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Robottihitsausjärjestelmissä automaatio- ja tiedonsiirtoratkaisuilla on tärkeä rooli. Tämän
diplomityön tavoitteena on toteuttaa ja implementoida työhön määritetyn hitsauskoneen,
robottiohjaimen ja laserskannerin ohjausjärjestelmä siten, että työkappaleen lasermittaus-
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dostetaan ohjelmia, jotka kykenevät datan vastaanottoon ja lähettämiseen mittausten tuo-
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Welding is a field with great demand for automation in the form of welding robots. The
objective of this master’s thesis is to design and implement a control system for the assig-
ned welding machine, robot controller and laser scanner, so that proper welding parame-
ters can be determined based on laser measurements of the workpiece. In the work done,
such algorithms are programmed, which are able to receive and send data, to bring the
measurement results to MATLAB environment. In addition a method for creating a mo-
del for defining welding parameters based on laser data is presented. The method is based
on iteration between experimental welding tests. As a result, a model is formed between
the width of a square groove and the corresponding wire feed speed. Based on the formed
model, successful welding can be done with repeatability. For further research, control of
the parameters during welding can be experimented with. Also, despite the accuracy of
the scanning program being sufficient in the scope of this thesis, it can still be improved.
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1 JOHDANTO

Hitsaus on yksi teollisuusrobotiikan yleisimmistä sovelluskohteista, mm. materiaalinhal-
linnan, maalauksen ja kokoonpanon ohella [1]. Erityisesti ajoneuvoteollisuus on tärkeä
osa hitsausrobotiikan käyttäjäkuntaa. Jatkuvan kysynnän vuoksi on tarvetta kehittää ole-
massa olevaa hitsausrobottiteknologiaa entistä pidemmälle, jotta kustannukset vähenisi-
vät ja tuotantoprosessit tehostuisivat. Lisäksi hitsauksen automatisointi on tärkeää, sillä
robottihitsauksen käytössä on perinteiseen, manuaaliseen hitsaukseen verrattuna monia
etuja. Hitsaus nopeutuu, hitsauslaatu on tyypillisesti korkeampaa ja laadun vaihtelu on
vähäistä. Voidaan arvioida, että yksi hitsausrobotti käyttäjänsä kanssa voi korvata 2-4 ma-
nuaalista hitsaajaa [2]. Robotin käyttäjän näkökulmasta myös työolosuhteet ovat usein
paremmat manuaaliseen hitsaukseen verrattuna.

Robottihitsauksessa on myös heikot puolensa. Robotin käyttöönottoon ja huoltoon liittyy
huomattavia kuluja tarvittavan koulutuksen ja ohjelmoinnin vuoksi. Hitsattavilla kappa-
leilla tulee myös olla tiukat toleranssit, jotta hitsausrobotti kykenee tuottamaan tasais-
ta laatua. Lisäksi kaikki kappaleet eivät sovellu robottihitsaukseen sellaisenaan, vaan on
mahdollista, että tuotettava kappale tulee suunnitella uudestaan. Näistä syistä, etenkin
joustavuutta vaativien kappaleiden tai pienempien tuotantosarjojen kohdalla, manuaali-
nen hitsaus on nykyisellään tietyissä tilanteissa parempi vaihtoehto.

Tämä työ liittyy LUT-yliopiston konetekniikan tutkimusprojektiin, jossa pyritään kehit-
tämään ratkaisua robottihitsauksen haasteisiin. Tutkimusprojekti liittyy tapoihin käyttää
kappaleen laserskannausta hitsausarvojen automaattiseen määrittämiseen. Jos hitsausar-
vojen määritys saataisiin automatisoitua, se vähentäisi robotin käyttöönottoon liittyviä
koulutus- ja ohjelmointikustannuksia sekä lisäisi robottihitsausprosessin joustavuutta.

Tätä diplomityötä edeltävässä tutkimuksessa hitsausparametrien automaattista määritystä
laserdatan perusteella on jo tutkittu projektissa omalla laitekokoonpanollaan, mutta sit-
temmin on syntynyt tarve tutkia sen toimivuutta eri laitekonfiguraatiolla. Tässä työssä
käytettävällä laitekokoonpanolla automaattista parametrisointia ei ole tutkittu. Käytettä-
vät laitteet ovat laserprofiilianturi Micro-Epsilon scanCONTROL 2960-50, robottiohjain
Yaskawa Motoman NX100, robotti Motoman EA1900N sekä hitsauslaite Kemppi A7
MIG Welder. Lisäksi kokoonpanoon kuuluu luonnollisesti tietokone, joka hoitaa datan-
keruun, laskennan ja komennot laitteille.
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1.1 Työn tavoitteet, rajaus ja menetelmät

Työn ensimmäinen tavoite on muodostaa laitteille rajapinnat, jotka mahdollistavat datan
siirron tietokoneen ja laitteiden välillä siten, että työkappaleen laserskannaukseen perus-
tuva hitsausparametrien määritys on mahdollista toteuttaa. Toteutuksen tulee toimia LUT-
yliopiston laboratoriossa olevalla tietokoneella, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä. Työn
toinen tavoite on ohjelman toteutus ja implementointi, jonka avulla voidaan kerätä data,
laskea hitsausparametrit ja suorittaa hitsaus kyseisiä parametrejä käyttäen. Mitatun datan
tulee olla tarkkuudeltaan sellaista, että siihen perustuen voidaan toistettavasti suorittaa
yhtenevän laatuista hitsausta. Kolmantena tavoitteena tulee määrittää tapa, jolla sopivat
hitsausparametrit laskeva malli voidaan muodostaa.

Tämä työ rajataan siten, että parametrien laskentaa ei tarvitse suorittaa reaaliaikaisena,
ts. mittauksen ja laskennan voi suorittaa erillisinä toimenpiteinään, ennen varsinaista hit-
sausta. Tämän työn puitteissa prosessi rakentuu mittauksesta, laskennasta ja hitsaukses-
ta erillisinä vaiheinaan sen sijaan, että kaikki kolme vaihetta toimisivat samanaikaises-
ti. Käytettävä laitteisto rajoittuu edellä mainittuun laserprofiilianturiin, robottiohjaimeen,
robottiin, hitsauslaitteeseen sekä tietokoneeseen. Tutkittava hitsausmenetelmä rajoitetaan
päittäisliitoksen I-railon Gas Metal Arc Welding (GMAW)-hitsaukseen; työn painopiste
on ohjelmallisen toteutuksen muodostamisessa.

Työn keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

• Kuinka kommunikaatio laserskannerin ja robottiohjaimen kanssa tulee toteuttaa,
jotta saadaan luotettava ja käytännöllinen mittaus työkappaleen muodoista?

• Kuinka kommunikaatio hitsauskoneen kanssa tulee toteuttaa, jotta hitsausarvoja
voidaan mitata ja säätää vapaasti?

• Miten voidaan muodostaa malli, joka määrittää mittausdatan perusteella hyvän laa-
dun takaavat hitsausparametrit?

