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VOORWOORD

nit afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden binnen de

interafdelingswerkgroep "Industrie~le robots", waarin de vakgroep

Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie van de afdeling

Werktuigbouwkunde en de vakgroep Meten en Regelen van de afdeling

Elektrotechniek deelnemen.

Bij deze wil ik de firma Oldelft bedanken voor het ter

beschikking stellen van een prototype van de Optische Profiel Sensor

(OPS). Bovendien dank ik de medewerkers van beide vakgroepen voor de

prettige samenwerking en de geboden hulp, met name W. Bogers,

ire C. Huber, ire J. Odendaal en mijn coach de heer N. Kouwenberg.

Ron Notermans
•



3

SAMENVATTING

LASNAADVOLGEN MET EEN OPTISCHE SENSOR, DIE GEBRUIK MAAKT VAN

GESTRUCTUREERD LICHT

In het kader van het onderzoek "sensorgestuurde robotsystemen",

dat plaatsvindt bij de vakgroep Meten en Regelen, wordt een

deelonderzoek op het gebied van lasnaadvolgen met behulp van optische

sensoren uitgevoerd.

Op grond van de resultaten van een literatuuronderzoek is de

aandacht gericht op een optische sensor, die gebruik maakt van

gestructureerd licht. In de inleiding wordt ingegaan op het lasproces

en het robotsysteem van de eerste generatie. Na een uiteenzetting

over de noodzaak van sensoren wordt verder ingegaan op een
•

lasrobotsysteem van de tweede generatie.

Het principe van de sensor wordt beschreven. Zowel een

uitvoering ervan in een laboratoriumopstelling als in een industrieel

prototype van de firma Oldelft worden besproken. Beide genoemde

realisaties zijn gebruikt in afzonderlijke opstellingen voor

naadvolgen. De opstellingen hebben door hun opbouw en

besturingsprogrammatuur het karakter van een tweede generatie

lasrobotsysteem. De opstelling, waarin het industrie~le prototype van

de sensor gebruikt wordt, is gebouwd rond een bestaande lasmachine

met twee orthogonale vrijheidsgraden, waarvan de besturing is

uitgebreid. Met deze opstelling zijn realistische lasnaadvolg

experimenten uitgevoerd. De resultaten van deze experimenten tonen

aan, dat het sensor-principe en het prototype van de firma Oldelft

bruikbaar zijn voor een industrieel lasnaadvolgsysteem.

Verder wordt er ingegaan op een mogelijke toepassing van het

sensor-principe in een lasprobleem uit de off-shore industrie. Tot

besluit zijn er nog een aantal opmerkingen en aanbevelingen met

betrekking tot vervolgonderzoek gegeven.
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SUMMARY

WELD SEAM-TRACKING WITH AN OPTICAL SENSOR USING STRUCTURED LIGHT

Research on "sensor controlled robot-systems" is one of the

present activities of the group Measurement and Control. As a part of

this research-project this thesis deals with weld seam-tracking using

optical sensors. In particular attention is focussed on an optical

sensor using structured light.

As an introduction to first generation welding robots the

welding-process and the robot-system are described. The necessity of

sensors leads to the description of a second generation welding

robot-system.

Th; sensor-principle is discussed as well as its realisation in

an experimental set-up and an industrial prototype of Oldelft. Both

realisations have been used as parts of seam-tracking systems. These

systems incorporate in their composition and control-program the

characteristics of a second generation welding robot-system. One of

these systems has been used to perform some realistic weld

seam-tracking experiments, using the industrial prototype. Results

of these experiments show the practicability of the sensor-principle

and Oldelfts .prototype in an industrial weld seam-tracking system.

Furthermore a possible application in a welding problem in

the off-shore industry is discussed. Finally some remarks and

recommandations for future research are given.
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1.INLEIDING

1• 1 Robotonderzoek aan de TH Eindhoven

Door de toenemende produktie-automatisering is het gebruik van

industrieele robots en de belangstelling voor flexibele

automatiseringsmethoden de laatste jaren flink gestegen. In het

kader van deze ontwikkelingen is aan de TH Eindhoven een

interafdelingswerkgroep "Industrieele robots" ingesteld, waarin de

vakgroep Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie (WPB) van de

afdeling Werktuigbouwkunde en de vakgroep Meten en Regelen (ER) van

de afdeling Elektrotechniek deelnemen. De werkgroep stelt zich tot

doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de volgende

generatie robots (lit.1). Hierbij zal de toepassing bij het

elektri~ch booglassen als voornaamste werkgebied worden beschouwd.

De vakgroep Meten en Regelen voert een aantal deelonderzoeken uit,

waarin onder andere bekeken worden het dynamisch gedrag van robots,

realisatie van robotbesturingssystemen rand een multiprocessor

configuratie en de toepassing van sensoren. Het gehele lastechnische

aspect van het genoemde toepassingsgebied is ondergebracht bij de

vakgroep Produktietechnologie en.Bedrijfsmechanisatie.
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1.2 Coel van dit onderzoek

In het kader van het deelonderzoek "toepassing van sensoren", dat

plaatsvindt bij de vakgroep Meten en Regelen wordt een onderzoek

uitgevoerd op het gebied van lasnaadvolgen met behulp van optische

sensoren.

1.3 Uitgevoerd onderzoek

Na een inleidend literatuuronderzoek wordt de aandacht in eerste

instantie gericht op een optische sensor, die gebruik maakt van

gestructureerd licht. In dit verslag zal eerst een inleiding worden

gegeven over lasrobots van de eerste generatie (hoofdstuk 2). Hierbij
•zullen het lasproces .en het robotsysteem afzonderlijk aan de orde

komen. Na een uiteenzetting over de noodzaak van sensoren, wordt een

lasrobotsysteem van de tweede generatie beschreven (hoofdstuk 3).

Daarna wordt een beschrijving gegeven van het gebruikte sensor

principe, samen met de realisatie in een laboratoriumopstelling en

een realisatie (prototype) door de firma Oldelft (hoofdstuk 4). Beide

hiervoor genoemde realisaties van het sensor-principe zullen gebruikt

worden in afzonderlijke opstellingen voor naadvolgen (hoofdstukken 5

en 6). Beide opstellingen hebben door hun opbouw en

besturingsprogrammatuur het karakter van een tweede generatie

lasrobotsysteem. De in hoofdstuk 6 beschreven opstelling, waarin de

sensor-realisatie van Oldelft wordt toegepast, is gebouwd rond een

bestaande lasmachine met twee orthogonale vrijheidsgraden, waarvan de

besturing is uitgebreid. Daarna worden een aantal met deze

opstelling uitgevoerde lasexperimenten beschreven (hoofdstuk 7).

Vervolgens komt een mogelijke toepassing van het sensor-principe in

een probleem van de firma Groot-Int aan de orde (hoofdstuk 8). Tot

besluit zijn opmerkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

verzameld in hoofdstuk 9.
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2. LASROBOTS VAN DE EERSTE GENERATIE

2.1 Het lasproces

Lassen is een in de industrie veel gebruikte mechanische

verbindingstechniek. De te verbinden metalen constructie-delen worden

door gerichte en ruimtelijk begrensde energietoevoer plaatselijk in

een vloeibare fase gebracht. De energietoevoer kan op verschillende

wijzen tot standgebracht worden:

elektrisch (via de zogenaamde elektrode),chemisch (autogeen/het

verbranden van gassen), mechanisch (druk,wrijving) en

elektromagnetisch (straling/laser). Tevens kan er nog extra metaal

toegevoegd worden (toevoegmateriaal). Het vloeibare metaal

kristalliseert uit en er onstaat een kontinue overgang tussen de

konst~tie-delen. Om de negatieve invloed van zuurstof, waterstof en

stikstof uit de omringende atmosfeer op de kwaliteit van de

lasverbinding te verminderen moet het zogenaamde smeltbad extra

beschermd worden. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een of ander

niet reaktief gas over de smelt te blazen (gasbescherming), onder

,poeder te lassen of slakvorming op het smeltbad te bevorderen

(beklede elektrode).

Naar vorm van energietoevoer en wijze van bescherming van het

smeltbad zijn verschillende lasprocessen te onderscheiden. De

aandacht moet echter gericht worden op lasprocessen, die volledig te

automatiseren zijn: dit betekent, dat ze volledig elektrisch

bedienbaar moeten zijn. Om allerlei redenen voldoet het elektrisch

booglassen onder gasbescherming, waarbij de afsmeltende toevoegdraad

als elektrische elektrode dient, aan die voorwaarde zeer goed. Naar

soort beschermgas is nog een verdere onderverdeling te maken in

argonarc, MIG (Metal Inert Gas, zoals argon en helium) en MAG (Metal

Active Gas,zoals C02) lassen. C02 is goedkoper dan edelgas, maar

vereist een andere samenstelling van de toevoegdraad, om het bij de

ontleding van C02 ("Active") vrijkomende zuurstof te binden:

zuurstof kan immers, zoals reeds gezegd, een negatieve invloed op de

kwaliteit van de lasverbinding hebben (lit. 2).
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Naar aanleiding van de voorgaande beschouwing zal met het te

automatiseren lasproces in het vervolg steeds het MIG/MAG-lasproces

bedoeld worden. Fig. 2.1-1 geeft een mogelijke opbouw van een

MIG/MAG-lasinstallatie weer.
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In het MIG/MAG-lasproces zijn een aantal lasprocesparameters te

onderscheiden:

- de lasspanning V (spanningsbron met vlakke karakteristiek)

- de lasstroom I

- de toevoegdraad (samenstelling en doorsnede)

- de draadtoevoersnelheid vd

- de gasstroom

- de voortloopsnelheid v van de lastoorts (lassnelheid)

- de afstand u van het einde van de lasdraad tot het werkstuk

- de stand van de lastoorts t.o.v. de voortlooprichting.

Van deze lasprocesparameters zijn I en u afhankelijke parameters. Zo

is de lasstroom I in de evenwichtstoestand een functie van de

draadtoevoersnelheid vd •

•
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2.2 Het robotsysteem

De ··in meer coordinaten vrij programmeerbare hanteermachine",

zoals de robot formeel wordt gedefinieerd door het RIA (Robot

Institute of America), vindt tot nog toe zijn toepassing voornamelijk

op het gebied van puntlassen, lakspuiten en verplaatsen en monteren

van onderdelen. De robots zijn in staat een reeks voorgeprogrammeerde

handelingen uit te voeren cq. een voorgeprogrammeerde baan te

beschrijven. Dit is kenmerkend voor de zogenaamde robots van de

eerste generatie: Ze zijn niet in staat te reageren op een

gedeeltelijk onbekende omgeving.

Het robotsysteem kan globaal opgesplitst worden in twee delen:

een mechanisch deel en een elektrisch deel. Het mechanische deel

(£1g.2.2-1) wardt gevormd door de eigenlijke "hanteerinrichting",

waaronder motoren, plaatsopnemers en mechanische armdelen •
•

Fld. 2.2-1 l'1eCHII-NI5CfI DEe/. l/t4N I-tET RoAoTS'r'5.TEEH:
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Een elektrisch deel (fig. 2.2-2), verder aangeduid als "de

besturing", zal een aantal functies moeten vervullen, zoals

- het verzorgen van de interface naar de gebruiker, zodat bediening

en programmering mogelijk wordt; de mogelijkheden zijn echter vrij

beperkt en nogal gebruikersonvriendelijk: het komt er in feite op

neer, dat de hanteerinrichting in zijn eigen coordinatenstelsel vanaf

een bedieningspaneel bewogen kan worden en deze "voorgeprogrammeerde n

bewegingen later kan reproduceren (play-back); deze wijze van

programmering wordt getypeerd door het ontbreken van

-- berekeningen tijdens de uitvoering van bewegingen

de mogelijkheid repeterende acties te definieren

de mogelijkheid condities afhankelijk van de omgeving in te

bouwen

- het regelen van de motoren, waarvoor behalve de motoraansturing oak

de verw~rking van plaatsopnemersignalen nodig is

- aan-/uitschakelen van het lasproces.

Fig. 2.2-2 gecombineerd met fig. 2.1-1 geeft een mogelijke

schematische opbouw van het gehele lasrobotsysteem van de eerste

generatie.
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3. LASROBOTS VAN DE TWEEDE GENERATIE

3.1 Noodzaak van sensoren

De toepasbaarheid van een eerste generatie-Iasrobotsysteem heeft

een aantal beperkingen. De werkelijke ligging van de lasnaad kan

immers afwijken van de voorgeprogrammeerde baan.

Hoe kunnen de afwijkingen tussen werkelijke en gewenste ligging van

de naad ontstaan? Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven:

- De positioneer-onnauwkeurigheid van de hanteerinrichting (door

wrijving, speling, dynamische- en temperatuureffekten).

- De positioneer-onnauwkeurigheid bij het voorprogrammeren van een

complexe (ruimtelijke) baan.

Toleranties in de positie van de konstruktiedelen •
•- Toleranties in de afmetingen en/of vorm van de constructiedelen.

- Thermische vervormingsverschijnselen, die tijdens het lassen zelf

ontstaan.

Bij toepassing van lasrobots van de eerste generatie betekenen de in

het voorgaande genoemde afwijkingen tussen de werkelijke en gewenste

ligging van de naad, dat er gewoon op een foutieve plaats gelast

wordt, om over de invloed op de kwaliteit van de lasverbinding maar

niet te spreken. Behalve deze positie-afwijkingen kunnen vanwege

toleranties in de vorm van constructiedelen en thermische

vervormingen tijdens het lassen oak dusdanige afwijkingen in de

naadvorm ontstaan, dat de instelling van de lasprocesparameters geen

lasverbindingen van voldoende kwaliteit kan verzorgen.
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3.2 Sensoren veor elektrisch booglassen

In de tweede generatie-Iasrobotsystemen wil men de gesignaleerde

problemen oplossen door middel van het gebruik van sensoren. Sensoren

zouden aangeduid kunnen worden als "zintuigen", die op een of andere

wijze informatie kunnen geven over de werkelijke ligging en/of vorm

van de lasnaad. Niepold (lit.3) geeft een schematische indeling van

sensoren voor naadvolgen bij elektrisch booglassen (fig. 3.2-1).

SENSOREN

•

"intern"

-"tactieln

l mechanisch 1)

nexternn

-\
ncontactloos"

inductief 1)

capacitief 1)

pneumatisch 1)

akoestisch

actief

(ultrasoon) 1)

passief

(geluidsanalyse) 2)

optisch 1) en 2)

Fig. 3.2-1 Schematisch indeling van sensoren voor naadvolgen bij

elektrisch booglassen: 1) meting "voor n het smeltbad

2) meting "inn het smeltbad

Met."intern" worden hier bedoeld de sensoren voor naadvolgen, die hun

informatie uit het lasproces zelf verkrijgen door middel van metingen

aan de elektrische lasprocesparameters namelijk, de stroom en/of de

spanning (lit. 4). Met "extern" worden de "lasproces externe"

sensoren voor naadvolgen bedoeld.
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In de indeling geeft Niepold verder ook nog aan of de sensor-meting

plaatsvindt "voor" of "in" het smeltbad. Meertens (lit. 5) geeft een

overzicht van sensoren bij elektrisch booglassen naar aanleiding van

een literatuuronderzoek.

Wat betreft optische sensoren geeft Meertens de volgende

mogelijkheden:

1) Sensoren, die "in" het smeltbad meten.

Beeldopname van een gebied rond het smeltbad met behulp van een TV

camera of foto-dioden-array (lit. 6 - 11), waarbij eventueel

beeldoverdracht naar een beeldopnemer "op afstand" plaatsvindt met

behulp van glasvezel (lit. 12). Verder wordt hierbij de mogelijkheid

aangegeven de lasboog periodiek in- en uit te schakelen

(intermitterend lassen) met periodieke beeldopname bij uitgeschakelde

lasboog (lit. 13). De in- en uitschakeltijdstippen kunnen ook door
•het lasproces zelf bepaald worden; dit betekent, dat ze op een

stochastische wijze bepaald worden en niet op een deterministische

wijze met een vaste periode.

Directe beeldopname van een gebied rond het smeltbad bij kontinu

ingeschakelde lasboog vereist een aantal voorzieningen om de hoge

lichtintensiteit van de lasboog te onderdrukken. Hiervoor bieden

gedeeltelijke afscherming van de lasboog en/of optische filtering een

aantal mogelijkheden. Bij intermitterend lassen kan de beeldopnemer

bij ingeschakelde lasboog met een mechanische of elektrische sluiter

afgeschermd worden. Intermitterend lassen is echter lastechnisch

gezien meestal niet gewenst.

2) Sensoren, die "voor" het smeltbad meten.

Beeldopname van een gebied voor het smeltbad met behulp van een al

dan niet bewegende foto-detector of TV-camera; hierbij wordt echter

een gestructureerd lichtpatroon binnen het opname-gebied van de

beeldopnemer geprojecteerd. Als lichtbron wordt gebruik gemaakt van

LED'S of laserbronnen (lit. 14 - 18).
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Het gebruik van sensoren uit de klassen 1) en 2) in een

lasrobotsysteem is principieel verschillend. Van sensoren, die "in"

het smeltbad meten kan de informatie aileen gebruikt worden om

("achteraf"/feed-back) correcties uit te voeren, terwijl sensoren,

die "voor" het smeltbad meten informatie kunnen leveren om bepaalde

grootheden ("vooraf"/feed-forward) voor te schrijven.

Sommige afwijkingen zijn aileen maar in het smeltbad te detecteren.

Hierdoor moet een deel via feed-back geregeld worden; in deze feed

back correctie-situatie is er steeds voorprogrammering nodig, waarop

de correcties worden uitgevoerd.

Gezien de verwachte moeilijkheden bij de optische sensoren uit

klasse 1) is de aandacht in eerste instantie gericht op de optische

sensoren uit klasse 2). Hierbij wordt in eerste instantie voor een
•lichtstreep als lichtpatroon gekozen. De lichtstreep wordt dwars

over de lasnaad geprojecteerd. Literatuuronderzoek speciaal gericht

op dit type optische sensor duidt op een aantal vergelijkbare

onderzoeken bij Mitsubishi Electric (lit. 19), Unimation Inc. en

Kawasaki Heavy Ind. (lit. 20), Automatix Inc. (lit. 21) en Oxford

university (lit. 22,23). A. Pugh heeft lit. 19 tim 23 gebundeld in

"Robot Vision" (lit. 24). In het volgende hoofdstuk zal verder worden

ingegaan op het aangeduide sensor-principe.

3.3 Schematische opbouw tweede generatie lasrobotsysteem

Het gebruik van sensoren heeft een uitbreiding van de

schematische opbouw (zoals die in fign. 2.1-1 en 2.2-2 voor het

eerste generatie lasrobotsysteem wordt gegeven) tot gevolg. Een

mogelijke schematische opbouw van een lasrobotsysteem van de tweede

generatie wordt in fig. 3.3-1 gegeven.
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De besturing zal met een aantal functies uitgebreid moeten worden:

a) Verwerking van de sensorsignalen.

b) Coordinatentransformatie:

Het transformeren van coordinaten van het ene naar het andere

coordinatenstelsel. In het algemeen kunnen er drie

coordinatenstelsels zijn:

1) Het stelsel van de hanteerinrichting.

2) Het stelsel van de sensor.

3) Het stelsel van de gebruiker1 hiervoor wordt vaak een

carthesisch (rechthoekig) stelsel gekozen om het bedienings

cq. programmeergemak van de gebruiker te dienen.

Indien de stelsels 1) en 2) niet carthesisch zijn zal de

bijbehorende coordinatentransformatie zeer bewerkelijk zijn

en ook zijn beperkingen hebben. Zo zal de transformatie niet

z~nder meer eenduidig zijn en de grensbewaking van het

toegestane werkgebied van de hanteerinrichting bemoeilijken.

c) Baanberekening:

Het "fijnkorrelig" berekenen van de baan tussen twee baanpunten.

d) Besturing van het lasproces, dat wil zeggen ook het wijzigen van

lasprocesparameters, dus niet aileen het in- of uitschakelen.

e) ,De interface naar de gebruiker, die de bediening en programmering

mogelijk moet maken, zal veel uitgebreider zijn. Het programmeren van

de hanteerinrichting zal bijvoorbeeld in een soort commando-taal

kunnen plaatsvinden, waarbij tevens repeterende acties gedefinieerd

kunnen worden en de wijze van gebruik van de sensor-informatie

voorgeschreven kan worden. Deze wijze van programmeren zal echter

zeer veel rekenwerk met zich meebrengen. Voor uitgebreide artikels

over methoden voor robotprogrammering en ~rogramrneertalen zie

literatuur 26-30.

In hoofdstuk 5 en 6 zullen twee afzonderlijke opstellingen voer

lasnaadvolgen aan de orde komen. In de besturingsprogrammatuur van

deze opstellingen zijn de hiervoor beschreven functies aanwezig1 de

twee afzonderlijke besturingsprogramma's voor beide opstellingen

zullen tonen hoe de afzonderlijke functies in een geheel worden

ondergebracht.
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4. OPTISCHE PROFIEL SENSOR

4.1 Principe

Het principe van de sensor is als voIgt (fig. 4.1-1).

•

LI(.1I78RDN
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.
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Een lichtbron projecteert een lichtstreep over het werkstuk. Het uit

een andere richting door een beeldopnemer geregistreerde beeld levert

in de vorm van het door verstrooiing onstane beeld van de lichtstreep

drie-dimensionale informatie over de geometrie (het "profiel") van

het werkstuk in het vlak door de lichtbron en de lichtstreep. In fig.

4.1~2 worden een aantal werkstukgeometrieen met de bijbehorende

lichtstreepbeelden gegeven.

Ter verduidelijking moet vermeld worden, dat lichtbron en

beeldopnemer zich in een vlak "door de lasnaad" en loodrecht op het

werkvlak bevinden.
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4.2 Gebruik

Uit de profiel-informatie (fig. 4.1-2) kan de werkelijke ligging

van de lasnaad in het vlak door de lichtbron en de lichtstreep

afgeleid worden. Deze informatie kan dan verwerkt worden tot

stuurinformatie van de lasrobot, zodat naadvolgen mogelijk wordt.

Tot nu toe is steeds gesproken over de "ligging van de naad", waarmee

de positie in het werkstukvlak bedoeld wordt. Als de lichtbron en de

beeldopnemer in bekende onderlinge positie zijn opgesteld kan de

plaats van het beeld van de lichtstreep in het beeldopnemer-veld ook

informatie leveren over de afstand van de lichtbron-beeldopnemer

combinatie tot het werkstuk. Hierdoor is het dus ook mogelijk om

stuurinformatie voor de hoogte te leveren aan de lasrobot (hierop

wordt in par. 4.4 verder ingegaan). Bovendien bieden veranderingen

in de profielvorm de mogelijkheid om het begin van de naad te zoeken
•en het einde te detecteren.

het lasproces te leveren,

opdat de

lasprocesparameters

aangepast kunnen worden
I/-AJIIII{)-P~DFleL

!r: 1'111110- 1311.~€/)T€"
rJ. : NIf"{)-./)/epr~

Flo.

bij fluctuaties van die

karakteristieke

grootheden. Zo kunnen de breedte en de diepte-karakteristieken van

het .V-naadprofiel informatie leveren over het volume van de naad en

daarmee eventueel stuurinformatie leveren voor de voortloopsnelheid

van de lastoorts en/of de draadtoevoersnelheid.

