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SAMENVATTING

In het kader van het onderzoek "Sensorgestuurd lassen" dat o.a.

plaatsvindt bij de vakgroep Meten en Regelen wordt een lasnaadvolg

systeem beschreven bestaande uit een industriele robot die voor boog

lassen is ingericht en een optische profielsensor waarmee de ligging

en de vorm van de lasnaad bepaald kan worden. De besturing wordt

gecoordineerd door een procescomputer. Deze verzorgt behalve het

uitlezen van sensorgegevens en het verwerken ervan tot stuurwaarden

die aan het robotsysteem kunnen worden aangeboden, ook de bediening

van de lasapparatuur en de werkstukmanipulator.

De sensor meet de positie van de lasnaad t.o.v. de huidige toorts

positie, de relatieve hoogt~ van het werkstuk en andere belangrijke

gegevens zoals het naadvolume. De meetdata worden via een byte

seriele lijn aangeboden aan de procescomputer. Deze verwerkt de gege

vens tot signalen voor de digitale ingangen van de robotcontroller.

Voorts zijn tal van voorzieningen geprogrammeerd voor het initiali

seren van het proces (naadzoekprocedure), datalogging en beeindiging

van het proces. Nagegaan wordt hoe met deze uitrusting een pendelend

lassen kan worden uitgevoerd. Tot slot zijn er een aantal conclusies

en aanbevelingen m.b.t. vervolgonderzoek gegeven.
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SUMMARY

Research on "sensor controlled robot welding" is one of the activi

ties of the professional group "Measurement and Control".

A seamtracking system, consisting of an industrial arc welding robot

and an optical profile sensor which detects the arrangement and posi

tion of the seam, is described. A process computer supervises the

system, reading sensor messages and steering the robotsystem.rt also

controls the weld installation and the workpiece manipulator.

The sensor gives out the position of the seam compared to the present

torch position and also the relative height of the workpiece and

other important information e. g. seam-volume. The processcomputer

receives the measurement-data by means of a byte-serial interface and

transforms them to digital information suitable for the robot con

troller. The system also provides for searnfinding, data logging and

the termination of the proces after end of seam detection.

The Froblern of realizing a sensor controlled weaving motion with this

system is being considered.

Finally some conclusions and recornrnandations for future research are

given.
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VOORWOORD

Wee degene die in de greep van de robots komt:

ze laten je niet meer los.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van projectgroep 5

"Sensorgestuurd robotlassen" van de interafdelingswerkgroep "Flexibe

Ie Automatisering en IndustrHHe Robots" van de Technische Hogeschool

Eindhoven, een samenwerking tussen de vakgroepen Produktietechnologie

en Bedrij fsmechanisatie (WPB) van de afdeling Werktuigbouwkunde en

Meten en Regelen (ER) van de afdeling Elektrotechniek.

Ik wil deze gelegenheid benutten mijn dank voor het slagen van het

onderzoek te uiten aan:

- de firma Oldelft (Optische Industrie "De Oude Delft") voor het

beschikbaar stellen van de twee Optische Profiel Sensoren, alsmede

voor hun nimrner aflatende belangstelling, hun toenemend enthousias

me en hun bruikbare adviezen,

- ASEA Apeldoorn voor hun belangstelling en ondersteuning bij pro

blemen,

- ESAB Belgie voor het (letterlijk en figuurlijk) aandragen van een

practisch lasprobleem, en voor het optimisme en de inzet van

dhr. Goos,

- De medewerkers en afstudeerders van de vakgroep WPB voor als bleek

dat electrotechnici toch niet veel van lassen wisten,

- AIle medewerkers afstudeerders en stagaires van de vakgroep ER m.n.

P. Huber, G. Brummans, J.v. Dinther en J. v. Gennip voor hun assis

tentie bij het realiseren van de componenten van het systeem,

prof.ir. F.J. Kylstra voor het uitkomst brengen bij administratieve

problemen, en mijn beide coaches W.J. Bogers en ire N.G.M.

Kouwenberg voor de overtreffende trap van aIle voorafgaande dank

betuigingen.

Hans Klaassen,

december 1984
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1. Interfacinq van een Optische Profiel Sensor met een Industriele

Lasrobot.

1.1 Inleiding

Door uitbreiding van de mogelijkheden van industriele robots vinden

deze toepassing in steeds meer industriele processen. Een industriele

robot is "een in meerdere vrijheidsgraden vrij programmeerbare han

teermachine geschikt voor industrieel gebruik". In de wijze van be

sturing kunnen we de "Point To Point" en de "Continuous Path" bestu

ring onderscheiden. De PTP-vorm is zeer geschikt voor handling,

assemblage en puntlassen, echter voor het bewerken van produkten m.n.

booglassen is een nauwkeurige baansturing (CP) nodig.

Bij exact voorgeschreven afmeting en positie van het werkstuk kan met

een eenmalige programmering worden volstaan voor het lassen van tal

loze produkten, echter in de praktijk van het produktieproces blijkt

dat het realiseren van zulke kleine toleranties zeer kostbaar en soms

onuitvoerbaar is. Hier kan het gebruik van sensoren uitkomst bieden.

De voordelen van sensorgebruik zijn:

minder hoge eisen aan de positionering van het werkstuk,

- minder hoge eisen aan de toleranties van het werkstuk,

- vervorming van het werkstuk tijdens de bewerking kan gedetecteerd

worden en de bewerking hierop aangepast,

- minder nauwkeurig programmeren mogelijk, dus opvoeren van de pro

grammeersnelheid, en

- hogere productiviteit.

Nadelen van sensorgebruik zijn echter

- hoge investeringskosten,

- weinig robots geschikt door interface-problemen

Talloze sensor-technieken zijn voor industrieel robotlassen te ge

bruiken met name zijn contactloze sensoren zeer aantrekkelijk. Voor

een hoge productie is het on-line type dat tijdens de bewerking cor

rectiewaarden aanlevert favoriet. In het algemeen zijn deze correc

tiewaarden vectorieel i.p.v. scalair. Het integreren van sensoren in

de robotbesturing wordt hierdoor mede gecompliceerd.
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1.2 Het onderzoek

Oit onderzoek is te plaatsen binnen de Interafdelingswerkgroep

"Flexibele Automatisering en Industriele Robots (FLAIR)", een samen

werking tussen de vakgroepen Productietechnologie en Bedrij fsmecha

nisatie (WPB) van de afdeling Werktuigbouwkunde, en de vakgroep Meten

en Regelen (ER) van de afdeling der Elektrotechniek. Het doel van

deze werkgroep is een bijdrage te leveren aan de volgende generatie

robots. Oit afstudeeronderzoek valt binnen het kader van projectgroep

5 "Sensorgestuurd Robotlassen".

Het onderzoek is een voortzetting van het werk van Notermans [5], die

gebruik gemaakt heeft van een "lasmachine" als manipulator. Oe resul

taten van deze studie waren dermate bemoedigend dat dit vervolgonder

zoek is aangevangen, nu gebruik makend van een industriele robot als

manipulator.

Het creeren van een geintegreerd sensor-robot-las besturingssysteem

waarin de interface-probleem-oplossing centraal staat is het onder

werp van dit onderzoek.

Het verslag is op te delen in een aantal gedeelten'. Ten eerste wordt

een inleiding gegeven over lasrobots en conventionele methoden van

naadvolgen. Vervolgens worden beschrijvingen gegeven van het ASEA

IRb 6/2 robotsysteem (hoofdstuk 3) en de ESAB lasapparatuur (hoofd

stuk 4). In hoofdstuk 5 worden de B- en C-modellen van de Oldelft

Optische Profiel Sensor beschreven, waarna in hoofdstuk 6 het prin

cipe van de koppeling tussen alle systemen wordt uitgelegd.

Uitgevoerde experimenten met de hiervoor beschreven componenten vin

den we in hoofdstuk 7, terwijl hierbij tevens een beschrijving wordt

gegeven van de proces-afhankelijke software van de gebruikte proces

computer. Een practisch probleem, aangedragen door de firma ESAB

Belgie komt aan de orde.

Tenslotte worden in hoofdstuk 8 een aantal conclusies, opmerkingen en

aanbevelingen voor vervolgonderzoek naar voren gebracht.
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2. Lasrobots en Seam Tracking

2.1 Robots en lassen

De op dit moment toegepaste robots voor punt- en boog-lassen zijn

veelal nog van de eerste generatie d.w.z. dat ze uitsluitend een

voorgeprogrammeerde baan kunnen volgen. Vaak kunnen ze uitsluitend in

"Point-To-Point n mode werken. De baan bestaat dan uit een aantal

punten, waarvan ieder punt door de robot wordt bereikt, waardoor de

snelheid over het puntentraject niet constant is. Bovendien worden de

punten niet met elkaar verbonden door rechte lijnen, maar door ge

kromde , wat veroorzaakt wordt door de wijze van besturing: tussen

twee punten worden alle as-motoren zodanig aangestuurd dat ze gelijk

tijdig starten en gelijktijdig in het eindp~nt aankomen.

Deze PTP besturingsmethode kan gebruikt worden bij puntlassen, echter

voor booglassen is de CP( "Continuous Path")- besturing noodzakelijk.

Hierbij blijft de bewegingssnelheid over het gehele traject (al be

staat dit uit meerdere punten) vrijwel constant en is het ook veelal

mogelijk dat tussen twee punten van het traject een rechte baan gein

terpoleerd wordt.

De programmering van een eerste generatie robot was ook vrij lastig:

Men moest de robot in de juiste positie brengen door het apart aan

sturen van alle assen apart, waarna men de dan bereikte positie door

het op laten slaan van de as-standen kan programmeren. Dit veroor

zaakte mede dat het programmeren van de robot een vri j langdurige

zaak was

Een laatste en voor ons essentieel nadeel van de eerste generatie

robots is het ontbreken van aansluitmogelijkheden van sensoren, waar

door bijv. een afwijking van een voorgeprogrammeerde baan niet kan

worden gecorrigeerd. Deze afwijkingen kunnen door een aantal redenen

ontstaan, echter ze te vermijden is vaak zeer kostbaar en/of moeilijk

te realiseren. Indien men toch wel automatiseren zal men een compro

mis moeten zoeken tussen beter gedefinieerde werkstuk-toleranties en

-afmetingen en het gebruik van sensoren.
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Voor dit laatste kon men dus niet gebruik maken van eerste generatie

robots, echter robots van de tweede generatie hebben wel de (beperk

te) mogelijkheid tot het aansluiten van extra sensoren. Bavendien

hebben ze de hiervoor genoemde nadelen niet of in mindere mate, en

ook is het programmeren aanzienlijk eenvoudiger, maar tevens zijn de

mogelijkheden hiervoor uitgebreider geworden.

Beperken we ons tot het electrisch booglassen met behulp van een ro

bot dan rijst de vraag, welke lasprocessen hiervoor geschikt zijn ?

Hiertoe eerst een korte inventarisatie:

Lassen is een mechanische verbindingstechniek, waarbij de te verbin

den constructiedelen door locale energietoevoer plaatselijk in een

vloeibare fase gebracht worden. Tevens kan extra materiaal toegevoegd

worden om de verbinding te verbeteren. Tegen de negatieve invloed van

zuurstof, waterstof en stikstof zullen we het smeltbad moeten be

schermen.

Verschillende lasmethodes zijn:

- MMA (Manual Metal Arc) welding, waarbij een beklede electrode (ter

bescherming van het lasbad door slakvorming) met de hand wordt

toegevoerd,

- SA (Submerged Arc) welding, waarbi j de baog, tussen een continu

I toegevoerde draad en het werkstuk, beschermd wordt door hem af te

dekken met poeder,

- TIG (Tungsten Inert Gas) lassen : een niet op te gebruiken (Tung

sten) electrode zorgt voor de energietoevoer en wordt afgeschermd

met een inert gas. Eventueel extra toevoegmateriaal wordt apart

toegevoerd.

- MIG (Metal Inert Gas) lassen : de boog tussen werkstuk en continu

toegevoerde electrode bevindt zich in een atmosfeer van inert gas

bijv. Helium of Argon.

- C02 lassen : identiek met MIG_lassen, behalve dat het beschermgas

het niet-inerte C02 is, wat een andere samenstelling van de toe

voegdraad vereist {ook wel MAG (Metal Active Gas) lassen genoemd).

De laatste 4 methodes zijn geschikt voor automatisering. Het door ons

gebruikte lasproces was het MIG (Argon) lassen. De lasapparatuur

wordt verder beschreven in hoofdstuk 4.
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2.2 Seamtracking

Definitie: Seamtracking is de gemechaniseerde beweging van een las

toorts langs of door een lasnaad waarbij rekening gehouden

wordt met niet-uniformiteiten van het werkstuk.

In vele gevallen is lasnaadvolgen een 2-dimensionaal proces, sorns 3

dimensionaal. Indien nog meerdere coordinaten dan 3 geregeld worden

(zoals de stand van de toorts t.o.v. het werkstuk) valt dit niet meer

onder lasnaadvolgen maar is het een onderdeel van process-control,

het regelen van de procesparameters (zoals spanning, stroom, draad

toevoersnelheid, toortshoek, draaddikte etc.)

We kunnen naadvolgmethodes grofweg in 4 systemen opdelen C17], welke

aangeven tot welke "eerste orde" bewegingen de lastoorts in staat

is:

A. Systemen gesteund door het werkstuk

B. Rail-geleide systemen

c. Het geometrisch analogon

D. Numerieke besturing

De tweede beslissing die genornen meet worden behelst de "tweede orde"

beweging van de lastoorts relatief tot de naad. Elk van de 4 eerste

orde bewegingssystemen is voorzien van een tweede orde beweging

zijnde:

1. Geen automatische correctie

2. Automatische correctie - direct door de werkstuk configuratie

3. Automatische correctie - door voorprogrammering

4. Automatische correctie - door in-process intelligence.

Dit levert een 4x4 matrix met 16 categorien op (zie tabel 2.2.1). Een

beschrijving van de systemen volgt.



Systems providing second order (fine) movement of the welding head

Systems for first order I 2 3 4
(coarse) f:,'11idance or support

of the welding head
No corx:ecting

Automatic correction
Automatic correction

Automatic correction
- di rectly by joint! -by in-process

programme
workpiece configuration

- by pre-programming
intelligence

A Al A2 A3 A4
Workpiece supported
systems in use in use not possible in use

n BI B2 B3 B4 I
.' .Jnail guidance systems ~

(excluding NC systems) in use in use in use in use I

C CI C2 C3 C4
Geometrical analogues in use not known to be in use not known to be tn use in use

but possible but possible

D DI D2 D3 D4
Numerical control
(including'those rail based) tn use not known to be in use in use in use

but possible

label 2.2.1 Het classificatie systeem
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ad A) Hieronder vallen alle lasmachines die uitsluitend op het werk

stuk steunen. Een voorbeeld hiervan is een wagentje waarop lastoorts

en lasapparatuur zijn bevestigd, en dat vrij is om op wieltjes te

bewegen over het werkstuk-oppervlak. Er worden geen externe rails of

geleiders gebruikt om de beweging te bepalen.

ad B) Vaak is het noodzakelijk dat het wagentje met de lastoorts

langs een rail of geleider loopt. De rails kunnen aan het werkstuk of

op geschikte bevestigingen (niet in contact met het werkstuk) gemon

teerd zijn. Meestal liggen de geleiders nominaal parallel aan de

lasnaad, en kleine onregelmatigheden kunnen door correctiesystemen

worden bijgestuurd.

ad C) Nu wordt niet de lasnaad zelf gevolgd, maar (net zoals vaak bij

snijden het geval is) een geometrisch analogon zoals

- een tekening van het werkstuk en de naad

- een strip materiaal parallel aan de naad op het werkstuk bevestigd

- een model (eventueel op schaal) van het werkstuk

ad D) Informatie omtrent de ligging van de naad in de ruimte wordt

hier in digitale vorm opgeslagen, en bij uitvoering weer opgeroepen.

De besturing kan PTP of CP zijn. Lasparameters zoals spanning,

stroom, snelheid etc. voor een bepaald proces kunnen ook opgeslagen

worden.

Tweede orde bewegingen:

ad 1) Geen automatische correctie.

Vaak is het niet noodzakelijk de beweging van de lastoorts bij te

sturen vanwege voldoend nauwkeurig bekend zijnde positionering van de

lasnaad en werkstuk. De karakteristieke punten van de ligging van de

naad worden geprogrammeerd (en eventueel door een "dry run" getest),

echter tijdens het lassen is geen terugmelding mogelijk.

Bij sommige machines bestaat de mogelijkheid om de operator een mis

plaatste lastoorts met de hand bij te laten regelen.
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ad 2) Automatische correctie door werkstukconfiguratie.

Dit kan bijv. gerealiseerd worden door een pen of een wieltje welke

voortloopt door de nog niet gelaste naad. Dit wieltje zit star beves

tigd aan de toorts zodat als di t de veranderingen van de naad volgt

de toorts deze veranderingen ook volgt. De fout die optreedt door dat

het wieltje voor de toorts uitloopt kan verkleind worden door ook

achter de toorts een dergelijk wieltje te plaatsen.

ad 3) Automatische correctie door voorprogrammering.

Hierbij wordt in twee slagen gewerkt: in de eerste slag wordt door

een sensorsysteem de positie van de naad in de ruimte bepaald. Het is

noodzakelijk dat hierbij een referentie-coordinatenstelsel wordt

gehanteerd. In de tweede slag wordt de vastgelegde naad met de las

toorts "afgespeeld".

ad 4) Automatische correctie door in-process intelligence.

In dit type systeem wordt de positie van de lastoorts voortdurend

bijgesteld of gecorrigeerd gedurende het lassen! De informatie wordt

verkregen door sensoren welke de naad vlak voor de toorts aftasten

(al dan niet contactloos) (Volgsystemen welke gebruik maken van in

formatie uit het lasproces worden niet bekeken). Deze informatie

wordt dan aan het controle-syst~emvan de lasmachine toegevoerd.

Omdat de sensor zich voor de lastoorts bevindt zal een volgfout op

treden tenzij de informatie via een vertragingslijn (geheugenfunc

tie), waarvan d~ vertraging correspondeert met de voortloopafstand,

aan het besturingssysteem wordt toegevoerd.

Dit afstudeeronderzoek houdt zich bezig met een systeem van de klasse

04, en in [17J worden een aantal verschillende mechanische naadvolg

systemen beschreven.

Pas rond ongeveer 1980 zijn optische naadvolgsystemen zover ontwik

keld dat de eerste testen kunnen worden uitgevoerd. om tevens te

zorgen dat de systemen aan 4. voldoen moeten ze ook geschikt zijn om

in de ruwe lasomgeving te functioneren. Deze soort optische systemen

zijn pas sinds 1983 te verkrijgen, echter de koppeling met industri

EHe lasmachines (inclusief lasrobots) is slechts in enkele gevallen

gerealiseerd en het resultaat valt zeker nog niet te veralgemenen.



3. De ASEA IRb 6/2 Industriele robot

3.1 Systeembeschrijving

De ASEA robot is een S-assige robot van het RRR-type met een maxi

maal hanteervermogen van 6 kg. Dit hanteervermogen wordt gedefini

eerd als de maximaal aan de pols te bevestigen Massa bij een bepaal

de afstand van het massazwaartepunt tot de pols (zie fig 3.1.-1).
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fig 3.1.-1 Hanteervermogen

Het aantal assen is uitbreidbaar tot maximaal 9 nl. door het uit

breiden van de eigenlijke robot met een 6e vrijheidsgraad (de 3e

vrijheidsgraad van de pols) en door het toevoegen van externe assen,

meestal manipulatoren, welke het werkstuk in een bepaalde voor de

door de robot te verrichten handeling gunstige stand kunnen brengen,

en die oak via de robot-controller te programmeren zijn. De program

mering van de robot geschiedt met de zgn. programmeer-eenheid (pro

gramming unit). Gelijkend op een menu-presentatie staan bij diverse

toetsen functies vermeld die worden opgeroepen wanneer er via de
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program unit aan de gebruiker vragen worden gesteld omtrent bijv.

parameterwaarden. Daarbij behoort het manoeuvreren van de robot naar

de gewenste positie. Dit laatste gebeurt met de joy-stick op de pro-

gram-unit. Als de gewenste positie bereikt is moet dit aan de

robot-controller kenbaar gemaakt worden door het indrukken van de

POSITIE-toets. Bij het bewegen van de robot tijdens het programmeren

kunnen we kiezen uit een 3-tal coordinatenstelsels (rectangular,

cylindrical en hand-oriented) waardoor de robot in de voor ons meest

geschikte coordinaat kan worden bewogen (zie fig. 3.1. -3). Voor de

uitvoering van de baan tussen twee geprogrammeerde punten kan men

kiezen tussen rechthoekige en robot-coordinaten. Het verschil tussen

beide is dat bij een baan in rechthoekige coordinaten tussen twee

punten een rechte lijn wordt geinterpoleerd, terwijl in robot-coor

dinaten de betreffende assen zodanig worden aangestuurd dat ze

gelijktijdig starten en gelijktijdig in de eindpositie aankomen.

Voor meer informatie omtrent het programmeren van de robot zie [1J.

Het computersysteem van de robot-controller bestaat o.a uit een 2

tal M68000 microprocessoren waarvan er een de zgn. As-computer is en

zorgt voor het aansturen en regelen van aIle assen. De andere is de

hoofdcomputer welke o.a. de coordinatentransformaties uitvoert en de

setpoints voor de assen berekent, en de in- en uitgangen contro

leert. De communicatie tussen beiden wordt verzorgd door de "Slave

processor handler". Dit betreft data, positie- en andere servo-ge-

gevens.

'0
IuS

CUSTOMER
BASIC 10 CUSTOMER I 0 CUSTOMER 10

fig. 3.1.-2 Computersysteem van de ASEA IRb 6/2 Robot controller.
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fig. 3.1.-3 Mogelijke coordinatenstelsel ASEA IRb 6/2 robot
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Het controleprogranuna voor de hoofdcomputer bestaat ui t 8 subpro

gramma's en ieder subprogranuna is op zijn beurt weer opgebouwd uit

een aantal taken. Een taak is een software module welke een bepaalde

handeling op een zelfde manier als een hardware functie module kan

uitvoeren. Taken communiceren met elkaar m.b.v. semaforen en iedere

taak kan signalen ontvangen via een input-kanaal en signalen zenden

via een of meer output-kanalen. Op deze manier kan een taak een

andere opstarten als een bepaalde gebeurtenis is opgetreden.

