
oppervlak van de lasbad wordt de warmtetoevoer geregeld, door de
lassnelheid te maximaliseren, en de stroom hierop aan te passen. Op deze
manier wordt dus bij een zo hoog mogelijke lassnelheid de hoogste kwaliteit
bereikt die met het lasapparaat mogelijk is. Deze methode wordt gebruikt
omdat het de meest efficiënte is.

Het General Electric Patent met Coaxial Viewing Sensor

Bij dit onderzoek maakt men gebruik van een nogal bijzondere sensor. Deze
sensor bestaat uit een camera gekoppeld met een glasfiberbundel
[Richardson: 29; Nied et al.: 49]. Deze glasfiberbundel is rond de toorts
bevestigd, zodat de camera het gehele lasbad van boven af ziet. Er wordt
met behulp van een laser gestructureerd licht op de lasnaad geworpen, dat
met de beeldsensor zichtbaar is. Zo verkrijgt men beelden die zowel
informatie bevatten over de geometrie van het lasbad, als over de geometrie
van de lasnaad. Hieruit kunnen gegevens gewonnen worden ten behoeve van het
naadvolgsysteem èn de procesregeling. De booglengte wordt gemeten door de
lasspanning te meten.

De modellen die bedacht zijn hebben betrekking op:
- de positieregeling van de toorts. Uit de geometrische kenmerken van het
lasbad en van de naad <asymmetrie) worden de stuursignalen voor de lasrobot
afgeleid. De lasspanning wordt gemeten om de stick-out, en daarmee de
hoogte van de toorts, te meten en te regelen.
- lasprocesregeling. De lasstroom wordt geregeld door de lasbadbreedte en
het lasbadoppervlak te meten. Een model van de vorm van het lasbad is
beschreven in [Baheti: 33].

Deze modellen staan uitgebreid beschreven in [Nied et al.: 49].

Om de lasprocesregeling te testen, wordt een grote koperen balk in
lengterichting van de naad onder het te lassen werkstuk bevestigd, zodat
plaatselijk de warmteafvoer veel groter wordt. Met deze test kan dus een
warmtetoevoerregeling direct getest worden, zonder daarmee andere
procesvariabelen te beïnvloeden. Warmtetoevoer is immers een grootheid die
primair de kwaliteit beïnvloedt. De warmtetoevoer kan primair worden
geregeld door de lasstroom en/of de lassnelheid. Hier wordt gekozen voor de
lasstroom, omdat deze een voorspelbaarder resultaat geeft, en niet van
andere parameters afhankelijk is.
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3.3. Conclusies

Over het onderwerp "gestuurd booglassen met behulp van een beeldsensor" heb
ik zeer verschillende artikelen gevonden. Ieder onderzoek heeft een andere
oplossing gevonden voor het automatiseringsprobleem, zoals dit in het begin
van dit hoofdstuk omschreven werd. Het aantal artikelen over het onderwerp
is echter vrij gering. Het is vrij moeilijk gebleken, om tussen de enorme
hoeveelheid literatuur die er over booglassen verschenen is, een aantal
interessante artikelen te vinden. Ik mag concluderen, dat ik een groot deel
van de literatuur over het onderwerp "gestuurd booglassen met behulp van
een beeldsensor" gevonden heb. Dit omdat de referentielijsten die bij de
artikelen horen, en de Sience Citation Index weinig nieuws bracht ten
opzichte van de on-line search.

Onder de vraag "welke parameters spelen een rol bij het booglasproces"
vinden we in de literatuur, dat het lasproces wordt beschreven door een
grote hoeveelheid afhankelijke parameters. De parameters zijn te
beschrijven door een minimale set van onafhankelijke parameters. De waarden
van de parameters uit deze minimale set lasparameters is samen te stellen
uit drie soorten metingen:
1- Parameters die de plaatscoördinaten van de naad bepalen;
2- Parameters die uit de naadgeometrie volgen;
3- Parameters die volgen uit het lasproces zelf.
Voor een algemene oplossing van het automatiseringsproces is alleen een
totaaloplossing die alle drie klassen van parameters gebruikt juist.