Fig. 4.2-1 geeft nog een keer de profielvorm behorend bij de V

naad. Bij deze profielvorm is het tevens mogelijk om uit de

profielinformatie

karakteristieke

grootheden te bepalen, die

het mogelijk maken

stuurinformatie voor
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4.3 Laboratoriumopstelling optische profiel sensor

om de eerste ervaringen op te doen met he~ in par. 4.1 beschreven

sensor-principe is een opstelling gebouwd, waarvan fig. 4.3-1 een

zij-aanzicht geeft.

De lichtbron (zie figuur 4.3-1), die de Iichtstreep op het

werkstuk moet projecteren bestaat uit een aantal onderdelen, die op

een optische rail zijn samengebouwd. De bron is een HeNe-laser

(5mwatt), waarvan de evenwijdige smalle bundel divergerend gemaakt

wordt met behulp van een microskooplens (f=1Omm) • De divergerende

bundel wordt weer convergerend gemaakt met behulp van een

cylindrische lens (f=20mm), waarvan de optische as loodrecht op het

vlak van tekening staat. Het geheel resulteert in een lichtstreep

loodrecht op het vlak van tekening, die op het werkstuk geprojecteerd

wordt. •

De beeldopnemer wordt gevormd door een zwart-wit TV-camera, die

zijn beeld vast legt in een beeldgeheugen. Het beeldgeheugen heeft

een omvang van 256x256 beeldpunten van 4 bits, zodat 16 grijswaarden

per punt weergegeven kunnen worden. De inhoud van het beeldgeheugen

wordt 50 keer per seconde ververst of wordt vastgehouden voor

verwerking. Het opgenomen beeld kan op een monitor zichtbaar gemaakt

worden. Een verwerkeenheid zal zich toegang tot dit beeldgeheugen

moeten verschaffen om verdere verwerking uit te kunnen voeren.
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4.4 Optische Profiel Sensor (OPS) van Oldelft

Bij de OPS zijn lichtbron en beeldopnemer in een unit

samengebouwd (fig. 4.4-1).

LIISER.

•
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•

J_--+-, _
/ WE~Ksn/l:

1=/6. 4-.4 _;f 4
~!I-R"N-a-IC.I(T oilS

F16. 4.4- .. 1 b
Voo~ I1I9AJ~/CHr bPS

De lichtbron bestaat uit een HeNe-laser (1mWatt). In tegenstelling

tot de optische profiel sensor in de laboratoriumopstelling in par.

4.3 wordt bij de OPS geen ruimtelijke en momentane lichtstreep

gegenereerd~ de laserbundel "kwispelt" heen en weer door middel van

een periodiek bewegende spiegel op een motoras (stippellijn fig.

4.4-1a). De "kwispel"-beweging is in het vlak van tekening van fig.

4.4-1b en dus loodrecht op het vlak' ~an tekening van fig. 4.4-1a.

Het in de richting van het beeldvenster verstrooide deel van de

laserbundel wordt door middel van een tweede spiegel op dezelfde

motoras en een lenzenstelsel op een stilstaand, lineair foto-array

(512 beeldpunten) afgebeeld.
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De plaats van afbeelding van de laserbundel op het lineaire foto

array is een maat voor de diepte van de plaats van verstrooiing op

het werkstuk; dus tevens een maat voor de afstand tussen sensor en

werkstuk. Een en ander wordt in fig. 4.4-2 toegelicht.
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In fig. 4.4-2a-b wordt het meetprincipe van de OPS weergegeven op een

bepaald moment. Het berust op de zogenaamde driehoeks-diepte-meting:

bij gegeven afstand en hoek tussen laser (lichtbron) en lineair

foto-array (beeldopnemer) is de plaats p (zie figuur) van de

afbeelding van de bundel een maat voor de afstand d tussen de laser

foto-array-combinatie en het werkstuk.

Door de in het voorgaande beschreven spiegels periodiek te bewegen

kun~en na elkaar in de tijd een aantal driehoeks-diepte-metingen

gedaan worden (fig. 4.4-3).
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Bij de voorlopige versie (prototype) van de OPS worden 115 metingen

in een "scan" uitgevoerd. De hoek delta(theta) tussen twee metingen

is constant, terwijl de totale hoek theta 60 graden is. De "kwispel"

beweging is periodiek met een frequentie van 5 Hz. Er worden maar in

een van de twee scans per periode van de "kwispel"-beweging metingen

uitgevoerd. Per periode zijn dus 115 meetwaarden van een enkele

meet-"scan" beschikbaar. Uit deze in de tijd na elkaar vergaarde

meetwaarden is de geometrie (het "profiel") van het werkstuk te

reconstrueren.

Opgemerkt zij nog, dat de optische profiel sensor in de

laboratoriumopstelling in feite een aantal driehoeks-diepte-metingen

zow~l ruimtelijk als in de tijd parallel uitvoert.
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5. LABORATORIUMOPSTELLING NAADVOLGSYSTEEM

5.1 Opbouw

De opbouw van deze laboratoriumopstelling wordt in fig. 5.1-1

schematisch weergegeven.

De afzonderlijke onderdelen van het lasrobotsysteem van de tweede

generatie (vergelijk fig. 3.3-1) zijn hierin terug te vinden.

a) Ret lasproces.

In eerste instantie is het eigenlijke lasproces zelf buiten

beschouwing gelaten. Daarom is in de proefopstelling aIleen de

lastoorts in modelvorm aanwezig.

b) De hanteerinrichting •
•

Aangezien de optische profiel sensor in een naadvolgsysteem moet

bewegen en het een heel karwei is om de laboratoriumopstelling van de

optische sensor beweegbaar te maken, is besloten sensor en lastoorts

vast te zetten ten opzichte van de wereld en het werkstuk te laten

bewegen. Dit houdt in, dat de hanteerinrichting nu het werkstuk

verplaatst. Dit is dus in feite een inverse van de werkelijkheid,

waarin het werkstuk stil staat en sensor en las~oorts bewegen. Als

hanteerinrichting fungeert een omgebouwde XY-recorder, waarbij de pen

vervangen is door een motor, waarvan de as loodrecht op het XY-vlak

staat. De extra motor zorgt ervoor, dat behalve de twee reeds

aanwezige translatievrijheidsgraden ook een rotatievrijheidsgraad

aanwezig is. Loodrecht op de motoras, dat wil zeggen evenwijdig aan

het XY-vlak, wordt dan het werkstuk bevestigd. Aangezien het

werkstuk niet te zwaar mag zijn, zijn er een aantal werkstukmodellen

van karton gemaakt.
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c) De besturing.

Een PDP 11/23-systeem dient als besturingscomputer. Communicatie met

de gebruiker vindt plaats door middel van een toetsenbord

beeldscherm-combinatie. De hanteerinrichting wordt bestuurd vanuit

een digitaal parallel interface en een digitaal-analoog-converter

interface. Dit is in bijlage A toegelicht. Besturing van het

lasproces is in de laboratoriumopstelling niet van toepassing.

Verwerking van de sensorinformatie is mogelijk, doordat de computer

toegang tot het beeldgeheugen heeft (zie fig. 4.3-1 en 5.1-1).

d) De sensor.

Als sensor dient de laboratoriumopstelling van de optische profiel

sensor (zie fig. 4.3-1) •

•
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5.2 Besturingsprogrammatuur

5.2.1 FuncHes

De besturingsprogrammatuur, die op de besturingscomputer (fig.

5.1-1) draait moet zoals reeds gezegd een aantal functies

realiseren:

a) De realisatie van een interface naar de gebruiker om zodoende

bediening van het systeem en programmering van de hanteerinrichting

mogelijk te maken. Bediening en programmering worden mogelijk door

middel van het aanbieden van een aantal keuzemogelijkheden in de vorm

van menu's, waarna de gebruiker de gewenste keuze kan maken. De

hierarchische structuur in de menu's wordt in fig. 5.2.1-1

weergegeven. Na opstarten van het besturingsprogramma verschijnt het

•hoofdmenu op het beeldscherm van de gebruiker. Hierna wordt hem de

mogelijkheid geboden een bedieningsmodus te kiezen:

1) "Manual execution".

Deze modus betekent voor de gebruiker een soort handbediening: Vanaf

het toetsenbord kan hij de hanteerinrichting in X,Y en Phi-richting

laten bewegen.

2) "Manual teach'·.

In deze modus kan de gebruiker de hanteerinrichting een baan leren.

Dit gaat als voIgt in zijn werk. Aan de gebruiker wordt een naam voor

een file gevraagd, waarin de baan wordt opgeslagen. Daarna kan de

gebruiker vanaf het toetsenbord de hanteerinrichting naar een

bepaalde positie laten bewegen. Deze positie kan hij in de file laten

opslaan. Dit proced~ kan een willekeurig aantal malen herhaald

worden.

3) "Automatic execution".

In deze modus kan de gebruiker een baan, die in een file is

opgeslagen automatisch laten uitvoeren. Hij hoeft aIleen de naam van

de file, waarin de gewenste baan is opgeslagen op te geven, wanneer

het systeem hem daarom vraagt.
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HOOFDMENU:

- Manual teach

- Manual execution

- Automatic execution

- Automatic seamtracking

- Recall/update parameters

- Stop program

MANUAL TEACH:

- Beweging in X-richting

- Beweging in Y-richting

- Beweging in Phi-richting

- Grootte van de beweging

- Opslaan positie in de file

- Stop
•

MANUAL EXECUTION:

- Beweging in X-richting

- Beweging in Y-richting

- Beweging in Phi-richting

- Grootte van de beweging

- Stop

AUTOMATIC EXECUTION

AUTOMATIC SEAMTRACKING

RECALL/UPDATE PARAMETERS:

- Recall/update 'parameter1'

- Recall/update 'parameterN'

STOP PROGRAM

Fig. 5.2.1-1 Hierarchische structuur menu's
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4) "Automatic seamtracking".

In deze modus treedt het automatisch naadvolgsysteem in werking.

Rierop zal in paragraaf 5.2.2 verder worden ingegaan.

5) "Recall/update parameters".

Rier wardt de gebruiker in staat gesteld aIle parameters, die als

variabelen in het besturingsprogramma aanwezig zijn, op te vragen en

te wijzigen.

6) "Stop program".

Biedt de mogelijkheid het besturingsprogramma te be~indigen.

b) Coordinatentransformatie.

Zoals in paragraaf 3.3 aangegeven zijn er in het algemeen drie

coordinatenstelsels:

1) Ret stelsel van de gebruiker.

2) Ret stelsel van de hanteerinrichting.

3) R~t stelsel van de sensor.

Als coordinatenstelsel van de gebruiker wardt een carthesisch "vast"

wereld-coordinatenstelsel genomen. Dit stelsel is aangegeven in

figuur 5.2.1-2, waarin de laboratoriumopstelling van de optische

profiel sensor is weergegeven. Ret werkstuk kan in een horizontaal

vlak bewegen. De lastoorts staat loodrecht op dit vlak. De Zv-as van

het wereld-cpordinatenstelsel valt samen met de lastoorts. De Yv-as

ligt in het horizontale bewegingsvlak van het werkstuk en gaat door

het sensor-werkpunt S. De Xv-as ligt zodanig, dat hij met de Yv- en

Zv-as een rechtsdraaiend stelsel vormt. Binnen het aldus

gedefinieerde wereld-coordinatenstelsel zijn dus de lastoorts, het

sensor-systeem, het sensor-werkpunt S en de "body" van de

hanteerinrichting vast. Ret werkstuk kan echter bewegen in het XvYv

vlak.
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Vervo1gens za1 het coordinatenste1se1 van de hanteerinrichting

gedefinieerd worden. In de 1aboratoriumopste11ing hanteert de

hanteerinrichting het werkstuk. Het aangrijpingspunt Wvan de

hanteerinrichting aan het werkstuk heeft zoa1s reeds gezegd drie

vrijheidsgraden: !wee trans1atievrijheidsgraden en een

rotatievrijheidsgraad. De twee trans1atievrijheidsgraden staan

loodrecht op e1kaar en 1iggen in een horizontaa1 v1ak. De rotatie-as

staat loodrecht op dit v1ak en gaat door het aangrijpingspunt W. Het

werkstuk kan dus in een horizontaa1 v1ak trans1eren en roteren. Met

deze drie vrijheidsgraden ofwe1 met de bewegingsassen van de drie

bijbehorende motoren van de hanteerinrichting wordt een

coordinatenste1se1 gekoppeld. Het is net als het gedefinieerde

were1d-coordinatenstelse1 een "vast" ste1se!. Beide ste1se1s zijn in

figuur 5.2.1-3 weergegeven •

•
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De transformatie van een positie in het wereld-coordinatenstelsel

naar een positie in het coordinatenstelsel van de hanteerinrichting

wordt als voIgt gegeven:

kvhy 0]

~vhz

•Hierbij geldt:

,!y= positie en orU!ntatie binnen het wereld-coordinatenstelsel

Xh- positie en orU!ntatie binnen het coordinatenstelsel van de

hanteerinrichting

Th= positie van de lastoorts binnen het coordinatenstelsel van de

hanteerinrichting

kvh= schaalfactoren bij transformatie van stelsel v naar stelsel h.===

Met deze transformatie en de voorgaande definitie van het wereld

coordinatiestelsel is het coordinatenstelsel van de hanteerinrichting

ook volledig gedefinieerd. Zoals aangegeven wordt de z-coordinaat

buiten beschouwing gelaten en bestaat een positie eigenlijk uit een

positie (x,y) en ori~ntatie (phi).

De positie en ori~ntatie van het werkstuk binnen het stelsel van de

hanteerinrichting wordt als voIgt gedefinieerd. Koppel aan het

werkstuk een twee-dimensionaal carthesisch coordinatenstelsel met de

oorsprong in het aangrijpingspunt W (zie figuur 5.2.1-4).
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De positie van het werkstuk is gelijk aan de positie (xh,yh) van het

aangrijpingspunt W binnen het stelsel van de hanteerinrichting; de
•

ori~ntatie van het werkstuk is gelijk aan de hoek phih tussen de

positieve Yb-as en de negatieve Xh-as (of de positieve Yv-as).

De initie~le waarde van phiv en de waarde van Th zullen door middel

van calibratie bepaald moeten worden.

De sensor-informatie is in een apart sensor-coordinatenstelsel

beschikbaar. In fig. 5.2.1-5 wordt aangegeven hoe dit stelsel aan de

TV-camera (vergelijk fig. 5.2.1-2) gerelateerd kan worden.

F16. ~..t. 1_ ~t1 1=/6. S': 2.1- ,1
S€IJSo~ - COO,(/J/IIIH-TcNST €t.~EL.
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Aangezien het werkpunt van de sensor op de negatieve Yv-as ligt en

hierdoor het YsZs-vlak en het YvZv-vlak samenvallen en bovendien de

hoogte-informatie nog niet gebruikt wordt (het werkstuk wordt immers

horizontaal verondersteld) hoeft alleen de Xs-coordinaat van het

markante punt uit de sensor-informatie getransformeerd te worden naar

het wereld-coordinatenstelsel v. Dit kan met behulp van de volgende

transformatie:

xv ~ ksv~xs (Verg. 5.2.1-2)

met:

xs= coordinaat in het sensor-coordinatenstelsel

xv= coordinaat in het wereld-coordinatenstelsel

ksv= schaalfactor bij de betreffende transformatie •

•c) Baanberekening en motoraansturing.

Baanberekening houdt in, dat er vanuit de momentele positie een

aantal tussengelegen baanposities worden berekend naar een op te

geven bestemmingspositie. De motoraansturing voert de bijbehorende

bewegingen uit in stappen, waarvan de grootte bepaald wordt door het

kleinste increment van de uitgang van de digitaal-analoog-converter.

De posities worden steeds gegeven in het coordinatenstelsel van de

hanteerinrichting. Ret berekenen van een aantal tussen-posities van

de baan vindt plaats door na iedere stap te bepalen welke motor en in

welke richting er nog een volgende stap uit moet voeren om vanuit de

momentele positie naar de bestemmingspositie te geraken. De

motoraansturing vindt als volgt plaats. De X-en Y-motoren van de

hanteerinrichting worden vanuit een digitaal-analoog-converter

aangestuurd (zie bijlage A). De aansturing van de Phi-beweging vindt

direct plaats vanuit een digitale parallelle output. Hierbij worden

twee bits gebruikt, die afzonderlijk een rotatierichting bedienen.

Een van beide bits wordt een bepaalde tijd aangezet, waardoor de

motor een bepaalde tijd draait. Door deze tijd constant te kiezen

ontstaat een vaste stap in Phi-richting.
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Opmerkingen:

- De motoren worden aIleen gestuurd, nietgeregeld.

- In de implementatie loopt de aansturing van de motoren "los",

dat wil zeggen niet gesynchroniseerd door een klok. Noch de baan,

noch de snelheid zijn hiermee vastgelegd.

- De werkelijk gerealiseerde verplaatsing van de X- en Y- motoren is

ook nog afhankelijk van de op de XYPhi-inrichting ingestelde

versterkingsfactoren. Hierop zal in paragraaf 5.3 worden ingegaan.

d) Lasprocesbesturing.

Deze functie is in deze laboratoriumopstelling niet van toepassing.

e) Sensorsignaalverwerking.

Hierin moet uit de profiel-informatie, die in het beeldgeheugen

aanwezig is, de benodigde gegevens gedestilleerd worden. In de
•

laboratoriumopstelling is de sensor-informatie aIleen gebruikt om

stuurinformatie voor de positie en ori~ntatie van het werkstuk te

verkrijgen.

De werkstukmodellen zijn uitgevoerd met een V-naad (fig. 5.2.1-6).

;:!6. 6. 2. .i - 6 V-NIIIIO - f~D~/€L
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Bij de V-naad is punt M a1s markant punt gekozen; het is immers een

indicatie voor de 1igging van de naad (in het v1ak door de 1ichtbron

en de 1ichtstreep van de optische profie1 sensor).

De sensorsignaa1verwerking is in deze situatie een toepassing van

bee1dverwerkingstechnieken (lit. 31,32). Zoals in paragraaf 4.3

beschreven, is de beeldinformatie beschikbaar in een bee1dgeheugen

van 256x256 bee1dpunten (fig. 5.2.1-7). Voor elk beeldpunt zijn 4

bits beschikbaar zodat er 16 grijswaarden (grijswaarde 0 ~ zwart,

grijswaarde 15 ~ wit) mogelijk zijn. De belichtingsomstandigheden

zijn in de laboratoriumopstelling dusdanig, dat de achtergrond van

het bee1d zo donker is en het beeld van de lichtstreep zo licht, dat

met een drempel in het midden van het grijswaarde-bereik (grijswaarde

7) een binair (zwart-wit) plaatje te maken is, waarin de lichtstreep

echt wit (grijswaarde 15) en de achtergrond echt zwart (grijswaarde

0) is •
•

Dit betekent dus dat met een simpele drempe1-operatie de lichtstreep

van de achtergrond te onderscheiden is. Een manier om nu het markante

punt M te vinden is om beginnend vanaf de onderste beeldlijn lijn

voor lijn het beeld af te zoeken naar het eerste echte witte punt. In

werkelijkheid zal vanwege snelheidsoverwegingen niet het hele beeld

afgezocht worden, maar aIleen een bepaald venster.

Ret punt M zal dan bepaald worden door twee coordinaten (mx,my) in

het beeldgeheugen (fig. 5.2.1-7).
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Zoals in paragraaf 5.2.1 sub b aangegeven J wordt hiervan voorlopig

aIleen de Xs-coordinaat gebruikt. Deze coordinaat wordt in het

sensor-coordinatenstelsel (fig. 5.2.1-5) uitgedrukt door middel van

de operatie xs ~ mx - 127.5.

De implementatie van de aangegeven beeldverwerkingsmethode zal in

paragraaf 5.2.3 gegeven worden •

•
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5.2.2 Naadvolgen

Aangezien de optische profiel sensor "voor" het smeltbad meet,

kan met behulp van de sensor-informatie de baan worden

voorgeschreven. Zoals reeds gezegd zal de sensor-informatie aIleen

gebruikt worden om de positie in het horizontale werkvlak te sturen

en niet voor hoogte-sturing, noch voor beinvloeding van de

lasparameters. Indien de lastoorts loodrecht op het werstuk staat kan

vanwege de rotatiesymmetrie van de lastoorts elke willekeurige baan

gevolgd worden als het werkstuk twee translatievrijheidsgraden heeft

(denk aan de inverse opstelling). De baan moet echter weI aan de

voorwaarde voldoen, dat ze nooit uit het gezichtsveld van de sensor

verdwijnt. Indien de lastoorts echter een afwijkende stand heeft,

dat wil zeggen niet loodrecht op het werkstuk, dan zal het

besturingsalgorithme ervoor moeten zorgen, dat de stand van de
•lastoorts ten opzichte van de voortlooprichting invariant blijft. In

de laboratoriumopstelling heeft dit tot consequentie, dat de raaklijn

aan de baan "in het smeltbad" steeds moet samenvallen met de Yv-as

van het gedefinieerde wereld-coordinatenstelsel (fig. 5.2.1-2). In

de onderhavige situatie valt de relatieve voortlooprichting van de

lastoorts immers samen met de negatieve Yv-as. Om de aangeduide

invariant te waarborgen moet bij een willekeurige (gekromde) baan het

werkstuk"buiten de twee genoemde translatievrijheidsgraden ook een

rotatievrijheidsgraad hebben.

De sensor-informatie .kan op verschillende manieren gebruikt worden

om de baan voor te schrijven.
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•Hiervan worden er nu een aantal beschreven:

Algorithme 1) "Sleep-strategie".

Indien de door de sensor gemeten waarde xs niet nul is, roteer dan

het werkstuk over hoek dphiv= - arctan (ksv*xs/dr) radialen rond de

Zv-as (lastoorts). Beweeg daarna het werkstuk een vaste stap in

positieve Yv-richting (nit betekent immers een relatieve beweging van

de lastoorts.in zijn voortlooprichting, de negatieve Yv-as). Herhaal

daarna deze sequentie.

Algorithme 2)

Combineer de rotatie- en translatie-actie uit algorithme 1). nit

houdt in, dat afhankelijk van de waarde xs gelijktijdig getransleerd

en geroteerd wordt. Een complicatie bij de rotatiebeweging is, dat ze

rond de Zv-as moe~ .plaatsvinden; het rotatiemechanisme van de

hanteerinrichting heeft echter zijn rotatie-as door het

aangrijpingspunt Wvan de hanteerinrichting aan het werkstuk. nit

betekent dat het rotatiemiddelpunt beweegt ten opzichte van de Zv-

as.
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De uit te voeren rotatie wordt bepaald door

phiv' = phiv - arctan(ksv*xs/dr). Voor de translatiebeweging wordt de

component in voortlooprichting vastgelegd op ds (fig. 5.2.2-2).