OPERATORS
PANEL

PROCSSS
INTERFACE

DATA lASE

I.
I

---l

MANUAL
MOVE

PROGRAM
EXECUTE

GENERAL
SUBROUTINES

.'," ·-t

INITIALIZATION
& Re510ENT
TUT PfilOGRAMS

O.....TING
SYSTEM

fig 3.1.-4 Structuur van een subprogramma

Gegevens welke voortdurend in gebruik zijn door subprogramma' s (en

voortdurend beschikbaar moeten zijn) zijn opgeslagen in de "data

base" bijv. het ingevoerde robotprogranuna, positie-register, status

gegevens etc.
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Voor het geven of verkrijgen van data of het uitvoeren van orders

(van "buiten" afkomstig) communiceren de subprogramma' s met de ver

schillende hardware units (circuit boards) die geplaatst zijn in het

rek. OVer het algemeen heeft iedere hardware module een eigen soft

ware handler die de datatransfer tussen het programma en de hardware

module verzorgt.

De 8 subprogramma's zijn de volgende:

1) de systeem software beheert

a. de CPU

b. geheugenruimte

c. database

d. process interfacing

e. communicatia apparatuur

zodat meerdere taken deze faciliteiten kunnen gebruiken. Ver

schillende taken werken parallel en worden gestuurd door hardware

en software interrupts.

2) Initialisatie en supervisie

bevat het startup-programma (bij inschakeling) en een testpro

gramma voor de hardware dat gebruikt wordt bij de start-up, en

voortdurend bij de uitvoering.

3) Algemeen

bevat procedures te gebruiken door andere programma's bijv.

berekeningen van mathematische expressies en formaatomzettingen.

4) Processor adaption

Asea terminologie voor handlers voor communicatie met de omgeving

en met de slave-processoren voor de as-controle en die voor de

programmeerenheid, digitale, analoge inputs en outputs. Data,

opgeslagen in de database en ontvangen data van andere program

ma's worden doorgegeven naar de outputs bijv. de lampjes en de

tekst op het controle-paneel of de programmeereenheid.

Positie- of andere servo-data worden via een slave-processor

handler overgezonden van de Main naar de Axis computer (beide

M68000).
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5) Input/output communicatie

verzorgt de transfer van programma-data tussen het programma

geheugen (database) en de diskdrive of de computer link.

6) Operator communicatie

Tijdens het programmeren zorgt dit subprogramma voor het genere

ren van robotinstructies (in gecodeerde vorm) welke opgeslagen

worden in de database. Ook wordt in normale taal de instructie

afgebeeld op de programmeereenheid.

Het subprogramma verwerkt ook opdrachten afkomstig van het con

trolepaneel en de programmeereenheid en afhankelijk van deze

orders gaat het systeem naar een gedefinieerde status.

7) Manual running

realiseert manuele verplaatsingen m.b.v. de joy-stick. Evalueert

de data en stuurt de positioneerdata naar de as-computer via de

slave-proc~ssor handler (zie 4).

8) Automatic running

Instructie na instructie wordt opgehaald ui t de database, gein

terpreteerd en uitgevoerd. Het subprogramma bevat een interpola

tor en een rekentaak om rechte lijn-positionering in XYZ-coordi

naten uit te voeren.

De IRb 6/2 bezit de mogelijkheid tot het definieren van een aantal

Tool Centre Points (TCP). Hiermee kan men de oorsprong van een coor

dinatenstelsel leggen in een te declareren punt in de ruimte, bijv.

bij gebruik van een lastoorts: de plaats waar de draad het werkstuk

moet raken (zie fig 3.1.-5).

Door een goede keuze van een TCP is een eenvoudige verandering van

de polsorientatie mogelijk. Het TCP blijft namelijk bij rotatie

manipulatie gehandhaafd terwijl de robot eromheen beweegt en de

polsorientatie verandert (zie fig. 3.1.-6).
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fig. 3.1.-6 Gebruik van het Tool Centre Point
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In de besturingseenheid van de ASEA IRb 6/2 is voorzien in een aan

tal analoge en digitale in- en uitgangen. De digitale inputs kunnen

worden gebruikt om de programma-uitvoeringsvolgorde te belnvloeden

afhankelijk van de omgeving bijv. het stoppen en starten of conti

nueren van een programma, het interrumperen van een lopend programma

of instructie, of het springen naar een ander programma. Dit laat

ste kan handig zijn als de robot een aantal verschillende werkstuk

ken op verschillende wijze meet hanteren of bewerken.

Er zijn een aantal digitale ingangen beschikbaar voor door de ge

bruiker te specificeren doeleinden bijv. om in het programma een

test uit te voeren op een bepaalde ingang en afhankelijk van de

status van die ingang een bepaalde actie wel of niet uit te voeren.

Ook is het mogelijk om de digitale ingangen te gebruiken voor Adap

tive Control functies (zie verder). In de aanwezige robot zijn maxi

maal 14 digitale inputs vrij door de gebruiker te benutten (n.b.

bij de aanwezigheid van Arc Welding Software zijn dit er nog maar 9,

nl. inputs 1 tim 5 en 11 tim 14).

Bij de digitale outputs zijn er een aantal met een vast gedefinieer

de functie (grijper open/dicht, ERROR, Cycle On etc.) en er zijn een

achttal uitgangen vrij programmeerbaar in het programma bijv. voor

het starten en stoppen van een lasapparaat, manipulator, puntlastang

etc.

De ana loge uitgangen geven een spanning af tussen 0 en 10,24 V en

kunnen gebruikt worden als stuursignalen voor'een lasapparaat (Wel

ding Voltage en Wire Speed) of een manipulator (Rotation Speed).

Uiteraard moeten deze apparaten dan wel geschikt zijn voor het ver

werken van deze stuurspanningen. Het programmeren van deze spannin

gen gaat vrij eenvoudig door in een register een waarde te zetten

tussen 0 en 1000, waarbij 0 overeenkomt met 0 V en 1000 met 10,24 V

Analoge ingangen worden gebruikt bij Adaptive Control functies (zie

Hfdst. 3.2)



-21-

3.2 Adaptive Control

De ASEA IRb 6/2 robot bezit de mogelijkheid tot het verwerken van

externe signalen, waardoor de programma-afwikkeling beinvloed kan

worden.

Dit kunnen signalen zijn waarop op een plaats in het robotprogramma

getest wordt en, afhankelijk van de waarde van het signaal, een be

paalde actie (JUMP IF of WAIT UNTIL) wei of niet wordt uitgevoerd.

Het kunnen ook signalen met een interrupt-gevolg zijn, waarbij de

interrupt leidt tot bijv.

- de lopende robotinstructie wordt onderbroken en naar de volgende

robotinstructie gesprongen wordt, of

- de uitvoering van het robotprogramma gestopt of gestart wordt, of

- er naar een ander robotprogramma gesprongen wordt.

De volgende mogelijkheid is dat gedurende de uitvoering van een

robot-programma-statement d.L een robotbeweging naar een volgende

positie voortdurend (iedere 50 ms) de data van een of meer ingangen

worden g~lezen. Afhankelijk van deze data, wordt dan:

- een ingeprogrammeerde baan bijgesteld (CONTOURING)

- de voortgangssnelheid bijgeregeld (VELOCITY CONTROL)

- geconcludeerd of een te detecteren voorwerp wei of niet gevonden

is ( SEARCHING) •

Voor het verkrijgen van de juiste data zijn sensoren nodig die deze

data kunnen genereren, en die tevens aan het robotsysteem bekend

moeten worden gemaakt door ze qua richting en schaalfactor te defi

nieren.

Het moge duidelijk zijn dat voor het naadvolgen de CONTOUR-functie

van belang is.

ASEA noemt deze mogelijkheid tot externe beinvloeding Adaptivity of

Adaptive Control. Deze benaming is regeltechnisch gezien ietwat ver

warrend, aangezien in de Regeltechniek een Adaptief Regelsysteem een

regelsysteem is waarvan de parameters gedurende het regelen bijge

steld worden, afhankelijk van een gekozen criterium teneinde een

optimale regelweg te verkrijgen.
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Dit laatste is bij de ASEA Adaptive Control zeker niet het geval. Ret

doel is hier uitsluitend de beinvloeding van de positionering van de

robot. De term "Tracking Control" zou dus hier beter op zi jn plaats

zijn.

De functies Velocity Control en Searching zijn 'Toor ons van weinig

belang, echter op Contouring gaan we wat dieper in.

Stel we willen een baan volgen van A naar B, echter hoe de baan tus

sen A en B verloopt is niet of nauwelijks bekend.

A B

fig. 3.2.-1 Baan tussen A en B

(Een toepassing hiervan is bijv. het lijmen van een werkstuk). Het

eerste dat we nodig hebben is een sensor die de werkelijke baan de

tecteert bijv. een potentiometer die een uitgangsspanning afgeeft

evenredig met de afwijking van de werkelijke baan, dus met de volgen

de karakteristiek:

sensort

signaal

afwijking

fig. 3.2.-2 Voorbeeld v.e. sensor-karakteristiek voor contouring

Vervolgens programmeren we de baan van A naar B op de robot in door

het ingeven van de posities A en B, waarbij bij de eindpositie B het

argument CONTOUR moet worden toegevoegd. Indien bij de uitvoering

een fout in de positionering optreedt doordat de werkelijke baan

afwijkt van de door de robot gevolgde baan zal de sensor een signaal

afgeven zodanig dat de robot corrigeert in de juiste richting.



De bewegingsrichting van de robot wordt nu bepaald door 2 gecombin

eerde bewegingen nl.

- de rechtlijnige beweging van A naar B (positioning), en

- de correctiebeweging waarvan de richting en snelheid bepaald worden

door de correctievector.

coo.ec:.Tie
a"~£Sl'a}5

y
aelUES i ugs RicHTi Ng
VA ~ I1ET' TC P

fig. 3.2.-3 Gecombineerde Positioning-Correctie beweging

Het doel van deze correctievector is de robot te kennen te geven wat

de relatie is tussen het sensorsignaal en de positie van de robot. De

correctievector moet bekend zijn op het moment dat de Contour-functie

wordt uitgevoerd, anders leidt dit tot een Adaptivity Error. Ook

dient de robot in dat programmagedeelte op rechthoekige (rectangular)

coordinaten te zijn ingesteld.

De correctievector wordt meestal lcodrecht op de bewegingsrichting

gekozen, tenzij een bepaalde reden een andere keuze meer voor de hand

doet liggen.

Bij de programmering van de sensor moet men via de program-unit in

geven of de sensor op de robot-pols bevestigd is danwel los van de

robot opgesteld staat. De correctievector geassocieerd met de op de

pols gemonteerde sensor volgt de orientatie van de robot. Verdraai

ing van de pols rond het TCP verandert de richting van de correctie

vector in het wereld-coordinatenstelsel. Indien de sensor is gedefi

nieerd als niet bevestigd op de robot, dan beinvloedt de stand van de

pols de richting van de correctievector niet.

Sturing van de robot via Adaptivity heeft betrekking op het TCP (het

is dus noodzaak dat dit nauwkeurig bepaald wordt). Hieruit zou men de

conclusie kunnen trekken dat door Adaptive Control de orientatie van
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de pols niet beinvloed wordt. Dit is juist, maar met een toevoeging:

bij de 5-assige robot blij ft de polsstand in het pols-coordinaten

stelsel onveranderd, terwijl bij de 6-assige robot (= 5-assige met

toevoeging van een extra pols-rotatievrijheid) de orientatie in het

OXYZ-stelsel (wereld-stelsel) onveranderlijk blijft, dus dat er ge

compenseerd wordt voor eventuele ongewilde rotaties van de pols.

Ret robot-programmagedeelte voor contouring ziet er bijv. als voIgt

uit:

100 RECT COORD rechthoekige coordinaten

110 POS V=100% ga naar positie A

120 POS V=100% VECTOR S1 corr. vector behorende bij sensor 1

130 POS V=100% CONTOUR S1/50% ga naar pos. B, contourend

De toevoeging 50% bij positie B geeft aan bij welke waarde van het

sensorsignaal (in dit geval 50% van het bereik van de sensor) de

robot zich op de gewenste positie bevindt.

Als sensor-variabele kunnen we analoge en digitale ingangen gebrui-

ken. Voor onze doelen zijn de digitale ingangen van belang. Wat

verstaat ASEA onder een digitale sensor en hoe wordt deze aangesloten

in de robot-controller ?

Voor contouring moet de sensor minimaal 2 bits en maximaal 8 bits

hebben. Een twee-bit sensor heeft vier "signaalnivo' s", waarbij een

"11"-state een niet toegestane toestand is die resulteert in een

programma-stop.

II

00"

II

10

fig. 3.2.-5 Signaalnivo's 2 bit sensor



Voor multi-bit sensoren (3 t/m 8 bits) treedt een dergelijke toestand

niet Ope Als voorbeeld een 3 bit sensor.

SCWS.ow- +
l.O"',,_er- I

011

010

CDI

101

110

III

fig. 3.2.-6 Signaalnivo's 3 bit sensor

Men meet bij de contour-functie ook een bias inprogrammeren. Kies

deze bijv. "001" dwz. de sensor voIgt de contour als het sensorsig

naal "001" is. Het bereik van deze sensor loopt van "111" tot "011"

(het meest significante bit (MSB) is het teken-bit), oftewel van -3

tot +3 (range). De bias moet uitgedrukt worden in procenten van het

bereik volgens:

Bias-percentage = {(2
n

-
1
-1+Bias)/(2n _2)} * 100 %

In dit voorbeeld levert dit (n=3, bias="001"=1):

vgl. 3.2. (1)

Bias-percentage {(3+1)/6}*100 66.7%

Voor een bias van "101" (= -1) levert dit

Bias-percentage {(3-1)/6}*100 =33.3%

Bij het programmeren van de sensorgegevens in de robot meet men op

geven uit hoeveel bit (N) het sensorsignaal bestaat alsmede op welke

ingang (K) zich het LSB bevindt. Het controle programma pollt nu

tijdens de uitvoering van de contour-functie iedere 50 ms de digitale

ingangen K (LSB) t/m K+N-1 (MSB), waarbij wordt aangenomen dat de

betreffende N ingangen bij de voornoemde N-bits sensor horen.
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Het periodiek bemonsteren van de digitale ingangen heeft consequen

ties voor de duur van het aanbieden van het correctiesignaal op deze

ingangen. Bij een duur van ( 50 ms is de kans dat het signaal gezien

wordt ( 1. Bij ) 50 ms maar ( 100 ms wordt het signaal 1 of 2 maal

gehonoreerd. Aangezien er op dit punt bij het ontwerpen geen extra

maatregelen zijn getroffen is er een grote onzekerheid in de bestu

ring ontstaan. Oeze maatregelen zijn niet getroffen aangezien pas in

een zeer laat stadium bleek dat de bemonsterfrequentie op 20 Hz lag,

en niet op 50 Hz zoals ons in eerste instantie werd verzekerd.

excitatie signaal

t

~ tijd

robot

snelheid t

0,15 s 0,15 s

-+ tijd

fig. 3.2.-7 Veronderstelde responsie op Adaptivity

Een mogelijke oorzaak voor de vertragingstijd in de responsie op

Adaptivity zou het volgende kunnen zijn: Een beweging tussen twee

punten wordt opgedeeld in intervallen van 50 ms. Oe setpoints voor

ieder interval worden real-time berekend. Bevindt de robot zich op

een bepaalde positie dan moeten de 2 eerstkomende setpoints op dat

moment vastgelegd worden om met een juiste snelheid door het eerste

setpoint heen te komen. Oit betekent dat evt. Adaptive Control sig

nalen pas op het 3e setpoint (dus na 3x50=150 ms) invloed op de

beweging kunnen hebben.
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4. De ESAB A32 lasapparatuur

Deze apparatuur bestaat uit een aantal componenten:

- lastransformator/gelijkrichter (LAH 500 R)

- draadtoevoereenheid (MEC 44 R)

- laspistool

- waterkoelingsinstallatie

- beschermgas-toevoer

- perslucht-toevoer (voor spatter cleaning)

Tevens is er een manipulator voor het werkstuk aanwezig (zie hiervoor

verder Hfdst. 7.2).

In fig. 4.1.-1 is de robot-Iasinstallatie schematisch weergegeven.

4.1 Functies

De lasapparatuur heeft een aantal functies en mogelijkheden die ex

tern aangestuurd kunnen worden:

a)sturing van lasspanning en draadtoevoersnelheid d.rn.v. analoge

stuurspanningen tussen 0 en 10.24 V. Volgens ESAB geldt een lineair

verband tussen de stuurspanning Vs en de lasspanning VI:

= V
S"

* 50 / 10.24 [volt] 4.1.(1)

en tussen de andere stuurspanning Vws en de draadtoevoersnelheid

Ws:

W = V * 18 / 10.24s ws

b)Gelijkrichter aan/uit

c)Draadtoevoer aan/uit

d)Beschermgas aan/uit

e)Spatter cleaning aan/uit

[m/min] 4.1.(2)



......._~HANDUNCUNIT

0.-.

- -

-- cfJ(

I I RaAY UNlTFOIt
I I CALYAMIC I5OLATION·
I I
I I

I

....
Ao.
~
~ r 0cz:a 'it • .....- &.1 ~ j, . ga ~

.'

l6& ~
u

'It
%at Z' <~

~
M

ri >- ..
z .,..

~
u.

a: .... ~ •% c u Ul6&. l6&. U ....< c: Ao. Q. at

~i~. ~ ... a ..... III.
~ < l6& :I..

~ u u ...
'"! Z' ~ u

~.... t:'! ! c:
Z' •l6& : :: :c; u· ::. .... u
at t: ~

ar. ....
~ i < •.. ....<.I lit '" U .,... lit

r·~-
I I II I I I I II I I II I I I I

I I I I I
I I

I

- -o o·
<: <

fig. 4.1.-1 Blokschema robot-lasinstallatie



-29-

Oe laatste vier zijn ingangen die, om aan te schakelen, een stuur

spanning van 24 V (evt. niet gestabiliseerd) vereisen.

Op het moment van schrijven van dit verslag was het uitsluitend moge

lijk de lasapparatuur aan te sturen, alsmede spatter cleaning uit te

voeren, dus de functies a), b), en e).

Oe volgorde die na het aansturen van de lasapparatuur ontstaat is:

- de beschermgastoevoer wordt gestart

- de lasspanning wordt op de stick-out van de lastoorts gezet

- de draadtoevoer wordt gestart, en wanneer de afstand van de stick-

out tot het werkstuk zodanig is dat er een boog kan ontsteken zal

het lassen beginnen.

Indien de lasapparatuur niet meer aangestuurd wordt, worden de hier

boven genoemde functies gelijktijdig onderbroken. Oit is geen ideale

situatie aangezien m.n. gewenst is dat het beschermgas nog enige tijd

blijft stromen tegen ongewenste oxidatie van de materialen. Ook zou

den we willen dat de draadtoevoer iets eerder stopt dan de spanning

zodat de draad "opsmelt" waardoor er geen materiaaldruppel aan de

stick-out blij ft hangen. Oe boog stopt dan wanneer de boogweg te

groot wordt (zie fig. 4.1.-2).

Als men klaar is met het lassen van een werkstuk zal men over het

algemeen de lastoorts willen reinigen. Hiervoor gebruikt men "spatter

cleaning". Bij deze functie wordt er perslucht door de lastoorts

geperst die vuil uit de lastoorts verwijderd. Oit vuil zou als gevolg

kunnen hebben dat er spanningsverlies optreedt tussen de op spanning

gebrachte draadgeleider binnen in de lastoorts, en de geaarde buiten

mantel van de toorts. In het ergste geval kan er dan een lasboog in

de lastoorts zelf ontstaan met catastrofale gevolgen voor de toorts.

N.B. Lastechnisch gezien zijn ook nog verbeteringen aan te brengen in

de aanzet van het smeltbad en de beeindiging ervan (bijv. kratervul

ling) zoals beschreven in de tabel van fig. 4.1.-2.
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END OUTPUTS

DIGITAL

Gas on/off

Voltage on/off

Current on/off '*)

ANALOG

Voltage

Current *}

Movement of
robot

TYPE PARAMETER SPECIFIED IN

START DATA Ignition voltage
Ignition current
Gas pre-flow time
Hot start voltage
Hot start current
Hot start time

MAIN DATA Welding voltage
Welding current
Welding speed

END DATA End voltage
End current
Burn-back time
Crater-filling time

dependent on:
Cooling time
Filling time
Gas post-flow time

fig. 4.1.-2 Ideaal lasproces-verloop

Seconds (T 1)

Seconds (T2)

VOLT
AMPERE
mm/s

Seconds (T3Y

Seconds (T4)
Seconds (T5)
Seconds (T6)

*)De aanduiding Current komt bij de ESAB-apparatuur overeen met de

draadtoevoersnelheid Ws
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4.2 Aansluiting van de ESAB A32 lasapparatuur op de ASEA IRb 6/2

Voor het realiseren van een optimale koppeling tussen de ESAB en de

ASEA apparatuur dient in het controleprogramma van de robot zgn.

Arc Welding software aanwezig te zijn (zie [15]). Deze voorziet in

het aansturen van de lasapparatuur middels de digitale en analoge

uitgangen van de robotcontroller, en krijgt een terugmelding van de

lasapparatuur via digitale ingangen (zie fig. 4.1.-1).

Bij deze software krijgen met name een aantal ingangen (6 tim 10) een

andere functie dan in de oorspronkelijke software. Let hierop bij

gebruik van bijv. Adaptivity ! Verkeerd gebruik leidt tot vastlopen

van het besturingssysteem met onherroeplijk geheel opnieuw opstarten

van c;1e robot.

Een aansluitschema bevindt zich in bijlage B.3.

Het is mogelijk dat deze aansluitingen binnenkort vervangen worden

als de lasapparatuur geschikt is voor alle in de Arc Welding software

voorziene functies zoals beschreven in fig. 4.1.-2.
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s. De Oldelft Sensor

5.1 Het sensor principe

In de ontwikkeling van de Oldelft sensor is gestreefd naar het rea

liseren van een sensor die, behalve signalen voor het volgen van een

lasnaad, oak signalen kan genereren voor het bijsturen van de las

procesparameters (spanning, stroom, draadsnelheid, lassnelheid,

toortshoek etc.) Er is gekozen voor een sensor die voor de positie

van de lastoorts meet (in tegenstelling tot een sensor die in het

lasbad meet), en voor een contactloos (optisch) meetprincipe.

De eisen voor een dergelijk sensorsysteem zijn dan:

- de naadpositie meten

- de afmetingen van de naad kunnen detecteren voor het genereren van

proces-parameters

- het begin van de naad vinden

- detecteren van de hechtlassen en naadeinde

- het opereren in een single pass mode, dus niet eerst de naad zonder

lassen behoeven te volgen

- contactloos

- zo compact mogelijk

- toepasbaar voor meerdere (gangbare) lasprofielen

- industrieel toepasbaar (ruwe omgeving).