De grootheden die geregeld dienen te worden zijn als volgt in te delen. Een
groep parameters die betreking hebben op de lasrobot zijn de x-, y-, en z
plaatscoördinaten van de toorts. De x-coördinaat (dwars op de naad) is te
bepalen uit de asymmetrie van het lasbad (zichtbaar licht [Kuhne: 22;
Bruernmer: 25; Baheti: 33; Onbekend: 52] of thermisch profiel [Begin et
al.: 27; Kahn et al.: 30]), en uit de plaats van de naad ten opzichte van
de toorts [Niepold and Bruernmer: 31; Kremers et al.: 36; Dufour et
al.: 46]. De y- coördinaat volgt uit de gewenste lassnelheid [Niepold: 48],
en of uit de vooruitloop [Bruernmer and Niepold: 1]. De z- coördinaat kan
uit de stick-out worden bepaald [Suzuki and Hardt: 3].

De lasprocesparameters die de toegevoerde warmte bepalen, bepalen de
penetratie, de doorlassing en daarmee de kwaliteit van de las. De
laskwaliteit wordt tijdens het lassen bepaald door een combinatie van
lasbadbreedte, lasbadoppervlak en stick-out, welke met een
beeldverwerkingseenheid gemeten kunnen worden. We kunnen trachten deze
primaire proces outputs te regelen door de lasstroom, lassnelheid, en
las spanning tijdens het lassen te regelen.

Deze laatste groep van lasprocesparameters kan worden bepaald uit de vorm
van het lasbad of -naad Tot deze parameters hoort o.a. de lasstroom, die
bepaald kan worden uit de breedte [Ohshima et al.: 4; Yamamoto: 8;
Richardson: 29; Nied et al.: 49] en/of uit het oppervlak van het lasbad
[Niepold 48]. Ook uit de vorm van het lasbad in het algemeen is onderzoek
gedaan [Niepold and Bruernmer: 31; Fransse: 44], en naar de vorm van het
gesmolten lasbad [Potthoff: 54]. Deze lasprocesparameters kunnen in eerste
aanzet worden bepaald uit de lasnaadgeometrie [Niepold and Bruemmer: 31;
Kuhne: 22; Kremers et al.: 36].
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Uit de literatuur blijkt dat een beeldsensor goed in staat is om een groot
deel van de lasprocesparameters te meten. De sensor is, mits een goede
oplossing wordt gevonden om het booglicht voldoende te elimineren, in staat
om lasbadgeometrie, hoeveelheid toegevoerde warmte, en lasnaadgeometrie te
meten. Hiermee zijn een groot aantal procesoutputs te berekenen, die in
belangrijke mate de laskwaliteit bepalen. Deze procesoutputs zijn onder
andere lasbreedte, penetratie, en doorlassing. De te regelen inputs zijn
onder andere lasstroom, lasspanning, voortloopsnelheid,
draadtoevoersnelheid (TIG-lassen) en toortspositie.
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4. HET LASBADBEELD-ANALYSEPROGRAMMA

Het onderzoek dat in samenwerking tussen de vakgroep ER en ITP werd
verricht, omvat het realiseren van een regeling van lasprocesparameters. De
sensor die hiervoor wordt gebruikt, is een CCD-camera die vast met de
toorts is bevestigd, en in het lasbad kijkt. Het doel van het
lasbadbeeld-analyseprogramma is het testen van beeldbewerkingsalgoritmen
voor data-acquisitie en -reductie, alsmede het testen van algoritmen voor
de extractie van vormkenmerken in lasbadbeelden. Om de vormkenmerken van
het smeltbad (en eventueel de omgeving van het smeltbad) te kunnen omzetten
naar lasparameters, zijn een groot aantal proefstukken gelast. Het betreft
hier 133 staande hoeklassen, waarvan twee of drie opnamesessies gemaakt
zijn van 48 beelden. De beelden zijn gedigitaliseerd opgeslagen.

De beeldbewerking is op te delen in een vijftal stappen [Kurvers: 17]:
1- Beelddataacquisitie;
2- Datareductie;
3- Segmentatie van het beeld;
4- Vormbeschrijving;
5- Patroonherkenning.