Työssä käytettiin seuraavia menetelmiä; tiedonhaku, suunnittelu, ohjelmallinen toteutus,
testaus sekä dokumentointi. Tiedohakuun kuuluu teorioihin, ilmiöihin, laitteistoon sekä
ohjaustapoihin tutustuminen. Tekemisestä tulee olla suunnitelma, ennen kuin mitään voi-
daan tehdä. Toteutus koostuu lähinnä ohjelmoinnista ja laitteiden konfiguroinnista. Tes-
tauksella varmistetaan toteutuksen toimivuus ja etsitään mahdollisia puutteita. Testaus-
vaiheen aikana tavoitellaan myös parametrien laskentamallin muodostusta.
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1.2 Työn sisältö

Työ on jäsennelty seuraavasti. Luvussa 1 esitellään työn taustat, tavoitteet, rajaus ja me-
netelmät. Seuraavaksi luvussa 2 esitetään robottihitsauksen teoriaa keskittyen erityisesti
eri hitsausparametrien vaikutuksiin. Tämän jälkeen luvussa 3 esitellään työssä käytettä-
vä laitteisto. Luvussa 4 esitellään työn ohjelmallisen toteutuksen puoli. Tämän jälkeen
luvussa 5 kuvataan kokeellisia testejä, joita tutkimusympäristön avulla suoritettiin, jon-
ka jälkeen luvussa 6 esitellään testeistä saadut tulokset sekä niiden analysointia. Lopul-
ta luvussa 7 käydään läpi johtopäätökset ja yhteenveto tehdystä työstä ja tuloksista sekä
pohditaan niitä laajemmin.
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2 ROBOTTIHITSAUS

Tässä luvussa käydään läpi tälle työlle olennaista teoriaa hitsauksesta. Koska työssä käy-
tetään Metal Active Gas -hitsausmenetelmää (MAG), keskitytään pääosin siihen ja Metal
Inert Gas -hitsaukseen (MIG) liittyvään tietoon. On kuitenkin mainittava, että on monia
muita hitsausmenetelmiä, joita käytetään myös robottihitsaukseen. Näistä eniten MIG-
ja MAG-hitsausta muistuttava on Tungsten Inert Gas -menetelmä (TIG), jossa valokaari
muodostetaan staattisen elektrodin ja hitsattavan kappaleen välille [1]. Lisäainetta ei vält-
tämättä käytetä, mutta käytettäessä se syötetään erikseen. Menetelmä tuottaa tyypillisesti
laadukasta hitsiä, ja se soveltuu hyvin sekä manuaaliseen että robottihitsaukseen. Toi-
nen mainittava hitsausmenetelmä on pistehitsaus. Pistehitsaus on vastushitsauksen tyyp-
pi, jossa tarvittava lämpö saadaan aikaan kappaleiden läpi kulkevalla virralla [3]. Kahden
päällekkäisen, yhteenhitsattavan kappaleen molemmin puolin asetetaan elektrodit, joiden
välille virta kytketään. Kappaleiden liitoskohdassa kytkennän resistanssi on suurin, min-
kä vuoksi hitsi syntyy liitoskohtaan. Tämä nopea prosessi on myös tyypillinen robotti-
hitsauksessa, mutta laitteistokustannuksiltaan se on valokaarihitsausta kalliimpi. Muita
menetelmiä robottihitsaukseen ovat mm. laserhitsaus, elektronisuihkuhitsaus ja plasma-
hitsaus.

2.1 MIG/MAG-hitsaus

MIG-hitsaus on MAG-hitsauksen ohella GMAW-tyyppinen hitsausmenetelmä, jossa elekt-
rodina toimii sulatettava lisäainelanka, jota syötetään jatkuvasti hitsattavaan kappaleeseen
prosessin aikana [3]. Valokaari syntyy siis hitsauslangan ja työkappaleen välille. Hitsaus-
lankaa ympäröi suojakaasu, joka estää ei-toivottujen kemiallisten reaktioiden ilmenemi-
sen. Lisäainelankaa syöttää erillinen langansyöttölaite, johon on myös tyypillisesti in-
tegroitu ohjausjärjestelmä, joka ohjaa langansyöttönopeuden lisäksi myös virtaa ja kaasu-
virtausta. Kuvassa 1 on esitetty MIG/MAG-hitsauksen periaatekaavio.

MIG- ja MAG-tyyppisten hitsaustapojen erona on käytetty suojakaasu. MIG-hitsauksessa
käytetään suojakaasuna inerttiä eli reagoimatonta kaasua, kuten argonia tai heliumia [4].
Inertti kaasu estää kemiallisten reaktioiden ilmenemisen hitsisulassa. Ei-toivotut reaktiot
voivat aiheuttaa huokoisuutta, halkeamia ja materiaalin kemiallisen koostumuksen muut-
tumista. MAG-hitsauksessa puolestaan käytetään aktiivista kaasua kuten hiilidioksidia,
joka reagoi hitsisulan kanssa. Myös inerttien ja aktiivisten kaasujen seoksia käytetään.
Eri kaasut tai seokset ovat ominaisuuksiltaan sopivia erilaisille materiaaleille.
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Kuva 1. MIG/MAG-hitsausmenetelmän periaatekuva. Kuva on tehty lähteen [3] perusteella.

MIG/MAG-hitsausta voidaan soveltaa melkein kaikkiin metalleihin, sekä suureen mää-
rään erilaisia kappaleita eri asennoissa. Esimerkiksi TIG-hitsausmenetelmään verrattuna
prosessi on nopeampi sekä helppokäyttöisempi sen automaattisen luonteen vuoksi. Pro-
sessi jättää myös vähän putsattavaa. Nämä seikat tekevät MIG/MAG-tyyppisestä hitsauk-
sesta suositun sovellettavaksi automaattiseen robottihitsaukseen. Prosessissa on kuitenkin
otettava huomioon seuraavat mahdollisesti ilmenevät ongelmat: herkkyys ilmavirtauksil-
le, jotka häiritsevät suojakaasua, langansyötön epäsäännöllisyys, valokaaren epästabiilius
tai liian lyhyt jälkipaloaika [3].

2.2 Hitsausparametrit

Hitsausprosessi on erittäin herkkä hitsausparametrien muutoksille, jotka määrittävät mil-
lainen hitsi saadaan aikaiseksi. Tässä alaluvussa käydään läpi tärkeimmät MIG/MAG-hit-
saukseen vaikuttavat parametrit sekä kuinka ne vaikuttavat hitsauksen lopputulokseen.
Parametrit vaikuttavat pääsääntöisesti hitsin muotoon, valokaaren vakauteen, aineensiir-
tymismuotoon, roiskeen määrään sekä yleiseen hitsauslaatuun. Prosessiparametreihin lu-
keutuvat virta, jännite, langansyöttönopeus, hitsausnopeus, valokaaren pituus, vapaalan-
gan pituus, suojakaasu, hitsauslangan ominaisuudet sekä hitsauspolttimen asento.



13

2.2.1 Virta ja langansyöttönopeus

Kun muut parametrit pidetään vakioina, hitsausvirran kasvattaminen johtaa suurempaan
hitsiaineentuottoon, syvempään ja leveämpään tunkeumaan ja suurempaan palkomuo-
toon [5]. Virran arvo riippuu suoraan verrannollisesti langansyöttönopeudesta. Hitsausvir-
ta kytketään tyypillisesti siten, että elektrodi on positiivinen, puhutaan siis direct current
electrode positive (DCEP) -kytkennästä. Tämän tyyppinen kytkentä mahdollistaa vakaan
valokaaren, hyvän palkomuodon, syvän tunkeuman ja vähäisen roiskemäärän [3].

