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Voorwoord

In de periode van mei 1988 tot en met april 1989 ben ik bezic
geweest met mijn afstudeerwerk in de 'twilight zone' tusser
werktuigbouw en elektrotechniek. Oaarnaast heb ik een gedeeltE
van de officieel vij fdaagse werkweek besteed aan het verdiener
van brood. Het is niet de makkelijkste, en zeker niet de kortstE
weg, maar het is weI een intensieve en leerzame periode geweest.

Het onderzoek had betrekking op het automatiseren van he1
lasproces met behulp van sensoren.
Voor de gebruikte sensor, een profielsensor, is een apartl
handleiding geschreven.

Gedurende het onderzoek, dat ook veel practische facetten me'
zich meebracht heb ik van veel mensen hUlp gehad. Graag wil iJ
hen hier voor bedanken. In het bijzonder zou ik willen noemen :
- prof. ire F.J. Kylstra voor het scheppen van de gelegenheid en

voor het dragen van de verantwoording.
- ire N.G.M Kouwenberg en W. Bogers voor de directe begleiding,

en ondersteuning.
- De heer G. Jansen van OAF voor de adviezen en de 600 kg ijzer.
- De heer A. Kneppers van WTB voor de adviezen, het lassen en de

bruikleen van de nodige gereedschappen.
- De heer Daniels van de CTD voor zijn directe hulp tijdens het

lassen.
- M. Dagelinck voor aIle hulp bij het opzetten van de meetop

stelling.
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Inleiding

INLEIDING

Ret Flexibele-Assemblage-en-LasCel (FALC) project zoals dat op de
Technische Universiteit Eindhoven wordt uitgevoerd is een samen
werkingsproject tussen de faculteiten Werktuigbouwkunde en
Elektrotechniek van de TUE, DAF en het ITP.
Zoals de naam zegt is het doel van het project de realisatie van
een flexibele geautomatiseerde produktiecel. Rierin moeten
produkten aangevoerd, gelast en afgevoerd kunnen worden.

In het kader van dit door SPIN gesubsidieerde project is onder
zoek gedaan op het gebied van sensorgestuurd MIG/MAG-lassen.
Uitgangspunt voor het opgezette onderzoek was de stelling dat
automatisering van een specifiek MIG/MAG-Iasprobleem kan gebeurer
op basis van een geometrie-databank. Deze stelling resul teerde
uit eerder onderzoek door P. Fermont.

Voor een specifiek lasprobleem, een nieuw huis voor een achtera~

van een DAF truck, is gekeken hoe deze tabel er ui t zou moeter
gaan zien.
Ret lasprobleem is vertaald naar een 600 mrn lange V-naad die ir
twee gangen gelast moet worden. De belangrijkste kwaliteitsei~

daarbij is een doorlassing van minimaal 80%.
Gebleken is dat de V-naad met z I n toleranties gekenmerkt word1
door 3 parameters de openingshoek, de v66ropening en dE
opstaande rand. Voor de grondlas moeten de lasparameters afhanke
lijk gesteld worden van deze kengetallen.
De parameters voor de tweede las hangen vooral samen met het res·
terende naadoppervlak.
Als variabele lasparameters zijn de spanning, de stroom en dl
snelheid gekozen, met als optie al dan niet pendelen.
Voor de eerste las moet de geometrietabel bij de relevant,
waarden van de geometrie kengetallen de genoemde lasparameter
geven.

Er is een opstelling gemaakt die aIle genoemde parameters ka
meten. De meetwaarden worden geregistreerd terwijl een lasser
gebruik makend van de genoemde lasparameters, probeert d
proefstrook optimaal te lassen.
Achteraf worden de registraties vergeleken met het lasresultaat.

Voor het meten van de geometrie kengetallen is een profielsenso
gebruikt : de Seampilot van Oldelft. Deze in de eerste plaat
voor naadvolgen en naadzoeken ontworpen sensor kan profielinfor
matie in verschillende datavormen geven.

In het eerste hoofdstuk worden het MIG/MAG-lassen en de probleme
bij automatiseren van het lasproces besproken. Dit resulteert i
het uitgangspunt voor di t onderzoek : processturing met behul
van een profielsensor en een geometrietabel.

Ret tweede hoofdstuk bespreekt de gebruikte profielsensor voe
wat betreft zijn nauwkeurigheid in het meten van een profiel.
De belangrijkste conclusie uit dit hoofdstuk is dat de nau\\
keurigheid van de profielmeting empirisch bepaald moet worden.
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Inleiding

Het derde hoofdstuk beschrijft het DAF-werkstuk en de lasnaden
zoals die op het werkstuk voorkomen. De geometrieparameters en
de lasparameters worden gekozen. Daarnaast wordt de kwaliteitsbe
oordeling besproken.

De totale meetopstelling en zijn componenten wordt behandeld in
het vierde hoofdstuk. De softwarebeschrijving kan tevens
gebruikt worden als een handleiding.

De metingen die gedaan zijn staan beschreven in hoofdstuk 5. In
eerste instantie zijn de metingen van de lasparameters gecontro
leerd. Daarna is de nauwkeurigheid van de geometriemeting
bepaald. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk beschrij ft de
resultaten van twee lasexperimenten.

De conclusies en aanbevelingen staan vermeld in hoofdstuk 6.
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Hoofdstulc 1

1 Sensor gestuurd booglassen.

Als we over booglassen praten, dan bedoelen we het proces waarbij
warmte, en eventueel lasmateriaal via een electrische vlamboo~

wordt overgebracht op het metalen werkstuk.

Hoewel in de industrie het aantal lasrobots sterk
blijft het aantal booglasrobots beperkt. Het overgrote
de industriele lasrobots beheerst aIleen het puntlassen
standlassen.
Een belangrijke reden van de beperkte toepassing van booglasro
bots is dat ze het stadium van mechanisering nog niet verlatel
hebben. Booglassen is nog steeds een vakmanschap. Met behulp val
robots kan gemechaniseerd, maar nog niet geautomatiseerd worden.

De eerste stap op weg naar automatisch lassen is het vinden val
de lasnaad. Hiervoor dient een naadzoeksysteem. Behalve het vin
den moet dit systeem de lastoorts ook naar het begin van de naac
brengen.
De volgende stap moet ervoor zorgen dat de vlamboog op de jUiStl
positie ontstoken wordt, dat de lastoorts de naad voIgt, en dai
de boog gedoofd wordt op de juiste positie. Deze rol is toebe'
deeld aan het naadvolg systeem.
De laatste stap tenslotte is het regelen van het lasproces.
Op het gebied van naadzoeken en naadvolgen zijn de ontwikkelingel
veel verder dan op het laatst genoemde gebied.
Voor bijvoorbeeld naadvolgen zijn er verschillende sensoren op dl
markt die gebruikt kunnen worden op diverse lasrobots. Sommig,
van hen zijn ook instaat tot naadzoeken. Echter ingeburgerd in d,
laswereld zijn ze nog lang niet.

Het regelen van het lasproces staat nog in de kinderschoenen.
Om het lasproces te kunnen sturen is het volgende nodig :
~ Kennis over het lasproces.

Om het proces te kunnen sturen moet bekend zijn welke parame
ters de kwal i teit van het resultaat beinvloeden, en hoe dez
parameters gekoppeld behoren te worden aan de regelgrootheden.
Over het algemeen zal de kwaliteit niet rechtstreeks (zie 00
1.2) te meten zijn. Echter ook een handlasser kan het proce
niet bijsturen op basis van de kwaliteit van de las. Voorkenni
is voor een handlasser en dus zeker voor een automatisch sys
teem onontbeerlijk .

.£ Sensoren.
Als bekend is welke parameters gekoppeld moeten worden aan d
regelgrootheden moeten er sensoren zij n die deze parameter
kunnen meten.

Het eerste punt komt in de volgende twee paragrafen aan bod.
In 1.1 wordt het MIG/MAG lasproces, zoals het bij dit onderzoe
gebruikt wordt, verklaard. De daaropvolgende paragraaf geeft i
een model de parameters aan die het lasresultaat beinvloeden.
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Sensor sestuurd booglessen

1.1 Wat is MIG/MAG lassen?

In figuur 1 staat een schematische tekening van een MIG/MAG in
stallatie (MIG staat voor Metal Inactiv Gas, en MAG voor Metal
Activ Gas)
Zoals te zien bestaat deze uit een lasbron (een benadering van
een spanningsbron), een draadtoevoerunit, een gasfles met redu
ceerventiel, een slangenpakket, en een laspistool.

LASF I STOOL \

VLAMBOOG """"""" , j

", ~." ", -~::::::::::::::::::::==?'

\

LASBRON

Fig. 1 : De componenten van een MIG/MAG lasinstallatie.

In figuur 2 staat het uiteinde van dit laspistool vergroot, en in
doorsnede nogmaals getekend.
De lasbron voedt een elektrische boog die staat tussen de
betrekkelijk dunne blanke draad en het werkstuk. De lasdraad
wordt via de kontaktbuis kontinu aangevoerd. Tevens zorgt die
kontaktbuis voor de elektrische verbinding tussen de lasdraad en
de anode van de lasbron.

NOZZLE

BESCHERMGAS

CONTACTBUIS

~--ELECTRODE DRAAD

SMELTBAD VLAMBOOG

Fig. 2 : Schematische weergave van het MIG/MAG lasproces.

De lasdraad heeft dus de functie van elektrode en van toevoeg
materiaal. De draadtoevoersnelheid bepaalt de stroom.
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Hoofdstulc: 1

De andere, negatieve elektrode is het werkstuk.
Het gassysteem zorgt voor een uitstroom van gas uit het concen·
trisch rond de kontaktbuis aangebrachte mondstuk. Dit ga!
beschermt, en befnvloed~de boog en het smeltbad.
Rond een instelpunt kan de booglengte gevarieerd worden met dE
spanning.

De electrische boog bevat gefoniseerde bestanddelen van het be
schermgas en van de electrode. Op deze ionen, op het smeltbad, el
op de gesmolten tip van de electrode werken verschillende krach'
ten. De kracht ten gevolge van de gasstroom, de zwaartekracht, el
de electrische, en magnetische veldkrachten. Bij de gesmoltel
electrodetip levert verder de oppervlaktespanning een belangrijk~

bijdrage in het krachtenspel.
De materiaaloverdracht is sterk afhankelijk van de krachten ver'
houding.
De krachtenverhouding daarentegen wordt weer in belangrijke mati
bepaald door de boogstroom, en de boogspanning. Bij lage strome:
en spanningen (U < 20 Volt, I < 100 Ampere) kunnen de druppel:
aan de elektrode zeer groot worden. Zelfs zo groot dat ze losko
men doordat ze het smeltbad raken. Dit gaat dan gepaard met ee
kortstondige kortsluiting. Men spreekt dan ook van kortsluitboog
lassen.
Bij hoge stromen en spanningen spelen de electro-magnetisch,
krachten een veel grotere role De matriaaloverdrachtvorm is da
ook heel anders. Nu bewegen zich vele kleine druppeltjes van d
elektrode naar het lasbad. Dit wordt sproeibooglassen genoemd.
Behalve de twee genoemde zijn er nog meer vormen van materiaal
overdracht te onderscheiden. In Appendix 1 is daar een onderver
deling van gegeven.
De overdrachtsvorm is mede bepalend voor het toepassingsgebied
Niet aIle vormen zijn bijvoorbeeld geschikt voor bovenhands (10

zln kOpl) lassen.
Hele andere problemen houden verband met de warmtestroming in he
werkstuk. Het smeltbad kent een zekere onrust veroorzaakt door d
invallende druppels van de elektrode. Hierdoor wordt d
warmtestroming in het werkstuk niet aIleen bepaald door de grot
temperatuurgradient, maar ook door stromingseffecten in he
vloeibare metaal.
In de literatuur komen de diversen processen die bij het lasse
een rol spelen uitgebreid onder de aandacht. Er zijn zeer speci
fieke onderzoeken gedaan, zoals bijvoorbeeld door Halmoy [4] e
Waszink e.a. [5] naar het weerstandsverloop en de opwarming va
het uitstekende stuk laselektrode.
Ook wordt er veel practisch onderzoek gedaan. Een voorbeeld daar
van is het onderzoek naar een synergische1 regeling voor MIG-las
sen door Amin e.a. [6,7,8]. Van deze laatste artikelenserie is i
appendix 2 een uittreksel met commentaar te vinden.
Om een algemeen overzicht te krijgen over lassen is [1] geschikt
Meer specifiek de fysica die bij het lassen komt kijken word
behandeld in [2] en [3].

1 d.w.z. een ~~nlc:nops bediende. Dit begrip komt ook voor bij gepulste stroombronnen waarb
men tracht het aantal pulsparameters door een ~nkele te vervangen.
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Sensor gestuurd booglBssen

1.2 Procesreqelinq : parameters bi; MIG/MAG-lassen.

Vloestofmechanica, warmtestroming, electromagnetisme, en metal
lurgie zijn zo ongeveer de belangrijkste vakgebieden die bij het
lasproces komen kijken. Dat het aantal parameters nodig om het

DP
Directe
Las
Param

TILP
TussenliQQende
Indirecte
Parameters

BP
Boog

Parameters

vings Parameters

Jl H Jl

===: [(OP.SPl t:::...:::: ~OPBPl
, t!(OPBP.TILPl F==>SP

Setpoint
Parameters

Omge

OP

Fig. 3 : Het MIG/MAG-Iasproces, weergegeven in parameters

gehele proces te beschrijven groot is zal dan duidelijk zijn.
Aan de hand van een blokschema zal dat nog eens verduidelijkt
worden (Figuur 3). In de figuur staan de overdrachtsfuncties
(blokken) getekend die de ene soort parameter omzet in de andere.
De parameters kunnen met behulp van de figuur onderverdeeld
worden in 5 categorieen.
Als eerste zijn dat de Directe Parameters (DP).
Deze beschrijven de kwaliteit van de las, waarbij de mechanische
en metallurgische eigenschappen van de lasnaad een rol spelen.
Hardheid, sterkte, poreusheid, en restspanningen zijn enkele van
de mogelijke parameters waarin de werkelijke-, en de gewenste
verbinding uitgedrukt kunnen worden.

De tweede categorie is de set Boog-Parameters (~).

Bijvoorbeeld de lasstroom en -spanning, de booglengte, en de gas
snelheid oefenen rechtstreeks invloed uit op de overdracht van
warmte en materiaal via de vlamboog.
Deze parameters zijn indirect; ze beinvloeden de kwaliteit niet
rechtstreeks.

De Tussenliggende Indirecte Las-Parameters (TILP) zijn karakter
istiek voor een specifieke materiaal-, en warmte-overdrachtsvorm.
Zo zijn voor bijvoorbeeld kortsluitlassen (zie appendix 1) de
druppelgrootte, de druppelfrequentie, de akoestische emissie en
de spectrale componenten afhankelijk van de boogparameters.

Ook vanuit de lasomgeving komen een aantal parameters. Behalve de
temperatuur en vochtigheid is het werkstukmateriaal , het elek
trodemateriaal en de gassoort van belang : de Omgevings Parame
ters (OP).

In de laatste categorie vallen de set-Point parameters (SP). Dit
zijn de grootheden zoals ze op het lasapparaat worden ingesteld.

In figuur 3 zijn de overdachtsfuncties vectorfuncties met varia-
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Hoofdstulc 1

belen (de betreffende parameters) die tijd-, en/of plaatsafhanke
lijk kunnen zijn.

