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Leijsen, H.P.M. van7 Het sensorgestuurd volgen van grote rechthoekige

lasbanen: afronding van fase 1. Afstudeerverslag, vakgroep ER,

Technische Hogeschool Eindhoven, mei 1985.

Automatisch booglassen langs grote, rechthoekige en gesloten lasbanen,

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

lasbaan beweegt, wordt gerealiseerd met een robotopstelling waaraan een

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

geprogrammeerde baan te korrigeren maar stuurt geheel zelfstandig de

robot.

De realisatie van een dergelijk systeem is verdeeld over drie fasen.

Samen met het afstudeerverslag van J. Smit completeert dit rapport de

beschrijving van opbouw en werking van het systeem in de eerste fase. In

hoofdstuk 7 wordt aangegeven hoe het systeem er in de volgende twee fasen

uit zou moeten zien.

Leijsen, H.P.M. van; Sensor-guided tracking of large quadrangular weld

seam paths: COmpletion of phase 1. Thesis, Measurement and Control

Section ER, Eindhoven University of Technology, May 1985.

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

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

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

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

Together with the thesis of J. Smit, this report completes the

description of the construction and operation of the system in the first

phase. The present ideas about the outlines of the system in the next two

phases are indicated in chapter 7.
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1. INLEIDING

1.1 Uitgangspunt

Binnen de Technische Hogeschool Eindhoven bestaat een interafdelings

werkgroep Flexibele Automatisering en Industriele Robots (FAIR) tussen de

vakgroepen Meten en Regelen van de afdeling der Electrotechniek (ER) en

de vakgroep Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie van de afdeling

der Werktuigbouwkunde (WPB). Het onderzoek van deze werkgroep is verdeeld

over 5 projectgroepen genaamd:

1. Algemene aspecten van flexibele automatisering.

2. Toevoeren en hanteren van onderdelen.

3. Kinematica, dynamica en constructie.

4. Aandrijf- en besturingssystemen, bediening.

5. Sensorgestuurd robotlassen.

Het werk, dat in dit rapport beschreven wordt, is onderdeel van het

onderzoek van projectgroep 5. Een totaaloverzicht van het onderzoek van

deze interafdelingswerkgroep kunt U vinden in lit. 1.

Een concreet automatiseringsprobleem in dit onderzoeksveld, is het

sensorgestuurd volgen van grote rechthoekige lasbanen. Dit is een

probleem, dat optreedt in de offshore industrie bij de fabricage van

platformdeks. Dit werk is in samenwerking met J. Smit uitgevoerd. Een

verslag van zijn werkzaamheden kunt U terug vinden in lit. 2.

1.2 Hetwerkstuk

Een platformdek bestaat uit een dikke stalen plaat, die ondersteund wordt

door I-balken, welke als het ware een rooster vormen. De meeste kompar

timenten van dit rooster zijn rechthoekig. De flens van deze I-balken

moet aan de dekplaat worden vastgelast. Deze lasnaad moet geheel

aansluitend zijn en waterdicht om corrosie tussen dekplaat en I-balk te

voorkomen. Een dek, dat weI 100x100 m2 groot kan zijn, wordt gemaakt in

dek-units van 20x20 m2 • Fig 1.2-1 toont U de geautomatiseerde produktie

situatie en enkele typische afmetingen.
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Typische afmetingen te lassen
compartimenten

Typische hoeksituatie

fig. 1.2.-1 De produktiesituatie en enkele typische afmetingen

1.3 Probleemstelling

Met een robot waaraan een lasmachine is gekoppeld kunnen lasbanen worden

gevolgd. Uit de geometrie van het werkstuk voIgt direct een belangrijke

voorwaarde die aan de posities van de lastoorts/sensor kombinatie moet

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

noodzakelijk dat de kombinatie zich steeds geheel binnen de contour van

een balkveld bevindt.

Een economisch efficiente oplossing van het automatiseringsprobleem is

moeilijk haalbaar met een vast-geprogrammeerde robot omdat:

1) Dit een nauwkeurige positionering van het grote werkstuk

vereist.

2) De kompartimenten onderling verschillende afmetingen hebben.

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

het lassen ten gevolge van temperatuursinvloeden.
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Rieruit kan geconcludeerd worden dat de robot de ligging van de lasbaan

op de een of andere manier zelf moet kunnen bepalen. Oit betekent dat het

noodzakelijk is om een of meerdere sensoren toe te passen, om de lasbaan

te kunnen volgen. De taken van deze sensoren zijn dan:

1 ) Ret zoeken van een startpunt op de lasbaan.

2) Ret detecteren van het verloop van de lasbaan bij het volgen.

3) Ret detecteren van de nadering en de positie van een hoek.

4) Ret detecteren van de voltooiing van de lasbaan.

Oeze taken vallen min of meer sarnen met de taken die we kunnen

onderscheiden bij het automatisch lassen van een kompartiment.

1) Ret zoeken van de lasbaan en het ontsteken van de lastoorts

zodra deze is gevonden.

2) Ret bewegen van de lastoorts langs een in principe rechte

lasbaan.

3) Ret bewegen van de lastoorts door een hoek van ongeveer 90°.

4) Ret doven van de lastoorts na voltooiing van een lasbaan en

het terugbrengen van de toorts/sensor kombinatie naar de

uitgangspositie.

Al deze subtaken zijn met dezelfde nummering nog eens weergegeven in

onderstaand figuur.

LASBAAN

/0-----
CD

fig. 1.3.-1 Taken tijdens het lassen van een kompartiment
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De voorprogrammeerarbeid voor het bedienen van een dergelijke robot zou

dan beperkt zijn tot het opgeven van een beginpunt in ieder kompartiment

voor de hierboven beschreven procedure. De lasrobot begeeft zich dan naar

dit opgegeven beginpunt, start de procedure voor het lassen van een

kompartiment en begeeft zich na afloop naar het volgende opgegeven

beginpunt. Het opgeven van deze beginpunten kan met een tolerantie van

zeker 10 em gebeuren.

1.4 De opdracht

Ontwikkel hard- en software voor een demonstratieopstelling, waarop de

verschillende bewegingsstrategieen getest en getoond kunnen worden, die

nodig zijn om een grote rechthoekige lasbaan automatisch te kunnen

lassen.

1.5 Fasering van het onderzoek

am tot een goede oplossing voor het probleem te komen, moet onderzocht

worden hoe de vrijheidsgraden van de robot gekozen moeten worden.

Daarnaast moet worden bekeken hoe het besturingssysteem dient te worden

opgebouwd, zodat in de experimentele fase alle baanvolgmethoden kunnen

worden getest. Hiertoe is het onderzoek opgedeeld in drie fasen.

In de eerste fase wordt een proefopstelling gebruikt met twee translatie

vrijheidsgraden voor de toortsbeweging en een aparte rotatie

vrijheidsgraad voor de beweging van de sensor. De contour wordt

gesymboliseerd door een zwart-wit overgang, die onstaat door het plakken

van zwarte tape op een witte ondergrond. De sensor bestaat uit een array

van 6 fototransistoren. In deze fase wordt een baanvolgalgoritme gemaakt,

dat zowel de toorts als de sensor midden boven de symbolische lasnaad

houdt.
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Tijdens de tweede fase van het onderzoek wordt de beweging van de

lastoorts door een rechte hoek bestudeerd. Daartoe wordt de opstelling

uitgebreid met een rotatie- en een translatievrijheidsgraad voor de

beweging door de rechte hoek. De sensor blijft gelijk aan de sensor in de

vorige fase en blijft ook nu midden boven de lasnaad. Echter de toorts

manipulator blijft geheel binnen de lasbaan.

In de derde fase is het de bedoeling dat de sensor met 6 fototransistoren

vervangen wordt door de optische profiel sensor (OPS) van de firma

Oldelft. Deze sensor is in staat om een profiel te zien en te herkennen.

In deze fase beweegt de gehele toorts/sensor kombinatie zich binnen de

lasbaan, die in deze fase gesymboliseerd zal worden met bv. houten

balkjes.
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2. HET BAANVOLGALGORITME

Bij de ontwikkeling van een baanvolgalgoritme zijn we uitgegaan van een

sensor. Deze sensor zou alle taken moeten kunnen vervullen zoals hiervoor

beschreven en loopt voor de toorts uit. Het probleem zou misschien ook

opgelost kunnen worden door metingen aan het smeltbad en een klassieke

terugkoppeling. Deze oplossing heeft echter een aantal beperkingen nl.

- Deze oplossing heeft voor de beweging door de hoek een extra sensor

nodig.

Nauwkeurige gegevens over de ligging van de lasnaad zijn moeilijk te

verkrijgen uit metingen aan het smeltbad.

- Deze methode is onbruikbaar voor het zoeken van de lasbaan.

Het bovenaanzicht van de toorts/sensor kombinatie kan symbolisch worden

voorgesteld zoals in fig 2.-1.

sensor meet liin

lastoorts

- - ") - - sensor vector
lasbaan J

bewegingsr ichting

sensor referentiepunt

fig. 2.-1 Symbolische voorstelling toorts/sensor kombinatie

Hierin stelt de open cirkel de toorts voor. De rechte lijn stelt de

lichtstreep voor die de sensor maakt op de contour. We noemen dit de

sensormeetlijn. Het midden van deze lijn noemen we het sensor

referentiepunt en de vector van de lastoortspunt naar het sensor

referentiepunt noemen we de sensorvector. De lengte van deze vector is

de sensorvoorloopafstand.

Het baanvolgalgoritme zoals dat op de proefopstelling is geImplementeerd

noemen we het spoortreinalgoritme, omdat de toorts de sensor ongeveer

volgt zoals een wagon de locomotief volgt over een spoortraject. Voordat

werd besloten om dit algoritme te implementeren, is er ook nagedacht over

andere algoritmes. Een beschrijving van deze algoritmes kunt U

terugvinden in lit. 2.
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Aan een baanvolgalgoritme stellen we de volgende eisen:

- De lastoorts moet op de lasbaan gehouden worden.

- De snelheid van de lastoorts langs de lasbaan moet zo constant mogelijk

zijn.

Op grond van de tweede eis valt een conventionele point-to-point (PTP)

regeling af (zie fig 2.-2), omdat deze zoals de naam al zegt van punt

naar punt gaat. Deze regeling kan wel gebruikt worden om een baan te

volgen, maar ieder opgegeven punt wordt bereikt met snelheid 0 en daarna

moet er weer geaccelereerd worden om naar het volgende punt te bewegen.

V t v t
x y

t
y

t- t- t-

PTP • regaling

t t
t vy vbaan

baanvoorbeeld Vx

Cp..,. regeling

fig. 2.-2 Vergelijking PTP-regeling en CP-regeling

Daarom is er gekozen voor, wat in de literatuur genoemd wordt, een

continuous path (CP) regeling. Dit is een snelheidsregeling met een extra

positieterugkoppeling en werkt als volgt.

Met een vaste periodetijd T wordt er een verplaatsingsvector ~ = (~,~y)

gegenereerd, waarvoor geldt dat de lengte van de vector I~II constant is.

Uit de vectorcomponenten ~ en ~y worden de snelheidssetpoints v en v
x y

berekend volgens :

v
x
=~

T
v

y
= k:L.