Vanwege de aangeduide complicaties met het rotatiemiddelpunt zal de

berekening van de werkelijke translatie ook gecompliceerder zijn.
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Beschouw de figuren 5.2.2-2a en b. Hierin zijn de situaties voor en

na de uitvoering aangegeven. wanneer a1gorithme 2) gebruikt wordt.

De berekening ziet er dan a1s vo1gt uit:

xv'· 1,* sin (ksi)

yv' • 1 .. cos (ksi)

met:

(Verg. 5.2.2-1)

l~. (yv + ds)f + (xv - (ds*ksvfxs!dr»Z

ksi- arctan(ksv*xs/dr) + arctan«xv - (ds*ksVlxs/dr»/(yv + ds»

Als in het voorgaande de afstand ds ge1ijk aan dr genomen wordt. dan

geven xv' .yv' en phiv' de werke1ijk te bereiken positie en orientatie

van het werkstuk. zoa1s die door de sensor is vastgeste1d. Ret
•beschreven a1gorithme heeft echter we1 de eigenschap. dat een bocht

in de baan in meer of mindere mate (afhanke1ijk van de kromming en de

afstand ds) wordt afgesneden.

Aan de hand van de zojuist genoemde werke1ijk te bereiken posities

en ori~ntaties is er nog een derde a1gorithme te geven:

A1gorithme 3)

Bouw een geheugen in. waarin de werke1ijk door de sensor bepaa1de te

bereiken posities en ori~ntaties van het werkstuk worden opges1agen.

De 1engte van het geheugen wordt bepaa1d door het aanta1 meetpunten

tussen de momentane p1aats van de sensor (sensor-werkpunt) en de

1astoorts.

In de 1aboratoriumopste11ing is algorithme 2) gebruikt. De

implementatie in het programma zal in paragraaf 5.2.3 gegeven

worden.
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5.2.3 Het programma

Een listing van het besturingsprogramma voor de in het

voorgaande beschreven laboratoriumopstelling voor naadvolgen is als

bijlage B aan dit verslag toegevoegd. Ret programma is geschreven in

(Ericsson-)Pascal en draait onder RSX-llM. Als besturingscomputer is,

zoals reeds gezegd een PDP ll/23-systeem gebruikt. Nadere informatie

over de bij het programma behorende files zal in appendix A gegeven

worden.

Rierna volgen een aantal opmerkingen over de implementatie van

de afzonderlijke besturingsfuncties (zie paragraaf 5.2.1).

a) Realisatie van een interface naar de gebru!ker ten behoeve van

bediening en programmering.

De menu's, die op het beeldscherm weergegeven worden, zijn op pagina
•B-3 (bijlage B) te zien, samen met een aantal functies om gegevens

van het toetsenbord van de gebruiker binnen te lezen.

Ret gedeelte "manual execution" ("handbediening") wordt in de

procedure MANMOVE (bijlage B-5) verwezenlijkt. Verder zijn er nog

twee extra hulpmiddelen voor de bediening van de hanteerinrichting

geimplementeerd, namelijk de procedures OPOS en IPOS. De procedu~e

OPOS (bijlage B-5 •• 6) biedt de mogelijkheid om de oorsprong van het

wereld-coordinatenstelsel ten opzichte van het coordinatenstelsel van

de hanteerinrichting te wijzigen; in feite is dit de wijziging van !h
in vergelijking 5.2.1-1; eerst wordt overgeschakeld naar

handbediening; als de gebruiker met behulp van de handbediening de

gewenste positie bereikt heeft, kan hij die positie als nieuwe

oorsprong defini~ren. De procedure IPOS (bijlage B-6) doet hetzelfde

als de procedure OPOS, maar nu voor de zogenaamde initie~le positie.
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Hiermee wordt de positie bedoeld, die het werkstuk (denk aan de

inverse opstelling) moet hebben bij aanvang van bijvoorbeeld het

automatisch uitvoeren van een baan of bij naadvolgen. De procedures

OPOS en IPOS worden automatisch aangeroepen bij het maken van een

nieuwe keuze in het hoofdmenu.

b) Coordinatentransformatie.

De positie en ori~ntatie van het aangrijpingspunt van de

hanteerinrichting aan het werkstuk ("de positie van het werkstuk")

binnen het wereld-coordinatenstelsel worden aangegeven met de

variabele POSITIE. De positie van de hanteerinrichting binnen zijn

eigen coordinatenstelsel wordt aangegeven met de variabele MOTORPOS.

De betreffende transformatie tussen beide genoemde stelsels

(vergelijking 5.2.1-1) is onderdeel van de procedure ABSMOVE (bijlage

B-5). Bovendien geeft deze procedure de opdracht voor een
•

verplaatsing naar een nieuwe positie. Deze nieuwe positie,

uitgedrukt in coordinaten van het wereld-coordinatenstelsel fungeert

als ingangsparameter van de procedure.

De transformatie van het sensor-coordinatenstelsel naar het wereld-

coordinatenstelsel (vergelijking 5.2.1-2) vindt plaats in de

implementatie van het besturingsalgorithme bij naadvolgen (bijlage B

9, bedieningsmode "S: Automatic seamtracking").

c) Baanberekening en motoraansturing.

Deze functies worden gecombineerd uitgevoerd in de procedure DISPLACE

(bijlage B-4). Deze procedure wordt aangeroepen binnen de procedure

ABSMOVE. Als ingangsparameter van de procedure fungeert de

bestemmingspositie uitgedrukt in het coordinatenstelsel van de

hanteerinrichting. De X- en Y-motoren van de hanteerinrichting worden

aangestuurd vanuit een 4~~itaal-analoog-converter(bijlage A),

waarvan de digitale ingangswaarde tussen 0 en 4095 (12 bits) moet

liggen; de hiermee corresponderende uitgangsspanning ligt tussen

-10 V en +10 V. De motoren mogen echter aIleen aangestuurd worden

met positieve spanningen , zodat de digitale waarde begrensd moet

worden tussen 2048 en 4095.
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Als digitale ingangswaarde wordt direct de motorpositie MOTORPOS/1/

van de X-motor en MOTORPOS/2/ van de Y-motor gebruikt. Een

eenheidsstap, de eenheid van het coordinatenstelsel, komt overeen met

10 V/ (4095-2048) - 5 mV. Voor de aansturing van de Phi-beweging

worden, zoals reeds gezegd, twee bits van een digitale uitgang

gebruikt. De twee bits moeten afzonderlijk een bepaalde tijd hoog

gezet worden om de motor een bepaalde tijd in een bepaalde richting

te laten bewegen. Deze "pulstijd" wordt met behulp van de procedure

WAIT (bijlage B-4) gegenereerd. De pulslengte PDELAY fungeert als

ingangsparameter van deze procedure.

Om de informatie in de registers van de genoemde interfaces te

krijgen wordt de externe procedure WRITEREG gebruikt.

d) Sensorsignaalverwerking.

Deze vindt plaats in de procedure PROCESS (bijlage B-7) , waarbij de

procedu~e MINXMAXX en CENTER (bijlage B-7) als hulpprocedures

gebruikt worden.

Opmerkingen:

- Ret (monitor-)beeld van de V-naad ziet er in de

laboratoriumopstelling niet uit als in figuur 5.2.1-5, maar

omgekeerd, zodat het markante punt M geen minimum maar een maximum

is.

- Om de invloed van ruisstoringen in het beeld bij het zoeken van het

markante punt M (fig. 5.2.1-5) te verminderen kan er niet naar ~~n

wit punt gezocht worden, maar naar een aantal witte punten naast

elkaar op een horizontale lijn. Ret aantal witte punten voor zoeen

groep kan bepaald worden met behulp van de variabele LEVEL, waarbij

elk wit punt een bijdrage 15 levert: LEVEL-45 komt overeen met 3

witte punten.
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e) Naadvolgen.

Dit wordt uitgevoerd in de bedieningsmode "S: Automatic

seamtracking"van het hoofdprogramma (bijlage B-9). Ret lezen en

verwerken van de sensor-informatie vindt plaats in de procedure

PROCESS. Daarna is de uitvoering van het besturingsalgorithme voor

naadvolgen (paragraaf 5.2.2) aan de orde. Hierin wordt de nieuwe

positie, uitgedrukt in het wereld-coordinatenstelsel, berekend,

waarna met behulp van de procedure ABSMOVE de bewegingsopdracht naar

het nieuwe punt wordt gegeven.

Deze acties worden een aantal keren na elkaar uitgevoerd. Dit aantal

moet door de gebruiker worden opgegeven •

•
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5.3 Uitgevoerde experimenten.

Met de in het voorgaande beschreven laboratoriumopstelling zijn

een aantal experimenten uitgevoerd. Hierbij zijn een aantal werkstuk

modellen gebruikt. Een met een rechte V-naad, een ander met een

gekromde V-naad met vrij konstante kromming.

Met be trekking tot de hanteerinrichting (XYPhi-inrichting) zijn nog

een aantal opmerkingen nodig: Het aangrijpingspunt van de

hanteerinrichting heeft een beperkte bewegingsruimte, die in X- en Y

richting even groot is. De in X- en Y-richting identiek ingestelde

versterkingsfactor van de hanteerinrichting bedraagt 2 cm/V. De

lastoorts bevindt zich ongeveer in het centrum van die

bewegingsruimte.

Bij deze experimenten zijn de volgende parameterwaarden gebruikt:

•
DR ~ 200; DS ~ 200; 1)

KSV ~ 2; KVHX = KVHY ~ KVHP ... 1; 2)

OHX ~ 3048; OHY = 3095; 2)

PDELAY ~ 300; 3)

LEVEL = 15 4)

Voor de betekenis van deze parameters, zie

1) paragraaf 5.2.2 (naadvolgen)

2) paragraaf 5.2.1, sub b (coordinatentransformatie)

3) paragraaf 5.2.3, sub c (motoraansturing)

4) paragraaf 5.2.3, sub d (beeldverwerking).

De waarde van de parameter KSV (schaalfactor bij transformatie van

sensor-coordinatenstelsel naar wereld-coordinatenstelsel) hangt af

van de afstand van de TV-camera tot het werkstuk en de met de zoom-

lens ingestelde beeldvergroting. De afstand is vanwege het

ruimtelijk perspectief overigens niet konstant over het hele beeld.

Opmerking: Aangezien de ingestelde versterkingsfactoren van de

hanteerinrichting niet in het programma zijn meegenomen, zal de

parameter KSV ook hiervan afhankelijk zijn.
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5.4 Opmerkingen en conclusies.

Controle van de kwaliteit van het naadvolgsysteem in de

laboratoriumopstelling is aIleen visueel mogelijk, dat wil zeggen er

is aIleen een summiere kwalitatieve beoordeling mogelijk, die

aangeeft of de lastoorts enigermate boven de naad in het

werkstukmodel blijft. Factoren, die in deze laboratoriumopstelling in

ieder geval negatief op de kwaliteit van het naadvolgen inwerken zijn

bij de hanteerinrichting te vinden:

- mechanische instabiliteit van de bevestigingsconstructie voor

rotatiemotor en werkstukmodel aan de XY-recorder

- open-loop sturing van de rotatiemotor van de Phi-beweging.

Een visueel beter resultaat van het naadvolgsysteem is te bereiken

door de volgende wijziging van de parameterwaarden aan te brengen:

KVHP = 300; PDELAY = 1•
•Over de sensorsignaalverwerking is nog het volgende op te merken.

Vanwege het feit, dat de beeldverwerking op een extern beeldgeheugen

werkt, is de verwerkingssnelheid relatief laag. Bovendien hangt de

verwerkingssnelheid in de gegeven implementatie sterk af van de

plaats van het markante punt M (paragraaf 5.2.1, sub e) binnen het

beeld. Om een indicatie van de orde van grootte aan te geven is een

meting van de beeldverwerkingssnelheid gedaan, die een resultaat van

0.5 sec. per beeld opgeleverd heeft. Hier wordt nog eens duidelijk

hoe arbeidsintensief beeldverwerking is, immers de

belichtingssituatie is in de laboratoriumopstelling al zo, dat er

een simpele drempeloperatie heeft kunnen plaatsvinden om het

lichtstreepbeeld van de achtergrond te separeren; dit is op zich al

een grote vereenvoudiging van de beeldverwerkingsarbeid.
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6. LASMACRlNE MET NAADVOLGSYSTEEM

6.1 Opbouw

De opbouw van deze opstelling wordt in figuur 6.1-1 schematisch

weergegeven.

Ook deze opstelling is als naadvolgsysteem opgebouwd; in

tegenstelling tot de laboratoriumopstelling uit hoofdstuk 5 is het

met deze opstelling mogelijk re~le lasexperimenten uit te voeren. De

afzonderlijke onderdelen van het lasrobotsysteem van de tweede

generatie (vergelijk figuur 3.3-1) zijn hierin terug te vinden.

a) Ret lasproces.

De opstelling is gebouwd rond een SMIT-lasinstallatie van de afdeling

Werktuigbouwkunde. Als beschermgas wordt C02 gebruikt. De
•lasinstallatie heeft oorspronkelijk een bedieningspaneel, van waaruit

handmatig het lasproces bestuurd kan worden.

b) De hanteerinrichting.

De SMIT-lasmachine beschikt over een laswagen, die over een

horizontale dubbele rail kan rijden. De hierdoor veroorzaakte

beweging zal in het vervolg de langsbeweging genoemd worden. Op de

laswagen bevindt zich een arm, die door een stappenmotor aangedreven

wordt. Deze arm beweegt ook in een horizontaal vlak, maar binnen dit

vlak loodrecht op de langsbeweging. Dit zal voortaan de dwarsbeweging

genoemd worden. Aan het uiteinde van deze dwarsarm bevindt zich de

lastoorts. Aldus is er een inrichting ontstaan, die de lastoorts met

twee loodrecht op elkaar staande translatievrijheidsgraden kan

hanteren. Ret werkstuk ligt in een vaste horizontale positie. De

afstand van de lastoorts tot het werkstuk is handmatig instelbaar.



54

r----
I
I
I

~I

~I
"~l
~l

~
~l

~I
'...)1

I
Il __

-------------------1
\ / I

'-\ ./1 I ~
~ /. I I ~

1\ ~!.u' ., '0 I ~
" ...., '" ,,"'" ~ I "-..... .. ,..... / ~ ~ I~ I ".1
'to. ~ ~ 1'0... .... , ~~
-e,. ,,-... ~ ~ ~ I I CiQ
V) '-.1'J'-.J 'r ~ ~ I I "U

r- - - - -, ~ ~ ~ I I \:)
~I ~ I L_~_.J I
~ I ~. I I
~ r ~ ~ I I

" \I) ~~ I I

-----~~--~i =~-----l
... - - - - - - - - -,. r- - -i.- -,
I I ~ I
I I ~ I

~ I I ~ I
~I ~ ~ I
~ I I '-1 ~ I ~
'( I ~ I ~ ~ I ~
~ I I ~ I ~ ~ tk!l=<:"-_- ~
~l I-...~ I ~~ I ~
~I ...... V) I ~~ I '\:]

~I ~~ I ~~ I
::tl I ~d( I

I I I
I I I IL__ "' J L_]__~
r--:-- L --,
I INTriP. F~('(~ I
l __ ~ -_..J.

r--~-------------------,
1 I
I I
I I
I . I

~ I I ~ I
~ J .... ~ ~ I
~ I ~ ~ I
~ I ~)~ I
~ I Cl I
'4.J ~~

'=lQ I ~. I

I I
I I
I I

L-~-------)l-----------~

~
~

~
'::J



55

Vanuit het reeds eerder genoemde bedieningspaneel kan ook de

hanteerinrichting handmatig bestuurd worden. In de oorspronkelijke

vorm kan de hanteerinrichting een lineaire beweging in langsrichting

of een zwaaibeweging maken; de voortgaande richting van de

zwaaibeweging is ook weer in langsrichting, de zwaai zelf in

dwarsrichting; de zwaaibeweging veroorzaakt een blokvormig

bewegingspatroon. Er is echter een ingreep verricht in de bstaande

besturingshardware om de hanteerinrichting vanuit de

besturingscomputer bestuurbaar te maken. Ten behoeve hiervan is een

interface ontwikkeld, die de bestaande besturingshardware van de

hanteerinrichting met de besturingscomputer koppelt. Op deze ingreep

en de interface zal in bijlage C verder worden ingegaan.

c) De besturing.

De besturing wordt gevormd door een HP-9920-systeem (Motorola 68000-
•

processor). Voor een besehrijving van het systeem zie literatuur 33.

Communicatie met de gebruiker vindt plaats door middel van een

toetsenbord-(graphics)beeldscherm-combinatie. De onder b) genoemde

interface naar de hanteerinrichting wordt bestuurd vanuit een

digitale parallelle interface van de besturingscomputer (zie bijlage

C).Er vindt geen besturing van het lasproces vanuit de

besturingscomputer plaats; deze blijft nog handmatig vanaf het

bedieningspaneel. Communicatie met de sensor zal eveneens

plaatsvinden via de voorgenoemde digitale parallelle interface van de

besturingscomputer. Hierop wordt in bijlage D verder ingegaan.

d) De sensor.

Als sensor in deze opstelling fungeert het prototype van de Optische

Profiel Sensor (OPS) van de firma Oldelft (zie paragraaf 4.4). De

sensor is door middel van een meehanische construetie aan de dwarsarm

bevestigd en beweegt dus in een vaste stand ten opzichte van de

lastoorts over het werkstuk. De sensor zelf is gekoppeld aan een

signaal-conditionerings-unit, die op haar beurt gekoppeld is aan een

control-unit, van waaruit de sensor aan- en uitgeschakeld kan worden.
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De koppeling met de besturingscomputer vindt plaats vanuit de

control-unit. De sensor-informatie van een scan wordt op initiatief

van de besturingscomputer door de control-unit overgezonden.

Hierop wordt in bijlage D verder ingegaan.

De volgende foto geeft een overzicht van de sensor-lastoorts

combinatie.
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6.2 Besturingsprogrammatuur

6.2.1 Functies

De besturingsprogrammatuur, die op de RP-9920-computer draait

zal een aantal functies moeten vervullen. Dit zijn dezelfde als bij

de laboratoriumopstelling van het naadvolgsysteem in hoofdstuk 5. De

opzet van het besturingsprogramma zal dan ook dezelfde zijn als van

het besturingsprogramma in hoofdstuk 5; aIleen de implementatie zal

verschillen.

De functies zullen nu achtereenvolgens behandeld worden:

a) De gebruikers-interface ten behoeve van bediening en programmering

van de hanteerinrichting. Ook hier kan de gebruiker keuzes maken aan

de hand van hem aangeboden menu's. Dit zijn dezelfde menu's als in
•

hoofdstuk 5; de hierarchische structuur is in figuur 5.2.1-1 gegeven.

Zoals reeds vermeld zijn de volgende bedieningsmodes mogelijk:

1) "Manual execution" handbediening

2) "Manual teach" baan leren

3) "Automatic execution baan uitvoeren

4) "Automatic seamtracking" naadvolgen

5) "Recall/update parameters": -opvragen/wijzigen parameters.

b) Coordinatentransformatie.

In figuur 6.2.1-1 is een vereenvoudigd bovenaanzicht van de

hanteerinrichting gegeven. Ret werkstuk zal zich bevinden in een vlak

evenwijdig aan het vlak van tekening. Er is een carthesisch-wereld

("vast")-coordinatenstelsel gedefinieerd, waarbinnen de positie van

de bewegende lastoorts aangegeven kan worden. De Xv-as is evenwijdig

aan de dwarsbewegingsrichting en de Yv-as evenwijdig aan de

langsbewegingsrichting; de oorsprong zal zich daar bevinden, waar de

lastoorts staat bij opstarten van het systeem. Binnen dit

coordinatenstelsel zijn twee punten te definieren, namelijk de

positie T van de lastoorts en het werkpunt S van de optische profiel

sensor.
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Dit werkpunt bevindt zich op een vaste afstand in positieve Yv

richting van de lastoorts-positie T (figfuur 6.2.1-2).

~
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Zoals boven vermeld is ook nu weer aangenomen, dat het werkstuk

horizontaal ligt, zodat de Zv-coordinaat van aIle punten buiten

beschouwing gelaten kan worden; neem derhalve aan, dat' het werkstuk

in het XvYv-vlak ligt. Vanwege het gebrek aan een rotatie

vrijheidsgraad van de hanteerinrichting moet de lastoorts steeds

loodrecht op het werkstuk staan, zodat de stand van de lastoorts ten

opzichte van de voortlooprichting invariant blijft. Er hoeft

derhalve niet over een ori~ntatie van de lastoorts gesproken te

worden. De lastoorts heeft in deze opstelling noodzakelijker wijze

een voorkeur voortlooprichting, namelijk in de richting van het

werkpunt S van de sensor, dus in positieve Yv-richting.

~et zal niet nodig zijn een apart coordinatenstelsel behorend bij

de hanteerinrichting te definieren; hiervoor wordt het reeds

gedefinieerde wereld-coordinatenstelsel gebruikt.
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De sensor-informatie wordt in een apart sensor-coordinatenstelsel

geleverd.
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De driehoeks-diepte-metingen (zie paragraaf 4.4) vinden plaats vanuit

een punt P op de motoras. De gemeten diepten zijn dus afstanden tot

een punt. Dit betekent, dat de informatie geleverd wordt in een pool

coordinatenstelsel. Dit stelsel is in figuur 6.2.1-3b aangegeven. Bij

elke meting hoort een paar (phis,rs), waarbij phis de hoek aangeeft

en rs de gem~~~n afstand. De oorsprong van de rs-coordinaat ligt

zoals reeds gezegd op de motoras in het punt P; wat de oorsprong van

de phis-coordinaat betreft, geldt dat phis=O voor meting 1 van een

scan (zie figuur 6.2.1-3b).
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Verder geeft figuur 6.2.1-3a de stand van de optische profiel sensor

ten opzichte van de lastoorts. In figuur 6.2.1-4 wordt de

coordinatentransformatie van de sensor-informatie in pool-coord inaten

naar een carthesisch stelsel in het zelfde vlak gegeven.
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Vergelijk deze figuur met figuur 6.2.1-3b en constateer,dat

spiegeling heeft plaats gevonden. De hoek theta bedraagt 60 graden.

De hoek delta(theta) tussen twee metingen is constant en bedraagt

60/114 graden. Voor meting i geldt derhalve phis = (i-1)x60/114

graden.
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In het carthesische stelsel met oorsprong P (zie figuur 6.2.1-4)

wordt het punt (phis, rs):

xs' ~ rs * cos( -120 + phis)

ls' ~ rS*,sin(-120 + phis).