In figuur 4 is het geregelde lasproces getekend.
Sommige van de hierin te vinden terugkoppelingen z1Jn al uitge'
voerd in de praktijk. Bijvoorbeeld de spanningstabilisatie el
draadsnelheidsregeling in de lasbron.
Bij de realisatie van een geregeld lasproces volgens figuur '
struikelt men over de volgende problemen :
- Het aantal parameters is zeer groot.
- Een aantal parameters is niet 'on-line' en/of niet-destructief

meetbaar.
- Een groot aantal relaties tussen parameters onderling is niet

bekend.
- Het begrip kwaliteit is voor ieder lasprobleem anders gedefi

nieerd.

In vee1 van de onderzoeken op lastechnisch gebied wordt gezoch
naar relaties tussen de diverse parameters.
Tijdschriften waarin deze pUblicaties gevonden worden zijn 'Las
techniek I, 'Metal Construction', 'Welding Journal', 'Schweisse
und Schneiden', en 'Sensor Revue'.

DP
Directe
Las
Paramo

evings Parameters

oint H 11 Jl
eters

~ E..(OP,SP) '- - G(OP,BP) ~~ H(OP,BP,TILP) ~I-- ....,

+ -

BP TILP
Boog Tussenl iggende

>b
Parameters Indirecte

F 1(BP) ~ Parameters--
+
+

F2(TILP) ~---

F3(DP) ~--

Omg

OP

Setp
Param

sp

Fig. 4 Het geregelde MIG/MAG lasproces.
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Sensor sestuurd boosl.ssen

1.4 Probleemstellinq.

Een poging om het lasproces volgens fiquur 4 te gaan regelen
houdt behalve een aantal manjaren werk ook in dat een groot deel
van het onderzoek zich ver verwijdert van het vakgebied der elek
trotechniek.
Eerdere onderzoeken binnen de vakgroep Meet en Regeltechniek heb
ben tot de stelling geleid dat een databank met lasparameterin
formatie in veel las-automatiseringsproblemen de basis van de
regelaar kan vormen. De grondslag van deze stelling is gebaseerd
op twee ervaringsfeiten :
1 In de laswereld zijn tabellen gebruikelijk.

Als richtwaarde voor de instelling van zijn lasapparaat, de
keuze van de elektrode en het beschermgas kan een lasser ge
bruik maken van een tabel. Uitgangspunt is dan het werkstuk
materiaal, en de maten van de lasnaad (de geometrie).

2 Er is binnen de vakgroep ervaring met een optische profiel
sensor, de Seampilot van Oldelft.
Deze sensor is gemaakt om naadvolginformatie aan een robot te
geven in een robotlasinstallatie. Dat gebeurt op basis van het
gemeten naadprofiel. Deze profielinformatie is ook toeganke
lijk.

Een regelaar volgens dit principe ziet eruit als in figuur SA. De
profielsensor loopt net voor de toorts uit en levert informatie
over de (veranderende) geometrie van de naad. Deze geometrie
vormt de zoekingang van een tabel. Op de betreffende positie in
de tabel staan de parameters waarmee het lasapparaat moet worden
ingesteld.
Figuur SB laat dit principe zien in de trend van de figuren 3 en
4. Het schema van figuur 3 is in SB gevangen in het blok 'las
proces' .

lasnaad- I PARAMETER
profiel --l TABEL

___l_a_s_p_a_r_a_m_e_t_e_r_s__ '--LA_S__......I toorts
~ BRON

Geometrie
Parameters

PARAMETER Set Point paramo LAS
- TABEL PROCES -

Directe
Parameters

Fig. S A Sturing van het lasproces op basis van profiel
informatie.

~ Blokschema van de regeling weergegeven in parameters.

Vanuit dit schema komen de volgende vragen :
1 De eerste vraag is welke in- en uitgangen de tabel moet

krijgen.

13



Hoofdstuk 1

2 Een tweede belangrijke vraag gaat over de reproduceerbaarheid.
Levert een lasinstelling bij gelijke geometrie ook altijd de
zelfde kwaliteit verbinding ?

3 Hoe kritisch is een instelling voor :
- veranderingen in de geometrie van de naad,
- veranderingen in niet instelbare parameters als b.v. gas-

samenstelling,
- gewijzigde werkstukoppervlakten (geslepen, geroest, of ge

straald) ?

Deze vragen z1Jn zeer probleemafhankelijk. De ingangen van d
tabel hangen van het soort lasnaad af, en de kwaliteit van de la
is, zoals eerder opgemerkt sterk bepaald door de toepassing.
Het onderzoek naar automatisering van het MIG/MAG-lasproces doc
koppeling van de naadgeometrie aan de lasinstelling kan dus he
beste gebeuren aan de hand van een gedefinieerde naad.
In hoofdstuk 3 wordt deze naad verder besproken.
De sensor waarmee de geometrie van de naad gemeten wordt is zoal
gezegd bekend. Daarom nu eerst in het tweede hoofdstuk iets mee
over deze sensor.

14



De profielsensor

2 De profielsensor.

De gebruikte profielsensor, of geometriesensor is de Seampilot
van Oldelft.
Deze in eerste instantie voor (las-)naadvolgen (en zoeken)
ontworpen sensor laat een laserbundel pendelend in een vlak over
het werkstukoppervlak gaan. Bij verschillende hoeken van de
bundel wordt een afstandsmeting gedaan. In een pendelgang van de
laser worden op deze manier minimaal 201 poolcoordinaten (R, e)
betreffende het werkstukoppervlak, verzameld.
De metingen gebeuren niet op tijdbasis, maar op hoekbasis : als
de hoek een bepaalde waarde bereikt heeft wordt een afstand
uitgelezen. Dit geeft, in de tijd gezien, de mogelijkheid tot
niet-equidistante sampling. Samen met het gegeven dat er gemeten
wordt bij een van links naar rechts, en bij een van rechts naar
links gaande scanbeweging, geeft dit een kans op hysterese,
De set met meetpunten, die het profiel van de naad beschri j ft,
ondergaat verschillende bewerkingen.
Ten eerste filtering en conversie naar YZ-coordinaten. De data
dan verkregen, 'Gefilterde data', worden vervolgens door een
reductie algoritme gehaald. Deze data, de 'Gereduceerde data'
worden vervolgens vergeleken met een door de gebruiker opgegeven
verwachte naadvorrn. Treedt tussen gemeten en gegeven profiel een
'match' op dan worden enige markante punten berekend de
'Gefitte data'.

De verdere uitleg over het door de Seampilot gebruikte meet
principe, de dataverwerking en de mogelijke vorrnen waarin
meetdata verkregen kan worden heb ik in een separaat rapport
"Seampilot, de Oldelft sensor" [14] beschreven.

Bij het gebruik van de seampilot als geometriesensor is het van
belang de kwaliteit van de meting te kennen. Hieronder moet in
dit geval verstaan worden de nauwkeurigheid van het gemeten
profiel.
Deze wordt bepaald door :
! De nauwkeurigheid van de gemeten punten (een punt is een pool

coordinatenpaar (R,e».
~ De dichtheid van de meetpunten uitgedrukt in de afstand

ertussen.

In de nu volgende paragraaf wordt de nauwkeurigheid van een
gemeten punt besproken. In de daaropvolgende paragraaf 2.2 wordt
de afstand tussen twee punten besproken.

2.1 De nauwkeurigheid van de gemeten punten.

Een meetpunt bestaat uit een afstandsmeting (R), en een hoekme
ting (e). De gemeten waarden voor R en e worden omgerekend naar
een rechthoekig YZ stelsel. Figuur 6 geeft de twee stelsels ten
opzichte van de scan-as.
Door de eventuele onnauwkeurigheid in beide metingen onstaat een
fout in de coordinaten (R,e) die onafhankelijk van de sensor
instelling is.
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R

gezic:hts
veld van

de camera

Fig. 6 : Het poolco6rdinaten- en het YZ stelsel.

De afstandsmeting wordt gedaan met behulp van een CCD-array me"
256 pixels. Door interpolatie wordt di t aantal schijnbaar ver
groot tot 512. Dit aantal pixels bestrijkt het werkgebied van 5
millimeter lengte. De resolutie van de afstandsmeting is du
0.113 rom.
Een afstandsmeting wordt gedaan als de scan-as onder een bepaald
hoek staat. Deze hoek wordt bepaald met behulp van een spiegel 0

de scan as, welke het van een LED afkomstige licht reflecteert 0
een diode-array (geen CCD-array).
Hoe met dit array de hoek bepaald wordt is niet bekend. Een moge
lijkheid is het gewogen (met een weerstandsnetwerk) optellen va
de lichtafhankelijke sperspanning van de lichtdioden. De resulte
rende spanning is evenredig met de scan-ashoek.

In het volgende zullen we nagaan welke nauwkeurigheidseisen aan
en e gesteld moeten worden om een meetresultaat in YZ te bereike
dat tot op 0.2 rom nauwkeurig is
In verband met de spreiding in de diverse komponenten zal afre
geling voor een LED + diode-array + weerstandsnetwerk + spiege
noodzakelijk zijn, om tot een hoge nauwkeurigheid te komen.
Wat de nauwkeurigheid betreft is niet meer na te rekenen ho
groot de afwijking in een hoekbepaling kan worden.
Bij Oldelft is over de nauwkeurigheid van de hoekmeting gee
informatie beschikbaar. De hoekmeting zal een grotere nau~

keurigheid moeten hebben dan het hoekverschil tussen twee opeen
volgende metingen.
Op basis hiervan kan een schatting gemaakt worden :
Als het hoekverschil tussen twee metingen bekend is dan kunnen ~

een waarde voor de hoeknauwkeurigheid nemen die voldoet aa
bovenstaande eis.
Dus eerst moet dit hoekverschil bepaald worden.
De maximale scanhoek is 40 graden.
Minimaal zullen er 250 metingen in deze 40 graden gedaan worder
Delen van deze hoek door dit aantal metingen resulteert in 0.16"
Deze waarde is een benadering. De scan-efficientie van 80% resu]
teert in 201 metingen in plaats van 250. De hoek waarin de2
metingen gedaan worden is iets groter dan 80% van 40°.
(Namelijk : De tijd tussen twee metingen is konstant. De hoe}
snelheid is in verband met om keren van draairichting aan c
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randen van een scan lager als in het midden. De 20% niet ge
bruikte punten liggen aan de randen van een scan)
Aan bovengenoemde eis wordt voldaan als de nauwkeurigheid van de
hoekbepaling beter is dan 0.1 graden.
(Dit betekent dat met een bereik van 40 graden de nauwkeurigheid
van de hoekbepaling 0.25% van de volle schaal is)

uit de poolcoordinaten (R,e) met onnauwkeurigheid (~R,Ae) kunnen
de (Y, Z) coordinaten berekend worden met een onnauwkeurigheid
(Y, Z) (de oorsprong van beide stelsels is hier de scan-as).
De relatieve fout in de Y-, en in de Z-waarde is een functie van
(R,e) :

+ IAe tanel , met e in radialen.

Z = Rcose
Y = Rsine

~Z .6R
=

Z R

AY AR
=

Y R
+

tane
en als e = 0

Y

Echter de enige waarden die we van de sensor krijgen zijn (Y+AY,
Z+AZ) .
Door met hiermee (R,e) te benaderen kan een eerste orde benade
ring voor (AY,AZ) als functie van de (Y,Z) verkregen worden.

+ IAe zi ,met Y <> 0

I~YI = IAe zi als Y = 0

met -47 ~ Y ~ 47 nun.
78 ~ Z ~ 136 nun.
~R = 0.113 nun.
~e = 1. 75 mrad. (= 0.1 • )

Binnen het gezichtsveld van de sensor kan de maximale absolute
fout gevonden bij (Y,Z) = (±47 nun, 136 nun) :
(AY, ~Z) = (0.28 nun, 0.21 nun).
De kleinste fout wordt gevonden bij (Y,Z) = (0 nun, 78 nun) :
(AY, AZ) = (0.14 nun, 0.002 nun).

Bovenstaande berekende waarden zijn maximale fouten. Gemiddeld
zal de fout bij de gekozen hoeknauwkeurigheid dus kleiner
uitvallen.
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De aanname voor de hoekfout is niet geheel toevallig. Oldelft
geeft op dat de onnauwkeurigheid in de Y, en in de Z-coordinater
±0.2 mIn is. Vergelijking van deze waarde met de berekende laat
zien dat de ordergrootte van de hoekfout 0.1 0 is

Let op : de fout in de coordinaten door meetonnauwkeurigheden if
aIleen afhankelijk van de positie in het gezichtsveld, niet var
de sensor instelling.

2.2 De afstand tussen twee meetpunten.

Het profiel van de naad wordt na een scan van de laserbundel ge
representeerd door een aantal meetpunten. Naast de hiervoor be
sproken nauwkeurigheid van die punten is een tweede belangrijkE
eigenschap van die representatie de afstand tussen twee meetpun·
ten.
De afstand tussen twee meetpunten op het werkstukoppervlak word1
bepaald door drie punten :
1 De positie van dit oppervlak in het gezichtsveld van de camera
2 De hoek die de lijn door die twee meetpunten maakt met de

laserbundel in een van die punten (deze lijn is een raaklijn
aan het werkstukoppervlak in het vlak van de scannende bundel)

3 De sensorinstelling.

Er zijn twee sensor-parameters die de afstand tussen twee puntel
bepalen. Dit zijn de scan-hoek en de scan-rate. De scan-rate (il
scan's per seconde) bepaalt hoeveel meetpunten er in een sea:
liggen. In de software versie die in de op de TUE aanwezige sen
sor zit (in de SPC) is de keuze tussen 10 of 5 scan's per second,
(respectievelijk 201 en 401 meetpunten per scan). De oudere e
nieuwere software versies laten ook een scan-rate van 2.5 toe.

TABEL 1 : Afstand tussen twee opeenvolgende meetpunten.

Scan width Scan Rate Afstand tot Scan-as Afstand ..
[graden] [Scans/sec] [nun] [nun]

40· 10 78 0.27
136 0.47

5 78 0.14
136 0.24

20 0 10 78 0.14
136 0.24

5 78 0.07
136 0.12

10· 10 78 0.07
136 0.12

De scan-hoek bepaalt de openingshoek van de scannende laserbun
del. Bij een bepaalde scan-hoek en scan-rate is de hoek tusse
twee opeenvolgende metingen bekend.
De afstand tussen deze twee meetpunten wordt dan nog bepaald doc
de positie en stand van het betreffende werkstukoppervlak in he
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gezichtsveld.
In tabel 1 is voor een vlak haaks op de bundel de afstand tussen
twee meetpunten gegeven bij verschillende sensor-parameters en op
verschillende afstanden binnen het gezichtsveld.
Bij veel instellingen uit tabel 1 is de afstand tussen de
meetpunten blijkbaar kleiner dan de nauwkeurigheid van 0.2 mIn.
Oat dit weI degelijk zin heeft zal blijken uit figuur 6a.

8=0.3

Scan hoek = 40 g-aden

Invloed van de stand van het werkstuk t.o.v. de
laserbundel op de afstand tussen twee meetpunten.

Fig. 6a

Als de raaklijn aan het oppervlak een hoek gaat maken met de
scannende bundel kan de afstand tussen de meetpunten belangrijk
veranderen. Onderstaande figuur 6a geeft hiervan een voorbeeld.