- universeel te koppelen met verschillende types computers of robot-

controllers

- gebruikersvriendelijk

Deze eisen hebben er op hun beurt weer toe geleid dat er voor een

optische sensor gekozen is die werkt via het principe van de drie

hoeks-dieptemeting (triangulation). Door een aantal van deze metingen

uit te voeren is het mogelijk een beeld van het meetobject te con

strueren. Het principe van de driehoeksmeting is als voIgt (zie fig.

5.1.-1):

Een laserstraal wordt op een oppervlak diffuus gereflecteerd en op

gevangen op een lineair fotoarray. Indien we dit array op de juiste

manier plaatsen is het mogelijk om de opgevangen laserstraal (binnen

het bereik) altijd gefocusseerd op het array te plaatsen. Het oplos

send vermogen is dan uitsluitend afhankelijk van de breedte van de

laserstraal die door gebruik van optica geoptimaliseerd kan worden
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over het gehele meetbereik. De plaats van afbeelding van de laser

straal op het array is een maat voor de diepte, de afstand tussen

sensor en meetobject.

laser ------001

laMr bealll -------1

depth range -------1

,..------detector QrI'G)'

_------objKtive lens

'-------acanning axis

fig. 5.1.-1 Principe van de driehoeksmeting

De laserbundel en de teruggekaatste bundel worden synchroon bewogen

door een tweetal spiegeltjes die op ~~n as van een motortje zijn

aangebracht. De verdraaiingshoek hiervan wordt met een potentiometer

uitgelezen. Hiermee is een 2D-opname mogelijk.

angle sensor - --J

.!leolll deflKtor mirror J

scanning /Mtlon ------1-..

fig. 5.1.-2 Camera-principe

t-------laser

Ar--------- focussing lens

~...---CCO-llne detector

\.\.il-----obJKtlve

'--------vl_lng Illirror

""""":':I""'------ObjKt



Een bijkomend voordeel van het gebruik van laserlicht, in combinatie

met een voor deze golflengte selectief CCD-fotodiodearray en optisch

filter is de ongevoeligheid voor het licht van de lasboog (mits niet

direct ingestraald in het kijkvenster van de camera).

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van het B-roodel en het C

model. Het tot nu toe behandelde geldt voor beide modellen. Er zijn

oak duidelijke verschillen aan te wijzen, met name is het B-roodel het

prototype, en het C-roodel de voor productie geschikte Optische Pro

fiel Sensor Seampilot. Gedetailleerde verschillen worden hierna be

handeld.

5.2 Het B-roodel

Het B-nodel bedoeld voor het uittesten van de mogelijkheden en het

gedrag onder lasomstandigheden.

Notermans [5] heeft voor een onderzoek naar lasnaadvolgen dit model

via een HP 9920 computer en interface aangesloten op een Smt las

machine met vaste snelheid in de langsrichting en een positiesturing

in dwarsrichting.

In dit onderzoek is deze sensor aan de ASEA robot gekoppeld.

Het B-roodel bepaalt een profiel door het meten van 115 punten per

scan, waarbij de scanhoek 60 0 is, en er 5 scans per seconde plaats

vinden. De metingen vinden steeds in een richting van de scan-bewe

ging plaats (zie fig. 5.2.-1).

De beeldopname in de sensor vindt plaats d.m.v. een lineair array van

512 fotodiodes. De sensor-data worden op aanvraag van de besturings

computer (HP 9920) overgezonden via de GPIO-interface. Deze data

bestaat uit 115 maal een diodenummer en worden in de besturingscom

puter via een ijktabel omgezet in polaire (r,~) coordinaten. Vervol

gens worden deze polaire coordinaten omgezet naar rechthoekige (y,z)

coordinaten. De computer stelt dan van de 115 ( Yi, zi ) punten een

profiel samen, dat eventueel zichtbaar te maken is op het display.
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fig. 5.2.-1 Scanbeweging B-model
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fig. 5.2.-2 Signal processing B-model



-36-

Qua opbouw bestaat het B-model uit een drietal componenten:

- de camera

- de signal conditioning box, welke de uit de camera afkomstige sig-

nalen op een hoger en minder storingsgevoelig nivo brengt, en

tevens de hoogspanning voor de laserbuis verzorgt

- de control box, welke de voornoemde signalen verwerkt tot o.a. het

diodenummer waarop de gereflecteerde laserstraal "gemiddeld" is

terecht gekomen, en de spreiding hierop. Tevens bevindt zich in de

control box een interface gedeelte- voor de communicatie met de

HP 9920 besturingscomputer via de GPIO-interface van de laatste.

De HP was uitgerust met Basic (versie 2.0). Later werden hieraan nog

de zgn. Basic Extensions (AP 2.0) toegevoegd voor het verkrijgen van

een aantal noodzakelijke Real Time en Communicatie mogelijkheden.

5.3 software voor het B-model

Zoals hiervoor beschreven worden door de sensor aan de HP-besturings

computer 115 getallen tussen 0 en 512 (afkomstig van het 512 elemen

ten tellende array) aangeboden. De communicatie tussen de sensor en

de besturingscomputer gaat met handshake via de GPIO-interface d.m.v.

woorden van 16 bit lang. Hiervoor gebruikt men in Basic het ENTER

statement.

Vervolgens worden deze diodenummers via een tabel omgezet naar een

afstand. Indien er bij een of meerdere meetpunten geen meetwaarde

verkregen is (bijv. door een te grote of te lage intensiteit van de

gereflecteerde bundel) wordt deze afstand nul gekozen. De volgende

stap is deze afstand om te zetten naar rechthoekige coordinaten in

het sensor-coordinatenstelsel. We kunnen nu uit de 115 meetpunten een

profiel construeren, en de vraag is nu hoe we van dit profiel de

punten bepalen die karakteristiek zijn voor dit profiel. Beperken we

ons voorlopig tot een V-naad zonder vooropening (zie fig. 5.3.1.a).



-31--

v
fig. 5.3.-1.a V-naad zonder vooropening

fig. 5.3.-1.b V-naad met vooropening

Een profiel door de OPS opgenomen zou er dan bijv. als voIgt uitzien

(fig. 5.3.-2):

v
z

t

.. y

M

fig. 5.3.-2 V-naad door OPS waargenomen

Kiezen we als markant punt van de V-naad het punt M. Dit punt kunnen

we dan eenvoudig bepalen door van de profielinformatie in het recht

hoekige sensor-coordinatenstelsel het minimum van de z-waarden te



zoeken. Samen met de bijbehorende y-waarde geeft dit de plaats van

het markante punt M aan. Dit punt M kunnen we als stuurwaarde gebrui

ken voor het lasnaad-volg systeem.

Er kan een meetfout geintroduceerd worden door stereometrische ver

vorming veroorzaakt doordat de metingen vanuit een punt in de sensor

gedaan worden. Dit treedt alleen op als een gedeelte van het werkstuk

in de "schaduw" ligt van een ander gedeelte (fig. 5.3.3) waardoor ten

onrechte M als M' wordt gedetecteerd. Dit speelt vooral bij scherpe

overgangen, en als de middellijn van de sensor scan ver van het mar

kante punt M verwijderd ligt. Als we er echter van uit kunnen gaan

dat de kromming van de te volgen baan klein is (dus dat de sensormid

dellijn altijd in de buurt van M komt) dan is deze meetfout nul. Deze

meetfout is afhankelijk van een aantal factoren nl. de hoogte van de

sensor boven het werkstuk, de breedte van de naad, de diepte van de

naad en de verschuiving in de y-richting t.o.v. het midden M van de

naad.

'\,

\~
\

\

I

M

fig 5.3.3 OOrzaak van stereometrische vervorming
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Veer een symmetrische V-naad geldt:

5.3.(1)

5.3.(2)

~M= I M' - M
Y Y

o

1= 0

veer ~3 > ~1

veer ~3 " ~1

Meestal zal deze meetfeut ~M (in het geval van een V-naad) dus nul

zijn, dus we heeven er bij het entwikkelen van een besturingspregram

rna geen rekening mee te heuden.
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5.4 Het C-mode1

Het C-mode1 is de versie van de 01de1ft-sensor die industriee1 toe

pasbaar is. 01de1ft noemt deze versie ook we1 Seampi1ot, en in Noord

Amerika wordt het Cyrovision genoemd.

De sensor bestaat ook nu weer uit een drieta1 onderde1en n1.:

a) de camera: Deze is qua volume ongeveer een factor 4 k1einer dan

de B-mode1 camera. Tevens bevat de camera nu een koe1watercircuit

dat gebruikt dient te worden om de camera op een optima1e tempe

ratuur van 30 ± 5 °c te houden. Een tekening van de camera

bevindt zich in bij1age B.1. De kijkopening van de camera wordt

beschermd tegen spatten uit het 1asbad door een meta1en p1aatje

en een optisch venster voor deze opening en de opening voor de

uitgaande 1aserstraa1. Ook is een bescherming tegen rook aanwezig

door een k1eine gasstroom over het beschermvenster. Het gas kan

bijv. Argon, C02, Stikstof of droge 1ucht zijn. Helium is niet

toegestaan.

In tegenste11ing met het B-mode1 wordt de oorsprong van het sen

sorcoordinatenste1se1 niet in de oorsprong van de scanbeweging

gekozen maar (bij1age B.1) in een punt dat verschoven 1igt t.o.v.

deze scanoorsprong vo1gens de vo1gende vector:

x:o-34,95 mm

y:o 17,00 mm

z= 73,75 mm

De scanhoek is 400, en er worden 200 meetpunten per scan genomen.

De scanrate is maximaa1 10 per seconde, en het gewicht van de

camera is ongeveer 1 kg.

De hoogte van de camera (-oorsprong) boven het werkstuk dient

tussen 152 en 210 mm ingeste1d te zijn, met een optima1e hoogte

van 177 mm. Voor deze optima1e hoogte ge1dt dat de afstand van de

scan-as tot het werkstuk 177-73,75... 103 mm is. Het op1ossendver

mogen in het midden van het meetgebied is nu:

tan(400/199) * 107 = 0,37 mm
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en aan de rand van het meetgebied:

b) De Camera Control Unit (CCU).

Deze wordt. vanwege de beperkte lengte van de kabel tussen camera

en CCU (1.65 m) op de robot gemonteerd. De CCU bevat de voeding

voor de laser een de motorregeling voor de scanbeweging. Een

M68008 microprocessor voert. behalve de motorregeling. ook linea

risatie. transformatie en een datareductie van 200 naar 63 punten

uit. en tevens worden de sigalen op een nivo gebracht dat ze zon

der storing naar de SPC (zie c) kunnen worden overgezonden over

een kabel met een maximale lengte van 50 meter.

c) de Signal Processing Computer (SPC).

Deze op een ~8000 gebaseerde Single Board Computer voert de meer

gecompliceerde taken uit, zoals bijv. het herkennnen van een pro

fiel (template matching), en de communicatie met de robot-control

ler via een IEEE-488 Interface. In een later stadium moeten de

functies voor het genereren van stuursignalen naar de robot-con

troller voor het naadvolgen en de lasapparatuur ook in de SPC

worden geintegreerd.

Ret totale schema van het sensor-systeem ziet er dus als voIgt uit:

-
CAMERA - CCU 10- SPC INTERFACE

IEEE I---

488

(ESAB)

Welding Control

Robot Control

(ASEA)

OLDELFT

fig. 5.4.-2 Schema geintegreerd sensor-las robot systeem



De verwerking van de signalen afkomstig van de camera wordt nog dui

delijker geillustreerd aan de hand van fig. 5.4.-2. Hierin zijn alle

fases beschreven om tot het verkrijgen van de stuursignalen voor

robot en lasapparatuur te komen. De stippellijnen geven de gedeeltes

aan waar het een en ander zich afspeelt.

,,.--------------------------_........
t \.....

I
I'... ~i

c.••r.

c.ell.

fig. 5.4.-2 Signal Processing C-model



5.5 Software voor het C-model

De Software voor het C-model heeft voornamelijk be trekking op de

communicatie tussen de Oldelft Seampilot en de HP besturingscomputer

via de IEEE-488 Interface. Een uitgebreide beschrijving van de moge

lijkheden en de protocollen voor deze interface wordt gegeven in [12]
en [13].

Hier wordt volstaan met de opsomming wat voor controle we over het

sensorsysteem d.m.v. een andere computer (uiteraard eveneens uitge

rust met een IEEE-488 interface) hebben, alsmede wat voor boodschap

pen er over deze interface kunnen worden overgezonden. In dit geval

is de HP9920 besturingscomputer de controller over de interface en de

sensor de talker/listener op de interface.

Bij het inschakelen van het sensorsysteem zal dit naar een toestand

gaan, die ook bereikt kan worden indien de besturingscomputer een

Reset-opdracht geeft.

We kunnen onderscheid maken tussen commando's die nodig zijn voor het

functioneren van de sensor en commandos die het functioneren van het

systeem verbeteren.

Voorbeelden van de eerste zijn:

Reset

Sensor aan of uit

- Opgeven van het juiste Template (=karakteristieken van een profiel;

zie later).

Voorbeelden van de tweede zijn:

- Opvragen van de status van het sensorsysteem bijv. Template-type of

Hardware status.

Opvragen van Sensor Set-up waarden: deze geven aan bijv.:

hoe de camera gemonteerd is, of

- welke type profiel te bekijken is, of

hoe de profieldata beschikbaar komt, filtered (63 meetpunten),

fitted (de 4 karakteristieke punten van het profiel), of een

combinatie van beide.



Later zal het mogelijk zijn om ook de breedte van de scanhoek (nu

±. 20°), de offset in de scanhoek (nu 00), de meeteenheid (mm of

inch) en de scanrate (2.5, 5 of 10 scans per seconde) via de inter

face softwarematig in te stellen. De laatste twee zijn momenteel

aIleen in te stellen via schakelaars in de CCU (zie bijlage B.2).

Uiteraard dient met deze instelling ook in de programmatuur van de

besturingscomputer rekening gehouden te worden.

Indien nodig reageert het sensorsysteem op deze commando's met het

terugzenden van de nodige gegevens. Ret maakt dit kenbaar door het

plaatsen van een Service Request (SRQ) bij de besturingscomputer. De

gegevens van het sensorsysteem worden in een buffer geplaatst welke

uitsluitend geleegd wordt bij het afhandelen van deze SRQ. Ret is dus

zaak dat aIle SRQ's geserviced worden, ook al zijn de gegevens soms

niet belangrijk.

Bij normale werking zal dus iedere 0.4, 0.2 of 0.1 sec (afhankelijk

van de ingestelde scanrate) een SRQ optreden waarbij de fitted data

(de 4 karakteristieke punten van een profiel, indien bekend) kan

worden overgezonden. Deze SRQ moet worden geserviced aangezien de

fitted data in de buffer van de SPC niet automatisch refreshed wordt.

De SRQ blijft ook net zolang aanwezig totdat ze geserviced wordt.

Bij het formaat van de fitted data wordt ook bekend gemaakt of het

sensorsysteem het profiel herkend (gematched) heeft, zoniet dan zijn

er ook geen 4 karakteristieke punten beschikbaar. Ret is zelfs moge

lijk dat het systeem geen werkstuk ziet bijv. doordat de camera te

hoog staat, en ook dit wordt dan bekend gemaakt.

Voor het volgen van een lasnaad is het noodzakelijk dat we de kenmer

ken van de naad (template), in dit geval een V-profiel aan het sen

sorsysteem bekend maken, zodat er bekeken kan worden of een gedetec

teerd profiel aan deze kenmerken voldoet. Riertoe kan men een V-pro

fiel karakteriseren door het opgeven van een 6-tal parameters nl.

drie hoeken (x, y en z) en drie afstanden (PI, P2 en h), en eventuele

toegestane toleranties op deze parameters.
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fig. 5.4.-3 Parameters V-naad

Het C-model biedt de mogelijkheid om deze parameters te bepalen door

het opvragen van de "fitted" informatie. De sensor zal dan van het

gedetecteerde profiel de gemeten gegevens terugmelden, onafhankelijk

van het op dat moment in de sensor aanwezige template. M.b.v. de

gemeten profielgegevens kunnen we dan het template aanpassen net

zolang totdat dit goed "gematched" wordt.

Een testprogramma voor het uittesten van al deze functies is door

Oldelft bijgeleverd voor de HP 9920 en beschikbaar onder de naam

"OPS CTRL 2". Voor het uitvoeren van dit programma is weI Basic AP2.0

noodzakelijk.
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6. Interfacing

6.1 Ret concept

Uitgegaan werd van de eis dat zowel bij de robot als bij de sensor

niet intern ingegrepen mocht worden. We mochten dus niet de besturing

van de ASEA zo aanpassen dat deze beter toegankelijk werd voor de

voor ons doel noodzakelijke externe signalen. Wat de ASEA robot be

treft waren we dus aangewezen op de mogelijkheden die geboden werden

via Adaptivity en via een evt. Computer-link. De eerste optie bleek

reeds in de op de THE aanwezige IRb 6/2 robot voorhanden te zijn, op

de tweede zat op dat moment een lange levertijd van ongeveer een half

jaar. Bovendien leek de computer-link in eerste instantie bedoeld

voor het laden van robotprogramma's van en naar een Superior Compu

ter, waarvan de Robot Controller dan als Slave ging functioneren, en

in mindere mate voor het snel achter elkaar opgeven van coordinaten

voor het bewegen van de robot.

Besloten werd dus om de baanbeinvloeding via Adaptivityte gebruiken.

Hoe sturen we deze nu aan ?

In eerste instantie werd om de mogelijkheden van de Adaptivity uit te

testen gekozen voor baanbeinvloeding door een 2-bit sensor. Deze

heeft 3 geldige states ("11" levert een Adaptivity Fault op).

h •
01

00"

II

10

fig. 6.1.-1 2-bit Sensor
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Ook definieren we een werkstuk-coordinatenstelsel als voIgt:

de voortlooprichting van de lastoorts noemen we de X-richting of

langsrichting. Deze kiezen we bij voorkeur in het verlengde van de

robotarm (R-coordinaat van het cyclindrisch coordinatenstelsel, zie

fig. 3.1.-2). Normaal is dit ook de richting waarin de naad ligt.

De Z-richting wordt loodrecht op het werkstuk gekozen, en de Y-rich

ting loodrecht op de X-richting in het vlak van het werkstuk (zie

fig. 6.1.-2).

fig. 6.1.-2 Werkstuk-coordinatenstelsel

De oorsprong van dit werkstukcoordinatenstelsel kiezen we op de

plaats waar de lastoorts zich voor het lasnaadvolgen bevindt.

De Adaptive Control van de ASEA biedt ons de mogelijkheid om bij

uitvoering van een geprogrammeerde rechte baan (X-richting) een cor

rigerende beweging te superponeren, die we meestale loodrecht op de

geprogrammeerde baan kiezen (Y- en/of Z-richting), of juist in het

verlengde hiervan (±X-richting), al naar gelang het doel.
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Als besturingscomputer werd gekozen voor de HP 9920 om een aantal

redenen:

- De software geleverd door Oldelft voor het B-roodel was voor deze

compute~ geschikt,

- Notermans [5J gebruikte deze computer als interface tussen het B

model en de Smit-lasmachine,

- de computer bezit uitgebreide I/O mogelijkheden, en de aanwezige

Basic (versie 2.0 + Extensions AP 2.0) biedt real-time facilitei-

ten, en

- er waren door de grootte van het geheugen (ong. 640 Kbyte) weinig

problemen te verwachten door grote programma's.

Notermans had voor de aansturing van de Smit. lasmachine een puur

sequentieel besturingsconcept opgezet dat er als volgt uitzag:

.L

READSENSOR

1
bereken profiel

gegevens

II' PROCESS

L
bereken en voer
verplaatsing uit

DISPLACE

I

fig. 6.1.-3 Sequentieel besturingsconcept
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Het bleek dat de computer ongeveer de helft van de tijd nodig had

voor het uitvoeren van de bewegingsroutine Displace, waarbij hij zich

grotendeels in de Idle-state bevindt. am dit uitermate on-economische

processorgebruik tegen te gaan werd besloten een apparaat te constru

eren dat het sturen van de correctiebeweging voor zijn rekening name

Het parallelle besturingsconcept ziet er dan als voIgt uit.

0.5

Readsensor

1
Process

f'I ROBOT
i\

Displace

1

Senddata Slave 0.5 s

fig. 6.1.-4 Parallel besturingsconcept

Het voornoemde apparaat wordt in het vervolg Slave Processor genoemd.

We kunnen dit totale besturingsconcept beschouwen als een aantal

processen (zie fig. 6.1.-5 *).

Readsensor: leest de scaninformatie van de sensor in en zet deze om

in rechthoekige coordinaten.

- Process: bepaalt van het uit Readsensor bekende profiel het minimum

en zet dit gegeven om in een coordinaat in het werkstuk-coordina

tenstelsel, en slaat deze op in een buffer.

- Displace: berekent de momentane verplaatsing van de robot nodig om

tot het volgende punt van de lasnaad te komen, en geeft dit door

aan Senddata voor transmissie naar de Slave Processor.

- Slave: het proces in de Slave Processor.

*} fig. 6.1.-5 geld voor het B-model. Op het C-model komen we later

terug.
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besturingscornputer

ROBOT

"
, "-

" "-
'"
~ "

" "" "....... ~,---- ...
" "\ ~ \

\ : \\ - --., I

'~)~LL{:e~Q..l~--- -~ SLAVE N "
\ I
, '... ', ".... _---'

data pad

synchroni
satie

structuur

fig. 6.1.-5 Samenhang van de processen

We willen dat aIle processen hun deadlines halen, een aangezien de

processen door een klok gesynchroniseerd worden, en hoe kiezen we dan

de kloktijd (=sampletijd) ? Hiervoor kunnen we het volgende timing

diagram opzetten:

Readsensor

Process

Displace

Senddata

Slave

~
.~ e, --7'-----------

_11__
--1:.1 -

n_______--..-l.. !:.3.....L...----

______n__

~ l,-_
~(--- l:.S'---~)

fig. 6.1.-6 Timing diagram
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Voor het halen van alle deadlines meet dus gelden

•
Ook zouden we de kloktijd zo klein mogelijk willen zien zodat veran-

deringen van de plaats van de naad zo snel mogelijk worden gecorri

geerd. Dit, samen met de wens om t s ongeveer gelijk te kiezen aan de

cyclustijd van de besturingscomputer, leidt tot:

kloktijd = 6.1.(2)
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6.2 De Slave Processor

In het proces Displace van de besturingscomputer wordt de correctie

afstand berekend die tussen twee opeenvolgende meetpunten moet worden

uitgevoerd. Deze correctieafstand he~ft betrekking op de Y-richting

en/of in de z-richting van het werkstukcoordinatenstelsel. Gaan we

voorlopig uit van het platte vlak dan kiezen we de correctierichting

in de Y-richting. Indien tevens aan de besturingscomputer de snelheid

Vy bekend is waarmee de ASEA via zijn Adaptive Control bij een be

paalde snelheidsstuurwaarde een correctiebeweging uitvoert kan de

tijd Tc berekend worden die nodig is om de correctieafstand Yc af te

leggen. Deze tijd wordt doorgegeven aan de Slave Processor die gedu

rende deze tijd het juiste signaal op de (digitale) Adaptivity ingan

gen van de ASEA zet.

