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SAMENVATTING

Voor een ASEA irb6-robot is een naadvolgsysteem voor het automatisch lassen
ontwikkeld. Dit naadvolgsysteem maakt gebruik van een robotsysteem en een
camerasysteem. Het doel van de afstudeeropdracht is met name om het
robotbesturingssysteem aan te passen en uit te breiden.

Het ontwikkelde naadvolgsysteem behoeft niet over a priori-informatie omtrent
de werkstuk-geometrie te beschikken.

De camera is bevestigd op de robot. Hierdoor is de positie van de camera
afhankelijk van de stand van de robot.

Het camera-systeem kan naden detecteren. Hiertoe maakt het gebruik van
gestructureerd licht, een CCD-camera en een verwerkingssysteem. Het innemen van
beelden gaat autonoom.

Essentieel voor het ontwerp is de kopp' ling tussen camera-informa:ie en de
stand van de robot. Hiertoe is een sigl leringsmechanisme ontworpen. Naar
aanleiding van een naadpositie-detectie wordt een actief programma van het rbs
onderbroken, waarna de robotstand geregistreerd wordt.

De ontwikkelde uitbreiding van het rbs bestaat uit een naadvolg-algoritme, een
camera-correctie-algoritme en een hoogteregelaar.

De beperkingen van het camera-systeem hebben het ontwerp in grote lijnen
bepaald.

Om de problematiek van het naadvolgen te begrenzen zijn voor de eerste fase van
het ontwerp een tweetal restricties ingevoerd. Er is van uitgegaan dat de
lasnaden in een plat vlak liggen en de lastoorts rotatie-symmetrisch is.

Het verdient tenslotte aanbeveling om het camera-systeem bestuurbaar te maken,
na te gaan of een gemeenschappelijke klok kan worden toegepast en voorzieningen
te treffen om de betrouwbaarheid van de te vergroten.

SUMMARY

A system to track welding seams has been developed for an ASEA irb6-robot. It
consists of a robot-system and a vision-system. The aim of the study is to
adapt and to extend the robot controller.

The developed system doesn't require any a priori information about the
geometry of the seams.

The position of the camera is related to the robot-configuration since the
camera is attached to the robot.

By using structured light, a CCD-camera and a processing system the vision
system detects seams. Camera images are taken autonomously.

The link between vision-information and the robot-configuration is essential in
the development of the system. An active program on the robot controller is
interrupted due to a seam-detection. Next the robot-configuration is
registered.

The extension of the robot controller consist of an algorithm to track seams,
an algorithm to correct positions of the camera, and an attitude controller.

The limitations of the vision-system have dictated the design.

In the first stage of the development two constraints have been introduced in
order to simplify the problems of tracking seams. The seams are located in a
flat surface and the torch'of the robot is rotation symmetrical.

It is recommended to improve the vision system to obtain controllability, to
examine the possibility of usage of a common clock and finally, provisions have
to be made to increase the reliability of the sensor systems.
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1 INLEIDING

In het kader van het afstuderen in de vakgroep Meten en Regelen van
de faculteit Elektrotechniek is een naadvolgsysteem ontwikkeld. Dit
naadvolgsysteem maakt gebruik van een robotsysteem met een
ASEA irb6-robot en een camerasysteem. Ret doel van de
afstudeeropdracht is om met name het robotbesturingssysteem aan te
passen en uit te breiden.

De vakgroep Meten en Regelen bestaat o.a. uit een Robotgroep en een
Visiongroep.

De Robotgroep is reeds gestart met de ontwikkeling van een uitbrei
ding van het robotbesturingssysteem. Ret is de bedoeling om, in de
nabije toekomst, met ~ehulp van camera-informatie de bovengenoemde
robot te gaan sturen.

De Visiongroep heeft reeds een camerasysteem ontwikkeld dat lasnaden
kan detecteren.

De laboratoria van de beide groepen zijn in een ruimte
ondergebracht.

Voor de opdracht is de volgende probleemstelling geformuleerd:

Ontwerp ten behoeve van het automatisch lassen, met behulp van
camera-informatie, een naadvolgsysteem. Dit systeem kan niet
beschikken niet over a priori-informatie omtrent de
werkstuk-geometrie.

Achtereenvo1gens worden de volgende stappen gezet.
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt de beschikbare apparatuur
beschreven.
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resultaten van een literatuur
studie omtrent de methode van lasnaadinspectie vermeld.
In hoofdstuk 5 is een programma van eisen, beperkingen en
restricties geformuleerd.
De bevestiging van de camera op de robot wordt beschreven in
hoofdstuk 6.
De keuze van de verbinding tussen het camerasysteem en het
robotbesturingssysteem is onderzocht in hoofdstuk 7.
In de hoofdstukken 8 en 9 worden de aanpassingen/uitbreidingen van
het camerasysteem en het robotbesturingssysteem beschreven.
In hoofdstuk 10 wordt de imp1ementatie van de
aanpassingen/uitbreidingen van het robotbesturingssysteem
beschreven.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 11 de aanpassingen, die nodig zijn om
naadvolgen te kunnen demonstreren, beschreven.
Ret verslag eindigt met conclusies en aanbevelingen.
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2 BET ROBOTSYSTEEM

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt het beschikbare robotsysteem beschreven. Dit
systeem bestaat uit:

- een ASEA irb6-roboti
- een besturingssysteem.

De volgende zaken komen achtereenvolgens aan de orde:

de standaard RRR-roboti
- de ASEA irb6-robot;
- het robotbesturingssyteem.

2.2 DE STANDAARD RRR-ROBOT

Een standaard RRR-robot bestaat uit een aaneenschakeling ( keten )
van stijve lichamen. Deze lichamen worden links genoemd. Een kant
van de keten is verbonden met de voet ( de zogenaamde basis ), de
andere kant van de keten is vrij en kan worden uitgerust met een
gereedschap. De links zijn scharnierend met elkaar verbonden en
worden door elektromotoren bewogen.

De stand van de robot ten opzichte van de basis kan op de volgende
manieren worden gedefinieerd:

- door de positie van de hand en de orientatie van de pols ten
opzichte van het wereldstelsel;

- door de verdraaiingen van de motorassen ten opzichte van de
initiele stand van de robot.

De scharnier-assen zijn genummerd. As 1 bevindt zich het dichtst bij
de basis. As 2 bevindt zich op I-na dichtst bij de basis, enz. Op
scharnier-as n is de mechanische interface bevestigd
( conform ISO 9787 ).

De links zijn genummerd van 1 tot en met n-l, beginnend bij de link
die verbonden is met de basis.

De stand van een willekeurige link x ten opzichte van de basis,
uitgezonderd de eerste link in de keten ( link 1 ), is afhankelijk
van :

- de hoekverdraaiing om de scharnier-as tussen link x en
link x-I, en

- de stand van link x-I ten opzichte van de basis.

2.3 DE ASEA IRB6-ROBOT

De ASEA irb6 robot is een RRR-robot met 4 links en
5 scharnier-assen. Zie figuur 1.
De scharnier-assen zijn genummerd van 1 tot en met 5, beginnend bij
de scharnier-as tussen link I en de basis.

De links zijn genummerd van I tot en met 4, beginnend bij de link
die verbonden is met de basis.
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Figuur 1 De ASEA irb6-robot

Op elke scharnier-as is een coordinatenstelsel, conform de
Denavit-Hartenberg convent ie, gedefinieerd.

Bij de nummering van de coordinatenstelsel zijn de normen conform
ISO 9787 gehanteerd. Het nummer van het coordinatenstelsel is gelijk
aan het nummer van de scharnier-as waarop dit coordinaten-stelsel is
gedefinieerd.

De ASEA irb6-robot is uitgerust met parallel-mechanismen. Zie
figuur 2. AIle links van deze robot, uitgezonderd link 1, hebben de
parallel-eigenschap.

Oat wil zeggen dat de orientatie van een link x ten opzichte van de
basis afhankelijk is van:

- de hoekverdraaiing om de scharnier-as tussen link x en
link x-I en,

- de stand van link 1 ten opzichte van de basis.
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Figuur 2 Parallel-mechanismen van de ASEA irb6-robot

Voorbeeld: Een rotatie om scharnier-as 1 heeft een
orientatieverandering van link 2 ten opzichte van de
basis tot gevolg. De navolgende links in de keten, te
weten link 3 en link 4, behouden hun oorspronkelijke
orientatie ten opzichte van de basis.

2.4 BET ROBOTBESTURINGSSYSEEM

2.4.1 ALGEMEEN

Het bestaande robotbesturingssysteem is door de robotgroep van de
Vakgroep Meten en Regelen ontwikkeld.

In deze paragraaf komen de volgende zaken aan de orde:

- het model van het robotbesturingssysteem;
de hardware waaruit het robotbesturingssysteem is opgebouwd;

- een omschrijving van de functie van de hardware.

2.4.2 RET ROBOTBESTORINGSSYTEEM-MODEL ( RaS-MODEL )

Om een sensor-interactieve robot te laten functioneren
( taakspecificatie - taakuitvoering ) dienen een aantal complexe
processen te worden doorlopen. Om deze reden wordt als regel gebruik
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gemaakt van een robotbesturingssysteem ( rbs ) met een hierarchische
structuur. In een hierarchische structuur wordt een hoofdprobleem
opgesplitst in een aantal deelproblemen. Door samenvoeging van de
deeloplossingen wordt het hoofdprobleem opgelost.

.
n1veau

motoren

joystick

5

4

3

2

1

o
Figuur 3 Model van het bestaande robotbesturingssysteem

Door J.S. Albus e.a. ( [22] Albus) is een model voor een
hierarchische besturingsstructuur beschreven. In figuur 3 is dit
model voor het bestaande rbs weergegeven.

Op het hoogste niveau van het rbs-model wordt de taak
gespecificeerd. Deze taak wordt op elk volgend niveau opgesplitst in
een aantal deeltaken voor het onderliggende niveau. Op het laagste
niveau worden spanningen gegenereerd voor het aansturen van de
servomotoren.

De positiesensoren leveren informatie omtrent de motorassen van de
robot aan het laagste niveau. Deze informatie wordt vertaald voor
processen op een hoger gelegen niveau.

2.4.3 BESCHRIJVING VAN BET MODEL

Het model bestaat uit 6 niveaus, genummerd van 0 tot en met 5.
Niveau 5 is het hoogste niveau; niveau 0 is het laagste niveau. Zie
figuur 3.
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se niveau - SRL-programma's

Op dit niveau wordt een taak gespecificeerd door een
computerprogramma geschreven in de SRL programmeertaal
(SRL = Structured Robot Language). De taakspecificatie bestaat uit
een sequentie van bewegings-instructies ( PTP-move, VIA-move, enz.
die aan het onderliggend niveau worden doorgegeven.

4e niveau - Baanberekening

Op dit niveau wordt een bewegingsinstructie, afkomstig uit een SRL
programma of uit het proces Joystick, vertaald naar een reeks
TCP-posities ( TCP = Tool Center Point ), ook weI setpoints genoemd,
in een cartesische ruimte. Elk element uit deze reeks wordt
aangeboden aCin het onderliggende niveau.

3e niveau - Coordinatentransformatie

Op dit niveau wordt een TCP-positie in de cartesische ruimte
getransformeerd naar bijhorende scharnieras-hoekverdraaiingen van de
robot, die worden doorgegeven aan het onderliggende niveau.

2e niveau - Interpolatie

Op dit niveau wordt, volgens de methode van lineaire interpolatie,
in een interval tussen twee setpoints, een bepaald aantal nieuwe
setpoints gegenereerd. In het bestaande rbs is dit aantal 7. De
oorspronkelijke- en de nieuwe setpoints worden doorgegeven aan het
onderliggende niveau.

Op het Ie niveau komen twee processen voor, namelijk Regelalgoritme
en Resolverinterfaces.

Regelalgoritme

Op dit niveau worden, volgens een bepaald algoritme ( PID, MRAC,
enz. ), stuursignalen gegenereerd. Deze stuursignalen zorgen er voor
dat het verschil tussen de aangeboden- en de gemeten hoekverdraaiing
zo klein mogelijk wordt.
De stuursignalen worden doorgegeven aan het onderliggende niveau.

Resolverinterfaces

Op dit niveau worden de analoge uitgangssignalen van de positie
sensoren vertaald voor het proces Regelalgoritme.

Op het oe niveau komen twee processen voor, namelijk Motoren en
Positiesensoren.

oe niveau - Motoren/Positiesensoren

Op dit niveau worden de stuursignalen vertaald naar spanningen, die
versterkers van de motoren sturen.

Op dit niveau wordt eveneens de stand van de motorassen door
sensoren waargenomen. De analoge uitgangssignalen van deze sensoren
worden aangeboden aan het bovenliggende niveau.

De lagen SRL-programma's, Baanberekening en Coordinaten
transformatie in het rbs-model zijn geimplementeerd op de PC-486.
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De lagen Interpolatie en Regelalgoritme in het rbs-model zijn
geimplementeerd op de rekenkaarten.

2.4.4 BARDWARE WAARUIT BET RBS IS OPGEBOUWD

Het bestaande rbs bestaat uit de volgende delen:

een behuizing, waarin ondergebracht zijn de volgende onderdelen:
• voeding;
• resolverinterfaces;
• rekenkaarten, namelijk : master-rekenkaart, le-rekenkaart

2e-rekenkaart;
• digitaal-analoog convertor, geimplementeerd op de zogenaamde

DAC-kaart:
• versterkers;
• PC-bus/VME-bus interface, geimplementeerd op de zogenaamde

Bit3-kaart;

personal computer type 486 ( PC-486 )

In figuur 4 is weergegeven hoe de delen, de voeding uitgezonderd,
met elkaar verbonden zijn.

c::;::=J.o....---1 versterkers 1+"----------------..,

resolver

Interfaces

VME-bU5

P2-bus

PC 486-bus

1e 

rekenkaart

BIT 3

kaart

PC 4BB

( ARBITER)

2e 

rekenkaart

CAe

kaart

Figuur 4 Overzicht van de hardware van het bestaande rbs
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2.4 . 5 FONCTIEOMSCHRIJVING VAN DE H.ARDWARE:-----------------

In figuur 5 is een functioneel overzicht van de hardware van het
bestaande rbs opgenomen.

~ selpolnls

~ resolverwaarden

_ synchronisatie-
variabeilln

r:::::~......~ versterkers

DAe

kaart

...

resolver

interfaces

master

rekenkaart

..-
BIT 3

kaart

...
1e 

rekenkaart

....
...
...

....

.. 
~,-~:,,~·',t>l_'t-':';

( ARBITER)

28 

rekenkaart

PC 486

Figuur 5 Functioneel overzicht van de hardware

Hierna volgt een functieomschrijving van elk deel van de hardware
afzonderlijk.

De Master-rekenkaart

In figuur 6 is het dataflow-model van de Master-rekenkaart
weergegeven.
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Figuur 6 Dataflow-model van de Master-rekenkaart

De Master-rekenkaart heeft de volgende taken:
het co6rdineren van de processen die geimplementeerd zijn op
de rekenkaarten.
Een hardware-timer genereert elke 4 milliseconden een
interrupt. In de hieropvolgende programma-onderbreking worden
er besturings-signalen voor andere processen gegenereerd. In
tabel 1 is een functioneel overzicht van deze besturings
signalen opgenomen. De timer-interrupt is cruciaal voor de
besturing van de robot en heeft dus de hoogste prioriteit.
het inlezen van de gemeten motoras-hoekverdraaiingen, de
zogenaamde resolverwaarden, uit de resolver interfaces, via de
zogenaamde P2-bus. De resolverwaarden worden hierna gekopieerd
naar het geheugen van de le-rekenkaart.
Deze acties worden elke 4 milliseconden uitgevoerd;
het kopieren van een setpoint uit het Bit3-buffer, dit is de
gewenste TCP-positie, naar het geheugen van de
master-rekenkaart.
Deze actie wordt elke 32 milliseconden uitgevoerd;
het toetsen van de gewenste TCP-positie aan de volgende
criteria:

de motoras-hoekverdraaiingen van de robot, die de gewenste
TCP-positie bepalen, dienen zich binnen vooraf gestelde
grenzen te bevinden ( de werkruimte van de robot ).
de motoras-hoekverdraaiingen van de robot, om van de
huidige- in de gewenste TCP-positie te komen, dienen zich
binnen vooraf gestelde grenzen te bevinden;
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het corrigeren van een gewenste TCP-positie, die niet aan de
bovengenoemde criteria voldoet.
Als een hoekverdraaiing een bepaald maximum overschrijdt dan
wordt deze vervangen door de maximaal toegestane
hoekverdraaiing;
het kopieren van valide setpoints naar het geheugen van
1e-rekenkaart ;
het initialiseren van het robotsysteem.
Dit houdt in dat de robot in de initiele stand wordt gebracht
waarna de counters op de resolverinterfaces gepreset worden.

Tabel 1 Functioneel overzicht van de besturingssignalen

Periodetijd Functieomschrijving

4 ms Naar aanleiding van dit signaal wordt de
stand van de robot bepaald
( resolverwaarden ) .

4 ms Naar aanleiding van dit signaal worden de
regelaars op de 1e-rekenkaart gestart.

32 ms Naar aanleiding van dit signaal wordt een
setpoint uit het Bit3-buffer gekopieerd.

Ret toetsen en corrigeren van gewenste TCP-posities wordt door het
safety-proces uitgevoerd. Zie figuur 6.

,..---------_._._------ ------,

~ !
r ....

I
I
I

II i
distributerf-""";"!~..."... '.' ~. '. . > setpolnts
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resolvers i I'" elke 4 rns

I
!
L............•
2e/3e-rekenkaart

~
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fr:

Lr
controlle h: -;:... Inter- ...

polatleI'" I'"

....
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setpolnts
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Figuur 7 Dataflow-model van de 1 e -rekenkaart
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De 1e-rekenkaart

In figuur 7 is het dataflow-model van de 1e -rekenkaart weergegeven.

De 1e-rekenkaart heeft de volgende taken:

- het distribueren van resolverwaarden en setpoints naar de
2e -rekenkaart;
Deze actie wordt elke 4 milliseconden uitgevoerd.
Op de 2e -rekenkaart zijn nog geen processen geimplementeerd.
Vooruitlopend op een toekomstige situatie worden de
resolverwaarden en setpoints op deze kaart gebufferd.