(Verg. 6.2.1-1)

Na deze trans forma tie van de sensor-informatie is het mogelijk om uit

de carthesische informatie in een carthesisch plaatje het naadprofiel

te reconstrueren. De transformatie van het markante punt M naar het

carthesische-wereld-coordinatenstelsel zal op dezelfde wijze

plaatsvinden als in paragraaf 5.2.1 sub b: Ret werkpunt S van de

sensor ligt in positieve Yv-richting ten opzichte van de

lastoortspositie T. Hierdoor zal het YsZs-vlak evenwijdig lopen aan

het YvZv-vlak. Aangezien de hoogte-informatie ook niet gebruikt wordt

hoeft aIleen de xs-coordinaat van het markante punt M uit de sensor-
•

informatie getransformeerd te worden naar het wereld-

coordinatenstelsel.

Dit gaat als voIgt:

xv ~ -ksv~ xs

met

(Verg. 6.2.1-2)

xs= x-coordinaat van het markante punt M in het sensor-stelsel

xv= x-coordinaat van het markante punt M in het wereld

coordinatenstelsel

ksv = schaalfactor van stelsel s naar stelsel v.

Opmerking: Zoals in paragraaf 4.4 vermeld, vindt de beeldopname in de

OPS plaats met behulp van een lineair foto-array. Ret array heeft 512

diodes. De afbeelding van diodenummers naar werkelijke diepten vindt

plaats met behulp van een ijktabel.
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c) Baanberekening en motoraansturing.

Deze functies worden gecombineerd uitgevoerd. Vanwege de aard van de

interface naar de hanteerinrichting (zie bijlage C) kunnen beide

motoren een bepaalde tijd ingeschakeld worden. De snelheden van beide

motoren moeten op het bedieningspaneel handmatig ingesteld worden.

De snelheden worden even groot genomen. Aan de hand van de gewenste

verplaatsing en de snelheid kan een tijd bepaald worden gedurende

welke de motoren ingeschakeld moeten worden. De baanberekening vindt

echter als voIgt plaats. De gewenste verplaatsing wordt in stappen

verdeeld, die een constante komponent in langsrichting hebben. Beide

motoren worden, indien nodig op het zelfde moment ingeschakeld. De

motor, die het eerst zijn bewegingsstap heeft uitgevoerd wordt

uitgeschakeld, waarna de andere motor zijn resttijd blijft draaien.

Opmerkingen:

- Ook bij deze implementatie loopt de aansturing van de motoren
•"los", dat wi! zeggen niet gesynchroniseerd door een klok.

- De motoren worden gestuurd, niet geregeld.

d) Lasprocesbesturing.

De lasprocesbesturing vindt handmatig plaats vanaf het

bedieningspaneel van de lasinstallatie.

e) Sensorsignaalverwerking.

Door de control-unit wordt, zoals reeds gezegd de sensor-informatie

van een scan op aanvraag van de besturingscomputer overgezonden.

Deze informatie is uitgedrukt in diodenummers (zie 6.2.1 sub b).

Beide transformaties op deze sensor-informatie (de afbeelding van

diodenummers naar werkelijke diepten met behulp van de ijktabel en de

transformatie van poolcoordinaten naar carthesische coordinaten)

vinden software-matig in de besturingscomputer plaats. Ret is nu

mogelijk om uit de 115 metingen van een scan een carthesisch plaatje

van het naadprofiel te reconstrueren (figuur 6.2.1-5).
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De informatie rs van de metingen komt beschikbaar in een lineair

array (van 115 elementen); hierbij komt de index overeen met het

nummer van de meting (figuur 6.2.1-4).

Net als in de laboratoriumopstelling van hoofdstuk 5 wordt de sensor-
•informatie aIleen gebruikt om stuurinformatie voor de positie-

aanpassing te verkrijgen. Bij werkstukken met een V-naad (figuur

6.2.1-5) is het markante punt M eenvoudig te verkrijgen door het

minimum te zoeken over de carthesische profiel informatie ZSl; dit

levert het nummer van de meting, waarna xs (met behulp van

vergelijking 6.2.1-1) te berekenen is. De implementatie van deze

bewerkingen wordt in paragraaf 6.2.3 toegelicht.

6.2.2 Naadvolgen.

Ook hier wordt de sensor-informatie gebruikt om de baan voor te

schrijven. Er vindt geen hoogte-aanpassing plaats, nog beinvloeding

van de lasprocesparameters. Zoals reeds gezegd, heeft de lastoorts

twee translatievrijheden en staat loodrecht op het werkstuk. In

principe kan nu elke willekeurige baan gevolgd worden, zolang de baan

binnen het gezichtsveld van de sensor blijft. De baan moet echter weI

in elk punt een component in positieve Yv-richting hebben. De sensor

informatie kan nu op verschillende manieren gebruikt worden om de

baan voor te schrijven (vergelijk paragraaf 5.2.2).
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Een aantal manieren zijn:

Algorithme 1):

De sensor-informatie definieert in feite een nieuw te bereiken

baanpunt B (zie figuur 6.2.2-1). Voer nu een beweging uit vanuit de

momentele toortspositie T in de richting van punt B. Laat de grootte

van die beweging bijvoorbeeld bepaald worden door een vaste komponent

in Yv-richting.
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Algorithme 2):

Bouw een geheugen in, waarin de posities van de achtereenvolgens door

de sensor "gedefinieerde" te bereiken punten B (figuur 6.2.2-1)

worden opgeslagen. Dit zijn posities binnen het carthesische-wereld

coordinatenstelsel. Door in het begin, wanneer het geheugen nog niet

helemaal gevuld is, een aantal keren vaste afstand DS in positieve

Yv-richting te bewegen tot dat het geheugen gevuld is, zal tijdens

het volgen van de baan elke beweging een vaste component DS in Yv

richting hebben.

In het besturingsprogramma is dit besturingsalgorithme voor

naadvolgen geimplementeerd.

Een listing van het besturingsprogramma voor de rond de SMIT

lasmachine gebouwde opstelling voor naadvolgen is als bijlage E aan

dit verslag toegevoegd. Ret programma is geschreven in de door HP

ontwikkelde BASIC (versie 2.0). Deze BASIC beschikt over de meeste

PASCAL-mogelijkheden en een aantal real-time features (lit. 34 - 36).

Nadere informatie over de bij het programma behorende files zal in

appendix B gegeven worden.

Hierna volgen een aantal opmerkingen over de implementatie van

de afzonderlijke besturingsfuncties (zie paragraaf 6.2.1).

a) Gebruikers-interface ten behoeve van bediening en programmering.

De menu's zijn op de pagina's E-3 •• 4 te zien. Ret zijn zoals reeds

aangeduid dezelfde menu's als bij het besturingsprogramma van de

laboratoriumopstelling voor naadvolgen uit hoofdstuk 5. Alleen de

manier van keuze maken is iets anders: De keuze moet niet gemaakt

worden met de "gewone" letter/cijfer-toetsen van het toetsenbord maar

met de functie-toetsen KO-K9, die zich links boven op het toetsenbord

bevinden. (Dit is het gebruik van de zogenaamde "softkeys", de

literatuur 34.)
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Ook hier wordt het gedeelte "handbediening" door de subroutine

MANMOVE (pag. E-4) verwezenlijkt. Verder bieden de subroutines OPOS

(pag. E-5) en IPOS (pag. E-5) weer de mogelijkheid de positie van de

oorsprong en de zogenaamde initie~le positie te wijzigen (vergelijk

paragraaf 5.2.3 sub a). Beide subroutines worden automatisch

aangeroepen bij het kiezen van een bedieningsmode.

b) Coordinatentransformaties.

De positie van de lastoorts binnen het wereld-coordinatenstelsel

wordt aangegeven met de variabele POSITIE. De subroutine ABSMOVE

(pag. E-4) wordt gebruikt om een opdracht tot verplaatsing naar een

nieuwe positie te gevenj de nieuwe positie, uitgedrukt in coordinaten

van het wereld-coordinatenstelsel wordt als ingangsparameter aan de

subroutine gegeven. De coordinatentransformatie vanuit het sensor

coordinatenstelsel naar het wereld-coordinatenstelsel (vergelijking

6.2.1-2' vindt plaats bij de implementatie van het

besturingsalgorithme in de bedieningsmode "S: Automatic

seamtracking" (pag. E-2 ••3).

c) Baanberekening en motoraansturing.

Deze functies worden gekombineerd uitgevoerd in de subroutine

DISPLACE (pag. E-6 •• 8). Deze subroutine wordt in tegenstelling tot de

procedure DISPLACE in het besturingsprogramma van de

laboratoriumopstelling uit hoofdstuk 5 niet aangeroepen met de

bestemmingspositie van de motoren als ingangsparameter, maar met de

benodigde verplaatsing als parameter. Dit gebeurt vanwege de aard van

de interface naar de hanteerinrichting. Zoals in bijlage C toegelicht

kunnen beide motoren voor langs- en dwarsbeweging een bepaalde tijd

ingeschakeld worden. De snelheden moeten handmatig op het

bedieningspaneel van de lasinrchting ingesteld worden. De snelheden

zij~ gelijk ingesteld, zodat in het programma een enkele variabele V

voor de snelheid aanwezig is. Er moet een calibratie worden

uitgevoerd om variabele V de waarde te geven, die met de werkelijke

snelheid overeenkomt.
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Aan de hand van de gewenste verplaatsing in langs- en/of

dwarsrichting is met behulp van de variable V de tijd te bepalen, dat

de motoren ingeschakeld moeten worden.

De baanberekening gaat als voIgt in zijn werk. De gewenste

verplaatsing wordt in stappen ingedeeld, die eenvaste component DS

in langsrichting hebben. Beide motoren worden, indien nodig, steeds

op het zelfde moment ingeschakeld. De motor, die de kortste tijd moet

draaien wordt eerst uitgeschakeld, waarna de andere motor nog zijn

resttijd blijft draaien.

De interface naar de hanteerinrichting wordt zoals reeds gezegd

aangestuurd met behulp van de Digitale Parallel Interface GPIO (zie

bijlage C). Er wordt geen handshaking gebruikt, zodat het statement

CONTROL 12,3;/waarde/ gebruikt moet worden (pag. E-6 •• 8). Hierbij is

12 de select code van de interface, 3 het nummer van het 16-bits

data-output-register en /waarde/ de (16 bits-) integer waarde, die
•

verstuurd wordt (lit. 35). Alleen de 4 minst significante bits worden

gebruikt:

BIT 0 = Dwarsbeweging positieve x-richting aan/uit

BIT 1 = Dwarsbeweging negatieve x-richting aan/uit

BIT 2 = Langsbeweging aan/uit

BIT 3 = Langsbeweging richtingskeuze (positieve y-richting/negatieve

y-richting)

De implementatie van de subroutine is zoals reeds gezegd te zien op

pagina E-6 •• 8.

d) Sensorsignaalverwerking.

Ret binnenlezen van de sensor-informatie vindt plaats in de

subroutine READSENSOR (pag. E-10). In een keer wordt de informatie

van een scan binnengehaald in de variabele Dat. Dit gebeurt op

handshake basis (vandaar het gebruik van het statement ENTER). De

subroutine READSENSOR wordt aangeroepen in de subroutine ABSMOVE en

weI nadat de bestemmingspositie van de vorige beweging bereikt is.

Hierna wordt in de subroutine PROFIEL (pag. E-9) de afbeelding van

diodenummers naar werkelijke diepten (variabele Afstand_1) uitgevoerd

met behulp van de ijktabel (variabele Diepte), die vanuit de file

"tabel" wordt binnengelezen.
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Bovendien vindt in subroutine PROFIEL het tekenen van het profiel op

het graphics-beeldscherm plaats. Het tekengedeelte van de subroutine

PROFIEL is afkomstig van de firma Oldelft. Op dit moment is de

diepte-informatie rs (uitgedrukt in poolcoordinaten) beschikbaar in

het array Afstand_1. De echte bepaling van het minimum en de

berekening van xs (paragraaf 6.2.1 sub e) vindt plaats in de

subroutine PROCESS (pag. E-10).

e) Naadvolgen.

Het naadvolgen wordt uitgevoerd in de bedieningsmode tIS: Automatic

seamtracking" van het hoofdprogramma (pag. E-2 •• 3). Subroutine

PROCESS verwerkt zoals reeds gezegd de sensor-informatie. De

uitvoering van het besturingsalgorithme (zie paragraaf 6.2.2) is

daarna geimplementeerd. Het geheugen is met behulp van het array

Corr en de wijzer Pointer als cyclisch buffer geimplementeerd. De•
door PROCESS geleverde informatie wordt gebruikt om de absolute

positie te berekenen; de xv-coordinaat van deze absolute positie

wordt opgeslagen op de plaats Corr(Pointer). Na verhoging van de

pointer wordt de xv-coordinaat van de momentele bestemmingspositie op

plaats Corr(Pointer) uit de buffer gehaald. De yv-coordinaat van de

momentele bestemmingspositie zal steeds met vaste stappen DS

toenemen. Als de bestemmingspositie bekend is geeft de subroutine

ABSMOVE de opdracht voor de beweging.

Het stoppen van het naadvolgen kan gebeuren met de functietoest K5

"STOP".
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7. LASEXPERlMENTEN

7.1 Resul ta ten

De opstelling rond de SMIT-lasinstallatie maakt het mogelijk om

re~le lasexperimenten uit te voeren. nit betekent, dat de werking van

de momentele versie (prototype) van de Optische Profiel Sensor (OPS)

van de firma Oldelft onder bedrijfscondities getest kan worden.

Mogelijke storende invloeden onder bedrijfsomstandigheden zijn:

a) Het licht van de lasboog.

b) Spat ten.

c) Rook.

d) Hitte.

e) Elektromagnetische storing (lasstroom, lastransformator,

schakel,nde besturingselektronica).

Ad a) Bij het verminderen van de invloed van het licht van de

lichtboog moeten de volgende opmerkingen gemaakt worden:

- De Optische Profiel Sensor

gebruikt een HeNe-laserbron,

waarvan de golflengte

(632,8 nm) net buiten het

piekgebied van het spektrum

van de lichtboog ligt (fig.

7.1-1).

D 10DO

SP€/CT~utn

( t.ir.38)

A [n~J
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- De door de sensor uitgevoerde driehoeks-diepte-meting is een punt

meting, waardoor inherent een grotere signaal!ruisverhouding behaald

kan worden.

- Er vindt gedeeltelijke afscherming van de lichtboog plaats.

Ad b) Om de invloed van spat ten bij de metingen te verminderen kan

een spatscherm gebruikt worden. Bovendien kunnen beschermglaasjes

gebruikt worden om de oorspronkelijke optische glaasjes van de sensor

tegen spatten te beschermen. Ret spatscherm zorgt ook voor

gedeeltelijke afscherming van de lichtboog.

Ad c) De invloed van rook bij de metingen kan verminderd worden door

extra beschermgas langs de sensor te blazen. Bovendien dienen de

bovengenoemde beschermglaasjes om de oorspronkelijke optische

glaasje~ tegen rookaanslag te beschermen. De beschermglaasjes zelf

zijn natuurlijk weI aan rookaanslag onderhevig en zullen daarom

regelmatig vervangen moeten worden.

Ad d) De hitte-ontwikkeling bij het lasproces heeft volgens Oldelft

een sterke invloed op het blijvend goed functioneren van de sensor.

In de volgende versie zal dan ook waterkoeling toegepast worden.

Bij de uitgevoerde lasxperimenten is gebruik gemaakt van het

voorgenoemde spatscherm en de beschermglaasjes; er is geen gebruik

gemaakt van extra beschermgas; vanwege de hitte-invloed is de duur

van elk experiment kort gehouden (tot maximaal 1 minuut). De

lasstromen bedragen 200 tot 230 Ampere bij circa 30 Volt. De afstand

lastoorts tot sensor-werkpunt bedraagt 60 mm. Met de genoemde

hulpmiddelen en onder de genoemde tijdsduur beperkingen is

aangetoond, dat de Optische Porfiel Sensor onder

bedrijfsomstandigheden goed functioneert.
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Een ander punt bij het functioneren van de sensor is het

werkstuk-oppervlak. De beeldopname van de sensor kan aIleen

functioneren als er diffuse verspreiding van de laserbundel aan het

werkstuk-oppervlak plaats vindt. De voorbewerking van de lasnaad cq.

het werkstuk-oppervlak speelt daarom een belangrijke role Ret in de

lasexperimenten werkstukmateriaal is staal (soort: St. 37 (Fe 360».

In figuur 7.1-2 worden een aantal afmetingen gegeven om de

meetsituatie te defini~ren.
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De volgende voorbewerkingen zijn op de flanken van de lasnaad

ui tgevoerd :

a) Frezen (orginele bewerking) 0 1)

b) Schuren in voortlooprichting (schuurband) M

c) Schuren loodrecht op de voortlooprichting (schuurband) N

d) Slijpen loodrecht op voortlooprichting (slijpschijf-fijn) P

e)..~lijpen loodrecht op voortlooprichting (slijpsteen-grof) R

f) Zandstralen Q

1) De bijbehorende werkstukken zijn onder deze kenmerken

beschikbaar.
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Ret werkstuk, zoals bijvoorbeeld in figuur 7.1-2b, bestaat uit twee

helften. De genoemde voorbewerkingen zijn steeds uitgevoerd op een

helft van het werkstuk, dat wil zeggen op een flank van de lasnaad.

Oldelft heeft een tekenprogramma beschikbaar gesteld, waarmee de

profiel-informatie van een meetscan in een file opgeslagen kan worden

en later uit de file gelezen kan worden om het gereconstrueerde

profiel op het graphics-beeldscherm te tekenen. Ret programma is

beschikbaar op diskette RON02 onder de naam ROBOTICS (samen met de

hulpfiles "tabel.bdat" en "HANDSHAKE.PROG" en een aantal opgeslagen

profielen. AIle files van de diskette RON02 zijn door Oldelft

geleverd, maar mogelijk aangepast om op het eigen HP-systeem te

draaien). Met behulp van het genoemde programma zijn meetscans op de

verschillend voorbewerkte werkstukdelen uitgevoerd en is de profiel

informatie opgeslagen in files. Deze files zijn beschikbaar op de

data-diskette RON03 onder de namen, waarmee ze als werkstuk

gekenmerkt zijn. Fig. 7.1-3a-f geeft plotjes van de gereconstrueerde

profielen.

De plotjes geven duidelijk de invloed van de voorbewerking weer.

AIleen de voorbewerkingen

b) schuren in voortlooprichting en

f) zandstralen

zorgen ervoor, dat het oppervlak diffuus genoeg is; niet diffuus

genoeg betekent in dit geval, dat het gereflecteerde licht beneden de

detectiedrempel van het lineaire foto-array blijft. Dit probleem is

door Oldelft onderkend en in de volgende versie zullen dan ook

maatregelen genomen worden (zie par. 7.2).
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Beha1ve de voorbewerking van de 1asnaad kan de stand van de

Optische Profie1 Sensor ten opzichte van het werkstuk van inv10ed

zijn op het functioneren; met de stand wordt hier bedoe1d de hoek

tussen het v1ak door de 1ichtbron / 1ichtstreep en het

werkstukopperv1ak (fig. 7.1-4). Ook hier zijn weer de werkstukde1en

met de verschi11ende voorbewerkingen van de naadf1anken genomen •

•

F/6. (- f." VIf/lIRTle VlIN b~ STRAlO

De resu1taten van dit experiment zijn:

Alfa /graden/

60

75

105

120

Resu1taat

Flank met voorbewerking b) niet meer zichtbaar.

Identiek aan a1fa=90 graden.

Flank met voorbewerking a) wordt zichtbaar.

Flank met voorbewerking a) b1ijft zichtbaar.
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Tot zover het functioneren van de Optische Profiel Sensor.

In de nu volgende experimenten is de aandacht gericht op het

naadvolgen zelf. De sensor is steeds in loodrechte stand (alfa - 90

graden in figuur 7.1-4) gebruikt. De V-naden van de werkstukken zijn

orgineel gefrezed, maar met zwarte verf enigszins zwart gespoten

opdat de sensor goed kan functioneren.

DISPLACE(motorsteps);

( voer beweging uit)

READSENSOR;

( lees profiel-informatie )
•

Repeat

PROCESS(xs); ( verwerk profiel-informatie )

/ besturingsalgorithme /;

ABSMOVE(newpos) -----------

PROFIEL

( teken profiel op scherm )

Until Stop

Fig. 7.1-5 Programmadeel uit bedieningsmode "S: Automatic

seamtracking".

Omdat er met een mono-processorsysteem gewerkt wordt en er aIleen

bewegingen plaatsvinden tijdens de subroutine DISPLACE zou de

lastoorts tijdens het binnenlezen en verwerken van de sensor

informatie, het tekenen van het plaatje en het uitvoeren van het

besturingsalgorithme niet bewegen. Van deze laatst genoemde

handelingen neemt het tekenen van het plaatje verreweg het meeste

tijd in beslag. Daarom kan in de bedieningsmode "S: Automatic

seamtracking" het tekenen van het plaatje op het beeldscherm op elk

willekeurig moment in- of uitgeschakeld worden. Dit kan met behulp

van de functietoetsen K6 ("DOFF") en K7 ("DON").
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Omdat de beweging toch schokkende zou gaan, is de beweging in

langsrichting continu ingeschakeld vanaf het bedieningspaneel. Dit

betekent echter, dat de tijd, waarin het programma zich buiten de

subroutine DISPLACE bevindt minimaal moet zijn, omdat immers de

langsbeweging blijft doorlopen als het programma "denkt", dat ze

stilstaat.

De Optische Profiel Sensor levert, nadat de ijktabel gebruikt is

informatie uitgedrukt in mm's. Als eenheid in het wereld

coordinatenstelsel is 0.1 mm genomen; dit houdt in, dat de parameter

KSV de waarde 10 heeft. In de uitgevoerde experimenten is gewerkt met

de volgende parameterwaarden:

DR .. 600 /0.1 mm/ 1)

DS .. 30 /0.1 mm/ 2)

V .. 40. /0.1 mm per sect 3)

Voor de betekenis van de parameters, zie

1) paragraaf 6.2.2

2) paragraaf 6.2.2 en paragraaf 6.2.3 sub c)

3) paragraaf 6.2.3 sub c)

De hierbij behorende instellingen op het bedieningspaneel zijn:

- langsmotor: 2

- dwarsmotor: 7

De eerste experimenten zijn uitgevoerd met werkstukken met rechta V

naden. (Hierbij is de naadrichting niet evenwijdig aan de

langsrichting gekozen, opdat er daadwerkelijk in dwarsrichting

"gecorrigeerd" moet worden.) Pogingen tot naadvolgen (zonder te

lassen) tonen echter aan ,dat de lastoorts op een constante afstand

naast de (rechte) V-naad loopt. Dit geeft aan, dat zoals in het

.., voorgaande reeds aangeduid, het programma te lang buiten de

subroutine DISPLACE is, terwijl de langsbeweging toch aan staat. Dit

is verbeterd door experimenteel een kortere lengte van het geheugen

uit het besturingsalgorithme vast te stellen en aan te brengen.