Hoe maken we deze tijd bekend aan de Slave Processor ?

Uit fig. 6.1. -6 blijkt dat we de cyclustijd van de Slave Processor

ongeveer gelijk moeten kiezen aan de totale processortijd nodig voor

het eenmalig sequentieel verwerken van de processen Readsensor,

Process, Displace en Senddata. Deze bleek na meting voor het B-model

ongeveer 0.43 s te bedragen. Gekozen werd voor een kloktijd van

500 ms, iets ruimer vanwege eventuele toekomstige uitbreiding van de

processen. Na deze 500 ms kan dus een volgende cyclus beginnen (Later

bleek dat voor het juist functioneren van de Slave Processor met een

cyclustijd van 500 ms een besturingscomputer-cyclustijd van 0.54 rns

noodzakelijk was).

De maximaIe tijd voor het uitvoeren van een beweging door de Slave

Processor moet dan ook 500 rns zijn. Relateren we de tijd Tc nodig om

een correctieuit te voeren aan deze 500 ms, dan kunnen we de duty

cycle bepalen d.i. het percentage van de 500 ms dat er signaal op de

Adaptive Control ingangen rnoet staan om de gewenste verplaatsing te

bewerkstelligen.

T
cDuty-cycle = -......;;;,- * 100%

500 ma

Y 100
dus: Duty-cycle = ~ *

V
Y 0.5

y

T
c

c
Vy

Y
c

= 200 *
V

Y

*)

*) Dit geldt uitsluitend bij 2-bits correctiesturing
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Indien we deze duty-cycle nu aan de Slave Processor doorgeven. te

samen met de richting waarin de correctie moet plaatsvinden. kan deze

de tijd berekenen gedurende welke de robot moet worden aangestuurd.

Indien we er van uitgaan dat de duty-cycle tussen a en 100% ligt

geldt dus dat bij een duty-cycle van bijv. 48% de robot 0.24 s wordt

aangestuurd. We willen de robot in het 0.50 s interval slechts Ix een

correctiebeweging laten starten en stoppen. hoe verkrijgen we dan een

baan die zo goed mogelijk de baan AB (de fig. 6.2.-1) benaderd ?

Oplossing: door de beweging met duty-cycle N% te plaatsen rond het

midden van het interval 0.50 s (~ duty-cycle 100%),

A

.
I·,..',.,......'I·.

(

100 %

I ••••• : a
I •••• I
J ••, ,~

, '
"..

:>

fig, 6.2.-1 Correctiebeweging d.m.v. de Slave Processor

De correctiebeweging wordt pas begonnen na

100 - N

2
% 6.2.(2)

van de 0.50 s cyclustijd van de Slave Processor. Vervolgens wordt de

correctiebeweging gedurende N% van de cyclustijd uitgevoerd. waarna

de correctiebeweging wordt gestopt en de Slave Processor de volgende

8 bit data (7 bit duty-cycle en 1 bit richtingskeuze) kan ontvangen.



Het moment dat de Slave Processor de data overneemt alsmede het mo

ment dat de 0.50 s cyclus wordt gestart wordt bepaald door de bestu

ringscomputer.

De inname van dit Adaptive Control signaal in de robotbesturing ge

schiedt door bemonstering (T=50 ms). Dit houdt in dat er een inlees

fout gemaakt wordt, veroorzaakt door kwantisering van de pulsbreedte.

Deze fout wordt groter naarmate de duty cycle kleiner wordt. Om deze

reden is het algori thIne van de Slave Processor zo ingericht dat de

duty cycle zo veel mogelijk de 100 % benaderd bij een amplitudekeuze

uit 7 nivo's (zie bijlage B.3). Hierdoor is de kwantiseringsfout

beperkt maar niet geelimineerd. Gezien het belang hiervan voor de

totale sturing wordt er nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden

deze stuurpulsen beheerst in te lezen.

De Slave Processor is uitgevoerd met de Single Chip Computer Intel

8039, voorzien van een 2716 EPROM, en werkt op een klok van 6 MHz.

Dit levert een instructietijd op van 2.5 ~s. De data voor de correc

tiebeweging wordt ingenomen via de bus (zie fig. 6.2.-2). Buslijnen

o tim 6 worden gebruikt voor de duty-cycle en buslijn 7 voor de

links- of rechts indicatie.

De correctiesignalen worden via een TTL-buffer met open-collector

uitgangen (en de daa~opvolgende Level Convertor die het signaal (5 V)

omzet naar een voor de robot geschikt signaal (24 V». Een gedetail

leerd schema van de Slave Processor bevindt zich in bijlage D.1.

Er zijn twee uitvoeringen voor de software van de Slave Processoren

nl. een met een 2-bits uitgang en een andere met een 4-bits uitgang.

De laatste wordt gebruikt bij de dwarscorrectie-sturing bij de ex

perimenten met het C-model.

Beschrijvingen van deze software plus bijbehorende flowdiagrammen

worden gegeven in bijlages D.2 en D.3.

Deze software is m.b.v. het cp de HP 9920 geimplementeerde 8048 De

velopment System ontwikkeld [16J.
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Fig. 6.2.-2 Blokschema van de Slave Processor
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6.3 De digitaal-analoog convertoren

Voor het aansturen van de stuurspanningen van de lasapparatuur

(draadsnelheid en spanning) moesten er digitaal-analoog omzetters

komen. Deze moesten een stuurspanning genereren tussen 0 en 10.24 V.

Tevens moest de uitgang zodaning stabiel zijn dat de ingangsimpedan

tie van de lasapparatuur geen probleem gaf. om hieraan te voldoen
4

moest de analoge uitgang dezelfde of betere specificties hebben als

de ASEA analoge uitgangen.

Uitgegaan werd van de DAC-08 van Analog Devices.

De DAC is als volgt uitgevoerd:

DATA
.BUS DAC

fig. 6.3.-1 Digitaal Analoog Convertor

Een gedetailleerd schema bevindt zich in bijlage 0.4.

De DAC dient als volgt te worden afgeregeld: met P1 wordt de nulin

stelling afgeregeld, dus met 00 op de bus dient er 0 V aan de uitgang

te verschijnen. Met P2 wordt de helling van de karakteristiek gere

geld. We zetten 255 (FF) op de busingang van de DAC en regelen met P2
de uitgang op 10.24 V.

Per print zijn 2 DAC's aanwezig.
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6.4 De digitale uitgangen

Voor verschillende doeleinden is het nodig om bepaalde apparaten

vanuit de besturingscomputer aan of uit te schakelen. We kunnen hier

bij denken aan het lasapparaat, de manipulator en de robot. Al deze

apparaten kunnen met een stuurspanning van 24 V ingeschakeld worden,

of, in het geval van de robot, is 24 V het nivo waarmee de digitale

inputs aangestuurd moeten worden.

We hanteren voor de comm~~icatie met de besturingscomputer hetzelfde

concept als bij de Slave Processor en de DAC, dus een 8 bit Latch

waarin we de uit te sturen digitale uitgangen opslaan. De uitgang van

de Latch zetten we om naar 24 V nivo.

LATCH

sV NAA~

2£fV

OH2ETT£R

I

1-----02
1----.0 3

1-----0 ~

1-----0 5'
1-----0 &

I '===========:::: AI.c'.'- N.t.

fig. 6.4.-1 Functieschema Digitale Uitgangen

Een "0" aan de ingang levert dus 0 V aan de uitgang en een "1" levert

24 V aan de uitgang.

Het gedetailleerde schema bevindt zich in bijlage B.S.
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6.5 De GPIO-interface

Het verwerken van signalen van de besturingscomputer gebeurt in eer

ste instantie in dit gedeelte van het apparaat dat de koppeling vormt

tussen besturingscomputer aan de ene kant en robot, lasapparaat en

manipulator aan de andere kant.

Hiertoe wordt van de data afkomstig van de besturingscomputer bepaald

naar welk gedeelte van de interface de betreffende data meet worden

gezonden. Het 16 bit datawoord uit de besturingscomputer wordt opge

deeld in 8 bit data voor de interface, een 3 bit "adres" en 5 niet

belangrijke bits (zie fig. 6.5.-1)

bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 o

I----------~I ..., ---~I ,'"--------------t
functie niet gebruikt adres data

fig. 6.5.-1 Opdeling 16 bit Datawoord

Het 3-bit adres wordt via een BCD-To-Decimal omzetter gebruikt om een

van de modules in de interface aan te sturen. Orndat alle modules

voorzien zijn van Latches wordt dit signaal benut om de data op dat

moment op de databus aanwezig door de betreffende Latch te laten

overnemen. De data wordt vanuit de besturingscomputer overgezonden

met de Basic statements:

ASSIGN aPath TO Gpio

OUTPUT aPath USING "#,W"i(Data+256*Module)

ASSIGN aPath TO *

De verdeling van de adressen over de verschillende modules is als

volgt:



adres

o

2

3

4

5

6

7

-59-

module

not used (evt. X- Slave processor)

y- Slave processor (dwarssturing)

z- Slave processor (hoogtesturing)

DAC-1 (wire speed)

DAC-2 (voltage)

not used (evt. DAC-3)

Digital OUtputs

not used

Dit alles levert een totale interface op zoals beschreven in fig.

6.5.-2.

Een gedetailleerd schema van de GPIO-interface bevindt zich in bij

lage D.6.

Van alle voornoemde modules zijn printen gemaakt voorzien van een 32

polige connector. De gegevens omtrent de pin-aansluitingen van deze

connectoren bevinden zich in de bijlagen F.1 tIm F.6
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6.6 Level Convertors

om de uitgangsnivo's van de Slave Processor(en) aan te passen voor

aansluiting op de digitale ingangen van de ASEA IRb 6/2 Controller

werd gebruik gemaakt van Level Convertoren. Deze worden aangesloten

op de (Open Collector) uitgangen van de Slave Processor(en) en werden

tevens gevoed met een externe voedingsspanning van nominaal 24 V,

eventueel afkomstig uit de robot controller. Het schema ziet er als

voIgt uit:

VI.Iil:

fig. 6.6.-1 Schema Level Convertor

Op een print bevinden zich 8 dergelijke schakelingen. De schakelaar

dient om bij een loshangende ingang te vermijden dat de LED oplicht.



7. Metinqen en experimenten

Door de integratie van de hiervoor beschreven onderdelen is getracht

een idee te krijgen van de kwaliteit van het te realiseren lasnaad

volgsysteem. Dit is op te delen in een tweetal fases nl:.

lasnaadvolgsysteem met het B-model onder laboratoriurnomstandig

heden

- lasnaadvolgsysteem met het C-model onder praktijkomstandigheden

Deze fases worden in de hoofdstukken 7.1 en 7.2 beschreven.

7.1 Experimenten met het B-model

Nadat Noterrnans [5] experimenten met de koppeling tussen het B-model

en de Srnit-lasrnachine had uitgevoerd was het nu zaak om dergelijke

experimenten ook met de ASEA-robot uit te voeren.

Qmdat er tijdens de metingen aan de ASEA/B-model combinatie nog geen

lasinstallatie aanwezig was rnoest een andere kwaliteitscontrole be

dacht worden. Ook moesten de beperkingen, opgelegd door het robot

gebruik onderzocht worden.

De voortgang in deze experimenten wordt beschreven in [6], [ 7] en

[8] .

7.1.1 De opzet

De opzet van de experimenten om de koppeling van het B-model via een

interface aan de ASEA robot te testen had een drietal doelen:

- een indruk te krijgen van de mogelijkheden van de ASEA Adaptive

Control,

- het uittesten van de interface en het besturingsconcept,

- een kwaliteitsoordeel te vellen over de rnogelijkheden en beperkin-

gen van het systeem voor lasnaadvolgen.



In eerste instantie zijn we uitgegaan van het volgen van een essen

tieel rechte naad in een vlakke plaat. Om dit te realiseren is uitge

gaan van een correctie uitsluitend in de dwarsrichting (Y-richting),

dus in een richting loodrecht op de richting van de naad in het vlak

van de plaat (zie fig. 6.1.-2). De toegepaste sturing is de 2-bits

sturing via de Slave Processor, dus het parallelle besturingscon

cept.

De meetopstelling is afgebeeld in fig. 7.1.-1.

om een registratie van de volgnauwkeurigheid te kunnen maken is een

tactiele sensor aangebracht. Zoals in de opstelling te zien is

bevindt zich aan de robot-arm behalve de OPS-camera ook een hoekop

nemer waaraan zich een bladveer bevindt met aan het uiteinde een

afgeronde punt welke door de groef gesleept wordt (vgl. een aftast

element van een platenspeler). Op deze wijze meten we de afwijking

van de lastoorts t.o.v. het midden van de groef oftewel hoe goed het

systeem is.

De hoekopnemer is de Schaevitz R30D Rotary Variable Differential

Transformer, welke een uitgangssiqnaal geeft van 125mV/graad. Aan

gezien de arm van de sleep-constructie 75 mIn lang is komt dit over

een met:

V
uit

IX.125 mV 7.1.(1)

c 180 7.1.(2)

~c
IX = r 1t

1 180r
1mm~IX 7.1.(3)c = 75 1t

= ..J. 180 125 =
75· 1t •

95,5 mV/rnm 7.1.(4)
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Het "fout"-signaal afkomstig van de tactiele sensor wordt geregis

treerd m.b.v. een X-t schrijver.

Afwijkingen in de grootte-orde van het oplossend vermogen van de

Optische Profiel Sensor zijn uiteraard toegestaan. Bij de door ons
•

gekozen werkhoogte is het oplossend vermogen 0,9 mm.

Doordat de camera star bevestigd zit aan de robot-arm en omdat het

door de beperkingen van de Adaptivity niet mogelijk is om door exter

ne signalen een rotatie van de pols te bewerkstelligen, is het in

principe uitsluitend mogelijk lasnaden te volgen welke essentieel

recht zijn en waarvan de richting zich in het verlengde van de robot

arm bevindt. Indien dit niet het geval is zal er tijdens het volgen

een volgfout ontstaan veroorzaakt door de ongewilde rotatie van de

camera-lastoorts combinatie rond de ~-as van de robot. Deze fout is

te beperken door het beperken van de bewegingen rond deze ~-as.

De volgfout wordt geillustreerd aan de hand van fig. 7.1.-2 waar een

rechte baan AB gevolgd dient te worden.

I

~.B
I
I
I
I

I
I

I
I L_.....&._- Sen SO/{ SeAN ~:v

I

lA
I

1bRIJr
IIRI1

fig. 7.1.-2 Lasnaadvolgen met verschillend georienteerde rechte

naden
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In de linker figuur blijft de plaats in het sensorcoordinatenstelsel

waar de sensor het midden van de naad detecteert constant, terwijl in

de rechter figuur deze plaats verandert afhankelijk van de hoek ~.

Als men verondersteld dat de orientatie van de camera-lastoorts com

binatie in het werkstukcoordinatenstelsel constant dient te blijven

voor het juist volgen, dan geldt dit uitsluitend in het linker geval

van fig. 7.1.-2. Deze veronderstelling meet men maken omdat (uitgaan

de van een willekeurige startpositie van de robot) het niet mogelijk

is enige informatie omtrent de plaats van de lastoorts (=TCP) uit de

robot te krijgen, en men dus niet weet hoe men het sensorcoordinaten

stelsel in het werkstukcoordinatenstelsel meet transformeren. Als ~

bekend zou zijn dan kan hiervoor numeriek gecorrigeerd worden echter

dit is niet het geval.

7.1.2 Software voor de besturingscomputer

Voor het lasnaadvolgen met het a-model is een Basic-programma ge

schreven voor de HP9920 besturingscomputer. Dit programma is beschik

baar onder de naam Adapt3 en is tevens te vinden in bijlage E.1.

Er wordt verondersteld dat de orientatie van het sensorcoordinaten

stelsel t.o.v. het werkstukcoordinatenstelsel onveranderlijk is, en

er gebruik wordt gemaakt van een Slave Processor voor het realiseren

van de dwarscorrecties.

De structuur van het programmagedeelte voor het naadvolgen wordt al

ruwweg beschreven in hoofdstuk 6.

Hieraan is in Adapt3 nog een gedeelte toegevoegd wat er voor zorg

dient te dragen dat het sensorcoordinatenstelsel juist gerelateerd

is aan het werkstukcoordinatenstelsel (Uitlijnen), en ook een gedeel

te voor Einde-naad detectie.

Het algorithme voor het lasnaadvolgen is als volgt (fig. 7.1.-3):

Op het moment to bevindt de lastoorts zich op positie T (xO,yO) in

het XY-vlak van het werkstukcoordinatenstelsel. De sensor verschaft

nu informatie over de afwijking Ys t.o.v. de langsbewegingsrichting

van de sensor-lastoorts combinatie.

Aangezien de afstand tussen sensor-scan en lastoorts bekend is (Ds),

weten we dat het punt B=(XO+Ds,yO+Ys) een baanpunt van de lasnaad

is.
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fig. 7.1.-3 Naadvolgalgorithme

Als de voortloopsnelheid Vx bekend is kunnen we Ds omzetten naar een

tijd welke nodig is om van T(xO'YO) naar B(XO+DS,yO+Ys) of

S(XO+Ds,yO) te komen nl. Ds/Vx.

Omdat we uitgaan van een cyclisch besturings-programma met cyclustijd

Tcyclus kunnen we deze vertragingstijd vertalen in een geheugenfunc

tie. Het geheugen om de voortloopafstand te overbruggen meet dus

lengte N=(Ds!Vx)/Tcyclus hebben.

Dit houdt in dat als positie T op de i e plaats in het geheugen

staat, de positie B op geheugenlocatie (i+N) wordt opgeslagen, waar

bij we dit geheugen eventueel cyclisch kunnen maken om ruimte te

sparen.

om nu van positie T naar positie T' te komen wordt uit de geheugen

locatie Y(i+1) de y-positie van T' opgehaald, en de correctie

Y(i+1)-Y(i) berekend en vervolgens uitgevoerd door de Slave Proces-

sore
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Het algorithme ziet er in principe als volgt uit

Stopp=O

Y( 1 •• N)=O

Ylast=O !Vorige Y-positie

I=1

REPEAT [cyclustijd 0.5 s]

Y_corr=Y(I)-Ylast

Displace (Y_corr)

Readsensor

Process (Ys)

IF I=1 THEN Indic=N ELSE Indic=I-1

Y(Indic)=Ys+Ylast

Ylast=Y(I)

I=I+1

IF I=N+1 THEN I=1

UNTIL Stopp=1

Lassen met geprogrammeerde (te corrigeren) rechte baan:

De handelingen die men moet verrichten om tot lasnaadvolgen over te

kunnen gaan zijn vrij eenvoudig en gebeuren meestal via de door de

gebruiker te definieren "softkeys".

Na opstarten kan men kiezen uit Uitlijnen of Automatic Seamtracking:

Voor Uitlijnen moet een recht voorwerp (bijv. een dikke lineaal of

lat) tussen begin en eindpunt van de door de robot uit te voeren

(ongecorrigeerde) baan en de lastoorts op het beginpunt geplaatst

worden. Nu verschuift men de sensor zodanig t.o.v. de pols totdat op

het scherm de tekst "Scherpe overgangen: 0 mm" verschijnt.

Vervolgens kan men gaan lasnaadvolgen door het commando "Seamtrack

ing" te gebruiken. Men moet dan de langs- en dwarssnelheden opgeven

zoals die door de robot gerealiseerd worden. Hiertoe moeten deze

eerst gemeten worden. Als dit gebeurt kan er met "Continue" overge

gaan worden op het automatisch lasnaadvolgen.
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7.1.3 Meetresultaten

Er zijn twee soorten banen in het platte vlak gevolgd nl:

- een rechte baan (scheef georienteerd)

- een gekromde baan

In fig. 7.1.-4 is een grafiek afgebeeld die het uitgangssignaal van

de tactiele sensor weergeeft. Meerdere grafieken zijn te vinden in

[8]. De gevoeligheid van de schrijver in de horizontale richting

(afwijking van de rechte baan) is 50 mV/mm. Met de gevoeligheid van

de tactiele sensor van ong. 100 mV/mm betekent dit dus dat de gere

gistreerde afwijking ongeveer 2x groter is dan de werkelijke (dus

schaal 2:1). We zien inderdaad dat de afwijkingen binnen het oplos

send vermogen van de Optische Profiel Sensor blijven.

Dat de grafiek van boven naar beneden iets naar links loopt is te

verklaren door het feit dat het werkstuk niet op de in hoofdstuk

7.1.1 beschreven ideale manier was georienteerd.
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7.2 Experimenten met het C-model het ESAB-probleem

Op een gegeven moment is door Oldelft de toezegging voor het op korte

termijn besehikbaar stellen van een C-model OPS gedaan, en ongeveer

tegelijkertijd bereikte ons van ESAB Belgie het verzoek om met de

eombinatie ASEA-lasrobot, ESAB-lasapparatuur en Oldelft Seampilot een

industrieel werkstuk onder sensorsturing te lassen. Dit laatste zul

len we in het hiernavolgende verder het ESAB-probleem noemen.

7.2.1 De probleemstelling

De probleemstelling geformuleerd door ESAB BelgHS was ongeveer als

volgt:

Gegeven een aantal stalen pijpen met een diameter van ongeveer 20 em

en een wanddikte van ongeveer 1 em, welke met elkaar verbonden moeten

worden.

De randen van de pijpen zijn sehuin afgesneden zodat de naad tussen

de pijpen als een V-naad besehouwd kan worden. Deze V-naad is sleeht

voorbewerkt en de vooropening in de naad (noodzakelijk voor een goede

doorlassing) kan ook varieren. De pijpen zijn niet preeies rondo De

eerste las (doorlassing) moet gelast worden met het laspistool op

stand 10 over 12 (600) (zie fig. 7.2.-1)

I
I

fig. 7.2.-1 Positie Laspistool bij doorlassing



De 2e en 3e las (vullagen) moeten gelegd worden met het laspis

tool op 12 uur (0°). In aIle gevallen moet iets stekend gelast wor

den, en ook pendelend. Uiteraard verandert de pendelbreedte in aIle

gevallen , maar de pendelfrequentie moet constant gehouden worden op

ongeveer 70 min-I.

De pijpen worden geroteerd d.m.v. een manipulator.

Als eerste mocht het probleem zonder pendelbeweging opgelost worden,

vervolgens moest deze erbij geimplementeerd worden.