T
(2. 1 )
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Deze snelheidssetpoints worden gebruikt als input voor een regelaar, die

de snelheid van de motor regelt. De positieterugkoppeling beinvloedt de

snelheidssetpoints zodanig dat na meerdere periodes geldt dat· de totale

verplaatsing gelijk is aan de som van de opgegeven verplaatsingen (ax,~y)

in die periodes. De snelheid langs de lasbaan houden we constant door de

lengte van de vector ~ ( =n~1I ) constant te houden.

We moeten er dus voor zorgen dat we de vectoren ~ zodanig genereren, dat

de lasbaan gevolgd wordt. Dit gaat als volgt.

Met behulp van het sensorsysteem bepalen we op iedere kloktik de

coordinaten van een punt dat op de lasbaan ligt. Deze punten noemen we

mikpunten. Deze mikpunten zullen gewoonlijk geen constante onderlinge

afstand hebben, zodat we voor de vector ~ niet de verschilvector tussen

twee opeenvolgende mikpunten kunnen nemen.

Bovendien meet de sensor niet op de plaats waar de toorts zich bevindt,

maar op een afstand voor deze toorts, de zogenaamde voorloopafstand.

Daarom worden de mikpunten tijdelijk opgeslagen in een First-In-First-Out

(FIFO) rij.

De verplaatsingsvector ~ wordt nu als volgt berekend: (zie ook fig 2.-3)

baanpunt mikpunt

\ /--<;l.......-----...oo-~.,;...---- .......OO_.~.....------;II<;)IIQ--........-__--.l.qoq_--t•..----

--l~__ol!--II ~ 11 11 [;;.II----...;_II[;;.II---l....'...-- II [;;.11--------:-

ligging baan- en mikpunten

idem met sterke vergroting in dwarsrichting

fig. 2.-3
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De coordinaten van de momentele positie P. = (x.,Y.) van de lastoorts
~ ~ ~

zijn bekend. Deze punten P. noemen we baanpunten. Nu gaan we zoeken in de
~

FIFO-rij naar een mikpunt op een afstand ) U~ van p .• Dit mikpunt kan
~

hetzelfde mikpunt zijn als het mikpunt dat in de vorige slag werd

gebruikt, maar het zou ook het derde punt in de FIFO-rij kunnen zijn. We

berekenen nu ~ met behulp van de volgende formules.

(xm-xi) (Ym-Yi)
~x = 111 aM ~y. = ---- 111 .~I: (2.2)

i s ~ s
met (xm'Y

m
) de coordinaten van het mikpunt en s = I ((x -x. )2+(y _y.)2

m ~ m ~

De coordinaten van het nieuwe baanpunt p. 1 zijn nu
~+

x.
~

+ ~x.
~

(2.3)

Het totale algoritme ziet er nu als voIgt uit:

We wachten tot we een klokpuls zien.

Deze pulsen komen met een periodetijd T

binnen.

2 We sturen de snelheidssetpoints, zoals we

die berekend hebben in de vorige slag

naar de regelaars. Op dit moment gaan we

over op de beweging van P. naar P. 1.
~ ~+

3 Met behulp van de informatie van het

sensorsysteem bepalen wij een mikpunt en

plaatsen dit in de FlFO-rij.

4 We berekenen p. 1 volgens de formules
~+

2.3 en gaan vervolgens in de FIFO-rij

zoeken naar een mikpunt dat op een

afstand ) n~ van P. 1 ligt.
~+

5 We berekenen met behulp van dit mikpunt

nu~. 1 volgens de formules 2.2 •
-~+ .

6 Als laatste berekenen we de snelheids-

setpoints v . 1en v . 1 voor de
x,~+ y,~+

volgende periode m.b.v. de formules 2.1.

~
Wacnt op klokpuls

1
Snelneidssetpoints

VX,i en VY,i naar motoren

1
Plaats nieuw bepaalde
mikpunt in wachtrij

1
Zoek mikpunt op

afstand :;;. 1Ill. II van Pi +1

~
Genereer ll. i.+ 1 met

ricnting ll. i+1 =
richting van Pi+1 naar

mikpunt

~
Bepaal snelneidssetpoints
vx,i+1 en vy, ;+1 uitll. i+'

I
fig 2.-4 Flowchart algoritme
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3. DE PROEFOPSTELLING

In de eerste fase zijn er drie bewegingsvrijheidsgraden nl. 2 translatie

vrijheidsgraden en 1 rotatievrijheidsgraad. De twee translatie

vrijheidsgraden dienen voor de beweging van de lastoorts langs de

lasbaan. De rotatievrijheidsgraad is aanwezig om de sensor, bestaande uit

6 fototransistoren op een rij (lit. 17), boven de lasbaan te kunnen

houden. De lasbaan wordt in deze fase voorgesteld door zwarte tape die op

een witte ondergrond is geplakt. De lastoorts moet nu de binnenkant van

de zo gevormde rechthoek volgen.

..

·_·_·..·--·--·--·-1
·

.
I

!asbaan""') •• .J

I·I·I
i
i

x

fig. 3.-1 De vrijheidsgraden van de proefopstelling

De geometrie van de opstelling wordt nu besproken met behulp van

fig. 3.-2 • Ret vlak waarin de lasbaan ligt wordt het werkvlak genoemd.

Ret punt dat door de twee translatievrijheidsgraden evenwijdig aan het

werkvlak wordt bewogen heet het ophangpunt. Loodrecht hieronder in het

werkvlak ligt het draaipunt. De punt van de lastoorts bevindt zich in dit

draaipunt. De as van de rotatievrijheidsgraad gaat door deze twee punten.

Op een afstand d (=voorloopafstand) van deze as is de sensor bevestigd.

De sensor kan dus als het ware om de lastoorts draaien.
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NOAMAAL

y-TAANSLATIE.....S

OPHANGPUNT

___~",," X-TAANSLATIE-AS

WEAKVLAK

fig. 3.-2 Geometrie van de opstelling

3.1 De translatievrijheidsgraden

Het mechanische gedeelte van de proefopstelling is 1,60 x 1,00 x 0,80 m3

(1 x b x h) groot en is opgebouwd met behulp van het Philips variabel

bouwsysteem door ing. R. Zorge. De opstelling bestaat uit een frame

waarover in de lengterichting zich een loopwagen kan bewegen. Op deze

loopwagen bevindt zich een loopkat, die zich dwars op de bewegings

richting van de loopwagen kan bewegen. Beide bewegingsrichtingen worden

aangedreven door een permanentmagneet gelijkstroommotor me~ een

ingebouwde tachogenerator van het type 550E van de firma Electro Craft

Company. Deze motoren kunnen via een wormwieloverbrenging en een tandriem

het ophangpunt verplaatsen ( fig 3.1.-1 ). We noemen de bewegingsrichting

van de loopwagen de X-richting en van de loopkat de Y-richting.

In de X-richting kan het ophangpunt 1,00 m verplaatst worden en in de

Y-richting 0,60 m. Voor de positieterugkoppeling is een ten-turn potmeter

aangebracht ( fig 3.1.-1 ). Tien omwentelingen van de potmeter komen

overeen met een verplaatsing van 1,20 m van het ophangpunt. De spanning

die van de potmeter afkomt, wordt met behulp van een 12-bits Analoog

Digitaal Dmzetter (ADC) gedigitaliseerd.



Hiervoor geldt: resolutie = 1,20 m
~ 0,0003 m/bit = 0,3 mm/bit

2
12

bits

motor

worm-

fig. 3.1.-1

ten-turn pot meter-_..)

r-tandriem

Overbrenging van een translatievrijheidsgraad

3.2 De rotatievrijheidsgraad

De rotatievrijheidsgraad wordt gevormd door de UR 100CC rotatietafel van

de firma Micro Control met de bijbehorende gelijkstroommotor (lit. 3).

In deze motor is ook een incrementele opnemer van het type GS87-10

ingebouwd. Deze opnemer heeft twee uitgangen, die ieder een blokgolf

geven met 900 pulsen per amwenteling en een duty-cycle van 50 % •

Afhankelijk van de draairichting van de motor loopt het tweede signaal

90 0 in fase voor of achter op het eerste signaal. Met behulp van deze

signalen kan de hoek van de rotatietafel tot op 1/100 0 nauwkeurig bepaald

worden. Onder deze rotatietafel is de ophanging van de sensor gemonteerd,

die er voor zorgt dat de sensor zich op een afstand d van het draaipunt

bevindt en dat hij loodrecht op het werkvlak kijkt.
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Voor de aansturing van iedere motor is er een PI-regelaar/servoversterker

van het type SV42.a van de firma Hauser Elektronik (lit. 4) toegepast.

Deze regelt de spannning op de motor zodanig, dat de teruggekoppelde

tachospanning gelijk wordt aan de spanning op zijn ingang. Op deze manier

kunnen we dus met de spanning op de ingang de snelheid van de motor

sturen. Bovendien zijn er op deze servoversterker ingangen aanwezig voor

het uitschakelen van een bewegingsrichting van de motor. De

eindschakelaars, die zijn aangebracht op X- en Y-bewegingingsrichting

worden aangesloten op deze ingangen. Tevens is er een schake ling

aangebracht, die ± 1 sec na het inschakelen van de netspanning, de

servoversterkers aanschakelt. In deze tijd hebben de subsystemen de

stuurspanning voor de servoversterkers gelnitialiseerd. Aan deze

schakeling is ook een noodstop schakelaar verbonden, die de spanning van

de servoversterkers afschakelt m.b.v. een verbreekcontact. Dit wil zeggen

dat als de noodstop niet is aangesloten de servoversterkers niet

geactiveerd kunnen worden.

fig. 3.2.-1 Loopwerk, sensor en lasbaan

( foto nr. THE 85-1013 )
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3.3 Het besturingssysteem

Bij het volgen van een rechthoekige lasbaan kunnen we in de eerste fase

de volgende subtaken onderscheiden.

Het regelen van de X-motor

Het regelen van de Y-motor

Verwerken van de sensor-informatie

Het regelen van de ~-motor

Het berekenen van mikpunten

Het berekenen van verplaatsingsvectoren

Het berekenen van snelheidssetpoints

Omdat verschillende van deze taken tijdkritisch zijn en parallel dienen

te lopen, is er gekozen voor een hierarchisch multiprocessor systeem voor

de besturing van de proefopstelling (fig. 3.3.-1).

Hoofdcomputer

x

T

6.x

y

6.y

Lineaire
array
sensor

Regeling
sensorsysteem

•cp cp

fig. 3.3.-1

Regeling
x-bewegingsrichting

•x x

De systeemopbouw

Regeling
y-bewegi ngsrichting

•y y
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Enkele voordelen van een dergelijk systeem zijn:

Verschillende tijdkritische zaken kunnen parallel worden

uitgevoerd.

Het systeem is modulair en kan daardoor eenvoudig worden uigebreid.

Het ontwerpen van software voor elk van de processoren kan voor een

groot deel onafhankelijk van elkaar plaatsvinden.

Latere wijzingen bv. overgang naar de OPS-sensor van Oldelft kan

eenvoudig geschieden, door aanpassing van de juiste module.