Onder beeldacquisitie (1) verstaan we het opnemen, het kwantiseren, en het
digitaliseren van de beelden. Deze stap is reeds achter de rug; er is
ongeveer 300 MByte aan videodata opgeslagen. Bij de datareductie (2) worden
de beelden bewerkt door een zogenaamd edge-detection algoritme
[Vervuurt: 18], waarbij alle overgangen licht-donker en donker-licht in het
beeld worden bepaald. Ten tijde van het schrijven van dit verslag kunnen
alleen de vertikaal lopende randen van het lasbadbeeld worden gedetecteerd.
De coördinaten van deze overgangen werden vervolgens toegevoerd aan het
segmentatiealgoritme (3), waar alle bij elkaar behorende randen in het
beeld bij elkaar werden gezocht. Deze randen waren de randen van het
smeltbad, en de randen van de electrode. Als ook de horizontaal lopende
randen in het beeld gedetecteerd zouden worden, dan zou ook de onderrand
van de gascup gedetecteerd kunnen worden. Na de randdetectie is vrijwel
alle storende ruis uit het beeld verdwenen. Vervolgens zou deze informatie
omgezet moeten worden in een eenvoudige (wiskundige-) beschrijving (4),
zodat de algoritmen voor patroonherkenning de relevante beeldkenmerken
kunnen schatten (5).

De beelden zijn opgeslagen als image files van 128 x 168 punten, of als
verzamelbeeld van 48 van dergelijke beelden. In dat geval staan de beelden
(mèt speciale header) in chronologische volgorde in één file. De files van
enkele beelden hebben een lengte van ongeveer 21 kByte, de verzamelbeelden
zijn ongeveer 1 Mbyte lang. De proefstukken zijn gelast met vooropeningen
0,0 mm, 1,0 mm en 2,0 mm, en diverse waarden voor de voortlooopsnelheid en
de lasspanning. Hierbij is er op gelet dat er steeds de juiste hoeveelheid
materiaal in de lasnaad kwam.

Het beeldbewerkingssysteem bestaat uit een centrale hostcomputer, een SUN
3/140 workstation, gekoppeld met een Imaging Technology ITEX series 151
Image Processor. Daar de beelden reeds gedigitaliseerd zijn, blijft de taak
van de image processor beperkt tot het uitvoeren van de randdetectie (2).
De SUN voert het segmentatie algoritme (3) uit, berekent de
vormbeschrijving (4) en voert de patroonherkenning (5) uit. De algoritmen
worden in de programmeertaal C geschreven.
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De SUN beschikt over een 68020 processor, opererend in een UNIX omgeving.
De image processor beschikt over een Real Time Convolver (RTC), een
Arithmic Logical unit (ALU), een frame buffer voor beeldopslag en een
feature extractor (HF).

Bij aanvang van het afstudeerwerk was een randdetectiealgoritme
beschikbaar, welke op de image processor kon draaien met een PC-AT als host
[Vervuurt: 18]. Er was tevens een segmentatiealgoritme geschreven, dat op
de SUN draaide [Kurvers: 17]. Mijn taak was om deze beide algoritmen te
implementeren in een nieuwe omgeving, de beeldanalyse software, welke op de
SUN-ITEX combinatie werkte. Hierbij moest een nieuwe user interface worden
geschreven.

4.1. Definitie van eisen.

Bij het schrijven van een groot en complex programma moet men eerst kort de
eisen opstellen waaraan het programma moet voldoen. Deze zijn:

1- Het programma fungeert in een onderzoeksomgeving. Dit betekent onder
meer dat routines eenvoudig moeten kunnen worden aangepast, toegevoegd en
verwijderd. Dit vereist een modulaire opzet van het programma. Er moet een
basisstructuur zijn, waaraan de beeldbewerkingsroutines kunnen worden
vastgekoppeld.

2- Het programma moet on-line metingen aan een lassende robot mogelijk
maken.

3- Het beeldbewerkingsproces moet stap voor stap kunnen worden uitgevoerd.
Dit houdt in, dat het resultaat op verzoek stap voor stap op het scherm
zichtbaar moet worden gemaakt. De stappen zijn:
- het inlezen van het beeld;
- de randdetectie;
- de segmentatie;
- de vormbeschrijving;
- de patroonherkenning.