2.2.2 Jännite

Hitsausjännite on luonnollisesti suoraan yhteydessä hitsausvirtaan. Lisäksi se muuttuu va-
lokaaren pituuden, vapaalangan pituuden ja suojakaasun mukaan. Suurempi jännite joh-
taa leveämpään ja litteämpään palkomuotoon. Liiallinen jännite johtaa valokaaren epäva-
kauteen, lisääntyneeseen roiskeen määrään, huokoisuuteen ja mahdollisesti ilmenevään
reunahaavaan [3]. Liian matala jännite voi johtaa liialliseen lisäaineen määrään hitsissä,
toisin sanoen korkeaan kupuun palkomuodossa.

2.2.3 Valokaaren ja vapaalangan pituus

Valokaaren pituuden muutokset vaikuttavat merkittävästi hitsausjännitteeseen, joka kas-
vaa valokaaren pituuden kasvaessa [4]. Vastaavasti pituuden kasvaessa hitsausvirta pie-
nenee. Periaate on esitetty kuvassa 2. Kuvassa näkyvä paksumpi suora on laitteen omi-
naiskäyrä. MIG- ja MAG-hitsauksessa käytetään lähes aina tasavirtalähdettä, joka on va-
kiojännitetyyppiä. Nimestään huolimatta jännite ei pysy vakiona, vaan siihen vaikuttavat
monet tekijät.

Virtalähteestä johtuen ilmenee itsesäätyvyys-ominaisuus; valokaaren pituuden kasvaessa
jännite nousee ja virta laskee. Virran laskiessa hitsauslangan sulamisnopeus pienenee ja
lanka ulottuu jälleen pidemmälle, jolloin valokaaren pituus palaa ennalleen. Vastaavasti
valokaaren pituuden lyhentyessä virta ja langan sulamisnopeus kasvavat, kunnes valokaa-
ren pituus palaa ennalleen.
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Kuva 2. Hitsausvirran ja -jännitteen muutokset valokaaren pituuden muuttuessa. Kuvan lyhenne
on Open Circuit Voltage (OCV). Kuva mukailee lähteessä [4] esitettyä kuvaajaa.

Vapaalangan pituudella tarkoitetaan matkaa hitsauspolttimen virtasuuttimesta hitsauslan-
gan päähän. Edellä kuvatun itsesäätyvyyden mukaisesti suurempi vapaalangan pituus joh-
taa korkeampaan sulamisnopeuteen, ja päinvastoin. Tavoiteltu vapaalangan pituus riippuu
halutusta aineensiirtymismuodosta vaihdellen välillä 5-25 mm [3].

2.2.4 Hitsausnopeus

Hitsausnopeudella tarkoitetaan polttimen kulkunopeutta työkappaleeseen nähden. Hit-
sausnopeuden nostaminen vähentää lämmöntuontia työkappaleeseen sekä laskee tietylle
pituudelle siirtyvää lisäaineen määrää. Liian suuri nopeus pienentää tunkeuman syvyyt-
tä ja voi aiheuttaa reunahaavaa, sillä lisäainetta ei välttämättä siirry riittävästi. Toisaalta,
jos nopeus on liian hidas, lisäainetta siirtyy liikaa ja tunkeuma ei ole riittävä liiallisen hit-
sisulan vuoksi. Nopeuksien ääripäiden välillä on sopiva hitsausnopeus, joka saa aikaan
syvimmän tunkeuman [5].
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2.2.5 Suojakaasu

Suojakaasun tyyppi vaikuttaa valokaaren vakauteen, aineensiirtymismuotoon, hitsin pal-
komuotoon sekä sulamisnopeuteen [3]. MIG-hitsauksessa kaasuina käytetään joko argo-
nia, heliumia tai näiden seoksia. Tämä hitsaustapa soveltuu erityisesti kevytmetallien, ku-
parin ja reaktiivisten materiaalien hitsaamiseen. Argon on näistä tehokkain valokaaren
suojaamiseen ja hitsisulan ympäröimiseen. Toisaalta helium saa aikaan vakaamman va-
lokaaren ja syvemmän tunkeuman, mutta vaatii 2-3 -kertaisen virtausnopeuden [5]. Tyy-
pillisesti käytetään molempien kaasujen seosta, joka voi sisältää myös hiilidioksidia ja
happea valokaaren vakauden ja palkomuodon parantamiseksi.

MAG-hitsauksessa aktiivisena kaasuna toimii tyypillisesti hiilidioksidi. Tätä käytetään
erityisesti terästen hitsaukseen. Hiilidioksidin merkittävä määrä kaasussa saa aikaan sy-
vän tunkeuman, mutta suuren määrän roisketta. Seoksista argon/hiilidioksidi -kaasua käy-
tetään niukkaseosteisiin teräksiin ja argon/happi -kaasua ruostumattomiin teräksiin. Kaa-
sun virtausnopeus on tyypillisesti välillä 10-20 litraa minuutissa riippuen esimerkiksi vir-
ran suuruudesta [2].

2.2.6 Muut parametrit

Hitsauslangan ominaisuuksista tärkeitä ovat sen materiaali ja halkaisija. Materiaalin tulee
olla samantyyppistä kuin hitsattava työkappale. Langan halkaisijan valinta riippuu niin
ikään työkappaleen paksuudesta. Mitä ohuempi työkappale, sitä ohuempaa lankaa käyte-
tään. Langan halkaisija vaihtelee tyypillisesti välillä 0.8-1.6 mm [3]. Mitä suurempi lan-
gan halkaisija on, sitä enemmän hitsausvirtaa tarvitaan. Lankoja voidaan edelleen jakaa
umpilankoihin ja täytelankoihin. Täytelangan rakenne on umpilangasta poiketen putki-
mainen ja sen sisällä on täytejauhetta tai metallia.

Myös hitsauspolttimen asento vaikuttaa lopputulokseen suuresti. Kuvassa 3 on esitetty
eroavaisuuksia lopputuloksessa vetävän, kohtisuoran ja työntävän hitsausasennon välillä.
Vetävässä asennossa hitsauspoltin on asetettu kohti jo hitsattua osuutta, ja se saa aikaan
suurimman, mutta kapean tunkeuman. Ohuiden levyjen hitsauksessa kohtisuora tai työn-
tävä hitsausasento voi kuitenkin olla mieluisampi, sillä tunkeuma on pienempi ja hitsiku-
pu matala. Asennosta on lisäksi huomioitava, että hitsauspoltinta ei tule kallistaa liikaa.
Liika kallistus voi pilata suojakaasun virtauksen siten, ettei se enää täysin suojaa hitsisu-
laa.
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Kuva 3. Hitsauspolttimen asennon vaikutus lopputulokseen. Kuva on tehty mukaillen lähdettä [2].

2.3 Hitsausrobotti

Tyypillinen asetelma robottihitsauksessa koostuu itse robotista, johon on asennettu hit-
sauskone, sekä erillisestä manipulaattorista, joka liikuttaa työkappaletta [2]. Työkappa-
leen liikuttaminen antaa mahdollisuuden paremmille hitsausasennoille, jotka eivät tiet-
tyjen kappaleiden kohdalla muuten olisi mahdollisia. Hitsausrobotilla on yleisesti kuusi
akselia, ja manipulaattorilla niitä voi olla yksi tai enemmän. Lisäksi koko hitsausrobotin
liikuttamiseen voi olla oma mekanisminsa, jos työkappale on erityisen suuri tai jos samaa
robottia halutaan käyttää useammalla työpisteellä.