",OorSProog van de \ , Scan rate = 10 scan's/sec.
scamende bundeI \ ,

\\ ~
~

100 rTm \\ ~ 100 rTm

\\ ~~
\\ ~ ~

\ ~"
\ \ '"

-n7.n~\\ '~,. \\ "~""",,,~

\

2.3 De invloed van datareductie en 'template-matching'.

Na datareductie wordt het werkstukprofiel beschreven door
maximaal 32 rechte lijnstukken. De bijbehorende dataset bestaat
uit de snijpunten van deze lijnen. Deze punten komen rechtstreeks
uit de oorspronkelijke data.
De afwijking tussen het werkelijke profiel en de benadering ervan
door rechte lijnstukken wordt beinvloed door
1 de afstand tussen twee meetpunten, zoals beschreven in 2.2

(het snijpunt van twee lijnen kan een maximale fout hebben ter
grootte van deze afstand),

2 de bij de lineairisering gebruikte parameter 'oppervlakte ruw
heidI (deze parameter specificeert hoever een meetpunt van de
lijnbenadering af mag liggen).

Bij template-matching wordt de gereduceerde data vergeleken met
de door de gebruiker opgegeven verwachte profielvorm.
Hoe de, ingeval van een match, markante punten van het profiel
berekend worden is onbekend. Wat weI bekend is, is dat er inter
en/of extrapolatie gebruikt wordt.Deze punten komen dus niet uit
de oorspronkelijke dataset (ze hoeven helemaal niet op het opper
vlak van het werkstuk te liggen).
Het gevolg is dat de nauwkeurigheid van de gefitte data niet
vooraf te berekenen is, maar experimenteel bepaald moet worden.
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3 Praktijkprobleem : Buis voor een achteras van een DAF-truck.

In de laatste paragraaf van hoofdstuk 1 is al gemeld dat het on
derzoek naar lasprocessturing via een lasparameter-tabel het
beste kan gebeuren aan de hand van een gedefinieerde naad. vic
proeflassen op zo'n naad moet de tabel uit figuur 5 ingevulc
worden.
Zo'n naad kan geheel fictief zijn, maar interessanter is het or
een praktijkprobleem te nemen. Bij DAF is zo'n probleem gevonden.
Het gaat hierbij om het huis van een achteras voor een truck. Ir
het kader van ' 1 ichter construeren' wordt het achterashuis var
dunner plaatstaal gemaakt waardoor hogere eisen gesteld worder
aan de lasverbindingen, en daarmee aan het lasproces.
Voor onderzoek rond de probleemstelling van 1.4 is deze naad gun
stig omdat :
- het een lange rechte naad is waardoor er geen of nauwelijks

naadvolgproblemen zullen zijn,
- er een overwegend stationair lasproces zal zijn door de lengte

van de las,
- het gaat om een produktieomgeving, waarin de enige parameters

die normal iter veranderen de geometriematen zijn (en dan nog
binnen bepaalde grenzen).

In de volgende paragraaf zal het werkstuk besproken worden, even'
als de voorbewerkingen die de naad ondergaat.

3.1 Bet werkstuk.

In figuur 7 is een foto te zien van het achterashuis.
Het wordt gemaakt uit twee stalen U-profielen (van ST52) met ee:
plaatdikte van 12 millimeter. In het midden worden beide profie
len vervormd zodat wanneer ze tegenover elkaar liggen het 'banjo
model' van figuur 7 onstaat.

A AI

Fig. 7 Het huis voor de achteras (ontleend aan KUKA brochure)
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Tegelijkertijd ontstaan dan vier naden, zoals A-A' in figuur 7,
met elk een lengte van ongeveer 60 em. Figuur SA laat het profiel
van zo'n lasnaad zien. Na een aantal voorbewerkingen onstaat uit
deze naad de vorm als in figuur SC. Bierin is een V-vorm te
herkennen. Dit type naad valt dan ook onder de eategorie V
naden1 .

A B C

Fig. S A) De onbewerkte naad.
B) De naad na knippen.
C) de resulterende V-naad na knippen en stuiken.

De eerste bewerking die de naad van figuur SA ondergaat is knip
pen. Er wordt van beide randen een stuk plaat sehuin afgeknipt
waardoor bij ieder een hoek van ongeveer 20° ontstaat. Bet resul
taat is in figuur SB getekend. In werkelijkheid zal de snijrand
niet zo reeht zijn als figuur SB laat zien. Plaatstaal van deze
dikte sehijn zieh niet best te laten knippen. Bet exaete uiter
lijk is onbekend omdat deze produktiemethode bij DAF nog niet
bestaat.
De sehuine punt uit figuur SB laat zieh sleeht lassen. Bet mate
riaal onderin de V kan zijn warmte sleeht kwijt, waardoor de kans
op 'doorbranding' groot is.
De tweede bewerking moet dit risieo verkleinen. De naad wordt
'gestuikt', met als resultaat de naad van figuur SC.
Een laatste bewerking die de naad mogelijkerwijs ondergaat is
(staal-) stralen. Mogelijke roestige oppervlakten worden daarmee
gereinigd (voor de profielsensor zou het een mooi diffuus plaatje
garanderen) .
De uiteindelijke naad heeft de maten en toleranties zoals figuur
9 ze laat zien. Binnen dit tolerantieveld varieert de oppervlakte
van ongeveer 21 mm2 tot 64 mm2 •

e ..
/ I

I D Plaatdikte = 12 DllU.
I

hoekI e Ingesloten 36°S e S44 ° •I

G V66ropening G S 2 DllU •
I ..
; .. .- R . Staande Rand 2 S R S 4 mm •.

Q

Fig. 9 : De resulterende V-naad met maten en toleranties.

De belangrijkste eis die aan de gelaste verbinding wordt gesteld

1 Een V-naed is een gebruikelijke neadvorm om twee pleten dikker den 6 mm met de kopse kanten
tegen elkeer een te kunnen lessen [2].
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is dat de d66rlassing minstens 80% is. Figuur 10 geeft een voor
beeld van onvoldoende, en van voldoende d66rlassing.
De las moet met 1.2 rom lasdraad en 80/20 menggas (80% Argon, 20~

C02) in twee keer, al of niet pendelend2 , gelegd worden.

_:~1~__
A
-~-

B
Fig 10 : Doorlassing : A) Onvoldoende doorlassing «80%)

B) Voldoende doorlassing (>80%).

De produktiemiddelen zoals DAF die vooralsnog wil gaan gebruikel
bestaan uit een gemechaniseerde MIG/MAG-installatie.
Voor de eerste las, de 'grondlas ' , wordt een lasparameterinstel
ling gebruikt. Verwacht wordt dat binnen het tolerantiegebied val
de naad het mogelijk is dat met die parameterset doorbrandinc
optreedt. Om dit tegen te gaan wordt onder de naad een koperel
gekoelde I backingstrip I gelegd. In een produktieomgeving word
zoln backing als onderhoudsgevoelig ervaren.
Ook voor de tweede las, de 'vullas ' , moet een parameterinstellin l

gebruikt gaan worden. De variatie in de lasnaadoppervlakte laa'
zien dat dit in de praktijk onmogelijk zal zijn. Een instellin l

die de grootste naad goed afvult kan de kleinste naad zo mogelij
nog twee keer geheel vullen.

De winst die met automatiseren gemaakt kan worden komt dus va
twee kanten :
Aan de onderkant zou de backingstrip moeten gaan vervallen, e
aan de bovenkant wordt de naad netjes afgevuld.

Daar de produktiemiddelen voor de naadvoorbereiding nog niet be
staan moeten er proefstroken gemaakt worden die de verwachte naa
benaderen. Uitgangspunt daarbij is dat als de benaderde naa
automatisch gelast kan worden er geen problemen verwacht worde
bij het automatiseren van de werkelijke naad. Alleen zal de tabe
(uit figuur 5) misschien bijgesteld moeten worden.
Het profiel van de proefstroken staat in figuur 11 getekend.

Fig. 11 Het profiel van de proefstroken.

2 Bij pendeLend Lassen wordt de toorts haaks op de Lasnaad, over de vooropening heen bewos
met een sneLheid veel groter dan de lassnelheid. In ons gevel geeft dit een betere warmtespreidi
en daarmee een kleinere kans op doorbranden bij een grotere vooropening en/of kleinere rand.
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Als volgende punt moeten nu de variabele lasparameters, en de
zoekingangen voor de tabel bepaald worden.

3.2 Parameter keuze.

In de laswereld worden als kengetallen van een V-naad de
openingshoek (a), de v66ropening (G), en de staande rand (R =
Root Face) genomen [2].
Er is geen reden om hier een andere keus te maken.
Er zijn dan twee maten die genegeerd worden. In figuur 12 zijn
deze gedefinieerd.

Fig. 12 De verschuiving (h), en de hoek (a) die de platen met 7
elkaar maken.

Zolang als de proeflas het tegendeel aantonen wordt er ')2')
vanuit gegaan dat a e V7geen noemenswaardige invloed op de las
parameters zullen heb (daarbij komt dat de hoek a, wanneer
geen speciale maatregelen genomen worden, al gauw opgenomen wordt
in de ingesloten hoek a).

Als instelbare lasparameters worden voorlopig de standaard va
riabelen Las-spanning, -stroom, en -snelheid genomen. Als optie
wordt weI of niet pendelen (P) als vierde parameter achter de
hand gehouden.

Welke invloed zullen veranderingen in de besproken kengetallen
(a, R, G) hebben op de lasparameters (U, I, V, P) ?
- Vergroten van de openingshoek :

Bij een maximale verandering van de openingshoek van 36 0 tot
het maximum van 44 0 betekent maximaal een volume vergroting van
de lasnaad met 8 mm2 •

Een grotere hoek moet dus resulteren in meer materiaal neer
slag.
Voor de eerste las zal de hoek van weinig invloed zijn op de
lasparameters.
Vergroten van de opstaande rand :
Bij de kleinste opstaande rand van 2 mm zal het gevaar van
doorbranding relatief groot zijn. Daarentegen zal bij een rand
van 4 mm en geen v66ropening de inbranding3 minimaal 1.6 mm
~moeten zijn om aan de 80% doorlassingseis te kunnen voldoen.
Een qrotere rand betekent dus dat de heatinput4 groter moet

3 Onder inbranding wordt verstaan de diepte tot hoever het werkstukmateriaal is gesmolten.

4 Onder heatinput wordt verstaan de verhouding tussen de toegevoerde energie, en de lassnelheid.
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worden bij gelijk blijvende materiaalinput5 .
- Vergroten van de v66ropening :

Bij een grotere v66ropening is het gevaar van doorbranding ook
groter. De verwachting is dat de eerste las bij een v66ropening
van 2 rom niet gelast kan worden zonder pendelen. De experimen
ten zullen dit moeten uitwijzen.

De tabel uit figuur 3 die de basis van de regelaar moet gaan vor
men kan nu in een voorlopige versie opgesteld worden (Tabel 1).
Aan de geometrie kengetallen is al te zien dat deze tabel bedoeld
is voor de parameters van de eerste las. Op wat voor kengetallen
de tweede las gestuurd moet gaan worden voIgt naar verwachting
uit de resultaten van de proeflassen (naar verwachting wordt dit
het resulterende lasnaadoppervlak).
Met deze proeflassen zal de tabel behalve ingevuld, eventueel oo~

uitgebreid of ingekrompen moeten worden.

Tabel 1 : Lasparameters versus geometrie kengetallen, geldend
voor de grondlas.

Geometrie kengetallen . Lasparameters .. .
Hoek V66ropening Rand Spanning Stroom Snelheid Pendelen

rom rom V A rom/sec l=aan

36" 0 2 0
3 0
4 0

1 2 0
3 0
4 0

2 2 ?
3 ?
4 ?

44" 0 2 0
3 0
4 0

1 2 0
3 0
4 0

2 2 ?
3 ?
4 ?

Met tabel 1 als uitgangspunt voIgt voor de nauwkeurigheid waarme4
de kengetallen bepaald moeten worden :
- Hoek : e < 4"
- V66ropening: G < 0.5 rom.
- Rand R < 0.5 rom.

Als beginwaarde voor de lasparameters wordt genomen :
- Spanning 22 V

5 Met materiaalinput wordt bedoeld de verhouding tussen de draadsnelheid en de lessnelheid.
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- Stroom
- Snelheid

PrektijkprobLeem Huis voor een echteres ven een OAF truck

220 A
5 tot maximaal 10 rom/sec.

Als schatting voor de nauwkeurigheid waarmee deze lasparameters
ingesteld, en dus geregistreerd moeten worden is genomen :
- Spanning ± 0.5 V
- Stroom ± 5 A
- Snelheid ± 0.1 rom/sec.

De tabel levert een indicatie voor het aantal proeflassen, en dus
het aantal proefstrips. Naar verwachting zullen van beide hoeken
zoln 20 proeflassen, en dus 40 strips nodig zijn.
Om een grotendeels stationair proces te kunnen krijgen moeten de
strips een zekere lengte hebben. Gekozen is voor strips van
600x100x12 mnt.

In de volgende paragraaf wordt gesproken over de kwaliteitscon
trole. Een belangrijk punt is de koppeling hiervan met de laspa
rameters.
Hiervoor zijn twee mogelijkheden :
1 De geometrie van de naad is voor een strip geheel bekend, en

deze proefstrook wordt gelast met een set parameters.
De uitspraak over de kwaliteit geldtdan voor de gehele strip.
Nadeel is dat heel veel strips gelast moeten worden om voor een
geometrie de 'optimale' instelling te vinden.

2 De geometrie van de naad en de lasparameters zijn meetbaar als
functie van de plaats op de proefstrook.
De lasser zoekt tijdens het lassen van iedere proefstrook naar
wat volgens hem de beste instelling is voor de betrokken naad.
Tijdens dit proces worden aIle parameters als functie van de
positie geregistreerd. De kwaliteitscontrole achteraf kan ook
als functie van de positie gebeuren. De koppeling tussen de
(geometrie-, en las-)parameters en de kwaliteit gebeurt dan
achteraf en als functie van de positie.
Tegenover het voordeel dat minder proefstrips nodig zullen zijn
staat de problematiek van een automatische meetopstelling.

Er is gekozen voor de tweede mogelijkheid. In het vierde hoofd
stuk zal deze meetopstelling verder worden uitgewerkt.

3.3 Kwaliteitscontrole.

Kwaliteit is een begrip wat voor ieder lasprobleem een eigen be
tekenis heeft. Er zijn dan ook heel wat methoden am de kwaliteit
te controleren (zie voor een beschrijving van soorten lasfouten
[3] en [10], en voor kwaliteitscontrolemethodes [2]).
De controle van de proefstrips kan in de meeste gevallen relatief
eenvoudig.
In de eerste plaats moet er onderscheid gemaakt worden tussen de
grondlas en de vullas. De totale las voldoet natuurlijk aIleen
daar waar beide lassen voldoen.
Voor de eerste las, de grondlas, zijn er de volgende goedkeur/af
keur bepalingen :
- De doorlassing moet minstens 80% zijn.
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De doorzakking (de lasrups aan de onderzijde) mag niet hoger
zijn dan 2 mID.

Voor de tweede las, de vullas, moet gelden
- Geen randinkartelin~6.
- Regelmatige lasrups .

Goede afvulling, tot een maximale lasrupshoogte van 2 mID.

Het is waarschijnlijk dat bij een geometrie er meerdere laspara
metersets gevonden worden die voor de eerste- en/of voor dE
tweede las de gewenste minimum resultaten leveren.
Tussen deze sets kan een onderscheid gemaakt worden op basis van:

De d66rlassingsgraad (hoe hoger hoe beter) ;
- Eventueel zo min mogelijk materiaal- en energieverbruik.

De kwaliteitscontrole kan dus gebeuren door visuele inspectie val
de proefstroken en geregistreerde data.
Als de v66ropening te klein wordt zal de d66rlassing ultrasool
bepaald moeten worden. Bij DAF is daarvoor apparatuur di~

eventueel gebruikt kon worden.