- het genereren van stuursignalen, zodanig dat het verschil
tussen de gewenste- er de gemeten TCP-positie minimaal wordt.
Deze actie wordt elke 4 milliseconden uitgevoerd.

De 2e -rekenkaart

De rekenkaarten zijn door middel van een zogenaamde VME-bus met
elkaar verbonden. De zogenaamde Arbiter, die op de 2e-rekenkaart is
gelmplementeerd, beheert deze bus.

De 2e-rekenkaart is van het laatste type. Om deze reden kan deze
kaart de functie van Arbiter het snelst vervullen.

De Bit3-kaart

Door de Bit3-VME-kaart en de Bit3-PC-adapter worden de PC-486-bus en
de VME-bus met elkaar verbonden. Door deze verbinding kan de PC-486
de rekenkaarten adresseren. De adressen van het VME-geheugen zijn
"gemapped" in het extended geheugen van de PC-486.

Het DOS ( Disk Operating System ) kan het extended geheugen niet
adresseren. Datatransport tussen de PC-486 en het VME-geheugen
verloopt a1s volgt:

Door de serviceroutine van interrupt-1S van de PC-486 wordt een
geheugenb10k van het extended-/basis-geheugen naar het
basis-/extended-geheugen gekopieerd. Informatie over het bron- en
doeladres alsmede de blokgrootte is opgenomen in de zogenaamde
Global Discriptor Table ( GDT-tabel).

Na de interrupt lS-aanroep wordt eerst de 486-processor in de
zogenaamde Protected-mode gezet. Hierna wordt de GDT-tabel
geraadpleegd, waarop de kopieer-actie volgt. Tot slot wordt de
486-processor weer in de Unprotected-mode gezet.

Op de Bit3-VME-kaart is ook een geheugen van 128k gelmplementeerd
( Bit3-geheugen ). In dit geheugen kan door de PC-486 gelezen en
geschreven worden zonder dat hiervoor de VME-bus gebruikt behoeft te
worden. Ook de rekenkaarten kunnen het Bit3-geheugen adresseren.

In het Bit3-geheugen zijn naast een setpointbuffer tevens de
variabelen opgenomen, die de PC-486 en de Master-rekenkaart
synchroniseren. Door deze synchronisatie-variabelen in dit geheugen
op te nemen wordt de verkeersintensiteit van de VME-bus sterk
ver1aagd.
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De DAC-kaart

Op de DAC-kaart is een digitaal naar analoog convertor
geimplementeerd. Door deze convertor worden digit ale stuursignalen,
afkomstig van de master- en de 1e-rekenkaart, omgezet naar analoge
stuursignalen.

De master-rekenkaart beweegt de robot, met behulp van de DAC-kaart,
naar de initiele stand.

De Versterkers

De analoge ingangssignalen worden aangepast om de motoren te kunnen
besturen.

De resolver interfaces

De resolverinterfaces bepalen de absolute stand van de robot.

Elke 4 milliseconden signaleert de master-rekenkaart, via de
zogenaamde Inhibit-signaallijn, dat de absolute stand van de robot
bepaald moet worden. Deze stand is, na een bepaalde conversie-tijd,
op de p2-bus in digitale vorm beschikbaar.

De resolver interfaces worden door positieopnemers van signalen
voorzien. De positieopnemers ( resolvers ) zijn op de motorassen,
die de links van de robot bewegen, bevestigd. Deze opnemers meten
incrementeel in plaats van absoluut. Dat wil zeggen dat zij de
hoekverdraaiing van de motorassen meten t.o.v. de voorgaande meting.

Doordat de resolvers incrementeel in plaats van absoluut meten
moeten de resolverinterfaces geinitialiseerd worden alvorens het
robotsysteem in gebruik kan worden genomen.
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3 BET CAMERASYSTEEM

3 . 1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk wordt het voor dit ontwerp beschikbare camera-sys
teem beschreven.

Ret camera-systeem is ontwikkeld door de Visiongroep van de vakgroep
Meten en Regelen. Dit camera-systeem bevindt zich nog in het experi
mentele stadium.

In figuur 8 is het blokschema van het camerasysteem weergegeven.

D

Pl
-~

~ .. I naad- lK:::===:::::'J
I~lde::tor)

!

8
camera

ayllC"

achelder

projector

naao
detector

I
I

ADSP

board

PC I

~!-.l naad- ,~

I detector F':---:r $
'L-..':~coer. f.,_/!hBrdWareLJ....>

gen. ~ dB1Bctfe -/-r ~
Figuur 8 B10kschema van het camera-systeem

Ret camera-systeem, bestaat uit:
een camera/projector-eenheid;

- een verwerkings-systeem.

In dit hoofdstuk komen de volgende zaken aan de orde:
- het naaddetectie-principe:
- de camera;

het verwerkings-systeem.

3.2 BET NAADDETECTIE-PRINCIPE

Ret camerasysteem kan naden detecteren ( (5) Hanajik ). Hiertoe
maakt het gebruik van gestructureerd licht, een camera en een
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verwerkingssyteem.

Een projector projecteert, onder een bepaalde hoek, een lichtstreep
dwars op de naad. Recht boven het werkstuk bevindt zich de camera
die een opname van de belichte naad maakt. Zie figuur 9. De licht
streep in de opname vertoont op de plaats van de naad een sprong.

De positie van de sprong wordt bepaald door het verwerkings-systeem
en is beschikbaar in de uitvoer.

camera

projector --...... ...... ......

Figuur 9 Het naaddetectie-principe

3 . 2 DE CAMERA

De camera voldoet aan CCIR-B norm. Dit betekent het volgende:

- het opnamebeeld wordt gelnterlinineerd afgetast;
- de halfbeeldfrequentie is gelijk is aan 50 Hz;
- de beeldfrequentie is gelijk aan 25 Hz.

De camera is uitgerust met een solid state sensor
( [17] Van Vliet). De werking van deze beeldsensor berust op het
principe van ladingsdragergeneratie in een halfgeleidermateriaal
onder invloed van licht. Voor het uitlezen van een ladingspatroon
wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde charge transfer techniek. De
solid state sensor behoort daarom tot de CCD's ( Charge Coupled
Devices ).

De beeldsensor bestaat uit een groot aantal lichtgevoelige cellen
gerangschikt in een matrix. De techniek voor het uitlezen van het
ladingspatroon typeert de beeldsensor.

De toegepaste beeldsensor is van het frame/field type. Bij dit type
is het IC verdeeld in een sensorgedeelte en een transfergedeelte,
ook wei buffer genoemd. Het sensorgedeelte bestaat uit een aantal
parallelle CCD kanalen.

Gedurende de rasterterugslagtijd worden de optisch gegenereerde
ladingpakketjes uit het sensorgedeelte in het buffergedeelte
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geschoven. Daarna begint voor het sensorgedeelte een nieuwe
belichtingsperiode, terwijl de beeldinformatie in het buffergedeelte
na elke volgende "lijnterugslag R ~~n rij in de matrix naar beneden
wordt geschoven. Tussen de lijnterugslagen in wordt de informatie,
die zich op dat moment in de onderste rij van de buffer bevindt,
uitgelezen.

input/drain diode

Eh
input

video

output gate

Figuur 10 Structuur van een Frame/field beeldsensor

3.4 BET VERWERKINGS-SYSTEEM

Bet verwerkings-systeem bestaat uit de volgende delen:

synchronisatie-scheider;
- DOG-filter;

naaddetector;
personal computer;
monitor.

De camera

Bet uitgangssignaal van de camera is een composite videosignaal. Dit
signaal bestaat uit verticale- en horizontale synchronisatiepulsen
en een luminantiesignaal. De uitgang van de camera is verbonden met
de ingang van de synchronisatie-scheider.

De synchronisatie-scheider

De synchronisatie-scheider scheidt het luminantiesignaal en de
verticale- en horizontale synchronisatiepulsen uit het composite
videosignaal. Het luminantiesignaal wordt toegevoerd aan het
DOG-filter.
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Het DOG filter

Het DOG-filter reageert op pulsen van een bepaalde breedte
( lichtstreepprojectie ) in het luminantiesignaal. Een
lichtstreepprojectie-detectie wordt aan de naaddetector
gesignaleerd.

De naaddetector

Bet verwerkingssyteem kan op twee manieren naden detecteren,
namelijk door hardware of door software. Een naaddetectie door
software levert betere resultaten.

De configuratie van de naaddetector bepaalt de manier waarop het
verwerkingssyteem een naad detecteer~.

Naaddetectie door software

De naaddetector bestaat uit een coordinaten-generator en een
ADSP 2100-board.

Een opname bestaat uit 512 beeld1ijnen. Voor elke beeldlijn
genereert de coordinaten-generator de positie van de lichtstreep
projectie ten opzichte van het camera-coOrdinatenstelsel. Deze
posities worden doorgegeven aan het ADSP-processorsysteem.

Het ADSP 2100-board zoekt in elke opname, dat wil zeggen in een
verzameling van coordinaten, naar de sprong.

Een lichtstreepprojectie wordt door middel van analoge detect ie
apparatuur bepaald ( DOG-filter ). Ten gevolge van ruis kan ten
onrechte een lichtstreepprojectie worden gedetecteerd. Deze
projectie kan aanleiding geven tot een naaddetectie. Door het
ADSP-processorsysteem wordt de invloed van ruis geminimaliseerd.

Bet ADSP-processorsysteem bepaalt een rechte door de responsie van
het DOG-filter. Daardoor ontstaat er een continue representatie van
de lichtstreepprojectie. De sprong in deze representatie wordt
doorgegeven aan de PC-XT.

Door het ADSP-processorsysteem wordt de betrouwbaarheid van de
informatie van de coordinaten-generator vergroot.

Naaddetectie door hardware

De naaddetector bestaat uit een coordinaten-generator en een
ADSP 2100-board.

Een opname bestaat uit 512 beeldlijnen. Voor elke beeldlijn
genereert de coordinaten-generator de positie van de lichtstreep
projectie ten opzichte van het camera-coOrdinatenstelsel. Deze
posities worden doorgegeven aan de hardware-detector.

De hardware-detector signaleert de eerste gedetecteerde naad door
middel van het zogenaamde STEP-signaal. Het coordinaten-paar van
deze naad is na de signalering op de uitgang van de
hardware-detector aanwezig.
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Opmerking ten aanzien van de naaddetectie

In het ontwerp wordt uitgegaan van een naaddetectie door middel van
software. Dit levert betere resultaten op.

De PC-XT

Elke 20 milliseconden genereert het camerasysteem de naadpositie
door middel van een coordinaten-paar t.o.v. het camera
coordinatenstelsel. Deze naadpositie wordt middels een interface aan
de PC-XT doorgegeven. De PC-XT initialiseert het ADSP 2100-board
( indien hiervan gebruik wordt gemaakt ) en is als ontwikkelstation
beschikbaar.

De y-coordinaat geeft de positie van de lasnaad in een
lichtstreepprojectie weer en is 8 bits groot. De x-coordinaat geeft
informatie over de afstand tussen de camera en het werkstuk en is 9
bits groot. Zie figuur 11.
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Figuur 11 De x-coordinaat, de naadpositie en de hoogte-informatie
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4 DE LASNAADINSPECTIE

4.1 ALGEMEEN

Door literatuurstudie is gezocht naar een antwoord op de volgende
vraag:

Welk moment van lasnaadinspectie ten opzichte van het moment van
lassen en welke positie van de camera ten opzichte van de positie
van de lastoorts, op het moment van lassen, is het meest geschikt
voor het te ontwikkelen naadvolgsysteem ?

De voor het ontwerp relevante naadvolgsystemen worden beschreven in
de volgende paragraaf ( [9] Dings ).

4.2 NAADVO~GSYSTEMEN

1. Lasnaadinspectie onafhankelijk van het lasproces

Bij deze methode wordt de lasnaad, nadat het werkstuk gepositioneerd
is, gelnspecteerd. De toorts is op dat moment niet aanwezig. Eerst
nadat de lasnaad volledig gelnspecteerd is wordt er gelast.

Voordeel
Na de lasnaadinspectie is er voor het lasproces geen extra
sensor nodig. Hierdoor krijgt de lastoorts aIle mogelijke
vrijheidsgraden.

Nadelen
- Een verschuiving van de lasnaad, na de lasnaadinspectie,

bijvoorbeeld ten gevolge van verwarming van het werkstuk, kan
niet meer worden gecorrigeerd.

- De inspectie vooraf vereist extra tijd.

2. Lasnaadinspectie door middel van voorloop-sensoren

Bij deze methode wordt de lasnaad gelnspecteerd door een sensor die
voor de lastoorts uitgaat. Op deze manier wordt de lasnaadpositie
gemeten net voordat er gelast wordt. Hierdoor worden recente
veranderingen in de lasnaadgeometrie en -positie gecorrigeerd.

Voordeel
- Het genereren en executeren van de correctiesignalen, ten

gevolge van lasnaadinspectie, vergt tijd ( [1] Oomen en
Verbeek ). Door gebruik te maken van de tijdvertraging tussen
het passeren van de sensor en de toorts, kunnen deze
vertragingen worden gecompenseerd. Hierdoor ontstaat een
stabiele en accurate besturing in real-time.

Nadelen
- Omdat de sensor is bevestigd aan de lastoorts zal de

resulterende robotconfiguratie volumineuzer zijn. Hierdoor
kunnen problemen ontstaan bij de bereikbaarheid van
lasnaad-geometrieen.

- Ret aartal toegestane bewegingen van de lastoorts vermindert
omdat de orientatie van de lastoorts gedeeltelijk vastligt.
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3. Lasnaadinspectie door inspectie van de vlamboog

Door vlambooginspectie kan op het laatste moment veranderingen in de
lasnaadgeometrie worden gecorrigeerd.
Visuele inspectie van de vlamboog geeft informatie over de kwaliteit
van de las. Bij deze methode kan een lasproces nauwkeurig bestuurd
worden.

Een ander voorbeeld van vlambooginpectie is de zogenaamde "proces
georienteerde" methode. Bij deze methode wordt de lasbaan
gecorrigeerd door veranderingen van de lasparameters
( stroom/spanning ). Deze laatste aanpak is slechts haalbaar voor
een beperkt aanta1 naad-geometrieen en lasprocessen.

4. Retrospectieve 1asnaadinspectie

Bij deze methode wordt de 1asnaad geinspecteerd door een sensor die
achter de lastoorts aanloopt. Op deze manier kan de las, direct na
produktie, worden geeva1ueerd.

4.3 CONCLUSIE

Retrospectieve lasnaadinspectie kan niet worden toegepast omdat het
naadvolgsysteem niet over a priori informatie omtrent de lasnaad
geometrie beschikt.

Lasnaadinspectie door inspectie van de v1amboog kan niet worden
toegepast omdat het camera-systeem hiervoor niet geschikt is.

De methoden 1 en 2 kunnen beide worden toegepast. Gekozen is voor
methode 2 omdat de tijdsduur tussen een beeldopname en de daarvan,
voor de robot, afgeleide stuursignalen zo groot is dat de sensor
a1leen a1s voor1oopsensor gebruikt kan worden.
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5 PROGRAMMA VAN EISEN

Voor het ontwerp van het naadvolgsysteem is een programma van eisen
geformuleerd. Voorts is een aantal restricties voor de eerste fase
van het ontwerp gesteld. Deze eisen en restricties worden in dit
hoofdstuk beschreven.

Eisen ontleend aan de praktijk

Door ASEA-Robotics is ten behoeve van de produktie van auto's voor
een robot een programma van eisen ontwikkeld ( [3] Bjorkelund ). Aan
dit programma zijn de volgende eisen ontleend:

- de robot en de sensor moeten in staat zijn om een naad te
volgen zolang deze niet meer dan 45° van een voorgaand
lijnstuk, in welke richting dan ook, afbuigt;

- lassen moet met een snelheid van 20mm/s mogelijk zijn;
- de snelheid van de lastoorts is constant.

Eisen vanwege het camera-systeem

Het camera-systeem stelt eisen ten aanzien van:

- het werkstuktype;
Een werkstuk bestaat uit metalen platen die elkaar overlappen.
De plaatdikte is begrensd.

- de positie van de camera ten opzichte van het werkstuk.
Gedurende een opname moet het CCD-opnamevlak parallel staan
met het werkstukoppervlak.
De camera is geconfigureerd als voorloopsensor. Zie
hoofdstuk 4. De lastoorts, de camera en de projector zlJn star
met elkaar- en met de robot verbonden. Scharnier-as 5 ligt van
de robot ligt in het verlengde van de lastoorts. Een
hoekverdraaiing van scharnier-as 5 heeft een rotatie van de
camera/projector eenheid om de lastoorts tot gevolg.
De werkstukorientatie in de werkruimte van de robot is door
deze restrictie beperkt.
De ASEA-irb6 robot heeft maar vijf vrijheids-graden. Dit heeft
tot gevolg dat door een hoekverdraaiing om scharnier-as 5 niet
meer aan deze restrictie wordt voldaan. Het werkstuk kan zich
hierdoor aIleen maar in een horizontaal vlak bevinden.

- de naadsprongrichting.
De beeldmatrix bestaat uit 256 rlJen en 512 kolommen. De rijen
zijn genummerd van 0 tot en met 255 ( de y-coordinaat ); de
kolommen zijn genummerd van 0 tot en met 511 ( de
x-coordinaat ). In een beeldopname zoekt het
cameraverwerkings-systeem in elke rij naar de
lichtstreepprojectie. Na een lichtstreepprojectie-detectie
wordt de bijhorende x-coordinaat afgetrokken van de
x-coordinaat van de voorgaande lichtstreepprojectie-detectie.
Een potentiele naadpositie wordt gedetecteerd als :

- het x-coordinatenverschil groter is dan een bepaalde
waarde;

- het teken van het aftrekkingsresultaat negatief is.
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Eisen ten aanzien van de naadpresentatie-nauwkeurigheid

Om de naad te kunnen volgen vereist elke naadcontour een bepaalde
nauwkeurigheid van de naadrepresentatie. Als de lassnelheid constant
is, dan is de naadpresentatie-nauwkeurigheid afhankelijk van de
beeldopnamefrequentie.