Hitsausrobotin ja manipulaattorin ohjaamiseen on oma ohjelmoitavissa oleva robottiohjai-
mensa. Ohjelmointi tapahtuu tyypillisesti liikuttamalla robottia kannettavalta ohjelmoin-
tilaitteelta käsin ja tallentemalla liikeradan pisteet ohjaimen muistiin. Pisteiden lisäksi
voidaan määrittää mm. liikenopeus, liikuttamismenetelmä sekä hitsaukseen liittyvät pa-
rametrit [2]. Kannettavan ohjelmointilaitteen ohella liikeradan muodostamiseen ja para-
metrien asetukseen voi olla myös etäohjelmoinnin mahdollisuus siihen tarkoitetulla ohjel-
mistolla. Muodostettu liikerata näkyy robottiohjaimella omalla koodikielellään. Koodiin
voidaan edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi määrittää muuttujia, referenssejä, kom-
munikaatiota, lähtöjen ja tulojen lukemista ja kirjoittamista sekä muita toiminnallisuuksia
riippuen robottiohjaimesta [3].
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Ohjaimen kanssa kommunikointiin tarjotaan yleisesti monia eri vaihtoehtoja. Erilaisia so-
vellettavia kommunikointiväyliä ovat esimerkiksi Profibus, DeviceNet, Ethernet ja sarja-
liikenne. Lisäksi ohjaimella on tyypillisesti tulo/lähtömoduuli digitaalisia ja analogisia
signaaleja varten.

2.4 Anturointi robottihitsauksessa

Robottihitsauksessa käytetään monenlaisia sensoreita, jotka yleisesti mittaavat joko työ-
kappaleen geometriaa, sijaintia tai hitsausparametreja. Geometriaa ja sijaintia mittaavat
sensorit mahdollistavat hitsauksessa railonhaun ja -seurannan sekä syntyneen laadun mää-
rittämisen, ja hitsausparametrien mittaus mahdollistaa prosessin vakautuksen ja monito-
roinnin. Mitattavia hitsausparametreja ovat kaarijännite, virta sekä langansyöttönopeus.

2.4.1 Parametrien anturointi

Jännite mitataan luonnollisesti nollatason ja kaarijännitteen välillä. Todellista kaarijänni-
tettä on vaikea mitata, mutta mahdollisimman lähelle päästään, kun mitataan jännite hit-
sauspolttimen virtasuuttimesta. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että suuttimessa esiintyy
jännitehäviö, joka on suuruudeltaan noin 0.3 V, riippuen prosessista [3].

Virran mittaukseen käytetään kahdentyyppisiä sensoreita, Hall-anturia tai shunttivastus-
ta. Hall-anturi mittaa virranjohtimen magneettikenttää, jonka voimakkuus kasvaa virran
noustessa. Hall-anturin etuna on, että sitä ei tarvitse yhdistää mitattavaan kytkentään eikä
se siten vaikuta mitattaviin arvoihin. Toinen mainittu mittaustapa, eli shunttivastus, perus-
tuu jännitteen mittaukseen pienen vastuksen yli, minkä perusteella virta voidaan laskea.

Robottihitsauksessa langansyöttölaite sijoitetaan lähelle hitsauspoltinta, jotta langansyöt-
tönopeus pysyisi mahdollisimman lähellä oletettua arvoa. Tarkka paikka riippuu kuiten-
kin esimerkiksi langansyöttölaitteen tyypistä; työntävä laite sijoitetaan tyypillisesti lanka-
kelan lähelle robotin runkoon tai käsivarteen ja vetävä laite sijoitetaan robotin ranteessa
olevaan polttimen runkoon. Todellista langansyöttönopeutta voidaan pyrkiä mittaamaan
virtasuuttimelta, mutta käytännöllisempi ratkaisu on mitata langansyöttölaitteen mootto-
rin pyörimisnopeutta olettaen, että todellinen syöttönopeus suuttimella on sama.
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2.4.2 Geometrian ja sijainnin määritykseen käytettävät mittalaitteet

Geometrian ja sijainnin mittausta käytetään tavallisesti railonhakuun ja -seurantaan. Lii-
keradan muodostamisen jälkeen on edelleen tarve varmistaa, että hitsaus suoritetaan tar-
kalleen railon kohdalla, ja tämä tapahtuu käyttäen työkappaleen geometrian ja sijainnin
mittausta. Mittaus voidaan suorittaa ennen varsinaista hitsausta, jolloin robottia liikute-
taan ainoastaan geometrian ja sijainnin skannausta varten. Mittausten perusteella varsi-
naisen hitsauksen liikerata korjataan, jolloin on kyse railonhausta. Mittaus voidaan myös
suorittaa hitsauksen aikana, jolloin liikerataa päivitetään jatkuvasti mitatun datan perus-
teella; tällöin on kyse railonseurannasta. Mittaukseen perustuva liikeradan korjaus voi-
daan suorittaa esimerkiksi optisella anturilla tai hyödyntäen valokaaren ominaisuuksia.

Eräs tapa mitata työkappaleen geometriaa ja sijaintia on laserskannerin käyttö. Laser-
skannerissa on detektori, joka havaitsee linssin kautta laserin heijastuksen työkappalees-
ta. Riippuen kappaleen etäisyydestä heijastus saapuu detektorille vaihtelevissa kulmissa.
Tulokulma voidaan määrittää sen perusteella, mille detektorin alueelle säde osuu. Tu-
lokulman perusteella voidaan laskea se etäisyys, jossa heijastus tapahtui; tätä kutsutaan
triangulaatioksi.

Mitattavia lasersäteitä on antureissa useampia, esimerkiksi viiva- tai ympyräkuviossa. De-
tektori tunnistaa kunkin yksittäisen säteen heijastukset, jolloin viivamaisen laserkuvion
tapauksessa saadaan kaksiulotteinen mittaus kappaleen korkeudesta viivan eri kohdissa.
Kuljettamalla skanneria suuntaan, joka on kohtisuorassa laserviivaan nähden, ja yhdistä-
mällä kunkin kuljetun pisteen mittaus liikeradan paikka-arvoihin, saadaan aikaan kolmiu-
lotteinen mittaus kappaleen geometriasta [3].

Tavoiteltu railonseuranta voidaan myös suorittaa hyödyntäen hitsausvirran mittausta. Tä-
mä perustuu hitsausvirran muutoksiin työkappaleen etäisyyden funktiona; kun työkap-
paleen etäisyys on suurempi, hitsausvirta pienenee, ja päinvastoin. Näiden muutoksien
perusteella voidaan korjata liikerataa. Menetelmän tarkkuus on heikko verrattuna opti-
seen anturiin ja kykenemätön tarkan kolmiulotteisen muodon selvittämiseen, mutta se on
edullisempi toteuttaa [3].
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2.5 Hitsauslaadun arviointi

Hitsauslaadun arvioinnissa tärkeimpänä asiana pyritään määrittämään, kuinka hyvä liitok-
sen kestävyys on. Tarkastus voidaan tehdä esimerkiksi silmämääräisesti, lasermittauksel-
la tai tunkeumatarkastuksella. Standardissa SFS-EN ISO 5817 on määritelty laatuluokat
B, C ja D, joille on omat kriteerinsä. Luokista B on korkein. Hitsausluokitusten kritee-
rit liittyvät hitsipalon ulottuvuuksiin sekä epämuodostumiin. Sopivista ominaisuuksista
poikkeavia muodostumia voidaan kutsua hitsausvirheiksi. Nimityksestä huolimatta hit-
sausvirheen sattuessa liitos saattaa silti olla tarpeeksi kestävä ja pätevä, riippuen sattu-
neesta virheestä ja kappaleen sovelluskohteesta [6]. Vaikka tässä kappaleessa keskitytään
hitsausvirheisiin, hitsauslaatu on niitäkin suurempi kokonaisuus.