7.2.2 Oplossing

Met de hardware zoals deze in hoofdstuk 6 is beschreven kan het pro

bleem in principe worden opgelost. Doordat er voor een vaste cyclus

tijd in de besturingscomputer is gekozen (0.54 s) wordt de pendelbe

weging met een vaste frequentie uitgevoerd nl. 1/(2*0.54)= 0.926 s-l

AI 56 min-I.

Om de gewenste 70 per minuut te bereiken zou het programma in de

Slave Processor moeten worden aangepast. Dit is vooralsnog niet

gedaan.

Uitgegaan werd van de volgende hardware-configuratie

- 1 Slave Processor module voor de dwarscorrectie

- 1 Slave Processor module voor de hoogtecorrectie

- 1 DAC-module (met 2 DAC's) voor het genereren van de stuurspannin-

gen voor de lasspanning en draadtoevoersnelheid

- 1 Digitale Uitgangs-module (6 outputs)

- 1 Level Convertor module (8 outputs)

- 1 GPIO-interface module

- 1 Voeding 5V (2A), ±15 V (1A)

24 V wordt extern verzorgd.

Tevens is er nog plaatsingsmogelijkheid voor extra

- Slave Processor module

- DAC module

- Level Convertor- of Digitale Uitgangs-module



De aansturing van de modules vanuit de besturingscomputer gaat op de

in hoofdstuk 6.5 beschreven manier.

De hiervoor beschreven hardware kan beschouwd worden als zijnde

- robot-afhankelijk (voor een andere robot is andere hardware nood

zakelijk)

- proces-onafhankelijk (voor een ander werkstuk of lasproces kan

dezelfde hardware gebruikt worden)

De software voor de besturingscomputer daarentegen is

- robot-onafhankelijk

- proces-afhankelijk

Voor het construeren van de software voor de besturingscomputer kun

nen we het proces in 2 deelprocessen opdelen die beide real-time

verwerkt moeten worden nl.

- het verkrijgen van sensorgegevens (10 x per seconde)

- het verwerken van deze van deze sensorgegevens tot signalen voor

het aansturen van robot en lasapparatuur (ong. 2 x per seconde, de

cyclustijd van de besturingscomputer)

Door het ontbreken van synchronisatiemogelijkheden op zowel Seampilot

als robot zullen beide processen ook ongesynchroniseerd verlopen. Ook

moeten we rekening houden met

- de vertragingstijd van de sensor: 0.35 s na het begin van de laser

scanbeweging komt de bij deze scan behorende data (plus bijbehoren

de SRQ) pas beschikbaar.

- de vertragingstijd van de robot (0.15 s)

Deze vertragingen leveren een totale vertragingstijd van ongeveer

0.5 s, wat ongeveer gelijk is aan de cyclustijd van de besturings

computer. Van dit gegeven kunnen we gebruik maken.

Bescherming van gemeenschappeli jke variabelen: Omdat datastructuren

voor het beschermen van gemeenschappelijke variabelen,zoals semaforen,

in de HP-Basic ontbreken, kan dit o.a. worden bereikt door te voor

komen dat een proces een ander onderbreekt.
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Een andere mogelijkheid (bij 2 processen met verschillende prioritei

ten) is om in het proces met de laagste prioriteit een (of meer)

niet-onderbreekbare gedeelte(s) te plaatsen waarin globale variabelen

omgezet worden naar locale variabelen en omgekeerd zodanig dat weder

zijdse uitsluiting bereikt wordt. Dit houdt in dat proces A (met de

hoogste prioriteit) in zijn geheel niet-onderbreekbaar is, terwijl

proces B uitsluitend in zijn niet-kritieke secties onderbreekbaar

is.

Hoe is nu de software voor de HP-besturingscomputer voor het ESAB

probleem opgebouwd ?

De routine voor het lasnaadvolgen (Automatic Seamtracking) is toege

voegd aan het door Oldelft ontwikkelde "Robotic Sensor and Control

Program". Het gehele programma is beschikbaar onder de naam OPS-D.

Een gedeelte hiervan betrekking hebbende op het automatisch lassen is

bijgevoegd als bijlage E.2.

Zoals hiervoor al gezegd kunnen we tijdens het automatisch lassen een

tweetal processen onderscheiden die real-time verwerkt moeten worden

nl.

het binnenkrijgen van sensorgegevens via de IEEE-488 Interface. De

sensor biedt ongeveer 10 keer per seconde de profieldata (4 karak

teristieke punten of geen gematched profiel) aan d.m.v. een SRQ. De

gegevens worden binnengehaald en geplaatst in een ASCII-string

Rdata$ •

Dit is de subroutine Service.

- Het aanbieden van data voor de correctiebeweging aan de Slave Pro

cessoren, het starten van de correctiebeweging, het verwerken van

de sensorgegevens Rdata$ tot coordinaten in het werkstukcoordina

tenstelsel, en eventueel het aansturen van de lastoorts.

Dit is de subroutine Cyclus1.

Een derde real-time proces is evt. nog te herkennen nl. het aansturen

van de parameters van de lasapparatuur. In tegenstelling tot de voor

afgaande processen is dit geen cyclisch proces maar wordt veroorzaakt

door handelingen van de operator welke in willekeurige volgorde kun

nen plaatsvinden.
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De eerste 2 processen wordt een gelijke hoge prioriteit gegeven,

waardoor deze processen elkaar niet kunnen onderbreken. Het 3e

proces heeft een lagere prioriteit en vindt dus aIleen plaats indien

de beide anderen niet plaatsvinden.

In de opbouw van het programma zijn 4 gedeelten te onderscheiden:

1) Initialisatie: het begin van de naad zoeken

2) Seamtracking: het eigenlijke lasnaadvolgen en lassen7 bevat ook

een algorithme voor einde-naad detectie

3) Einde-naad programma-gedeelte: draagt zorg voor een juiste afhan

deling van het proces bij het einde van de naad

4) oata-aquisitie: positie-data kan opgeslagen worden.

ad 1) Tijdens de initialisatiefase plaatst de robot de lastoorts

boven het midden van de naad en op de juiste hoogte. Oit startpunt

wordt als oorsprong van het werkstukcoordinatenstelsel beschouwd.

Vervolgens starten we de langsbeweging (manipulator).

ad 2) Om de 0.54 s worden de waarden van de duty-cycles naar de Slave

Processoren geschreven. Vervolgens krijgen deze een interrupt waarna

gedurende maximaal 500 ms een correctiesignaal op de Adaptive Control

ingangen van de robot komt te staan zoals dit in hoofdstuk 6.2 be

schreven is. De op dat moment geldige sensordata Rdata$ wordt omgezet

naar werkstukcoordinaten rekening houdende met de vertragingstijden

veroorzaakt door robot en sensor. Indien er profielen door de sensor

niet worden herkend wordt over de gemiste waarde ( s) geinterpoleerd,

behalve als te vaak achter elkaar een profiel niet wordt herkend. Oit

betekent dat het einde van de naad is gedetecteerd. Oit gegeven wordt

teruggerekend naar de juiste plaats waarop het einde van de naad

optrad en als de lastoorts deze positie bereikt wordt hij afgescha

keld.

Tussen 1) en 2) en tijdens 2) is het mogelijk de lasparameters on

line bij te regelen (3e proces).

ad 3) Bij het einde van de naad (No_track=1 of Operator-Stop) wordt

de manipulator stopgezet, de lastoorts omhoog bewogen en gereinigd
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(Spatter Cleaning). Dit laatste wordt gerealiseerd d.m.v. een puIs op

de (robot-controller) ingang Robot Instruction Interrupt (zie bijlage

B.3), waarna de robot zich weer naar zijn oorspronkelijke startposi

tie beweegt.

ad 4) Data acquisitie op het beeldscherm, op papier of op diskette.

Het rekening houden met de totale vertragingstijd gaat als voIgt:

Op moment to wordt een scan genomen. De lastoorts bevindt zich op to

op Y(I). Het doel is om in Y(I+N) de gegevens van de genoemde scan te

plaatsen.

De scandata die op to beschikbaar is hoort bij een scan die begonnen

is tussen t o-0.45 s en t o-0.35 s.

Omdat de vertragingstijd van de robot is voor te stellen als een

verschuiving van de tijdschaal over 0.15 s kunnen we stellen dat de

scandata hoort bij een scan die genomen is tussen t o-0.50 s en

t o-0.50 s (zie fig. 7.2.-2).

~l:.Sd (s)

Iy(r~N)

I

I
I
I

~o
I

werkelijke robot-beweging

/

/

gewenste robot-beweging
d.m.v excitatie via A4aptivity,

Y(I+N-1) I
Jl.--+---

~;o.60 t,,-o.so

I
I
I,

~ ~
0./5 $ I

~

l:.jd. (5)

fig. 7.2.-2 Invloed van de verschillende vertragingstijden.



Dit is te vergelijken met een verschuiving over een hele cyclustijd

van 0.54 s. De positiegegevens, welke bepaald zijn in de besturings

computercyclus die op to begon, moeten dus opgeslagen worden in de'

positie Y( I+N-1).

Deze gegevens worden op dezelfde manier, via eenzelfde algorithme

bepaald als in hoofdstuk 7.1.2.

Ret pendelen wordt bereikt door t.o.v. het midden van de naad een

bepaalde afstand afwisselend op te tellen en af te trekken. Deze

afstand is als fractie van de breedte van de naad gegeven d.w.z. 100~

pendelen betekent dat over de gehele breedte van de naad gependeld

wordt.

7.2.3. Resultaten

Door de tijdsdruk ontstaan door industrie-belangen zijn de meetresul

taten aIleen d .m.v. feasibilty-tests uitgevoerd, dus het testen op

werkstukken en het visueel inspecteren van het proces en het resul

taat. Extra metingen tijdens het vo1gen zoals beschreven bij het B

model zijn niet uitgevoerd.

De opstelling is schematisch afgebeeld iq fig. 7.2.-3.

Wat het lasnaadvolgen betreft kunnen we 2 situaties onderscheiden:

1) lasnaadvolgen zonder pendelbeweging,

2) lasnaadvolgen met pendelbeweging.

ad 1) Dit bleek uitstekend te functioneren. De lastoorts bevond zich

voortdurend boven het midden van de naad en ook de hoogte van de

lastoorts t.o.v. het werkstuk bleef redelijk constant. Ook de lassen

die hiermee gelegd werden waren van acceptabele kwaliteit.

ad 2) Door de pendelbeweging ontstonden er problemen die zich uitten

in het niet meer juist naadvolgen. Ret bleek dat de plaats van het



midden van de naad niet meer juist gedetecteerd werd, blijkbaar omdat

de werkelijke positie, waarop de besturingscomputer aannam dat de

lastoorts zich bevond, niet meer overeenkwamen. Uiteraard werd de las

hierdoor onacceptabel.

De oorzaken van deze onnauwkeurigheden liggen in de volgende punten:

- onzekerheid van 0.10 s in het tijdstip van beschikbaarkomen van de

sensordata,

- de vertragingstijd van 0.15 ± 0.05 s van de robot-controller op

Adaptivity-data,

- de Adaptivity-bemonstertijd van de robot (50 ms),

- geen mogelijkheid tot positieterugmelding vanuit de robot, waardoor

het niet zeker is dat de gewenste positie bereikt is,

- niet-lineariteiten in de snelheids-sturing m.n. het aanlopen van de

correctie-snelheid tot zijn eindwaarde in een tijd ongelijk nul.

Al deze punten komen neer op twee wezenlijke problemen:

- Open-loop correctie-sturing van de robot-positie (echter geen te

rugkoppeling hiervan)

- Gebrek aan synchronisatie tussen de componenten van het systeem.

Willen we tot een goed lasnaadvolgsysteem komen dat ook voor snelle

(volg-)bewegingen geschikt is, dan moeten deze problemen opgelost

worden.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om de robot met sensor aIleen

het volgen van het midden van de naad te laten uitvoeren (wat dus

goed gedaan werd) , terwijl een bepaald mechanisme, bevestigd aan de

robotarm, uitsluitend de lastoorts een pendelbeweging laat uitvoeren.

Dit is een technisch acceptabele oplossing, echter geen oplossing

voor de hierboven genoemde problemen.

Een volgend probleem ligt bij het lasproces zelf. Het bleek dat een

kleine variatie bijv. in de hoek van de toorts t.o.v. het werkstuk of

in de afstand van lastoorts tot werkstuk zijn weerslag had op de

kwaliteit van de las. Met name het instellen van de steekhoek in

samenhang met de voortloopsnelheid gaf wat problemen. Hetzelfde gold

voor het instellen van de lasparameters.
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8. AanbevelinC]eD en conclusies

We mogen concluderen dat bij het oplossen van de problemen zoals deze

in hoofdstuk 7.2.3 zijn geschetst een goed lasnaadvolgsysteem voor

het ESAB-probleem (incl. pendelbeweging) te realiseren is.

Het onderzoek heeft weI duidelijk gemaakt dat met name aan de robot

nog een aantal zaken met betrekking tot sensor-gebruik verbeterd

kunnen worden. Bij de ontwikkeling van robotcontroller- hard- en

software zou sensor-gebruik een hogere prioriteit moeten krijgen.

De aanbevelingen en conclusies die verder uit dit onderzoek volgen

zijn:

- Vervolgonderzoek op het gebied van:

- process control, dus optimale instelling van de

lasparameters op grond van meetgegevens over de

geometrie van de naad

- andere (industriele) werkstukken

- het introduceren van snelheid- of positie-terug-

koppeling naar de Slave Processoren, zodat een

eenduidige relatie gelegd kan worden tussen

sensor-waarneming en werkelijke naadpositie

- de reaktie van de ASEA-robot op Adaptive Control

signalen, zowel kwalitatief en kwantitatief, en

het verkrijgen van een verklaring voor deze reak

ties.

- Het moet mogelijk gemaakt worden om de sensor op een willekeurig

moment te starten en de scan-data er zo snel mogelijk uit te krij

gen, eventueel met een vaste vertragingstijd na het begin van de

scan.

- Het is mogelijk om een algemeen goed tot zeer goed naad-zoek,

-volg en naadeinde detectie-systeem met de beschreven componenten

(of varianten hierop) op te zetten, wat aangetoond is door feasibi

lity-tests met industriele werkstukken (zonder pendelbeweging).



- Sensoren bieden steeds meer mogelijkheden, echter de huidige indus

triEHe robots zijn onvoldoende in staat gebruik te maken van al

deze mogelijkheden. Bij de robot-fabrikanten ligt dus de taak de

robots sensor-vriendelijker te maken, bijv. door gebruik te gaan

maken van een (voldoend snelle) standaard interface voor een 6

coordinaten externe CP-sturing (dus pesitie van het TCP plus de

orientatie van de pols).
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If the first input/output-unit is of the DSDX 110-type,
the signal configuration and terminal connections to be
in accordance with the figure below. (See also System
Circuit Diagram.)
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-+------------{}~D- - -JD/1P- pfOG 1s: -JUMP PROG 2
---------1~ - JUMP PROG 3
-----~.~W5 - -JUMP -PROG 4

, --JUMP PROG 5
---I--------L-----------f) -PROG-START

--PROG-SiOP
-rrIGfiACfNPUT 8

:=======~======1==================·,1.'!.'!i,,~1!J'·--- DIGITAL.-[NPUT 9r "!"!' fnG"fT'J;C INPUT 10
-~--.----------~!* - D-IGHAL INPUT 11

i% - DlGnACTNPUT 12
--+------c:----+----------I.!'~"!J- - 'DIGITAL INPUT 13

------------'lr-...~" -DIGITAl: JllPUT 14-

CK 09-l301E Sep 1982
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CCU-schakelaars (binnenin)

.::B.2

, 2 3 ~ S b
L

7' B 1 2 3 4 5 b

"R

AIle schakelaars staan omhoog



....
-81--

I
i I

, .
, I
L-_~

~Ii

HOl>. HI(. 11-(9s.

,
-'--

1'\ _. -_.
r---

I"

I~
I~

. I
i i J fb

_'~2_<t_"'__--_-_'==:!_:~

1'~'32
(ONNEcrION 1/11//7

I e:'<!Cvtr C'",,''' i2oo2.<5

I

lIIelOl"9 (~ulp.nt 11_'2 ~. _.ll !I'll 11.'11Clullt"t. 11'1
t.hl ORBIT ,yll •• Il'lo\Jlw ~. ,,'I"ln". tl') to tt'l" lo;.l~ut 11'1
accordanCI .lttl !'l •••• ~ ... ,~ Sl ''} ·:}t''''~llIt,jl~.;j UDI
or robot IhPwtl( output, tr"l Un Qllill r .,.IH ....

'IIata 1. ~H • I""!t.
RO " ~'d

BL • bllo"
eR • at''';1
c.a•• Qr ••"

!l1't • bro."
':;R • Qt.,

~ot. J. S......"tt!lttlon ,-~n ~. ".Jnn,,{ 19.j li.l ~ ,l:J' t: 11 _

I' thly UI 'r'I,

"otl I. 1'1'\11 dllqrll.. r.pl'l.t •• t",. Cll~""". _lth I,J<IIU O'1u"Olr
d •• lqnld lliI •• a, In.

~ot. 7. (JI' 0' l"'Il'r~t. 11If, ..5( .. ",;snlJai ~"r.: '111~ . .,'l ... trl
rallot' •
I' Intlrupt il not t'J ~. I.!,,'d. allcc"I'IllGt
~1 ,nd .n on ClSTO '6).

I

L

f! ;!
It II

i ', '

I

I
I
!
I
I
I>
I

I



-88-

ASEA Robotprogramma voor het ESAB-probleem

c

10 TCP 1 (x=-186.8 y=80.8 z=-148.5)

20 V=300 mm/s max=600 mm/s

30 ROBOT COORD

40 ENABLE INTERRUPT

50 POS V=lOO% positie 1

60 POS V=lOO% positie 2

70 RECT COORD

80 POS V=30% positie 3;startpos. voor lassen

90 V=45 mm/s max=200 mm/s

100 POS V=lOO% VECTOR Sl correctievector dwarscorr.

110 POS V=lOO% VECTOR S2 correctievector hoogtecorr.

120 POS V=O% CONTOUR Sl/50% S2 Adaptive Control

130 POS V=lOO% positie 4; te bereiken na Instr. Interrupt

140 CALL PROG 300 Spatter Cleaning Subprogramma

150 RETURN

Definitie Sensor 1:

Definitie Sensor 2:

Sl R 48

S2 R 28

INP2

INP13

0.15

1

-7/7

~

Prog. 300: Spatter Cleaning d.m.v. perslucht

10 SET OUTP 10

20 WAIT 0.5 s

30 RESET OUTP 10

40 WAIT 0.5 s

50 SET OUTP 10

60 WAIT 0.5 s

70 RESET OUTP 10

80 RETURN
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".,....

~~

GPIO

van

Schema Slave Processor 2-bit
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: :JT:L 3043/304; C-:C33-';,3 5'::}~3L:::·1 1':;:13E 1-3-1?'!~

.3:::~ LOC v.jJ SO'1'1C: ST';T:::~:'::NT

0000 0~05 J~? FJOL:'
::. ,0002 00 :;O?
3 0003 O"J .." Jt:? S'::TJ
:.. ,JO 0 5 27 FJOL3:~L:1 ..;
5 000:; 3.... C'lTL ::>2.,i
:; oon 05 ::::~ I
7 'oooa 04J3 :"U... uO?:J!o':~ HLOO?
3 000.... 15 5'::1"1 : J' - I• .:>

? OJ03 09 I" A.?I.,
10 O'OOC A; r-:0'J 11 .. ri
II 0000) 537F At:L ..i. ,'7 r~
12 JOOr A.... r-:OV ~2 .. A
13 0010 2364 ~lOV A.II OJ
14 001::: 37 CPL A
15 OJI3 6A AJD ..'\ .. :t2
16 OJI4 37 G?L A
17 0015 77 ::n A
13 0016 537F ....NL A./7FH
I; 0013 A3 MO'J :13.A
20 DOl; n r-:O'J 0"..:11
21 0-01A F232 J37 L.::;r
22 OOIC 27 Cl1JHT:CL:1 A
23 OOIJ 6d AOJ ;'.1.3
2,. 0,0 I;:; C624 JZ ?1.IJH2
25 0020 1443 ',1 ..'11 T I: CALL S:J31
26 0022 :::,,20 JJNZ :t3. ·lA1 T 1
27 0024 27 :t1SH2:CL:1 ,-'+.
28 0025 6A ADD A. R2
29 0026 C630 JZ !~EXT 1
30 0028 2301 I-':O·J A.II
31 002;, 47 S·JA? ;,
32 00213 3;, OUTL P2.A
33 002C 1443 'JAIT2: C.-'+.LL S:.J31
34 002.:: EA2C JJNZ :12.·'A1T2
35 OJ30 ·0405 NEXT I :Jr-:p PJOLS
36 0032 27 LE7'f:cLl--A-----'----
37 0033 6.3 AJO .'\.1.3
38 0034 C63;,. JZ LEFT 2
39 0036 1443 ',""IT3:CALL S"Jl31
40 0038 :::336 :lJNZ ?i3. 'JAI T3
41 OJ3A 27 L'::FT2: CLl. ,...
42 0033 6A ADJ A. :12
-'l3 003C C646 JZ NE:XT2
44 003E 2302 r-:O'J A./2
45 0'0110 47 S'JA? A
46 0041 31\ O;,]TL P2.A
~7 0042 1... 43 ·.lAIr,!:CALL sual
48 004,. :::.-'+.-'l2 JJ;,)Z :1.2.:, ,\1 74
49 0046 0405 N:::XT :JX? 'J'JOLS
50 0043 3FFA SU31 r-:O'J "l.7./250
51 OO'lA 2300 JAA:1 t':O'J A.,O
52 004C 0300 ,'\JJ ..; ... 0
53 00'1':: 2300 ~lO'J ,,\./0
54 J050 '::r4A J":;-;Z :17.0AA:1
55 0052 93 :1ET1
56 ,0053 ~NiJ

.:0.2

:.is:::?! SYt-1d01..3
JAo-'+.:'! 004;' :-il..OQ? JOOS L:::FT 0032 L:::FT2 003"" NEXTI 003,0
NEXT2 00'16 :US:"i2 00211 :=t1SHT OJIC S::R'J OOOA S:J31 0043
'JVOLS 0005 'JAIT I 0020 ',AIT2 onc '.,A IT 3 0036 'IAIT4 0042

AS5EMdLY COr-:PLETE
tJO E:'l:t0R.S



neem 8 bit data binnen via Pi en
zet weg in Rl

maskeer Rl zodanig dat het richtingsbit
0 wordt en zet het resultaat in R2

START

CJlJTI'UT P2 = '00"
ENABLE INTER-RUff

INPUT DUT"f' CYC.LE
CVIA 1>1)

-92.-

rmVEI'\~\lTl'ORI!iKT

N

W,I\IT "R3 X 5 M5

OUTPUT 1'2 = "01-

\JAIT "R 2)L 5 MS

y

:0.2

carr. beweging

naar rechts

Flow-diagram v.d. software voor de Slave Processor

met 2-bits sturing



:L ~~~~~~~~~~~#~~~~:~~~~K~~~~~~K~~~~~~~~~~~~~~~~~K~~~~

2 f;[)I~'TW~F~E~ VO()f~ [)E: SL_AVE~··-r:·r~lJ(:E:~3~;J~~ M~:l' DE~

3 i"i(JCE LI,JI<HEID '·.,'(:i N ';:. r·IF LH[~;:D~):::; -eUh: Ii\C ( ..~ 1::: IT ~:: .
4 VAN DE ADAPTIVE CONTROL VAN DE ASEA ROBOT
5 *~~~~~*~~~~~~~~~*~~*~~~~.~~#******~~~~~~~~~~~

6

P.. 1
'1
10
:L:l
t2
'1.:3
'1."1
1 ~:.;

1/:,
., '7
,L ..'