4- Het moet mogelijk zijn, alle bovenstaande beeldbewerkingen apart
uit te voeren. Dit houdt in dat slechts één stap zichtbaar wordt gemaakt,
terwijl de andere (reeds geteste) routines "onzichtbaar" hun werk
verrichten.

5- We willen graag de volgende tests kunnen uitvoeren:
- de uitvoeringstijd van verschillende routines;

geometrische berekeningen zoals curve fitting;
tapearchivering, het inlezen van beelden waarvan slechts één lasparameter
variabel is;
"op het oog" beoordelen en vergelijken van de resultaten van de
beeldbewerkingsroutines met onze menselijke interpretatie. We moeten
hiervoor snel een aantal beelden achter elkaar kunnen bewerken en de
resultaten zichtbaar kunnen maken.
het uitproberen van diverse instellingen van de randdetectiealgoritme,
zoals het wijzigen van parameters en kernels;
het uitproberen van diverse instellingen van de segmentatiealgoritme.
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6- Het programma moet gebruiksvriendelijk zijn.

7- Het programma moet eenvoudig te begrijpen, aan te passen en uit te
bereiden zijn door programmeurs die het niet geschreven hebben.

4.2. Functionele specificatie

In dit hoofdstuk zal ik de structuur van het programma beschrijven. Ik
begin op het hoogste hierarchische nivo van de user interface, en daal dan
af tot het nivo van de belangrijkste functies. Omdat we alle
beeldbewerkingsfuncties stap voor stap willen uitvoeren, brengen we dit in
het hoofdmenu tot uiting. Zie de bijlage 1 voor een flow chart. De menu
opties die uit het beeldbewerkingsproces volgen zijn:

1- Select image files from disk
2- Select image files from tape
4- Show selected image files
5- Execute edge detection on selected images
6- Execute edge detection and segrnentation on selected images
7- Calculate approximations

Dit is eigenlijk de kern van het programma. Omdat de randdetectiealgoritme
alleen vertikale randen in het beeld kan detecteren, moet, om de
horizontale randen te vinden, het beeld v66r uitvoering van de

o
randdetectiealgoritme eerst over 90 geroteerd worden. Het aan- of
uitzetten van dit rotatiemechanisme gebeurt met optie 3:

3- Select vertical/horizontal edge detection

Voor de tijdmeting is een aparte optie gereserveerd. Dit is optie 8:

8- Real-time analysis

Deze optie probeert de beeldverwerkingsalgoritmen zo snel mogelijk uit te
voeren op de lijst met geselecteerde beeldfiles, zonder tussenresultaten
naar het scherm te sturen. Als deze optie werkt, is de beeldanalyse
software in orde, want dat zou betekenen dat alle beeldverwerkingsprocessen
werken.

Om het de gebruiker makkelijk te maken, zijn tenslotte nog toegevoegd:

0- Exit this program
9- Change parameters or kernel

Hiervan spreekt optie 0 voor zich, en optie 9 roept één der user-interfaces
aan van de segrnentatiealgoritme of randdetectiealgoritme aan. Men kan nu
een andere kernel of andere instelparameters kiezen dan de default waarden.
In elk menu brengt de keuze 0 ons één nivo hoger in de totale
menustructuur.
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4.3. Implementatie

Opbouw van de modulen.

Het programma bestaat uit een aantal files, te weten:
- header.c. Hierin staan alle includes, defines en variabelen declaraties.
Deze file is een include- file in ieder ander programmadeel, zodat alle
globale variabelen in iedere file beschikbaar zijn.
- main.c. In deze file staat de user interface, en de meeste functies die
hierin gebruikt worden. De initialisatie functies zijn hier ook te vinden.
- ~_rout.c. Deze file bevat alle routines die op de image processor
draaien. Hier wordt de eigenlijke randdetectie [Vervuurt: 18] uitgevoerd,
alsmede het inlezen en filteren van de image files, en het initialiseren
van het systeem.
- edge_det.c. In deze file staan alle functies die met de randdetectie
algoritme te maken hebben. Ze maken gebruik van de routines die op de image
processor draaien en in ~_rout.c te vinden zijn. Tevens is hierin de user
interface [Vervuurt: 18] voor parameter modificatie van de edge_detection
algoritme ondergebracht.
- segrn.c. Bevat de routines voor de segmentatie algoritme [Kurvers: 17].
- segrn_mod.c. Hierin bevindt zich de user interface voor
parametermodificatie van de segmentatie algoritme [Kurvers: 17].