Tärkeimpiä esille tuotavia hitsausvirheitä ovat kuumahalkeamat, kylmähalkeamat, onte-
lot, sulkeumat, liitosvirheet ja muotovirheet. Käydään seuraavaksi lyhyesti läpi, mitä ky-
seiset hitsausvirheet ovat ja mistä ne johtuvat. Halkeamat ovat kapeita murtumia kappa-
leessa, jotka voivat johtua monista syistä. Kuumahalkeamat syntyvät korkeassa lämpöti-
lassa jähmettymisen yhteydessä. Ne ovat usein hitsaussuunnan mukaisia eli pitkittäisiä,
mutta myös poikittaisia halkeamia muutosvyöhykkeellä sekä kraatterihalkeamia voidaan
kutsua kuumahalkeamiksi. Kuumahalkeilua voi esiintyä esimerkiksi jos hitsin palkomuo-
don leveys on liian pieni suhteessa syvyyteen, jos railon ilmarako on liian suuri tai jos hit-
sataan liian suurella nopeudella. Kylmähalkeamat puolestaan syntyvät hitsin jo jäähdyt-
tyä korkeimmista lämpötiloista, mahdollisesti jopa vasta huoneenlämpötilassa ja jonkin
aikaa hitsauksen jälkeen. Niitä kutsutaan myös vetyhalkeamiksi syntytapansa perusteella;
ne syntyvät vedyn aiheuttamana hitsausliitoksen alueella, jännitysten ja mikrorakenteen
myötävaikuttamana. Syitä kylmähalkeamiin voivat olla esimerkiksi liian korkeat tai ma-
talat seosainepitoisuudet perusaineessa tai hitsiaineessa, liian pieni lämmöntuonti, suuri
levynpaksuus tai liiallinen vedyn määrä hitsiaineessa. Liiallinen vedyn määrä johtuu usein
ilman tai materiaalien kosteudesta.

Ontelot ovat kaasun täyttämiä huokosia, jotka syntyvät hitsiaineen sisälle. Ne voivat myös
avautua hitsin pintaan näkyväksi, jolloin puhutaan avohuokosista. Ne voivat johtua esi-
merkiksi huonosta kaasusuojauksesta hitsauksen aikana, epäpuhtauksista lisäaineessa, lii-
an pienestä hitsausvirrasta tai liian nopeasta jäähtymisestä. Sulkeumalla puolestaan tar-
koitetaan tapausta, jossa ei-toivottua ainetta jää hitsiaineeseen. Muun muassa kuonaa,
juoksutetta tai vieraan aineen palasia voi sulkeutua hitsiin. Esimerkiksi kuonasulkeumia
voi esiintyä jos kuonanpoisto on puutteellista, valokaari on kohdistettu väärin tai jos railo
on liian kapea ja syvä.
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Liitosvirheistä puhutaan, kun liitos hitsiaineen ja kappaleen välillä ei ole tapahtunut ko-
konaan esimerkiksi hitsin juuressa tai railokyljessä. Syynä tähän voi olla esimerkiksi liian
suuri tai liian pieni nopeus tai virta, epäpuhtaudet tai magneettinen puhallus. Liitosvir-
heeksi lasketaan myös vajaa hitsautumissyvyys, eli tapaus, jossa hitsi ei ole tunkeutunut
tarpeeksi syvälle railossa. Riittämätön syvyys voi aiheuttaa sen, että kappale ei ole kun-
nolla liitoksissa hitsin kanssa. Tätä hitsausvirhettä aiheuttaa esimerkiksi liian pieni hit-
sausvirta, virheellinen railomuoto tai liian paksu lisäaine.

Lopuksi mainittavat hitsausvirheet liittyvät hitsin mittoihin ja muotoon. Näitä voidaan
luokitella moniin eri tyyppeihin. Esimerkiksi reunahaavasta puhutaan, kun hitsipalon vie-
relle syntyy ura, jota metalli ei ole täyttänyt. Reunahaava voi syntyä esimerkiksi jos käy-
tetään liian suurta hitsausvirtaa tai kuljetetaan lisäainetta virheellisesti. Muotovirheeksi
lasketaan myös korkea kupu. Tällöin hitsiainetta on siirtynyt liikaa, muodostaen korkean
hitsipalon. Syynä korkeaan kupuun voi olla esimerkiksi liian hidas hitsausnopeus suh-
teessa langansyöttöön, liian matala railon tilavuus tai liian paksu lisäaine. Korkea kupu
voi esiintyä myös juuripuolella, jolloin syynä voi olla esimerkiksi liian suuri ilmarako,
liian suuri hitsausenergia tai liian pieni nopeus. Käänteisesti kupu voi olla myös vajaa,
jolloin syyt ovat päinvastaiset. Muotovirheiksi lasketaan myös esimerkiksi valumat, jois-
sa hitsiaine on pääsyt valumaan kappaleen pinnalle siihen liittymättä, tai sovitusvirheet,
joissa yhdistettävät pinnat eivät hitsauksen jälkeen ole tavoitellussa asennossa toisiinsa
nähden [6].
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3 LAITTEISTO JA OHJELMISTO

Tässä luvussa käydään läpi työssä käytettävä laitteisto sekä siihen liittyvät ohjelmistot.
Kustakin laitteesta esitetään olennaiset perustiedot, sekä se, kuinka niiden kanssa kommu-
nikointia voidaan suorittaa. Lopuksi esitellään lyhyesti MATLAB-ohjelmisto, jota käyte-
tään työssä ohjausalgoritmien toteuttamiseen.

3.1 Laserskanneri Micro-Epsilon scanCONTROL 2960-50

Micro-Epsilon on maailmanlaajusesti operoiva konserni, joka toimii anturiteollisuudessa.
Micro-Epsilonin tuotteisiin kuuluvat muun muassa siirtymäanturit, kappaleiden muotojen
anturit ja infrapunalämpömittarit. Konsernin tuotteet pyrkivät kilpailuetunaan korkeaan
laatuun ja tarkkuuteen [7]. ScanCONTROL-anturisarja koostuu neljästä eri alasarjasta:
25xx, 26xx, 29xx ja 30xx, joissa korkeampi luku merkitsee korkeamman tason ominai-
suuksia. Tärkeimmät erot sarjojen välillä ovat mittausprofiilien resoluutio sekä näytteen-
ottotaajuus. Lisäksi 29xx- sekä 30xx-sarjan antureita on myös saatavilla sinisellä laserilla
tyypillisen punaisen sijaan. Sinistä laseria suositellaan käytettäväksi läpinäkyvien sekä
orgaanisten pintojen anturointiin [8].

ScanCONTROL 2960-50 on Micro-Epsilonin valmistama laserskanneri, joka on osa laa-
jempaa scanCONTROL-tuotesarjaa. Tuotesarjan laserskannerien toiminta perustuu alalu-
vussa 2.4.2 kuvailtuun triangulaatioon. Anturi siis mittaa lasersäteen heijastuksia kappa-
leesta ja laskemaan niiden perusteella kappaleen etäisyyden. Sarjan skannerien lasersäde
on tyypillisessä viivamuodossa, jonka perusteella saadaan kaksiulotteinen kuvaus kappa-
leen muodosta. Liikuttamalla skanneria kohtisuorassa mitattuun tasoon saadaan kolmiu-
lotteinen kuvaus kappaleen muodosta.