.. U3
19
20
21
22
'? ..:'
.<:......'

r) C"
.,,;., ...J

27
2B

30
31
32

34
35

:37

'.:=: I)

~j 1
,~"-~·_l."..
~53

l. '1
'"J .L

.~?

l. ,-D.
'.... I

ono 0 o"t 0 ~i l.}r,,:p '.)\) DL.. C
00 0:2 00 N CJ F"
e003 0"1 I) i:~t ,J 1''\ F' ~:) r::;.{ I..)

0 o0 ':~
,"".- \)')OLG:: C!..F~ (:jt:~"/

o0 0 (~j
.-, .'\ DUTI... F'? • i:~.:l t·,

0007 o~:; EN .J..

OOOE o"t 0 D HLO()F' • ,Ji1F' HI._DOF'.;.

oi) 0 I~'i 1 ~.; ~l E F~'.) :; DIS I
OOOE: 00 ..,,, I C'

l~l • r::!.J f:).A.I\' ,.l

oooe i~9 ~'101.) Fa • i~

00 OD ~537F~ (.'iNl.. (-~. £:7FH
00 OF ~.~ ~.~ MOV n;~ • f~

00 1 0 F9 MOl) I~I • r.: :l
001 1 F'Zl? ,J[:7 LEFT
GO 13 [:DOB ~1 (J \) n~.~. £8
00 1 :.i o'1:L Sl ,.J (,1 F' cmn
00 17 E:DOO LEFT: MDI.) F<5. £ 0

0019 231C CClNT: MOV (.~. £28
0011::: :37 CPl_ l-.

1-1

00 1C clA i~D[) r; , F~Z

OOlD E63<7' ..JNC ALPHA

00 iF 23ZE: MCl\) A .£43
0021 37 CPl., f;

0022 6A ADD r; .RZ
00Z3 E643 ..JNC E:ETlq

o02~.; ?339 MClV r~. £57
00;::7 37 CPL A
0020 6,'; I~DD 1~I.F~2

o0 2~.,l [(;4D JNC GAMMI1

002E: ""''''i.\7 i"iOV A.f.llL....J I'"
0020 37 CPL A
OOZE 6PI ADD A.R2
002F E6:57 JNC DELTA

0031 ~'~3~jl::> Me)\,' A.£8b
[) 0 ~) ~l ~J7 CF' l., A
003Q 6A ADD I~I ., F\;~

D035 [0',,!:·1 ..JNC EPf:;I

DOT? o"t (~i [: ,.J~1P F~UL..L

OO:]? E::CIC tILPHt,; MCJV f~lt. £28
0031::: E:EE::;:~ i"1 Cl t,) H6.E17B
oO:3D ?~3 0 2 MOl.) (-~ • £.2
003F 6D M)[) r:-'t • 1=\:5
[) 0 A1 0 t'1D t1CJ V F~~5 • {)
I) 0"11 o.<t73 ,JMF:' i'!D<T

00 "'t3 E: C ;~:: [: E:ETi;~1 : ~1c)V f~it., £"1:3
ij 0 -t{- ~=i [:;:~ 7 '1· t"l Cl \) F6.f:L :I. (!l
i) O::"f :7 :?~~ 03 i'iCH.! {:, .: £::3
0 o·~1 (,1t (,[) (iD[) f:~ • F: ~5
oG':~'I~'I f~iD ~"i CJ \) F~: ~\ • {:,
o0 .-:'1 r:: 11 l+7:::: ,.JMF I'--.![::<T

: IDl_E L.Der:'
: INTEF:F<ur:'T ~jEF~VICE

: F: () UT:I j"-.! :'::

:R2 IS DUTY CYCLE

; IF F~2:::<28 THEN
: COTD FIU:'Hf~

: IF F<2":{'t3 THEN
: GClT 0 BE:: Tr;

; IF F~2:::<57 THEN
; GO TO GAt1t1A

:IF F~2":<7:t THEN
:COTO DELTP.

; IF 1=\:2:::<86 THEN
: GOn] EPGI

: EL.SE GOTD nJI..L



: F:3==F:2

: 100 ;¥.5 0 ::: 5 GOO

;IF R3=O THEN SKIP

; R3= (Wf·-N) /2

:rF R2=O THEN SKIP

- ';)4-
I) I) '1 D [:C39 C(.\ ['1 r"; f\ .; i"-1 C\.1 Pit ., { ~:.i:;··

o(I "~'F [:F~:;7 i"lei') F:{, 0 :E:37
0051 ::<) o·q r-lCH) (::{ 'i :f: /1
0 0:;] 6D i:":)[) [) (:~" F:~';

I) {) 5 l .} (-1 [- r·i D~) f< ~'i , "'~.,

I) o~55 O/~'7:3 ~JI"iP r··IFXT

o1)~.;7 [:Ci~7 DEL.Ti·~1 ~ f'IO') r~~ "1 ~£7:l

00",;9 r:::E~ '~'(~ ;'-10'.) f~6.£70

OOSE: ::'~;05 hCl~,J t, ., £: ~=.;

DO~'i[) I.) [) ,A.tOD f~.;. F.:~3

oO:iE M) r-l ()~) F~~ ~5 .,. ti
OO~:jF 0"17::: .Jr'IF· NEXT

I) 0,l;:I. E:C~:i6 EP!;>I ~ r1m) F~ ':1 ~£B6
0063 E:F:3C riD') f~6. £,60
0065 2:306 r1 (J \) (.':1., £:6
0067 l'1 [) ADD f~ • F:~.'i

0068 (~D MOl,) F~5 • i~

0069 0473 Ji"IF' NEXT

00 (Sf:: E:c.~ '1 FULL: MD\"" H'L£100
006D E:[:J;~ MCJ\"" H6.£50
OO,:'F 2307 MOV A.E7
0071 6D ADD A ~ F,5
0072 AD MOV H~'j. A

0073 Fe NE><T: MOV A.F.:'1
0071f ~37 CPL (1
OO?:j I.) fi t-'H)[) A• 1=<:2
0076 37 CPL (.':,

0077 ..., -- Fm (.':,l /

007B S]7F I~NI... A.£7FH
007A f~E: MClV F':3. A
o07E: o~) EN I

007e 27 MOVE: CLP A
0070 (~, [: ADD A • F:::l
007E [;682 ~JZ t-lO~)[Z

0 ofj 0 1.4GF CALL SUE:l

0082 '? -7 MOVE2 :CU~ f~1.t,• .1

OO:J:] <'SA t\ [) D f:t.F'2
OOD'"! C605 1-' V~)(JI...C'_. I.:.

o0 ~3 .:.) Ft-i t1D~) (~, + r-~~;~

OOB? t-I [: l"l (J \) f~:3 • I,
H

00:](:; FD MCJt.,.l " • F,:~:j'·1
oCd39 1+7 f:)q?~r-:' PI
(108P·1 :::Jr.l DUTL F'? i:~

0 ODE: 1 ":';-OF CfH.. L Sl.J[:l

00 t3D o "f 0 ~:j ,..I r"l F:' \)\,)01...(;

i r,
\.)D

., ·1 .')
I•. l .....

£.7
'_1.'"

71:::
/ ' .•J

c)'"~
'.•J.!..

1 :l?
l:[ :]
I. :L '?
1:2:0
1 ~:::L

122 ********************************************
123 SR UOOR HET WACHTEN T= R3*R6*O.l MS
124 ******************~**.*****.**************.*

?7

9'1

1 :t :~:

Gl

..,.n
i )"

::lO

70

:LOO
101
:L02
103
1.01
:L 0 I::;
:L I) .:)

107
1 I):]

109
:Ll0
:J. 1 :I

69
70
7:L

i ..~. .-:".
l. ,':. ' ..'

1 ;:: ..:'
J .?::::;

::. :] 0
1:::;: .I

.. i ::3::?
!. J :':!

0 (I DF FE :::3U[: "
., dO I) (:~\ I:,: ,~).1. •

0 I) '"7- I) riC r1 Cl l,,' r~ it ..\., 1'1

0 0 ,) 1 E:F :L :i HIEF: • i"lDt) P7 E1:3..... .:. ,
n0 1?3 I::'F· () ~~: D(.1 PI F\ ,. [),..JNZ 1"', .., [) {~A r::,. .\ / 'f

0 0 (? ~~j CC.9 1 \.),.JNZ f~ l·f
" HIEF:

0 0 97 ECUF l)·..Jr,17 fn .; ~31..1 [: 1
(j 09'":7' r·,t··,

F:ETI~,:.? '-;~



OUl"'PUTP2.:: "OOOC"

E.NAt!.LE INTERRU'PT

Y. DISA&L.c IWTERRuPi'

IN·PUT DAT"-B'Ci£. viA.aIlS
"-1 : t:\ATA.j!'CT£

I"IIASoKEER R1 mET

"0"1,",11
R~S.ULT"AT is. nuTY-C'l'ClE
R'l. • 1)UT'('·C.VC.L.f.

~Co{: Sf,
'Rb = StY
~S":= R'S'+ b

R't ~ l.f3
Rb: II ~
RS::: ~S1-3

y

y

--:>'f":""--f R": "8
Ro= 1~6)

~S': =RS+ ~

R£t = 100
Rb .:5"0
RS':.a R~1-

Flowdiagram Software Slave Processor ~ bits sturing
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._-------------_._----

WAiT

--------------r-------J-----r
WAiT R3 -I- Roilr 0,1 ~

---~--~~-- ~-~-._-~-.---- "'------r------.I

gOTO START

---------_._--_.-----

---------------_._-------------

~------_._--------_.-_..__..~~-. __.__.•_-~--_ .._--_.~--~-----_.-

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

._--_....-..•._-_._---_._._-----

---_._-----~.-----------_._-_.
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Schema Digitaal-Analoog Convertor
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PNP
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I
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HP
~pro

PFL.'j
PCrL

l---------\
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I
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00
J
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I
I I J I I I t I I

o4rVI ! I iAiI~kT

Be 'tIlt

Schema GPIO Interface
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Daar het demonstratiemodel over de mogelijkheid van een eigen

voeding moet kunnen beschikken is een eenvoudige

voeding gemaakt met 3 gelijkspanningen. die nodig zijn voor de

gebruikte componenten.

1) + 5V /2A

2) +ISV/IA

+
1,5uF
tantaal

+ I ,5uF
tantaal

I------r---..... +

2200

ic21-----......---..+ 15V

+2200

L...L--r11cC'3I----....L------4- 15V

v

15V"-J

FW600/2gelijkrichters

+
I ,SuF 5V
tantaal_

'----L_J--..L.--~-----L---FT?O

icl= 323KS
ic2= 340TI5
ic3= 340T-15

z= zekering 250V/400mA

3) -15V/IA

- -
Z

"J ?20V

220V

2;OVr
s

Ret geheel is gerealiseerd op een enkelzijdige print.
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Sensor - commando

! C!dcllJstiJd

StCJPP"O
OFF KEY
ON KEY 9 LABEL ' STOP , CALL Sstop
GINIT
GRAPHICS ON
GCl-EAR
REPEAT

Readsensor
Profiel
Process2CYs)

UNTIL Stopp=l
Hloop

Hoofdprosramma ***
CONTROL 12,0;1 !RESET INTERFACE GPIO
Hmenu
OFF KEY
ON KEY 6 LABEL ' U ' GOTO UitliJnen
ON KEY 7 LABEL'S ' GOTO Autose3m
ON KEY 4 LABEL ' Q ' GOTO EindproS
ON KEY 0 LABEL 'PRINT' GOTO Print
GOTO Hdumm~

GOTO

I~ft*f~*~:t*~~~~~:~~:*~t~'f~~*~:t*~::rf::.:~t*~~~~t:t~~f~~*~fa
ide ASEA Adaptive Control 1n- en uitsansen en maakt sebruik van
!een Slave-processor die de verplaatsinss-sturinSs-opdracht
'overneemt.
! H.R. Klaassen 7-5-84
!***********************************************************
!
OPTION BASE 1.
DEG
DIM Answer$(lJ
COM /Afw/ INTEGER Y_corr
COM /Par/ REAL Yb
COM /Veloc/ REAL V,Vd
COM /Read/ Afstand_1CllS),DiepteCO:512',Afstand_2Cl15)
COM /Dat/ INTEGER DatCl15,4)
COM /Hoek/ Cos_tabeICl1S).Sin_tabeICllS)
COM /ToSsle/ INTEGER StuPP
COM /Prof/ Ys,Breedte
COM /Lensth/ INTEGER N
COM /Geheusen/ MemC3000,31,P
INTEGER YCSOI,Ylast
INTEGER I,J,Pointer
REAL Gem_diodesC201,Gem_dieptenC201,Aantal_punten
!
!
I

Hdu~lm~:

!
I lii tl Linen
!

UitliJnen:

I Initialisaties:
P=l
T=.63
V=71.4
Vd=47.6 ! *** 47.6 ***
Yb=1220 !Voorloopafstand
N=INTCYb/CV*TII !Geheusenlenste
N=25
FOR 1=1 TO 115

Cos_tabelCII=COS(-120+CI-ll*30/571
Sin_tabelCII=SINC-120+(I-l)*30/57)

NEXT I
ASSIGN @IJk TO 'Tabel'
ENTER @IJk;Aantal_punten,Gem_diodesC*),Gem_dieptenC*),Diepte<*1
ASSIGN @IJk TO *
!

!***
Hloop:

?O
20
21
22
30
40
50
60
70
8(.

90
100
110
120
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
140
150
160
161
163
170
180
190
200
201
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
351
360
370
380
390
400
410
420 
421
422
423
430
440
450
460
470
480



49()

5()O I ~~~.Ito'hatic Se3nltr'2Ci~ir~g rQmm~I-ldo

'.510
520
5:?1
~'i3()

540
550
560
570
:580
590
600
610
620
630
631
632
640
650
660
670
680
681
683
684
685
686
687
689
690
691
692
694
695
700
710
711
712
720
730
731
732
733
734
735
736
740
741
742
743
744
745
746
747
748
750
/51
'752
760
761
762
763
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
786
"7B8
SOO
BIl)
811
820
f3;,O

Autoseam:PPINT CNPS,l?>
GCI... I'.,',F:
l~k_[NI ~:t Al.ltolnat:ic Se~l!jlt-·;:rr·kl.l-'~-

F't~.[NT· Char'I~:!f-l '.Jdf'.,.dbl~~:'·:~· 'J"I t: ii···':tk.(·:····· .. ··
OFF KEY
ON KEY ~ LABEL Velnclt~' GOTO VDlocjt~

ON KEY 6 LABEL 'Corr-vPlocity' GOTO Dw~rsveloc

!
!
ON KEY 9 LABEL' Continue' GOTO VRrvol~

Lopp9: GOrO Lopp9
Vervolg:St.opp=O

Pointer=l
Yla,;t,=O
Mem(1,3)=0
Readsensor
Process(Ys,Br@P0~.)

FOR 1"'1 TO N
Y(I)=INT(Ys*!/N)
Mem(l+l.3)=Y(I)

NEXT I
M=Ys MOD N
IF M()O THEN

FOR 1=1 TO M
Y(I) =y ( .I l+ 1
Mem(I+l.3)=Y(I)

NEXT I
END IF
Hulp=Y(N)
K=N
1=1
Reserve=O
OFF KEY
ON KEY 9 LABEL ' STOP , CALL Sstop
ENABLE INTR 12
ON INTR 12 GOTO Eindpunt
CONTROL 12,3;512 ! Start Robot
REPEAT

IF Y(I)=2000 THEN
PRINT '*** EINDE BAAN ***'
WAIT 4
Y(I)=O
Stopp=l

END IF
Y_corr=Y(I)-Ylast+Reserve
IF ABS(Y_corr)(Vd/SO THEN

Reserve=Y_corr
Y_corr=O
PRINT '<'

ELSE
Reserve=O

END IF
!
Displace(Y_corr)
Reads,,"'130 r
Process(Ys,Breedt.e)
IF 1=1 THEN

Indic=N
ELSE
Indic=I-l

END IF
!
IF ABS(Hulp-Ys-Ylast»(T*Vd) THEN

PRI NT '*'
Y( Indic)=Hulf'

ELSE
Hulp=Ys+Ylast
Y(Indic)=Hul",

END IF
I

IF ABS(Hulp-Ys-Ylast»(3*Vd) THEN
PRINT 'EINDE BAAN GEDETECTECTEERO'
Y(I,-,dic)=2000

END IF
K=I<:+l
Mem(K,3)=Y(Indic)
ilast=Y(I)
10<[+1
iF 1'= UH1) fHEN 1=1
WAIT .170

UNTIL Stopp=l
GO TO Hj\l(lf.'
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***"

V_corr'

EINDPUNT BEREIKT'

VsY(.I:)

PRINT ' *** EINDE PROGRAMMA ADAPT
END

OFF INTR
PRINT CHR$(121
PRINT 'Robot interrupt:
WAIf 2

HloopGOTO
!

!
Eindpros:

I EINDE AUTOMATIC SEAMTRACKING
Print: ! PRINTER ROUTINE

PRINTER IS 9
PRINT 'Teller
FOR Tel=l TO P

PRINT Tel,Mem(Tel,31,INT(10*Mem(Tel,111/10,Mem(Tel,21
NEXT Tel
FOR P=l TO 3000

Mem(P,l)=O
Mem(P,21=0

-1'IEXT --p
P=l
PRINTER IS 1
GOTO Hloop

Velocit~: PRINT CHR$(12)
OFF 1\0
PRINT' Oe huidi~e inSeprogrammeerde lanSs-snelheid is·,V,'*O.l mm/s'
INPUT' Is dit de Juiste werkeliJke snelheid ? CJ/NJ',Answer$
IF Answer$='N' THEN

INPUT 'Voer de werkeliJke snelheid in <*0.1 mm/sl:',V
N=INT(Vb/(V*TII ! Uit~aande van een verplaatsinstiJd van 0.5 sec
GOTO Velocit~

END IF
GO TO Autoseam
!

Dwarsveloc: PRINT CHR$(12)
OFF KEV
PRINT' De huidiSe inSeproSrammeerde dwarssnelheid is',Vd,'*O.l mm/s'
INPUT' Is dit de Juiste werkeliJke dwarssnelheid 1 CJ/NJ',Answer$
IF Answer$='N' THEN

INPUT' Voer de werkeliJke dwarssnelheid in (to.l mm/sl:',Vd
GOTO Dwarsveloc

END IF
GOTO Autoseam
!

Eindpunt:

840
f350
860
870
880
890
900
910
920
930
'?40
950
951
960
970
<;71

972
973
974
975
980
981
982
983
984
9135
99()
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1020
1030
1040
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'*********************************************************~**~*
, SUBROUTINES
'**************************************************************,

SlIB Sstop
COM ITo9s1el INTEGER StoP?
CONTROL 12,3;0
Stopp=l
SUBEND
!
SUB Readsensor
ASSIGN @Sensor TO 12;FORMAT OFF
OPTION BASE 1
COM /Dat/ INTEGER Dat(*)
COM /Read/ Afstand_l(*),Diepte<*),Afstand_2(*)
CONTROL 12,0;1 , Reset interface
CONTROL 12,2;0 ! CTLO=HIGH
ENTER @Sensor;Dat(*)
CONTROL 12,2;1 CTLO=LOW
FOR 1=1 TO 115

Afstand_l(I)=DiepteCDat(I,l» I OMZETTEN DIODEno NAAR AFSTAND
NEXT I
ASSIGN @Sensor TO *
SUBEND,
SUB Readsensor2
PRINT 'SENSOR GELEZEN ,.
WAIT .2
SUBEND
!
SUB Process(REAL Ys,Breedte)
OPTION BASE 1
COM /Hoek/ Cos_tabel(*),Sin_tabel(*)
COM /Read/ Afstand_1(*),Diepte<*),Afstand_2(*)
INTEGER Waarde(115)
INTEGER I,J,Index,Ind,Hax,Max?laats,Plaatsnaad
REAL LiJn,Min,Suml,Sum2,
, De be?alins van het minimum vindt ?laats van metins 30 to 85,
1=30
WHILE Afstand_1(I)=0 AND 1<85

1=1+1
END WHILE
Inde:·:=I
Min=Afstand_l(Index)*Sin_tabel(Index)
FOR I=Index TO 85

IF Afstand_l(I)*Sin_tabel(I)(Min AND Afstand_1(I)(~O THEN
Min=Afstand_l(I)*Sin_tabel(I)
Inde:·:=I

END IF
NEXT I
Ind=Index
!
Ys=10*Afstand_l(Ind)*Cos_tabel(Ind)
! DISP IINDEX=I,Index,IHidden van Ga~A,Plaatsr·,aad~dYs=I~Ys
SUBE~1[l

COMMANDO:'
U: UitliJnen
S: Auton.at i c
a: Einde van

1050
1060
1070
1080
1090
1100
1101
1110
1120
1130
1140
1141
1.150
1.160
l170
118Co
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
13~;O

1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
2130
2140
2150

SUB Hmen'J
PRINT CHR$(12)
GCLEAR
PRINT ·to
PRINT •
PRINT •
PRINT •
DISP
SUBEND
!

van de sensor "
Sean.t rack i ns
het prosramma •



2170
2180
2190
2200
;'210
2220
2230
2240
22~':;O

::!;!60
22/0
2280
2290
2300
2310
2320
2330
2340
23~,O

2360
2370
2380
2390
2400
2410
:!420
/430
;:'440

2470
2480
2490
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2600
2601
2602
2603
2610
262()
)<',30
,,:,";H

, ,.<~

4

2640
2660
2690
2700
2710
2711
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2780
2790
2800

-IOLj-

SUB Process2(RFAL y.,)
!**********************************~*****~*******
! De.::e sl.lhrolJtirlE' beF·.::Jalt de ?la.;:~Ls \J.::~n (h~ SCht-!'·f~F;f.·~

!O\leT'9c~n~en .in hE~t F-e;.Qfiel en F'rint~ :':.~f':;;' J•.lI.t, ..