WeI is er nu een synchronisatie signaal nodig tussen de verschillende

processoren. Dit gebeurt door middel van het kloksignaal dat we toch al

nodig hadden voor het baanvolgalgoritme, zoals bleek uit hoofdstuk 2.

De hoofcomputer is een HP9920. Dit is een machine, die speciaal is

ontworpen als controller voor meet- en besturingssystemen. Hij is

voorzien van 12 vrije slots, waarin allerlei verschillende soorten

interface kaarten gestoken kunnen worden. Voor deze toepassing is de

HP9920 machine voorzien van twee general purpose I/O (GPIO) kaarten.

Een GPIO kaart heeft 16 digitale ingangslijnen, 16 digitale

uitgangslijnen en nog enkele controle lijnen voor bv. een handshake

protocol.

De machine wordt geprogrammeerd in HP-BASIC. Deze taal heeft naast de

standaard basic commando's, speciale commando's voor real-time

toepassingen en voor het aansturen van de diverse interfaces

(lit. 5 tim 9).

De subsystemen zijn uitgerust met een 8039 ~-processor van Intel. Deze

~-processoren worden geprogrammeerd in assembler language. Het

ontwikkelsysteem dat nodig is voor de ontwikkeling van dergelijke

software wordt beschreven in lit. 10. Met behulp van dit ontwikkelsysteem

kan een source-file met een assembler programma worden geassembleerd.

Daarna kan het resultaat hiervan worden overgezonden naar de emulator, om

het programma te kunnen testen en verbeteren, of worden vastgelegd in een

2716 EPROM.
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3.4 Taakverdeling

Het X- en Y-subsysteem nemen na een klokpuls ~x resp. ~y over van de

hoofdcomputer. Deze ~x en ~y worden gecorrigeerd voor het verschil tussen

opgegeven en gerealiseerde verplaatsing (fig. 3.4.-1).

opgegeven ~ j +1
5·-I

gecorrigeerde t:. i+1

=opgegeven ~ i+1 +Q.j
gerealiseerde ~ i

fig. 3.4.-1 correctie van ~ in X- en Y-subsysteem

Vervolgens wordt met behulp van deze gecorrigeerde ~x en ~y, v resp. vx y
berekend volgens de formules 2.1 •

Het sensorsubsysteem houdt het sensorreferentiepunt boven de lasbaan door

geschikte draaing van de ~-as ( lit. 11 ). Verder wordt in het sensor

subsysteem de hoek bijgehouden tussen de sensorvector en de positieve

X-as. Deze hoek wordt op iedere klokpuls doorgegeven aan de

hoofdcomputer.

De hoofcomputer genereert het kloksignaal. Hij berekent met behulp van de

hoek $, die hij van het sensorsubsysteem krijgt een mikpunt volgens:

x
m

= x. + d cos <p
~

= y. + d sin $
~

(3.4.1)

waarin (x ,y ) de coordinaten zijn van het mikpunt enm m
(xi'Yi) de coordinaten van het momentele baanpunt.

Deze mikpunten slaat hij op in een FIFO-rij. Met behulp van de gegevens

.in deze FIFO-rij berekent hij de baanpunten en geeft vervolgens de

verplaatsingsvector ~ = (~x,~y) door aan het X- en Y-subsysteem.
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fig. 3.4.-2 Totaaloverzicht van de proefopstelling

( foto nr. THE 85-2542

De bovenstaande foto geeft een totaaloverzicht van de gehele proef

opstelling. In het midden van de foto staat het mechanische gedeelte van

de opstelling. Links hiervan staat de HP9920 hoofdcomputer. Aan de

rechterkant staat een 19 inch rek met daarin ruimte voor 12 printkaarten.

In dit rek zijn de subsystemen ondergebracht, compleet met voeding en

interfaces naar de hoofdcomputer.
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4. HET X- EN Y-SUBSYSTEEM

4. 1 De hardware

Alle subsystemen zijn opgebouwd rond de 8039 ll-processor van Intel. Deze

processor maakt deel uit van de 8048 ~-processor familie van Intel

(lit. 12) en neeft:

128 interne registers, waarvan er 8 direct adresseerbaar zijn.

16 I/O lijnen

een externe data-bus

8-bits timer/counter met interrupt mogelijkheid

2 testlijnen

interruptlijn

Zoals uit deze opsomming al blijkt heeft deze ~-processor geen intern

programma-geheugen. Daarom wordt een 2716 EPROM toegepast als

programma-geheugen. Deze wordt via een 8-bit adreslatch geadresseerd en

met behulp van de Psen puls uitgelezen.

Interface

Rd Wr Ale ~~. P'7

III I

Int Re.et

8039

1[\

II

T,

Bus

Adres
latch

\0

rv"

Eprom
... 2716

1---1'\.,\
a / AO' 7

v

o
-

\ \ I

fig. 4.1.-1 Basis configuratie van een subsysteem
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In fig 4.1.-1 is ook aangeven welke lijnen van de ~-processor gebruikt

worden voor de communicatie met de hoofdcomputer. Het Reset- en het

Interrupt-signaal zijn beide afkomstig van de hoofdcomputer en voor alle

subsystemen hetzelfde. De lijnen P2 '6 en TO worden gebruikt voor het

handshake protocol, dat wordt toegepast bij de overdracht van data. De

overdracht van deze data geschiedt via de a-bits poort Pl. Tl is nog een

extra testlijn, die gebruikt kan worden in de communicatie met de

hoofdcomputer. Een uitgebreide beschrijving van het communicatie protocol

tussen de subsystemen en de hoofdcomputer en de interface die hiervoor

nodig is, vindt U in hoofdstuk 6.1 •

Voor de uitbreiding van dit basissubsysteem zijn neg de volgende lijnen

beschikbaar:

Busa
P2 '3 metuitzondering van P 2 '6

_ Wr

_ Ale

Voor het X- en Y-subsysteem wordt het basissubsysteem uitgebreid zoals in

fig. 4.1.-2 staat aangegeven.

De ingang van de ADC is verbonden met de loper van de potmeter, die de

positie aangeeft van het ophangpunt. Er is een 12-bits ADC toegepast. De

P2 's_lijn is aangesloten op de Read/Convert-ingang van de ADC. Is deze

lijn laag dan kan een conversie gestart worden m.b.v. een rd-pulsje. De

End-Of-Conversion uitgang is aangesloten op P2 '3 en geeft aan of de

conversie al is beeindigd. Daarna kan het resultaat van de conversie in

twee bytes worden ingelezen. Deze 12-bits zijn als volgt verdeeld over de

2 bytes:

BYTE l = ADC ll ADela ADC09 ADCoa ADC 07 ADC 06 ADeos ADe 04
BYTE 2 = ADC03 ADC02 ADCOl ADCOO a a a a

Met behulp van de P2'4-lijn maken we een keuze welke van de twee bytes we

inlezen.
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Ba 5 i 5 Subsysteem

Bus

La te n

OAC

L a ten

Oeler

PI - regslaar

AOC

fig. 4.1.-2 Het X- en Y-subsysteem

Voor de aansturing van de servoversterker zijn het X- en Y-subsysteem

uitgerust met een Digitaal Analoog Converter (DAC) met hierachter een

instelbare spanningsdeler. Deze spannningsdeler zorgt voor de berekening

van de snelheidssetpoints uit de verplaatsingsvector volgens de formules

2.1 • De instelling van de spanningsdeler geschiedt met 4-bits. Het

gevolg is dat de periodetijd T alleen maar 16 discrete waarden mag

aannemen. De codering van de periodetijd in deze 4 bits staat in tabel

4.1./1 •



code

0000

0001

0010

0011

T(mSEC)

100

200

300

400

code

0100

0101

0110

0111
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T(mSEC)

500

600

700

800

code

1000

1001

1010

1011

T(mSEC)

900

1000

1100

1200

code

1100

1101

1110

1111

T(mSEC)

1300

1400

1500

1600

tabe14.1./1 Codering periodetijd

Het subsysteem kan dus een verplaatsing naar de DAC-latch schrijven. De

DAC zet dit om naar een spanning en de deler deelt deze spanning zodanig

dat de juiste setpointspanning op de ingang van de servoversterker komt

te staan.

Een uitgebreidere beschrijving van de hardware van deze twee subsystemen

vindt U terug in het verslag van J. Smit (lit. 2).

4.2 De software

.
Na een resetpuls wordt de DAC geInitialiseerd, zodat deze 0,0 Volt op

zijn uitgang heeft staan. Hierna wordt de ADC gestart om de huidige

positie van het ophangpunt te kunnen vaststellen. Als de conversie van de

ADC klaar is, worden de bytes die het resultaat hiervan zijn overgezonden

naar de hoofdcomputer. Daarna stuurt de hoofdcomputer de periodetijd

over, die ingesteld moet worden. Als dit gebeurd is, dan is de

~-processor klaar met zijn initialisatie en gaat wachten op een klokpuls.

De klokpulsen komen binnen op de interrupt ingang van het subsysteem en

starten dus de interrupt-routine.

In de interrupt-routine berekent het subsysteem het verschil ~ tussen

gerealiseerde en opgegeven verplaatsing (fig 4.2.-1) in de vorige

periode. Dit wordt bij de verplaatsingsvector voor de volgende periode

opgeteld en het resultaat wordt naar de DAC gestuurd. Op dat moment

verandert dus het snelheidssetpoint voor de servoversterker. Hierna gaat

het subsysteem weer staan wachten op een volgende interrupt.
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gerealiseerde ~ i

opgegeven ~ i+1

gecorrigeerde Ai+1

=opgegeven ~ i+ 1 +.Qi

fig. 4.2.-1 Correctie van ~ in X- en Y-subsysteem

BEGIN

Initialisatie

DAC=O,OV

dX-O

Bepaal positie

(z start ADCl

en stuur deze

naar HP

Lees periode

tijd en initia

Iiseer de deler

Enable Interrupt

( Interrupt

1
Start ADC

1
Bepaal 16-bit

2-complement van

voriqe positie

!
Lees huidiqe positie

en bereken de uit-

qevoerde verplaatsinq

1
Bepaal 8-bits

2-complement van

opgegeven verplaatsing

1
Bereken fout 0
in de verplaatsing

1
Lees nieuwe ver-

plaatsinqssetpoint

dX"

1
dX = dX + J

cor s
DAC:=dXcor

].

( RETURN

fig. 4.2.-2 Flowchart programma x- en Y-subsysteem
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5. HET SENSORSUBSYSTEEM

5. 1 De .hardware

Basis SUbsysteem

Bus

Latch

DAC

Latch

Deler

PI- regelear

Tacho Teller
Sensor

Buller

- --
Inc remenhle

- - - Sensor

fig. 5.1.-1 Het sensorsubsysteem

Zoals te zien is in fig. 5.1.-1 wordt voor het sensor subsysteem het

bassisubsysteem uitgebreid met 5 blokken n.l. :

De DAC en de Deler

De DAC met daarachter de deler dient Voor de aansturing van de

servoversterker. Voor de toepassing in fase 1 zal de deler niet

worden gebruikt en zal de deelfactor altijd op 1 worden ingesteld.

Pas in fase 2 zal de deler gebruikt gaan word~n.
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Het sensorbuffer.