Työssä käytettäväksi määritetty skanneri 2960-50 on punaisella laserdiodilla varustettu
malli. Skannerilla scanCONTROL 2960-50 mittauspisteitä yhtä profiilia kohden on 1280.
Numero 60 anturin mallissa merkitsee sen kuuluvan luokkaan HIGHSPEED SMART, jo-
hon kuuluvat anturit kykenevät täyteen 2000 Hz näytteenottotaajuuteen sekä laajennet-
tuun määrään kommunikointimetodeja. Viimeinen numero anturin mallissa ilmoittaa mi-
tatun alueen suuruuden; työssä käytettävä anturi kykenee mittaamaan 50–60 mm korkean
alueen [9]. Valokuva scanCONTROL 2960-50 -anturista on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Kuva laserskannerista Micro-Epsilon 2960-50 LUT-yliopiston hitsauslaboratoriossa.
Skannerin ympärillä on 3D-tulostettu kotelo, jonka avulla se on kiinnitetty hitsausrobottiin.

ScanCONTROL 2960-50 kykenee monentyyppiseen kommunikointiin. Anturin mittaus-
datan tiedonsiirtovaihtoehtoja ovat muun muassa User Datagram Protocol (UDP), Mod-
bus Transmission Control Protocol (TCP), sarjaliikenne, tai analogisignaali. Anturin kans-
sa kommunikoinnin muodostamiseen tarjotaan useita työkaluja: C, C++, C# ja Visual
Basic -kirjastoja, LabView-ajuri ja Linux-implementaatio [8]. Lisäksi tarjotaan valmii-
ta ohjelmistoja kommunikointiin ja testaamiseen: scanCONTROL Configuration Tools,
scanCONTROL Developer Tool, scanCONTROL 3D View, sekä UDP- ja Modbus-työka-
lut.

Skannerin käyttöön liittyy myös omat haasteensa. Erittäin heijastavista materiaaleista mi-
tatut muodot voivat vääristyä. Tähän ratkaisuna voidaan pyrkiä suuntaamaan skanneri
kappaleeseen nähden siten, että ylimääräiset heijastukset eivät pääse detektorille. Vaih-
toehtoisesti voidaan myös pinnoittaa mitattava kohde heijastavuutta vähentävällä pinnoit-
teella. Skanneria käytettäessä voidaan myös törmätä yksittäisiin virheellisiin mittauksiin,
joita tulee pyrkiä suodattamaan pois. Lisäksi tulee ottaa huomioon katvealueet, joita kap-
paleen muodossa voi esiintyä.

ScanCONTROL-antureiden käyttöön tarjotaan Micro-Epsilonin puolesta lukuisia ohjel-
mia. Edellä mainittu scanCONTROL Developer Tool on testaukseen tarkoitettu ohjelma,
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jolla voidaan helposti kokeilla laitteen kanssa kommunikointia ja visualisoida mittauk-
sia [10]. ScanCONTROL 3D View -ohjelman pääasiallinen funktio on muodostaa 3D-
visualisaatio mittausdatan perusteella, mutta se voi myös suorittaa muuta kommunikaa-
tiota sensorin kanssa [11]. Lopuksi mainitut UDP- ja Modbus-työkalut auttavat kyseisten
protokollien testaamisessa ja mittaustulosten tallentamisessa.

Saatavilla olevista ohjelmistoista kenties monipuolisin on scanCONTROL Configuration
Tools. Nimensä mukaisesti, sillä voidaan konfiguroida sensori halutulla tavalla suoritta-
maan tavoiteltuja toimintoja. Yksi tärkeimmistä ohjelman toiminnoista on sen määrittä-
minen, mitä varsinaisesti mitataan. ScanCONTROL-anturi kykenee käsittelemään raakaa
mittausdataa itsekseen etsien Configuration Tools-ohjelmalla määritettyjä muotoja ja las-
kien niiden mittoja. Ohjelmalla voidaan määrittää muun muassa automaattinen korkeu-
den, kulman tai railon leveyden laskeminen. Työkalulla voidaan myös järjestää halutun-
laista kommunikaatiota, jota suoritetaan jatkuvasti eri protokollien avulla; esimerkiksi jat-
kuvaa UDP-datan lähettämistä aina, kun sensori on päällä [12]. Kuvankaappaus ohjelman
Outputs and Results -ikkunasta on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Kuvankaappaus Configuration Tools-ohjelman Outputs and Results-ikkunasta. Skanne-
rin mittausalueella näkyy tasolla olevan kuulakärkikynän muoto poikkileikkauksena, yläpuolelta
skannattuna.

Kuten kuvasta 5 voidaan havaita, ohjelmasta voidaan kätevästi säätää esimerkiksi va-
lotusaikaa tai näytteenottotaajuutta. Ohjelmalla voidaan määrittää kaikki ne mittaukset,
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jotka halutaan raakadatasta ottaa tallennusta varten. Lisäksi työkalussa on jatkuva mit-
tausdatan visualisointi, josta nähdään helposti, mistä kunkin hetken mittaukset on otettu.
Dataa voidaan välittömästi suodattaa sisäänrakennettujen suodatinvaihtoehtojen avulla.
Vaihtoehtoihin kuuluvat mediaanisuodatin sekä keskiarvosuodatin, ja näille on omat lisä-
asetuksensa.

3.2 Robottiohjain ja robottihitsausasema

Tässä kappaleessa esitellään työssä käytetty robottiohjain, sen kanssa kommunikointiin
tarkoitettu yhteystapa sekä robottihitsausaseman laitteet. Laitteiden valmistaja on Yas-
kawa Electric Corporation, joka on maailmanlaajuinen käyttölaitetekniikan, teollisuusau-
tomaation ja robottitekniikan piireihin kuuluvien tuotteiden valmistaja [13]. Yaskawan
Motoman-tuotesarja koostuu monenlaisista roboteista, jotka eivät rajoitu ainoastaan työs-
sä käytetyn tyyppiseen 6-akseliseen robottiin. Tuoteperheen pienimmät robotit käsittele-
vät maksimissaan 0.5 kg kappaleita, ja suurimmat pystyvät nostamaan jopa 900 kg kuor-
man [14]. Kullekin robotille on määritelty oma Motoman-robottiohjaimensa, jonka kans-
sa se on yhteensopiva.

3.2.1 Robottiohjain Yaskawa Motoman NX100

Motoman NX100 on japanilaisen Yaskawa Electric Corporation:in valmistama robottioh-
jain. Ohjain liikuttaa 6-akselista robottia, mutta se kykenee myös ylimääräisten akselien
hallintaan. Robotteja voidaan lisäksi kytkeä samaan ohjaimeen useampia. Robotin kä-
sittelyyn käytetään ohjaimeen yhdistettyä kannettavaa opetusyksikköä. Opetusyksiköllä
suoritettavien toimintojen kirjo on laaja; sillä voidaan muun muassa liikuttaa robottia,
ohjelmoida robotin liikerata tai muuttaa ohjauksen yleisiä asetuksia.