Initialisatie.

Voordat het hoofdmenu op het scherm verschijnt worden een viertal
initialisaties uitgevoerd.
- De parameters van de edge detection algoritme en de segmentatiealgoritme
krijgen hier hun standaardwaarden. Waarschijnlijk zijn deze
standaardwaarden de beste ~aarden voor deze algoritmen. Dit is echter nooit
gecontroleerd. De waarden van de parameters kunnen vanuit het hoofdmenu
altijd veranderd worden (zie optie 9). Deze initialisaties worden in de
functies stand_edge-pars() en stand_segrn-pars() gedaan.
- Een lijst met standaard randdetectie- kernels wordt gevuld. Functie:
fill kern list.- -
- Er wordt in het SUN- geheugen plaats gereserveerd voor de benodigde
datastructuur. De functie heet init_host_men(). Bij mislukking wordt er een
foutboodschap geschreven, en eindigt het programma.
- Het visionsysteem wordt geïnitialiseerd. De functie heet
init_vision_system() en staat in de file ~_rout.c.

Select image files

Men laadt eerst bepaalde image files van de tape op de disk van de SUN, en
pas daarna worden files geselecteerd om bewerkt te worden. Hiervoor wordt
het UNIX commando tar gebruikt. Dit werkt vrij traag; tar heeft niet de
mogelijkheid om via "wildcards" files te selecteren voor een leesoperatie.
Daarom begint tar na het laden van één file de tape terug te spoelen. Dit
terugspoelen wordt echter voorkomen als meerdere files, in dezelfde
volgorde als ze op tape staan, tegelijk worden opgevraagd in één tar
commando. Daarom wordt een soort directory bijgehouden van iedere tape,
waarop de selectie (d.m.v. het UNIX commando grep) plaatsvind. De namen van
deze directory files zijn 'tape<nr>.dir'. De image files zijn opgeslagen op
de tapes met nr 1 .. 7.
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Bij hoofdmenu optie 2 wordt eerst om het tape nummer gevraagd (en eventueel
een nieuwe directory aangemaakt als deze niet bestond) en vervolgens om de
namen van de image files. De namen van de image -files hebben als format:
l_<proefst.nr><sessie letter><beeldnr>.img. Hierbij kan <proefst.nr> de
waarde 000 tot en met 133 hebben, <sessie letter> de letters a, b, of c, en
<beeldnr> de waarden 01 tot en met 48.

Bij hoofdmenu optie 1 geeft het programma eerst een lijst met files die
reeds op disk staan, waaruit een file of een reeks van files (met
wildcards) gekozen kan worden. De namen van files worden opgeslagen in de
file sel_img.tmp met behulp van het UNIX commando Is -1.

De functies zijn te vinden in de file main.c, het tape
archiveringsmechanisme in de functie qet_tape_files() en het
selectiemechanisme in de functie select_imaqes().

Show selected images

De hoofdmenu optie 3 zet alle image files waarvan de naam opgeslagen ligt
in de file sel_imq.tmp op het scherm van het vis ion systeem. Hierbij wordt
de naam van de file op het SUN scherm getoond. Het volgende beeld
verschijnt als <return> getoetst wordt; de optie kan worden onderbroken
door x of X te toetsen.

De functie is te vinden in main.c en heet show_imaqes().

Execute edge detection

Deze functie heeft dezelfde opzet als show_imaqes. Alle image files waarvan
de naam opgeslagen ligt in de file sel_img.tmp worden ingelezen in het
vision system, gefilterd, en er wordt een randdetectie op los gelaten. Dit
filteren gebeurd met een z.g. input look-up-table, gedefiniëerd in
~_rout.c. Hiermee worden de hoge intensiteiten in het smeltbad verzwakt,
en alle lage intensiteiten van de omgeving en rand van het smeltbad worden
onvervormd doorgelaten. Toen dit verslag werd geschreven werkte het
beeldverwerkingsproces tot en met deze optie goed. In deze functie
execute_edqe_det wordt gebruik gemaakt van functies uit ~_rout.c.