Oorspronkelijk is de lengte van het geheugen DR/DS .. 600/30 = 20

plaatsen.



79

Verkorting heeft plaatsgevonden tot 15 plaatsen. Om echter meer vat

te krijgen op het probleem is in het programma de mogelijkheid

aangebracht om de door de Optische Profiel Sensor geconstateerde

"dwarscorrectie" - ksv * xs en de bijbehorende toortsposi tie,

uitgedrukt in coordinaten van het wereld-coordinatenstelsel, die

tijdens het naadvolgen worden opgeslagen , na be~indiging van het

naadvolgen in een file op te slaan (functietoets Kl, "W") en

eventueel terug te lezen uit de file en op het scherm te schrijven

(functietoets K2, "R").

Analyse van het geconstateerde probleem heeft plaatsgevonden aan de

hand van een experiment, waarbij een gekromde naad in het werkstuk

aanwezig is. Tijdens dit experiment is er ook gelast.

Figuur 7.1-6 geeft deze naad weer •

•
I
k•,

--

De geregistreerde lastoortsposities geven in figuur 7.1-7 de

gereconsrrueerde baan. De geregistreerde gegevens zijn in bijlage F

weergegeven. Verder zijn ze op de data-diskette RON03 beschikbaar in

de file KI5B.
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Volgens de reconstructie zou de yv-component van de afgelegde baan

6960-4200 eenheden bedragen. Dit komt overeen met 276 Mm. Aangezien

aIle uitgevoerde bewegingen een vaste yv-component DS = 3 mm hebben,

komt de baan overeen met 276/3 = 92 bewegingsacties. De yv-component

van de werkelijk afgelegde afstand bedraagt echter 425 Mm. Per

bewegingsstap komt dit overeen met 425/92 = 4.61 Mm. Voor de

geheugenlengte zou dit een waarde van DR/4.61 = 13 opleveren in

plaats van de experimenteel gevonden waarde 15. Dit betekent dus, dat

het programma 3/4.61,*100%=72.4tvan de tijd bezig is met uitvoeren

van bewegingen (subroutine DISPLACE) en 27.6tvan de tijd met de rest

van de handelingen daaromheen (lezen sensor-info, verwerken sensor

info, besturingsalgorithme). Het is weI duidelijk, dat de waarde van

DS hier een belangrijke rol speelt. Stel namelijk, dat DS = 6mm. De

rest van het rekenwerk is onafhankelijk van DS en bedraagt dus weer

27.6%*4.61/4 = 0.32 seconde. Voor een stap van 6mm is 6/4 = 1.5
•

seconde nodig. De hoeveelheid rekenwerk bedraagt hier dus 0.32/ (1.5

+ 0.32) '* 1001. = 18% van de tijd. Vanwege

nauwkeurigheidsoverwegingen bij het naadvolgen zou de yv-component

van de afgelegde afstand per bewegingsstap eigenlijk minimaal moeten

zijn:

min ( afstand ) = min ( V,* tijdperstap ) =

min ( V* (0.32 + DS / V» = min (0.32*V + DS) (Verg. 7.1-1)

Dit houdt in, dat bij DS-'O een vaste afstand per stap namelijk

0.32*"V wordt afgelegdj hierbij hoort een maximale geheugen lengte

van DR/(0.321f'V).

In feite stoot je met vergelijking 7.1-1 ook al op het optimalisatie

probleem tussen nauwkeurigheid en snelheid, waarbij minimalisatie van

de gegeven uitdrukking in strijd is met wens tot maximalisatie van de

snelheid.

Opmerkingen:

- Practisch bruikbare lassnelheden zijn 5 - 15 mm/sec.

- De sensor kan nieuwe informatie beschikbaar stellen met een

frequentie van 5 Hz, dus 1 keer per 200 msec.
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Ret experiment met de rechte V-naad is herhaald met ingeschakelde

lastoorts; de draadtoevoersnelheid bij het lasproces is hierbij zo

gekozen, dat de lasnaad goed vol is (zie foto).

De draadtoevoersnelheid is zo groot, dat er zoveel gesmolten

materiaal is, dat de naad gewoonweg vol vloeit. Enige visuele

inspectie ter controlle van de kwaliteit van het naadvolgen is dan

niet meer mogelijk. Ret resulterende werkstuk is beschikbaar onder

kenmerk A.
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Bij het voorgenoemde experiment met de gekromde naad is de

draadtoevoersnelheid zo ingesteld, dat de lasrups smaller is dan de

naad (zie foto).

Visuele inspectie toont duidelijk het discrete karakter van de

besturing. Het resulterende werkstuk is beschikbaar onder kenmerk H.

Op de foto is te zien, dat de lastoorts aan het einde weg loopt uit

de lasnaad. In de geregistreerde gegevens van dit experiment (zie

bijlage F) is te zien, dat in regel 79 een ·correctie· van -284 /0.1

mm/ is geconstateerd. Dit moet te wijten zijn aan het feit, dat

vanwege het probleem van de naadvoorbewerking (eerder in deze

paragraaf beschreven) de sensor geen goede metingen heeft kunnen doen

(vergelijk figuur 7.1-3).
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Be1angrijk voor het resu1taat van het naadvo1gen is het feit, dat de

positie van het werkpunt van de sensor ten opzichte van de positie

van de 1astoorts exact bekend is. In deze opste11ing houdt dat in,

dat het werkpunt van de sensor exact in positieve Yv-richting 1igt

ten opzichte van de 1astoorts. (Dit is een kwestie van uit1ijnen van

de mechanische bevestigingsconstructie van de OPS aan de 1astoorts.)

Er zijn een aanta1 factoren, die de nauwkeurigheid en daarmee de

kwa1iteit van het naadvo1gen beinv1oeden:

a) Het op1ossend vermogen van de Optische Profie1 Sensor.

b) Stereometrische vervorming bij de sensor-metingen.

c) De motor voor de dwarsbeweging.

d) Het niet recht uitsteken van de 1asdraad uit de 1astoorts.

Ad a) Met betrekking tot het op1ossend vermogen van de sensor kan het

vo1gen~ gezegd worden (fig. 7.1-10).

1\
,

,~I ".
'''1 .

d8= /.k.t /'11 "

nfl/ X...../~I
. ,/

.: II

.... II
:' /I

.... II
/I

". 1/ \
~ /I "-;

I.:~"}'·"'~' V,"cfi-, t /tt9rti"j ~ trIf,T:iIt, 115

FItS. l-1_iO
OPt. ()S~tNJ> Vt:RmfJ(;E'N



•

84

.~ ---,l-~-!r'-",!~ ~ _

~ ---,r ~,'~__~ _

flu, 1,i-i1t.



85

Bij de gegeven werkafstand van 125 mm is het oplossend vermogen in

het midden van het meetgebied (dus rond meting 57):

tan( 60 graden / 114) ~ 125 = 1.14 mm.

Aan de randen van het meetgebied bedraagt het oplossend vermogen:

(tan( 30 graden) - tan( 30 graden - (60 graden / 114) ) ) .!j. 125 =
1.52 mm.

Figuur 7.1-11 geeft het probleem nog een keer weer. De spleet-opening

in het voorwerp (een schuifmaat-bek) in figuur 7.1-11a bedraagt 1 mm.

Bij geringe verplaatsing van het voorwerp in figuur 7.1-11b is de

opening niet meer te zien. De berekende waarden voor het oplossend

vermogef geven resultaten, die te grof zijn ten opzichte van een

gewenste waarde in de orde van 0.2 - 0.5 mm.

Ad b) Vanwege het feit, dat de door de sensor verrichte metingen in

een scan vanuit een punt plaatsvinden (fig 6.2.1-3b) treedt er

stereometrische vervorming op als de profiel-informatie in een

carthesisch plaatje wordt weergegeven. Figuur 7.1-12 geeft dit nog

een keer weer.

De spleet-opening bedraagt 5 mm. Figuur 7.1-12b geeft het profiel

weer als de sensor er recht boven staat; figuren 7.1-12a en c als de

sensor er zijdelings 20 mm naast zit. (De hoogte bedraagt in aIle

metingen 125 mm.) Bepaling van het minimum in figuren 7.1-12a en c

levert een waarde op, die afwijkt van de bedoelde waarde.
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c) Zoals in bijlage C beschreven vindt de motoraansturing van de

stappenmotor van de dwarsbeweging plaats door deze motor een door de

af te leggen afstand bepaalde tijd in te schakelen. Voor een afstand

van 1 mm betekent dit bij een snelheid van 4 mm/sec een inschakeltijd

van 0.25 sec. Metingen aan de stappenmotor hebben achteraf

uitgewezen, dat de stappenmotor werkt met 200 stappen (pulsen) per

omwenteling; een omwenteling komt overeen met een dwarsverplaatsing

van 55 mm. De stappenmotor zelf heeft dus een oplossend vermogen van

55/200 = 0.27 mm/stap. Bij een inschakeltijd van 0.25 sec en een

snelheid van 4 mm/sec betekent dit, dat er 4 stappen (pulsen) gegeven

moeten worden. Het inschakelen en de pulsen zijn echter niet

gesynchroniseerd. Hierdoor onstaat een pulsonzekerheid van 1 puls

( fig. 7. 1-13 ) •
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Dit komt overeen met een positie-onzekerheid van 0.27 Mm. Een ander

probleem is echter, dat er vanwege de dode tijd in de pulsreeks (zie

bijlage C) wordt ingeschakeld, terwijl er echter geen pulsen zijn.

Hierdoor onstaat een waarschijnlijk grotere positie-onzekerheid;

hieraan zijn echter geen metingen uitgevoerd.

Verder moet nog opgemerkt worden, dat de aandrijving van de

dwarsarm door de stappenmotor nogal wat speling heeft, die vooral bij

het omkeren van de bewegingsrichting van invloed is.

Ad d) Doordat de toevoerdraad meestal door een "slang" naar de

lastoorts gevoerd wordt en deze slang meestal in zich wijzigende vorm

gebogen is, steekt de toevoerdraad vaak in wisselende richtingen uit

de toortsmond. Hierdoor is de plaats van de toevoerdraad (de

elektrode) niet voorspelbaar en kan een onzekerheid leveren in de

orde van enkele mm's •
•
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7.2 Opmerkingen en conclusies.

De tot nu toe beschreven versie (prototype) van de Optische

Profiel Sensor staat bekend als het "B-model". Om een aantal

bezwaren, die in paragraaf 7.1 aan de orde zijn gekomen, op te vangen

wordt er bij de firma Oldelft gewerkt aan een "C-model". Riedn djn

de volgende wijzigingen en toevoegingen aangebracht:

- Ret hitte-probleem wordt ondervangen door waterkoeling toe te

passen.

- Ret in paragraaf 7.1 onderkende probleem van de invloed van de

oppervlak-voorbewerking is aangepakt door toepassing van

lichtsterkere optiek en aangepaste signaal-voorbewerking.

- Ret oplossend vermogen zal vergroot worden door

a) de totale "scan-"hoek theta (de figuur 4.4.3), die bij het B

model·60 graden bedraagt, te verkleinen naar 40 graden

b) het aantal metingen per scan, dat in het B-model 115 bedraagt,

te vergroten naar 200.

Ret oplossend vermogen zal in de in figuur 7.1-10 gegeven situatie in

het midden 0.44 mm bedragen en aan de randen 0.49 Mm.

- Vanwege het ruimte-probleem en de hanteerbaarheid van de sensor

zullen afmetingen en gewicht verminderd worden.

- Er zullen nu twee in plaats van een meetscan per periode uitgevoerd

worden, zodat de profiel-informatie met een frequentie van 10 Hz

beschikbaar komt.

Om de in paragraaf 7.1 beschreven problemen met de dwarsmotor

aansturing te ondervangen wordt in bijlage G een voorstel gegeven tot

wijziging (zowel hardware als software-matig) van deze besturing.

Tevens zullen dwarsmotor en dwarsarm een revisiebeurt ondergaan.

Maa~ ook dan moet opgemerkt worden, dat er nog steeds een

motorsturing en geen motorregeling plaatsvindt.
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8. TOEPASSING: HET GROOT-INT PROBLEEM

8.1 Probleembeschrijving

De firma GROOT-INT is werkzaam in de off-shore industrie en houdt

zich onder andere bezig met fabrikage van boor- en

productieplatformen. De hoofdconsructie van dergelijke platformen

bestaat uit een stalen dek ondersteund door een balkenframe. Ret

geheel is verbonden met een stalen draagconstructie, die op de

zeebodem rust.

Ret balkenframe bestaat uit een raamwerk van stalen profielen, veelal

R- en I-balken. In het algemeen komen de profielen onder een rechte

hoek samen en er vormen zich aldus balkenvelden; een balkenveld is

dus een rechthoekige ruimte, omsloten door veelal R- en I-balken, aan

de bovenzijde vlak ter bevestiging van het stalendek. De haakse

aansluitingen van de tussenbalken op de doorlopende hoofdbalken

geschiedt met speciaal gevormde bewerkingen van de tussenbalken

("ravelingen"). Ret betreft hier relatief korte lasnaden, die met

beklede elektrode gelast worden. Ret lassen van de stalen dekplaat

aan de framebalken

l )

".s1Rl.~N .l>E"K.

geschiedt in

omgekeerde positie,

dat wil zeggen met

het dek onder. De

lasvorm is de hoeklas

( fig. 8 •1-1 ) •

f((i.8.j._-i

LAS V tltB.IN,D'NO EN

STillE'" P~I( - {:IUi/'f€ l!diLK~'"
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Ter voorkoming van inwateren en corrosie wardt geeist, dat de hoeklas

rond het gehele rechthoekige balkenveld doorloopt. Dit betekent dus

dat de las behalve voor sterkte ook voor afdichting dient.

Er zijn een aantal redenen, waarom de firma GROOT-INT over wil gaan

tot volledige automatisering van het lassen van de rechthoekige

balkenvelden:

- Beperkte mogelijkheden van de arbeidsmarkt tot het leveren van

voldoende gekwalificeerde lassers.

- De kosten van handmatig lassen.

- De aanzienlijke laslengten.

Binnen het kader van het in dit verslag beschreven onderzoek

definieerd het beschreven probleem een realistische

werkstukconfiguratie, die als toepassing kan fungeren voor een

lasrobotsysteem van de tweede generatie •

•

8.2 Mogelijke oplossing met Optische Porfiel Sensor.

Zoals uit de resultaten van de lasexperimenten (hoofdstuk 7)

duidelijk zal zijn, bi~dt de Optische Porfiel Sensor zeker

mogelijkheden voor toepassing in een naadvolgsysteem. In deze

paragraaf zullen een aantal consequenties van het gebruik van de OPS

in de in de vorige paragraaf geschetste situatie aan de orde komen.

Behalve het naadvolgen op de rechte stukken van de balkenvelden, zal

de OPS het naderen van hoeken moeten detecteren. In principe moet

dit uit de verandering van de door de sensor geleverde profiel

informatie mogelijk zijn.

Ret hoofdprobleem met betrekking tot de geschetste

werkstukconfiguratie is echter de ruimtebeperking, die de

balRenvelden stellen voor plaatsing van de OPS; de sensor moet voor

de lastoorts meten, maar na hoekdetectie zal de sensor uit de hoek

moe ten verdwijnen en zal de lastoorts nog over de voorloopafstand

door moeten lassen.
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De vakgroepen Meten en Regelen (ER) en Produktietechnologie en

Bedrijfsmechanisatie (WPB) zijn momenteel bezig met het zoeken naar

oplossingen voor de hierdoor veroorzaakte mechanische en

besturingstechnische problemen bij de hantering van lastoorts en

sensor.

Opmerking: Ret gesignaleerde ruimteprobleem bij gebruik van sensoren

is niet alleen bij deze toepassing aanwezig; het is een algemeen

bekend probleem (lit. 3, p. 132). Dit ruimteprobleem is ook een van

de redenen, dat de sensor zo dicht mogelijk voor de lastoorts

geplaatst moet worden •

•
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9. OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN

De resultaten van de lasexperimenten (hoofdstuk 7) samen met de

aangegeven aanpassingen duiden aan, dat de Optische Profiel Sensor in

principe bruikbaar is voor lasnaadvolgen; voorbewerking van de

lasnaad en de stand van de sensor ten opzichte van het

werkstukoppervlak (paragraaf 7.1) zullen echter toch een belangrijke

rol spelen. In de experimenten van hoofdstuk 7 is er steeds voor

gezorgd, dat de voorbewerking van de lasnaad geen problemen opleverde

en de Optische Profiel Sensor goed kon functioneren. Er zal echter

toch een beveiliging ingebouwd moeten worden, bijvoorbeeld voor de

situatie waarin de sensor niet complete informatie levert (ofweI "een

foutief plaatje maakt", zie fig. 7.1-3); dit zou bijvoorbeeld gedaan

kunnen worden door de uit de sensor-informatie te bepalen "correctie"

aan ee~ bovengrens onderhevig te maken. Ret beveiligingsaspect op

zich is zeer belangrijk in systemen, waarin sensor-informatie in meer

of mindere mate gebruikt wordt. Bovendien is bij de experimenten van

hoofdstuk 7 steeds een V-naad gebruikt, die door een punt (het

markante punt) bepaald kan worden. Bij andere naadvormen moe ten er

misschien weI drie of vier punten gebruikt worden om de naadvorm

volledig te karakteriseren.

De bij de lasexperimenten gebruikte hanteerinrichting heeft echter

beperkingen opgelegd. Ret ontbreken van een rotatievrijheidsgraad

heeft namelijk tot gevolg, dat de lastoorts steeds in loodrechte

stand ten opzichte van het (horizontale) werkstukoppervlak moet

staan; hoogte-sturing van de lastoorts is ook niet mogelijk;

bovendien moet de lasnaad steeds een baancomponent hebben, die

samenvalt met de vector lastoorts-sensorwerkpunt. Een andere

beperking vormt het feit, dat de motoren van de hanteerinrichting

gestuurd en niet geregeld worden.

Bij elkaar zijn dit toch weI redenen genoeg om er over te denken een

"echte" industrieEHe robot als hanteerinrichting te gebruiken.
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Echter het gebruik van deze flexibele hanteerinrichting brengt weer

een berg nieuwe problemen met zich mee. De bestaande robotcontrollers

zijn namelijk niet zo uitgebreid, dat een sensor zonder meer

aangesloten kan worden; zelfs verre van dit: de robotcontroller heeft

voor een groot deel aIleen maar eerste generatie eigenschappen. Een

groot deel van de functies, die de besturing van een tweede generatie

(las-) robotsysteem moet verwezenlijken (fig. 3.3-1) zal in een

externe computer gerealiseerd moeten worden. Rierbij moet vooral

gedacht worden aan sensor-signaalverwerking, coordinatentransformatie

en realisatie van een gebruikersvriendelijke

programmeringsmogelijkheid. In feite is er dan al sprake van een duo

processorsysteem bestaande uit de processoren van de robotcontroller

en van de externe computer. Hierdoor kan al een deel van de in

hoofdstuk 7 gesignaleerde tijdproblemen bij het naadvolgen, die

veroor~akt zijn door het feit, dat de besturingscomputer een mono

processorsysteem is, opgelost worden.

Ret hoofdprobleem is echter, waar in figuur 3.3-1 de grens tussen

robotcontroller en externe computer ligt; iets anders geformuleerd

gaat het om de vraag welke interfacemogelijkheden voor "adaptive

control" er bij de bestaande robotcontrollers zijn. Dit zelfde

probleem doet zich ook voor met betrekking tot de nieuwe ASEA-robot

(lit. 39,40) die bij de vakgroep Produktietechnologie en

Bedrijfsmechanisatie van de afdeling Werktuigbouwkunde aanwezig is.

Bovendien is er tot nu toe aIleen gesproken over een optische profiel

sensor voor naadvolgen, dat wil zeggen een bepaald type sensor, dat

informatie moet leveren om een bepaalde grootheid, namelijk de

positie van de lastoorts te beinvloeden. Ofschoon bij het mogelijk

gebruik van de optische profiel sensor (paragraaf 4.2) is aangeduid,

dat het mogelijk is om de sensor-informatie voor beinvloeding van de

lasprocesparameters te gebruiken, zal een lasrobotsysteem van tweede

of hogere generatie waarschijnlijk toch uitgerust moeten worden met

meerdere sensoren, die ieder op zich optimaal geschikt zijn om een

bepaald soort informatie te leveren (lit. 41). Ret is zelfs zo, dat

de sensor, die voor het naadvolgen gebruikt wordt van toepassing tot

toepassing kan verschillen.
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Er zijn ook grootheden, die principieel niet voor de lastoorts te

meten zijn. Een voorbeeld is de werkelijke plaats, waar de lasdraad

uit de toortsmond steekt, wat zoals in hoofdstuk 7 aangeduid een

probleem bij naadvolgen vormt. Bovendien kan een sensor, die voor de

het smeltbad meet weI informatie leveren om bepaalde grootheden voor

te schrijven, maar dan mag er tussen het tijdstip van meten en het

tijdstip van uitvoeren niet opnieuw een verstoring van de omgeving

plaatsvinden. Dit betekent ook dat de sensor zo dicht mogelijk bij

het smeltbad moet meten.

Ret is goed om zich nog een keer te realiseren, dat in paragraaf

3.1 de keuze is gemaakt voor een sensor-principe, dat voor het

smeltbad meet. In het vervolg zal worden ingegaan op een sensor

principe, dat in het smeltbad meet en waarmee practisch a1 zeer

klinkende resultaten mee zijn behaald.

De met~de gebruikt een TV-camera om de omgeving (ter grootte van

20x20 mm) van het smeltbad te bekijken. Hierbij wordt de camera-lens

met een mechanische sluiter afgesloten. Ret sensor-principe wordt

gebruikt bij MIG/MAG lasprocessen. De kortsluitmomenten van de

lasdraad tegen het werkstuk en de hiermee gepaard gaande spanningsval

worden gebruikt om de mechanische sluiter van de camera-lens

tijdelijk te openen. Ret systeem is in ontwikkeling aan het

Fraunhofer-Institut fuer Informations- und Datenverarbeitung (IITB)

te Karlsruhe en staat onder leiding van Dipl.-Ing. R. Niepold (lit.