6 RandinkarteLing is herkenbaar aan reLatief scherpe overgangen op het grensvLak van werkstl
en Lasrups. Bij dynamische beLastingen zijn dit de punt en waar vermoeingsbreuken optreden.

7 Een regeLmatige Lasrups duidt op een stabieL Lssproces. Dasrmee wordt verwacht dat I

kwaLiteit dan ook constant zaL zijn.

26



De meetopstelling

4 De meetopstelling.

Om te kunnen testen of de stelling uit 1.4 een oplossing kan
geven voor het DAF-lasprobleem is een meetopstelling nodig. Als
eerste doel moeten de parameters genoemd in hoofdstuk 3 (zijnde
de spanning U, de stroom I, de snelheid v, de openingshoek a, de
opstaande rand R, en de v66ropening G) geregistreerd kunnen
worden als functie van de positie op een proefstrook terwijl een
lasser door variatie van (U, I, v) probeert een zo goed mogelijke
las te leggen.
Als uitbreiding kan daarna, als de in figuur 5 genoemde tabel
bekend is, het regelsysteem getest worden.

In de registrerende opstelling zijn de volgende componenten
nodig:
1 Voor de lasdata-meting :

Spanningsmeter, stroommeter, snelheidsmeter.
2 Voor de geometriedata-meting

Profielsensor.
3 Voor de koppeling met de kwaliteit

Positiemeter.
4 Voor de besturing, de registratie en de opslag van de data :

Een Personal Computer, met analoge en digitale Input-Output
mogelijkheden, met software.
De ADC en de digitale 10 is gevonden op een insteekkaart ge
naamd Lab-Tender [ 12 , 13]. Deze kaart heeft een groot aantal
gemultiplexte analoge inputs (8 bit), analoge outputs (8 bit),
digitale 10, en een aantal (5) snelle, programmeerbare tellers.

5 Voor de verplaatsing van toorts en profielsensor over de
proefstrip :
Een loopcat1 . De snelheid van deze cat, tevens de lassnelheid,
is instelbaar tussen de 0 en de 20 mm/sec.

6 Voor het lassen :
Een MIG/MAG-lasbron.

7 Proefstroken en een inkleminrichting.

Figuur 13 laat een schematisch overzicht zien van de gehele
opstelling.
De ondergrond van de opstelling is een tafel met 10 mm dik stalen
blade Op dit blad is de inkleminrichting vast gelast, evenals een
aardpunt voor een pool van de lasbron.
De inkleminrichting moet de twee proefstrips, na instelling, kun
nen vastklemmen zodanig dat de toorts bij verplaatsing van de cat
midden over de naad gaat. De instelling is nodig voor de varia
bele v66ropening. Tevens moet de inrichting zorgen voor een
zekere afstand tussen proefstrip en tafel. Behalve dat bij een
grotere v66ropening de strips niet aan de tafel gelast moeten
worden moet de tafel buiten het zichtbare gebied van de profiel
sensor liggen. Is dat niet het geval, dan rekent de sensor de
tafel die hij door de v66ropening heen ziet als de 'bodem' van de
V-naad.

1 Onder een loopcat wordt versuan een wagentje wellce zich met instelbare snelheid Ican
verplaatsen langs een rechtgeleiding.
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Fig. 13 Schematisch overzicht van de meetopstelling.
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een foto te zien van twee strips (samen de
in de inkleminrichting, de sensor (met het

pendelende laserbundel) en de toorts.

(tUiIIJ 'r~f

# ~
Fig. 14 : De proefstrook in de inkleminrichting onder de

profielsensor en de toorts.

In de volgende paragrafen worden een aantal onderdelen van de
opstelling expliciet besproken.
De eerste paragraaf behandelt de spanning- en stroom-meting zoals
die met behulp van een eerder ontwikkeld (gewijzigd) meetinstru
ment gedaan wordt [10,11].
De tweede paragraaf bespreekt de positiemeting, en de snelheids
meting.
De geometrie-kengetallen bepaling met de profielsensor wordt
besproken in 4.3.
De software voor de besturing van de opstelling tijdens het
meten, en voor verwerking van de resultaten wordt in de laatste
twee paragrafen behandeld.

4.1 Spanning- en stroom-meting.

In figuur 15 is een schema te zien van het meetinstrument zoals
dit in [11] besproken is. Tot de aangebrachte wijzigingen [12]
behoren :
- Verbeterde voeding.

ventilatie openingen.
Integratietijd effectieve waarde bepaling.
Aansluiting mogelijk via 'flat-cable' connector met de Lab
Tender IO-kaart in de pc.
Nivo conversie van de standaard uitgangsspanningen naar de
ADC-nivo's van de Lab-Tender.

29



Hoofdstuk 4

Eerder was de galvanische scheiding met opto-couplers al ver
vangen door een scheiding m.b.v. een isolatie versterker (galva
nische scheiding d.m.v. FM-zender en ontvanger).

Behalve de effectieve spanning en stroom wordt ook het gemiddelde
vermogen bepaald. Het was een kleine moeite om ook dit vermoger
mee te nemen in de data-registratie.

LASBRDN

MEETOPSTELLING LASF1\RAMETERS

Zowel voor de effectieve waarde, als voor

Fig. 15 : De spanning- en stroom
meter schematisch.
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Het ingangsbereik van de spanningsmeting is 50 V.
De ADC bestrijkt dit bereik met een 8 bits woord. De resoluti
van de spanningsmeting is dus 0.2 V.
Het ingangsbereik van de stroommeter is 500 A (0.4 Volt over o.
mOhm). Met de 8 bits ADC is dus de resolutie 2 A.
Het uitgangsbereik van de vermogensmeting is 0 tot 26 kW. D
resolutie bij 8 bit is 0.1 kW.
Door de TUE-ijkdienst is de nauwkeurigheid van de meters gecon
troleerd [11]. Bij kleine crestfactoren2 (S3) was de maximal

2 Crestfactor is de verhouding tussen de t~arde en de gemiddeLde waarde ven een signaeL.



fout 0.2%. Bij grotere waarden liep de
stroom-, en spanningskarakteristieken bij
laten een crestfactor van ongeveer 1 zien.
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fout op naar 1%. De
sproeibooglassen [10]

Nauwkeurigheid en resolutie voldoen dus aan de in 3.2 gestelde
eisen.

4.2 Positie en snelheid.

Om de positie van de toorts op de proefstrook te kunnen bepalen
is een incrementele encoder geplaatst op de loopcatrail. De
gemotoriseerde cat loopt over deze rail en is met een snaar
verbonden met de encoder. Bij verplaatsing van de cat draait de
encoderas mee, in een richting die afhankelijk is van de bewe
gingsrichting van de cat. De encoder geeft pulsen af waarbij het
aantal evenredig is met de verplaatsing van de cat.
Het aantal pulsen dat de encoder afgeeft per millimeter verplaat
sing van de cat wordt bepaald door de overbrengverhouding en door
het aantal pulsen/omwenteling welke de encoder geeft (hier 1000).
Figuur 16a laat de twee uitgangspulstreinen van de encoder zien
wanneer de cat beweegt, terwijl 16b de twee uitgangssignalen laat
zien als de cat in tegenovergestelde richting gaat.

A slJLJLJL
----1

-> 1<-
90 graden

B sLrILJL.JL
LJLr--u--L

-> 1<-
270 graden

Fig. 16 : Encoder uitgangspulsen bij beweging van de cat
A : Voorruit B Achteruit.

Als een teller de opgaande flanken van de bovenste pulstrein telt
(onder de voorwaarde dat het andere signaal laag is) en een
tweede teller doet hetzelfde bij de onderste puIstrein dan is het
ver-schil tussen de twee tellerstanden een maat voor de positie
[12].

Het blijkt dat bij een verplaatsing van de loopcat van 500 mm de
encoder 4162 pulsen afgeeft. Dus een millimeter komt overeen met
8.324 pulsen.
De resolutie van de positiemeting is 0.12 mm.

Daar een incrementele encoder gebruikt wordt moet de positie
geinitialiseerd worden. Als nulpunt van de positie-as is het
begin van de proefstrook genomen. De richting van de as is langs
de naad.

Met de positiemeting kan de gemiddelde snelheid bepaald worden
van de cat (en dus van de toorts) op het interval tussen twee
metingen. Daarvoor moet ook de tijdsduur tussen twee metingen
bekend zijn. Deze kan met behulp van de PC-klok bepaald worden.
De resolutie van deze klok is 0.01 sec.
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De gewenste nauwkeurigheid van de snelheidsmeting bepaalt nu de
minimale grootte van het interval waarover de snelheid berekenc
moet worden. Bij 8.3 pulsen/mm zal er minstens 6 mm verplaatsing
nodig zijn om te zorgen dat de resolutie van deze verplaatsing
niet slechter wordt dan de vereiste snelheidsresolutie van 0.]
rom/sec. De snelheid mag dan niet hoger zijn dan 6 mm/sec.
Deze ondergrens aan de verplaatsing hoeft geen probleem te zijn.
Het lasbad heeft een lengte tussen de 5 en de 10 mm, terwijl dE
koppeling tussen kwaliteit en lasparameters ook over groterE
interval len moet gaan (om een redelijk stabiel proces te kunner
beschouwen) .

Mocht de resolutie van de snelheidsmeting onvoldoende zijn, ofte
weI de verplaatsing die nodig is om de snelheid voldoende nauw·
keurig te bepalen wordt te groot, dan zijn er nog twee opties tel
verbetering.
De eerste is het ontwerpen van een stukje elektronica welke he1
mogelijk moet maken om aIle acht de flanken van een periode val
de twee encoder signalen te tellen. Natuurlijk moet ook eel
onderscheid gemaakt worden tussen v66ruit en achteruit lopeno
Verder heeft de gebruikte Lab-Tender kaart behalve de twee reed:
genoemde 16 bit tellers nog drie tellers en enkele standaard fre·
quenties. Hiermee kan een klok met een hogere resolutie gemaak'
worden.

Opmerking
De gebruikte Lab-Tender kaart gebruikt voor de teller- en timer
functies een IC, de AM9513. Dit IC bleek niet te werken op d,
standaard door de PC gebruikte klokfrequentie van 8 MHz. V6e
coromunicatie met dit IC moet de PC-klok omgezet worden op 4.7
Mhz. Dit kan softwarematig.

4.3 Geometrie kengetallen.

In hoofdstuk 3 is gemeld dat de parameters die als zoekingan
voor de tabel gebruikt gaan worden de kengetallen zijn zoals z
in figuur 17 nogmaals gedefinieerd zijn.

e

R

G

Fig. 17 De kengetallen openingshoek a, de v66ropening G,
en de rand R.

uit een 'Fitted data' bericht van de seampilot kunnen deze kenge
tallen berekend worden. De meetpunten uit dit bericht die daar
voor nodig zijn staan aangegeven in figuur 18.
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Fig 18 : De coordinaten uit het 'Fitted data' bericht waarmee
de kengetallen berekend kunnen worden.

De openingshoek e voIgt uit ..
YS1-YR1 YS2-YR2

e = arctan + arctan
ZSl-ZR1 ZS2-ZR2

De v66ropening G kan worden berekend met

[graden]

en de randdikte R wordt bepaald door

Theoretische nauwkeurigheid van de kengetallen.
De onnauwkeurigheid in de berekende kengetallen heeft twee bron
nen.
De eerste is de nauwkeurigheid van de gefilterde datapunten. Vol
gens opgaaf van Oldelft is de afwijking in Y en Z coordinaten
±O.2 mm.
De tweede foutenbron is de toekenning van een meetpunt aan een
coordinaat van het 'Fitted Data' bericht. De grootte van deze
fout is dus afhankelijk van de afstand tussen twee opeenvolgende
meetpunten, en dus van de set-Up 3 instelling van de sensor. Een
kleinere Scan-Hoek, of een lagere Scan-Rate verkleint ook de af
stand tussen twee opeenvolgende meetpunten.

De onnauwkeurigheid in de gefilterde meetpunten van ±0.2 mm le
vert tesamen met bovenstaande formules de volgende fouten op in
de berekende kengetallen voor de gemiddelde DAF-proefstrip:

e = ± 4.5 graden
G = ± 0.4 mm.
R = ± 0.4 mm.

De invloed van de datareductie-, en de datafitting-stap op de
nauwkeurigheid van de kengetallen is moeilijk af te schatten.

3 zie voor de definitie van scan-rate, scan-hoek en wat de set-up instelling van de camera
inhoud hoofdstuk 2, en [14].
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Met de proefopstelling kan gekeken worden hoe in de praktijk dE
nauwkeurigheid uitpakt. In het volgende hoofdstuk worden dE
metingen besproken waarmee deze practische nauwkeurigheid bepaalc
is.

Template en Set-up parameters.
uit hoofdstuk 2 is gebleken dat de metingen van de profielsensol
door een aantal parameters beinvloed kunnen worden. De jUiStl
Set-up instelling kan met het Test & Demo programma dat bij dl
sensor geleverd is gevonden worden.
De beste resultaten werden behaald met de instelling volgenl
bijlage 1.
Behalve verschillende Set-up instellingen is ook geexperimenteerc
met de naadvoorbewerking : ge(staal-)straald en niet gestraald.
De niet gestraalde naden zijn door de geslepen kanten zeer reo
flectief. Goede resultaten waren in beide situaties mogelijl
zonder wijziging van de parameters.
De template parameters zijn in zoverre belangrijk dat er liefs'
altijd een 'MATCH' optreedt tussen de opgegeven naad en dl
zichtbare. Als er geen match optreedt, dan bevat het 'Fittel
data' bericht niet de noodzakelijke punten.
Met de in bij lage 1 opgegeven template-parameters voor een V·
naad wordt een goed resultaat verkregen.
Bij grotere v66ropeningen moet de camera midden boven de naal
zitten. De kleine scan-hoek (10°) laat anders te weinig meetpun
ten op de rand van de plaat vallen. De in het template opgegeve:
'Side clearance' (zie bijlage 1) van 1 mIn (aan beide kanten va:
de V-naad) wordt dan niet gehaald.

4.4 Besturingssoftware.

De PC is het centrale element in de meetopstelling. De bestu
ringssoftware die hierop draait heeft als belangrijkste taak he
verzamelen van lasparameters en geometriedata tijdens het lassen
De (eventueel in files) opgeslagen data kan naderhand verwerk
worden. De hiervoor benodigde software wordt in de volgend
paragraaf besproken.
De gebruikte compiler was TURBO Pascal 4.04 .
De totale software is opgedeeld op grond van onderscheidbar
functies :
1 RS232 Handler & Driver.

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven bevat deze functionele eenhei
procedures en functies die betrekking hebben op de communicati
over de seriele poort via het DIN66020 protocol.

4 Het bij de sensor behorende Test & Demo programma was in Turbo 3.0 (zie oole hoofdstule 2
Deze oude versie van Pascal had als beperleing dat slechts 641e voor programma 'n data gebruilet Ie
worden. De 4.0 versie staat 641e aan data toe terwijl de programmaruimte (m.b.v. 'UNITS') begren
wordt door de hardware.
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De file naam van deze unitS is RS232.PAS.
2 Lab-Tender Handler.

De analoge en digitale IO-kaart in de PC is aangesloten op de
encoder (positie) en de spanning-, stroom, en vermogensmeter.
Procedures en functies voor het initialiseren van de positie,
en voor het bepalen van de positie, tijd, spanning, stroom en
vermogen zijn samengevoegd in de unit LAB_TEND.PAS [12].