Van de naad wordt elke 20 milliseconden een sample genomen. In het
rbs wordt deze sample gerepresenteerd door een sensorpunt. Slechts
de sensorpunten tussen de camera en de lastoorts zijn voor het
naadvolgen benodigd. De naadrepresentatie bestaat dus uit een reeks
sensorpunten. Bij een bepaalde lassnelheid geldt: hoe meer punten in
deze reeks, hoe nauwkeuriger de naadrepresentatie.

Elke beeldopname vraagt rekentijd van het rbs. Er is dus een relatie
tussen de gewenste nauwkeurigheid van de naadrepresentatie en de
rekencapaciteit van het rbs.
Als de rekencapaciteit van het rbs ontoereikend is dient de
beeldopnamefrequentie verminderd te worden.

Onvoldoende kennis over de relatie tussen de naadcontour en de
vereiste beeldopnamefrequentie heeft geleid tot de ontwikkeling van
het simulatieprogramma TRY4.EXE waarmee deze relatie benaderd kan
worden. De resultaten van dit programma wijzen er op dat de
beeldopnamefrequentie verminderd kan worden. Van deze mogelijkheid
wordt, in deze fase van het ontwerp, geen gebruik gemaakt. In het
ontwerp wordt gestreefd naar de maximaal mogelijke nauwkeurigheid.

Eisen ten aanzien van de verbinding van het camera-systeem en het
rbs

Er is van uit gegaan dat een verbinding tussen het camera-systeem en
het rbs binnen 5 minuten gerealiseerd kan worden. Zie paragraaf 6.2.

Restricties voor de eerste fase van het ontwerp

Om de problematiek af te bakenen is in de eerste fase van de
ontwikkeling het toepassingsgebied van het naadvolgsysteem begrensd
door de volgende restricties:

- de naden moeten in een plat vlak liggen;
- de lastoorts is rotatiesyrnmetrisch.
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6 DE TOORTS-SENSOR-COMBINATIE (TSC)

6.1 ALGEMEEN

In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat de lasnaadinspectie-locatie
waarbij de camera, in de looprichting, VOOr de lastoorts is ge
plaatst het meest geschikt is voor het te ontwikkelen naadvolgsys
teem.

Voor het ontwikkelde naadvolgsysteem zlJn de lastoorts, de camera en
de projector star met elkaar- en met de robot verbonden.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de configuratie van de toorts,
camera en projector. Voor de beschrijving van de configuratie wordt
een tsc-model geintroduceerd. De transformatie van sensorinformatie
komt eveneens aan de orde.

In figuur 12 is de robot met de tsc weergegeven.

/ /

- ------ASEA-------

werkstuk

Figuur 12 De robot met de tsc

6.2 DE TSC-CONFIGURATIE

De camera en de projector zlJn bevestigd in een U-vormige
constructie. Zie figuur 13. Deze vorm is toegepast om de camera en
de projector te beschermen. De afstand tussen de camera en de
lastoorts, de zogenaamde voorloopafstand, is gelijk aan 100
millimeter. De projector bevindt zich, in de looprichting gezien,
voor de camera en de lastoorts. Door een kartelmoer kan de stand van
de projector, ten opzicht van de U-vormige constructie, gewijzigd
worden.

pagina 22



Ten behoeve van de naaddetectie wordt er een lichtstreep dwars op de
naad van het werkstuk geprojecteerd. De camera, die zich recht boven
de naad bevindt, maakt hiervan een opname. De geregistreerde
lichtstreep verspringt op de naad. De spronglengte is afhankelijk
van:

- de plaatdikte van het werkstuk.
De plaatdikte is gelijk aan 5 millimeter;

- de hoek waarmee de lichtstreep op het werkstuk wordt
geprojecteerd.

Het camera-verwerkingssysteem is zo geconfigureerd dat aIleen
sprongen met een spronglengte van 6 pixels worden gedetecteerd.
Als de spronglengte in de geregistreerde lichtstreep gelijk is aan 6
pixels bedraagt de afstand tussen de robot-flens en de onderste
plaat van het werkstuk 429 millimeter.

Met de mond van de lastoorts wordt de naad op een afstand van 5
millimeter gevolgd. De lengte van de lastoorts is derhalve gelijk
aan 419 millimeter.

Figuur 13 geeft de tsc-configuratie, volgens de Amerikaanse
projectiemethode, weer.
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Figuur 13 De tsc-configuratie

pagina 23



p e robot flens is een coordinatenstelsel (xs,ys,zs) gedefinieerd.
Zie hoofdstuk 2. Als de vijfde scharnier-as zich in de initiele
stand bevindt, is de vierkante verbindingsplaat 14° geroteerd ten
opzichte van het bovengenoemde coordinatenstelsel. Zie figuur 14.

Het CCD-opnamevlak staat parallel met het werkstuk en het
(xs,Ys)-vlak. Het door de camera waargenomen oppervlak staat derhaive
ook parallel met het (xs,Ys)-vlak. De afstand tussen het werkstuk en
het (xs,Ys)-vlak ( de robotflens ) is gelijk aan de lengte van de
toorts TV.

Voor de afleiding van NPs wordt het huip-coordinatensteisel
(X6'Y6,Z6) gelntroduceerd. Zie figuur 14. De afleiding verloopt als
voIgt:

- de naadpositie NP c wordt getransformeerd naar de naadpositie
NP 6 ;

- de naadpositie NP 6 wordt getransformeerd naar de naadpositie
NPs '

De resultaten zijn hierna weergegeven.

NP
6

= (" SV D + Xc ref - k xc * x c )= (NP 6x )
Y c ref - kyc * Y c NP6Y

(

. -COS (14°) * NP6x + sin (14°) * NP6y ]

NPs sin(14°} *NP6x+cos(l4°) * NP6y

R TV I

met:
SV

Xc ref

Yc ref

TV

de sensorvector.
De lengte van SV is gelijk aan de voorloopafstand;
de afstand tussen de oorsprong van het coordinatenstelsel
(xc,Yc) en de projectie van het sensor-referentiepunt op
de xc-as;
de afstand tussen de oorsprong van het coordinatensteisel
(xc,Yc) en de projectie van het sensor-referentiepunt op
de yc-as;
de schalingsconstante voor de xc-coordinaat
[ rom / pixels ];
de schalingsconstante voor de Yc-coordinaat
[ rom / pixe 1 s ];
de toolvector.
De lengte van TV is gelijk aan de lengte van de toorts.

6.4 BEPALING VAN SCHALINGSCONSTANTEN

De oppervlakte van het werkstuk, dat wordt waargenomen door de
camera ( het zogenaamde opnameviak ), is afhankelijk van de afstand
tussen de camera en het werkstuk. De xc- en de Yc-coordinaat
identificeren een naadpositie in een beeldopname. De dimensie van
deze coordinaten is pixels.

Met de schalingsconstante k= respectieveIijk k~ kan de bijdrage van
xc respectievelijk yc in het coordinatenstelsel (xs,ys,zs) berekend
worden. De dimensie van de schalingsconstante is millimeters per
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6.3 DE TRANSFORMATIE VAN RET CAMERA-C06RDINATENSTELSEL

In deze paragraaf wordt de transformatie van het camera
coordinatenstelsel naar het se-coordinatenstelsel op de robot
afgeleid.

Om voldoende overzicht te behouden wordt een naadpositie als voIgt
in symbolen weergegeven.
Een naadpositie, ten opzichte van een willekeurig coordinaten
stelsel, wordt weergegeven met de letters NP gevolgd door een index.
Deze index identificeert het betreffende coordinatenstelsel.
Voorbeeld: NP o is de notatie voor een naadpositie ten opzichte van
het coordinatenstelsel (xo. Yo, zo) ( wereldstelsel ).

Gegeven de stand van de robot, moet het rbs een ontvangen
naadpositie ( NP c ) transformeren van het camera-coordinatenstelsel
naar het wereldstelsel. In de eerste fase van deze transformatie
wordt de naadpositie NP c getransformeerd naar de naadpositie NPs • In
dit hoofdstuk wordt beschreven hoe NPs bepaald wordt.

Een vierkante aluminium plaat, met een dikte van 11 millimeter,
verbindt het robotgereedschap met de robot-flens. In deze plaat zijn
gaten met schroefdraad aanwezig. De bevestigingsconstructie van de
tsc is op deze plaat geschroefd.

x5

.~~
~~.fI! .

~

Figuur 14 Transformatie van NP c naar NPs
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pixel. Hierna wordt beschreven hoe deze schalingsconstanten zijn
bepaald.

Door middel van een kadergenerator wordt een kader van 449 x 193
pixels in het opnamebeeld van 512 x 256 pixels gemengd. Als het
opnamevlak wordt voorzien van een coordinatenstelsel met millimeter
eenheden, bijvoorbeeld een velletje millimeterpapier, dan kan de
relatie tussen pixels en millimeters uit het opnamebeeld bepaald
worden. Figuur 15 toont het opnamevlak dat door de camera op een
afstand van 429 millimeter van het werkstuk is waargenomen. Het
binnenkader is de projectie van de kadergenerator op het opnamevlak.

Yc binnen

binnen : buiten 449: 512 [pixels]
0.233853

0.362694

buiten 193 256 [pixels]

I f.- 60.32 --l :

ln~~~~ I

~ F-----,-+-----+-----+ -------0-------

.~~~:~~:~~~~~!-~::---------------~---------------~ !
II , 11 I I

" : :: ~ 38.82 --j
:: : l~ 45.00 ~
:: I II ," : r-- 46.00 --1
:: r .. :
I' .....: ..~---------98.00 I

" I:: • 150.00 ~ I
I' I

:: 1:-..0-------------------- 151.00 ~!
Ii roc' 157.18 -;;;o~:

toe 158.32 ... ;

Figuur 15 Bepaling van de schalingsconstanten k tt en k~

Toelichting bi; figuur 15

AIle maten zijn in millimeters.

De cirkel geeft de projectie van de lastoorts op het werkstuk weer.

Het binnenkader van de rechthoeken geeft de projectie van de
kadergenerator weer. Dit kader omlijnd niet het gehele opnamebeeld.
Het buitenkader van de rechthoeken geeft het opnamebeeld weer. Dit
kader omlijnd weI het gehele opnamebeeld. Dit kader is berekend met
behulp van de schalingsconstanten k xc en kyc •

Doordat de afstand tussen de camera en de bovenste- respectievelijk
de onderste plaat van het werkstuk verschillend is, verspringt de
kaderprojectie.

Het horizontale lijnstuk, in het midden van de figuur, ligt op de
lasnaad.
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7 DE KOPPELING TUSSEN BET CAMERA- EN BET ROBOTBESTURINGSSYTEEM

7.1 ALGEMEEN

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de koppeling van het camera
systeem en het rbs. Aan de orde komen achtereenvolgens:

- de eisen die aan de verbinding worden gesteld;
- een analyse van de beschikbare hardware;
- de keuze van de hardware;
- het besturingsprincipe;
- de realisatie van de verbinding.

De complexe besturings-problematiek kan van twee kanten worden
benaderd. Bet camera-systeem kan worden veranderd of het rbs kan
worden aangepast.
Ret veranderen van het camera-systeem valt buiten het kader van de
ontwerpopdracht. Een interface tussen het camera-systeem en het rbs
behoort weI tot de mogelijkheden.

7.2 DE DATAVERBINDING

Er is een verbinding nodig tussen het camera-systeem en het rbs.
Deze verbinding dient voor het transport van naadpositie-coordinaten
naar en besturingssignalen van/naar het rbs.

Aan de verbinding worden de volgende eisen gesteld:
- moet snel en eenvoudig gelnstalleerd kunnen worden;

Ret camerasysteem bevindt zich in het experimentele stadium.
Om deze reden kan de robotgroep niet voltijds over dit systeem
beschikken. In het ontwerp is er van uit gegaan dat een
verbinding binnen 5 minuten gerealiseerd kan worden.

- moet minimaal 10 meter kunnen overbruggen;
Ret camerasysteem is zeer moeilijk te verplaatsen. Om deze
reden wordt het camera-systeem niet in de directe omgeving van
de robot geplaatst.

- moet een geringe hoeveelheid informatie ( 3 bytes per 20
milliseconden ) kunnen transporteren.

Ret ligt voor de hand om een verbinding tussen de PC-486 en de PC-XT
te realiseren. De keuze wordt bepaald door de beschikbare hardware.
Er zijn twee mogelijkheden, namelijk:

- een verbinding door twee I/O-interfaces ( een interface per
computer ) en een bandkabel;
De I/O-interfaces zijn gelmplementeerd op insteekprinten en
kunnen in een van de slots op de hoofdprint van de computer
gestoken worden.
De informatie wordt parallel getransporteerd. De verbinding
zal om deze reden aangeduid worden als parallelle verbinding.

- een verbinding door twee seriele-interfaces en een
acht-aderige kabel.
Een seriele-interface is standaard in elke PC aanwezig.
De informatie wordt serieel getransporteerd. De verbinding zal
om deze reden aangeduid worden als seriele verbinding.
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DE VERGELIJKING VAN DE PARALLELLE- EN DE SERIELE VERBINDING

In deze paragraaf wordt de beschikbare hardware, waarmee een
verbinding gerealiseerd kan worden, vergeleken.

Parallelle verbindinq

De voor- en nadelen t.o.v. de seriele verbinding zijn:

voordelen:

- de informatieoverdracht is snel.

nadelen:

- het is niet mogelijk om besturingssignalen door te yeven;
- de parallelle-interface is niet standaard in elke PC aanwezig;
- de verbinding kan niet snel worden gemaakt; het installeren

van de interfaces vergt veel tijd;
- de verbindingsafstand is beperkt.

Seriele verbindinq

De voor- en nadelen t.O.v. de parallelle verbinding zijn:

voordelen:

- een seriele interface is standaard in elke PC aanwezig;
- het is mogelijk om besturingssignalen door te geven;
- de maximale kabellengte mag enkele kilometers bedragen.

nadelen:

- de informatieoverdracht is minder snel ( max 19200 bits/sec );

Conclusie

De hoeveelheid informatie die moet worden overgedragen is gering. Om
deze reden is het nadeel van de seriele- t.O.v. de parallelle
verbinding, te weten de snelheid van de informatieoverdracht, niet
doorslaggevend.

Er is daarom gekozen voor een seriele verbinding.

7.3 BET BESTURINGSPRINCIPE

Analyse

Het doel is om met behulp van een camera de robot te sturen. In het
ontwerp wordt er vanuit g~gaan dat het rbs ook de supervisie heeft
over het camera-systeem. Het camera-systeem moet hiervoor
bestuurbaar zijn. Dit is echter niet het geval.

Nota Bene: Het camera-systeem is niet bestuurbaar.

Het camerasysteem genereert naadposities ten opzicht van hE't
camera-coOrdinatenstelsel. Het rbs genereert setpoints ten opzichte
van het referentie-coordinatenstelsel van de robot
( wereldstelsel ).
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De camera is star met de robot verbonden.
Een sensorpunt volgt uit :

- de naadpositie ten opzichte van het camera-coordinatenstelsel;
- de stand van de robot op het moment dat de voornoemde

naadpositie is gedetecteerd.

Nota Bene:

Conclusie

Op het moment dat het camera-systeem een naadpositie
detecteert, moet het rbs de stand van de robot
registreren.

Ret camera-systeem en het rbs dienen gesynchroniseerd te worden.

Uitwerkinq

Ret "Ve1ticale synchronisatie signaal" ( VSYNC ) van het
camera-systeem signaleert de start van elke opname. Door dit signaal
wordt een actief proces van het rbs, door een hardware interrupt,
onderbroken. Gedurende deze onderbreking wordt de stand van de robot
geregistreerd.

Een hardware-interrupt wordt hier gebruikt om een beeldopname-start
aan het rbs te signaleren. Dit mechanisme kan ook gebruikt worden om
een gewenst datatransport, van het camera-systeem naar het rbs, aan
het rbs te signaleren. Ret afhandelen van interrupts kost echter
relatief veel tijd. Om deze reden is voor de overdracht van de data
van het camera-systeem naar het rbs het volgende mechanisme
ontwikkeld:

- door een hardware-interrupt worden het camera-systeem en het
rbs gesynchroniseerd;

- naadpositie-informatie die door het camera-systeem, na de
laatste informatieoverdracht van het camera-systeem naar het
rbs, gegenereerd is wordt nu door gebruik van handshaking naar
het rbs verstuurd.

7.4 DE REALISATIE VAN DE SERIELE VERBINDING

7.4.1 ALGEMEEN

Een standaard PC is, voor de communicatie met seriele
randapparatuur, uitgerust met een asynchrone communicatieadaptor van
het type 8250. In dit hoofdstuk wordt dit IC beschreven en
uiteengezet hoe dit IC geconfigureerd is voor het ontwerp.

7.4.2 DE 8250

De 8250, van National Semiconductor, is een programmeerbare
communicatie chip. Deze chip is behuisd in een 40-pin dual-in-line
Ie.

De 8250 functioneert als een seriele data input/output interface in
een computersysteem. De systeemsoftware bepaalt de functionele
configuratie van de 8250 via een 8-bit bidirectionele databus.

Karakters afkomstig van een randapparaat of een modem worden door de
8250 geconverteerd van een serieel- naar een parallel formaat.
Andersom worden karakters afkomstig van de CPU geconverteerd van een
parallel- naar een serieel formaat.
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Als het IC wordt bestuurd door een 1.8432 Mhz klok, zoals in een PC
gebruikelijk is, dan kan een baudrate van 150 tot en met 19200 baud
worden ingesteld.

Nadat de 8250 een operatie heeft uitgevoerd kan de CPU de complete
status van de 8250 lezen. Deze informatie bestaat o.a. uit het type
en de conditie van de operaties.

De 8250 is uitgerust met een processor-interrupt systeem.

I/O SIGNALEN

Tabel 2 geeft een overzicht van enkele uitgangs- en ingangssignalen
van de 8250 waarmee een verbinding gerealiseerd kan worden.

Tabel 2 Overzicht van enkele I/O signalen van de 8250

Input Output

Rx Receive data Tx Transmit data

CTS Clear To Send RTS Request To Send

DSR Data Set Ready DTR Data Terminal Ready

Omschrijving van de gebruikte symbolen.