Motoman NX100 on nykyhetkeä vanhemman ohjainsukupolven robottiohjain. Sillä voi-
daan ohjata maksimissaan neljää robottia, toisin sanoen 36:a akselia, yhdeltä opetusyksi-
költä. Ohjaimelta löytyy 40 digitaalista lähtöä ja tuloa eri tarkoituksiin, tarpeeksi muistia
kymmenien tuhansien askelten tallentamiseen, sekä mahdollisuus kommunikoida joko Et-
hernetin tai sarjaliikenteen kautta. Opetusyksikkö käyttää Windows CE -käyttöjärjestel-
mää, ja liikeratojen ohjelmointiin käytetään INFORM III -kieltä. Ohjaimelta löytyy li-
säksi perusvarusteena kortti hitsauskoneen yhdistämistä varten [15]. Valokuva NX100-
ohjaimesta LUT-yliopiston hitsauslaboratoriossa opetusyksikköneen on esitetty kuvassa
6.
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Kuva 6. Kuva NX100:n opetusyksiköstä (vasemmalla) ja itse ohjaimesta (oikealla) LUT-
yliopiston hitsauslaboratoriossa.

Tyypillisessä käyttötapauksessa luodaan ensin opetusyksiköllä uusi työ, eli ohjaimen suo-
rittama ohjelma, joka määrittää robotilla suoritettavat komennot yksi toisensa jälkeen. Esi-
merkiksi tavallisen liikekomennon luomista varten robotti ensin liikutetaan haluttuun pis-
teeseen, ja sitten valitaan ohjelmaan lisättäväksi komennoksi MOVJ, MOVL, MOVC tai
MOVS, riippuen halutusta liikkeen tyypistä. Esimerkiksi MOVL-tyypinen liikekomento
huolehtii siitä, että robotin työkalupiste pysyy koko liikkeen ajan pisteiden välisellä suo-
ralla; puhutaan siis lineaarisesta interpolaatiosta. Tätä liiketyyppiä käytetään robottihit-
sauksessa, sillä polttimen tulee pysyä jatkuvasti samassa asennossa koko liikesuoralla, ko-
ko liikkeen ajan. Työn valmistuttua sitä voidaan ajaa läpi testitilassa, tai Play-tilassa [16].

Robottiohjain NX100:n työohjelmien käyttämä INFORM III-ohjelmointikieli tarjoaa laa-
jan kirjon komentoja eri tarkoituksiin. Liikekomentojen ohella voidaan muun muassa suo-
rittaa digitaalisten ja analogisten lähtöjen ja tulojen kirjoittamista ja lukemista, suorittaa
laskutoimituksia, hallinnoida robottiin asennettuja ylimääräisiä työkaluja tai määrittää ko-
ko liikeradan siirtämistä haluttuun suuntaan. Koodiin voidaan asettaa muista ohjelmointi-
kielistä tuttuja ehtolauseita, silmukoita tai hyppykomentoja. Yhdestä työstä voidaan myös
aktivoida muita töitä [17].
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Hitsaussovelluskohdetta varten on INFORM III-ohjelmointikielessä tarjolla erinäisiä ko-
mentoja, jotka eivät ainoastaan kytke valokaarta päälle tai pois, vaan auttavat myös valo-
kaaren hallinnassa hitsauksen aikana. Muun muassa hitsausparametrien välitön asettami-
nen ARCSET-komennolla tai niiden jatkuva laskeminen/nostaminen ARCCTS-komennon
avulla on mahdollista, jos hitsauskone on näiden toimintojen kanssa yhteensopiva. Mui-
ta hitsaukseen liittyviä käytettäviä toimintoja ovat hitsauspolttimen vaaputus, valokaaren
automaattinen uudelleenkäynnistys virheen sattuessa tai kaaren sammuttamiseen liittyvä
toiminto, joka estää lisäainelangan kiinnittymisen jähmettyvään hitsisulaan [16]. Taulu-
kossa 1 on esitetty esimerkki yksinkertaisesta hitsausohjelmasta.

Taulukko 1. Yksinkertaisen hitsauksen suorittavan työohjelman komennot järjestyksessä ja kun-
kin komennon selitys.

Komento Selitys
NOP Työn aloitus

MOVL V=20 Lineaarinen liike, 20 mm/s
TIMER T=1.00 Sekunnin pysähdys

ARCON Valokaari päälle
MOVL V = 12.0 Linearinen liike, 12 mm/s

ARCOF Valokaari pois päältä
TIMER T = 1.00 Sekunnin pysähdys

END Työn lopetus

Ohjelmassa robotti liikutetaan ensin hitsauksen aloituspisteeseen. Tämän jälkeen toiminta
pysäytetään sekunniksi, jotta hitsauksen alku on kontrolloitu. Valokaari kytketään päälle
ja aloitetaan liike hitsaussuuntaan nopeudella 12 mm/s. Liikkeen loputtua valokaari sam-
mutetaan ja odotetaan jälleen sekunti. Tämän jälkeen ohjelma on suoritettu.

Robottiohjain NX100:n kanssa kommunikointia voi suorittaa monella tapaa. Esimerkkei-
nä tuetuista kommunikointitavoista ovat DeviceNet, ControlNet, Profibus-DP, Ethernet/IP
ja sarjaliikenne [15]. Ethernetin kautta kommunikointiin itsessäänkin on useita vaihtoeh-
toja. Tarjolla on esimerkiksi File Transfer Protocol (FTP), jonka avulla voidaan lähettää ja
vastaanottaa työohjelmia, muuttujia tai asetustietoja eri toiminnoille [18]. Dynamic-Link
Library (DLL)-kirjastoon perustuva MOTOCOM32-kommunikointi on myös mahdollis-
ta, ja tämä salliikin laajemman kirjon suoritettavia toimintoja [19]. Viimeinen mainittava
tapa on Ethernet Server Function, joka perustuu Transmission Control Protocol (TCP)
-yhteyden luomiseen ja yksinkertaistettuihin komentoihin [20].
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3.2.2 MotoNIS

MotoNIS (Network Information Server) on NX100-ohjaimen kanssa kommunikointiin
tarkoitettu yhteystapa, joka mahdollistaa Peripheral Component Interconnect (PCI) -korttia
käyttäen High Speed Ethernet-kommunikoinnin tietokoneen kanssa. MotoNIS:in käyt-
töä varten tarvitaan tietokoneella tiedosto MotoNIS.dll, joka sisältää kaikki MotoNIS-
metodit, joita voidaan kutsua. Metodien kutsuminen voidaan tehdä suoraan .NET C#-
tai C-koodilla tai Web Services Description Language (WSDL)-tiedostoa apuna käyt-
täen [21]. MotoNIS-rajapinnan kehittämiseen tarjotaan testipalvelin, jota voi ylläpitää
omalla tietokoneella, jolloin komentojen kutsumista voi testata ilman yhteyttä todellisel-
le laitteelle. Lisäksi tarjotaan testiohjelma, jonka avulla voidaan testata komentoja helpon
käyttöliittymän avulla. Kuvankaappaus testiohjelman erilaisista MotoNIS-metodeista on
esitetty kuvassa 7.

Kuva 7. Kuvankaappaus MotoNIS-testiohjelman metodeista. Haluttua metodia voidaan kokeilla
klikkaammalla, kommunikoiden joko testipalvelimen tai oikean ohjaimen kanssa.