3 Globale type en variabele declaraties.
In verschillende units worden dezelfde variabelen
gebruikt. De globale declaraties hiervan staan in
VARLIST.PAS. De naamgeving van de variabelen is
sprekend voor de functie.

4 Sensor berichten.
Om de sensor te besturen moeten specifieke berichten overgezon
den worden via het protocol.
De samenstelling en verzending gebeurt in de procedures die ook
ondergebracht zijn in de unit VARLIST.PAS.

5 Algemeen.
Voor de meting zijn een aantal procedures en functies nodig die
ook bij de dataverwerking gebruikt worden. De unit waarin deze
staan heet DIVERSEN.PAS.

6 Meten.
De procedure die de registratie van data gedurende een meetses
sie regelt staat in de unit METING. PAS.

7 Data verwerking.
De dataverwerking zoals die besproken wordt in 4.5 is onderge
bracht in de unit PLOTTEN.PAS.

8 Hoofdprogramma.
Het zeer korte hoofdprogramma geeft aIleen de keuze mogelijk
heid tussen dataregistratie, dataverwerking en stoppen. De naam
van de file met source code is LASDATA.PAS.

In tabel 2 is de samenhang tussen de diverse units en programma's
te zien. Ook de hierarchische verhouding komt hierin tot uiting.

Tabel 2 : Units die door andere units en het hoofdprogramma
gebruikt worden.

UNITS ..
Naam . RS232 LAB TEND VARLIST DIVERSEN METING PLOTTEN.
RS232 · · · · · ·LAB TEND · · · · · ·VARLIST X · · · · ·DIVERSEN · X X · · ·METING X X X X · ·PLOTTEN · · X X · ·LAS DATA · · X X X X

5 Een UNIT is een TURBO-pascaL 4.0 term voor een stuk programma wat een zeLfstandige eenheid
is, en aLs zodanig ook gecompileerd kan worden. Andere programma's kunnen variabeLen, types,
functies en procedures uit zo'n unit gebruiken.
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Somrnige units gebruiken ook nog enkele standaard tot TURBO Pasca:
behorende units (CRT, DOS, PRINTER). De unit plotten gebruikt 00]

de Graphix Toolbox via de daartoe behorende units (GDRIVER
GKERNEL, GWINDOW, GSHELL).

In de volgende subparagraaf, 4.4.1 wordt de datastructuur waaril
de meetdata wordt opgeslagen (tevens het file formaat) besproken

4.4.1 structuur van de datafiles.

Bij het opstellen van een structuur waarin de meetresultate:
worden opgeslagen moet een afweging gemaakt worden tussen de
- toegestane grootte van de file,
- het maximum aantal metingen in een meetsessie,
- en hoeveel data per meting geregistreerd moet worden.

De noodzaak van afwegen wordt veroorzaakt door
- de file grootte (er zullen nog al wat files aangemaakt worden)
- de beperkte geheugenruimte voor variabelen in TURBO Pascal

(maximaal 64k data, en eventueel 64k dynamische geheugenruimte
samen met de stack en de heap, zie het TURBO 4.0 handbook),

- en doordat niet precies voorzien kan worden wat de dataverwer
king precies inhouden gaat.

In eerste instantie was het uitgangspunt dat de datastructuu
nooit meer gewijzigd moet worden. Een wijziging zou vernietigin
van informatie betekenen de oude files kunnen niet mee
gebruikt worden.
Om eventuele toekomstige wijzigingen in de meetopstelling t
kunnen meenemen (bijvoorbeeld een draadsnelheidsopnemer) was e
ruimte gereserveerd.
Om de files zo algemeen mogelijk te maken werden aIle data die i
een meting verzameld konden worden geregistreerd. Oat beteken
het gehele geometriebericht (52 bytes), en de lasparameters
Bijna 40k aan variabelen ruimte werd dan opgesoupeerd waarbij d
meetsessie uit maximaal 400 metingen bestond. De datafiles krege
dan dezelfde grootte.

De nauwkeurigheidsmetingen van de geometrie-kengetallen gaf ech
ter aan dat het aantal metingen in een meetsessie het beste 2
groot mogelijk kan zijn (zie 5.2).
De eerste laservaringen gaven ook aan dat de gekozen dataverweI
king voorlopig genoeg informatie geeft, en dat het aantal filE
zeer snel groeit.
Het zwaartepunt van de boven genoemde overwegingen verschuif
daardoor. Uitgangspunt van de in bijlage 2 gegeven structuur i
zoveel mogelijk metingen per meetsessie, en zo klein mogelij~

files.
Met deze structuur wordt aIleen de direct nodige informati
bewaar~, voor maximaal 700 metingen per sessie. De resulterenc
file is ongeveer 25k.
De filenaam wordt automatisch gegenereerd, en is gekoppeld aan c
datum en tijd van aanmaak. Dit geeft een eenduidige naamgeving E
de mogelijkheid tot automatische verwerking.
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Behalve meetdata is de file voorzien van een header, waarin
informatie staat over bijvoorbeeld datum en tijdstip van de
registratie, aantal metingen, enz ..
Voordat een file naar disk wordt geschreven kan deze worden
voorzien van commentaar over de meetsessie (maximaal 255
karakters) .
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4.4.2 Dataregistratie tijdens een meetsessie.

De unit METING bevat een procedure, MEASURE, die wanneer opgeroe
pen een of meer meetsessies uitvoert. Onder een meetsessie wordt
verstaan :
1 Initialisatie van de variabelen.
2 Initialisatie van de hardware

- Positie initialiseren,
- RS232 Driver en handler ,
- Sensor. Deze heeft een mode, set-up, en een template bericht

nodig.
3 Verzamelen van data.

Registratie van lasparameters en geometrie en de bijbehorende
positie, mits de toorts minstens 0.3 rom verplaatst is, en er
niet voldaan is aan een van de stopcriteria (zijnde een 'q' van
het toetsenbord, of het maximaIe aantal metingen is bereikt).

4 Weergave van de status van de meetsessie (aantal metingen,
eventuele communicatie fouten met de sensor, samplefrequentie,
enz. ) .

5 Indien gewenst weergave van de meetresultaten op het scherm.
6 indien gewenst naar file schrijven van de data.
7 Afsluiten van de meetsessie : sensor uitzetten.

Ret maximale aantal metingen wordt begrensd door de constantEl
SAMPLES_MAX uit de unit VARLIST. Momenteel staat deze op 700. I

Een sample bevat bij de momentane positie de parameters. Doo
het onvermijdelijke sequentiele karakter van het programm
ontstaat een kleine fout. De positiemeting wordt niet op hetzelf
de tijdstip gedaan als de andere metingen.
De procedure waarmee de positie en de tijd van het sampl
vastgelegd worden (POSITIE_TIJD uit de unit LAB_TEND) kos
ongeveer 3.5 msec. De procedure waarmee daarna de lasparameter
spanning, stroom, en vermogen worden vastgelegd (LASPARAMETER
uit de unit LAB_TEND) neemt ook ongeveer 3.5 msec. in beslag.
Bij de maximale lassnelheid (10 rom/sec.) is de positie onnauwkeu
righeid dan beter als 0.1 rom.

Belangrijker is de onnauwkeurigheid in de positie waarbij d
geometrie bepaald is.
- Door de v66rloop van de camera t.o.v. de toorts is de positi

waarbij de geometrie gemeten wordt de som van de gemete
positie, in mm, en de afstand, in mm, tussen toorts en camer
(In de header van de file wordt deze constante meegenomen al
de variabele DISTANCE, zie bijlage 2).

- Tussen het moment dat de scannende laserbundel loodrecht omlaa
staat en het moment dat de berekende geometrie data verzonde
wordt vanuit de sensor naar de PC zit een tijd van 300 msec.

- De tijd tussen twee geometrie berichten is met de gekozen set
up instelling minimaal 100 msec (bij een procestijd van 30
msec duidt dit op minstens drie parallelle processen in ee
'pipe-line') .

- De tijd nodig om een verzoek om geometrie-data te versturen vi
het protocol is minimaal 0.3 msec. De variatie daarin ka
relatief groot zijn doordat het protocol normal iter allerle
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communicatieproblemen opvangt. Verwacht mag worden dat met deze
variatie de totale berichttijd niet boven de 100 msec uitkomt.

uit bovenstaande voIgt dat de geometrie die als antwoord op een
aanvraag binnenkomt, van een meting is die minimaal 300 msec, en
maximaal 400 msec daarv66r heeft plaatsgevonden.
Dit tijdsverschil van 350 ± 50 msec levert dus samen met de
v66rloopafstand van de sensor dat de positie behorend bij de
geometrie data gelijk is aan :

sGeometrie = (sGemeten + DISTANCE - 0.35*V) ± 0.05*V [rom]

Met V de snelheid op positie SGem~ten.
De onnauwkeurigheid is maximaal b1] V = 10 mm/sec : 0.5 rom
Omdat de koppeling tussen lasparameters en kwaliteit over grotere
interval len moet gaan wordt de snelheidsafhankelijke positiecor
rectie konstant gehouden op 0.35 * 6 ~ 2 rom.

4.5 Dataverwerkinq.

De verwerking van de gedurende een meetsessie verzamelde ~ data
moet de mogelijkheid geven om de parameters te koppelen aan de
kwaliteit van de las.
Gekozen is voor een grafische weergave. De parameters worden
uitgezet tegen de positie.
In het totaal kunnen 8 grafieken geplot worden.
Langs de X-as staat naar keuze (met functietoets F1) de positie
in millimeters, of het numrner van de meting (het sample numrner).
Langs de Y-as kan uitgezet worden :
1 De effectieve lasspanning in Volt.
2 De effectieve stroom in ampere.
3 Ret gemiddelde vermogen in kWatt.
4 De lassnelheid in millimeter per seconde.
5 De oppervlakte van de lasnaad zoals berekend door de sensor in

mrn Z •

6 De v66ropening G (Gap) in millimeter.
7 De openingshoek e in graden.
8 De Rand links, in millimeter.
9 De Rand rechts, in rom.
o De gemiddelde rand R.

Naast het weergeven van de grafieken kan het programma :
- Een nieuwe datafile inlezen.

Wegschrijven en lezen van datafiles gebeurt altijd naar de
directory \MEETDATA. De naam van een datafile is A???????DAT,
waarbij de vraagtekens afhankelijk zijn van datum en tijd van
file-aanmaak.
Data weergeven.
De aanwezige data (van een file, en/of van een juist voltooide
meetsessie) kan weergegeven worden. Er is de keuze tussen
weergave van de lasparameters (en de oppervlakte) of geometrie
informatie.
Kwaliteit invoeren.
De kwaliteit van de gelaste proefstrook kan ingevoerd worden
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als functie van de positie. Eerst moeten de verschillende
onderscheidbare positie-intervallen ingevoerd worden. Daarna
kan een karakter als "kwaliteitsklasse" bij ieder interval
ingevoerd worden.
In de grafieken wordt nu de scheiding tussen twee intervallen
aangegeven door een onderbroken (verticale) lijn. De kwali
teitsklasse wordt onder de X-as ongeveer midden in de interval
len uitgezet.

- Stoppen.
Altijd handig als een programma ook beeindigd kan worden.
In dit geval gebeurt dit met de <ESC> toets.

Enkele functietoetsen hebben een "schakelaar" -achtige functie.
De stand die de omschakelaar behorende bij die functietoets heeft
staat in de onderste regel op het display weergegeven.
AIleen de eerste vier functietoetsen worden gebruikt :
Fl

F2

F3

F4

Beinvloed de X-as :
Geeft de keuze tussen positie in millimeter en samplenummer.
Raster keuze :
Om het uitlezen van de grafiek te vergemakkelijken kunnen eI
verticale en/of horizontale rasterlijnen (gestippeld) in de
grafiek gezet worden. Deze functietoets is een soort vier
keuze schakelaar. Vanuit de beginstand 'RASTER aan' voIgt nc
een keer drukken de stand 'RASTER uit '. De volgende twee
keer drukken levert respectievelijk de stand 'horizontaaJ
RASTER' en 'verticaal RASTER'.
Schalen van de X-as : i
Er is de keuze tussen automatische schaling en normal
schaling van de assen. In het eerste geval ontstaan e
normal iter geen nette schaalwaarden. In het tweede geva
wordt er uitgegaan van :
De positie-as begint bij 0 mm en eindigt op 600 mm.
De eventuele samplenummer-as eindigt bij het hoogste sampl
nummer.
Schalen van de Y-as :
Er is de keuze tussen automatische schaling en normal
schaling van de assen. In het eerste geval ontstaan e
normal iter geen nette schaalwaarden. In het tweede geva
wordt er uitgegaan van :
1 spanning tussen de 0 en de 40 volt
2 Stroom tussen de 0 en de 400 ampere.
3 Vermogen tussen de 0 en de 16 kWatt.
4 Snelheid tussen de 0 en de 16 millimeter per seconde.
5 oppervlak tussen de 0 en de 120 mm2

•

6 V66ropening tussen de 0 en de 4 mm.
7 Openingshoek tussen de 34 en de 50 graden.
8, 9, 0 Rand tussen de 0 en de 8 mm.

Als een van de grafieken op het scherm staat levert een druk 0
een van de volgende toetsen :

<f> File de plot.
Door op <f> te drukken wordt er een file aangemaakt met dezelfd
naam als de betrokken datafile, maar met een van de volgend
extensies :
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.SPN bij een grafiek met de lasspanning,
.. •STR bij een grafiek met de lasstroom,

.VER bij een grafiek met het vermogen,

.SNL bij een grafiek met de lassnelheid,

.oPP bij een grafiek met de oppervlakte,

.GAP bij een grafiek met de v66ropening,

.HK bij een grafiek met de openingshoek,

.RND als de grafiek een plot van de randdikte was.
De aangemaakte ASCII-file bevat twee kolommen :
De eerste kolom is de X-as van de plot, en de tweede is de Y-as
van de plot.

<g> Grenzen instellen
De grenzen van de assen van de weergegeven grafiek kunnen
bijgesteld worden. Als richtindicatie worden de oude waarden
weergegeven.
Behalve nieuwe assen kan de grafiek ook door een filter gehaald
worden. Dit filter bepaalt het lopende gemiddelde van de grafiek,
en elimineert uitschieters. De twee kenmerken van dit filter
kunnen onder dit menu ingesteld worden.
Het eerste kenmerk is het aantal samples waarover gemiddeld
wordt. Het ingevoerde getal, K, zorgt ervoor dat voor sample I
het gemiddelde wordt berekend over de samples I-K tot I+K (Dus
over 2K+1 samples). Het is mogelijk om 'toekomstige datal mee te
nemen omdat de profielsensor v66r de toorts zit. Daarbij worden
er minder eisen aan de toegestane lasnaadvariaties gesteld als er
over 20 metingen rond een meting gemiddeld wordt, dan wanneer
aIle 20 metingen betrekking hebben op de voorafgaande naad.
Het tweede kenmerk is het percentage dat een meetwaarde mag
afwijken van het laatst berekende lopende gemiddelde, wil het
meegenomen worden in de berekening.
Omdat eigenlijk niet het aantal samples waarover gemiddeld mag
worden maatgevend is, maar de afgelegde afstand wordt op het
scherm weergegeven hoeveel millimeter er gemiddeld tussen twee
samples is afgelegd. Als eerder besproken.kan voor deze afstand
minimaal de lasbadlengte genomen worden. Bij voorkennis over de
variatie van de betreffende grafiek kan een grotere afstand
mogelijk zijn (zo zal bijvoorbeeld de openingshoek bij de
proefstrips niet over een paar centimeter veranderen).