Afkorting Omschrijving

Rx Seriele data worden op deze ingangs-pin ontvangen. Ret
eerste karakterbit dat wordt ontvangen is het least
significant bit ( lsb ) .

Tx Seriele data worden op deze uitgangs-pin verzonden. Het
eerste karakterbit dat wordt verzonden is het least
significant bit ( Isb ).

CTS Als dit ingangssignaal actief is, dan is het
modem/randapparaat gereed om data uit te wisselen.

RTS Als dit uitgangssignaal actief is, dan wordt een
modem/randapparaat gelnformeerd dat de 8250 gereed is om
data uit te wisselen.

DSR Als dit ingangssignaal actief is, dan is het
modem/randapparaat gereed om een communicatie-verbinding
tot stand te brengen.

DTR Als dit uitgangssignaal actief is, dan wordt een
modem/randapparaat gelnformeerd dat de 8250 gereed is
communicatie-verbinding tot stand te brengen.

REGISTERS

De 8250 registerset bestaat uit besturings-, status- en data
registers. De 10 registers uit deze set kunnen door acht adressen
geselecteerd worden. In onderstaande tabel 3 zijn de gebruikte
registersymbolen weergegeven.
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Tabel 3 Gebruikte registersymbolen

Afkorting Voluit

TXR Transmit holding Register

RXR Receive buffer Register

LCR Line Control Register

IER Interrupt Enable Register

IIR Interrupt Identification

MCR Modem Control Register

LSR Line Status Register

MSR Modem Status Register

DLL Divisor Latch

DHH Division Latch

Omschrijving van de gebruikte registersymbolen.

Afkorting Omschrijving

TXR In dit register worden de karakters die verstuurd worden
geplaatst.

RXR In dit register zijn karakters die ontvangen zijn
beschikbaar.

LCR In dit register wordt het formaat van de asynchrone data
uitwisseling ( baudrate, databits, stopbits, parity)
gespecificeerd.

IER In dit register wordt de interrupt-conditie van de
toegestane interrupts geselecteerd.

IIR Interrupt condities zijn, gerangschikt naar prioriteit,
ingedeeld in vier niveaus, namelijk:

- Receiver Line Status;
- Received Data Ready;
- Transmitter holding register empty;
- Modem status.

In dit register wordt de interrupt-conditie van een
interrupt, die in behandeling is, geregistreerd.

MCR In dit register wordt de interface bestuurd voor/als een
modem/randapparaat met de interface verbonden is.

LSR In dit register wordt de statusinformatie betreffende de
datacommunicatie opgenomen.

MSR In dit register wordt de huidige toestand van de
besturingsignalen, tussen een modem/randapparaat en de
CPU, opgenomen.
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INTERRUPTS

De Interrupt-signaaluitgang van de 8250 wordt hoag, of actief, als
aan een viertal condities wordt voldaan. Verondersteld wordt dat
deze condities zijn geselecteerd in het Interrupt Enable Register
(IER). Het betreft de volgende condities:

- error of break conditie:
- ontvangen data is beschikbaar;
- TXR register is leeg;

toestandverandering van de modem-besturingssignalen.

De Interrupt-signaaluitgang wordt gereset als de interrupt-aanvraag
in behandeling wordt genomen. Door de volgende registers kan de
interrupt-bron geldentificeerd worden:

- Line Status Register (LSR);
- Modem Status Register (MSR);
- Interrupt Identification Register (IIR).

Het IIR register identificeert een van de eerder genoemde condities.
De betreffende gebeurtenis of status, welke het interrupt-mechanisme
triggert, kan geldentificeerd worden door het LSR of het MSR te
lezen.

7.4.2 DE INSTELLING!CONFIGURATIE VAN DE COMMONICATIE-INTERFACE

Instelling van het LCR

Door het LCR kan het formaat van de asynchrone data-uitwisseling
ingesteld worden. In tabel 4 is de instelling ten behoeve van het
ontwerp opgenomen.

Tabel 4 Formaatinstelling van
de data-uitwisseling

baudrate 19200 baud

aantal stopbits 1

aantal databits 2

pariteit mode Non parity

Kabelconfiguratie

In een standaard PC zlJn aIle I/O signalen uit tabel 2 en een O-volt
voedingslijn doorverbonden met een 25-polige male D-connector. Een
afgeschermde 7-aderige kabel met twee 25-polige female D-connectors
verbindt de PC-486 met de PC van het camera-systeem. In tabel 5 is
weergegeven hoe de signalen/draden met elkaar verbonden zijn.
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Tabel 5 De verbindingen van de rio signalen

PC 1 PC 2

Omschrijving Pinnummer Omschrijving Pinnummer

Rx 2 Tx 3

CTS 8 DTR 4

DSR 6 RTS 7

Tx 3 Rx 2

DTR 4 CTS 8

RTS 7 DSR 6

GND 5 GND 5

Relevante systeemarchitectuur van de PC

In een standaard PC is het mogelijk om twee seriele adapters te
installeren. Deze adapters worden door het DOS ( Disk Operating
System) geldentificeerd als COMI en COM2.

De Interrupt- en Out2-signaaluitgangen van de 8250 worden gebruikt
am een interrupt in de PC te genereren. Een door de Out2-signaallijn
geschakelde buffer verbindt de Interrupt-signaaluitgang met een
Interrupt request-ingang van de interrupt-controller.

De COMl respectievelijk de COM2 interface genereert interrupts op de
IRQ4 respectievelijk de IRQ3 signaalingang van de
interrupt-controller.

Instelling van het IER

Door de verbinding moeten interrupts in de PC-486 gegenereerd
worden. De interface is zo geconfigureerd dat, naar aanleiding van
een signaalwisseling van een besturingssignaal ( RTS en/of DTR ),
een interrupt-request wordt gelnitieerd.

7.4.4 BET COMMUNICATIEPROTOCOL

Een hardware-interrupt van de PC uit het camera-systeem, gegenereerd
door de 8250, dient primair voor de registratie van de robot-stand
ten behoeve van de bepaling van een sensorpunt.

Een interrupt synchroniseert de beide PC's. Ret afhandelen van
interrupts kost relatief veel tijd. Om deze reden is gekozen voor de
volgende methode van informatieoverdracht.

Nadat, in een onderbreking, de stand van de robot is geregistreerd
wordt de beschikbare camera-informatie van het camera-systeem naar
het rbs door handshaking getransporteerd. Om de beide PC's gedurende
de informatieoverdracht te synchroniseren is er gebruik gemaakt van
een protocol. Zie Figuur 16. Ret flowdiagram aan de linker
respectievelijk de rechter zijde behoort aan de ontvanger
respectievelijk de zender. De horizontale pijlen tussen de
diagrammen geven een afhankelijkheidsrelatie weer.
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Figuur 16 Flowdiagrammen van het communicatieprotocol

7.4.5 BET MODEL VAN DE VERBINDING

De in de voorgaande paragrafen ontwikkelde koppeling tussen het
camera-systeem en het rbs worden samengevat in een model. Dit model
is weergegeven in figuur 17.
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Figuur 17 Model van de koppeling tussen het camera-systeem en het
rbs
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8 AANPASSINGEN VAN BET CAMERASYSTEEM

8.1 ALGEMEEN

Het camera-systeem, waarvan in het ontwerp is uitgegaan, bevindt
zich nog in het experimentele stadium. Zie hoofdstuk 3.

Het ADSP-processorsysteem blijkt niet goed te functioneren. Van dit
systeem kan dus voor het ontwerp geen gebruik worden gemaakt.
Om deze reden wordt in het ontwerp de hardware-detectie, in plaats
van de software-detectie, toegepast. Dit gaat evenwel ten koste van
de betrouwbaarheid van de gegenereerde naadpositie. In dit hoofdstuk
wordt de benodigde interface tussen de naaddetector en de PC-XT
beschreven.

Het verticale-synchronisatie-signaal van de camera signaleert een
beeldopname-start. Naar aanleiding van dit signaal wordt een
interrupt in het rbs geinitieerd. Zie hoofdstuk 6.
In dit hoofdstuk wordt de daarvoor benodigde interface beschreven.

De camera in het camera-systeem is van het CCD-type. Beeldinformatie
komt, bij dit type camera, na een vertragingstijd van 20 milli
seconden aan de uitgang beschikbaar.
Dit nadeel wordt eveneens aan de orde gesteld.

8.2 DE INTERFACE TUSSEN DE NAADDETECTOR EN DE PC-XT

8.2.1 ALGEMEEN

Om de volgende redenen is er een interface vereist:
- de databus van de naaddetector en de databus van de PC-XT

moeten met elkaar worden verbonden;
- de PC-XT moet, naar aanleiding van het STEP-signaal, data van

de databus kopieren.

8.2.2 DE DATABUSVERBINDING

Voor de PC-XT is een I/O interface beschikbaar. Deze interface
bestaat onder andere uit twee PPI's van het type 8255A
( PPI = Programmable Periphical Interface ).

De 8255A verbindt de randapparaten met de databus van de computer.
De functionele configuratie van de 8255A wordt geprogrammeerd door
software. De 8255A bevat drie 8-bits poorten ( A, B en C ). De
poorten kunnen onafhankelijk van elkaar als input- of output-poort
geconfigureerd worden.

Een naadpositie wordt weergegeven door een coordinaten-paar ten
opzichte van het camera-coOrdinatenstelsel. De 17-bits databus van
de naaddetector bestaat uit de x-coordinaat ( 9-bits ) en de
y-coordinaat ( 8-bits ).

Alle poorten van de 8255A ZlJn benodigd om de databus van de
naaddetector met de databus van de PC-XT te verbinden. Alle poorten
zijn als input-poort geconfigureerd. Tabel 6 geeft weer hoe de
databus van de naaddetector met de 8255A-poorten is verbonden.
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Tabel 6 Verbinding tussen d~e~---------------------------------

naaddetector en de 8255A

8255A naaddetector

Poort A x-coordinaat, bits O•• 7

Poort B y-coordinaat, bits O•• 7

Poort C x-coordinaat, bit 8

8 .2 .3 INTERFACE roSSEN BET STEP-SIGNAAL EN DE PC-XT

In deze paragraaf worden twee varianten voor de detectie, door de
PC-XT, van een signalering van een naaddetectie ( STEP-signaal ),
door de naaddetector, geanalyseerd.

Ret STEP-signaal

Ret STEP-signaal signaleert een naaddetectie door de spanning te
veranderen van een laag- naar hoog-niveau . Op de uitgang van de
naaddetector is de geInverteerde van het STEP-signaal, het
zogenaamde NO STEP-signaal, aanwezig.

Als de spanning van het NO STEP-signaal verandert van een hoog- naar
een laag-niveau dan kan de naadpositie, in de vorm van een
coordinaten-paar, door de PC-XT van de naaddetector worden
gekopieerd.

De tijdsduur dat beeldinformatie op de uitqanq van de naaddetector
stabiel. is

Ret analoge beeldsignaal van de camera wordt door het DOG-filter
gefilterd ( [22] Gerrits ) . Als het DOG-filter, in een beeldlijn,
een helder deel met voldoende scherpe randen detecteert, dan wordt
er een DOG-interrupt, ten behoeve van de naaddetector, gegenereerd.
Als elke beeldlijn een lichtstreepprojectie bevat dan is de
frequentie van het DOG-interrupt-signaal gelijk aan 15,625 KHz.

De buitenkant van het videobeeld wordt niet bij de verwerking
betrokken. Er is dus sprake van een venster waarbinnen verwerking
plaatsvindt. Het venster heeft een afmeting van 512 x 256 pixels. De
signalen V-WINDOW en H-WINDOW signaleren aan de naaddetector dat een
naadpostie binnen dit venster valt.

De ingangssignalen van de naaddetector zlJn het hiervoor genoemde
DOG-interrupt-, het V-WINDOW- en het H-WINDOW-signaal.

Als in de naaddetector een DOG-interrupt optreedt dan is de uitgang,
als gevolg van de delaytijden van de gebruikte componenten, voor een
korte tijd instabiel. Hierna is de uitgang stabiel totdat er in de
ingangen een wijziging optreedt.

Als na een bepaalde delaytijd na een DOG-interrupt het V-WINDOW- en
het H-WINDOW-signaal niet veranderen dan is de beeldinformatie op de
uitgang van de naaddetector ongeveer 64 microseconden stabiel.
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De detectie, door de PC-XT, van de signalerinq van een naaddetectie
door de naaddetector

Er zijn verschillende mogelijkheden om in de PC-XT, de signalering
van een naaddetectie door de naaddetector, te detecteren. Hieronder
worden twee varianten beschreven.

Variant 1

De NO STEP-signaallijn wordt verbonden met een 8255A-poort. Door
frequent deze poort in te lezen kan het NO STEP-signaal getest
worden ( Pollen ).

Voordelen

Deze variant is snel te realiseren.

Nadelen

Na het STEP-signaal is de beeldinformtie ongeveer 64 microseconden
stabiel. Dit betekent dat, na deze signalering, direct de attentie
van de PC-XT is vereist.

De PC-XT moet direct reageren op dit STEP-signaal. De tijdsduur
tussen twee STEP-signalen is niet constant. Daarom duren de
tijdsintervallen, waarin getest wordt, relatief lang.

variant 2

De drager van het STEP-signaal wordt verbonden met een
interrupt-request-lijn van de interrupt-controller. Door een actief
STEP-signaal wordt het programma op de PC-XT onderbroken. In deze
onderbreking wordt de beeldinformatie van de 8255A-poorten
gekopieerd.

Nadelen

Er is slechts 1 interrupt-request-lijn beschikbaar.

Voordelen

Na het STEP-signaal is de PC-XT direct attent. De processor
bezetting, die nodig is om de beeldinformatie van de naaddetector te
kopieren, is minimaal.

Conclusie

De toepassing van de "Pol-methode", gedurende een relatief lange
tijd ten opzichte van de periodetijd van een cyclus, wordt minder
aantrekkelijk naar mate er meer cyclische processen voorkomen. Op de
PC-XT worden twee van dergelijke processen gelmplementeerd. Om deze
reden wordt van de "Pol-methode" afgezien.

Variant 2 voldoet daarom het beste.
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8.3 INTERFACE TUSSEN BET VSYNC-SIGNAAL EN DE PC-XT

8.3.1 ALGEMEEN

Het camera-systeem moet een actief programma van de PC-486 kunnen
onderbreken.
De PC-XT in het camera-systeem genereert, door de asynchrone
communicatie interface, een RTS-signaal. Hierdoor wordt een verzoek
aan de PC-486, voor een programma-onderbreking, gegeven. In deze
programma-onderbreking wordt de stand van de robot geregistreerd.
Hierna wordt beeldinformatie van het camera-systeem naar de PC-486
getransporteerd.

Voor de robotstand-registratie is een signaal, ten behoeve van de
PC-XT, benodigd dat het tijdstip van een naaddetectie signaleert.
Het VSYNC-signaal lijkt hiervoor geschikt.

In deze paragraaf wordt de relatie tussen het tijdstip van een
naaddetectie en het VSYNC-signaal geanalyseerd.

8.3.2 RELATZE TUSSEN BET TIJDSTZP VAN EEN NAADDETECTZE EN
BET VSYC-SIGNAAL

De beeldsensor van de CCD-camera bestaat uit een groot aantal
lichtgevoelige cellen gerangschikt in een matrix. Deze cellen worden
rij voor rij en per rij cel voor cel ingelezen. De tijd benodigd om
aIle cellen in te lezen is gelijk aan 20 milliseconden.

De gemiddelde tijdsduur tussen het begin van een opname en een
naaddetectie in deze opname geeft de relatie weer tussen het
VSYNC-signaal en het tijdstip van de naaddetectie. Deze tijdsduur
wordt afgeleid uit de naadpositie in de beeldrnatrix.

De naadpositie in de beeldmatrix is afhankelijk van de
hoogteregeling en het camera-correctie-algoritme.

De hoogtereqelinq

De hoogte tussen het werkstuk en de beeldsensor moet gedurende het
naadvolgen constant blijven. Zie hoofdstuk 6. De positie van de
lichtstreepprojectie in de beeldmatrix is een indicatie voor deze
hoogte. De hoogteregelaar wordt zo ingesteld dat de lichtstreep
projectie zich tijdens het naadvolgen in het midden van een
beeldmatrix bevindt.

Het camera-correctie-alqoritme

Het camera-correctie-algoritme corrigeert, met de hoogteregelaar, de
camerapositie opdat het kruispunt van de diagonalen van het
opnamevlak, het zogenaamde sensor-referentie-punt, boven de lasnaad
komt te liggen. Zie hoofdstuk 9.

Conclusie

Voor een opname geldt dat de gemiddelde tijdsduur tussen het
VSYNC-signaal en een naaddetectie gelijk is aan
20:2 = 10 milliseconden.
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8.3.3 RET DVSYNC-SIGNAAL

Op het naaddetectie-moment moet de stand van de robot worden
geregistreerd opdat een sensorpunt bepaald kan worden. Dit moment
treedt gemiddeld 10 milliseconden na het VSYNC-signaal op.

Door het VSYNC-signaal met 10 milliseconden te vertragen ontstaat
het zogenaamde DVSYNC-signaal ( D = DELAY ). Het DVSYNC-signaal
signaleert het naaddetectie-moment.

Het VSYNC-signaal is pulsvormig en heeft een frequentie van 50 Hz.
De pulsduur is gelijk aan 300 microseconden.

Door een analoge timer van het type NE555 wordt het DVSYNC-signaal
verkregen.

P I ( PA2 )

IC3 A IC1 4

1 2 2 R 3 4V'S nc TR Q DVSYNC

DIS 7
74L514

S CV THR 6

NESSS
~10 nF ~ 1.5

mF

V5YNC

LD 0 t

TRIGGER

OJ U t

Q

II T ] t

DVSYNC

b t

Figuur 18 Timerschakeling waardoor het DVSYNC-signaal wordt
gerealiseerd

In de stationaire toestand van deze timer is het uitgangssignaal
laag. Nadat het VSYNC-signaal de timer triggert wordt de uitgang
hoog. Deze toestand blijft gehandhaafd gedurende een vertragings
tijd T. Hierna wordt de uitgang weer laag tot de vo1gende
triggering. Door het uitgangssignaal van de timer te inverteren
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ontstaat het DVSYNC-signaal. De pulsduur van dit signaal wordt
bepaald door de vertragingstijd.