10,11). Met behulp van het principe is het niet aIleen mogelijk om de

randen van het smeltbad te bepalen, maar ook de werkelijke positie

van de lasdraad, zodat de onzekerheid over de plaats waar de lasdraad

uit de toortsmond steekt ook verdwenen is. Deze gegevens kunnen

gebruikt worden voor lasnaadvolgen. Bovendien kunnen grootheden als

smeltbadbreedte, -lengte en -oppervlakte bepaald worden.
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Tijdens een persoonlijk gesprek met R. Niepold heeft hij meegedeeld,

dat er ten behoeve van beinvloeding van lasprocesparameters gewerkt

wordt aan modelvorming van het lasproces. Met behulp van het model

worden er een of meerdere testruns uitgevoerd om aan de hand van

metingen parameterschatting uit te voeren; hierbij wordt dan een

lasprocesparameter (bijvoorbeeld de stroom of de voortloopsnelheid)

als ingangssignaal van het model gevarieerd, terwijl de bijbehorende

smeltbadgrootheden (breedte, lengte en oppervlakte) als

uitgangssignalen fungeren. Tijdens de werkelijke lasruns wordt dan

met behulp van een inverse model (met intussen bekende parameters)

aan de hand van gemeten smeltbadgrootheden de bijbehorende gewenste

lasprocesparameter bepaald. In april 1984 zal Niepold in een

publicatie op de modelvorming van het lasproces verder ingaan.

Aangezien de TV-camera in het smeltbad meet kan er aIleen

baancorfectie en niet baanvoorschrijving plaatsvinden. Daarom worden

er ook twee hardware image-processoren gebruikt, die snelle

beeldverwerking realiseren.
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Uk Drr IS DE FILE PARTZ. PAS .. )

(:';$t1~..»: )
<'«".I···'Pl-lRll~'-l. F'AS*)

B-3

COMMANDO: ' ) I
T: MANUAl., TEAO!'; I
M: MANUAL EXECUTION') I
E I AUTOMATIC EXICCUTION') I
S I AUHJMATIG SE:AMTRAC'(TNG') I
VI IlPVRACEN/WIJZIGEI< VAf<IAE:EI..EN') I
0: EINDE PROGRAMMA')

BEGIN (Il READS STRING OF HAX 13 CHAR'S FROI1 TTY Il)
aREAl( ( TTY )I 11_4
READ3JlEI ' fi D
READLN ( TTY) I
I:=OI
WHILE (NOT EOl.NCTTY» ANI) CI(13) DO

Il£GIN
READCTTy,eH) I
READ3C I J I ~CH I
II"'I+l

END
ENOl (Il REA03 III

PROCEDUf<E WAIT (0 IINTECER) I
VAR 14 IINTEGER I
BEGIN

w:=o;
WIULE W<> (1001l0) DO 14:=14+1

ENO; {It.: WAI:l' *)

['ROCmUI'E HMENIHVAR TTY :TEXI >I
E:ECIN

WRI:TELN (TT l.' •
WRITELN (TTl. '
WRITELN (TTY, ,
~mITEl..N(TTY, I

WRITELN( TTY, ,
WIUTE:LN (lTY. '
WRITELN ClTl ••

END; (». HME1~U It.:)

-Mr;NUAL. TEAC;H- COMMANDO: I ) ;

X: BEWEcme II' X···RICHTING' H
'(: [~EWEGJ.NG l:N Y~-RrC:HTING I );

P: l:f:WEClNG ]:N P,·RIGHTIriG· II
,,:NUM>: elmOTTE VAN DE BEWEGING' l I
E:l OPSLAAN Pl:lSIHE IN FILE' ) ,
S: STOP')

f'R()CEDUF~E TM,ENU(VAn lTy:rEXT);
BEG:'N

wrUTELN<TTY, I ...

WRITEUHTTY. '
WF;n:TELN (TTY, I

WR], TELl< ( TTY. '
Wf(I:TELN (TTY, ,
WF~rIEL.N ( TTY, .
WRITELN ( TTY, '

END; (. TMENU *)

FUNCTION LENGTfH VAf' X, 1': REAl.) I REAL'
BEew

IF x=o TfiEN LENGTHl=Y
El.SE BEGIN

IF ABS(X) >= ABS(Y) THEN
LENGTfil =ABe; ( X) Il SClRTC SQR ( Y) /SUR (X) + 1)

aSE
LENGTHI=ABS(Y)", 6GRTCSUR(X)/BClR(Y) + 1)

END
ENOl (Il LENGTH Il)

FUNl;TTON f,EAD3CVAR TTYITEXn :AI.FAl
VAR II 1NTEI;[R;

CH:CHAR;

• "MANUAL EXECUTION' COMMANllCll' l ;
XI BEWE/;:I:Ne IN X-·RICHTING') I
1'1 E:EWEeD'e IN Y"RIGHTING')l
F'; E:EWEI;:n,e IN P"'RIGIHING');
<NUM> I GfWOTTE VAN DE BEWf'.CING') I
S: STOP')

"OPVfMGEN/WI,JZIGEN VAR:lABELEN" COMMANDU;') I
1:0R,OS') t
2.: .'~iV, ~'VHX,~~vt-lY, ~'VHF' , ) ;
3fOHX,OHY'),
4:PDELAY');
S:LEVEl.. l)

PI:;:OCEDUh'£.:: Ml'IENU(VAF( TTytTEXT);
DEeTN

WR:I:1TLN ( TTY, l

WRllEUHHYo '
Wf~:rTEI..N(TTY, •
WHI"J"ELN(TTY, I

WRllELN (l'TY. '
WIUTEI.,NCTTY. '

ENl); ( .. MMENU .. )

PROCEDURE VMENU (VAl' TTY: TEXT) ;
f,:ECIN

WRITEL..N(TTY,' ...
WfUTELN(lTY, I

WFnTELN(TTY, I

WRI"J"ELN': TTY, .
I,HITELN CTT'I, '
wrUTELN(T'n. '

END; (. l",h1ENIJ It.:)

HII'CHON REAl>l(VAf< TTY:TEXnICHARI
VAR CH:CHAH;
BEGTN CIl RE/lUS CHAf<ACTE,R Ff<llM TTY Il)

E:I"EA'(( TTY> H<EAllLN( TTY> 'REA[)ClTy,eH) 1f''EA011.,CH
ENl); ( .. REAC)! .. )

FUNCI!IlN REf,02(VAR TTY I n:xn :IIHEGEf<!
VAR NUI1E:ER: :lNTEGER I
BECIN C:. READS NUHBEH Ff<OH TTY Il)

BRE.;fU lTY> I REAOl,N( TT'() ; READC TTY, NUHf:!:R) fREADZ I "'NUMBER
END; (It. REA[);! .)

PROCEUURE DISPLACE(MOTOR0E6T:COORlf
VAR DX,Dy.DPIINTEGERf

I'AUl. l' l BOOl.EAN I
BEGIN

IF (M(JTORDH1TClJ >., 20'!e) AND CMOIOkDESTU]<" 10:19)
AND (M(J1'ORDESHZJ >~ 2018) AND (MOTORDE6TL~2J<= 109:';)
THE':N FAULTl"FAI"SE ELSE FALl!.Tl"TRUEf

WHIL.E (NOT FAULT> AND «M(JTOR~'OS[lJ<>MDTDRDESrr1J) OR
(MOTDRPDS[ 2 J<>I1OTORDEST[ Z J) DR CMOTORF'DS[ 3 J<> MOTORDESH 3 J) )
DO
E:EGIN

UX I "0 I DYl~O lllP I ~O I
IF MOTDRDEST[ U>I1OTDRPOSCl J THEN UXI"U
IF MOTORDEST[ 1 J<HOTORPOS[ 1 J THEN OX l ",,·11
]:F HOTOROES'([ 2 J:>HOTORPOS[ 2 J THEN on =11
IF MOTORDEST[ 2 J<HOTORPOS[ 2 J THEN 01' I ~-l. I
IF HOTORDEST[3J>HOTORPOS[3J THEN OP;"ll
IF HOTORDEST[ 3 J<HOTORF'OS[ 3 J THEN OF' l "-11
HOTORPOS[lJI"HOTORPOBC1J + OXI
WRITEREG (PAr(T • AREG. HOTDRI'OS[ 1 J) I
MOTORPOS[2JI=HOTORF'OS[2J + DYl
WRJ:TEREGCPART .BREC,IWTDRPOSl:2J) I
HOTORPOS[3JI ..,HOTORPOBC3J + OPI
IF 01'''1 THEN BEGIN

WRI'TEREC(PART,CREG.2)I
WAH (PDELAY> I
WIUTEREG(PART.CREG,U)

ENOl
IF 01'=-1 THEN BEGIN

WR1TEREC(PART.CREG,l)f
WAIT< F'OELAY> I
WRITEREGCPART.CREG.O)

END
END (. WHILE .)

ENIli (Il D.ISPLACE Il)



END. <* IP09 .)

PROCEDURE Ip05(VAR TTYITEXTll
VAR AN6WER,OUHMYlCHARI
BEGIN (le WIJZIGT INITIEELE POSITIE leI

AB5HOVE(INITPOS.TTYll
WRlTE(TTY,' 15 DIT DE JUISTE INITIEELE POSITIE? CJ/N] 'I I
AN6WER: =REAOl <lTYlI
IF AN5WER='N' THEN

BEGIN
MHENU<lTYl I
WHiLE AN5WERz'N' 00

BEGIN
HANHOVE ( •H ' • QUHi1Y ,TTY l I
WRITE( TTY, • IS on DE NIEUWE INIl'IEELE ') I
Wf<ITE(TTy,'p05ITIE? C,,/N] 'II
AN5WER I =READl (TTY)

ENOl
INITPOS[ 1 ] I =F'D5I'1'IEC 1 :I I
IruTPosr 2J '=POSITIEC;! J;
INITF'OSC 3]: =p05ITIEC 3]

END

rmICEI)URE ABSHOVE (NEWPOS: COOR I VAR TTY lTEXT> I B-5
VAR MUTOfmEST: cooo;
f'EGIN

HOTOImESH 1]: =I(VIiX*NEWPOSC Z] + OIiX I
HOlOROEIHCZ]:.·-t:VHY*NEWPOS[1:1 + (JliYI
HOlOHOESl"[ 3]: ::l~(VHP:e::NEIolF'DS[3 J,
OH,PLAeE (HOTORllEST) I
POS:rTIH 1 ]:=NEWPOSC 1 JI
POSIlIEC 2: J I ""NEWPOSe 2].
POSH.tEC 3]: =NEWPOSC 3] I
HHITELN(TTY. I X: I ,f'DSITIE[ lJ:lt.· VI I,POSIIIEC2J:lt.

1'; ',POSrn:H3]:~1

END; (It.: AElBMDVe: ».:)

PROCEDURE HANMOVe: (HOOE: CHAR I VAR ANSWER I eH,~R I VAR TTY ITEXTl'
m::G:I:N

r'f:F'EAT
I)EG:I:N

WRl:TE,HY.' KEUZE:') I
j·\NflWE:R t '~'RE:AOl (TTY) ;
CASE ANSWER OF

'X' :BEGtN
WRHE<TTY, , ') I
llISPLACEHENTll ]: ,"REALJZ ( TrY ) I
NEWpOSC 1 J; ..POSITIEC 1 ]·tOISPLACEHENTC 1]1
NEWf'OSl:Z]: ;,POSITIECZ]'
'~EWPOSC3]: ·POSITIEC 3:11
AE:SHOVE (NEIolPOS r TTY J

ENOl
'Y' :BECIN

WRITE(TTY,' ')1
DISPL.ACEHENTlZ:ll ~REAI)2(TTYI I
NEWPOSC 1 J: ",F'[IS:J:TIEC 1 .11

NEWPOSl Z 1:=POSITIEC Z :li'OISF'LACEHENl'l Z] I
NEWPCISl: 3 J: "POSHIEC 3] I
t"iElSHOVE: (NEHPOS. fTY)

EN[);
: P' : e'E(;m

WRTTE<TlY, ' .) I
DISPL.ACEMENT[ 3 J: '"·REAI)2 (TTY) I
NEWpOSC 1 J; ·'P05ITIEr 1 J 1
NEWpOSl:Z]: "PD5ITIEl:Z]1
NEWP05C 3:1: =HIS.tTIEC 3 ]+DISPLACEHENH 3:11
AE:SHOVE (NEHPfJS • TTY)

E:ND
END (* CASE *)

END
UNT.tl. (ANSWER'" S 'lOR (AN5WEr,=' E' )

Elm, (* HANMOVE *)

PfWCEIlllRE OF'OS (VAl< TTY I TEXTlI
VAR A'~5WER, DUHMY : CHAR I
E:EGTN (* ~I,JZIGT OORSPRONG *)

ABSHOVE (OCIRSPRONG, TTY ) ;
WRJ:TE: <TTY, • IS OIT DE JlJISTE ODRSPf<IlNG? C,I/N J ') I
ANSWER: "READl (TTY) ;
IF ANSWE:f~"':'N' THEN

BEGIN
HHENU ( TTYl I
WHILE ANSI-lER::::'N I DO

BEGIN
MANHOVE ( 'H' ,OUHl1Y, TTYlI
WRITE (TTY, I IS OIT DE HIE-UHE OORSPHUNG?');
WRITE \TTY , ' [J/NJ ') I
ANSWER: =f~AL)l ( TTY )

•

ENOl (* OPOS leI

END;
PU6ITIEC 1 ]:=01
P06ITIECZ]I=01
PU6ITIEr 3] I =0

END

B-6



C:«tM-·J()
(I<$I"F'ARflA.PASI<)

(I< DIT :m DE FILE PAF:T3. PAS '")

B-1
•

.B-B

PROCEDLIRE tlINXHAXX (LB • LIE: •L: INTEGER I VAR tI:lNX. HAXX 1INTEGER) ,
Vfif( STOP, FOUND 1,FOUND2: E:[)[)LEAN;

IIU-n E'GEI'"
eEGU-l

STOP 1'~:FALSE ; FOLJN[)1 : :.::FAL6E ; FOUN02 : =FALSE'
:1:: ~~L[:; Hl:NX: ;:::tJE:; MAXX: =~l.B;GETLIN CLINE, L) ,
>lHTLE ( T<>lIB> AND (NllT SlOf') DO

(jEGn~

IF' (IlF<D(LlNHT]»71 AND (NOT F'OlJND1> THEN
BEGIN

FOllND11'''TRlIEitlINX I =1
END;

If' «I['D(LINElllE:"I.B-T]»n AND (NOT FOUND2) TIfEt-l
BEGIN

FOU'lD21···mUE: i HAXX: ~Ue+LE,--:r
END.

Sfop::::,rOllND1 AND FOUNDZ;I:::=I+l
END;

F'lJTUI/(UNE.L)
END I (I<H:I:NXHAXXI<)

F'f(OCEDURE CE:N1TR (LB • LIE: • L: INTEGER i VAI~ CTR ITNTEGER) •
V,~.R SUM, NIJME:ER, 1:: :rNTEGEf< I:
m:c;:1:N

BO'1:·O i NUMBER: ==0 ICETL1:NCLINE,L) ;:
FUR :u '"LE: TO UB DO

BEC[N
TF (()I~ll (LlNEL I J);1) THEN BEGIN

SUM:·::SUM ... Ii
I-lUHBER ""NUMBER"l'

END
END;

em: "ROUND ( ElUH/NlItI£:ER) I PUTLIN (U:NE. L)
ENo;: C_ CENTER *)

PfmCEOURE PROCESS CVAf< XB: INTEGER) i
VAR :r r.J, ),PRO,..!, M:[NX ,t1AXX , SEAM: II~TEGEk;
E:EGTN

IlNrG' (I< STOP FHAHE--GRABBE'R 1<)

:[:,,":::;0; YPRO.J:~U;
>lHH.E (YPRO.J<LE:VELI AND (1<201) DO
E:EGlJ-l

GETLIN(LlNE.IlI
.J: :=;::)0; YPRO..J:==O;:
>lfULE (YPROd<LEVn) AND (,1<201> DO

BElaN
TF 01~D(UNH.J:]»7 THEN YPfm"J:~YI"ROd"151

.J::::· •.H1
END;

II"I+1
END;
IF I':::201 THEN XS:!;r.O

E::l... f:iE BEGIN
H:I:NXMAXX(50 ,200 ,I-1,HINX,HAXX);
CENTER(H:rNX,MAXX,I-1~SEAM);

XS 1""f~OUNO ( SEAMR~ 127 • 5 )
END.

ucr; G (»( RE··M'!:iTART FRAME····CRAE:BEr, J()
END.

F'r~OGRHI1 SYS2 (TTY) J

(*.l~·PHf\T 1A .PAS*i
';;C.I:·~PART10.P~""S;C)
(,. DIT IS DE: FRE F'AflT1./'AS >0)

BEGIN (I< HAIN-PROGRAH 1<1

(" INInr,LISAHESI I<i
llSC (0) I (I< DEFINIEERT O·..LI-IN OF' RANI) HONITlIfmEELO 1<)

IlVNl (I< STf,fn GENEflATIE VlDEOSII;NAAL 1<)

l~CFC; I ( .. START FRAHE,..GRAEiBEfl 1<)

POSIHEl1.1I"O'/'OSITIE:l2 ]1=,0 IPOBITIE:l3]l=0;
OOR~iPRONC;[1 ]: ~ 0 I OORSPfmNGl 2 ] I ~ 0 I OORSF'RONG[ 3 ] '~O ;
INITPOS[ 1 ]1~0 'WnpOS[2]1=0IINITF'OS[3.1:~0;

DR:;:;a10010S: ""25;
KSV: '='20 0 ; KVHX: ;:: 1 ~ .~VHY: ~'1 ; KVHP; '''57 ;
OIiX: ~:lO'lB;OHY1='30951
MIIlORPOSl 1 ]:~30'la;

HOTOkPC)SC: 2 ]: ~3095J
HUIORPOS[3]:~O;

>lRITEREG(PART.AF:EG.MOTORPOSl1])I
>lRITEREG (PART.BRE:G.HIJI ORPOS[2J) I
>lfllTE/(EG (F'ART ,CREG • HOTORPOSl 3.1) I
Pl>E:LAYI~11

LEIJEU~l:;1

(I< EINDE INITIALISI~nES I<j

REPEAT
BEGIN

HHF.NlJ< TTY ) ;
WRITE CTTY, I KEUIE:: ');
AN!i,We:R:::::REAOUTTY) ;
CASE ANSWER OF

'T' :BEGli-l
[lPOS(TTY) I
TPOSCTTY);
lHE:NU( TTY) 1
>!RITE ( TTY. ' FILENAi\H l ')l
"'ILE:NAAHI~f<EAD3<Tr()I
RE>lRITE (POSFlLE, FlLENAAt1 i I
REf'EAT

llEG:LN
MANMOVE('T',ANSWER,TTY)1
IF AN5>lE:R=' E' THEI-l

E'EGIN
PIl'.3FILE l' 1~f'06ITn: I
PUT< POBFILE)

ENl>
END

lINTIL ANSWER~'B'

ENOl (I< tlANUAl. TEACH 1<)
, H' : B~:GIN (I< HANLIAL EXECLITTON 1<)

OPOB<TTY> I
l:POS ( flY> I
HHENLI ( TTY> ;
REPEAT H,'NHOVE( 'H' .AN9I-ERoTTY) UNTIL ANS>lER~'S'

END. (I< tlANUAL EXECLITION 1<)

, E' : BEGIN (I< AUTQ;1AHC EXECUTION 1<)

OF'OB(TTY) I
IF'OS(TTY) ;
Wli:TTELN( TTY.' • 'AUTOHATIC EXECUTION' ')l



WRITE< TTY. ' FII.ENAAM:' )J

FILENAAHI~READ3<TTY)I B- ~
RESEHPllSFILE.FIl.ENAAH) I
NEWPOSI=POSFILE~1

WHIl.E NIH I:OF(POSFIl.E) DO
BECIN

ABSMOVE (NEWF'OS. TTY) I
CEHF'05FIl.E) I
NEWP051~P05FIl.E~

END
ENDI (lI< AUTOMATIC EXECUTION lI<)

'S'IBECIN ("'AUTOMATIC SEAM·-TRACKJ.NC lI<)
OPOS(TTY) I
IF'OS( TTY) I
WRl:TEl.N<TTV.' • 'AUTOMATIC SEAMTRACtUNC") I
WRITE(TTV.' AANTAl. STAPPEN: ')l

N~""'READ2(lTY);

ST£PNRS~Ll'

WHILE 5TEF'NR <." N DO
BECIN

F'ROCEliS ( X5) i
XX: ~F'(IGITIE[ 1 ] ... ([)SlI<XS"'KSV/D!<) I
yy: ~"'f'(]!3ITIE(2 ]+"05.
IF YY<>O THEN

BEGIN.
;.(OV:"'XX/YY;
ATANXDYI~ATAN(XDV) I
IF (XX>O) AND (VV<O) THEN

ATANXDVI,"ATANXOY .. F'I1
IF (XX<O) AND (VY<O) THE:N

ATANXDYI~ATANXDY - 1'·1
END
ELSE
EiE:CIN

IF ;':X<O THEN AT,'NXDY:" ··F'1/2 I
IF XX>O IHEN ATANXD'(I'" F'1/2

END;
IF Df« II THEN

E'EGIN
XOS: :;-~ (~(SV*XS) /OF: i
ATANXI)51~ATAN( XDS)

E:NO;
L: :",LENGTH ( xx , yy) ;
IF (XX~O) AND (V~"'O) IHEN 1.l"'1I1
NEWPOGE 1 ] I ~R()UND (l..S]:N (ATANXOS+ATANXlW) ) I
NEWf'OS[ 2:1 1·'*OlmD ([.CDS (ATANXDS+A rANXDY) J I
NEWF'OS[ 3:11 '''F'lISUIEE 3 ]-mIUND(ATANXDS) I
ABSHOVE,NEWPOS,lTV);
STEf'NR: =STEPNR.. 1

END (. WHILE .)
ENOl (. AUTOMATIC Sf:AMTRAC.a1~C .)

, V· I BEGIN (. OPVRACEN/WI.JZICEN VARIAfIELEN .)
VI1ENU (TTY> I
WRITE <TTY. ' t(EUZE:' )l

ANSWERI=READ1(TlY)I
CASE: ANSWER OF

'l'ISE::GW
w.;::[TECTTY,· DR: ',OR:l,,' ');
DR I ~REAI)Z <T lY) I
WRIl'ECTTY,' os: ',OS:'t,' '),
D5: '~READ2(TTY)

END;
'2' :BEGIN

WRITE <Tn. ' t(SVI' .t(SVI1.' ')I

KSV: =READ2 ( TTY> I
WRITECTTY,' KVHX:',t(VHX:1,' ')'

•
KVHX t ='READ.2 (TTY) I
WRITE (TTY. • KIIHYI' .t(VHYl1 .' ') I 8-~
t(IIHYI ··READ2 ( TTY) I
WRITECTTV,' KVHf't I ••'VHP:1,· I) i
tellHI' I '"READ2 (TTY)
ENOl

'3' :SECIN
WRITECTTY.· OUX: ',00:<:1,' I) I
OHX:~READ2(TTY)1

WRITECTlV,' OHV:' ,OHY;1,' .) ~

OHYI~READ2(TTY)

ENOl
'1' :BECIN

WRITE(TTY.' PDEl.AYI' .PDELAYI1.' ')l
PDELAV:·"·READ2( TTY)

END;
'5' : BEGIN

WRITE-:(lTY,' LEVe:L:' ,LEVEL:." I .);

LEVE1. ; ~R£AD2 t TTY)
END

END Ca CASE :«)

END (. OF'VRAGEN/WI.JZICEN VARJ.AElELEN .)
END C* CASE: J()

END (. REPE:AT lI<)
UI~nl. ANGWER~' Q '

Em).
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Keuze zwaaiend lassen of lineair lassen.