Deze schakeling maakt van de signalen van de 6 fototransistoren,

digitale signalen die door de ~-processor via de bus in een byte

ingelezen kunnen worden. Deze schakeling wordt uitgebreid besproken

in het verslag van J. Smit (lit. 2).

De tellerschakeling.

Het doel van deze schake11ng is de hoek, die de rotatietafel maakt

bij te houden. Deze hoek is gelijk aan de hoek tussen de sensorvector

en de positieve X-as. De inputs van deze schakeling zijn de twee

signalen van de incrementele opnemer en een nulpuntsreferentie

signaal.

De tachoschakeling.

Omdat de ~-motor geen analoge tachogenerator heeft en de servo

versterker tach een tachosignaal nodig heeft, is deze schakeling

nod1g om uit de signalen van de incrementele opnemer een analoog

tachosignaal op te wekken.

5.1.1 De tellerschakeling

r---

te.pula.orm., - tell.r

wP

nUlpunt I.'.t.nU. -uP~i"t..f.c.

'----

fig. 5.1.1.-1 Blokschema tellerschakeling

Van ieder blok uit dit blokschema wordt nu apart de functie en de werking

beschreven.
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De telpulsvormer

~'/25·~

K, K,

K2 K2

A
~. n A ----l1 n

C ~ 11 rL C 11 11

B L-L B IL--L
0 n 11 0 n IL

CLU CLU

CLD CLD

Llnksom Rechlsom

fig. 5. 1 • 1 • -2 Signalen van de incrementele opnemer

De incrementele opnemer levert de signalen K1 en K2 , zoals die getekend

staan in fig. 5.1.1.-2. Met behulp van de 4 monostabiele multivibratoren

(PV1 en PV2) wordt op elke flank van deze twee signalen een kort pulsje

gemaakt. Dit zijn de signalen A, B, C en D zoals die getekend staan in

fig. '5.1.1.-2 • De twee 7454 IC's maken nu twee signalen n.l. CLU en CLD.

CLU is het signaal, waarop aIle pulsjes verschijnen als de motor linksom

draait. Op CLD verschijnen deze pulsjes als de motor rechtsom draait.

CLU = AeK + BeK + CeK + DeK
221 1

CLD = AeK2 + BeK2 + ceK1 + DeK1



- 31 -

OLD

CLU

K2PDS2NEG

,.
~

m, 112
VCC

2 m, 18&. t3

1 \mK~'
m7 K

vee J.!.... 8 Q a:5 • a. a~

\2~

a3 a. 188 K
PVI

QL.~ 4t>...me
'c

1\ i a. '"
-lwa~aL ll8

vcc ,.n..rr; \
"" as a9 188

vcc
., It:! 11K 01",5 ""
~'

a9 13

12. Q 13 9 12 139 iL
\8

122

I
OI!..\ ,PVI

t!lc
• QL
~

I

S'l-m '\7

OI!..•• 3 1
OIS'

vcc

a, ~ _02 a3 ~ .a.

~
n

~INEG l(lPOS

I I
I
VCC.

~N:5
a, • 3

vec
13 " 18&')-!L-•

117 1M

vee .lL 0:5 C
a2 ",

.23
,,~ "" 13&.

~~.J.oa"_
PV2

~• QL.
11

". a~ ~a3vCC

"s ", 183
K

o.!.--.-., Ivce
'''131,* 0u.s "S

~'
a9 a.

", Q ,3 0 • ., 18&.)-B--
12~ DILl'

t1lc:
PV2

~ :"-1 ~7
• QL

OILo. 3 1
OIS2

vce .

as fi'1I....-'IlI ""~-""c:.:-- ~ 17"

~I

fig. 5.1.1-3 Schema telpulsvormer

De teller

De teller bestaat uit vier 4-bits up/down counters, die in cascade zijn

geschakeld en zodoende een 16-bits teller vormen. Dit houdt in dat de

teller van 0,00° tot [(216 _1)/100Jo = 655,35° kan tellen. De pulsjes op

het CLU-signaal worden gebruikt om de stand van de teller te verhogen en

de pulsjes op het CLD-signaal om de stand te verlagen. Hiermee is dus

vastgelegd dat als de motor linksom draait de hoek toeneemt. Normaal

gaat de teller in de stand OOOOH na een CLD-pulsje over in de stand

FFFFH. Dit wil zeggen dat de hoek na 0,00° ? 655,35° zou worden.
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We willen natuurlijk dat dit 359,99° = BC9FH is. Daarom is de borrow

uitgang van het laatste ic verbonden met de parallel load ingangen van

aIle vier de teller-ie's. Op deze borrow uitgang verschijnt een pulsje

als de teller van de stand OOOOH overgaat in FFFFH en dit pulsje zorgt

ervoor dat de teller met de stand BC9FH wordt geladen. De stand van de

teller kan in twee octal latches worden geklokt m.b.v. het signaal POSIN

en m.b.v. LSBPOS en MSBPOS kan deze stand op de bus worden gezet. Deze

laaste 3 signalen komen van de ~-processor interface af.

00
Q1
os
O~

O.
03
02
01

QS 1 BUS7
01 1 sus;
QS 1:5 euss

~; ~ :~:~
OJ SUS'2
Q2 BUSt
Ql gus.

.OSI" ""SPOS

PQS!N 1..S8~OS

1

12 1'3

vee

vee

veclU~vee 1
vee 1

vee

RESPOS _-..1. -"',

1
1

fig. 5. 1 • 1-4 Schema van de teller

Nulpunts-referentie

Bij het inschakelen van de voedingsspanning neemt de teller, ongeacht de

stand van de ~-motor een willekeurige waarde aan. Daarom hebben we een

vast referentiesignaal nodig, dat de a-hoek vastlegt. Dit referentie

signaal verkrijgen we ~oor een schijf van 120 rom diameter mee te laten

draaien met de draaitafel. In de rand van deze schijf bevindt zich een

zaagsnede van 0,2 rom breedte. Door nu am deze rand een optische opnemer

van het type OPB13 te plaatsen, kunnen we dit spleetje detecteren.
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detecteren. Het signaal uit deze opnemer wordt gebruikt als reset-signaal

voor de teller en legt dus daarmee de O-hoek vast. De eigenlijke

schakeling valt uiteen in twee delen nl.:

De nulpuntsopnemer schakeling, die zich direct achter de opnemer

en dus vlak bij de draaitafel bevindt.

De nulpuntspulsvormer schakeling, die zich op de tellerprint

bevindt.

Deze twee schakelingen zijn door middel van een lange lijn met elkaar

verbonden.

D1L08
OP"l

vee

K

vee

UITGANG

fig 5.1. 1. -5 Schema van de nulpuntsopnemer

De nulpuntsopnemer schakeling dient om het signaal van de optische

opnemer voor te bewerken en te bufferen, voordat deze de lange lijn wordt

opgestuurd. Het voorbewerken gebeurt door de opamp en de Schmitt

triggers. De opamp genereert een spanning V
f

, die evenredig is met If en

de Schmitt-triggers geven een logische 0 of 1 afhankelijk of V
f

hoger of

lager is als de drempelspanning. Het bufferen gebeurt met een buffer met

een open collector uitgang. Deze uitgang stuurt de lijn en de pull-up

weerstand, die altijd nodig is bij een dergelijk soort uitgang wordt aan

het einde van de lange lijn aangebracht ( zie ook lit. 2 hoofdstuk 5.2).

0,2 * ° °De breedte van de spleet van 0,2 mm komt overeen met 120*n 360 ~ 0,2 •

Zouden we dus het signaal van de opnemer rechtstreeks als reset-signaal

voor de teller gebruiken, dan missen we per omwenteling 0,2°. We moeten

dus zorgen voor een reset-signaal dat korter is als 0,01°. Dit doen we

door op de flanken van het signaal, dat van de opnemer afkomt een pulsje

te maken dat kort genoeg is. Het pulsje, dat op de negatieve flank wordt

gemaakt als de motor linksomdraait, ligt op dezelfde hoekpositie als het

pulsje, dat op de positieve flank wordt gemaakt als de motor rechtsom

draait. Het 74123 Ie zorgt voor het generen van deze pulsjes. De twee
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11

"

vee

vee

oIl.aS
OIS'"

fig. 5. 1.1.-6 Schema van de nulpuntspulsvormer

NAND-poorten vormen een flip-flop en dienen om de draairichting van de

motor vast te stellen. De drie NOR-poorten laten afhankelijk van de

draairichting een van de twee pulsjes door.

De ~-processorinterface

Deze interface zorgt ervoor dat de ~-processor de stand van de teller in

een latch kan inklokken en vervolgens kan lezen. Daartoe moet de

~-processor via de interface drie pulsjes kunnen opwekken nl. twee

pulsjes om de 16-bits latch in twee bytes te kunnen lezen en een pulsje

om de stand van de teller in de latch te kunnen klokken.

vee

61(8

vee

eLU ae
CLD

NeH

INT e ...
1M 88 86

PQSINREg
NEN N

WRTACHO
RD

r-;======:rt~~-;-;;~ 06 LSBPOS
nsBPO'
RDTI\CHO

1 POS!NREQ,

I\l.E

fig. 5.1.1.-7 Schema ~-processorinterface
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De pulsjes om de latch uit te lezen worden door de ~-processor opgewekt

door het juiste adres op de bus te zetten en een rd-pulsje te genereren.

Wat dit juiste adres is valt af te lezen in de tabel 5.1.1/1. Met het

Ale-signaal worden bit 2 en 3 van het adres ingeklokt en dienen als

selectie-signalen voor een 2-to-4 decoder. Deze heeft het rd-pulsje op

zijn enable-ingang staan. Dezelfde procedure wordt gevolgd met een

wr-pulsje om de stand van de teller in de latch te klokken. Dit

uitgangspulsje wordt echter niet rechtstreeks op de latch gezet. Na een

telpulsje duurt het maximaal 200 nsec voordat op de uitgang van alle

teller-ic's de juiste data staat. Daarom wordt er na iedere telpuls een

pulsje van 200 nsec gegenereerd, dat het onmogelijk maakt dat de latch

tijdens die tijd de stand van de teller inklokt. Tevens is er voor

gezorgd dat ook het interrupt-signaal de stand van de teller in de latch

klokt.

Adres

xxxx xxx1

xxxx xx01

xxxx xx10

xxxx 01xx

xxxx 10xx

Wr-signaal

DAC-latch

Deler-latch

Inklokken tellerstand

Rd-signaal

Sensor-informatie

LSB hoekinformatie

MSB hoekinformatie

tabe15.1.1/1 Memory map sensorsubsysteem

5.1.2 De tachoschakeling

De tachoschakeling gebruikt de CLU- en CLD-signalen zoals die door de

tellerschakeling worden opgewekt, en telt in een vaste periodetijd het

aantal pulsjes dat binnen komt. Deze periodetijd wordt vastgelegd met een

555 IC. Deze levert een periodiek signaal met een periodetijd van

± 10 msec. De periodetijd kan nog worden bijgesteld met behulp van de

potmeter PT. Het signaal van deze timer wordt gebruikt om de sta~d van de

teller in een a-bits D flip-flop te klokken. Vervolgens wordt dit signaal

vertraagd en gebruikt om de teller te resetten. De uitgangen van de

D flip-flops zijn verbonden met een DAC, die een analoge spanning
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afgeeft, die gebruikt kan worden als tachosignaal. De werking van de

schakeling met de DAC wordt beschreven in lit. 2.