De triggeringang van de timer reageert op een neergaande flank. Om
deze reden wordt het VSYNC-signaal eerst geinverteerd waarna het met
deze ingang wordt verbonden.

Een serieschakeling, bestaande uit een weerstand R en condensator C,
bepaalt de vertragingstijd T. Voor T geldt de volgende relatie:

T=l.l·R·C

In figuur 18 is de timerschakeling, waardoor het DVSYNC-signaal
wordt gerealiseerd, weergegeven.

8.3.4 INTERFACE roSSEN BET DVSYNC-SIGNAAL EN DE PC-XT

Nadat de PC-XT het DVSYNC-signaal heeft gedetecteerd wordt de
asynchrone comrnunicatie interface, in de PC-XT, geprograrnrneerd.
Hierdoor wordt een RTS-signaal gegenereerd.

De tijdsduur tussen het DVSYNC- en RTS-signaal moet minimaal zijn.
Om deze reden is de directe attentie van de PC-XT, na een
DVSYNC-signaal, vereist.

Voor de detectie van het DVSYNC-signaal zlJn de varianten, besproken
in paragraaf 8.3.3, van toepassing. Variant 2 heeft om dezelfde
redenen de voorkeur.

8.4 COMBINATIE VAN TWEE INTERRUPT-REQUEST-BRONNEN OP EEN
INTERRUPT-REQUEST-LIJN ( IRQ-lijn )

8.4.1 ALGEMEEN

In het ontwerp wordt het STEP- en het DVSYNC-signaal beide met een
IRQ-signaallijn verbonden. Zie de paragrafen 8.2.3 en 8.3.4

Tabel 7 IRQ-signaallijnen met de bijhorende IRQ-bronnen
van de interrupt-controller in de PC-XT

IRQ-signaallijn IRQ-bron

0 Timer, t.b.v. de systeemklok

1 Toetsenbord

2 Gereserveerd

3 Asynchrone Comrnunicatie Adaptor, COM2

4 Asynchrone Comrnunicatie Adaptor, COM1

5 Harddisk-interface

6 Diskette-interface

7 Parallel ie-printer
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In tabel 7 is een overzicht van de IRQ-signaallijnen met de
bijhorende IRQ-bronnen van de Interrupt-controller in de PC-XT
weergegeven.

AIle IRQ-bronnen uit tabel 7, behalve COM2, z~Jn intern of extern in
de PC-XT aanwezig. Dit betekent dat er slechts een IRQ-lijn
beschikbaar is.

Er is een interface benodigd om twee interrupt-request-bronnen met
een IRQ-lijn te verbinden. Deze interface functioneert als een
interrupt-controller voor de IRQ3-interrupt-lijn en wordt daarom
IRQ3-interface genoemd.

8.4.2 DE IRQ3-INTERFACE-SPECIFICATIE

Naar aanleiding van een interrupt-request wordt een actief programma
van de PC-XT onderbroken. Hierna wordt de bijhorende interrupt
handler gestart.

Ais de processor een interrupt-handler uitvoert dan kan opnieuw een
interrupt-request worden ontvangen.

De tijdsduur dat de interrupt-handler van het STEP- en het
DVSYNC-signaal actief is, is zo klein ( in de orde van
microseconden ) dat er geen prioriteiten aan deze interrupt-requests
worden toegekend.

Tabel 8 geeft een aantal mogelijke toestanden van de PC-XT ten
aanzien van de interrupt-handlers ( ih ), respectievelijk
interrupt-requests ( irq ) ten gevolge van, respectievelijk door het
STEP- en/of het DVSYNC-signaal.

Tabe18 Toestanden van de PC-XT t.a.v. ih's,
respectievelijk irq's t.g.v., respectievelijk
door het STEP- en/of het DVSYNC-signaal

Itoestand I STEP- DVSYNC- STEP- DVSYNC-
signaal signaal ih ih

1 x - - -
2 - x - -

3 x x - -

4 x - - x

5 - x x -

x = actief; - = niet actief; ih = interrupt handler

De IRQ3-interface heeft de volgende taken:

- twee interrupt-request-bronnen doorverbinden met een
interrupt-request-signaallijn.

- interrupt-requests registreren.
Ais toestand 4 of 5 zich voordoet moet een interrupt-request,
gedurende de resttijd van de interrupt-handler in uitvoering,
in stand worden gehouden;

- geregistreerde interrupt-request identificeren.
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8.4.3 IMPLEMENTATIE VAN DE IRQ3-INTERFACE

In figuur 19 is de implementatie van de IRQ3-interface weergegeven.

Een Flip-flop functioneert als een l-bit geheugen. De inhoud van dit
geheugen is op de Q-uitgang van de Flip-flop beschikbaar.

Naar aanleiding van het klok-signaal, respectievelijk het
reset-signaal, wordt de inhoud van dit geheugen gelijk aan '1'
respectievelijk '0'.

Het NO STEP-signaal is door een inverter met de klok-ingang van een
Flip-flop verbonden. Deze inverter, van het Schmidt-trigger type,
inverteert, buffert en herstelt het NO STEP-signaal.

De Q-uitgangen en de reset-ingangen van de Flip-flops zijn
doorverbonden met een poort van de tweede 8255A ( PPI ) op de PC-XT
I/O interface. Hierdoor kan de processor van de PC-XT:

- de inhoud van de Flip-flops lezen;
- de Flip-flops resetten.

PPI ( PAO )

+r
IC4 A 4

--...£.. D P Q S

3
R

DVSYNC CLK
C

Q 6L

74LS74
1

PPI ( PBl )

PPI ( PAl ) ICSA

+r ~
3

~
IRQ3

74LSOO
1

IC4 B 0

s~C
---.!.£. D P Q r--2--

6 11
R

not (step) CLK

74~
C

Q 8L

74LS74 1
3

PPI ( PB2 )

Figuur 19 Implementatie van de IRQ3-interface

De Q-uitgangen van de F1ip-flops zijn tevens, door een
OR-schakeling, met de IRQ3-signaallijn verbonden.
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De interrupt-afhandeling naar aanleiding van het STEP- of het
DVSYNC-signaal

Om van een interrupt-request tot de uitvoering van de
IRQ3-interrupt-handler te komen worden achtereenvolgens de volgende
stappen doorlopen:

Voor de toestanden 1 en 2. Zie tabel 8

- een interrupt-request wordt, door een van de twee Flip-flops,
geregistreerd en via de IRQ3-signaallijn, aan de interrupt
controller van de PC-XT doorgegeven;

- het actieve programma van de PC-XT wordt onderbroken zodat de
IRQ3-interrupt-handler geactiveerd kan worden;

- de IRQ3-interrupt-handler identificeert de
interrupt-request-bron door de uitgangssignalen van de
Flip-flops te analyseren;

- afhankelijk van de identificatie wordt in de
IRQ3-interrupt-handler de STEP- of de DVSYNC-interrupt-handler
opgestart.

Voor de toestanden 4 en 5. Zie tabel 8

- een interrupt-request wordt door een van de twee Flip-flops
geregistreerd;

- voordat de IRQ3-interrupt-handler de processor-claim
teruggeeft aan het lopende proces worden de uitgangssignalen
van de Flip-flops opnieuw geanalyseerd zodat een mogelijke
interrupt-request-bron geldentificeerd wordt;

- afhankelijk van de identificatie wordt in de
IRQ3-interrupt-handler de STEP- of de DVSYNC-interrupt-handler
opgestart.

Voor de toestand 3. Zie tabel 8

Als regel zullen twee interrupt-requests nooit op exact hetzelfde
moment worden gegenereerd. Hieruit volgt dat toestand 3 als regel
niet kan voorkomen.

Als beide Flip-flops een interrupt-request hebben geregistreerd
voordat de IRQ3-interrupt-handler de Flip-flops analyseert dan
gaat toestand 1 of 2 over in toestand 4.

Door de zogenaamde interrupt-request-repeater ( zie paragraaf
8.4.4 ) worden de stappen bij toestand 4, om van een interrupt
request tot de uitvoering van de IRQ3-interrupt-handler te komen,
direct na de beeindiging van de IRQ3-interrupt-handler, ten
gevolge van toestand 1 of 2, uitgevoerd.

8.4.4 DE INTERRUPT-REQUEST-REPEATER

De betrouwbaarheid van de IRQ3-interface

Door een interrupt-request, naar aanleiding van het STEP- of het
DVSYNC-signaal, wordt de uitgang van e~n Flip-flop hoog. Deze
situatie blijft gehandhaafd totdat de IRQ3-interrupt-handler de
Flip-flops reset.
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Uit experimenten is gebleken dat de interrupt-request-signaallijnen
van de interrupt-controller gevoelig zijn voor signaalstoringen.
Een situatie waarin een IRQ3-interrupt-request niet wordt
gedetecteerd is niet ondenkbaar. Als deze situatie zich voordoet dan
worden vanaf dat moment alle interrupt-requests, naar aanleiding van
het signaal dat de voornoemde IRQ3-interrupt-request initieerde,
geblokkeerd.

De oorzaak ( STEP- of DVSYNC-interrupt-request ) is afhankelijk van
het gevolg ( IRQ3-interrupt-handler ). De veroorzaker moet een
gevolg kunnen garanderen opdat de oorzaak opnieuw tot een gevolg kan
leiden.

am de betrouwbaarheid van de IRQ3-interface te vergroten wordt er
een interrupt-request-repeater in deze interface opgenomen. Zie
figuur 20.

Ies B IC2 4

IRQ 4 R6 2 3 1
S TR Q IRQ3

DIS 7
74LSOO

S CV THR 6

NESSS

:L 1O nF ~82
nF

ICS C

8

74LSOO

Figuur 20 De interrupt-request-repeater

Beschrijvinq van de Interrupt-request-repeater

De interrupt-request-repeater is ontwikkeld met behulp van een
NE555-timer.

De uitgangen van de Flip-flops op de IRQ3-interface worden via een
OR-schakeling met de trigger-ingang van de timer verbonden. De
uitgang van de timer is met de IRQ3-signaallijn verbonden.

De timer wordt getriggerd door de spanning op de triggeringang,
pin 2, van een hoog- naar een laag-niveau te veranderen.

In de stationaire toestand van deze timer is de
DISCHARGE-aansluiting, pin 7, verbonden met massa. Nadat de timer is
getriggerd wordt deze verbinding verbroken.

De condensator met capaciteit = C, aan pin 6 en 7, wordt via een
weerstand met weerstandswaarde = R opgeladen. Door de spanning over
de condensator = Vc wordt de trigger-ingang en de timer-uitgang
bestuurd.

- Vc < 0.7-R-C ==> de uitgang van de timer is hoog;
de trigger-ingang wordt geblokkeerd;
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- Vc >= O.7-R-C ==> de uitgang van de timer is laag;
de blokkade van de trigger-ingang wordt
opgeheven.

Als de blokkade van de trigger-ingang is opgeheven en de
Flip-flop(s) zijn, door de IRQ3-interrupt-handler, nog niet gereset
dan wordt opnieuw een IRQ3-interrupt-request gegenereerd.

De interrupt-request-repeater genereert pulsen met een pulsduur van
maximaal 1 milliseconde.

In figuur 21 is de IRQ3-interface weergegeven.
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8.5 DE DATACODERING

8.5.1 ALGEMEEN

Naar aanleiding van het DVSYNC-signaal wordt een actief programma
van de PC-486 onderbroken. Op het moment van de onderbreking zijn
het rbs en het camera-systeem gesynchroniseerd. Van deze situatie
wordt gebruik gemaakt door, na de robot-stand-registratie,
beeldinformatie naar het rbs te transporteren.

De camera in het camera-systeem is van het CCD-type. Beeldinformatie
komt, bij dit type camera, na een vertragingstijd van 20 milli
seconden aan de uitgang beschikbaar. Dit betekent dat een
naadsignalering aan het rbs, door het DVSYNC-signaal, niet gevolgd
kan worden door datatransport van de bijbehorende naadpositie.

In dit hoofdstuk wordt deze problematiek nader uitgewerkt.

8.5.2 ANALYSE

DVSYNC-signaal

VSYNC-signaal

nu
~

Beeldopname

STEP-slgnaal

V YNC n-1 VSYNC n VSYNC n+1

........
DVSYNC n-1 DVSYNC n

~ ~ '-t

W":opn·rn-'/II:op~men~/ ":L
_ . . ; . t. ., .- . - .- .. .- .' .LJ n-~ .STEi~nl.ST[ t

Figuur 22 Tijdsrelatie tussen het VSYNC- en het STEP-signaal

pagina 49



Ret VSYNC-signaal signaleert een opname-start. Rierna worden
achtereenvolgens de volgende acties gepleegd:

- gedurende 20 milliseconden wordt de beeldmatrix ingelezen;
- de inhoud van de beeldmatrix wordt gekopieerd naar het

buffergedeelte van de beeldsensor. Zie hoofdstuk 3.

Ten behoeve van de analyse worden de signalen genummerd.

In figuur 22 is de relatie, in de tijd, tussen het VSYNC- en het
daaruit volgende STEP-signaal weergegeven.

Toelichting bij figuur 22.

- Op het (n-l)de VSYNC-signaal voigt de (n_l)de opname;
- in het tijdsinterval tussen het (n-1)de- en het

nde VSYNC-signaai kunnen zich, ten aanzien van de naaddetectie
in de (n_2)de opname, de volgende situaties voordoen:

- de naad wordt niet gedetecteerd;
- de naad wordt wei gedetecteerd.

- een naaddetectie in de x de opname wordt gesignaieerd door
het STEP-signaal met nummer x;

- uit het VSYNC-signaal wordt het DVSYNC-signaal afgeleid. Naar
aanleiding van het laatst genoemde signaal wordt
beeidinformatie naar het rbs getransporteerd;

- het (n_1)de DVSYNC-signaal deelt het tijdsinterval tussen het
(n-1)de- en het nde V8YNC-signaai door midden;

- In het tijdsintervai tussen het (n-1) de_ en het
nde DVSYNC-signaai kunnen zich, ten aanzien van naaddetecties,
de voigende situaties voordoen:

- er worden geen naad gedetecteerd;
- een naad in de (n_1)de opname wordt gedetecteerd;
- een naad in de (n-2) de opname wordt gedetecteerd;
- een naad in de (n-1) de_ en de (n-2) de- opname wordt

gedetecteerd.

8.5.3 IDENTIFICATIE VAN EEN NAAD, GEDETECTEERD IN BET
TIJDgINTERVAL roggEN BET (N-l)~- EN BET ~·-DVSYNC-SIGNAAL

Ret camera-systeem moet een naadpositie, gedetecteerd in het
tijdsinterval tussen het (n-1)~- en het n~ DV8YNC-signaal, kunnen
identificeren.

Als er een naad gedetecteerd wordt in het tijdsintervai tussen het
(n-1)~- en het n~ V8YNC-signaal dan is deze naad gedetecteerd in
de (n-2)~ opname. Ret (n-1)~ DVSYNC-signaal deeit het tijdsintervai
tussen het (n-1) de_ en het nde VSYNC-signaal in twee geii jke delen.
Rieruit voigt:

- een naad, gedetecteerd in het tijdsinterval tussen het
(n-1) de VSYNC- en het (n-1) de DVSYNC-signaai, behoort bij de
(n-2)de opname;

- een naad, gedetecteerd in het tijdsinterval tussen het
(n_1)de DVSYNC- en het n~ VSYNC-signaal, behoort bij de
(n-1)de opname.

Als een naad wordt gedetecteerd dan wordt deze geldentificeerd door
het betreffende tijdsinterval tussen een VSYNC- en een
DVSYNC-signaai.

Ret DVSYNC-signaal wordt door middel van een timer gegenereerd. Zie
figuur 18.
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De uitgang van de timer verandert, nadat het VSYNC-signaa1 de timer
heeft getriggerd, van een 1aag- naar een hoog-spanningsniveau. Deze
situatie b1ijft gehandhaafd gedurende de vertragingstijd T. Hierna
verandert de uitgang van een hoog- naar een 1aag-spanningsniveau.
Naar aan1eiding van deze verandering wordt het DVSYNC-signaa1
gegenereerd.

De uitgangsspanning van de timer identificeert de tijdsinterva11en
tussen een VSYNC- en een DVSYNC-signaa1. Zie tabe1 9 en figuur 23.

~ DVSYNC-slgnaal

~ VSYNC-signaal

l::J timeruitgang

Vf
YNC n-1 VSYNC n VSYNC n+1

~ ~~ ~t
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~ ~ ~t

+++++04
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1" .,. l' + + of
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... + .,. f- ... ...
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++++++
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++++++
++++++

............ + +.....:...

Figuur 23 Tijdsre1atie tussen DVSYNC-signaa1 en uitgangsspanning
van de timer

Tabe1 9 Tijdsinterva1-identificatie door het uitgangssignaa1
van de timer

Uitgangsspanning-niveau Tijdsinterva1-identificatie
van de timer t.o.v. het DVSYNC-signaa1

Hoog Voor het DVSYNC-signaa1

Laag Na het DVSYNC-signaa1

Ret uitgangssignaa1 van de timer is TTL-compatibe1. Dit signaa1 is
om deze reden direct verbonden met een poort van de tweede 8255A

pagina 51



( PPI ) op de PC-XT I/O-interface.

In de STEP-interrupt-handler kan, door een analyse van het
uitgangssignaal van de timer, de identiteit van een naad bepaald
worden.

8.5.4 DE DATACODE

Naar aanleiding van het nde DVSYNC-signaal wordt de robot-stand, van
de bijbehorende nde naaddetectie, geregistreerd. Hierna worden de
naadposities, gedetecteerd in het tijdsinterval tussen het (n_1)de_
en het nde DVSYNC-signaal, naar het rbs getransporteerd.
De volgende informatie moet, voorafgaande aan een datatransport,
door het camera-systeem aan het rbs worden geleverd:

- het aantal naadposities dat wordt getransporteerd
( 0 , 1, of 2 );

- een identificatie van naadpositie opdat deze gecornbineerd kan
worden met de voorheen geregistreerde robot-stand.