Voortlooprichting langsbeweging.

Aan/uit dwarsbeweging.

: Aan/uit-indikatie bedieningspaneel.

Hoofd-Aan/uit bedieningspaneel.

Snelheid langsbeweging.

: Aan/uit-indikatie langsbeweging.

Hoofd-Aan/uit langsbeweging.

C-2

A) Potmeter : Stoptijd dwarsbeweging tijdens zwaai.

B) Drukschakelaar : Links-retour onderdrukking zwaai-beweging.

C) Potmeter : Dwarsuitwijking bij zwaai.

D) Drukschakelaar : Rechts-retour onderdrukking zwaai-beweging.

E) Potmeter Snelheid dwarsbeweging bij zwaai.

F) Schakelaar Aan/uit lastoorts, draadtoevoer, gastoevoer en

spanning.

G) Schakelaar

H) Schakelaar

I) Schakelaar

J) Controllelamp

K) Schakelaar

L) Potmeter

M) Controllelamp

N) Schakelaar•

Tabel C-l Functies bedieningspaneel (zie figuur C-l).



C-3

Beschrijving werking besturing SMIT-lasmachine in oorspronkelijke

toestand.

Figuur C-1 geeft een overzicht van het bedieningspaneel;

tabel C-1 geeft de functie-beschrijving van alle potmeters en

schakelaars.

Er zijn oorspronkelijk twee bedieningsmodes:

1) "Lineair lassen".

Oit houdt in, dat de lastoorts beweegt in langsrichting; de

dwarsbeweging is dan uitgeschakeld. Schakelaar K moet "aan" staan

(bijbehorende controllelamp J brandt), schakelaar G in stand "_" en

de richtingskeuze voor de langsbeweging maken met schakelaar H.

Bovendien moet de hoofdschakelaar N van de langsbeweging "aan" staan

(bij behorende controllelamp M brandt) en met potmeter L kan de

snelheid van de langsbeweging ingesteld worden •
•Met schakelaar F kan de lastoorts in- en uitgeschakeld worden.

2) "Zwaaiend lassen".

Oit betekent, dat er in een blokvormig patroon gelast wordt. De

voortgaande richting van dit patroon is in langsrichting, de

zwaaibeweging is in dwarsrichting. Oit houdt in, dat de langs- en

dwarsbeweging periodiek en gesynchroniseerd 1n- en uitgeschakeld

worden. Zoals reeds gezegd is de motor voor de dwarsbeweging een

stappenmotor.

Figuur C-2 geeft een schematisch overzicht van de besturing. Figuur

C-3 geeft het bijbehorende timing-diagram bij zwaaiend-lassen.
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Aangezien de motor voor de dwarsbeweging een stappenmotor is, moet er

een pulsreeks gegenereerd worden, waarvan de frequentie een maat is
•

voor de snelheid, waarmee de stappenmotor beweegt. De generatie van

deze pulsreeks (signaal (1» vindt plaats op print J2; de frequentie

van de pulsreeks is instelbBar met potmeter E. De lengte van de

pulsreeks (signaal(1» is een maat voor de uitwijking in

dwarsrichting. Deze lengte is instelbaar met potmeter C. Na een

beveging in dwarsrichting (zie figuur C-4) voIgt een beweging in

langsrichting. Dit betekent dat gedurende een bepaalde "dode tijd"

geen pulsen voor de stappenmotor in dwarsrichting gegenereerd worden;

deze "dode tijd" is instelbaar met potmeter A. Gedurende deze "dode

tijd" zal de langsbeweging ingeschakeld worden (signaal(6».

Gesynchroniseerd met de pulsreeks voor de dwarsbeweging worden er

richtingssignalen gegenereerd voor de dwarsbeweging (signalen (2) en

(3». Deze richtingssignalen worden op print J1 "gemoduleerd" tot

stuursignalen voor de stappenmotor (signalen (4) en (5». Op print J4

zal elke puIs voor de stappenmotor voor de dwarsbeweging omgezet

worden in een aantal in fase verschoven pulsen voor de afzonderlijke

spoelen van de stappenmotor. Print J3 dient als eindtrap in de

sturing van de stappenmotor.
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Hieruit voIgt, dat de volgende functies van het bedieningspaneel bij

het zwaaiend-Iassen gebruikt worden:

- hoofdschakelaar K van het bedieningspaneel ingeschakeld (controlle

lamp J brandt), hoofdschakelaar N van de langsbeweging ingeschakeld

(controllelamp M brandt)

- schakelaar I ingeschakeld, schakelaar G in stand "•••",

richtingskeuze langsbeweging schakelaar H

- potmeters A,C,E (zwaai-parameters), potmeter L (langssnelheid)

- schakelaar F bediening lastoorts.

Figuren C-5 en C-6 geven informatie over bedrading en printen J1-4

van de oorspronkelijke besturing.

om de dwarsbeweging vanuit de besturingscomputer bedienbaar te

maken is de volgende ingreep aangebracht. De signalen (2) en (3)

(figuren C-2 en C-3) worden onderbroken en vanuit de

besturingscomputer gegenereerd. Dit betekent dus dat vanuit de
•besturingscomputer de dwarsmotor voor een bepaalde tijd en in een

bepaalde richting ingeschakeld kan worden; de pulsreeks (signaal (1»

wordt nog steeds vanuit. de oorspronkelijke besturingselektronika

gegenereerd; de snelheid van de dwarsbeweging moet dus nog steeds met

potmeter E ingesteld worden. om zo weinig mogelijk last van de "dode

tijd" te hebben moeten potmeter A minimaal en potmeter C maximaal

ingesteld worden; in praktijk is de "dode tijd" dan toch nog niet

verdwenen. Bovendien moet schakelaar I ingeschakeld zijn.

om de langsbeweging vanuit de besturingscomputer bedienbaar te maken

is als voIgt ingegrepen. De signalen (7) en (8) (figuur C-2) worden

onderbroken en de in oorspronkelijke toestand met relais

gerealiseerde schakelfuncties (langsbeweging aan/uit en

richtingskeuze langsbeweging, zie figuur C-2) worden nu extern

gerealiseerd vanuit de besturingscomputer. Dit betekent, dat de

snelheid van de langsbeweging nog steeds instelbaar is met potmeter

L, maar dat de schakelaars G en H geen functie meer hebben.
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Figuur C-7 geeft een overzicht van de aanpassing en de externe

interface.

Een aantal aditionele gegevens bij figuur C-7:

De met een stippellijn omkaderde delen bevinden zich in de externe

interface-kast.

Aansluitgegevens externe interface-kast:

kll extern klemmenblok klem 1, draadkleur grijs

kl2 2, groen

kl3 3, geel

kl4 4, bruin

kl5 5, blauw

kl6 6, wit

kl7 7, rood

ar 8.fhterzijde female-plug rood, externe voeding +5V

az zwart, OV

bitO: voorzijde

bit1:

bit2:

bit3:

signaalaarde: ..

wit, computersturing bitO

wit, bit1

wit, bit2

wit, bit3

zwart, signaalaarde.

Er zijn twee schakelaars aanwezig, waarmee de dwars- en langsbeweging

afzonderlijk op intern of extern (computer-) besturing geschakeld

kunnen worden (Deze bevinden zich rechts naast het bestaande

bedieningspaneel). De verbinding tussen de externe interface en de

bestaande besturing loopt via een extern klemmenblok (Dit bevindt

zich rechts naast het bestaande bedieningspaneel onder de twee

voorgenoemde schakelaars). De pluggen voor aansluiting van de externe

5V-voeding voor de externe interface bevinden zich aan de achterzijde

van de interface kast; de pluggen voor aansluiting van de (flat-)

kabel naar de computer bevinden zich aan de voorzijde.
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Op deze verbinding met de co~puter zal nu verder worden ingegaan.
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De aansturing vanuit de HP-besturingscomputer vindt plaats vanuit de

GPIO Digitale Parallel Interface (lit. 37). Van het data

outputregister van de interface worden aIleen de 4 minst-significante

bits gebruikt:

bit 0 dwarsbeweging positieve x-richting aan/uit

bit 1 dwarsbeweging negatieve x-richting aan/uit

bit 2 langsbeweging aan/uit

bit 3 langsbeweging positieve y-richting/negatieve y-richting

De instelling van de switches op het GPIO-interface board wordt in

bijlage D (fig. D-2) gegeven. De beschreven aansturing gebruikt geen

handshaking ( zie paragraaf 6.2.3 sub c).
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BIJLAGE D

INTERFACE NAAR DE OPTISCHE PROFIEL SENSOR (OPS)

Figuur D-1 geeft de schematische opbouw van het OPS-systeem.

De communicatie tussen besturingscomputer en control-unit vindt

plaats vanuit de GPIO-Digitale Parallel Interface (lit. 37).

•

Data-outputs 0-15

PSTS

STIO

STU

CTLO

CTL1

PRESET

EIR

PCTL

PFLG

I/O

Signaalaarde

GPIO-CONNECTOR:

Pen 27-42

45

47

48

22

23

21

46

19

44

20

1,18,24,26,49

Tabel D-1 Aansluitgegevens GPIO - Control Unit

(GPIO Manual, zie literatuur 37)

In tabel D-1 en figuur D-2 wordt meer informatie gegeven over de

verbinding.

De control-unit dient voor bediening van het OPS-system. Dit houdt

in, dat hier zich de aan/uit ("power") schakelaar bevindt en een

schakelaar, die aangeeft of de laserbundel automatisch beweegt

of handmatig ("manual") met behulp van een potmeter (die zich boven

deze schakelaars bevindt) bewogen kan worden.
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De control-unit zal ook de communicatie met de besturingscomputer

verzorgen. De besturingscomputer geeft met behulp van de CTLO-lijn

(tabel D-1) aan, dat hij de sensor-informatie wil hebben; hierna

stuurt de control-unit de informatie van een scan over. Dit gebeurt

op handshake-basis (met behulp van de lijnen PCTL en PFLG (zie tabel

D-1». Deze control-unit voert ook nog een stuk signaalbewerking uit.

Per meting stuurt de control-unit namelijk 4 woorden (a 16 bits) naar

de besturingscomputer (Dat zijn dus 115 x 4 - 460 woorden per scan).

Ret eerste woord bevat het (gemiddelde) diodenummer als resultaat van

de meting, het tweede woord de pulsbreedte van de bundel (uitgedrukt

in aantal diodes), het derde woord het aantal verzadigde diodes (in

de verwerkingssoftware kan hiermee een test uitgevoerd worden of er

"overbelichting" is opgetreden) en in woord vier informatie over de

scanning ( wat dit precies inhoudt is niet bekend). Van deze vier

woorden per meting wordt in de verwerking tot nu toe aIleen het
•

eerste woord gebruikt.

De signaalconditionerings-unit bevat de regeling van de sensor-motor

en buffering van het lineaire foto-array; aangezien deze functie hier

plaats vindt is de kabellengte tussen deze unit en de sensor zelf

kritisch. De unit bevat tot slot ook nog de laser-voeding.



! Oeclaraties v.riabelent
OPTION BASE I
OEG
OIH Filena."tCI3J,AnswertCIJ
COH ICoorl INTEGER Positis(3),Oispl.cs"sntl3),Nswposl3)
COH IA"pll INTEGER Ksv,Kvhx.Kvh~

COH IParl INTEGER V,Os.Or
COH IPosl INTEGER Oorspron~(3),Initpos(3)

COH IReadl Ahtand.. 1 l liS) ,Oiepte l 0 ISI2) ,Afstand_ll liS)
COH 100ti INTEGER OatlIIS.1)
COH IHoekl Cos_tabellIIS),Sin_tobsllIIS)
CON ISi"ul INTEGER Si"u_tablI15,1),Si"_fla~

COH ITo~~lsl INTEGER Stopp,Oisstat
INTEGER Xblist(200),Pllistl200),Pllistl200)
INTEGER Tel
INTEGER Corr(20)
INTEGER Poir,tsr
INTEGER I
REAL Ge",_dlodes(ZO),Ce",_diepten(20),Aant.l_punten
INTEGER Xs
LOAOSU9 ALL FROH "SENSOR"
LOADSUB ALL FROH "DISPLACE"

! Initi.li ••ties:
Positiell)=O
PoB! tis l 2) =0
Positie(3)=0
Oorsprong(l)=Q
Oorsprong(Z)-O
Oorspronli(3):DO
1(&1,,1-10
I(vh)(-l
Hvhl;:l=l
V=10
Os=30
Or=600
FOR 1=1 TO liS

Atst.nd_2(I)""1
Cos_tabel(I)=COSl-llO+lI-l)K30/57)
Sin_tobellI)=SINl-120+lI-l)K30/S7)

NEXT I
ASSIGN IIJk TO "Tabel"
ENTER @!JklA.ntal_punten,CeM_dicdes(.),Ce,,_diept,enC.),Oiepte(.)
ASSIGN IIj~ TO K
Init.ieerlicher ..,

! Best',lrir,qsprogra",,,,a SVS

txl txl
tz:l H
CI) '-4

~ f;;
H &l
~
c;') tz:l
CI)

"d
:;d
0

i
f;;
CI)

H
~
CI)

~

~
I-i
H
tz:l
,...
l:Il
0
0
~
t:I
CI)

I-i

~
0-
~

~-.2.

OFF

OFF

OISP II Fil. t. klein! II

OFF END IPosfils
ASSIGN IPosfils TO K
GOTO Hloop
Hanu.l t ••ch cOf'l".ndol

OFF END IPoofile
ASSIGN IPosfils TO K
GOTO Hloop

auto".tic execution co",..ndo

.xecute co,.,..ndol
Opos
Ipos
H...nu
REPEAT

H.,.. ..ov.CIlHII,An....r.)
UNTIL (An.wert- II S")
GOTO Hloop

...nu.l execut. ca...,.rldo

• PRINT II C••, tllen••",! II

INPUT II Fil.naB.. : ",Fil.na.,.t
CREATE BOAT Filsnaa"t,2S,6
ASSIGN IPosfils TO Filsnaa"t,FORHAT
ON END IPosfils GOTO Tfsnd
REPEAT

"_"""'01,,1.( .. TI·,An....r.)
IF Answert· IIEII THEN

OUTPUT IPosfilslPositislK)
END IF

UNTIL (An1iwert. flS")
OFF END IPosfils
ASSIGN IPosfils TO K
GO TO Hloop

! Einde,
! OpYr.g.n/wiJzig~n veri.belen co"...ndoS

OpwiJzv.r.S V...nu
GOTO Hloop

! Einde opYr.~.n/wijzig.n veri_belen,
! Auto".tic •••"tracking co.....ndoS

Auto..... S Opos
Ipo5
PRINT II • Auto... tic •••,.tracking ..
Stapp-O
Oi ••t.t.-!
Point.er-l
FOR 1=1 TO 20

Correl)-Po.itiee!)
NEXT I
Tel-1
FOR 1=1 TO ZOO

XbllstlI)-O
PllhtlI)-O
PZlistlIl-O

NEXT I

! Einde,
! Auto...t.ic eMacution co.....ndoS

Auto_)(ecS Opo.
Ipo.
PRINT ... Auto... tic execution II

PRINT" Ceer 11 len••,.! II

INPUT II Filen••"S II,Filen.....
ASSIGN IPoafile TO Filsn.s"tIFORHAT
ON END IPosfile GOTO Efsnd
WHILE 1

ENTER IPoofilelNewpoolK)
Ab."ove(Newpo.(_))

END WHILE

290
290
300
310
320
330
310
3S0
360
370
390
391
390
100
110
120 Thndl
130
110
1S0
160 ! Einds
170 !
180 ~ Manual
190 Han8xac I
SOO
510
520
S30
SiD
SSO
S60
S70
S80
S90
600
610
610
630
610
6S0
660
670
6BO
690
700
710 Ehndl
720
730
710
7S0
760
770
7BO
790
BOO
BID
BlO
B30
BiD
B11
B12
B11
B16
B17
BiB
B19
BSO
BSI
BS2
BS3
B51

E-i

Maek keuze .Utt. sottke';:ls! II

cOM"andoS

! Hootdprogr ..... aS
Hloopl H"enu

PRINT "
OFF KEY
ON KEY 5 LABEL " T " GOTO Hantech
ON KEY 6 LABEL " H .. GOTO Hanexe"
ON KEY 7 LABEL " E II GOTO Aut.o.xec
ON KEY B LABEL .. S " GOTO Auto..a"
ON KEY 0 LABEL .. V .. GOTO Opwi J~varo
ON KEY 1 LABEL" W " GOTO 6chriJf
ON KEY Z LABEL " R .. GOTO Less
ON KEY 1 LABEL .. G .. GO TO Eindpro~

GOTO Hdu""~Hdu....';:I1
!
! Hanual teach

HantechS Opos
Ipoli
TMenv

10
20
30
10
50
51
60
70
71
72
71
75
76
77
7B
79
90
91
92
93
91
95
96
99
99
90
91
92
93
91
95
96
97
99
99
100
102
103
101
105
106
107
109
109
110
III
112
113
111
115
120
130
110
150
160
170
190
190
200
201
202
210
220
230
210
250
260
270



INPUT II Fil.nilil"1 II,Filenilil".
ASSIGN 9Lflle TO Fll .......U"IHPB290X.700.0 .. 'FOR"AT OFF
ENTER 9Lfll.,Xblist(S).Plllstl.),P21Ist(s)
ASSIGN 9Lflle TO •
FOR 1.1 TO 200

PRINT II Xb=II,XblistCI),'1 X_II,PlliatCI),11 Y~",P2listCI)

NEXT 'I
GOTO Hloop

Quit cOI"Il"liindol
Elndpl'ogl PRINT II ••• Einde progra..... BYS ••• U

ENO

INPUT II Fil.nilil~' ",Fil.nililfl'l.
CREATE BOAT Fil.n.....&"IHPB290X.700.0".3.iOO
ASSIGN 9Lfll., TO Fll.n....U .. IHPB290X.700.0 .. 'FDR"AT
OUTPUT 9L~11.'Xbllst(s).Plllst(s).P21ist(S)

ASBIGN 9Lfll. TO 5
GOTO Hloop

E-'t

Xrlchtlng
Yrlchtlng
Prlchtlng
H"ov••top

" GOTO
" GOTO
" GOTO
.. GOTO

Anawer.- IIS II

PI eew.~in~ in p-richtin9"
<nu"> I Crootte van de b.we9in9"
51 Stop"

'Opvril~.n/wijzigen vari~b.len' co""andol ll

INPUT u V.rplaatatn9' u,Oi.pl~c.".nt(2)

N.wpoaCl)gPoaiti.CI)
N.wpoa(2)=Poaiti.C2)+Otspl~c.".ntC2)

N.wpoa(3)·Positi.C3)
Aba"ov.CN.wpoaC.»
GOTO H"oveloop

INPUT" V.rplaatsin9' II,Otaplac.".nt(3)
N.wpoaCl)·PosttteCl)
Nawpoa(2)zPositteC2)
N.wpos(3)=PoaitieC3)+Diaplac."ent(3)
AbsHOV.(N.wposC.»
GOTO ""oveloop

INPUT II V.rplililtsin~l 1',Oiapl.c.".ntCl)
NewpoaCl)gPoa1ti.Cl)+Otspl~c.".ntCl)

N.wpoa(2)=Poa1tt.C2)
Nawpos(3)-Postti.C3)
Abs"oyeCNewpoaC.»
GOTO H"ov.loop

•PRINT "
PRINT"
PRINT "
SUBENO

sue V"enu
PRINT " •
SUBENO

1160
1170
IIBO
1190
1200
1210
1220
1230
IHO
12~0 SUB Abs..ove(INTEGER Npos(s»
12~3 OPTION BASE I
12~1 CO" ICaor/ INTEGER Po.ttt.(.).Di.pl.c....ntC.),W.wPo.(.)
12~~ CO" IA..pll INTEGER KsY.KvhH.Kvh~

12~6 CO" ISI ..ul INTEGER SI ..u_t.b(S).SI ..u_fleg
12~B INTEGER "otorsteps(3)
12~9 "otorsteps(I).KvhHsCNpos(I)-Posltle(I»
1260 "otorsteps(2).Kvh~s(Npos(2)-Posltl.(2»

1261 "otorst.ps(3).0
1262 Diapl.ce(Hotorateps(.»
1263Posltl.(I)·Npos(l)
126i Posltle(2).Npos(2)
126~ Posltle(3).Npos(3)
1266 !DISP IIX~II,Npo.(1),"YI1l,Npo.(2)

1268 Read••naor
1269 PRINT CHR.(121 ! CLEAR TEXT-SCREEN
1271 BI ..u_fl.g·O
1272 Profl.l
1273 SUBENO
12S0 !
1290 SUB Hiln..ove(Hod•• ,Answe.. t>
1291 OPTION BABE 1
1300 CO" ICaor/ INTEGER Poaiti.C.)JOispl~ce".ntC.),N.wpoaC.)

1330 ""oveloopIOFF KEY
13iD ON KEY ~ LABEL .. X
13~0 ON KEY 6 LABEL " Y
1360 ON I'"Y 7 LABEL " I'
1370 ON KEY i LABEL" B
13BO IF "od..• ..T.. THEN
1390 ON KEY 0 LABEL .. E .. GOTO " ..oveop sl ..n
HOD ENO IF
lile H"ov.du~"~1 GOTO H"ov.du""~
H20 !
H30 Xrlchtlngl
lHO
IHI
IH2
H~.

I~OO

1~1D

1~3. Yrlchtlngl
1~31

1~32

1~33

1~3i

l~iO

1~~0

1~60 Prlchtlngl
1~61

1~62

1~63

1~6i

I~O

I~BO

1~90 H..oveopslaanl Answ.r ....E..
1600 SUBEXIT
1610 !
1620 " ..ovestopl
1630 SUBENO
16iO

OFF

E-3LABEL "STOP" CALL Bstop
LABEL "OOFF" CALL Sdoff
LABEL "OON" CALL Sdon

'"anuill .Necution' cO"'"ilndol ll

Xl Dew.9tn9 in H-richttntjlu
YI Bew.9in9 in '::f-rtchttn~1I

'Hilnuill teilch' cOfl'lfl'lilndo'"
X, e.w.tiling in H-richttntil ll

YI Bew.9tng in ~-rtchttntil"

PI Bew.tiling in p-rtchttng"
<nu")' Grootte viln de bew.~jntilll

E' Opalililn posttie in fil. 11
S~ stop"

CO"fI'Iilndol "
TI Hilnuill teach"
HI Hilnuill eN.cution"
EI Auto"iltic .H.cution"
81 Auto"'ilttc s.a"trilcktnca ll

VI Opvrilgen/wtJzitilen vartilbel.n ll

01 Eind. pr09ril""iI"

OFF KEY
ON KEY ~

ON KEY 6
ON KEY 7
REPEAT

Proce5s(Xs)
XblistCTel)=-Ksv.X.
Plllst(Tel)=Posltle(l)
P21Ist(T.l)=Positl.(21
Te1=Tel"l
Corr(Point.r)·Po.iti.(t)-K~v.X.