IL..;.~_-J

I~
I .~

___--JI u
-"
~.

::m.. 16

''''

J.'\C2 •

"

l
!)~~••

':1151

fig. 5.1.2.-1 Schema tachoschakeling
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5.2 De software

In de software voor het sensorsubsysteem zijn twee regelingen

geimplementeerd nl.

- een regeling voor de hoekstand van de ~-motor en

- een regeling om het sensorreferentiepunt op de lasbaan te houden.

Bij deze laatste regeling maakt het nog verschil of de toorts/sensor

kombinatie linksom of rechtsom de lasnaad moet volgen. Welke van deze

regelingen wordt ingeschakeld, bepaalt de hoofdcomputer door na een

reset-puls een mode-byte over te sturen naar het sensorsubsysteem.

Figuur 5.2-1 toont de flowchart van de selectie van de mode waarin het

sensorsubsysteem gaat werken. Ieder subprogramma zal nu apart worden

behandeld.

RESET

VERPL

T
FIXHK

T
LEFT

T
RIGHT

T
AUTO

fig. 5.2.-1 Flowchart modeselectie
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De beide subprogramma's FIXHK en VERPL maken gebruik van de subroutine

REGEL. Deze subroutine bepaalt het verschil (6H) tussen de momentele

hoekstand (MH) en de gewenste hoekstand (GH). De routine berekent het

verschil ~H zodanig dat ~ ~ 180° is. Met flag1 wordt de richting waarin

bijgestuurd moet worden vastgelegd. Voor kleine verschillen is de

uitsturing van de DAC evenredig met dit verschil. Pas als ~H ) 10,24° ,

dan neemt de uitsturing niet verder meer toe.

NB. om ook gemakkelijk met negatieve getallen in 16-bits 2-complement te

kunnen rekenen, wordt bij het inlezen van de hoekstand het laatste bit

verwaarloosd, zodat 1 bit 1/50° voorstelt.

REGEL

T F

T

hH:~ 360-(GH-MH)
flag 1 := 0

RETURN

fig 5.2.-2 Subroutine REGEL
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FIXHK

Dit subprogramma leest de momentele hoekstand in en regelt de ~-motor

zodanig dat deze hoekstand gehandhaaft blijft.

VERPL

Dit subprogramma leest 2 bytes van de hoofdcomputer, waarin deze een

gewenste hoekstand opgeeft. De ~-motor wordt daarna zodanig aangestuurd,

dat de gewenste hoekstand wordt aangenomen en wel met de kleinst

mogelijke hoekverdraaiing.

LEFT

Dit subprogramma regelt de ~-motor zodanig, dat het sensorreferentiepunt

op de lasnaad blijft. Het programma leest de 6-bit sensorinformatie en

kijkt dan in een tabel welk stuursignaal bij deze sensorinformatie hoort

(zie tabel 5.2./1).

'"sensorinformatie Linksom Rechtsom ".
l:...

0 Ioafwijking afwijking
~

= zwart ....,....
3

1 = wit (pixels) sturing DAC (pixels) sturing DAC ~

c

000000 >3 -16 70H >3 16 90H 0

000001 2 -4 7CH >3 -16 70H 0

000011 1 -2 7EH >3 -16 70H 1

000111 0 0 80H >3 -16 70H 1

001111 1 2 82H >3 -16 70H 1

011111 2 4 84H >3 -16 70H 0

111111 >3 16 90H >3 -16 70H 0

111110 >3 16 90H 2 -4 7CH 0

111100 >3 16 90H 1 -2 7EH 2

111000 >3 16 90H 0 0 80H 2

110000 >3 16 90H 1 2 82H 2

100000 >3 16 90H 2 4 84H 0

tabel 5.2./1
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RIGHT

Dit subprogramma werkt identiek aan het subprogramma LEFT, maar haalt de

stuurinformatie voor de DAC uit een andere tabel. LEFT wordt gebruikt als

de toorts/sensor kombinatie de lasbaan linksom moet volgen en RIGHT als

dit rechtsom gebeurt. Is de sensorinformatie niet gelijk aan een van de

waarden in de tabel 5.2./1, dan houdt de DAC de vorige waarde.

AUTO

Dit subprogramma wordt gebruikt tijdens het zoeken van de lasbaan. Met

behulp van de subroutine REGEL wordt de momentele hoekstand gefixeerd.

Daarna leest de ~-processor de sensorinformatie en zoekt de bijbehorende

DAC-waarde op in de linkaom-tabel. Als aIle pixels wit zijn of als de

zwarte pixels aan de verkeerde kant liggen, dan is de

REGEL

RIGHT

fig. 5.2.-3

flagO: a 0 J
mode-byte:= I

'----,--

< LEFT >
'---------'

Flowchart AUTO
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DAC-waarde 90H en kunnen we dus concluderen dat we de lasnaad voor

linksom volgen nog niet gevonden hebben. Daarna wordt de procedure

herhaald voor de rechtsom-tabel en de DAC-waarde 70H. Zodra de lasnaad

wordt gevonden, krijgt het mode-byte de juiste waarde en vervolgens wordt

er naar het juiste subprogramma gesprongen. Tevens wordt er een interrupt

gegenereert voor het hoofdcomputersysteem, om aan te geven dat de lasbaan

gevonden is.

Als laatste wordt de interrupt-routine behandeld. In deze interrupt

routine moet de momentele hoekstand worden overgezonden naar de

hoofdcomputer. Maar eerst wordt er een byte overgezonden waarmee wordt

aangegeven of de afwijking van het sensorreferentiepunt t.o.v. de lasnaad

) 2 pixels is. Is deze afwijking ) 2 pixels, dan gebruikt de

hoofdcomputer de doorgegeven hoekstand niet om een mikpunt te berekenen.

Dit is alleen van belang als het subprogramma LEFT of RIGHT aktief is. In

dat geval is flagO = O. Is de flagO = 1 dan wordt altijd doorgegeven dat

de hoofdcomputer de hoekstand mag gebruiken om een mikpunt te berekenen.

Dit laatste is dus ook het geval als men bezig is met het zoeken van de

lasbaan.

C RETURN)

fig. 5.2.-4 Flowchart interruptroutine
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Het testen of de afwijking ) 2 pixels is, gebeurt ook met een tabel. Dit

is de laatste kolom in tabel 5.2./1. Deze tabel is geheel gevuld met

nullen, behalve op de plaatsen waar de afwijking ( 1 pixel is. Hier staat

een waarde, die gelijk is aan het mode-byte. Voor 'linksom' regelen staat

hier dus 01H en voor 'rechtsom' regelen 02H. Door nu de waarde uit de

tabel te vergelijken met de momentele waarde van het mode-byte kunnen we

constateren of de afwijking (1 pixel is.
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6. RET HOOFDCOMPUTERSYSTEEM

6.1 De communicatie met de subsystemen

De communicatie tussen het hoofdcomputersysteem en de subsystemen loopt

via General Purpose I/O (GPIO) Interfaces van de HP9920 machine.

Parallel Data Out '"
16 )

A Parallel Data In

Data and
A Control to..

Backplane 100 ~
Connector '"",-"';"--,./'... y

GPIO
Interface
Hardware

K 16

""A Handshake ~

/ 4 )

~ Special purpose:

N 6 V
.A Grounds ....

V 7 "
~ V

~ Shielded Cable
(I) to a Device
§.A .....

<3 < 50
£.. y

6
ll'l

fig. 6.1.-1 Blokschema GPIO interface

Een GPIO interface heeft 16 ingangs- en 16 uitgangslijnen. Zoals we al

zagen in hoofdstuk 4.1 gebruikt een subsysteem een a-bits bidirectionele

peart voor de communicatie met het hoofdcomputersysteem. Daarom is er nag

een extra interface-schakeling nodig tussen de GPIO interface en de

subsystemen. Bovendien moeten de uitgangslijnen van de GPIO interface

worden afgesloten met een weerstand van 330 Q naar aarde en 220 Q naar de

voedingsspanning ( zie lit. 10)". Dit gebeurt oak in deze interface

schakeling. Een dergelijke interface vormt een verbinding tussen een GPIO

kaart en twee subsystemen. De buffers in deze interface-schakeling

(fig. 6.1.-2) staan normaal gesproken open. AIleen tijdens het zenden

van informatie van de subsystemen naar de hoofdcomputer worden deze

buffers tijdelijk uitgeschakeld. Dit uitschakelen gebeurt met behulp van

de handshake signalen Pctl, I/O en Pflg. Deze handshake signalen komen

van een GPIO-kaart af en moeten naar twee subsystemen. Daarom meet

communicatie van of naar de hoofdcomputer altijd door de twee subsystemen

tegelijkertijd gebeuren.
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JIJ 0)
0115- 8

V
1\

'i

244

..

--I>-
...

\
0015-8 \>/ Po,

y V ~

o e1

A ®
01 7- 0

V
1\..

244

" --l>-
I..

007 -0 ) () ~
V V "

GPIO oe 2
.

Preset t> Reset

Petl TO

110 p2,60
0&1

Pflg P2,6@

CtlQ C> Int

Ctl1 C>
Eir <J

fig. 6.1.-2 Sche~ van de'interface-schakeling
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Voor het X- en Y-subsysteem is het tegelijkertijd communiceren geen

probleem, omdat deze een identiek programma bevatten. In fase 1 is op de

tweede GPIO interface aIleen het sensorsubsysteem aangesloten, zodat deze

ook geen problemen oplevert. In de volgende fases zal bij het ontwerpen

van software hiermee echter rekening moeten worden gehouden.

HP uP HP uP

PCTL --.J I PCTL--.J 1
DATA t t

GELOIG
I

I I
I/O I/O I

I I
I

I J

I P28X I L-.. P28 X

DATA X

I
DATA X

IGELEZEN GESCHREVEN

I I
I OESUFX

OESUF

I
I Y :-< DATA I ) <DATA )-
I I
I I

II P28Y
I L P26Y

DATA Y I OAT" Y I
GEL~ZEN.I GESCHEVEN I. '",- --, c c

PFLG I PFLG I L-
BEIDE SEIDE

GELEZEN GESCHREVEN

FROM HP TO HP

fig. 6.1.-3 De handshake signalen

Voor ieder van de twee GPIO interfaces is er een interface-schakeling.

Deze twee interface-schakelingen tonen onderling echter enkele kleine

verschillen n.l. :

Het CtlO signaal van de X/Y-interface zorgt voor het interrupt

signaal voor aIle subsystemen. Daarom is van de R/~-interface de

CtlO-lijn niet op de connector aangesloten ( zie bijlage K ).