De kleinste transport-eenheid is een byte. Een naadpositie,
bestaande uit 17 bits, wordt door drie bytes getransporteerd. Dit
betekent dat bij het transport van een naadpositie 7 bits niet
worden gebruikt. Deze resterende bits worden gebruikt om informatie
over de naadposities te transporteren.

NU Not Used

7 6 5 4 3 2 1 0

Position Msb-
Successor NU· relative to Data NU NU NU bit of

current DVSYNC- Availble xc
signal n

I
0 : No Data
1 : Data

0 : Position n-2
1 : Position n-1

0 : No successor
1 : Successor .

=

Figuur 24 Code opgenomen in de msb-byte van de x-coordinaat

8.6 MODEL VOOR DE PROGRAMMA'S OP DE PC-XT

De in de voorgaande paragrafen ontwikkelde aanpassingen van het
camera-systeem worden sarnengevat in een model. Dit model is
weergegeven in figuur 25.
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Figuur 25 Model van de ontwikkelde aanpassingen van het
camera-systeem
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9 UITBREIDING!AANPASSING VAN BET ROBOTBESTURINGSSYSTEEM (RBS)

9 .1 ALGEMEEN

In hoofdstuk 2 is het model van het bestaande rbs beschreven. Dit
model is voor het ontwerp uitgebreid en aangepast. Deze onderwerpen
komen in dit hoofdstuk aan de orde.

9.2 BESCHRIJVING VAN DE UITBREIDING VAN BET MODEL

In figuur 26 is het model van het bestaande rbs met de uitbreiding
weergegeven.

niveau

.................................... ,--------,

Joystick

5

4

3

2

1

o
Figuur 26 Model van het bestaande rbs met de uitbreiding

De uitbreiding bestaat uit de volgende onderdelen:

- camerasysteem ( camera + beeldverwerking );
- coordinaten-transformatie;
- naadpositie-verwerking.

oe ( Ie niveau - Camerasysteem

Ret camerasysteem is beschreven in hoofdstuk 3.
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2e niveau - Coordinaten-transformatie

Op dit niveau worden de hoekverdraaiingen van de motorassen van de
robot in corobinatie met de naadpositie ten opzichte van het
coordinatenstelsel (xs,ys,zs) getransformeerd naar een naadpositie
ten opzichte van het wereldstelsel ( sensorpunt ). Deze naadpositie
wordt doorgegeven aan het bovenliggende niveau.

3e niveau - Naadpositie-verwerking

Op dit niveau wordt elke 32 milliseconden een TCP-positie
( setpoint ) ten opzichte van het wereldstelsel gegenereerd. Door
deze setpoints voIgt de toorts de lasnaad. De setpoints worden
doorgegeven aan het coordinaten-transformatie-proces op hetzelfde
niveau.

In dit proces zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- een implementatie van een naadvolgalgoritmei
- een implementatie van een camera-correctie-algoritmei
- een hoogteregelaar.

In dit hoofdstuk worden deze onderdelen beschreven.

Opmerking

Ret werkstuk bevindt zich in het horizontale vlak. Om deze reden is
het naadvolg- en het camera-correctie-algoritme 2-dimensionaal
uitgevoerd.

De keuze van de PC-486 voor de implementatie van de uitbreiding

Ret coordinaten-transformatie-proces in laag 3 is gelmplementeerd op
de PC-486. Het naadpositie-verwerkings- proces genereert setpoints
voor dit coordinaten-transformatie-proces. Om deze reden is het
naadpositie-verwerkings-proces ook gelmplementeerd op de PC-486.

Om de volgende redenen is het coordinaten-transformatie-proces in
laag 2 gelmplementeerd op de PC-486:

- de naadposities worden door de PC-486 ontvangeni
Het coordinaten-transformatie-proces in laag 2 transformeert
de stand van de robot gecombineerd met de bijbehorende
naadpositie ten opzichte van het coordinatenstelsel (xs,ys,zs)
naar een sensorpunt.

- vanwege het dataformaat van de communicatie tussen het
VME-processor-systeem en de PC-486.
Het dataformaat van de communicatie tussen het VME-processor
systeem en de PC-486 is van het type integer. In deze systemen
is het type integer op dezelfde wijze gedefinieerd.
Ret coordinaten-transformatie-proces in laag 2 genereert
sensorpunten. Deze sensorpunten zijn van het type float. Dit
type is voor het VME-processorsysteem en de PC-486
verschillend gedef~nieerd.

De problematiek die het type float als formaat voor de
datacommunicatie met zich meebrengt wordt door de keuze van de
PC-486 vermeden.
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9.3 BESCHRIJVING VAN DE AANPASSING VAN BET MODEL

Het coordinaten-transformatie-proces in laag 2 is gelmplementeerd op
de PC-486. Dit proces maakt gebruik van de resolverwaarden. Deze
waarden zijn alleen in het VME-processor-systeem beschikbaar. Het
VME-processor-systeem is aangepast opdat de resolverwaarden ook in
de PC-486 beschikbaar zijn. Zie hoofdstuk 10.

9 . 4 BET TSC-SYMBOOL

Voor de beschrijving van het naadvolg- en het cameracorrectie
algoritme wordt gebruik gemaakt van een symbool dat het
bovenaanzicht van de tsc weergeeft ( [2J Huber; [7J Leijsen;
[8] Roosmalen ). Zie figuur 28.

sensor
meetlijn

lasnaad

sensor
referentie
punt

Figuur 28 Bovenaanzicht van de tsc

Verklaring van de gebruikte symbolen:

- de open cirkel stelt de lastoorts voor;
- de vector van het toortspunt wordt de sensorvector genoemd. De

lengte van deze vector wordt de voorloopafstand genoemd;
- de geprojecteerde lichtstreep wordt voorgesteld door het

lijnstuk loodrecht op de sensorvector. Dit lijnstuk wordt de
sensor-meetlijn genoemd;

- het snijpunt van de sensormeetlijn met de naad is een
naadpositie. Een naadpositie ten opzichte van het
referentiestelsel van de robot ( wereldstelsel ) wordt een
sensorpunt genoemd;

- het snijpunt van de sensorvector met de sensor-meetlijn wordt
het sensor-referentiepunt ( SRP ) genoemd.
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9.5 RET SPOORTREIN-BAANALGORITME

9.5.1 ALGEMEEN

In deze paragraaf wordt het spoortrein-baanalgoritme beschreven. Dit
algoritme wordt zo genoemd omdat de toorts de sensor voIgt zoals een
wagon de locomotief voIgt of omgekeerd. De locomotief bepaalt de
snelheid en kan de wagon voortrekken of -duwen.
In de beeldspraak is de toorts de locomotief en de sensor de wagon.
De Iocomotief duwt de wagon.
In werkelijkheid voIgt de sensor de naad; de toorts duwt en voIgt de
sensor.

Door het spoortrein-baanalgoritme voIgt de toorts de naad. Riervoor
wordt er gebruik gemaakt van sensvrinformatie. Er wordt
verondersteld dat de camera, in aIle gevallen, de naad kan
waarnemen.

9.5.2 DE SETPOINTGENERATIE-FREQOENTIE EN DE BEELDOPNAME-FREQUENTIE

Beeldopname

De camera is geconfigureerd als voorloopsensor. Zie hoofdstuk 4. De
afstand tussen de toorts en de camera wordt de voorloopafstand
genoemd. De tijd die de lastoorts nOdig heeft om, met een constante
snelheid, een afstand gelijk aan de voorloop-afstand af te leggen
wordt de voorlooptijd genoemd.

Elke 20 milliseconden genereert het camera-systeem een naadpositie
ten opzichte van het camera-coordinatenstelsel. Het rbs ontvangt en
transformeert deze naadpositie naar een sensorpunt. Gedurende de
voorlooptijd wordt een sensorpunt opgeslagen in een lijst.

Setpointgeneratie

Elke 32 milliseconden genereert het rbs een setpoint.

De setpointgeneratie-frequentie is ongelijk aan de beeldopname
frequentie. In het tijdsinterval tussen twee setpointgeneraties kan
het camera-systeem het rbs maximaal twee maal onderbreken. nit
betekent:

- een gedeelte van de, door het camera-systeem, gegenereerde
naadposities is redundant;

- een nieuw te genereren setpoint behoeft niet gelijk te zijn
aan een eerder geregistreerd sensorpunt:

- het moment waarop een setpoint wordt verstuurd en het moment
waarop het camerasysteem het rbs onderbreekt kunnen
samenvallen.

Opdat de robot een beweging vloeiend kan uitvoeren wordt de gewenste
robotpositie ( setpoint ) elke 32 milliseconden opgegeven. Ret
genereren van een setpoint heeft een hogere prioriteit dan het
ontvangen en transformeren van de camera-informatie. Een hardware
interrupt afkomstig van het camera-systeem kan dus door het
setpointgeneratie-proces van het rbs geblokkeerd worden.

De camera beweegt met een constante snelheid over de lasnaad. Met
een constante frequentie worden er beeldopnamen gemaakt. Ret
snijpunt van de geprojecteerde lichtstreep met de lasnaad is een
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sensorpunt. Als de afstand tussen dit snijpunt en het middepunt van
het beeldopnamevlak constant is, dan is ook de afstand tussen de
sensorpunten constant. Deze situatie zal, afhankelijk van de
lasnaadgeometrie, zelden voorkomen.

Voor een verzameling sensorpunten geldt:
- er is sprake van redundantie;
- het is mogelijk dat in de lijst punten ontbreken;
- de onderlinge afstand is als regel niet constant.

Er is een mechanisme vereist opdat uit de verzameling geregistreerde
sensorpunten een relevant sensorpunt wordt geselecteerd. Op basis
van dit sensorpunt wordt, met de gegeven naadvolgsnelheid, een
setpoint berekend. Een mechanisme dat aan de hiervoor genoemde
omschrijving voldoet is het zogenaamde mikpunten-mechanisme.

9.5.3 BET M:IKPUNTEN-MECBAN:ISME ( TOORTSREGELING )

Ret rbs genereert elke 32 milliseconden, ten behoeve van de
toortspositie, een verplaatsingsvector ~. Een constante lengte van
deze verplaatsingsvector ~ impliceert een constante
naadvolgsnelheid.

o toortspositie

• sensorpunt

o

I b II

mikpunt

III

Figuur 29 Ret mikpunten-mechanisme

De verplaatsingsvector ~ van de toorts wordt als voIgt bepaald ( zie
figuur 29 ):

- de lengte van ~ is gelijk aan:

I~I =vvolg' 0.032 met Vvolg = naadvolgsnelheid
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- zoek in de sensorpunten-lijst naar een punt zodanig dat:
• de afstand tussen de toorts en dit sensorpunt groter of

geIijk is aan de verplaatsingsafstand ~;

• de afstand tussen de toorts en dit sensorpunt minimaal
is.

Noem het aldus geselecteerde sensorpunt het mikpunt
( index m );
de richting van de verplaatsingsvector is in de richting van
het mikpunt.

De verplaatsingsvector ~ van de toorts wordt als voIgt berekend:

met: s = V(Xrn-Xtcp ) 2+ (Yrn-Ytcp) 2

(Xrn , Y m) T = mikpunt

9.6 BET CAMERACORRECTIE-ALGORITME ( SENSORREGELING )

9.6.1 ALGEMEEN

Om de naadpositie te bepalen moet de sensormeetlijn de naad snijden.
De sensor en de toorts zijn star met elkaar verbonden. Hierdoor is
de translatie van de toorts gelijk aan de translatie van de sensor.
Zonder besturing van de sensor kan de naad zoekraken.

Het sensor-referentiepunt moet in de richting van de naad gestuurd
worden. Er is echter geen a-priori informatie over de werkstuk
geometrie aanwezig.

Voor dit probleem zijn twee correctie-methoden ontwikkeld. Deze
worden hierna beschreven.

9.6.2 DE NIET ANTICIPERENDE CORRECTIE-METHODE

Bij deze methode wordt de naadafwijking, geconstateerd in de laatste
opname, gecorrigeerd.

Als het robot-besturingssysteem een nieuw setpoint bepaald heeft
wordt, door een rotatie om de Iastoorts ( scharnier-as 5 ), het
sensor-referentiepunt van de naad af of naar de naad toe bewogen.
Dit betekent dat de afstand tussen het sensorpunt en het sensor
referentiepunt getransforrneerd moet worden naar een rotatie om de
Iastoorts.

Definities

Voor de beschrijving van deze methode worden de volgende definities
gebruikt:

- de Iijn door het TCP en het sensor-referentiepunt wordt de
Iijn m genoemd;
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- de lijn door het TCP en het sensorpunt wordt de lijn n
genoemd;

- de rotatie om de lastoorts wordt de correct ie-hoek a genoemd.
Voor de correctie bevindt de sensorvector zich op lijn m. Na
de correctie bevindt de sensorvector zich op lijn n. De
correctie-hoek a is de hoek tussen de lijnen m en n.

De positie van het sensor-referentiepunt ten opzichte van de lijn m
bepaald de rotatierichting van de toorts. Een positieve
hoekverdraaiing komt overeen met een draaiing rechtsom de toorts.

De grootte en het teken van de correctie-hoek a wordt als volgt
bepaald:

definieer een nieuw coordinatenstelsel (xn,Yn)' De oorsprong
van het (xn,Yn) coordinatenstelsel ligt op het TCP. De x-as van
dit coordinatenstelsel ligt op de lijn m;

- bepaal de positie van het sensor-referentiepunt ten opzichte
van het (xn,Yn) coordinatenstelsel. Noem deze positie het
nieuwe sensor-referentiepunt;

- de hoekverdraaiing van de xn-as naar het nieuwe sensor
referentiepunt is gelijk aan de correctie-hoek a;

- een positieve correct ie-hoek correspondeert met een draaiing
rechtsom de toorts.

naad

m
s.:.,..._./.·/

............................. n

SRP

SP SENSORPUNT

SRP: SENSOR-REFERENTIEPUNT

Figuur 30 De niet anticiperende correctie-methode

De niet anticiperende correct ie-methode leidt niet tot de optimale
oplossing om de volgende redenen:

- de afstand tussen TCP en het sensorpunt is groter of gelijk
aan de afstand tussen het TCP en het sensor-referentiepunt;

- de naadafwijking is slechts in 1 van de 6 gevallen de
werkelijke afwijking.
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9.6.3 DE ANTICIPERENDE CORRECTIE-METHODE

Bij deze methode wordt de naadafwijking, geconstateerd in de Iaatste
opname, gecorrigeerd.

In tegensteIIing tot de hiervoor beschreven methode maakt deze
methode gebruik van informatie omtrent de naad-geometrie. Als
benadering voor de stuurrichting van de sensor wordt de raakvector
aan de naad, op de plaats waar de naad en de sensormeetlijn elkaar
snijden, gebruikt.

De naadrepresentatie is discreet. De raakvector wordt benaderd door
het vectorverschil van de twee Iaatst gedetecteerde sensorpunten te
bepalen. Deze vector wordt de stuurvector genoemd.

In figwlr 31 is de afleiding van een nieuwe positie van het sensor
referentiepunt stapsgewijs weergegeven. Er wordt uitgegaan van de
beginsituatie, de toorts voIgt de Iasnaad dan nog niet, en een sterk
gekromde naad.

v
( \

o II

/
/

Figuur 31 De anticiperende correct ie-methode

Toelichting bij figuur 31:

Stap I

Stap II

Stap III

Om een camera-correctie te kunnen berekenen moet deze
methode over minimaal twee sensorpunten beschikken. Om
sensorpunten te verkrijgen wordt de positie van de toorts
veranderd. Gedurende deze verandering wordt de camera
niet gecorrigeerd. De toorts beweegt in de richting van
een mikpunt.

In de Iaatste toortspositie wordt een nieuwe
toortspositie bepaald.

AIle mogelijke posities van het nieuwe sensor-referentie
punt worden beschreven door een cirkel met een straal
gelijk aan de voorloopafstand en de nieuwe toortspositie
als middelpunt. Een benadering voor de stuurrichting van
de sensor wordt verkregen door de richting van het
vectorverschil van de twee laatst gedetecteerde
sensorpunten te bepalen. Ret snijpunt van de berekende
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Stap IV

Opmerking

vector en de cirkel is het nieuwe sensor-referentie-punt.

Door de generatie van een nieuw setpoint wordt:
- de toorts getransleerd;
- de camera geroteerd.

In het programma "TRY4.EXE" zlJn de resultaten van de anticiperende
correct ie- en de niet anticiperende correctie-methode met elkaar
vergeleken. De anticiperende correctie-methode leidt tot een beter
resultaat dan de niet anticiperende correctie-methode.

9.7 DE BOOGTEREGELING

De hoogteregeling heeft betrekking op de afstand tussen het werkstuk
en de camera. De afstand tussen de toorts en het werkstuk is
afhankelijk van deze afstand tussen het werkstuk en de camera. Dit
wordt veroorzaakt door:

- de positie van de camera ten opzichte van de toorts;
- de positie van de camera ten opzichte van het werkstuk. Zie

hoofdstuk 5.

Om de volgende redenen is er een hoogteregeling toegepast:

- de afstand tussen de toorts en het werkstuk moet tijdens het
naadvolgen constant blijven;

- er kunnen geen strenge eisen worden gesteld aan de positie van
het werkstuk in het horizontale vlak;

- de lichtstreepprojectie moet scherp waargenomen kunnen worden
opdat het camera-systeem optimaal kan functioneren.
De scherpstelling van de camera is afhankelijk van de hoogte
tussen de camera en het werkstuk.

Er is een proportionele regelaar toegepast. De x-coordinaat van de
naadpositie ten opzichte van het camera-coordinatenstelsel bevat
hoogte-informatie. Zie hoofdstuk 3. Voor de regelaar is een
referentiewaarde voor de x-coordinaat gedefinieerd. Deze waarde is
gelijk aan de waarde van de x-coordinaat als de lichtstreepprojectie
zich in het midden van het opnamebeeld bevindt.

Uit het verschil tussen de referentiewaarde en de x-coordinaat wordt
het stuursignaal voor de robot gegenereerd.
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10 IMPLEMENTATIE VAN DE UITBREIDING!AANPASSING VAN HET
ROBOTBESTURINGSSYSTEEM

10.1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk wordt de implementatie de uitbreiding/aanpassing
van het rbs beschreven.