'************************************************
COM IRe ad/ Afstand.! "),DiRPte(*),Afstand_21*l
COM IHoekl Cos_t.hpl,*),Sin_t3hel(*1
INTEGE.R Edse(S)
A~O

1=30
WHILE Afstand_l (I)~O AND 1<85

1"1+1
END WHILE
Inde:':=l
FOR J=Index TO 85

IF Afstand_l(J+l)~O fHEN
,)"" ..1+:1.

ELSE
E=Afst?n~_1(Index)*Sin_tabel(Index)-Afstand_l(J+l)*Sin_tabel(J+l)

IF ABSCEI>3 THEN
A=A+l
Ed~e(A)=INT«Index+J+l)/21

END IF
IndeH=J+l

END IF
NEXT J
PRINT 'Scherpe overganSen:'
PRINT
FOR 1=1 TO A

J=EdgeCII
Ys=10*Afstand_lIJI*Cas_tabelCJ)
PRINT Ys,' *0.:1. ffim'

NEXT I
SUBENO
!
SUB DisplaceCINTEGER V_carr)
!************************************************************
!Deze s~bro~tine zor~t voor de verplaatsing van de robot d.m.v.
!de aansturing van ziJn Adaptive Control via de sla~e-proces.or.

!Dit ged~rende een ~aximale tiJd T=0.5 sec.
!*************************************************************
OPTION BASE 1
COM IVelocl REAL V,Vd
COM IProfl REAL Ys,Breedte
COM ILen~thl INTEGER N
COM IGehe~genl MemC*I,P
INTEGER D~t~_c~cle,Richtin~,Interrupt

ASSIGN @'Slave TO 12;FORMAT OFF
Dutw_c~cle~INT(200*(ABSCY_corrI/Vd»

D.[SP N,·Ys =·;Ys,·Y·"corr=·;Y_corr,·DutY-c~cle=·;DIJt~_cscle

Metll(Pd )~Ys

i1"'IO' (p, 2) "~Y._ca r r
""=P+ 1
IF Y_carr<O THEN

Ri(~htiI1~~t28 CDrrectiebewe~in~ naaT' lir,ks
ELSE

END IF
Interr lJPt=256
IF Dut~_c~cle>100 THEN

DtJt~.oc~c 1 e= 1(lO
PRINT 'DUTY-CYCLE

END IF
CONTROL 12,3; (Ir,terr,-,pt+Richting+D'Jt,,_c~wI Co.' I

WAIT .001
CONTROL 12,:HO
ASSIGN @'Slave TO *
SLJBENIt



I'll II
H:'()
I,U'
8')')

823
824

2830
b'l40
28~;()

2H~jl

2H6()
2870
2880
2890
289:l
2893
2900
2910
29 ;~ 0
2930
2940
2950
2960

29ElO
2990
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3}lO
3120
:5:1 30
~) '14 1;)

~':' ~j~.\

:H60
3170
3180
3190
3200
;'5210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
:noo
3310
3320
,;':'30
;5;~4(l

:~:~=,o

3360
3370
3380
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SUI< ,:.' 1""'" i ". J
')I(;i(*).'(*.",).<:q··****":"",**)i.'i'*:r.j(*,,********.*),\·*i<*~.*)I)r"·;t:**:"~'¥;f::~t:,..·", : p:, If
JDe::::e C::;UOCDutlr',t-.;,: 1 ~ ~;elE·\.':~'i (~C"')f ~OJ. ~H::i. ~:TIf (;.)1') C:,~.>l-, ·!"~-J'.-'I"::(·'·· .)!,.

!aarlSep8st door H.R.!(la2~,~?1· ~_:_~·--f!4~

!***********************.*~****w.**~***********.,**tt=*~*ttk*'t
[lEG
OPTION Bf~SE 1
COM /Hof!I'.1 Cos... tabeJ (*) .Sir, .l."'JE<' <*)
COM IDatl INTEGER Datl*)
COM /Reed/ AfBtand_1<*\.Die~tp<*I.Af5tand_21*)

CuM fTogsle/ INTEGER StOPF'

INT~GER A.B.D,E,F
PEN J
SHOW -~~l*.4.100.0.107

VIEWPORT 0,133,33.26.66.100
FRAME
!
R=163.5
A=l
[1=1
E=:L
F=}

FOR F<= 1 TO 23 I 5*23~!. 15
PEN ..·1
MOVE Afstand_2IEI*Cos_tabel(~).AfsI2nd_2IEI*Sin_tab~IIEI+R
FOR C=l TO 5

IF Afstand_2IAI=O THEN
Move_fla!L2=1

ELSE
IF Move_flas_2=1 THEN

MOVE Afstand_2IAI*Cos_tabeIIAI,Afstand_2IAI*Sin_tabeIIAltR
Move_flas_2=0

ELSE
DRAW Afstand_2IAI*Cos_tabelIAI.Afstand.2IAI*Sin_tabelIAltR

END IF
END IF
A=At1

NEXT C
E=A-1
!

! SchriJven nieuwe plaatJe
PEN 1
MOVE Afstand_1IF>*Cos_tabeICFI,Afstand_1IFI*Sin_tabelIFI+R
FOR C=l TO 5

IF Afstand_1CD>=0 OR DatCD.21)SO THEN
Move_flas=l

ELSE
IF Move_flas=l THEN

MOVE Afstand_1CD>*Cos_tabeIIDI,Afstand_1IDI*Sin_tabell[lI+R
Move_flas=O

ELSE
DRAW Afstand_1CDI*Cos_tabeIID>,Afstand_1IDI*Sin_tabelCD>+R

END IF
END IF

D=D+1
NEXT C
F=D-1
NEXT II

FOR 1=1 TO 115
Afstand_2III=Afstand_1CII

/'IFX~ I
SUHf,/'Ili

Ed



!
!**********************************************************************,
Sealfitrac~.in~:!

!dit ziJn de statements voor het automatic seamtrackin~

!vDor D.a. het ESAB-piJpen probleem m.b.v.
Ide OLDELFT-sensor en de ASEA IRb 6/2 robot

ON INTR 7.4 GOSUB Service
M-INTCC9.542966*Dvl/CTcwclus*R*Rpmlt.5l
Chal-0
Cha2-0
Manipulatar-O
Send_.switches(O)

!
ON KEY 0 LABEL 'TEST SPEEDS" GoTO Test_speed
ON KEY 1 GOTO Blnp
ON KEY 2 GoTo Blop
ON KEY 4 GOTO Blop
ON KEY 3 LABEL 'ROBOT RESET" OOTO stop_part2
ON KEY 5 LABEL 'INITIALISAfloN' GOTO Inlt
ON KEY 6 GOTO Blop
ON KEY 7 GOTD Blap
ON KEY 8 LABEL 'STOP' GOTO Start_seam
ON KEY 9 LABEL 'EXIT n~ACKING' GOTO Main
ENABLE INTR 71Mask

Dlop:TiJd
GOTo Blop

o
~
\

THEN GOTO End_init

PRINT TABXYCO,7l1'INITIALISATIE-PROGRAMMA'
PRINT TABXYCO.9l1"
OFF KEY
CONTROL 2,1210
K-O
Service_t~pe=9

BEEP 2000,.2
stopp=O
FOR J5-0 TO 8

ON KEY J5 GO TO Loop1
NEXT J5
ON KEY 9 LABEL 'STOP" GOTO End_init

! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••**••*
IINITIALISATIEPROGRAMMA .
1***********************************************
Init: !

PRINT TABXYCO,16l1'
PRINT TABXYCO,17)1'
Service_t~pe=O

!***********************************************************
! EINDE INITIALISATIE-PROGRAMMA
I************************************************t*****~****
!

ON KEY 5 LABEL 'INITIALISEER' GOTO Init
ON KEY 9 LABEL 'CONTINUE" GoTO Track
ON KEY 4 LABEL 'EXIT" GO TO Main

Blop3:TiJd
GOTO Blop3

l~'~U

18750
18760
18770
18780
18790
18800
18810
18820
18830
18840
18850
18860
18870
18880
18890
18900
18910*
18920 !
18930 Loopl:TiJd
18940 IF Stopp=l
18950 GOTo Loopl
18960 !
18970 End_inlt:
18980*
18981
18990
19000
19010
19020
19030
19040
19050
19060
19070
19080
19090

1.2
0.8
0.15
2.0

SEAMTRACKING *****"
!SCANWIDTH
15 SCANS/SEC
!CENTRE OFFSET=O
!MEASUREMENT UNITS-MILLIMETERS

!CAMERA MOUNTING DIRECTION=BACKWARR
!DATA FORMAT - FITTED

!INITIALIZE SENSOR

INULINSTELLING VOoR DWARS-REGELING SENSOR
I HOOGTE-REGELING SENSOR
!SCHAALFACTOR
!SCHAALFACToR
!SCHAALFACTOR
ISCHAAL FACTOR

OFF KEY
CONTROL 2,1210
PRINT CHR$C12l
DISP
PRINT TABXYCO.Ol1'***** AUTOMATIC
Bet_up ..dataCll=20
Set_up_dataC2l-2
Set_up_dataC3l=0
Set_uP_dataC4l=0
Set_up_dataC5l=Warn_Ievel
Set_uP_dataC6l=Error_level
Set_up_dataC7l-1
Set_up_dataC8l=2
GOSUB Fill_sy_send
Stype_code=4
CALL Send_messa.eCSt~pe_code,SeQuence_number,Su_send$,@Sensorl

!INITIALISATIE EXTERNE PARAMETERS
Pendelperc=O
Dv=25
offset=-10.6
H_offset-159
!V~=38.5

!V~=25.9

Vw-20
Vz=14.5
Tc~clu5=.54

Rpm=.4
Alfa-.OSO
Service_twpe=O
Voltage=22
Wire_speed-3

Start_.sealh:!
DISP

.I. Ii , .l','

18120
18J30
18140
18150
18160
18170
18180
18190
18200
18210
18220
18230
18240
18250
18260
18270
18280
18290
18300
18310
18320
18330
18340
18350
18360
18370
18380
18390
18400
18410
18420
18430
18440
18450
18460
18470
18480
18490
18500
18510
18520*
18530
18540
18550
18560
18570
18580
18590
18600
18610
18620
18630
18640
18650
18660
18670
18680
18690
18700
18710
18720



!Spatter cleanins interrupt puis

No_tracI<.CKl=1 THEN GOTO Einde_cYclus

I

o
......:J,

TFIACKINO
CYCLtJS

f',dal' .'ubOI"

NAAD

I
Volsendel

ON KEY 9 LABEL 'STOP TRACKING' GOTO Einde_c~clus2

PRINT TABXYCO,8li'
Manip'Jlator=1
Send_switchesCOl
Nmt=O !No_match_teller=O
! ---- ._-- _.~-- .~--- -_.- - - .-.- ... !----------------------------

BloP2:IF
TiJd
GOTO Blop2 . _
!----------------------------------
!

OFF KNOB
PRINT TABXYCO,8li'
Se rv i ce_.t~pe=O
PRINT TABXYCO,lBli'EINDE
GOTO Stop_part

I

~top_part2:Manipulator.0
Spatterc=1
Send._swi tches COl
WAIT .1
Spat te rc'·O
Send_.swi tcller,; COl
OFF KEY
CONTROL 1.,12~O

HOTn Sti3 rt...seaRl
!

Stop ..pa rt I !
Man i pul ate I"~O

Spattel'c'·1.
Send_Bwitche&COl
Spattel'c·'O
WAIT .1
Send_switches COl
OFF KEY
CONTfWL I., 12~O

19541
19550
19560
19570
19580
19590
19630
19631
19633
19640*
19650 ON KNOB .01,2 GO TO BloP2
19660
19670
19680
19690
19691
19692
19700
19710 Einde_c~clus2IPRINT TABXYCO,18l~'OPERATDRSTOPPED'
19720*
19730 Service_t~pe=O

19740 GOTO Stop_part
19750 Einde_c~clusl!

19760*
19770
19780
19790
19800
19810
19820
19821
19822
19823
1'/824
19826
19827
19828
19829
19830
19831
19832
19840
19850
19860
19870
19871
19880
19890
19900

1.91.0() I

19110 ;********************************************************************:
19120! SEAMTRACKING PROGRAMMA

19130 1********************************************************************l
19140 !
1.'11.50 Tracl<. I'
19160 PRINT TABXYCO,4l .** SEAMTRACKING ACTIVE **.
19170 PRINT TABXYCO,7l
19180 PRINT TABXYCO,9l
19190 OFF KEY
19200 CONTROL 2,12~0 !NO KEYS VISIBLE
19210 K"O
19220 Pendelleft=1
1n30 FOR P=O TO SOO
19240 YdCPl.O
19250 YsCPl=O
19260 BCPl=O
1~270 MatchCPl=O
19280 ToortslPl=O
19290 No_trackCPl-O
19300 NEXT P
19310 FOR P·O TO M-l
19320 MatchCPl=1
19330 NEXT P
19340 Manipulator=O
19350 Send_switchesCOl
19360 PRINT TABXYCO,14Ii'VOLTAGE= WIRE-SPEED- PENDELP
ENTAGE'
19370 Send_paramCVoltaSe,Wire_speedl
19380 PRINT TABXYC64,14li
19390 PRINT USING ·3D.D·~Pendelperc
19400 Las_flas=1
19410 Yn'.O
19420 Yrl... l'.O
19430 Yn_.2"O
19440 FOR J6-0 TO 8
19450 ON KEY J6 GO TO Blop2
19460 NEXT J6
19470 ON KNOB .01,2 GOTO Loopx
19480 ON KEY 5 LABEL 'VOLTAGE • GOSUB Upvolt
19490 ON KEY 6 LABEL 'WIRE SPEED • GORUS Ups peed
19500 ON KEY 7 LABEL 'PENDEL PERC • aOSUB Upperc
19510 ON KEY 9 LABEL 'VERVOLG • GOTD Volgende
19520 ,
19530 LoopxlTiJd
19540 GOTO Loopx

IT,
•



PRINTOUT ON THE PRINTER, SCREEN OR DISC'

o
00
I

•

!
Upchanse3IPendelperc-Pendelperc+KNOBX/10

IF Pendelperc(O THEN Pendelperc-O
PRINT TABXYC64,14);
PRINT USING '3D.D';Pendelperc
RETURN

!
Upchanse2IWire_speed-Wire_speed+KNOBX/20
5end_paramCVolta~e,Wire_speed)

RETURN

t
UpchanselIVoltaSe=Voltase+KNOBX/20

Send_paramCVoltase,Wire_speed)
RETURN

20480
20490
20500
20510
20520
20530
20540
20550
20560
20570
20580
20590
20600
20610

MATCH TOORTS NO_TRACK'BeI)YdC 1)

DISP 'DO YOU WANT A
ON KEY 0 GOTO Blop4
ON KEY 1 GO TO Blop4
ON KEY 2 GOTO Blop4
ON KEY 3 GO TO Blop4
ON KEY 4 GOTO Blop4
ON KEY 5 lABEl 'PRINTER' GOTO PrintcllJt
ON KEY 6 LABEL 'SCREEN' GOTD Screenout
ON KEY 7 LABEL 'DISC' GOTD Discout
ON KEY 8 GOTD Blop4
ON KEY 9 lABEL 'NO" GOTO Start_seam2

IH,w4lTLid
GOTO BloP4

!
PrintoutlPRINTER IS 9

GOTO Sitt
ScreenoutlPRINTER IS 1

PRINT CHR$<t2)
GOTO Sitt

DiscoutllNPUT 'GEEF NAAM VAN FILE',NameS
CREATE BDAT Name$&'IHP82901,700,l',501,40
ASSIGN @File TO Name$&'IHP82901,700,l';FORMAT OFF
OUTPUT @FileiY5C*),YdC*),BC*),MatchC*),ToortsC*),No-trackC*)
ASSIGN @File TO *
GOTO Blop4

!

).'i91.0
19'i/O
19'i'30
l'i'i40
19950
). 'i960
19970
19980
19990
20000
20010
20020
20030
20040
200~;0

,'0060
20070
200f.lO
20090
20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20HlO Hi ttl
20190 PIn NT
20200 fIn NT , I
20210 PRINT
20220 FOR J=O TO KtM+3
20230 PRINT USING '3D,3X,3C4D.DD,3X),3C3X,D)';J,YsCJ),YdCJ),BCJ),MatchCJ),To
ortsCJ),No_trackCJ)
20240 !
20250 NEXT J
20260 PRINTER IS
20270 GO TO BloP4
20280 !
20290 Start_seam210FF KEY
20300 CONTROL 2,12;0
20310 PRINT CHRS(12)
20320 GO TO Start_seam
20330 !
20;340 !
203:iO UpvoJ. t I
20360 PRINT TABXYCO,U);'UPDATING VOLTAGE
20370 ON KNOB .01,2 GOSUB Upchan.el
20380 !
20390 RETURN
20400 Ur'<"f"'f,,?d I !
20410 PRINT TABXYCO,8);"UPDATING WIRE SPEED
20420 ON KNOB .01,2 GOSUB Upchan~B2

20430 RETUF:N
20440 Upperc I !
20450 PRINT TABXYCO,8);'UPDATING PENDEl PERCENTAGE'
20460 ON KNOB • OJ. ,2 GOSLIB Upcham.lf?3
20470 RETURN



'********************************************************************
! SERVICE ROUTINE NA EEN CYCLUSTIJD TIJDENS SEAMTRACKING
1********************************************************************
!
Cyclusl: !

Som-CYdCKtl)tYdCKt2)tYdCKt3»/3
!
YsCKtl)-YdCKtl) !Ys sensor Y-waarden
YdCKtl )'=SOIlt

1
IF Pendelleft-l THEN

Yn-YdCK+l)-F'endelperc*BCKtl)/100
F'en,jelleft-=O

ELSE
Yn-YdCKtl)tPendelperc*BCKtl)/100
Pendelleft=1

END IF
Y_displaceCYn-Yn_l)
L.di sF·I ace CHn/5)
IF TODrtsCK)<>ToortsCKtl) THEN

Send_switchesCKtl)
ENIl IF
CONTROL 12,210 !Interrupt naar slave processoren
CONTROL 12,213
!
!--------------------------------------------------------

20620
20630
20640
20650
::>0660
20740
20750
20760
20T70
20780
20!90
20800
20810
20B~!O

20830
20840
20850
20860
20870
20880
20890
20900
20910
20950
20970
20971
20972
20980
20990
21000
2101()
21020
21030
21040
21050
21060
21070
210BO
21090
21100
21110
21120
21130
21140
21150
21160
21170
21180
21190
21.1.91
21200

IF NUMCRdata$[6J)=4 THEN
PRINT TABXYCO,18)l"
MatchCKtM-2)=1
IF Las_fla~·1 THEN

ToortsCKtM-2)=1
ELSE

roortsCKtM-2)=0
END IF
Fdl"O
Rdats_Iensth=LENCRdata$)-1
FOR Ri=l! TO Rdats_Ien8th STEP 2

Fdl-Fdl+l
RfiltdatsCFdl)=NUMCRdata$[RiJ)
Rhelp-=NUMCRdata$[Ritl])
Rhelp=ROTATECRhelp,8)
OdataCFdl)=DROUN[lCCBINIORCRhelp,RfiltdataCFdl»/32),4)

NEXT Ri
Midden=CQdataCl)tOdataC7»/2
BCK+M-2)"ABSCOdataC7)-OdataC!»/2
Hooste=CQdata(2)tOdataC8»/2
Hn=H_offset-Hooste
YI=DROUNDCCl-Alfa)*Yn_2+Alfa*Yn_ltMidden-Offset,3)
YdCKtM-2)=Yl

[lISP "YD""lYl

.,
I

21230
21240
21250
21260
21270
21280
21290
21300
21310
21320
21330
21340
21350
21360
21370
21380
21390
21400
21401
21410
21420
21430
21440
21450
21460
21470
21480
21490
21500

IF Nnrt<>O THEN
FOR .11 =1 TO Nn.t

YdCKtM-2-Jl)=CJ1*YdCKtM-Nnrt-3)tCNmt-Jl+l)*YdCMtK-2»/CNm
BCKtM-2-Jl)"BCKtM-2)

NEXT ./1
END IF
Nlltt=O !No_nratch_teller=O

ELSE
tln=O
PRINT TABXYC8,18)l"NO MATCH"
Nlltt-Nmttl !No_match_teller=No_match_tellertl
IF Las_flag=IHIEN

Match CKtM-·2) =0
ToortsCKtM-2)=1

END IF
IF Nlltt>7 THEN ! EINDE NAAD

DISP "EINDE NAAD GEDETECTEERD"
FOR .12=0 TO l

Yd CKtM-2·-.J2) =Y 1
ToortsCKtM-2-J2)-O
No_trackCKtM-2tJ2)=1

NEXT .12
Las_flag-O

END IF
END IF
Yn._2=Yn ... l lo0
Yr._.l=Yn
K·Ktl
RETURN I



C1ea .. ..~ sc;~ reef.
PRINT TABXYC10,16)i'INTERFACE TIME-OUT ERROR 2"
WAIT 1
RETURN
*****************************************************************

EINDE SENSOR SERVICE ROUTINE VOOR SEAMTRACKING
*****************************************************************:

!***************************************************************** '
! SERVICE ROUTINE NA EEN SENSOR SERVICE REOUEST
!*****************************************************************
Service: ~

DISABLE
ON TIMEOUT 7,.1 GOSUB Tim_err2

STATUS @Rec_buf,4iRhelp
OFF TIMEOUT
Rtwpe_code-NUMCRecieved.data$[J])
IF Rtwpe_code<>138 THEN

PRINT TABXYCO,O)iRtwpe_codei"
Se rvice._ t!olpe=O
ENABLE INTR 7iMask
ENABLE
RETURN

END IF
Rdata$=Recieved_dala$(4,Rhelp-1J
ENABLE INTR 7iMask
ENABLE
RETl.mN
!

!*******************************************************.
! SERVICE ROUTINE NA EEN CYCLUSTIJD VOOR INITIALISERING
!*******************************************************
C!oIclus2: !