Het Preset-signaal van de X/Y-interface levert het reset-signaal

voor aIle subsystemen. Bovendien is op de X/Y-interface een extra

schakeling aangebracht, die zorgt voor een reset-signaal als de

spanning wordt ingeschakeld ( fig. 6.1.-4 ).
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Vee

1
K

PRESET'--f.--f1133---'"

..IT 11
12 132

fig. 6.' .-4

)----RESET

Power-up reset schakeling

Alle informatie-uitwisseling gebeurt met behulp van het handshake

protocol. Hierop is echter een uitzondering. De vector ( 6x,~y ) voor de

volgende periode, wordt op de uitgangslijnen gezet, zodra de

hoofdcomputer deze berekend heeft. Nadat de hoofdcomputer een nieuwe

klokpuls heeft gegenereerd, kunnen het X- en Y-subsysteem deze waarde via

P1 inlezen.

6.2 De software

6.2.' Het subprogramma STAP

De software voor het hoofdcamputersysteem bestaat eigenlijk uit 2

programma's die parallel lopeno Het programma STAP wordt een maal per

periode uitgevoerd en genereert een interrupt voor de subsystemen.

Vervolgens leest dit programma de hoekinformatie van het

sensorsubsysteem, berekent de verplaatsingsvector ( ~,~y ) voor de

volgende periode en zet deze op de uitgang, zodat dit gelezen kan worden

door het X- en Y-subsysteem in de volgende periode.

De werking van dit programma wordt beinvloed door de waarde van de twee

variabelen Moving en Sensmove.



Moving

o

Sensmove

o

o
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Lasmachine staat stil

Lasmachine volgt voorgeprogrammeerde baan

Lasmachine volgt sensorgestuurd de lasbaan

tabel 6.2./1

STAP

Queue(x + d cos ~,y + d sin ~)

x := x+l:ix y:= y+l:iy

6x: s a
l:iy:= a

6x:= (Xm-x)*II:iI/Norm
l:iy:a (Ym-y)*II:iI/Norm

RETURN

6x:= Xm-x
l:iy:s Ym-y
Ready:s 1

fig. 6.2.-1 Flowchart STAP
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CoBrdinatenparen worden in de FIFO-rij geplaatst en er weer uitgehaald

door de subprogramma's Queue(x,y) resp. Dequeue(x,y). Dit laatste

subprogramma houdt ook een variabele Empty bij, die de waarde 1 krijgt

als men probeert een coordinatenpaar uit de FlFO-rij te halen, terwijl

deze leeg is.

6.2.2 Het hoofdprogramma

Het hoofdprogramma zorgt voor de besturing van de lasmachine via

beinvloeding van de werking van het subprogramma STAP. Het hoofdprogramma

zorgt er ook voor dat dit subprogramma op de juiste tijdstippen wordt

gestart. Hiervoor wordt het HP-BASIC commando

ON CYCLE Ctime,8 CALL Stap

gebruikt. Dit commando heeft tot gevolg dat telkens na een vast aantal

seconden het subprogramma STAP wordt gestart. Dit aantal seconden wordt

vastgelegd met de variabele Ctime. De 8 in het commando geeft aan dat het

subprogramma STAP de prioriteit 8 krijgt. Dit betekent dat STAP altijd

het hoofdprogramma kan onderb~eken, behalve tijdens de uitvoering van de

subroutine Handshake. Deze subroutine heeft de prioriteit 9 en verzorgt

de communicatie tussen hoofdcomputersysteem en subsystemen, zoals die

plaats vindt na een reset-pulse

Het hoofdprogramma begint met het testen of de stekkers van de kabels

naar de X/Y-interface en de R/~-interface aangesloten zijn en zo ja op

welke GPIO interface. Om dit te kunnen testen, wordt gebruikt gemaakt van

de STSO en STS1 lijnen van de GPIO interface. Een loshangende STS-lijn

heeft tot gevolg dat de GPIO interface een logische 1 ziet. In de stekker

van de X/Y-interfacekabel is de STSO-lijn met het logisch 0 niveau

doorverbonden en in de stekker van de R/~-interfacekabel is dit gebeurd

met de STS1-lijn. Door nu naar deze twee STS-lijnen te kijken kan het

programma constateren of een stekker is aangesloten. Als deze test

succesvol gepasseerd wordt, initialiseert het programma enkele

parameters, zoals de periodetijd, snelheid enz ••

De HP9920-computer heeft de mogelijkheid om met softkeys een keuze te

maken uit een menu. Aan een softkey wordt een label toegekent en een

adres, waar het programma naartoe springt als de softkey wordt ingedrukt.
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8EGIN

F

teken kader
initialiseer parameters

display parameters

HANDSHAKE

Moving:= 0
Sensmove:= 0

ON CYCLE Ctime,8 CALL Stap

EINDE

fig. 6.2.2.-1 Flowchart hoofdprogramma

De HP9920 bezit 20 dergelijke softkeys. De labels die in het programma

aan deze softkeys worden toegekend, worden onderaan op het beeldscherm in

twee balken zichtbaar gemaakt. De bovenste balk komt overeen met de

softkeys kO tim k4 en de onderste balk met kS tim k9. Van de softkeys k10

tim k19 komt het label niet op het beeldscherm. Als van de mogelijkheid

van softkeys in het programma gebruik wordt gemaakt dan wordt dit in de

flowchart aangegeven door eenlangwerpig blok met daarin de nummers van

de gebruikte softkeys. In de flowchart van fig. 6.2.2.-1 komen twee van

dergelijke blokken voor.
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De eerste geeft het volgende menu in beeld.

START

Nadat het hoofdprogramma aIle initialisaties heeft gedaan, en de waarde

van de parameters heeft doorgegeven aan de subsystemen, zetten de

subsystemen 0,0 Volt op de ingang van de servoversterker in afwachting

van de eerste interrupt. Dit is een goed moment om deze servoversterkers

aan te schakelen. Nadat dit is gebeurd, drukt men op softkey 5 en het

eigenlijke hoofdprogramma start dan. Het volgende menu verschijnt dan in

beeld.

TRANSMIT PROGRAM MOVE QUIT

MANUAL MOVE MANUAL TURN SENSOR MOVE UPDATE STOP[RESET]

Aan iedere keuzemogelijkheid uit dit menu zal nu vervolgens een paragraaf

worden gewijd, am het doel en de werking van dit gedeelte van het

hoofdprogramma uit te leggen.

6.2.3 Transmit

Als deze softkey wordt ingedrukt, dan wordt de subroutine handshake

aangeroepen. Deze subroutine geeft aan aIle subsystemen een reset-puIs en

geeft vervolgens de momentele waarde van de parameters door. Deze softkey

kan bv. gebruikt worden, wanneer met behulp van de softkey Update de

periodetijd veranderd is en men deze wil doorgeven aan de subsystemen.

Als een parameter na een aanroep van Transmit een nieuwe waarde krijgt,

dan wordt dit op het beeldscherm vermeld door onder de momentele waarde

van de parameter te vermelden:

"Changing to" met daarachter de nieuwe waarde van de parameter.
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F

fig. 6.2.3.-1

6.2.4 Manual move

Flowchart subroutine Handshake

Oeze softkey wordt gebruikt om de lasmachine te bewegen naar een vooraf

opgegeven punt. Nadat de softkey is ingedrukt, vraagt het programma om de

coordinaten van het punt. Oit gebeurt niet met het BASIC commando input,

maar met een zelf geschreven subprogramma Input, dat informatie van het

toetsenbord haalt. Oit gebeurt, omdat bij het BASIC commmando input

zolang er geen gegevens zijn ingevoerd, het subprogramma STAP niet

gestart kan worden. Het opgegeven coordinatenpaar gaat fungeren als

mikpunt en zodra de variabele moving de waarde 1 heeft gekregen, gaat het

subprogramma STAP verplaatsingsvectoren in de richting van dit mikpunt
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berekenen. Als de lasmachine op een afstand , ~~II van dit mikpunt af is,

wordt er in de queue gekeken naar een nieuw mikpunt. Maar omdat de queue

leeg is, wordt de volgende verplaatsingsvector zodanig berekend, dat de

lasmachine precies op het mikpunt uitkomt. Tevens krijgt de variable

ready de waarde 1 (fig. 6.2.1.-1). Op dit laatste feit wordt in het

programma getest. Zodra we constateren, dat ready gelijk is aan 1, kunnen

we concluderen, dat de lasmachine het opgegeven punt heeft bereikt en

kunnen we moving de waarde 0 geven.

HANDSHAKE

~F.TURN

6.2.5 Manual turn

fig. 6.2.4.-1 Flowchart manual move

Deze softkey wordt gebruikt om de ~-motor naar een opgegeven hoekstand te

draaien. Het programma vraagt eerst om deze hoekstand en zet vervolgens

het sensorsubsysteem in de mode waarin deze de ~motor naar een opgegeven

hoekstand kan verdraaien. Het overzenden van de mode en de gewenste

hoekstand naar het sensorsubsysteem gebeurt in de subroutine Handshake.
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MTURN

HANDSHAKE

RETURN

6.2.6 Program move

fig. 6.2.5.-1 Flowchart manual turn

Een voorgeprogrammeerde baan bestaat uit een aantal coordinatenparen, die

de lasmachine meet aflopen. Nadat de softkey is ingedrukt, vraagt het

programma om de naam van de baan. Dit is de naam van een file op een

floppy-disk, waarin de coordinatenparen staan. Vervolgens leest het

programma het eerste coordinatenpaar uit de file en beweegt de lasmachine

naar dit punt op dezelfde wijze als hiervoor werd beschreven'voor manual

move. De lasmachine heeft dan het beginpunt van de baan bereikt en

vervolgens worden de volgende punten van de baan in de queue gezet. Het

volgen van de baan wordt gestart zodra er een willekeurige toets op het

toetsenbord wordt ingedrukt. Als het laatste punt van de baan wordt

bereikt, wordt door STAP de variabele ready gelijk aan 1 gemaakt, en

hierdoor kan het programma constateren dat het einde van de baan bereikt

is.

In het hoofdprogramma is ook een mogelijkheid aangebracht om een

dergelijke baan te programmeren en vervolgens vast te leggen op een

floppy-disk. Dit gedeelte van het hoofdprogramma wordt uitgevoerd als

tegelijkertijd de shift-toets en softkey k1 worden ingedrukt. Tijdens de

uitvoering van dit gedeelte van het hoofprogramma geeft het hoofd

computersysteem geen interrupts en geen verplaatsingsvectoren door aan de

subsystemen. De subsystemen zijn nu aan zichzelf overgelaten. Daardoor is

het mogelijk dat de lasmachine langzaam wegdrift.
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HANDSHAKE

F

Zet andere punten van
baan in queue

Ready = 0

F

6.2.7 Sensor move

fig. 6.2.6.-1 Flowchart program move

Deze softkey wordt gebruikt om het sensorgestuurd volgen van een lasbaan

te starten. Hiertoe krijgen de variabelen sensmove en moving de waarde 1

en wordt het sensorsubsysteem in de mode gebracht, waarin naar de lasbaan

wordt gezocht.
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maak queue leeg
Sensmove,~ 1
Movin9"~ 1

DIOde-byte,~ 3
Ready,~ 0

HANDSHAKE

F

T

fig. 6.2.7.-1 Flowchart sensor move

Tijdens het zoeken naar de lasbaan geeft het sensorsubsysteem in de

interruptroutine aan het hoofdcomputersysteem door, dat de hoekinformatie

gebruikt mag worden om een mikpunt te berekenen. Omdat de hoekstand niet

verandert tijdens het zoeken naar de lasbaan, gaat de lasmachine in de

richting van de sensorvector volgens een rechte lijn bewegen.
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Als het sensorsubsysteem de lasbaan vindt, dan
\

genereert het een

interrupt voor het hoofdcomputersysteem. Na deze interrupt berekent het

programma de coordinaten van het punt waar de sensor de lasbaan heeft

gevonden. Als de lastoorts dit punt is gepasseerd, dan gaan we testen of

we moeten stoppen met sensor gestuurd volgen. Dit stoppen gebeurt als de

queue leeg is of als de lasmachine het punt bereikt, waar de sensor de

lasnaad voor het eerst zag. De queue kan leeg raken als het sensor

subsysteem een tijd lang doorgeeft dat met de doorgegeven hoek geen

mikpunt mag worden berekend.