Aan de orde komen:

- de aanpassing van het VME-processorsysteem;
- het setpointgeneratie-proces;
- de grootte van het buffer;
- het model van de programmatuur van het camera-systeem en het

rbs.

10.2 AANPASSING VAN HET VME-PROCESSORSYSTEEM

10.2.1 ALGEMEEN

Het VME-processor-systeem is beschreven in hoofdstuk 2.

In het ontwerp wordt er van uitgegaan dat de PC-486, op willekeurige
momenten, over de resolverwaarden moet kunnen beschikken.

De resolverwaarden worden bepaald door de resolverinterfaces. Deze
interfaces voldoen niet aan de VME-standaard.

De Master-rekenkaart bevat naast een VME-bus-interface ook een
zogenaamde P2-bus-interface. De resolverinterfaces zijn door de
P2-bus-interface met de Master-rekenkaart verbonden.

De taken van de Master-rekenkaart, met betrekking tot de
resolver interfaces, zijn:

- het genereren van de besturingssignalen;
het innemen van de resolverwaarden;

- het distribueren van de resolverwaarden naar de le-rekenkaart.

Opdat de PC-486 over de resolverwaarden kan beschikken moet de taak
van de Master-rekenkaart aangepast worden.

10.2.2 VARIANTEN VOOR DE TAAKAANPASSING VAN DE MASTER-RERENKAART

De programmatuur van de Master-rekenkaart moet worden
aangepast/uitgebreid opdat :

- het robotstand-opnametijdstip vrij gekozen kan worden;
- de resolverwaarden beschikbaar komen in de PC-486.

Hieronder worden drie variant en beschreven.

Variant 1

De PC-486 onderbreekt, door middel van een interrupt, een actief
proces van de Master-rekenkaart. Hierna wordt de stand van de robot
opgenomen. De resolverwaarden worden vervolgens naar de PC-486
gekopieerd.
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Voordelen

De aanpassing van het bestaande rbs is minimaal.

Nadelen

Ret doorgeven, naar de Master-rekenkaart, en afhandelen van
interrupts kost relatief veel tijd.

De timer-interrupt heeft de hoogste prioriteit. Als de voorgestelde
interrupt samenvalt met de timer-interrupt dan wordt de eerst
genoemde geblokkeerd. Als gevolg wordt de aanvraag van
resolverwaarden door de PC-486 ongeveer 3 milliseconden uitgesteld.

De rekenkaarten zijn met elkaar door een gemeenschappelijk bus
verbonden. Deze verbinding wordt beheerd door de zogenaamde Arbiter
( 2e-rekenkaart ). Als twee of meer rekenkaarten tegelijk de VME-bus
willen gebruiken, dan bepaald de prioriteit die aan deze
rekenkaarten is toegekend aan welke kaart de VME-bus wordt
toegewezen. De prioriteit van een rekenkaart is, met de huidige
configuratie van de Arbiter, afhankelijk van de kaartpositie in het
VME-rek.
De robotstandopname moet zo snel mogelijk verlopen opdat de PC-486
het programma kan voortzetten. Als aan de Master-rekenkaart niet de
hoogste prioriteit is toegekend dan kan het transport van
resolverwaarden, van de Master-rekenkaart naar de Bit3-kaart, voor
een onbepaalde tijd worden uitgesteld.

De interrupt, die in variant 1 is opgenomen, synchroniseert de
PC-486 met de Master-rekenkaart. Als de bovengenoemde situatie zich
voordoet dan wordt de programmauitvoering van de PC-486 voor
onbepaalde tijd gestaakt.

Variant 2

Kopieer, met een bepaalde frequentie, de resolverwaarden naar het
Bit3-buffer. De PC-486 kan, zonder gebruik van de VME-bus, deze
waarden uit het Bit3-buffer kopieren. De frequentie van het kopieren
is zo hoog dat de robotstand-afwijking, ten gevolge van het
tijdsverschil tussen het opname- en het gewenste moment, te
verwaarlozen is.

Voordelen

Om de resolverwaarden van de Master-rekenkaart naar het Bit3-buffer
te kopieren moet gebruik gemaakt worden van de VME-bus. Als de
VME-bus bezet is dan wordt de PC-486 opgehouden. Zie nadelen van
variant 1.

Naar aanleiding van bepaalde besturingssigna1en, gegenereerd op de
Master-rekenkaart, voIgt een tijdelijke VME-bus bezetting. De
tijdstippen waarop de VME-bus bezet is, is dus bij de
Master-rekenkaart bekend. Ret beschikbaar zijn van de VME-bus, voor
het transport van resolverwaarden, kan hierdoor worden gegarandeerd.

Nadelen

Ret gebruik van de beschikbare bandbreedte van de VME-bus is sterk
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afhankelijk van de kopieer-frequentie. Taakuitbreiding op een
VME-processor-kaart is daarom niet zonder meer mogelijk.

De bezettingsgraad van de processor op de Master-rekenkaart is
eveneens afhankelijk van de kopieer-frequentie. Als deze frequentie
te hoog is moet deze rekenkaart taken afstoten.

Variant 3

Ontwikkel een hardware-interface waardoor de resolverinterfaces als
een onafhankelijk eenheid met de VME-bus kan worden verbonden. De
PC-486 kan hierdoor de resolverkaarten adresseren.

Voordelen

De resolverinterfaces functioneren onafhankelijk van de
Master-rekenkaart.

Door de ontlasting van de Master-rekenkaart neemt de benodigde
rekencapaciteit af. Een herverdeling van de VME-processor-taken kan
een rekenkaart overbodig maken.

Nadelen

De voorgestelde hardware-interface is complex. Deze interface
bestaat uit een VME-bus-interface en een besturingseenheid. De
ontwikkeling hiervan kost relatief veel tijd.

Conclusie

Het criterium, voor de keuze van een van de beschreven varianten, is
de beschikbare ontwikkeltijd.

Variant 1 lijkt de meest geschikte oplossing. Door de
multiprocessor-omgeving ontstaan er echter nieuwe problemen.

Variant 3 heeft de voorkeur. Om de bovengenoemde reden wordt deze
variant niet ontwikkeld.

Gekozen is voor variant 2. Door frequent robotstanden op te nemen is
de stand van de robot op elk vrij te kiezen moment bekend.

10.2.3 BESCHRIJVING VAN VARIANT 2

De vereiste robotstand-opnamefrequentie is afhankelijk van de
snelheid en de versnelling van het TCP alsmede van de beelopname
frequentie van de camera. Omtrent de vereiste robotstand
opnamefrequentie is weinig bekend. Zie hoofdstuk 5. Om deze reden is
een variabele instelmogelijkheid van deze frequentie ontworpen.

De periodetijd van de huidige robotstand-opnamefrequentie is gelijk
aan 4 milliseconden. In eerste instantie is geanalyseerd of deze
periodetijd, in de bestaande programma-configuratie, verkleind kan
worden.

Ten behoeve van de periodetijd-analyse is het volgende experiment
uitgevoerd.
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Beschrijving van het uitgevoerde experiment

Nagegaan is of de Master-rekenkaart-programmatuur nog voldeed bij:

- een verhoging van de robotstand-opnamefrequentie tot 1000 Hz.,
in combinatie met :

- toevoeging van een taak. Deze taak betrof het kopieren van
resolverwaarden naar het Bit3-buffer.

De programmatuur faalde om de volgende redenen:

- het safetyproces op de Master-rekenkaart vereist meer dan 1
milliseconde processorbezetting;

- het kopieren van de resolverwaarden naar het Bit3-buffer
vereist relatief veel tijd;

- de tijdsduur tussen de signalering van de 1e -rekenkaart en het
versturen van een valide setpoint kan niet worden verlengd
door een interrupt-serviceroutine. Zie figuur 32

Elke 32 milliseconden wordt, door de Master-rekenkaart, een
setpoint achtereenvolgens gekopieerd uit het Bit3-geheugen,
gecontroleerd en gedistribueerd naar de 1e-rekenkaart. Hieraan
voorafgaand wordt de 1e-rekenkaart gesignaleerd. Naar
aanleiding van deze signalering begint de 1e -rekenkaart met de
distributie van resolverwaarden. De processen op de beide
genoemde kaarten worden parallel uitgevoerd.

De tijdvertraging op de 1e -rekenkaart, ten gevolge van de
distributie van resolverwaarden, is groter dan de
validiteitscontrole-tijd van een setpoint. Een valide setpoint
wordt dan ook, zonder signalering, naar de 1 e-rekenkaart
gekopieerd.

processorbe2ettlng
Master-rekenkaart

t [ms]

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

processorbezetting
Master-rekenkaart

32 33 34 35 36

1< :::
:>.

1-:- i
u- I:' 1<: \

I(
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 33 34 35 36

t [ms]

~ he, .alaty·p,oca,~ d1s,,",utia van ~ ""'bu". ven~ ~ een se1polnt ~ resolverwaarden

Figuur 32 De processor-bezetting van de Master-rekenkaart
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De hierboven beschreven processen zijn onvoldoende op elkaar
afgestemd.

Om de robotstandopname-frequentie te verhogen worden de volgende
wijzigingen in de programmatuur aangebracht:

- het Safety-proces, in de bestaande situatie , geimplementeerd
op de Master-rekenkaart, moet op een van de andere
rekenkaarten worden geimplementeerd:

- door een machinetaal-implementatie wordt het kopieerproces van
de resolverwaarden naar het Bit3-geheugen versneld.

10.2.4 BERINDELING VAN BET SAFETY-PROCES

Het Safety-proces

Ret Safety-proces bestaat uit een twee fasen. In de eerste fase
behoeft dit proces niet over de resolverwaarden te beschikken. In de
tweede fase moet het safety-proces wei over de resolverwaarden
kunnen beschikken.

De locatie-keuze van het Safety-proces

Het Safety-proces op de Master-rekenkaart wordt geimplementeerd op
een andere rekenkaart.
In de bestaande situatie is de bezettings-graad van de processor op
de le-rekenkaart zo groot dat het Safety-proces niet op deze kaart
kan worden geimplementeerd.
De 2e-rekenkaart functioneert als Arbiter van de VME-bus. Voor deze
functie is geen processortijd vereist. Ret Safety-proces wordt
daarom ondergebracht op de ze-rekenkaart.

Ret Safety-proces bewerkt setpoints uit het Bit3-geheugen. De
2e-rekenkaart zal op eigen initiatief deze setpoints uit het
IBit3-geheugen kopieren.

De locatie-keuze van het Foutmeldings-proces

Op de Master-rekenkaart is het Foutmeldings-proces geimplementeerd.
Dit proces registreert de fouten die, tijdens de robottaak
uitvoering, op aile rekenkaarten zijn opgetreden. Een lijst van deze
fouten verschijnt na de robottaak-beeindiging op de terminal.

De meeste fouten worden in het Safety-proces geconstateerd. am deze
reden ligt het voor de hand om ook het Foutmeldings-proces op de
2e-rekenkaart onder te brengen. Hiervan wordt uit praktische
overwegingen afgezien.

Als het VME-processor-systeem in gebruik wordt genomen dan moet de
Master-rekenkaart, om een onverklaarbare reden, als laatste worden
opgestart.

Een terminal kan door een wisselschakelaar met een van de
rekenkaarten worden verbonden. Als aile rekenkaarten zijn opgestart,
dan is de terminal met de Master-rekenkaart verbonden.
Als het Foutmeldings-proces wordt ondergebracht op de ze-rekenkaart
dan moet de robotgebruiker de wisselschakelaar voor de
processorkaart-keuze verzetten. In de praktijk zal deze laatste
actie vergeten worden. Om deze wordt het Foutmeldingsproces niet
ondergebracht op de ze-rekenkaart.
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10.2.5 DE TAAKOMSCHRIJVINGEN VAN DE VME-REKENKAARTEN NA DE
HERINDELING

De Master-rekenkaart

In figuur 33 is het dataflow-model van de Master-rekenkaart na de
herindeling weergegeven.
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Figuur 33 Dataflow-model van de Master-rekenkaart na de herindeling

De Master-rekenkaart heeft nu de volgende taken:
het coordineren van de processen die geimplementeerd zijn op
de rekenkaarten.
Een hardware-timer genereert elke 500 nanoseconden een
interrupt. In de hieropvolgende programma-onderbreking worden
er besturings-signalen voor andere processen gegenereerd. In
tabel 10 is een functioneel overzicht van deze besturings
signalen opgenomen.
het inlezen van de resolverwaarden, uit de resolver interfaces,
via de P2-bus. De resolverwaarden worden hierna gekopieerd
naar:

• het geheugen van de l e -rekenkaart.
Deze actie wordt elke 4 milliseconden uitgevoerd;

• het Bit3-geheugen.
Deze actie wordt elke 500 nanoseconden uitgevoerd. Door
een machinetaal-implementatie is dit kopieerproces
aanzienlijk versneld.

het initialiseren van het robotsysteem.
Dit houdt in dat de robot in de initiele stand wordt gebracht
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waarna de counters op de resolverinterfaces gepreset worden.

Tabel 10 Functioneel overzicht van de besturingssignalen

Periodetijd Functieomschrijving

500 ns Naar aanleiding van dit signaal wordt de
stand van de robot bepaald
( resolverwaarden ) .

4 ms Naar aanleiding van dit signaal worden de
regelaars op de 1e-rekenkaart gestart.

32 ms Naar aanleiding van dit signaal start de
2e-rekenkaart met de 1e-fase van het
Safety-proces.

32 ms Naar aanleiding van dit signaal start de
2e-rekenkaart met de 2e-fase van het
Safety-proces.

De l e-rekenkaart

In figuur 34 is het dataflow-model van de l e-rekenkaart na de
herindeling weergegeven.

start interpolatie

setpoints
elke 32 ms

IL..,__
2e-rekenkaart

inter

polatie
. . . .. ...

""",.." ..,""''''''',.."'',.."'',,..,'',..,,''''',,....,..'''....''1

I

spanning- I
nlveau's

••_ •.__• ._~_ _.l

DAC-kaart

._---,------,--_......
1e-rekenkaartMaster-rekenkaart

resolverwaarden
elke 4 ms

start
regelcyclus

Figuur 34 Dataflow-model van de le-rekenkaart na de herindeling

De le-rekenkaart heeft nu de volgende taak:

het genereren van correctiesignalen, zodanig dat het verschil
tussen de gewenste- en de gemeten TCP-positie gelijk wordt
aan O.
Deze actie wordt elke 4 milliseconden uitgevoerd;

In de bestaande situatie verzorgt de le-rekenkaart de distributie
van de resolverwaarden en setpoints naar de 2e-rekenkaart. Deze taak
is gelmplementeerd ten behoeve van toekomstige taken van de
2e -rekenkaart.

Na de herindeling maakt de 2e-rekenkaart geen gebruik van, door de
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le-rekenkaart, gedistribueerde setpoints en resolverwaarden. Deze
taak van de le-rekenkaart is in de nieuwe programma-configuratie
overgenomen door de Master-rekenkaart en de 2e-rekenkaart zelf.

De 2e-rekenkaart

In figuur 35 is het dataflow-model van de 2e -rekenkaart na de
herindeling weergegeven.
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Figuur 35 Dataflow-model van de 2e-rekenkaart na de herindeling

De 2e-rekenkaart heeft nu de volgende taken:
- het kopieren van een setpoint uit het Bit3-buffer, dit is de

gewenste TCP-positie, naar het geheugen van de 2e-rekenkaart.
Deze actie wordt elke 32 milliseconden uitgevoerd;
het toetsen van de gewenste TCP-positie aan de volgende
criteria:

de motoras-hoekverdraaiingen van de robot, die de gewenste
TCP-positie bepalen, dienen zich binnen vooraf gestelde
grenzen te bevinden ( de werkruimte van de robot ). Deze
toetst wordt uitgevoerd in de eerste fase van het
Safety-proces. De resolverwaarden zijn hiervoor niet nodig.
de motoras-hoekverdraaiingen van de robot, om van de
huidige- in de gewenste TCP-positie te komen, dienen zich
binnen vooraf gestelde grenzen te bevinden. Deze toets
wordt uitgevoerd in de tweede fase van het Safety-proces.
De resolverwaarden zij hiervoor weI nodig;
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het corrigeren van de gewenste TCP-positie, die niet aan de
bovengenoemde criteria voldoet.
Als een hoekverdraaiing een bepaald maximum overschrijdt dan
wordt deze vervangen door de maximaal toegestane
hoekverdraaiing;

- het kopieren van valide setpoints naar het geheugen van
1e -rekenkaart;

Door het safety-proces wordt het toetsen en corrigeren van gewenste
TCP-posities uitgevoerd. Zie figuur 35.

Elke 32 milliseconden wordt een setpoint, door de ze-rekenkaart,
achtereenvolgens gekopieerd uit het Bit3-geheugen, gecontroleerd en
gedistribueerd naar de 1e-rekenkaart. Hieraan voorafgaand signaleert
de Master-rek~nkaart, aan de 2e -rekenkaart, dat de robotstand wordt
opgenomen. Vervolgens start de 2e-rekenkaart de eerste fase van het
Safety-proces. Als de 2e-rekenkaart gereed met de eerste fase van
het Safety-proces dan wordt opnieuw gewacht op een signalering van
de Master-rekenkaart. Dit signaal wordt gegeven nadat de
Master-rekenkaart de resolverwaarden naar de 1e-rekenkaart en het
Bit3-geheugen heeft gekopieerd.

10.3 BET SETPOINT-GENERATIE-PROCES

Eisen

Elke 32 milliseconden genereert het rbs een robotpositie ( een
setpoint ). Aan de setpoint-generatie worden de volgende eisen
gesteld:

- het genereren van een setpoint heeft een hogere prioriteit dan
het ontvangen en transformeren van de camera-informatie;
De setpointgeneratie-frequentie is ongelijk aan de beeld
opname-frequentie. In het tijdsinterval tussen twee
setpointgeneraties kan het camera-systeem het rbs onderbreken.
Opdat de robot een beweging vloeiend kan uitvoeren moet elke
32 milliseconden een setpoint worden gegenereerd.