<h> Hardcopy
Door op de <h> van het keyboard te drukken wordt aangegeven dat
men een hardcopy van de plot wile
Als eerste wordt dan het grafische scherm naar de printer
gestuurd, gevolgd door dezelfde informatie die met <i> op het
scherm kan worden gezet.
Aan het eind voIgt een I Form Feed I, waarna men weer in het
grafiek-keuze-menu terug is.

<i> Informatie over de plot.
De grafiek verdwijnt van het scherm, en wordt vervangen door
informatie over de plot.
Deze informatie bestaat uit o.a. het gemiddelde en de standaard
deviatie van de plot, het aantal samples in de registratie, het
aantal mismatches in de geometrie metingen, enz.
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Na het drukken van een willekeurige toets komt men weer in het
grafiek-keuze-menu.
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5 Metinqen en meetresultaten.

Op de foto in figuur 19 is de meetopstelling uit figuur 13 te
zien. De tweede foto, figuur 20, geeft een indruk van het on
vriendelijke milieu welke het lassen met zich mee brengt. De
eerste metingen hebben moeten aantonen dat in deze omgeving de
registratie probleemloos verloopt. De genomen maatregelen
(spatschermen, galvanische scheiding en ruimtelijke opstelling)
bleken afdoende.

I

•

_/

Fig. 19 De meetopstelling.

Fig. 20 : Een impressie van het lassen.
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5.1 Controle van de lasparameter reqistratie.

De momentane spanning, stroom, en het vermogen komen via de RMS
meter en de ADC op de Lab-Tender in de datafile terecht.
Om deze weg te controleren is de schakeling van figuur 21
gebruikt.
Met de instelbare gelijkspanningsbron E1 kan een lasspanning
gesimuleerd worden. De potentiometer R1 geeft de mogelijkheid om
een spanningsval over de shuntweerstand na te bootsen.
Een ingestelde stroom en spanning levert ook een bekende waarde
voor het vermogen.

0Igttale .., --~_ do PC

D
I:>

[•••§ii'j8j]
/

, ~ 0 9
I I • I ! \ I • ~, ; .~r zYf~ f ; 1 • 1: T: ', }rer I I \ \ 15'" ,

Meter

Tender

. -
18881

'-Lasspemirl\r""". etroom
en Ve'TTlOg8l meting

Lab

RMS

Fig. 21 : opstelling voor de controlemeting op de laspara-
meter registratie.

De ingestelde waarde van deze drie parameters kan vergeleke~
worden met de uitlezing op de RMS-meter, en met de waarde zoal
die in de PC geregistreerd wordt.
De fout die op deze weg onstaat kan bepaald worden als functi,
van de ingestelde waarde. I

De kwantiseringsfout door de ADC moet overeen komen met de
verwachte waarde (anders zijn er niet beschreven wijziginge~
aangebracht in de range en de versterking van de RMS-meter).

In bijlage 3 zijn geregistreerde waarden van een aantal metingen
(samples) uitgezet tegen het sample-nummer. Hieruit voIgt :
Resolutie spanningsmeting 0.2 Volt

stroommeting 2 Amp.
vermogensmeting: 0.1 kWatt.

De resolutie van de metingen komt overeen met de in hoofdstuk 4
bepaalde. De geregistreerde waarde kwam overeen met de ingestel
de.
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Fig. 22 Procentuele fout bij de spanning-, stroom en de
vermogensmeting als functie van de ingestelde waarde
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In figuur 22 z1Jn drie grafieken te zien, waarin staat uitgezet
de gemeten procentuele fout als functie van respectievelijk de
ingestelde spanning, de stroom en het vermogen.
Voor de spanning- en de stroommeting is zowel de relatieve fout
in de uitlezing op de RMS-meter als die in de geregistreerde
waarde uitgezet. Als geregistreerde waarde is hier het gemiddelde
over een aantal samples genomen.
Voor de geregistreerde spanning blijkt de afwijking beter dan 1%
te zijn, mits dit groter is dan de resolutie van 0.2 Volt.
Ook de lasstroom-registratie heeft een afwijking die beter is dan
1% als dit groter is dan de resolutie van 2 Amp.
De bepaling van het gemiddeld vermogen door de RMS-meter is
duidelijk foutief. De geregistreerde waarde blijkt in het ver-i
wachte werkgebied (20 Volt, 200 Amp.) zo'n 8% te klein te zijn. r

De snelheid wordt zoals in hoofdstuk 4 staat bepaald als de
afgeleide van de positie naar de tijd. Om aan de in 4.2 gestelde
resolutie eis te kunnen voldoen, onafhankelijk van de werkelijke
snelheid, wordt de snelheid berekend door het positieverschil
over 12 samples te delen door de bijbehorende tijdsduur.
In figuur 23 en figuur 24 zijn twee grafieken te zien. De
momentane positie en tijd is 700 keer geregistreerd.

Lds-snelh~id (MM/seC.J
uersus S.Hple nUMMer (A173163~)

6.00

5.88

5.75

5.63

5.50

5.38

5.25

5 . 13

5.00
0 120 2~0 360

SaMple nUI1Mer
.. so 600

Fig. 23 Berekende lassnelheid uit de positie en tijd
registratie van een meetsessie.

De snelheid, V, behorend bij samplenummer I is bepaald door:

v = [mm/sec. ]

met : SI de positie, en TI de tijd bij sample I.
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Beide grafieken hebben langs de X-as de metingen (samplenummes)
staan, en langs de Y-as de berekende snelheid. De onderste
grafiek laat een gedeelte van de bovenste zien.
De gemiddelde verplaatsing tussen 12 samples was hier 8.4 mm.
Over het gehele traject was de gemiddelde snelheid 5.46 mm/sec.
met een standaard deviatie van 0.12 mm/sec
De grafieken laten zien dat de resolutie voldoet. Ook laten ze
zien dat de snelheidsvariaties van de loopcat groter zijn dan de
schatting van de benodigde instelnauwkeurigheid (zie 3.2). Het
cyclische karakter van de variaties wordt waarschijnlijk veroor
zaakt door een niet geheel centrische overbrenging in de loopcat.

De lasexperimenten moeten laten zien of deze variatie toegestaan
is.

L.s-~nelheid CMH/sec.J
versus S~Hple nUMMer (A1731637)

6.00

S 88

5 7S

5 63

5 50

5.38

5.25

5 . 13

5.00
100 110 120 130

SiiU1P Ie nUHHer
1'+ 0

Fig 24 Berekende snelheid bij 50 metingen van een meet
sessie (zie ook figuur 5.5).

Conclusies :
- De spanningsmeting heeft een nauwkeurigheid die beter is dan 1%

bij een resolutie van 0.2 Volt.
De stroommeting heeft een nauwkeurigheid die beter is dan 1%
bij een resolutie van 2 Amp.
Het bepalen van het gemiddeld vermogen uit de momentane stroom
en spanning wordt door de RMS-meter niet correct gedaan.
De snelheid kan met voldoende nauwkeurigheid gemeten worden.
Er is een cyclische snelheidsvariatie veroorzaakt door de
loopcat. De grootte is ongeveer ±0.2 mm/sec.

5.2 Nauwkeuriqheid van de kenqetallen bepalinq.

Voorafgaand aan deze metingen is gezocht naar de optimale set-up
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instelling voor de sensor, en naar de juiste template beschrij
ving. De belangrijkste problemen kwamen voort uit de kleine
openingshoek van de naad. Zoals besproken in hoofdstuk 2 heeft
dat als gevolg dat de meetpunten op de schuine zijde van de naad
op een beduidend grotere onderlinge afstand liggen. Pas bij een
zeer kleine scan-hoek (10°) werd de onderste punt van de V-naad
met v66ropening goed gezien.
Verder is het effect van verschillende voorbewerkingen van het
materiaal bekeken : niet bewerkt, staal stralen en spuiten met
zwarte en blauwe verf. Verven verslechterde het resultaat.
Bij de juiste set-up en template keuze (bijlage 1) blijkt al dan
niet stralen van weinig invloed .

In de inklem-inrichting zijn twee DAF-proefstrippen ingeklemd. De
resulterende V-naad had een openingshoek van 44 0. Doordat de
inklemming zorgde voor een Z van 182° (zie 3.2 of appendix 3).
De gevreesde rand van een strip was aan een kant groter dan aan
de andere kant, met een maximum van 2 mm. De brede rand van de
ene strip lag tegenover de smalle van de andere.
De v66ropening was met het blote oog ingestelde op 1 mm.
De twee strips waren niet helemaal recht. Daardoor verloopt de
verschuiving H (zie 3.2) van bijna 0 rom in het begin tot 1 a 2 mm
op het einde.
De geometrie-kentalgrafieken van een meetsessie zouden
ongeveer de volgende waarden moeten laten zien :

Openingshoek 46"
V66ropening 1 rom.
Rand 2 rom.

De oppervlakte van dit profiel is dan ongeveer 57 mmz •

De linkse vier grafieken in figuur 25 geven van een meetsessie de
door de sensor berekende oppervlakte en de berekende geometrie
kengetallen als functie van de positie op de proefstrook.
Ze laten zien dat de variatie in de kengetallen groter is dan
toegestaan (zie 3.2). Daarbij zijn er duidelijk een aantal
uitschieters.

De vier rechtse grafieken van figuur 25 zl.Jn gelijk aan de
1 inkse, behalve dan dat ze door het f ilter besproken in 4.5
gehaald zl.Jn. Het gemiddelde werd hierbij berekend over de
samples 1-10 tot 1+10. De gemiddelde afgelegde afstand over die
21 samples was 16 mm. Het filter was voor iedere grafiek zc
gekozen dat de uitschieters geelimineerd werden.

Om te kunnen kontroleren welke variaties in deze grafieken meet
fouten zijn is dezelfde proefstrook nog 2 maal gemeten.
In figuur 26 zijn de linkse vier grafieken de (gefilterde)
resultaten van de tweede meting, en de vier rechtse van de derde
meting. Het aantal samples waarover gemiddeld is, is weer 21. De
afgelegde weg daarin 16 rom.
De verschillen tussen een linker en een rechter grafiek worder
gezien als meetfouten.
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Fig. 26 Twee maal de geometrie kengetallen van twee meet
sessies, beide gefilterd.
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Dit betekent voor de nauwkeurigheid van de metingen :
oppervlakte ± 0.5 mm2

Openingshoek ± 1 graden
V66ropening ± 0.2 mm
Rand ± 0.2 rom

Het filteren blijkt dus noodzakelijk te zijn om de gewenste
nauwkeurigheid te halen.
Over hoe meer samples er gemiddeld kan worden op een gelijkblij
vend positie interval, hoe beter. Dus een hoge samplefrequentie
en een hoge bovengrens voor het maximaal te registreren samples
is gewenst.

5.3 Lasexperimenten.

Er zijn een aantal lasexperimenten gedaan.
De functie van de eerste waren voornamelijk, zoals vermeld om de
opstelling te testen.
Ook bleek uit de resultaten dat de kwaliteitscontrole voorlopig
visueel kan blijven. De beoordeling betreft de onderkant van de
proefstrook en gaat over de maten van doorlassing en doorzakking.
De kwaliteit kan opgedeeld worden in een aantal klassen die met
het blote oog te onderscheiden zijn. Tabel 3 geeft ze aan.

Tabel 3 Visuele kwaliteitsklassen voor de grondlas.

Aanduiding . Betekenis .. .
1 Minder dan 80% doorlassing.
2 Doorlassing tussen de 80% en de 100%
3 Doorlassing schommelt rond de 100%
4 Doorlassing beter dan 100% tot perfect.
5 Te veel doorzakking.
6 Doorbranding.
? Geen visuele beoordeling mogelijk.
N Niet in beschouwing genomen (b.v. hechtlas).

De werkwijze bij de lasexperimenten is als voIgt:
1 Inklemmen van de strips met een op het oog afgestelde v66r

opening.
2 Registreren van de geometrie van de naad. Als nulpunt van de

positie wordt het begin van de proefstrook genomen.
3 Hechtlassen aanbrengen. Op het einde van de naad, in het mid

den en een enkele keer ook in het begin worden de twee in
geklemde strips gehecht.

4 De geometrie van de gehechte naad wordt geregistreerd.
5 De grondlas wordt gelegd. Natuurlijk met registratie van de

parameters.

Voordat eventueel de tweede las gelegd wordt is de geometrie weer
vastgelegd.
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In bijlage 4 en 5 z~Jn de resultaten van twee lasexperimenten te
zien. Deze bijlagen bevatten een groot aantal grafieken, van
registraties die gemaakt zijn v66r en na hechten, en tijdens het
leggen van de grondlas.
In iedere grafiek geven verticale stippellijnen de scheiding
tussen twee kwaliteitsklassen weer. Onder de X-as zijn de
bijbehorende klasse-aanduidingen te zien.
Deze twee experimenten zijn hier weergegeven omdat ze een
duidelijk ander resultaat weergeven. De grafieken uit bijlage 4
geven een gelukte meting aan, waarbij aIle parameters naar
tevredenheid geregistreerd zijn. Dit in tegenstelling met bijlage
5, waar de geometrie-registrati€ nieuwe problemen laat zien.
De resultaten van de twee experimenten zullen nu apart besproken
worden.

Experiment 1
De proefstrook was een ongestraalde V-naad, met een openingshoek
van 44°, en zonder gefreesde rand.
Uit de resultaten in bijlage 4 voIgt :
- De vervormingen door de warmte-inbreng bij hechten en daarna

bij lassen komen duidelijk tot uiting in de grafieken met de
v66ropening en de oppervlakte.
Dat een hechtpunt tijdens het lassen een draaipunt is laten
deze grafieken ook zien.

- De openingshoek varieert weinig door hechten of lassen.
- Zonder over reproduceerbaarheid te spreken voIgt uit de

grafieken behorende bij de eerste las :
De V-naad met een

openingshoek van 46°,
v66ropening van 1 rom, en een
rand kleiner dan 0.5 rom

wordt optimaal gelast bij
~ Spanning 22.5 < U < 24 V

Stroom : 225 Amp.
Snelheid : 5.8 rom/sec

of 1 Spanning
Stroom
Snelheid

21 < U < 23 V
230 Amp.
5.8 mm/sec.

- De grens tussen de tweede instelling en een instelling die
teveel doorzakking geeft is niet groot. Vergroten van de stroon
met ruim 5 ampere is voldoende (een goede instelling zou dus
22.5 V en 225 Amp zijn).

- De stroomverhoging die rond de positie 500 mm plaatsvond
resulteert pas later in een te grote doorzakking.

Verder is de snelheidsvariatie niet in het lasuiterlijk terug te
herkennen (zowel niet aan de boven- als aan de onderzijde).

Experiment 2.
De proefstrook had een openingshoek van 44°, een gefreesde ranc
van ongeveer 2 mm' en was gestraald.
De grafieken staan in bijlage 5.
In tegenstelling tot de grafieken van het eerste experiment maker
ze, op de oppervlakte grafieken na, geen betrouwbare indruk.
Over de grafieken valt het volgende te zeggen :
- De registraties van de kengetallen v66r het hechten komen
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overeen met de verwachtingen.
- De grafiek met de v66ropening na hechten en tijdens de eerste

las laten zien dat de betrouwbaarheid sterk afneemt als de
waarde onder de 1 rom daalt. De hier niet afgedrukte grafieken
zonder filteren en middelen maken dat nog duidelijker.