IF NUMCRdata$[6J)=4 THEN
PRINT TADXYCO,18)i"
Fdl-O
Rdata_len.th=LEN<Rdata$)-l
FOR Ri=ll TO Rdata_len.th STEP 2

Fdl=Fd1+1
RfiltdataCFdl)=NUMCRdata$[Ri])
Rhelp=NUMCRdata$[Ritl])
Rhelp=ROTATECRhelp,8)
OdataCFdl)=DROUNDCCBINIORCRhelp,RfiltdataCFdl»/J).4)

NEXT Ri
Midden=COdataCl)+OdalaC7»/2
Hoo.te=COdata(2)tOdataC8»/2
Hn=H_offset-Hoo.te
Yn=M i dden-Offst~t
PRINT TABXYCO,18)i"
IF ABSCYn».2 OR ABSCHn».3 THEN

Y_displaceCYn/l.5)
Z_displaceCHn/l.5)
CONTROL 12,2i2
CONTROL 12,2;3

ELSE

o
I

Stopp-l
PRINT TABXYCO,9);"INITIALISATIE KLAAR'

END IF
ELSE

PRINT TABXYC8,18);'NO MATCH"
END IF
ENABLE INTR 7iMask
RETURN

!
!****************************************************'
! EINDE ROUTINE vooR INITIALISERING
!****************************************************l

21880
21890
21900
21910
21920
21930
21940
21950
21960
21970
21980
21990
22000
22010
22020
22030
22040
22050
22060
22070
22080
22090
22100
22110
22120
22130
22140*
22150
22160
22170
22180
22190
22200
22210
22220
222:50
22240
22250
22260

! ! ! "IS WRONG TYPE CODE

21.~j10

21520
21530
~~1.540

21550
21560
21570*
21580 Rh~lp~SPOLL(702)

21590 SEND @SensoriUNL UNT TALK 2 MLA
21600*
21610*
216~~0

21630
21640
21650
21660
21670
21680
21690
21700
21710
21720
21730
21740
217~jO

21760
21770 Tim_err2: !
21780 Servlce_twpe-O
21790*
21f.lOO*
21810
21820
21830
21840
21850
21860
21870



! ASK FOR FILE EXTENSION FIRSl

************************************************************)

!
Rdwrfilel !--- RETURN ADDRESB FOR SOFTKEY

!

FIL.E SELFCIEf.l:

PROGRAM SUBROUTINES AND UTILITY'S

INPUT : Sens (FLAG .INDICA'fING SENBOR BET UP fWUTlNI: :I~:>

110 I Ilis~,_arra~ (ARRAY OF [lATA ) Ct=\l..lO:D

ON ERROR GOTO Error_rec

IF Sens THEN
File$·'SETUP'

ELSE
Fi If?$'" TEMPI..'

END IF
Fi lenallle$"Fi :If'$
GOBUB f,wfc
GOTO Rwfn

SUB Clear ... screen
GCLEAR
OUTPUT 2;CHR$(255);
OUTPUT 2;CHR$(7S);

SUBEND
!

DISP 'FILE I/O SECTION
ON KEY 0 GOTO Not_used
ON KEY 1 GOTD Not_used
ON KEY 2 GOTO Not_used
ON KEY 3 GOTO Not_used
ON KEY 4 GOTO Not_used
ON KEY 5 LABEL 'FILENAME' GOTO Rwfn
ON KEY 6 LABEL 'WRITE' GOTO Rwfw
ON KEY 7 LABEL 'READ' GOTO Rwfr
ON KEY 8 LABEL 'ERASE' GOTO Rwfk
ON KEY 9 LABEL 'EXIT' GOTO Rwfe

!
RwfsklGOTO F<wfsk

I
I
!
!
!-------------------------------------------------
!

SUB Rdwr_file(INTEGER Sens,Disk_array(*»
!

22660
22670
22680
22690
22700
22710
22720
22730 •••••••••••••••••••• CLEAR VIDEO SCREEN SUBROUTINE ••••==.,
22740
22750
22760
22770
22780
22790
22800
22810 ! ••••- •••_••- ••_ •••••••_=- CLEAR SCREEN END ==~~=.,=-==~~~~~.-

22820
22830
22840
22850 ! •••__•••••_............ DISK I/O SUBROUTINE
22860
22870
22880
22890
22900
22910
22920
22930
22940
22950 ,
22960*
22970
22980
22990
23000
23010
23020
23030
23040
23050
23060
23070
23080*
23090
23100
23110
23120
23130
23140
23150
23160
23170
23180
23190
23200
23210

END

!******************************************************************
! SUBROUTINES VOOR HET UITTESTEN VAN DE CORRECTIE-SNELHEDEN
!******************************************************************
!
Test_speedlFOR ..14-0 TO 8

ON KEY ..14 GOTO Blop7
NEXT ..14
ON KEY 5 LABEL 'Y speed' GOSUB Y_speed
ON KEY 6 LABEL 'Z speed' GOSUB Z_speed
ON KEY 9 LABEL 'STOP' GO TO Start_seam

Blop7:GOTO Blop7
!
Y_speedIINPUT 'Geef de Sewenste Y-verplaatsins in mm',Ymm

Y_di.splace(Ymm/10)
Z_.displace(O)
FOR .J4=1 TO 1. 0

CONTROl.. 12,2;0
CONTROL 12,2;3
TLJd
WAIT

NEXT ..14
RETURN

!
Z.... sPt~ed: ~

CONTROL 2,1.2;0
INPUT 'Geef de ~ewenste Z-verplaatsins in mm',Zmm
Z_displace(Zmm/10)
Y...displace(O)
FOR ..14"'1 TO 10

riJd
CONTROL 12,2;2
CONHWL 12,2;3
WArT .6

NEXT ..14
F<ETURN

22280
222'70
22300
22310
22;320
22330
22340
22350
22360
22370
22:580
22390
22400
22410
22420
22430
22440
22450
22460
22470
22480
22490
22500
22~)10

22520
22530
22540
22550
22560
22570
22580
22590
22600
22610
22620
22630
22640



IF LEN(Hel~S»5 THEN GOTO Rwfn

Filename$=File$&Help$
GOTO Rdwrfile

!
Rwfw: !---------- WRITES FILE

!

BEEP
DISP 'ENTER FILENAME EXTENSION (MAX 5 CHARS)'

f':J,

ERROR RECOVERY ROUTINES

EXITS FILE ROUTINES

END OF DISK I/O SUBROUTINES

1---------- HANDLES NOT USED SOFT KEYS
!

!
! _.----_. __ .__ ..... _--

!
Cleal' .. scl'een
SUBEXIT

!

BEEP
GO TO Rdwrfile,

Error_rec:!----------
SELECT Ef<RN
CASE 54

BEEP
INPUT 'FILE ALREADY EXISTS DELETE? (Y-YES, N=ND)',Help1
IF Help$<>'Y' AND Help$<>'N' THEN GOTD Err1
IF Help$='Y' THEN

ASSIGN @File TO *
PURGE Filename$&':HP82901,700,l'
GO TO f<wfw

ELSE
BEEP
GOTO Rdwrfile

END IF
CASE ~j6

DISP 'FILE DOES NOT EXIST !!'
GOTO File... err

CASE 80
FOR Teller=l TO 10

DISP 'PLEASE INSERT FLOPPY DISK FIRST'
WAIT .3
I1ISP
WAIT .:3

NEXT Teller
GOTO File..err

END SELECT
File_err: 1 COME HERE AFTER DISPLAYING ERROR MESSAGE

BEEP
WAIT 2
GOTO Rdwrfile

23740
23750 Rwfe:
23760
23770
23780
23790
238001
23810 Not_u5ed:
23820
23830
23840
23850
23860
23870
23880
23890*
23900 Err1:
23910
23920
23930
23940
23950
23960
23970
23980
23990
24000
24010
24020
24030
24040
24050
24060
24070
240130
24090
24100
24110
24120
24130
24140
24150
24160
24170 I
24180 SUBEND
24190
24200
24210 ====------====--=-

READS NAME OF IN OR OUTPUT FILE

WAIT .'7
F(ETURN

DISP 'FILE WRITE BUSY'
CREATE RDAT Filename$&':HP82901,700,1',1
ASSIGN @File TO Filename$&':HP82901,700,1'
OUTPUT @File;Disk_arraw(*)
ASSIGN @File TO *
WAIT .7
GOSUB Rwt'c
GOTO Rdwrt'ile

!
!
Rwfk: !------------- PURGE FILE FROM DISK

I
DISP 'FILE PURGE BUSY'
ASSIGN @File TO *
PURGE Filename$&':HPB2901,700,1'
WAIT .7
GDSl.IB Rwfc
GOTO Rdwrt'ile

!
Rwfc: !-------------- DISPLAY CATALOG OF BDAT FILES

!
Cleal'_screen
DISP 'FILE CATALOG BUSY'
PRINT FileS;'???? FILES ON DISK:'
PRINT
PRINT

I
Rwfr: !------------ READS FILE FROM DISK

!
DISP 'FILE READ BUSY'
ASSIGN @File TO Filename$&':HPB2901,700,1'
ENTER @File;Disk_arra~(*)

ASSIGN @File TO *
WAIT .7
SUBEXIT

232:50 f(~Jfn: ! -_ ..--.__ .._-
23240 !
2n~jO*

2:3~!60

23270
23280*
n290
23:300*
23310
23320
23330
23340
23350
23360
23370
23380
23390
23400
23410
23420
23430
2:5440
23450
23460
23470
23480
23490
23500
23510
23~j20

23530
23540
23550
23:;60
23:j'JO
23580
23590
23600
23610*
23620
23630
23640
236~.)()

2.56f>()
23670
23680
23690
23700
23710
23720
23730

rn
r.:>



!! I! "

!** NOW SEND IT ! '**

DATA Send.tringf END

ALL WELL ••• SO EXIT ROUTINE

ELSE PRINT ERROR MESSAGE

TIMEOUT ERROR"

DRAW SMALL SQUARE AT X,Y COORDINATES

X-20,Y-30
X+20,Y-30
X+20,Y+30
X-20,Y+30
X-20,Yt:i0
X-20, Y'-30

ON TIMEOUT 7,.01 GOTO Timerr

OFF TIMEOUT

SEND ~Sensor~UNL UNT TALK 21 LISTEN 2
SEND ~Sensor;TALK 2 LISTEN 21

SUBEXIT

IF NUM(Responce$[lJ)<>l THEN GOTO Rec_err1
IF NUM(Responce$[3J)()129 THEN GOTO Rec_err3
Res_dataf·Responcef[1,3J ! CHECK LRC
CALL Calc_lrc(Lrc,Res_dataf)
IF NUM(Responce$[4J)(>Lrc THEN GOTO Rec_err5

MOVE
DRAW
DRAW
DRAW
DRAW
DRAW

I
!--------- CHECK IF MESSAGE WAS RECIEVED CORRECTLY
!

!
SUBEND

!

I
TimerrlDISP "INTERFACE

BEEP 800,.2
WAIT 2

SUBEND
I

!
Rec~errltRec_err$·" DATALENGTH "

GOTO,Rec_err
Rec_err3tRec_errf c " TYPECODE "

GOTO 'Rec_err
Rec_err5tRec_err$·" LONG. RED. CHECK. "
Rec_err: ,

Clear_screen
PRINT TABXY(10,10)i"RESPONCE"iRec_err$i"INCORRECl
BEEP
INPUT "PLEASE PRESS ENTER TO PROCEED",Help
SUBEXIT

I
I
I
1-------------------------------------------------------
I
SUB Souare(INTEGER X,Y)

I

24760
24770*
24780
24790
24800*
24810*
24820
24830
24840
24850
24860
24870
24880
24890
24900
24910
24920
24930
24940
24950
24960
24970
24980
24990
25000
25010
250'20
25030
25040
25050
25060
25070
25080
25090
25100
25110 '~==============~==:========;:=:=======~=====Q===~======

25120
25130
25140
25150
25160
25170
25180
25190
25200
25210
25220
25230
25240
25250
25260
25270
25280 1=·········.··.·········· PROGRAM END ••••••••••••••••••,

! GET LRC BYTE

HOLDS MESSAGE REFERENCE NUMBER
HOLDS MESSAGE TYPE CODE )
HOLDS DATA STRING TO BE SEND )

SENSOR 110 ROUTINES AND UTILITY'S

SEClUENCE-NUMBER
STYPE-CODE
SEND_DATAf

CALCULATE LONGITUDINAL REDUNDANCY CHECK BYTE OF CALC_DATAf
INPUT: CALC_DATA$ C HOLDS STRING TO PERFORM CALC. UPON
OUTPUT: LRC C INTEGER HOLDING CALCULATED BYTE )

ASSEMBLE AND SEND DATA FROM COMPUTER TO SENSOR

Lrc=255! INITIALIZE LRC VARIABLE
FOR 11=1 TO LENCCalc_dataf)

TempaNUMCCalc_dataf[liJ)
Lrc·BINEOR(Lrc,Temp)

NEXT Ii

INTEGER Send_Iensth
INTEGER Lrc
DIM Calc_dataf[260J
DIM SendstrinS$[260J
DIM Responcef[10J BUFFER,

Send_Iensth=LEN(Send_data$)+l ! LENGTH OF DATA + 1 FOR TYPECODE,
Seouence_number·Seouence_number+l ! INCREASE SEQUENCE NUMBER
IF Seouence_number·256 THEN Seouence_number·O

Head_data$·CHRf(Send_Iensth) &CHRfCSeouence_number) &CHRf(St~pe_code)
Calc_dataf·Head_data$&Send_dataf
CALL Calc_lrc(Lrc,Calc_data$)
SendstrinS$·Calc_dataf&CHRf(Lrc)

SUBEND
!
!

,,
!

!--------------------------------------------------------------------
!
SUB Calc_lrc(INTEGER Lrc,Calc_data$)!-- CALCULATES LRC OF CALC_DATA$

!

!;===========~==~;===~=~=======~~~===~============~==================

!
!
!
! INPUTS
!
!
!

!-----------------------------------------------------------------
!

SUB Send_messaseCINTEGER St~pe_code'Seouence_number'Send_dataf,~Sensor)

!

1230
4240
'1250
4260
,12'70
4280
1290
4300
4310
4320
4330
4340
'1350
4360
1370
4380
U90
4400
4410
4420
4430
4440
4450
1460
1470
• '\Oil
'490
1500
'510
1520
1530
1540
1550
IS60
1570
lsao
\590
1600
1610
1620
1630
1640
1650*
1660 !
1670
1680
1690,
1700 '
1710
1720
1730
1740



Dut~_c~cle-INTCABSCYcDrr)*200/V~+.5)

IF Ycorr>O THEN
Richti.r",g,=O

INTEGER Inhoud
Inhoud=32*Spatterc+16*Jmp3+8*Gas+4*Power_50urce+2*ToortsCK)+Manipulato

GINIT
GRAPHICS OFF
VIEWPORT 10,120,39,110
SHOW Y_min,Y_max,Z_max,Z_min

SUBEND
!

DEF FNEnter_dataCData$,HiSh_Iimit,Low_limit)

..t:
I

IF Dut~_cYcle>100 THEN
Cha2=Cha2+1
Dut~_.c!>/cle= 100
PRINT TABXYCO,17); ·Z: nuty C\>lcle :> 1.00% !!' ,Cha~.!

END IF

SUB Z_di$placeCREAL Zcorr)
COM IRobotvelocl Vy,VZ
COM IChal Chal,Cha2

IF Wire_5peed>18 THEN Wire_speed=18
IF Wire_speed(O THEN Wire_speed=O
Datal=INTCC255*Wire_speed)/18+.5)
SenddataC3,Datal)
SenddataC4,Data2)
vt-nata2*SO/255
Ws=nata 1* 1l:l/2~)5

PRINT TABXYC10,14)~

PRINT USING ·2D.DD·~Vt

prnNT TABXYC32,14)~ (T\
PRINT USING ·2D.DD';Ws

SUBENn l'J
!
SUB TLid

ELSE
Richtin!il=128

END IF

Dut~_c!>/cle·INTCA[lSCZcorr)*200/Vz+.5)

IF Zcorr>O THEN
Richtin9'=0

ELSE
Richting=128

ENn IF

IF Dut~_c~cle>100 THEN
Cha1=Cha1fl
Dut~._c~cIe-I 00
PRINT TABXYCO, 1.6);·r: nut!>/ C!>/t7le > 100" !!' ,Chal

ENn IF

SenddataCl,Richting+Dut~_c~cle)

SUBEND
I
!

SenddataC2,Richting+Dut\>l_c~cle)

SUBEND
I
SUB SenddataCINTEGER Module,Data)

ASSIGN @Gpio TO 12;FORMAT OFF
OUTPUT @Gpio USING ·t,w·~nats+256*MDdule

ASSIGN @Gpio TO *
SUBEND
SUB Send_paramCREAL Voltage,Wire_speed)

I DEZE SUBROUTINE STUURT DE JUISTE WAARDE VOOR DE fNSTEllfNG VAN
I DE ANALOGE STUURSPANNINGEN VOOR DE OPEN-CIRCUIT SPANNING 10-50 VI
I EN DE DRAADSNELHEID CO-18 M/min) NAAR DE DAC'S'

INTEGER Datal,Data2
IF Voltage>50 THEN Voltage=50
IF Voltase(O THEN Voltage=O
Data2=INTCC255*Voltage)/50+.5)

25930
25940
25950
25960
25970
25980
25990
26000
26010
26020
26030
26040
26050
26060
26070
26080
26090
26100
26110
26120
26130
26140
26150
26160
26170
26180
26190
26200
26210
26220
26230
26240
26250
26260
26270
26280
26290
26300
26310

2b340
26350
26360
26370
26380
26390
26400
26410
26420
26430
26440
26450
26460
26470
26480
26490
26500
2651.0
26520
26530
26540
26550
26560
~!6~;70*
'1l,c:;nn

1 count is 1/32 mm

K)
Spatterc,Jmp3,Gas,Power_source,ToortsC*),Manipu

RETURN Temp

FNEND,
DEF FNRead_d_b~teCB~te_high,B~te_Iow)

Rhelp=ROTATECBwte_high,8)
RETURN BINIORCRhelp,Bwte_low)

FNEND
!
SUD Send_switchesCINTEGER

UJM ILasparaml INT~GER

SenddataC6,Inhoud)
SUBEND

!****************************************
! SUBROUTINE Y_DISPLACE EN Z_DISPLACE
'*****************************************
!

SUB V_displacE/CREAL Ycorr)
COM IRobotvelocl Vw,Vz
COM IChal Chal,Chs2

;":'.• ~:'P SUB Initial_screen
253:W! IN I IIAI.IZE SCREFN AND FIELD OF VIEW
25340! ALL UIMENSION5 ARE IN MM
25350 COM IDimeml Me&_un_inch_tr,Counts_per_unit
25360 IF Mes_un_inch_tr=l THEN
25370 nimen_factor=1024/25.41 1 count is 1/1024 inch
25380 Counts_per_unit=1024
25390 ELSE
25400 Dimen_factor=32
25410 Counts_per_unit-32
25420 END IF
25430 Y_min=-30*Dimen_factor
25440 Y_max=30*Dimen_factor
25450 Z_min=155*Dimen_factor
25460 Z_min=135*Dimen_factor
25470 Z_max=215*Dimen_factor
25480
25490
:;'~~;50()

25~il0

25520
25530
2~j540

25550
25560!
25570 Temp_inputSDISP Data$~

25580 INPUT Temp
25590 IF Temp>Hi~h_Iimit OR Temp<Low_limit THEN
25600 BEEP 1000,.05
25610 WAIT .05
25620 BEEP 1000,.05
25630 GOTO Temp_input
25640 END IF
2:7,650'
2~)660

25670!
256f.lO
;;.·~'j690

::'~i700

25710
25720
25730
25740
257~;0

25760
lator
25T70
25780
r
25790
25800
25B20
25830
25840
25850
2~jf.l60

25870
25880
25890
25900
25910
25920
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Connector van Robot-Interface naar

ASEA IRb 6/2 Robot Controller

conn
aansl flatcable

"F".1

robot

1 GND bruin ( a •d • rand) GND
2 Welding On (evt. Current On) rood W.E.
3 not uSed (evt. Power Source On) oranje
4 not used (evt. Gas On) geel
5 Jmp Prog3 groen
6 Spatter Cleaning blauw Instruction

Interrupt
7 not used or connected paars
8 Analog Output DAC 1 (Wire Speed) blauw/wit (dik) W.E.
9 An al og Ou tpu t DAC 2 (voltage) lichtblauw (dik) w. E.

20 GND blauw (a. d • rand) GND
21 fit 4 (MSB) groen input 5
22 bit 3 geel 11 4
23 Slave Y bit 2 oranje " 3
24 bit 1 (lSB) rood " 2
25 Z {bit 4 U1Sa) bruin " 14Slave
26 bit 3 (lSB) zwart " 13
27 not connected wit
28 Cll1 grijs

37 (24 V) (voor evt. 24 V voeding vanuit de robot; not used)

W.E. = naar de lasapparatuur (Welding Equipment)
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Aansluitingen 32-polige printconnector

Slave Processor

"F. 2

INTERRUPT (CTL~)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

GND
Bit 0

Bit 1

Bit 2

Sit 3

Bit 4

Bit 5

Bit 6

Sit 7

Latch Enable

DATA aus

(]bi j 2 bit sturin g )

25

26

27

28

29

30

31

32

Output tHt

Output Bit

Output Bit

Ot:tput Bit

-l~ ~ ]

+15 V I
5 V

1 (Open Collector)

2

3

4
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Aansluitingen 32-polige printconnector

Level Convertor

1 GND

16 bit 1

17 bit 2

18 bit 3

19 bit 4

20 bit 5

21 bit 6

22 bit 7

23 bit 8

24 24 V (extern gevoed)

, 29 -15

~ t30 0

31 +15

32 5 V

F.3
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Aansluitingen 32-polige printconnector

Digitaal-Analoog Convertoren 1 en 2

1 Gj~j)

2 dit 0

3 ait 1

4- 3it 2

5 3it 3

6 3it 4- DATA BUS

7 3it 5

8 3it 6

9 3it 7

10 Analog Output DAC 1 (Wire Speed)
11 Latch Enable DAC 1
12 Latch Enable DAC 2
13 Analog Output DAC 2 (Voltage)

J 29 -15

~130 \)

31 +15

32 5 V

T4
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Aansluitingen 32-polige printconnector

Digital Outputs (6 )

1 GND

2 Bit f/J

3 Bit 1

4 Bit 2

5 Bit 3

6 Bit 4 DATA BUS

7 Bit 5

8 Bit 6 (niet gebruikt)

9 Bit 7 (niet gebruikt)

10

11 Latch Enable

24 24 V (extern gevoed via Level Convertor),
29 -15 V

1
30 0 V

31 +15 V

32 5 V

T.5
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Aansluitingen 32-polige printconnector

HP-GPIO Interface

1 GND ")
2 Sit 0
3 Sit 1

4 Bit 2

5 Bit 3

6 Bit 4 DATA BUS

7 Sit 5

8 Bit 6

9 Bit 7

10 Latch Enable voor Latch 1 (Slave y)

11 Latch Enable voor Latch 2 (Slave Z)

12 Latch Enable voor Latch 3 (DAC 1), 13 Latch Enable voor Latch 4 (DAC 2)

14 Latch Enable voor Latch 5 (res. )

15 CTL!J (voor interrupts aan Slave Processoren)

16 Latch Enable voor Latch 6 (Dig. Outputs)

17 CTLI

29 -15 V

130 0 V

31 +15 V

32 5 V
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