Execute segmentation.

Deze optie 6 werkt op dezelfde manier als 4 en 5. Toen deze functie nog
apart getest werd, werkte hij goed (hoewel vatbaar voor verbeteringen, zie
bij 4.4. suggesties. In de nieuwe omgeving heeft hij slechts één keer een
test doorstaan. Waarschijnlijk ligt het probleem echter niet in het
programma, maar in de hardware. Uitgebreide tests zijn nooit uitgevoerd. De
routines staan in segm.c.

Calculate approximations.

Nooit geïmplementeerd. Routines zouden in approx.c moeten komen.
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Overige files.

Het originele segmentatieprogramma [Kurvers: 17] staat in ovlap_extract.c
en nonovlap_extract.c in de directory backup. Het originele randdetectie
programma staat in de files detl.c, det2.c, det3.c, det4.c en test.c onder
de directory backup (let op: dit is GEEN SUN-C, maar Quick-C, en draait dus
niet op de SUN!!)

Tenslotte de file Makefile. Dit is een file die gebruikt wordt om de
afzonderlijke modulen te compileren en te linken. Het bouwen van een
executable gaat met het UNIX commando make. Als er bij de *.c files geen
*.0 bestaan die up-to-date zijn, worden deze objectfiles aangemaakt. Er
ontstaat vervolgens een file analyse, die executable versie van het
lasbad-analyse programma is, en bestaat uit de gelinkte objects.

4.4. Suggesties en uitbereidingen

Op het moment dat dit verslag geschreven werd, was het volgende
gerealiseerd.

- De user interface werkt.
- Het archiveringsmechanisme zoals beschreven in paragraaf 4.3. werkt.
- Het filteren en inlezen van image files vanaf disk werkt.
- De randdetectie werkt ook.
- Waarschijnlijk werkt de segmentatiealgoritme ook, maar niet met de

standaard waarden. Met name de positie van de electrode klopt niet.
- Approximatie routines zijn niet geschreven.

Om het programma te testen moet er nog het volgende gebeuren.
- Segmentatiealgoritme testen, en standaardwaarden aanpassen.
- Approximatieroutines moeten nog geschreven worden.
- Horizontale segmentatie realiseren.
- zie verder nog [Kurvers: 17].

Verder zijn er nog een aantal dingen, die sterk voor verbetering vatbaar
zijn.
- De datastructuur van de segmentatiealgoritme is gigantisch groot, en zeer

onoverzichtelijk. Resultaten van de algoritme op de randen in het beeld
zijn bijna niet te gebruiken of terug te vinden in de structuur.
Het bepalen, waar de vier randen die na segmentatie gevonden zijn toe
behoren (smeltbad links en rechts, laselectrode links en rechts), werkt
niet correct. De algoritme gaat er vanuit dat deze randen op een bepaalde
plaats te vinden zijn in het beeld (windowing). Bij het analyseren van
"losse" beelden zijn we echter niet zeker van de plaats van de randen, en
we mogen de plaatsgegevens hiervoor niet gebruiken. In een praktische
situatie, waar een aantal frames achter elkaar geanalyseerd worden,
kunnen we aannemen dat de plaats niet veel af zal wijken van de plaats in
de vorige beelden.
De tapearchivering werkt te langzaam. De lasparameterwaarden van iedere
sessie staan in de files <image filename>.par op de tapes. Deze files
kunnen worden gebruikt om van te voren de juiste beelden te selecteren en
vervolgens via optie 2 in te laden.

N.B. Van iedere sessie is er één beeld reeds op tape 999 opgeslagen.
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Bijlage: Flow chart lasbadanalyseprogramma

1. select lmages trom dlSk

2. select images trom tape

3. select hor/vert edge detection

4. show filtered images

5. show result edge detection

6. show result segmentation

7. show result approximations

8. show result in real-time

9. change parameters
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+
Select horizontal/ ~Ol\....
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I ..
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edge detection
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Approximation of
weldpool features
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Exit menu option 8 O. exit this program
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