6.2.8 Stop

Als we de lasmachine tot stilstand willen brengen, zonder dat we de

noodstop gebruiken, drukken we deze softkey in. De variabele sensmove en

moving krijgen dan de waarde 0 en de lasmachine komt onmiddelijk tot

stilstand.

RETURN

fig. 6.2.8.-1 Flowchart stop

Het label Reset tussen rechte haakjes slaat op de softkey 19. Deze

softkey wordt geactiveerd door het tegelijkertijd indrukken van de shift

toets en de softkey k9. Als dit wordt gedaan dan verschijnt het eerste

menu van het hoofdprogramma weer in beeld. Als met behulp van de noodstop

de servoversterkers zijn uitgeschakeld, kan men deze softkey gebruiken om

de servoversterkers weer veilig aan te kunnen schakelen. Vervolgens kan

het hoofdprogramma weer gestart worden.



- 57 -

6. 2.9 Update

Men gebruikt deze softkey als men de waarde van een van de parameters wil

veranderen. Na indrukken van deze softkey kan men met behulp van een menu

een keuze maken welke parameter men aan wil passen. Is binnen 3 seconden

geen keuze gemaakt uit dit menu, dan verschijntt het hoofdmenu weer in

beeld. Het veranderen van de waarde van een parameter geschiedt met

behulp van de softkeys of met behulp van de zogenaamde knob, die zich op

het toetsenbord bevindt. De waarden van de volgende parameters kunnen

worden veranderd.

Snelheid

Voorloop

Queue-grootte

Screentrack

Papertrack

Periodetijd

Sensorregeling

Terugmeld

De waarde van de parameters uit de eerste kolom wordt meteen aangepast.

De waarde van de parameters uit de tweede kolom wordt pas aangepast,

nadat de subroutine Handshake eenmaal is uitgevoerd en de nieuwe waarde

van deze parameters aan de subsystemen is doorgegeven. De subroutine

Handshake wordt aangeroepen als manual move, manual turn, program move of

sens move wordt gestart of als de softkey Transmit wordt ingedrukt.

De parameters hebben de volgende betekenis.

- Snelheid Dit is de snelheid waarmee de lasmachine zich langs de

lasbaan beweegt.

- Voorloop Dit is de voorloopafstand ( =d ) van de sensor op de

lastoorts.

- Queue-grootte De queue-grootte bepaalt het maximum aantal mikpunten,

dat kan worden opgeslagen.

- Screentrack Deze optie kan aan of uit staan. Als deze optie aanstaat,

worden de momentele positie, verplaatsingsvector, mikpunt, snelheid

en hoekstand op het scherm zichtbaar gemaakt.

- Papertrack Deze optie heeft dezelfde functie als screentrack, aIleen

worden nu de positie enz. opgeslagen in het geheugen. Als deze optie

aanstaat wordt de softkey k2 gelabeld met "Track[print]". "Print"

komt overeen met sofkey 12 en kan gebruikt worden om de inhoud van

het geheugen uit te printen. Softkey 2 wordt gebruikt om het opslaan
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van gegevens in het geheugen te starten of te stoppen. De eerste

keer dat deze softkey wordt ingedrukt, wordt het opslaan van

gegevens gestar~ en hiermee wordt gest9pt als de softkey een tweede

keer wordt ingedrukt. Iedere keer als het opslaan van gegevens wordt

gestart, wordt eerst het gehele geheugen leeg gemaakt. Of het

programma momenteel de gegevens wel of niet opslaat in zijn geheugen

wordt op het beeldscherm aangegeven onder de waarde van de parameter

papertrack met "tracking" resp. "waiting".

Periodetijd Dit is de periodetijd waarmee het hoofdcomputersysteem

verplaatsingsvectoren doorgeeft aan de subsystemen.

Sensorregeling Dit is de mode waarin het sensorsubsysteem werkt. Met

behulp van Update kan deze in de modes 'linksom', 'rechtsom' of

'off' worden gezet. De parameter sensorregeling heeft de waarde

'off', als het sensorsubsysteem de hoekstand van de ~-motor regelt.

Als de softkey Sensor move wordt ingedrukt, verschijnt achter

sensorregeling de waarde 'searching'. Deze gaat automatisch over in

'linksom' of 'rechtsom' als de lasbaan gevonden wordt.

Terugmeld Als de optie terugmeld aanstaat, dan geven het X- en

Y-subsysteem de momentele positie van het ophangpunt in de

interruptroutine door aan het hoofdcomputersysteem. Deze positie

wordt niet voor het algoritme gebruikt, maar alleen om met behulp

van screentrack of papertrack de grootte van de correctie in het X

en Y-subsysteem zichtbaar te kunnen maken.

De waarden van de parameters worden op de volgende manier op het

beeldscherm zichtbaar gemaakt ( fig. 6.2.9.-1 ).
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PERIOOE-TIJD = 500 mSEC
Changing to 200 mSEC

SNELHEIO = 15.0 mm/SEC
SENSORREGELING :: Off Screentrack on

Terugmeld off
VOORLOOP-AFSTANO = 115 nun Changing to on
QUEUE-GROOTTE = 40 Papertrack on

waiting

Ox = 0 Xc = 2687 V :: 0.00 nun/SEC
Oy = 0 Yc :: 1531 Fi = 148.42

TRANSMIT PROGRAM MOVE Track[print] QUIT

MANUAL MOVE MANUAL TURN SENSOR MOVE UPDATE STOP[RESET]

fig. 6.2.9.-1 Het beeldscherm
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7. BESCHOUWINGEN OVER FASE 2 EN 3

Dit hoofdstuk beschrijft de ideeen, die er momenteel bestaan over de

voortzetting van het onderzoek in fase 2 en 3. De uiteindelijke

realisering van deze ideeen zal beschreven worden in het afstudeerverslag

van Rinie van Roosmalen, dat zal verschijnen rond december 1985.

7.1 De'derde translatievrijheidsgraad

In de eerste fase van het onderzoek viel het uiteinde van de lastoorts

samen met het draaipunt. Dit uiteinde van de lastoorts is het zogenaamde

Tool Center Point (TCP) van ons robotsysteem. Dit i~ namelijk het punt

wat we willen besturen, zodat we het op de lasbaan kunnen houden. In de

eerste fase van het onderzoek werden aIleen de X- en Y-bewegings

vrijheidsgraad gebruikt voor de besturing van het Tool Center Point. In

de tweede en de derde fase wordt onder de rotatietafel een translatie

eenheid aangebracht, die de lastoorts kan bewegen. Deze translatie

eenheid bestuurt de R-bewegingsvrijheidsgraad.

fig. 7.1.-1 Ophanging van de lastoorts
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Nu worden behalve de X- en de Y-bewegingsvrijheidsgraad ook de R- en de

~-bewegingsvrijheidsgraadgebruikt om de positie van het Tool Center

Point te besturen. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat de lastoorts

binnen de lasbaan blijft en om de stand van de lastoorts ten opzichte van

de lasnaad te kunnen ver~oderen. Door deze constructie vallen het Tool

Center Point en het draaipunt niet meer samen.

y. as

sensor meet lijn

laltoorts

X-as

fase

draaipunt

X-as

fase 2 en 3

fig. 7.1.-2 Definitie van punten en vectoren

De vector van het draaipunt naar het Tool Center Point noemen we

toortsvector. De lengte r van deze vector kan door de R-bewegings

vrijheidsgraad gevarieerd worden. De vector van het draaipunt naar het

sensorreferentiepunt blijven we sensorvector noemen. Deze vectoren hebben

onderling een vaste hoek e. De hoek $ is de hoek tussen de positieve X-as

en de toortsvector. Door nu het draaipunt evenwijdig aan de lasbaan te

bewegen, voIgt de lastoorts de lasbaan. De volgende formules zijn nu van

toepassing :

x = x + r cos $
TCP

Y
TCP

= Y + r sin $ (7.1.1)

Hierin is r de lengte van de toortsvector en zijn (xTCP'YTCP) de

coordinaten van het Tool Center Point.
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De coordinaten van het draaipunt zijn (x,y). omdat het ophangpunt zich

loodrecht boven het draaipunt bevindt, zijn (x,y) ook de coordinaten van

het ophangpunt7 in de rest van dit verhaal zullen deze twee namen dan ook

door elkaar worden gebruikt.

De vier bewegingsvrijheidsgraden gaan we nu als volgt gebruiken om het

Tool Center Point langs de lasbaan te bewegen. Op de in principe rechte

stukken van de lasbaan gebruiken we alleen de X- en de Y-bewegings

vrijheidsgraad om het Tool Center Point langs de lasbaan te sturen. De

stand van de R- en de ~-motor verandert dan niet. De stand van de

~-motor bepaalt of er slepend ( a(90o of stekend ( a)90o ) wordt gelast

(fig. 7.1.-3). In de vakgroep WPB van de afdeling der Werktuigbouwkunde

wordt onderzoek gedaan welke a de beste resultaten geeft.

r
bewegingsrichting

fig. 7.1.-3

'lasbaan

!
bewegingsrichting

lastoorts

Stand van de lastoorts t.o.v. de lasbaan

lasbaan

De X- en Y-bewegingsvrijheidsgraad bepalen de ligging van het draaipunt.

Met behulp van het sensorsubsysteem worden de coordinaten van een punt

(xs'ys) op de lasbaan bepaald. De vector van een mikpunt naar het punt

(x ,y ) moet nu dezelfde lengte en richting hebben als de toortsvector,
s s

om ervoor te zorgen dat het draaipunt een zodanige baan beschrijft dat

het Tool Center Point de lasbaan volgt.

x = x - r cos $m s = y - r sin $
s

(7.1.2)

Hierin is r de lengte van de toortsvector en zijn (x ,y ) de coordinaten
m m

van het mikpunt.
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Tijdens het bewegen van de lastoorts door een hoek in de lasbaan is de

stand van de X- en de Y-motor onveranderlijk en geschiedt de

voortbeweging van de lastoorts met behulp van de R- en de ~-bewegings

vrijheidsgraad. Dit gebeurt als volgt

Het sensorsubsysteem bepaalt de exacte ligging van het hoekpunt.

Vervolgens wordt het draaipunt tot stilstand gebracht op de

bisectrice van de hoek. Dit houdt in dat de hoek e zodanig moet

zijn, dat de sensor de hoek in de lasbaan 'ziet' voordat het

draaipunt zich op de bisectrice bevindt.