- de duur Tee van het interval tussen het moment waarop het
camera-correctie-algoritme start en het moment waarop er een
setpoint wordt gegenereerd moet minimaal zijn;
Camera-informatie wordt door de PC-486 op willekeurige
tijdstippen ontvangen.
Het effect van het Camera-correctie-algoritme is beter als dit
algoritme over de meest recente camera-informatie kan
beschikken. Dit wordt bereikt door het camera-correctie
algoritme op het laatst mogelijke moment te starten.

Het camera-systeem kan het Camera-correctie-algoritme maximaal
een keer per cyclus van het Camera-correctie-algoritme
onderbreken. Hieruit voigt dat T= gelijk is aan:

- de tijdsduur dat de interrupt-handler, die door het
camera-systeem wordt geinitieerd,
( IRQ4-interrupt-handler ) actief is, plus

- de cyclusduur van het Camera-correctie-algoritme.
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De hardware-timer

De PC-486 beschikt over een hardware-timer van het type 8253. Deze
timer bevat drie tellers, genummerd 1, 2 en 3. De functionele
configuratie van deze tellers wordt door software bepaald.

De 8253 heeft de volgende taken:

- het genereren van stuursignalen voor van de tijdklok;
- het signaleren van tijdstippen, aan de DMA controller, waarop

het dynamische geheugen in het computersysteem herschreven
moet worden;

- het genereren van signalen voor de luidspreker.

Voor elke teller bevat de 8253 een register met de tellerstand. Via
een databus kan een extern systeem uit, respectievelijk in een
teller-register lezen, respectievelijk schrijven.

Daarnaast bevat de 8253 een control-register voor de configuratie
van de teller.

De 8253-registers zijn via de I/O-poorten van de PC-486
adresseerbaar. In tabel 11 zijn de 8253-registers met de bijhorende
I/O-poorten weergegeven.

Tabel 11 De koppeling tussen
de 8253-registers en de
I/O-poorten van de PC-486

8253 Register I/O-Poort

Teller 0 Ox40

Teller 1 Ox41

Teller 2 Ox42

Control-register Ox43

De uitgang van teller 1 is doorverbonden met de IRQO-interrupt
request-signaallijn van de interrupt-controller. Een IRQO-interrupt
request heeft na de NMI ( Non Maskable Interrupt ) de hoogste
prioriteit.

Implementatie van het setpoint-generatie-proces

Om aan de hiervoor genoemde eisen te voldoen is voor het setpoint
generatie-proces het volgende mechanisme toegepast.

Timer 1 is geconfigureerd als een One-shot met een vertragingstijd
Ttim = 31 milliseconden. Nadat deze One-shot is gestart wordt er, na
Ttim , een IRQO-interrupt-request gegenereerd.
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In de IRQO-interrupt-handler worden achtereenvolgens de volgende
handelingen uitgevoerd:

- de PC-486 wordt gesynchroniseerd met de Master-rekenkaart van
het VME-processorsysteem;

- er wordt een setpoint getransporteerd naar het Bit3-geheugen;
- de One-shot wordt opnieuw gestart.

Nadat de IRQO-interrupt-handler de programmacontrole heeft
teruggegeven aan het lopende proces worden achtereenvolgens de
volgende handelingen uitgevoerd ( zie figuur 36 ):

- er wordt een nieuwe toorts-positie bepaald;
- de PC-486 test de stand van teller 1;

Deze tellerstand is een indicatie van de tijdsduur tot de
eerstvolgende IRQO-interrupt-request. Als deze tellerstand een
tijdsduur Tee indiceert, dan

- start het Camera-correctie-algoritme.
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Figuur 36 Processorbezetting van de PC-486

10.4 DE BUFFERGROOTTE

De tijd die de lastoorts nodig heeft om, met een constante snelheid,
een afstand gelijk aan de voorloop-afstand af te leggen wordt de
voorlooptijd genoemd. Deze tijd is, gegeven de maximale lassnelheid
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van 20 millimeter per seconde, minimaal gelijk aan 5 seconden.

In het rbs worden, gedurende de voorlooptijd, sensorpunten in een
lijst opgeslagen. Het aantal cellen in deze lijst, aangeduid met
n lijst ' is afhankelijk van:

- de beeldopnamefrequentie Fe;
- de lassnelheid VI;

- de voorloopafstand lvoor.
Voor n lijst geldt dat:

10.5 IMPLEMENTATIE VAN RET SPOORBAAN- EN CAMERA-CORRECTIEALGORITME
EN DE ROOGTEREGELAAR

In figuur 37 is het model voor de programmatuur van het
camera-systeem en het rbs weergegeven.

Toelichting bij figuur 37

Achtereenvolgens worden de volgende processen uitgevoerd:

- naar aanleiding het verticale synchronisatie signaal genereert
het camera-systeem een hardware-interrupt in de PC-486
( IG, IC );

- het actieve programma van de PC-486 wordt onderbroken, waarna
de stand van de robot wordt geregistreerd ( RR );

- de hardware-interrupt synchroniseert de PC-XT en de PC-486. Om
deze reden wordt na de robotstandregistratie camera-informatie
getransporteerd ( DTU, DRU );

- de camera-informatie wordt gecodeerd aangeleverd ( DO ). In
het rbs wordt deze informatie gedecodeerd ( DC ) en tijdelijk
opgeslagen in een buffer ( VB );

- door de code wordt een naadpositie gekoppeld met de
bijbehorende robotstand, waarna deze achtereenvolgens worden
getransformeerd naar een sensorpunt en gebufferd ( TF, BUF );

- met behulp van de gewenste verplaatsingsafstand van de toorts
wordt een mikpunt geselecteerd uit het buffer ( BUF, ST );

- door het mikpunt kan de translatievector van de toorts worden
bepaald. De sommering van deze vector met de huidige
toortspositie geeft de nieuwe toortspositie
( RR, SO, TF, GT );

- de zo-coordinaat van de toortspositie wordt gecorrigeerd door
de hoogteregelaar ( K ). De nieuwe toortspositie bevindt zich
in het (xo,Yo)-vlak. Oeze positie gecombineerd met de
gecorrigeerde zo-coordinaat wordt getransformeerd naar de
bijbehorende scharnieras-hoekverdraaingen van de motoren 1, 2,
en 3 ( TJ ).
het werkstuk bevindt zich in het horizontale vlak. Hierdoor is
de hoekverdraaiing om scharnieras 4 gedurende het naadvolgen
constant en gelijk aan -90 graden ( -90 ).

- met behulp van de nieuwe toortspositie en de twee laatste
sensorpunten in het buffer wordt een camera-correctie berekend
( BUF, CSRP ). Een camera-correctie wordt uitgevoerd door een
rotatie om scharnieras 5;

- Oe scharnieras-hoekverdraaingen in radialen worden geschaald
en getransporteerd naar het VME-processorsysteem ( SR, WS ).
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Deze maatregel heeft betrekking op de bescherming van de robot en de
tsc-combinatie.

Nadeel

Indien het Safety-proces actief wordt, wordt de toortstranslatie
gelijk aan de maximaal mogelijke toortstranslatie van het lasproces.
Hierdoor kunnen onaanvaardbare snelheidswissellingen van de toorts
ontstaan.

Maatregel 3

Pas het camera-correctie-algoritme en de hoogteregelaar zodanig aan
dat verstoorde naadposities geen invloed hebben op de besturing van
de robot.

Nadeel

Door de aanpassing zal het naadvolgsysteem minder nauwkeurig
functioneren.

Keuze

Om het naadvolgen te kunnen demonstreren is een implementatie van
een of meer van de bovenstaande maatregelen noodzakelijk. Gekozen is
voor de maatregel die de minste ontwikkeltijd vraagt.

Voor de implementatie van maatregel 1 is een studie nodig. Maatregel
2 kan in cornbinatie met maatregel 1 of 3 worden gebruikt.

Er is gekozen voor de implementatie van maatregel 3.

11.3 AANPASSING VAN RET CAMERA-CORRECTIE-ALGORITME EN DE
ROOGTEREGELAAR

Het camera-correctie-algoritme

Door middel van de niet anticiperende correct ie-methode wordt de
rotatiehoek a bepaald. Zie paragraaf 9.6.2. Door een rotatie om deze
hoek wordt het sensorreferentiepunt op de naad bewogen. Het teken
van de hoek a bepaalt de rotatierichting van een constante toorts
rotatie. Hierdoor is camera-informatie nog slechts van belang voor
de rotatierichting en niet meer voor de rotatiehoek. Deze aanpassing
heeft een nadelige invloed op de nauwkeurigheid van de correctie.

De hoogteregelaar

De x-co6rdinaat van de naadpositie ten opzichte van het camera
coordinatenstelsel bevat hoogte-informatie. Zie hoofdstuk 3. Voor de
regelaar is een referentiewaarde voor de x-coordinaat gedefinieerd.
Deze waarde is gelijk aan de waarde van de x-coordinaat als de
lichtstreepprojectie zich in het midden van het opnamebeeld bevindt.

Het teken van het verschil tussen de referentiewaarde en de
x-co6rdinaat bepaalt of de z-co6rdinaat van de toortspositie met een
constante waarde wordt verlaagd of verhoogd. De absolute waarde van
de x-coordinaat heeft geen invloed op de toortstranslatie.
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11 DE DEMONSTRATIE

11.1 ALGEMEEN

Bet afstudeerwerk is afgesloten met een demonstratie van het
naadvolgen. Het doel van deze demonstratie is:

- aan te tonen dat de robot met camera-informatie kan worden
gestuurd;
de eerste implementatie van het naadvolgsysteem te laten zien.

Voor deze demonstratie zijn het ontwikkelde naadvolg- en
cameracorrectie-algoritme en de hoogteregelaar gelmplementeerd.

In de laatste fase van het afstuderen zijn enkele implementatie
problemen opgetreden. Deze problemen zijn voornamelijk veroorzaakt
door de onbetrouwbaarheid van de camera-informatie. Voor de
oplossing van deze problematiek is een degelijke studie nodig. De
tijd daarvoor ontbrak. Deze implementatieproblemen dienen, bij
voortgezet gebruik van het toegepaste camera-systeem, alsnog te
worden opgelost.

Het bestaande rbs met de ontwikkelde aanpassing/uitbreidingen zijn
langdurig getest. Uit het gedrag van de robot is af te leiden dat
het camera-systeem verstoorde naad-posities kan genereren. Deze
verstoringen hebben betrekking op de x- en de y-coordinaat van de
naadpositie. De oorzaak van deze verstoringen is niet bekend.

11.2 GEVOLGEN VOOR HET CAMERA-CORRECTIE-ALGORITME EN DE
HOOGTEREGELAAR

Als een verstoorde naadpositie wordt gebruikt in het camera
correctie-algoritme en/of de hoogteregelaar dan zal de robot sterk
schokkende bewegingen uitvoeren. Hierdoor onstaan opnieuw verstoorde
naadposities. Als gevolg hiervan kan de robot zichzelf en/of de
tsc-combinatie beschadigen.

De invloed van verstoorde naadposities op de besturing van de robot
kan door een of meer van de volgende maatregelen worden verkleind.

Maatreqel 1

Controleer een coordinatenpaar voordat deze wordt opgenomen in het
buffer. Door gedetecteerde naadposities met elkaar in verband te
brengen kan een verstoorde coordinaat opgespoord en afgewezen
worden.

Er dient te worden onderzocht welk algoritme hiervoor het meest
geschikt is.

Deze maatregel heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de
camera-informatie.

Maatreqel 2

Pas het Safety-proces op de Master-rekenkaart zodanig aan dat,
binnen een interval van 32 milliseconden, de maximaal toegestane
toorts-translatie gelijk wordt aan de maximaal mogelijke
toortstranslatie van het lasproces.
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11.4 GEVeLGEN veeR BET NAADVOLG-ALGORITME

Gevolgen voor het naadvolg-algoritme ten gevolge van verstoorde
naadposities.

Als verstoorde naadposities worden gebruikt in het naadvolg
algoritme dan maakt de toorts zigzag bewegingen over de naad. Deze
zigzag bewegingen kunnen als volgt worden verklaard.

Uit de sensorpunten-lijst wordt een mikpunt geselecteerd. Dit punt
moet voldoen aan de volgende criteria ( zie paragraaf 9.5.3 )

- de afstand tussen de toorts en dit sensorpunt is groter of
gelijk aan de verplaatsingsafstand A;

- de afstand tussen de toorts en dit sensorpunt is minimaal.

Bijna alle sensorpunten in de sensorpunten-lijst voldoen aan het
eerste criterium. Het tweede criterium selecteert het mikpunt.

De sensorpunten-lijst is omvangrijk. De selectie van de mikpunten
vraagt teveel rekentijd. Om deze reden is het tweede criterium niet
toegepast.

De implementatie van het naadvolg-algoritme

Bij de implementatie van het naadvolg-algoritme wordt er van uit
gegaan dat het eerste sensorpunt in de sensorpunten-lijst voldoet
aan het tweede criterium ( mikpunt ). Als nu een eerste sensorpunt
in de sensorpunten-lijst een verstoord sensorpunt is ( ten gevolge
van een verstoorde naadpositie ), dan zal de toorts naar dit punt
toe bewegen. Omdat een verstoorde naadpositie zich in de beeldopname
bevindt ( zie paragraaf 6.4 ), is de afwijking tussen de werkelijke
en de verstoorde naadpositie begrensd. Als gevolg hiervan maakt de
toorts zigzag bewegingen die binnen het opnamevlak blijven.

Er dient een alternatief voor het tweede criterium te worden
ontwikkeld. Er kan bijvoorbeeld aan worden gedacht om het tweede
criterium slechts toe te passen op een gedeelte van de sensorpunten
lijst.

Gevolgen voor het naadvolg-algoritme ten gevolge van de beeld
freguentie, de resolutie van de beeldfreguentie en de resolutie van
de robot stand

De naadpresentatie-nauwkeurigheid is afhankelijk van de
beeldopnamefrequentie. Door onvoldoende kennis over de relatie
tussen de naadcontour en de vereiste beeldopnamefrequentie is in de
eerste fase van het ontwerp uitgegaan van de maximaal mogelijke
nauwkeurigheid. Als gevolg hiervan wordt elke 20 milliseconden een
sample van de naad genomen.

Tijdens het naadvolgen worden er beeldopnamen gemaakt waaruit
sensorpunten worden bepaald. Deze punten worden opgeslagen in de
sensorpunten-lijst, die geordend is in de tijd. Het ligt voor de
hand dat de sensorpunten in de sensorpunten-lijst, in de
beweegrichting, na elkaar in de lijst voorkomen. Uit metingen blijkt
echter dat de sensorpunten in de sensorpunten-lijst, in de
beweegrichting, niet na elkaar in de lijst voorkomen. Dit wordt
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veroorzaakt door de hoge beeldfrequentie, de resolutie van de beeld
informatie en de resolutie van de robotstand. Als gevolg hiervan
verandert frequent de beweegrichting van de toorts.

11.5 AANPASSING VAN BET NAADVOLG-ALGORITME

Om de problematiek ten gevolge van de beeld-frequentie, de resolutie
van de beeldfrequentie en de resolutie van de robot stand te
voorkomen zijn twee maatregelen genomen, namelijk:

- de beeldfrequentie is verlaagd door een deel van de
sensorpunten in de sensorpuntenlijst buiten beschouwing te
laten;

- aan het proces dat mikpunten selecteert is een criterium
toegevoegd, namelijk:
de afstand tussen de toorts en een nieuw mikpunt is groter dan
de afstand tussen de toorts en het huidige mikpunt.

Om de problernatiek ten gevolge van verstoorde naadposities te
voorkomen is de volgende aanpassing ontwikkeld.

Als het sensorreferentiepunt zich tijdens het naadvolgen altijd
precies op de naad bevindt dan behoeft de camera-informatie niet
meer gebruikt te worden voor de positiebepaling van de naad. De
naadpositie wordt dan verkregen uit:

- de positie van de camera ten opzichte van de robot, en
- de stand van de robot.

Camera-informatie wordt dan gebruikt om het sensorreferentiepunt op
de naad te houden en de hoogte tussen de camera en het werkstuk te
regelen.

Door de aanpassing van het camera-correctie-algoritme wordt
weliswaar de camera gecorrigeerd maar het sensorreferentiepunt zal
zich tijdens het naadvolgen niet precies op de naad bevinden. Om de
demonstratie van het naadvolgen mogelijk te maken wordt deze
aanpassing van het naadvolg-algoritme toch toegepast.
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12 CONCLUSIES EN AANBEVELINGE~'-------------------

Conclusies

Aan de hand van een programma van eisen is een naadvolgsysteem
ontwikkeld voor het automatisch lassen met behulp van camera
informatie. Dit naadvolgsysteem bestaat uit een robot-systeem
en een camera-systeem. Het bestaande robotbesturingssysteem
voor een ASEA irb6-robot is hiervoor aangepast en uitgebreid;
het beschikbare camera-systeem is uitgebreid.

De beperkingen van het camera-systeem hebben het ontwerp in
grote lijnen bepaald.

De nadruk bij de ontwikkeling heeft gelegen op de aanpassing
en uitbreiding van het bestaande robotbesturingssysteem, niet
zo zeer op het camera-systeem en het naadvolgen.

Ret ontwikkelde naadvolgsysteem is gedemonstreerd. Uit de
resultaten van de demonstratie kan men afleiden dat de robot
met camera-informatie gestuurd kan worden.

Aanbevelingen

T.a.v. het robotbesturingssysteem

Er dient een interface te worden ontwikkeld om de
resolverinterfaces met de VME-bus te verbinden;
de methode die is toegepast bij de ontwikkeling van de
bestaande coordinaten-transformaties dient te worden
gewijzigd. Zie "Engineering foundations of robotics" door
Francis N-Nagy en Andras Siegler, Prentice-Hall
International, november 1986.

T.a.v. het naadvolgsysteem

Voor een verdergaande ontwikkeling van het naadvolgsysteem
worden de volgende aanbevelingen gedaan:

controle over het camera-systeem is gewenst;
de toepassing van een gemeenschappelijke klok dient te
worden onderzocht;

- er dienen voorzieningen te worden getroffen om de
betrouwbaarheid van de informatie van de sensorsystemen
te vergroten;
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