- De rand wordt niet goed meer bepaald na het hechten en tijdens
het lassen. Dit is gekoppeld aan het slecht te bepalen zijn van
de v66ropening : beide hangen af van de punten R1 en R2 die de
sensor geeft.
De oppervlakte wordt door de sensor berekend uit de meetpunten.
De betrouwbaarheid van de oppervlakte lijkt daarom aan te
duiden dat de problemen onstaat in het 'data fitting' gedeelte
van de sensor dataverwerking. Zeker is dit niet. Variatie in de
meetpunten rond R1 en R2 werken niet zo sterk door in de
oppervlakte.

- Ook de openingshoek hangt af van R1 en R2, maar is minder
gevoelig voor de variaties. De grafieken laten dit ook zien.

- Het verloop van de stroom geeft aan dat in het laatste traject
het lasproces niet stabiel is.
De spanning laat met enkele pieken zien dat de boog regelmatig
bijna dooft.
Om de stabiliteit van het proces te kunnen beoordelen mogen
stroom en spanning niet gemiddeld of gefilterd worden.

Ook bij deze las zijn de snelheidsvariaties niet in het uiterlijk
terug te herkennen.

De problemen met de nauwkeurigheid van R1 en R2 zijn nog eens
nader bekeken. Figuur 27 laat zien waar ze vandaan komen. Het
eerste plaatje laat de V-naad zien zoals die eruit zou moeten
zien wanneer de sensor na datareductie [14] op de meetpunten een
lijnen benadering van het profiel heeft. De getekende punten A
tot en met H behoren tot de oorspronkelijke set meetpunten. De
punten C en 0, die op de rand liggen zullen veel variatie verto
nen. De oorzaak hiervan zit in de hier zeer schuin invallende
laserbundel. Behalve een grote kans op complete reflectie
betekent het ook een grote afstand tussen twee naast elkaar lig
gende meetpunten op een rand (zie 2). Het tweede plaatje toont
een mogelijk eindstadium van het reductie proces. Er wordt een
foutief einde bereikt als aIle overgebleven punten op een afstand
van minder dan 0.5 mm liggen (dit wordt bepaald met de parameter
'surface finish' in de template beschrijving, zie bij lage 1 en
[14]) .

A E F B

~
---c""

Fig. 27 : Foutieve datareductie.
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Er zijn dus een aantal eindresultaten van het reductieproces
mogelijk die leiden tot verkeerde waarden voor R1 en R2.

Het is eenvoudig om de ondergrens te berekenen voor de meetbare
v66ropening bij een V-naad met openingshoek van 44· in 12 mm
plaat met een rand van 0 mm. Deze is ongeveer 0.6 mm.
Bij een controlemeting bleek voor gestraalde en ongestraalde
plaat de grens bij 0.8 mm te liggen.
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6 Conclusies en aanbevelingen.

Om de geometrietabel te kunnen opstellen die de basis voor de
processturing vormt is een proefopstelling gemaakt die een ruime
parameterset als functie van de positie kan registreren.
Voor deze opstelling geldt :
- De effectieve spanning wordt gemeten met een nauwkeurigheid van

1% bij een resolutie van 0.2 Volt (de effectieve waarde wordt
bepaald over ongeveer 0.1 sec.).

- De effectieve stroom wordt gemeten met 1% nauwkeurigheid bij
een resolutie van 2 Amp. (effectieve waarde bepaling ook weer
over O. 1 sec.)

- De snelheid wordt gemiddeld over ongeveer 10 mm, en heeft dan
een nauwkeurigheid beter dan 0.1 mm/sec (bij een snelheidsin
stelling kleiner dan 10 mm/sec.).

- De positie wordt geregistreerd met een resolutie van 0.133 mm.
- De lasparameters worden bepaald als functie van de positie.

Deze positie wordt bepaald met een onnauwkeurigheid kleiner dan
0.1 mm.

- Ook de geometrieparameters worden bepaald als functie van de
positie. De maximale positieonnauwkeurigheid hierbij is 2 mm.

- De oppervlakte van de lasnaad wordt na middelen over 20
metingen met een nauwkeurigheid van ±0.5 mm2 bepaald.

- De geometrie-kengetallen bepaling met de sensor is aan beper
kingen onderhevig. Wordt hieraan voldaan dan is na middelen
van de gemeten waarden over 20 metingen (10 v66r, en 10 na de
betrokken meting) de nauwkeurigheid van
- de openingshoek ±1',
- de v66ropening ±0.2 mm,
- de rand ±0.2 rom.

De nauwkeurigheid van de geometriemeting is afhankelijk van de
beschouwde naad, en hoe deze in het gezichtsveld van de camera
ligt. De nauwkeurigheid kan aIleen experimenteel vastgelegd
worden.
Voor de betrokken naad voldeed de geometriemeting aIleen aande
gestelde nauwkeurigheidseisen als over 20 metingen gemiddeld
werd. Deze 20 metingen worden in de tijd, en daardoor in de
plaats op het werkstuk, na elkaar gedaan. Een hoge meetfrequentie
verkleint de weg die afgelegd wordt gedurende die 20 metingen.

De weglengte waarover de profielmetingen gemiddeld mogen worden
is afhankelijk van de variaties in de naad. Middelen over een te
grote weglengte kan tot gevolg hebben dat behalve de meetruis ook
echte naadvariaties onzichtbaar gemaakt worden.
Bij het DAF-Iasprobleem zijn de variaties klein. De weglengte
waarover gemiddeld mag worden is gesteld op maximaal 25 mm.
Een ondergrens voor deze weglengte is de lasbadlengte. Deze bleek
tussen de 5 mm en de 10 mm te zijn.

De geometriemeting gaat niet altijd goed. De problemen sluipen
binnen met de datareductie methode die de sensor gebruikt.
Gebruik van de 'fitted data' betekent voor deze naad :
- De vooropening kan aIleen gemeten worden als deze groter is dan

0.8 mm.
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- De rand kan aIleen gemeten worden als die buiten het gezichts
veld van de sensor blijft.

Deze waarnemingen gelden wanneer de profielsensor 'uitgelijnd'
boven de naad bevestigd is.

De lasexperimenten, en de koppeling tussen de kwaliteit van de
grondlas en de parameters laten het volgende zien :
- Het verloop van stroom en spanning geeft een indruk over de

processtabiliteit.
Het lasresultaat hangt mede af van de voorgeschiedenis (warmte
inbreng). De geometrietabel moet parameters bevatten die altijd
leiden tot een goed lasresultaat. Dit betekent dat er een
verboden gebied (waarin toch een goed resultaat bereikt wordt)
moet komen tussen afkeur instelling en goedkeur instelling.
Het bleek mogelijk om een naad met een vooropening van 1 rom en
geen rand met goede kwaliteit te lassen.
Is het mogelijk om de rand geheel weg te laten ? Dit maakt de
naadvoorbereiding, zowel als de herkenning eenvoudiger.

Om te kunnen onderzoeken of een geometrietabel de basis van de
MIG/MAG lasprocesregeling kan zijn moeten de kentallen van de
betrokken naad voldoende nauwkeurig bepaald kunnen worden. Dit
betekent dat het werk op twee manieren voortgezet kan worden. Er
kan gezocht worden naar een gewijzigde naadvorm die beter door de
sensor gemeten wordt. Bijvoorbeeld een minder scherpe openings
hoek of geen rand.
Een tweede weg is afstappen van het I fitted data I bericht. De
'template matching' stap in de sensor dataverwerking is gemaakt
om een specifieke naad uit de gereduceerde data waarin meerdere
naden zichtbaar mogen zijn, te herkennen.
Uitgaande van de oorspronkelijke meetpunten en de voorkennis dat
aIleen een specifieke V-naad in beeld is kan de nauwkeurigheid
waarmee de bepaling van de vooropening en de rand gedaan wordt
misschien vergroten.
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Appendices

APPENDIX 1 : Materiaaloverdrachtsvormen bij MIG/MAG-lassen.

Het procestype en z1Jn toepassingsgebied wordt voornamelijk
bepaald door de vorm waarin het gesmolten materiaal-transport
plaatsvindt.
Dit transport wordt bepaald door de krachten die op een druppel
werken. Deze krachten moeten de druppel van de elektrodetip af
splitsen en naar het smeltbad transporteren.
(Zoals in hoofdstuk 1 genoemd zijn de bepalende krachten
oppervlaktespanning, zwaartekracht, elektromagnetische kracht,
aerodynamische krachten)
Deze krachten worden beinvloed door de samenstelling van het be
schermgasen de gasflow, het elektrodemateriaal, de pOlariteit, en
de stroomsterkte.
Het materiaaltransport dat onder invloed van deze krachten
plaatsvindt wordt gekenmerkt door de grootte, de vorm, en de
snelheid van de druppels, door de overgangsfrequentie, en door de
regelmaat van de druppelovergang.
De klassificatie van het procestype gebeurt op basis van boven
staande en is weergegeven in figuur 1.

Transfer

Bridging Free flight

Short-circuiting

Globular

I
drop

Spray

drop-spray rotating

Fig. 1 : Materiaal-overdrachtsvormen geklassificeerd.

Bij "bridging transfer" gebeurt de materiaal overdracht doordat
het gesmolten lasdraaduiteinde kontakt maakt met het smeltbad.
Dit in tegenstelling tot de "free-flight" overdrachtsvorm, waar
bij de gesmolten druppels via een vrije vlucht onder invloed van
een van de genoemde krachten plaats vindt.
Bij "globular transfer" is de druppeldiameter aanzienlijk grote!
dan de lasdraaddiameter. De druppelfrequentie is laag.
Daar tegenover staat de "spray transfer" mode waarin de afge
splitste druppel een kleinere diameter heeft, en een druppelfre
quentie die beduidend hoger ligt.
De in figuur 1 voorkomende materiaaloverdrachtsvormen worden nl
stuk voor stuk besproken.

Short circuiting transfer.
Deze overdracht wordt gekenmerkt door de kortsluiting die het
vloeibare metaal van de lasdraad maakt met het lasbad.
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Dit kortsluitbooglassen treedt op wanneer gewerkt wordt met lage
spanningen en stromen (lage draadsnelheid). De booglengte is
relatief kort.
De elektrische boog wordt door de sluiting periodiek gedoofd. Ook
in de stroom-, en de spanningskarakteristieken komt dit tot
uiting.
Een stabiel kortsluitlasproces wordt gekenmerkt door een relatief
stabiele kortsluitfrequentie. Door het relatief lage vermogen zal
de "burn-off rate" (lasdraad afbrand snelheid) laag zijn. (bij
een stabiel proces is deze afbrandsnelheid natuurlijk gelijk aan
de draadsnelheid.) Om voldoende materiaal-, en warmte inbreng te
krijgen moet dan ook met een lage lasvoortgangssnelheid gewerkt
worden. Als voordeel geeft deze burn-off rate de mogelijkheid tot
het lassen van dun plaatmateriaal. Een tweede voordeel van kort
sluitbooglassen is dat er in iedere positie gelast kan worden.

Drop transfer
Bij hogere spanningen en stromen ontstaat de eerste soort open
boog materiaal-overgangsvorm. Dit gebied wordt ook weI het half
openboog gebied genoemd. Kenmerkend voor deze overgangsvorm is de
grote doorsnede van de druppels (tot 6 maal de diameter van de
lasdraad) De overheersende kracht bij het transport is de zwaar
tekracht.
De druppelfrequentie is relatief laag. De grote van de druppels
en de variatie daarin geven geen stabiel proces.
Het stroom-spanningsgebied waarbinnen dit proces actief is, is
smal en moeilijk instelbaar. In de praktijk is het een ongewenste
instelling voor de materiaaloverdracht, die sowieso al onbruik
baar is wanneer niet onder de hand gelast wordt.
De stroom-, en spanningskarakterestieken zijn weI minder dyna
misch dan bij het kortsluitlassen.

Projected transfer
Ook in deze vorm is de druppeldiameter nog groter dan de draad
diameter, echter de elektromagnetische krachten beginnen nu ook
een rol te spelen. Voor deze instelling is weer een grotere
spanning en vermogen nodig.
Net als bij de vorige materiaaloverdrachtsvorm is het werkgebied
van deze instelling weer klein, en is het een in de praktijk niet
gewilde overgangsvorm.

Drop-spray transfer
De druppeldiameter is nu ruwweg de draadiameter terwijl de over
heersende kracht van elektromagnetische oorsprong is.
Hoewel het een gewenste instelling is die ook weinig spatverlie
zen geeft is het werkgebied van deze instelling ook klein.
De bedoeling van puls-Iasapparatuur is met behulp van een juiste
instelling van de pulsparameters in dit drop-spray gebied te ko
men. Het zo verkregen proces is stabiel, werkt met een relatief
hoge druppelfrequentie, en kan ook voor positie lassen gebruikt
worden.

streaming transfer
De elektrode heeft nu een taps toelopende tip waarvan met een
hoge frequentie druppeltjes afstromen. De doorsnede van de
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druppels is kleiner dan de draaddiameter Het ruime werkgebied be
gint bij hoge spanningen en stromen : het zogenaamde sproeiboog
lassen.
Het grote vermogen levert een hoge neersmeltsnelheid. De posities
waarin gelast kan worden zijn onder de hand en staande hoeklas
sen.
Ten opzichte van het kortsluitlassen heeft het sproeibooglassen
als voordeel dat het een gladder lasoppervlak door de fij nere
druppel-overdracht, een minder bolle lasrups en minder spatver
liezen geeft.

Rotating transfer
Deze vorm treed op bij hoge stroomdichtheden gecombineerd met een
lange draaduitsteek. Het einde van de elektrode wordt zachter
door de joule verwarming en de boogwarmte. Dit slappe uiteinde
draait onder invloed van de elektomagnetische krachten. De roter
ende elektrode tip splitst daardoor druppels af met een hoge
snelheidskomponent in tangentiEHe richting ten opzichte van de
elektrode.
Het is een ongewenste procesmode met bijzonder veeI spatverlie
zen.
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functie van de
van de stroom.
draadsnelheids-

grafieken levert twee lineaire functies
met I Stroom [A]

W : Draadsnelheid [meter/minuut]
V : Spanning [V]
K : Konstante

Appendices

APPENDIX 2 : Uittreksel van een artikelenserie :
'Synergic control in MIG welding.' door M. Amin en
Naseer-Ahmed, Metal construction 1986

deel 1 Afleiden van de parametrische relaties.

(januari 1987, p22-28)
Er is via de empirische weg gezocht naar parametrische relaties
welke een stabiel sproeibooglasproces beschrijven.
Als nodige en voldoende voorwaarde voor de stabiliteit van dat
proces wordt het konstant zijn van de booglengte genoemd.
Namelijk bij een konstante booqlengte is de afbrandsnelheid van
de elektrode konstant, en is er een regelmatige vorm van
materiaal overdracht.
Er zijn experimentele data verzameld over de relatie tussen
stroom, spanning, en draadsnelheid in het sproeibooggebied
wanneer de booglengte en de stick-out konstant gehouden wordt.
De metingen zijn uitgevoerd met verschillende beschermgassen.
Als lasbron werd een stroombron gebruikt (daarmee wordt de af
stelling van de draadsnelheid zeer belangrijk om vastlopen van de
lasdraad in het smeltbad of "burning in" te voorkomen).
Bij verschillende draadsnelheden zijn de voor een konstante
booglengte nodige stroom en spanning genoteerd.
Dit levert grafieken op voor de stroom als
draadsnelheid, en voor de spanning als functie
(stroombereik 100-500 A, spanningsbereik 20-32 V,
bereik 2-16 m/min.)
curve-fitting van deze
op: I = K1W + K2

V = K3 1 + K4

De konstanten moeten voor ieder draad-materiaal/dikte/gassoort en
booglengte/stick-out bepaald worden. Er worden aan de hand van de
metingen een aantal waarden voor de konstanten gegeven.