Nu nemen de R- en ~-bewegingsvrijheidsgraadhet bewegen van de

lastoorts over van de X- en Y-bewegingsvrijheidsgraad. Ook het R

en ~-subsysteem worden aangestuurd met een verplaatsingsvector

! = (~r,~~).

/

/

fig. 1.1.-3 De beweging van de lastoorts door een hoek
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De X- en Y-bewegingsvrijheidsgraad nemen het bewegen van de

lastoorts weer over als de hoek a tussen lastoorts en het rechte

stuk in de lasbaan na de hoek gelijk is geworden aan de hoek tussen

lastoorts en het rechte stuk in de lasbaan voor de hoek, voordat de

beweging werd overgenomen door de R- en ~-bewegingsvrijheidsgraad.

7.2 De systeemopbouw

Het besturingssysteem voor fase 2 en 3 wordt met een suhsysteem

uitgebreid ten opzichte van fase 1. Dit is het R-suhsysteem, dat zorgt

voor de aansturing van de translatie-eenheid. Deze translatie-eenheid

werd voorzien van een incrementele opnemer, die identieke signalen levert

als de opnemer op de ~-bewegingsvrijheidsgraad.Daardoor is de opbouw van

het R-subsysteem vrijwel gelijk aan de ~pbouw van het ~-subsysteem.

Roofdcoaputerayateea

Lineaire array
~~.. ~-aubsyateea

sensor
R-subsyateea X-subsysteea Y-subsystaea

fig. 7.2.-1 Systeemopbouw tijdens fase 2
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In fase 2 wordt de sensor met 6 fototransistoren nog toegepast. Oeze

wordt aan het ~-subsysteem gekoppeld. oit subsysteem krijgt hierdoor een

dubbele functie nl.

Het regelen van de ~-motor naar aanleiding van de opgegeven ~~.

Het regelen van de ~-motor zodat het sensorreferentiepunt op de

lasbaan blijft, zodat er een mikpunt kan worden bepaald.

Het zal duidelijk zijn dat deze twee·taken niet tegelijkertijd kunnen

worden uitgevoerd. Oaarom zal in fase 2 tijdens het volgen van een recht

stuk in de lasbaan het sensorreferentiepunt op de lasbaan worden

gehouden. Het hoofdcomputersysteem kan dan mikpunten bepalen en zodoende

de lasbaan volgen. Tijdens het bewegen van de lastoorts door een hoek

wordt de ~-motor geregeld naar aanleiding van de opgegeven ~~. Nu kunnen

er geen mikpunten worden berekend en daarom wordt er aangenomen dat de

hoek exact 90 0 is. Oeze problemen zijn opgelost in fase 3, als de sensor

rechtstreeks aan de hoofdcomputer is gekoppeld.

Boofdcoaputersysteem

OPS seoaor ~-subsysteem R-subByBteem X-BubByBteem Y-Bubsysteem

fig. 7.2.-2 Systeemopbouw tijdens fase 3



- 66 -

7.3 De OPS-sensor

In fase 3 van het onderzoek wordt de lineaire array sensor vervangen door

de Optische Profiel Sensor (OPS) van de firma Oldelft (lit. 13). Deze

sensor kan een profiel in een werkstuk opnemen en herkennen en is reeds

enkele malen met succes toegepast bij het automatiseren van andere

lasprocessen (lit. 14).

De sensor maakt gebruik van het principe van de driehoeks dieptemeting.

Daartoe werpt een laser een lichtstraal op het werkstuk. Afhankelijk van

de hoogte waarop het werkstuk zich bevindt, belicht de gereflecteerde

lichtstraal een punt op het detector-array (fig. 7.3.-1). Hiermee kan de

hoogte van de sensor boven het werkstuk worden vastgesteld. Om nu een

heel profile te kunnen opnemen, wordt met behulp van een motor en een

spiegel de laserstraal afgebogen en op het werkstuk geworpen. Op dezelfde

as, waarop de eerste spiegel is gemonteerd, is nog een tweede spiegel

bevestigd, die de gereflecteerde straal weer op het detectie-array werpt.

Op deze manier kan de afstand van de sensor tot verschillende punten op

een lijn worden vastgesteld en kan er een hoogteprofiel worden bepaald.

laser --------1

laser beam --------1

depth range --------1

,-------dl!tec:tor array

_------objec:tive lens

'--------sc:anning axis

fig. 7.3.-1 Principe van de driehoeks dieptemeting
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. object

---- depth range

~1-------

I
I

I ,/
I //
f ,/
f,/'/
v

laserbeam projectlon-~h~

scanning motion

welding process

~ . laser

(@/~ ---- fOCUSSi~ lens

~CCO-<... ',,0<10<

motor _~~~~~~~iij~~~~;;ii=--~~.;~~""f..- \ objective

angle sensor ~ . -scanning axis

'"",
beam deflector mirror ~------viewing mirror

fig. 7.3.-2 De OPS sensor

Nadat de rneetgegevens van een scanlijn zijn gelineariseerd (fig 7.3.-3),

wordt op deze gegevens een datareductie toegepast en gekeken of het

opgenornen profiel past op een van te voren vastgelegd profiel. De

gegevens die uit dit proces kornen, worden doorgegeven aan het

hoofdcomputersysteem.

,,..-------------------------_......,
I
II_
I
I
I
I
I
I
I

I
I_________________________,i

fig. 7.3.-3 Signaal verwerking in de OPS
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Met behulp van deze sensor kunnen we ook bij de nadering van een hoek in

de lasbaan de ligging van het hoekpunt en de grote van de hoek bepalen.

In figuur 7.3.-4 staan vier opeenvolgende posities van de sensormeetlijn

getekend. Tijdens het volgen van een recht stuk in de lasbaan ziet de

sensor maar een punt van deze lasbaan ( punten A en B ). Bij de nadering

van een hoek in de lasbaan ziet de sensor echter twee punten van de

lasbaan. Als de ligging van de punten C, D, E en F bekend is, dan kan de

ligging van het hoekpunt en de grootte van de hoek worden berekend •

••naor",••Uiin

fig. 7.3.-4 De nadering van een hoek
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8. SLOTOPMERKINGEN

8.1 De stand van het onderzoek

In de voorafgaande hoofdstukken is het baanvolgalgoritme, de hardware en

de software beschreven, zoals die momenteel is gerealiseerd. Dit alles te

samen rondt het onderzoek voor fase 1 af. De opstelling is in staat om

vanuit een willekeurige beginpositie binnen de lasbaan deze op te zoeken

en vervolgens te volgen. De lasmachine stopt zodra de lastoorts weer het

punt bereikt waar de sensor de lasbaan heeft gevonden. Nag niet

geImplementeerd is dat de lasmachine zich vervolgens weer naar het

beginpunt beweegt en de rotatietafel een draai laat maken van 360 0 om de

toevoerdraden naar de sensor af te wikkelen. Dit alles vereist echter

alleen kleine aanpassingen in het hoofdprogramma.

Aan een tweetal problemen in de proefopstelling dient nog aandacht te

worden geschonken :

De nulpuntsopnemer op de rotatietafel is erg storingsgevoelig.

Ooordat de spleet, waardoor het licht moet vallen erg smal is, valt

er ook weinig ligt op de opnemer. Daarom is een vrij grote

terugkoppelweerstand nodig over de opamp. Oit heeft tot gevolg dat

storingen vrij gemakkelijk een nulpuntspulsje kunnen opwekken.

De spanning op de ingang van de ADC in het X- en Y-subsysteem

vertoont een vrij groot stoorsignaal met een frekwentie van 6 MHz.

Dit heeft tot gevolg dat de positie van het ophangpunt niet

nauwkeurig kan worden bepaald. Een betere ontkoppeling van de

voedingsspanning zou hier een oplossing kunnen brengen.

8.2 Aanbevelingen

De volgnauwkeurigheid van de CP-regeling is getest met behulp van de

mogelijkheid om gegevens over het volgen van de baan op te slaan in het

geheugen van het hoofdcomputersysteem. Hieruit bleek dat de maximale

afwijking van de lastoorts ten opzichte van de lasbaan ongeveer 1 mm was.
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Dit komt overeen met de resolutie van de lineaire array sensor, waarvan

de afstand tussen twee pixels gelijk is aan 1 mm.

De volgnauwkeurigheid kan nog verbeterd worden bij de toepassing van de

OPS-sensor, die een resolutie heeft van ongeveer 0,4 rom. Ook de ruis op

de ingang van de ADC heeft een nadelige invloed op de volgnauwkeurigheid.

Met deze methode beoordeelt men de afwijking tussen door het systeem

opgemeten posities van de lasbaan en door het systeem opgemeten posities

van de lastoorts. Het is aanbevelingswaardig om ook een methode te

ontwikkelen, waarmee de werkelijke afwijking van de lastoorts ten

opzichte van de lasbaan kan worden vastgesteld.

De afstand tussen twee opeenvolgende baanpunten wordt bepaald door het

produkt van snelheid en periodetijd. Hoe kleiner deze afstand is hoe

beter de lasmachine de lasbaan kan volgen. Omdat de snelheid wordt

voorgeschreven door het lasproces, ligt de enige mogelijkheid van

verkleinen van deze afstand in het verkorten van de periodetijd. Een

ondergrens voor de periodetijd is de tijd, die de hoofdcomputer nodig

heeft voor de uitvoering van het subprogramma STAP. Momenteel varieert

deze uitvoeringstijd tussen 20 en 200 mSEC, afhankelijk van de

hoeveelheid informatie die op het beeldscherm gezet moet worden. Een

mogelijkheid om de uitvoeringstijd van het subprogramma STAP te bekorten

is dit subprogramma omschrijven in PASCAL. De gecompileerde PASCAL tekst

voor dit subprogramma kan vanuit een HP-BASIC programma worden

aangeroepen.

Bij de uiteindelijke realisering in de praktijk zal men nog een aantal

punten in ogenschouw moeten nemen.

In de praktijk is het mogelijk dat het werkstuk niet exact

horizontaal ligt. Daarom zal ook de hoogte van de lastoorts regelbaar

moeten zijn. De input gegevens voor deze regeling kunnen uit de

informatie van de OPS sensor worden gedestilleerd. Een bewegings

vrijheidsgraad loodrecht op het werkvlak is tevens nodig om de

toorts/sensor kombinatie over een I-balk van het ene naar het andere

kompartiment te kunnen bewegen.

Per motor is er steeds een subsysteem aanwezig. In de praktijk zal

men deze subsystemen het liefst Z9 dicht mogelijk bij de motor

opstellen. De communicatie tussen de hoofdcomputer en de subsystemen

via parallelle lijnen is dan minder wenselijk. Het hele communicatie

concept zal dan vervangen moeten worden door een snelle seriele

communicatie.
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Het regelen van de snelheid van een motor geschiedt momenteel nog

door de PI-regelaar/servoversterker. De ~-processor in de subsystemen

heeft nog genoeg rekencapaciteit over om een digitaal regelalgoritme

te kunnen implementeren, dat deze taak over neemt. Een aanzet tot het

realiseren van een dergelijke regeling is beschreven in het

stageverslag van Theo Versteeg ( lit. 15 ).
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