Pointer~Po1nter+l

IF Pointe .. -16 THEN Pointer=1
NewposCl)=CorrCPointer)
N.wpo9(2)~Po.iti.(2)+D.

Newpoa(3)-Positie(3)
Abs"ove(NewposC.»

UNTIL Stopp=1
GOTO Hloop

~uto~.tick seil"tracking

SUB H"snu
PRINT " •
PRINT "
PRINT "

BS6
BS7
BSB
B~9

B61
862
B63
B6i
B6~

B66
B6B
B69
B70
B71
B72
B73
B7i
B7~

B76
877 ! Einde
B7B !
B79 SchriJfl
BBO
BBI
BB2
BB3
BSi
BB~

BS6 Lees;
BB7
BBB
BB9
B90
B91
B92
B93
BH
B96
B97
900
910
920 SUB H...nu
921 GCLEAR
922 PRINT CHR.(12)
923 OISP
930 PRINT".
9iO PRINT"
9~0 PRINT"
960 PRINT"
970 PRINT"
9BO PRINT"
990 PRINT"
1000 SUBENO
1010 !
1020 SUB T...nu
1030 PRINT " •
lOiO PRINT"
I O~O PRINT '"
1060 PRINT"
1070 PRINT"
lOBO PRINT"
1090 PRINT"
1100 SUBENO
1110
1120
1130
lIiO
II~O



•
OIT IS OE OORSPRONKELIJKE SUBROUTINE OISPLACE
DIT IS DE FILE "CDISPLACE ,PROG"
DE VEREENVOUOIGDE VERSIE HORDT HIERNA
GEGEVEN IN DE FILE "DISPLACE.PROG"

END IF
IF lTH>T,,) AND lT~-O) THEN

8TARTlX)
Curr.~-B:IN:IOR(B:INAHO(R.~,1+2).Cu~~.~)

CONTROL 12.3ICu•••g
DISP Cur.eg

WAIT lTHI

SUB Di.placeIINTEGER Hoto•• topolK))
OPTION BASE I
COH IAftpl/ INTEGER K.v.KvhH.Kvh~

CO" /Parl IH1EGER V,O.,O"
INTEGER DM,O,="Curr.g,Reg.K,I
REAL Ot,T,TH,T"
ASSIGN IHoto. TO 121FORHAT OFF
DH~Hotor.tep.(l)

O,=,-Hotorsteps(Z)
TH=ABSlOH)/V
T"~ABSlO,,)/V,
! DE Y-KOHPONENT VAN OE BENEGING
! IS EEN GEHEEL VEELVOUD VAN OS

f-b

! BIT 0
! BIT 1
BIT 2 a 3

! BIT 2

Reg-BINIORIReg.l)
Reg~BINIORIR.g,2)

R.g~B:IN:IOR(R.g,1)

R.gmBINIORIR.g.~+8)

RegClO
IF DH>O THEN
IF DH<O THEN
IF 0,,>0 THEN
IF 0,,<0 THEN
T-D./V
CurregClO
IF TH<>T~ THEN

IF (TH>T,,) AND (T,,>O) THEN
Ot·<T~KT>/TH

K-INTlABSlOH)/O.)
START IX)

Cu•• eg-BINIORIBINAND(Rog.I+2).Curreg)
CONTROL 12,3ICu•••g

OISP Curr.g
FOR I~1 TO K

STARTlY)
Cu••eg-BINIORIBINAND(Reg,~+8),Cur.eg)
CONTROL 12.3ICu•••g

DISP Cu...g
HAIT lOt)
STOPlY)
Curr.Q·BINAND(BINCKP(~+8),Cu~~.~)

CONTROL 12.3ICur.eg
OISP Cu..Og

HAIT IT-Dt)
NEXT I ! ER IS EEN EINDFOUT
6TOPlX)

Cu••eg~8INANOlBINCHPll+2),Curr.g)
CONTROL 12,3ICur••g

O:ISP Curr_1i

iD
20
21
22
23
3D
100
120
130
110
1~1

1:10
160
170
lBO
190
200
210
211
213
21~

21:1
220
230
2~0

2:10
260
270
2BO
290
300
310
320
330
3~0

3:10
360
370
3BO
390
~OO

~1D !
~20

~30

~~O

~:l0

~60

~70

1BO
190
:100
:110
S20
S30
S~O

15150
560
570
:lBO
600

1650 sue OFIO!i C
16151 ! WIJZIGT OORSPRONG POSITIE ~~~
1652 OPTION BASE I
1653 COM /Pos/ INTEGER Dor.prong(_>,Initpo.(.)
16S~ OIH An.wer$[IJ,Du~~~$[IJ

1655 INPUT" IS OIT DE JUISTE DORSPRONG? [J/NJ ",An.wor$
1656 IF Answer ... uN" THEN
1657 ""enu
16~B WHILE Answert=uN"
1659 Kao",ove(UHU,Ou,",,,,=,t)
1660 INPUT" IS DIT DE NIEUWE OORSPRDNG? [J/NJ",An.wer$
1661 END WHILE
1662 Po.iliell)~O

1663 Posilie(2)=0
166~ Pooilie(3)=0
1665 END IF
1667 SUBEND
1670 !
16BO SUB Ipos
16Bl ! WIJZIGT INITIEELE POSITIE
16B2 OPTION BASE I
16B3 COH IPo.1 INTEGER 00r5pronglK).Inilpoo(K)
1691 OIH An.wer.[l],Ou,,"~.[l]

16B5 INPUT" IS OIT OE JUISTE INITIEELE POSITIE? [J/Nl",Anower$
1686 IF Answert""N" THEN
1687 H~enu

160a WHILE Answer.-"N"
1689 "an"aveC IIK" ,Ou"",,;:,.)
1690 INPUT" IS OIT DE NIEUWE INITIEELE POSITIE? [J/NJ",Anowe.$
1691 ENO WHILE
1692 In1tpo&(1)-Positie(1)
1693 Inilpoo(2)~Po.ilieI2)

169~ Inilpoo(3)-Po.ilieI3)
169:1 END IF
1697 SUBENO
1707 !
1717 SUB Solop
1727 COH ITogglel INTEGER Slopp,Di••tat
1737 Slopp-l
17~7 SUDENO
1757 !
1767 SUB SdoU
1768 COH ITogglel INTEGER Stopp,Oi ••tot
1769 Oinlal-O
1777 SUBENO
1787 !
1797 SUB Sdon
179B COH ITogglel INTEGER stopp,Oi.otat
1799 Oisstatllli
1807 SUSENO



610 ! STOP(XI E
620 Curreg=BINANO(BINCHP(1+2),Curreg) -~
630 CONTROL 12,3,Curreg I
610 ! OISP Curreg
660 END IF
670 IF (T~>T~l AND (Tx)O) THEN
680 Dt=(T~aT)/T~

690 K·INT(A8S(D~)/Os)

700 ! START(Y)
710 Curr.g~BINIOR(8INANO(Reg,1+B).Curr.g)

720 CONTROL 12:,3'Currelil
730 ! OISP Cur reg
750 FOR 1=1 TO K
760 ! START(X)
761 Curreg~BINIOR(8INANO(Reg,1+2).Curr.g)

762 CONTROL 12,3;Curreg
761 ! DI9P Cur reg
770 WAIT (Dtl
780 ! STOP(X)
790 Curreg=8INANOCBINC"P(1+2),Curree)
SOO CONTROL 12,31Curreg
B10 ! DISP Curreg
820 WAIT CT -Dt)
830 NEXT I ! ER IS EEN EINOFOUT
810 ! STOPCY)
850 Curreg=BINAND(8INCHP(1+81,Curreg)
860 CONTROL 12,31Curreg
870 ! DISP Curreg
880 END IF
890 IF lT~>Tx) AND (Tx=O) THEN
900 ! START(Y)
910 Curreg=BINIORCBINANOCReg,1+B),Curreg)
920 CONTROL 12,31Curreg
930 ! OISP Curreg
910 WAIT CT~1

950 ! STOPIYl
960 Curreg=BINANOCBINCHP(1+8),Currag)
970 CONTROL 12.3lCurreg
980 ! OISP Curreg
990 END IF
1000 ELSE 'TX-TY
1010! STARTlX.Y)
1020 Curreg-BINIORCBINANDtReg,1+2+1+B),Curreg)
1030 CONTROL 12,31Curreg
1032 ! OISP Cur reg
1010 WAIT (Tx)
1050! STOPIX, Y)
1060 Curreg-BINAND(BINCHP(I+2+1+8l,Curregl
1070 CONTROL 12.31Curreg
lOBO ! OISP Curreg
1090 END IF
1100 ASSIGN iHotor TO a
1110 SUBENO

I
2
3
1
5
6
10
20
30
31
10
50
60
70
SO
90
100
110
120
130
110
150
160
170
180
190
200
210
220
230
210
250

DIT IS DE VEREENVOUDIGOE SUBROUTINE DISPLACE
1) DE Y-HOTOR WOROT NIET HEER IN- EN UITGESCHAKELD
21 DE Y-CORRECTIE WOROT IN EEN KEER HET DE

INGESTELOE SNELHEIO UITGEVOERD
DIT IS DE FILE "OISPLACE.PROG"

•SUB Dtsplace(INTEGER Hotor.tepsla»
OPTION BASE 1
COH /A"pl/ INTEGER K.y,KYhx,KYh~
COH /Par/ INTEGER V,O.,Or
INTEGER D",Curre~,R.g
REAL Tx.T
ASSI'N iHotor TO 121FORHAT OFF
D"·"o~Dr.t.p.(l)

Tx-ABS(Dxl/V
T-Ds/V
R.~1II0

IF Ox>O THEN Reg-BINIOR(Reg,l) !BIT
IF Ox<O THEN Rtig=BINIORIReg,21 !BIT
Curreg-o
! START(X)
Curr.~.BIHIOR(BIHAHD(Reg,1+2),Curr.~)
CONTROL 12,31Curreg

WAIT CTx)
! STOPIX)
Curr.~.BINANO(8INCHP(1+2),Curr.~)
CONTROL 12,31Curreg

IF TX<T THEN WAIT IT-Tx)
ASSIGN RHotor TO a
SUBENO

ri-8



A-A
!

DEC
DPTIDN 8ASE 1
CDH IHoekl Cos_tabe1cal,Sin_tabalcal
CDH IDatl INTECER Datcal
CDH IReadl Afstand_1C a l.Dieptacal,Af.tand_2cal
CDH ISi"ul INTECER Si"u_tabcal,Si"u_f1aQ
CDH IToQQlel INTECER Stopp,Disstat
ON ERROR COTO 3290
PEN 1
FRAHE
R~163.5

A~l

D~l

E~l

Fo1
IF Si"u_flaQ-O THEN 2820

FDR X-1 TO 115
Afstand_1CXI-DieptaCSi"u_tabCX,lll
NEXT X
COTO 2890

Schrijven nieuwe plaatJe
PEN 1
HOVE Afstand_1CFlaCos_tabelCFI,Afstand_1CFlaSin_tabalCFI+R
FOR C~l TO 5
IF Afstand_1CDI-0 OR Dat1D,21>50 THEN

Hove_'I_g-l
ELSE

IF Hove_flaQ-1 THEN
HOVE Afstand_1CDlaCos_tabalCDI,Afstand_110IaSin_tabalCDI+R
Hove_IIaglllO

EI.SE
DRAW Afstand_1CDlaCos_tabe1CD),Af.tand_1CDlaSin_tabelCD)+R

END IF
END IF
D=D+1
NEXT C
F-D-1
NEXT 8
FDR X-1 TO 115
Afstand_2CXI-Afs~and_1CXI

NEXT X
SU8END

FOR Xcl TO ll~ !o"rekenen ~e"eten diodeno naar al.tand
Afstand_1CXI~DieptaCDatCX,lI1

NEXT X,
IF Disstat-O THEN COTO 3290
FOR 8~1 TO 23,
PEN -1 !Uitve~en vori~e pl.atJe
HOVE Afstand_2CElaCos_tabalCEI.Afstand_2CElaSin_tabalCEI+R
FDR C-1 TO 5
IF Afstand_2IAI-0 THEN

Hove_lla~_2·1

ELSE
IF Hove_flaQ_2~1 THEN

HOVE Afstand_2CAlaCos_tabalCAI,Afstand_2CAlaSin_tabalCAI+R
Hove_IIa~_2·0

ELSE
DRAW Afstand_2CAlaCos_tabalCAI,Af.tand_2CAlaSin_tabalCA)+R

END IF
END IF
A-A+1
NEXT C
E~A-1

OFF

E-~o
SUB Read.ensor
ASSICN ItRobot 1(1 1Z/FORHAT OFF
DPTION BASE 1
COH ISi"ul INTECER Si"u_tabla),SI"u_flaQ
COH~Datl INTECER Datca)
DIH Si"fila'[10],Te~t'[80]
CONTROL 12,011 ! RESET INTERFACE
CONTROL 12,210. ! CTLO-HICH
ENTER ItRobotlDatcal
CONTROL 12,211 ! CTLO-LOW

INPUT U PROFIELNAAHI ",SI"fl1a'
ASSICN ItSi"ufila TO Si"fila'I"'HP8290X,700,0"IFORHAT
ENTER ItSi"ufilaISi"u_tabca).Ta~t.
DISP" DATA CELEZEN!"
ASSICN ItSi"ufila TO a

ASSICN ItRobot TO a
SU8t:ND
!
SUB Initieerscher"
CINIT
CCLEAR
CRAPHICS ON
VIEWPORT 0,133.33,26.66,100
SHaN -261-.1,2~0_.1,0,107

SUBEND

SUB ProcassCREAL Xs)
OPTION 8ASE 1
COH IReadl Af.tand_1ca),Diaptalal,Afstand_2ca)
COH IHoekl Cos_tabalCa).Sin_tabalCa)
INTECER I.Inda~

REAL Hin,
! DE BEPALINC VAN HET HINIHUH VINDT PLAATS
! VAN HETINC 30 TOT HETINC 85
!
I-3D
WHILE Afstand_1CII-0 AND 1<85

1-1+1
END WHILE
Index=I
Hin-AI.tand_1Clndax)-Sin_tabeIClndex)
FOR I-Inda~ TO 85

IF Afstand_1CIlaSin_tabalCI)<Hln AND Afatand_1III<>0 THEN
Hin~Afstand_1CI)aSin_tabalII)

Index-I
END IF

NEXT I
XSIIIAlstand_l (Index)-Cos_tabel CIndex)
DISP "IHDEXIII",Index,"XSIIIII,X.
SUBEND
!

3300
3310
3320
3330
3310
3350
3360
3370
3380
3390
3100
3110
3120
3130
3110
3150
3160
3170
3180
3190
3500
3510
3520
3530
3510
3550
3560
3570
3580
3590
3600
3610
3620
3621
3622
3623
3621
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3650
3660
3670
3680
3690
3700
3710
3720
3730
3710

E"-~
SUIl ProUa1.,J,
! DEZE SU8RDUTINE IS CELEVERD DDDR "DLDELFT"
! EN AANCEPAST DDDR R.H.W. NDTERHANS

2590
2591
2600
2610
2611
2620
2630
2610
2650
2660
2670
2671
2680
2690
2700
2710
2720
2730
2710
2750
2760
2770
2780
2790
2800
2810
2S20
2830
2810
2S50
2860
2870
2SBO
2890
2891
2900
2910
2920
2930
2910
2950
2960
2970
29S0
2990
3000
3010
3020
3030
3010
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3110
3150
3160
3170
31S0
3190
3200
3210
3220
3230
3210
3250
3260
3270
32S0
3290

fJ nUE SUaltoUT/AlE IS b£l£VEllP loOIl "Ot1>''lfl''



I'J:j g:j
H H

~
c.....
f;

FILE H15E1 1=-.1 F-Q. ~ &lNR: CORR: XI VI ~

1 22 103 1200 60 .11 587 5'170 VI
2 22 103 1230 61 11 587 6000 g:j I'J:j
3 n 103 1260 62 11 587 6030
1 13 103 12'10 63 -11 608 6060
5 13 103 1320 61 -11 608 60'10
6 51 103 1350 65 -11 608 6120
7 65 103 1380 66 11 587 6150
9 65 103 1110 67 0 5'19 6198
'1 76 103 1110 68 -11 5'18 6210
10 76 103 1170 6'1 -11 5'19 6210
11 87 103 1500 70 -11 5'19 6270
12 97 103 1530 71 -11 5'19 6300
13 98 103 1560 72 -11 5'18 6330
11 98 103 1590 73 0 587 6360
15 99 103 1620 71 -22 5'18 63'10
16 97 125 1650 75 -22 5'19 6120
17 '19 125 1690 76 -11 5'18 6150
19 76 135 1710 77 -11 598 6180
19 76 116 1710 78 -32 597 6510
20 76 116 1770 79 -281 597 6510
21 76 157 1900 80 -32 5'17 6570
22 65 169 1930 81 -n 598 6600
23 65 169 1860 82 -13 598 6630
21 65 17'1 19'10 83 -22 587 6660
25 51 17'1 1920 81 -11 597 66'10
26 13 1'10 1950 95 -32 597 6720
27 51 190 1990 96 -32 587 6750
29 13 501 5010 97 -32 587 6780
29 13 501 5010 88 -13 587 6810
3D 51 501 5070 89 -13 576 6810
31 13 512 5100 90 -13 576 6870
32 32 523 5130 91 -13 587 6'100
33 32 511 5160 92 308 587 6'130
31 13 522 51'10 '13 285 565 6'160
35 13 522 5220 '11 0 0 0
36 13 533 5250 95 0 0 0
37 13 533 5290 96 0 0 0
38 13 533 5310 97 0 0 0
39 13 511 5310 98 0 0 0
10 13 533 5370 99 8 8 0
11 13 533 5100 100 0 8 8
12 13 511 5130
13 13 511 5160
11 13 511 51'10
15 32 '5'55 5520
16 n 555 5550
17 n 555 5590
18 65 513 5610
19 13 565 5610
SO 13 565 5670
51 11 576 5700
52 22 576 5730
53 22 576 5760
51 11 597 5790
55 22 576 5920
56 22 576 5850
57 II 597 5890
59 0 587 5910
59 11 587 5910



G-1

BIJLAGE G

WIJZIGING BESTURING DWARSMOTOR SMIT-LASINSTALLATIE

In principe is het mogelijk om de pulsreeks ( signaal (1) in

figuur C-2) voor de stappenmotor van de dwarsbeweging vanuit de

besturingscomputer te genereren. Dit betekent, dat je de beweging van

de stappenmotor inclusief de snelheid en synchronisatie exact in de

hand hebt.

Dit heeft de volgende ingreep in de bestaande besturing van de SMIT

lasinstallatie tot gevolg. Draad (1) (figuur C-2) wordt onderbroken

en rechtstreeks vanuit de GPIO-Digitale Parallel Interface (data

output-bit 5, GPIO-connector pen 13) bestuurd. Deze onderbreking kan

op print J1 bij weerstand R3 gemaakt worden (zie figuur C-6a). Dit

betekent, dat in de vereenvoudigde subroutine DISPLACE (zie pagina B

8) van het programma de pulsgeneratie voor de dwarsmotor ingebouwd
•moet worden. Metingen hebben uitgewezen (zie hoofdstuk 7) dat de

stappenmotor en oplossend vermogen heeft van 0.27 mm per stap. Als

een snelheid V /O.lmm per sec/ gewenst is moet er per V/2.7 seconde

een puIs gegenereerd worden. Het voor een verplaatsing DX /0.1 mm/ te

genereren aantal pulsen bedraagt INT(DX/2.7).

Dit resulteert in de volgende programma-wijziging:

INTEGER K

REAL Hpdelay

K = INT( DX/2.7)

Hpdelay. = V/(2 2.7)

FOR 1=-1 TO K

Curreg = BINIOR ( BINAND ( Reg,1+2) , Curreg)

Curreg = BINIOR ( BINIOR ( 32, Curreg»

CONTROL 12,3;Curreg

·WAIT (Hpdelay)

Curreg = BINAND ( BINCMP (1+2+32) , Curreg)

WAIT (Hpdelay)

NEXT I



AA-1

APPENDIX A

FILES BESTURINGSPROGRAMMA LABORATORIUMOPSTELLING

(HOOFDSTUK 5)

AIle in het vervolg te noemen files zijn in directory /22,2/ van

de disk met volumenaam "PIXEL" van het betreffende systeem

beschikbaar:

-een aantal source-files met de namen

PART1A.PAS,PART1B.PAS,PART2.PAS,PART3.PAS en PART4.PAS

-een object-file van een externe procedure onder de naam

WRITEREG.OBJ

-de commando-file, die gebruikt moet worden bij het task-builden

onder de naam SYS2.CMD (listing zie bijlage B-11); task-builden met

behulp van het commando TKB SYS2(.CMD)

-de tas~-file, waarin het uiteindelijke programma zich bevindt onder

de naam SYS2.TSK; runnen van het programma met behulp van het

commando RUN SYS2(.TSK)

De genoemde source-files bevatten de programma-implementatie van de

in paragraaf 5.2.1 genoemde besturingsfuncties. File PART1A.PAS

(bijlage B-1) bevat de definities van constanten en typen, de

declaraties van globale variabelen en een aantal extern-declaraties

van procedures. PART2.PAS, PART3.PAS en PART4.PAS zijn programma

modules, die afzonderlijk gecompileerd moeten worden. Ten behoeve

hiervan bevat de file PART1B.PAS (bijlage B-2) nog een aantal extern

declaraties van procedures. File PART2.PAS (bijlage B-3 •• 6) bevat

aIle procedure-declaraties, behalve die van file PART3.PAS (bijlage

B-7), waarin de procedures voor de beeldverwerking zitten. File

PART4.PAS (bijlage B-8 •• 10) bevat tenslotte het hoofdprogramma.
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APPENDIX B

FILES BESTURINGSPROGRAMMA LASINSTALLATIE (HOOFDSTUK 6)

De in het vervolg te noemen files zijn op diskettte RONOl

beschikbaar:

- de file SYS2.PROG met daarin het hoofdprogramma (bijlage E-l •• 5)

- de files SENSOR.PROG (bijlage E-9 •• l0) en DISPLACE.PROG (bijlage E-

6•• 8) met daarin een aantal subroutines

- de file tabel.BDAT met daarin de benodigde ijktabel voor de OPS

(zie paragraaf 6.2.1 sub b) •

•
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