De gebruikte meetmethode voor de booglengte wordt niet besproken.
Er wordt geen relatie gelegd met het al of niet goed zijn van de
las. De lassnelheid wordt niet vernoemd.
Een vergroting van de draadsnelheid met een factor 8 zoals dat
hier gebeurt moet echter een kwalitatief andere las geven.

Deel 2 Vermogen-stroom regeling.
(juni 1987, p331-340)

Met de in deel 1 afgeleide relaties voor stroom en spanning wordt
het vermogen :

P = K312 + K41
Deze empirische relatie (geldend voor een booglengte/gassoort/
draad-soort/dikte) geeft het benodigde vermogen aan om bij een
gegeven stroom de booglengte konstant te houden.
Wordt de stroom en de spanning gemeten dan kan eenvoudig een
werkelijk vermogen berekend worden.
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Fig 1 : Blokschema van de vermogen-stroom regelaar.

De performance van de regelaar wordt besproken voor verschillende
vormen van de draadsnelheid (continu, ramp, sinus, blok). De
oscillogrammen van stroom, spanning, en draadsnelheid worder
gegeven. Bij deze performancetesten is weer een stroombror
gebruikt omdat eventuele regelfouten dan onmiddellijk gesigna
leerd kunnen worden.
Het blijkt dat de regelaar over een groot gebied "werkt".
Het effect van de procesparameters op de konstanten K3 en K~

wordt besproken.

Opmerkingen :
Er wordt niet gesproken over booglengte(controle)metingen.
De gegeven oscillogrammen laten zien dat de regeling van dE
stroombron een spanningsbron maakt.

deel 3 Lineaire spannings-stroom regelaar.

Ontwerp van een synergische regelaar voor sproeiboog en kort·
sluitbooglassen.
Er wordt uitgegaan van de in het eerste deel afgeleide relatiE
tussen stroom en spanning (bij konstante booglengte):

V = K3 1 + K4
De konstanten moeten voor het sproeiboog- en het kortsluitboog
lassen bepaald worden voor iedere kombinatie van gassoort,
lasdraadsoort en dikte.
Er worden een aantal empirische waarden gegeven.
De regelaar zou aIleen werken voor spanningsbronnen, terwijl dl
in deel 2 gegeven regeling met aIle soorten bronnen om kan gaan.
De gemeten stroom wordt gebruikt voor het bepalen van de las
spanning. Figuur 2 geeft dit aan.

, Lasbron hr----toorts

J 1

Fig. 2 Regeling op basis van de lineaire spannings-stroom
karakteristiek.
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De performance van de regel ing is getest voor kontinue, ramp
vormige, blokvormige en driehoekige draadsnelheidsvariaties.
Zowel van de sproeiboog als voor de kortsluitboogproeflassen z~Jn

oscillogrammen gegeven. Ook deze figuren laten zien dat de
geregelde lasbron een spanningsbron-karakteristiek heeft.

opmerkingen :
Hoe de konstanten bij kortsluitbooglassen bepaald zijn is niet
duidelijk. Er wordt niet meer gesproken over de booglengte,
terwijl als kriterium bij de metingen gold een konstante
booglengte. Een constante booglengte is bij kortluitlassen nogal
relatief.

conclusies :
Als belangrijkste conclusie kan uit deze artikelenserie getrokken
worden dat een zo ideaal mogelijke spanningsbron als lasbron een
zelf regelend effect geeft waarbij een verandering in de draad
snelheid bijna geheel gecompenseerd wordt door de stroom zodat de
booglengte en daarmee de stabiliteit van het lasproces, bijna
konstant blijft.
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Bijlagen

BIJLAGE 1 : Set-up en Template instelling veer de Seampilet.

00(1"

I

o

Fig. 3.1 V-naad herkenningsparameters.

Set-Up Parameter

Scan Width •
Scan Rate
Center Offset.
Measurement Unit
Warning Intensity level.
Error Intensity level.
Camera Mounting Dir.
Fitted Data Mode.
Fitted Data Rate.
Filtered Data Mode
Filtered Data Rate.
Sensitivity.. •

Waarde

10·
10 Sc./sec.

O·
mm.

ox
OX

backward
Fitted meso
10 mes./sec.
Reduced data
10 mes./sec.
high

Template parameter

Template Side
Seam selection
Tracking range
Depth
Shift distance
Orientation
Length of bevel

idem, part 2
Minimum side clearance

idem, part 2
Seam width
Angle between face

and top of plate
idem, part 2

Included angle
Angle between plates
Edge preparation
Surface finish
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Mnem.

S

SS
T

o
H

o
P1

P2
V1
V2
W

X1
X2
Y

Z

E

F

typical

left
last

O·

IIIIJl

26 mm

40·
180·

5 nun
0.5 nun

devi at

:t4s·

:t24 m

:t1s·
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Bijlagen

BIJLAGE 2 : structuur van de meetdata files.

Onderstaand is, in Pascal, de gebruikte structuur te zien.
De constante SAMPLES MAX is de bovengrens voor het aantal meting
en in een meetsessie:

CONST
Samples_Max =700;

TYPE
Data = record

Year
Month
Day
Hour
Minute
TMX_Error_Cnt
RCV_Error_Cnt
Data_Mode
Samples
Distance

Comment
Geometrie
PCtijd
Positie
Spanning
Stroom
Vermogen

END;

Word
Word
Word
Word
Word
Integer;
Integer;
Byte
Integer;
Integer; { Afstand in 1 mm tussen >

{ sensor en toorts. >
String[255]; { Commentaar bij de meting>
Array[1 .. Samples_Max,1 .• 21] of Byte;
Array[1 •. Samples_Max] of Real; {in sec.>
Array[1 .. Samples_Max] of Integer; {in 0.1 mm>
Array[1 .. Samples_Max] of Integer; {in 0.1 Volt>
Array[1 •• Samples_Max] of Integer; {in 0.1 Amp.>
Array[1 •• Samples_Max] of Integer; {in Watt>

De data structuur valt in twee stukken uit een. Het eerste
gedeelte is de File-Header. Hierin staat informatie over :
- de datum en het tijdstip van de registratie,

het aantal communicatiefouten bij het zenden (TMX) naar, en
ontvangen (RCV) van berichten van de sensor,
het soort data wat van de sensor opgevraagd is (hier altijd
'Fitted data', dus DATA MODE = 143, de 'Type Code,l van het
sensor bericht) , -
het aantal metingen die in de meetsessie gedaan zijn (dus
maximaal gelijk aan SAMPLES MAX),
de voorloopafstand van de sensor, in millimeters (gedefinieerd
als de kortste afstand tussen het vlak van de scannende
laserbundel en de, aan dat vlak parallel lopende hartlijn door
de lasdraad),
commentaar bij de meetsessie zoals deze v66r opslaan van de
data is ingevoerd (in de string COMMENT).

Het tweede gedeelte van het record bevat de meetresultaten van de
meetsessie verdeeld over 6 array's.

1 De berichten die tussen sensor en PC worden verstuurd zijn voorzien van een herkennings·
byte. Dit byte, de 'Type Code', geeft 66nduidig aan over wat voor soort bericht het zich handelt.
Daarmee ligt dus het format van het bericht vast.
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Deze array's hebben dezelfde lengte : elementen met gelijke index
z1Jn meetwaarden van een meting (sample).
De maximale lengte wordt moet dan weer bepaald worden door
SAMPLES MAX.
Over de-verscillende array's valt het volgende te zeggen :
- PCtijd[l •• Samples_max] :

Deze array bevat de tijdstippen waarop de metingen zijn gedaan.
Ieder tijdstip is de momentane PC tijd omgereken~ in seconden,
en met een resolutie van 1/100 seconde.

- Positie[l .. samples_max] :
De positie waarbij een meting gedaan wordt, wordt opgeslagen in
deze array. Een waarde uit deze array stelt de positie uitge
drukt in tienden van millimeters voor.

- Spanning[l •. Samples_max] :
De gemeten spanning wordt na vermeniqvuldigen met 10 opgeslagen
in dit array.

- stroom[l .. samples_max] :
Ook de gemeten stroom wordt eerst met 10 vermenigvuldig~
voordat ze in dit array wordt weggeschreven.

- Vermogen[l .. Samples_max] :
Het gemeten vermogen wordt in Watts weggeschreven.

- Geometrie[1 .. Samples_max,1 .. 21] :
In deze matrix wordt een gedeelte van het ontvangen sensor
bericht (Type Code : Data_Mode) ter grootte 21 bytes, opgesla
gen. De volgende tabel geeft de betekenis van een kolom aan :

Geometrie[Sample_nummer,I] , met index I =
1 : View Status = 0 : geen data beschikbaar (sensor is uit)

1 : geen object binnen het gezichtsveld.
2 : object zichtbaar maar geen MATCH
3 : 'restoration' (?)
4 : MATCH

2 Oppervlakte, minst significante byte van 4 bytes.
3 Oppervlakte, tweede byte.
4 Oppervalkte, derde byte.
5 Oppervlakte meest significante byte.
6 R1, Y-Coordinaat low order byte.
7 R1, Y-Coordinaat high order byte.
8 R1, Z-Coordinaat low order byte.
9 R1, Z-Coordinaat high order byte.

10 : Sl, Y-Coordinaat low order byte.
11 Sl, Y-Coordinaat high order byte.
12 : Sl, Z-Coordinaat low order byte.
13 Sl, Z-Coordinaat high order byte.
14 R2, Y-Coordinaat low order byte.
15 R2, Y-Coordinaat high order byte.
16 R2, Z-Coordinaat low order byte.
17 R2, Z-Coordinaat high order byte.
18 S2, Y-Coordinaat low order byte.
19 S2, Y-Coordinaat high order byte.
20 : S2, Z-Coordinaat low order byte.
21 S2, Z-Coordinaat high order byte.

Een kolom van Geometrie[K,I] bevat aIleen geldige data als de
View Status gelijk is aan 4.
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BIJLAGE 3 : Resolutie van de spanning- stroom- en vermogens-
meting.

Onderstaande drie grafieken geven de gemeten spanning respectie
velijk stroom en vermogen van een aantal opeenvolgende metingen.
De ingestelde waarden waren respectievelijk : 12.5 Volt, 250 Amp,
en 13.6 kWatt.

L~~-~p~~~in~ rUoltJ
ver~u~ S~Hple ~UHHer (~03~1220)

12.87

12.7S

1~ . €Z

L~~-~troOH r~Hp.J

u~r~ys S~Hplt ~UHH~.· (A03~1~:07)

H' 1';· ZZ
S~HP Ie f,UHHetO

L~~-verHo~e~ rk~~~~J

ver~u~ S~Hple ~UHHer (A03~1~16)

1~ . (lC'

1~: . £.2

1::: .f.O r----..
1~: . ~:7

I I I I I I . I I ,
1~ 1 <. ~~ 2t ~: (,

$;'H~' Ie f,UHHetO

B .2~ 1
1~: . 1~: '

1~: . C. (. ],......,----r--r--r--r---r--.--.,--,--,-...,...---,---,---,-....,.....-....,.....-...,.--.-...,...-,
HI
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BIJLAGE 4 : Grafieken van lasexperiment 1 :

De proefstrook had een openingshoek van 44°, was ongestraald en
had geen rand.
De grafieken staan per drie op een bladzijde. Behalve bij de
grafieken van de stroom, spanning, en snelheid bij het lassen is
de eerste grafiek telkens van de registratie vOdr hechten, de
middelste van de registratie na hechten, en de onderste grafiek
van de registratie tijdens de eerste las.
De kwaliteitsbeoordeling staat aangegeven door verticale stippel
lijnen in de grafieken en een klasse-aanduiding bij de onderste
grafiek.

VOOR HECHTEN
Totaal afgelegde weg
Gemiddelde verplaatsing tussen twee metingen
Aantal metingen
Aantal mismatches

553 mm
0.82 mm

675
3

Oppervlakte
Openingshoek
Vooropening (gap)
Rand

Gemiddelde
75.64 mm'
45.42°

1.62 mm
0.27 mm

Stand.Dev.
0.99 mm'
0.60°
0.08 mm
0.07 mm

Gemiddeld over
23 samples
23 samples
23 samples
23 samples

Filter op
10%

5%
40%
40%

NA HECHTEN :
Totaal afgelegde weg
Gemiddelde verplaatsing tussen twee metingen
Aantal metingen
Aantal mismatches

543.6 mm
0.82 mm

663
2

Oppervlakte
Openingshoek
Vooropening (gap)
Rand

Gemiddelde
70.51 mm'
45.64°

1.23 mm
0.39 mm

Stand.Dev.
0.82 mm'
0.60°
0.07 mm
0.14 mm

Gemiddeld over
23 samples
23 samples
23 samples
23 samples

Filter op
5%
5%

40%

40%

TIJDENS EERSTE LAS:
Totaal afgelegde weg
Gemiddelde verplaatsing tussen twee metingen
Aantal metingen
Aantal mismatches

574.50 mm
0.82 mm

700
23

Gemiddelde Stand.Dev. Gemiddeld over Filter op
Oppervlakte 70.41 mm' 1.03 mm' 23 samples 4%
Openingshoek 45.80° 0.58° 23 samples 5%
Vooropening (gap> 1. 10 mm 0.12 mm 23 samples 40%
Rand 0.36 mm 0.14 mm 23 samples 40%
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BIJLAGE 5 : Grafieken van lasexperiment 2 :

De proefstrook had een openingshoek van 44°, was gestraald en
had een rand.
De grafieken staan per drie op een bladzijde. Behalve bij de
grafieken van de stroom, spanning, en snelheid bij het lassen is
de eerste grafiek telkens van de registratie voor hechten, de
middelste van de registratie na hechten, en de onderste grafiek
van de registratie tijdens de eerste las.
De kwaliteitsbeoordeling staat aangegeven door verticale stippel
lijnen in de grafieken, en een klasse-aanduiding bij de onderste
grafiek.

VOOR HECHTEN
Totaal afgelegde weg
Gemiddelde verplaatsing tussen twee metingen
Aantal metingen
Aantal mismatches

556.60 mm
1.06 mm

527
1

Gemiddelde Stand.Dev. Gemiddeld over Fi 1ter op
Oppervlalc.te 56.64 mm' 0.38 mm' 19 samples 5%
Openingshoelc. 46.25" 0.61· 19 samples 5%
Vooropening (gap) 1. 08 mm 0.11 mm 19 samples 50%
Rand 1.53 mm 0.18 mm 19 samples 40%

NA HECHTEN :
Totaal afgelegde weg
Gemiddelde verplaatsing tussen twee metingen
Aantal metingen
Aantal mismatches

543.00 mm
0.82 mm

661
1

Oppervlalc.te
Openingshoelc.
Vooropening (gap)
Rand

Gemiddelde
54.44 mm'
46.79·

0.56 mm
1.29 mm

Stand.Dev.
0.40 mm'
0.53·
0.68 mm
0.17 mm

Gemiddeld over
23 samples
23 samples
23 samples
23 samples

Filter op
5%
5%

50%
50%

TIJDENS EERSTE LAS:
Totaal afgelegde weg
Gemiddelde verplaatsing tussen twee metingen
Aantal metingen
Aantal mismatches

593.70 mm
0.88 mm

673
7

Oppervlalc.te
Openingshoelc.
Vooropening (gap)
Rand

Gemiddelde
55.66 mm'
45.37·

1. 17 mm
1.22 mm

Stand.Dev.
3.90 mm'
1.22·
0.72 mm
0.36 mm

Gemiddeld over
23 samples
23 samples
23 samples
23 samples
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Filter op
20%
10%
50%

100%
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