Komennot, joita MotoNIS:in avulla voidaan suorittaa, ovat ekvivalentit MOTOCOM32:n
kanssa. Mahdolliset suoritettavat metodit voidaan jakaa neljään osaan: monitorointiin, oh-
jaukseen, liikkeenohjaukseen ja tiedonsiirtoon. Monitorointitoimintoihin kuuluvat muun
muassa muuttujien, tulojen ja lähtöjen, paikkadatan, virhekoodien, nopeuksien tai järjes-
telmän ajan lukeminen. Ohjaustoimintoihin kuuluvat esimerkiksi muuttujien, tulojen ja
lähtöjen tai ohjaustilan kirjoittaminen. Lisäksi voidaan myös käynnistää työohjelmia. Lii-
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keohjauskomennot liittyvät nimensä mukaisesti robotin liikuttamiseen tietokoneelta kä-
sin, johon voidaan valita erityyppisiä liiketapoja, kuten edellä kuvailtu MOVL. Tiedon-
siirtokomennot mahdollistavat tiedostojen, kuten työohjelmien tuomisen tai viemisen.

3.2.3 Motoman EA1900N, Motoman TRDS-1950 ja Motoman MT1-1000

Tämän työn laitekokoonpanossa robottiohjaimen NX100 ohjattavana on kaksi robottia:
Motoman EA1900N ja Motoman TRDS-1950. Motoman EA1900N on 6-akselinen mani-
pulaattori. Se kykenee kantamaan 3 kilogramman kuorman ja paikoituksen toistettavuus
on tasolla ± 0.08 mm [22]. Motoman EA1900N -robottiin on tässä työn laitekokoonpa-
nossa kiinnitetty hitsauspoltin, laserskanneri sekä langansyöttölaite. Valokuva robotista
Motoman EA1900N on esitetty kuvassa 8.

.

Kuva 8. Valokuva robotista Motoman EA1900N LUT-yliopiston hitsauslaboratoriossa. Manipu-
laattorin ranteen laippaan on kiinnitetty hitsauspoltin sekä laserskanneri, ja manipulaattorin var-
teen on kiinnitetty langansyöttölaite. Robotin jalustana on robottirata TRDS-1950

Robotin jalustana toimii Motoman TRDS-1950, joka on robottirata. Se pystyy liikutta-
maan robottia yhdellä akselilla. Motoman MT1-1000 on puolestaan 2-akselinen L-pöytä
työkappaleelle, jonka avulla kappaletta voidaan pyörittää eri asentoihin. Motoman MT1-
1000 kykenee kantamaan maksimissaan 1000 kilogramman kuorman [23].
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3.3 Hitsauslaite Kemppi A7 MIG Welder

Kemppi Oy on vuonna 1949 perustettu suomalainen yritys, joka tuottaa hitsaukseen liit-
tyviä laitteistoja, ohjelmistoja sekä asiantuntijapalveluja. Laitteisiin kuuluvat pääasiassa
MIG-, TIG-, ja puikkohitsauslaitteet, ohjelmistoihin kuuluvat hitsausohjelmistot, sovel-
lukset ja hallintaohjelmistot, ja asiantuntijapalveluihin kuuluvat esimerkiksi koulutus-,
huolto-, ja konsultointipalvelut [24].

Kemppi A7 MIG Welder on robottihitsaukseen tarkoitettu hitsauslaite, jolla voidaan suo-
rittaa MIG/MAG-hitsausta. Järjestelmä sisältää hitsauspistoolin, langansyöttölaitteen, vir-
talähteen sekä jäähdytyslaitteen. A7 on suunniteltu toimimaan minkä tahansa robottimer-
kin kanssa, helposti ja luotettavasti. Myös kommunikointi tietokoneen kanssa voidaan
muodostaa yksinkertaisesti Ethernetin kautta [25]. Kemppi A7:n kanssa voidaan myös
käyttää esimerkiksi Smart Reader-lisälaitetta ja WeldEye-pilvipalvelua, joiden yhdistel-
mä auttaa yleisen hitsausdatan keräämisessä. Valokuva Kemppi A7:stä LUT-yliopiston
hitsauslaboratoriossa on esitetty kuvassa 9.

Kuva 9. Valokuva Kemppi A7 MIG Welder -hitsauskoneen virtalähteestä ja jäähdytyslaitteesta
LUT-yliopiston hitsauslaboratoriossa. Kuvassa näkyvän järjestelmän alimpana osiona on jäähdy-
tyslaite, keskimmäisenä virtalähde ja ylimpänä osio, johon robotti kytketään.
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Kommunikointi tietokoneen ja A7:n välillä tapahtuu verkkosivukäyttöliittymän kautta,
jota A7 ylläpitää. Tähän verkkosivuun saa yhteyden Ethernet-kaapelin kautta. Käyttöliit-
tymästä voidaan asetella lähes kaikkea, mitä A7:ssä on säädettävissä. Hitsausparametrien
määrittäminen perustuu muistikanaviin, joita on kaikkiaan 200. Kuhunkin kanavaan voi
tallentaa omat hitsausasetuksensa myöhempää käyttöä varten. Esimerkiksi Hitsausnäyttö-
sivulta voidaan säätää aktiivisen muistikanavan jännitettä ja langansyöttönopeutta sekä
monitoroida hitsausarvoja. Tarkempien asetusten säätäminen tapahtuu Muistikanavat -
sivulta. Kuvankaappaus käyttöliittymästä on esitetty kuvassa 10.

Kuva 10. Kuvankaappaus A7:n verkkosivukäyttöliittymän Welding Display-sivusta. Sivulla voi-
daan monitoroida hitsausarvoja ja muuttaa hitsausparametreja avaamalla ylhäällä näkyvä muisti-
kanava.

Toinen tärkeä sivu käyttöliittymässä on Hitsausjärjestelmä -näkymä. Tältä sivulta voi-
daan katsella ja muuttaa yleisiä järjestelmäasetuksia; esimerkiksi robottiohjaimen kanssa
kommunikointia voidaan konfiguroida. Käyttöliittymästä löytyy vielä lisäksi sivuja esi-
merkiksi kaasun ja langansyötön testaamiselle, lokikirjalle, käyttäjienhallinnalle ja kom-
munikointiasetuksille.

Vaihtoehtona verkkosivupohjaiselle ohjaukselle on Online-valvonta -tila. Tämän tilan ol-
lessa toiminnassa ohjaus tulee verkkosivun sijaan robottiohjaimelta, joka kommunikoi
A7:n kanssa kenttäväylän kautta. Robotilta voidaan digitaalisten lähtöjen avulla muun
muassa muuttaa muistikanavaa, säätää hitsausparametreja, tai vaihtaa toimintatiloja [26].
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3.4 MATLAB

MATLAB on The Mathworks -yhtiön tuottama ohjelmisto ja ohjelmointikieli, joka on
erikoistunut tekniseen laskentaan. MATLAB-ympäristön käyttäjiä on vuonna 2020 maa-
ilmanlaajuisesti jopa 4 miljoonaa erilaisissa yrityksissä, oppilaitoksissa tai julkisen puo-
len toimijoissa [27]. MATLAB-ympäristössä voidaan muun muassa suorittaa datan käsit-
telyä ja visualisointia, ohjelmoida algoritmeja tai suorittaa toimintoja, jotka eivät rajoitu
vain MATLAB-ympäristöön. Tässä työssä ohjelmistoa käytetään ohjausalgoritmin alus-
tana tietokoneen puolella suorittaen datankäsittelyä ja kommunikointia. MATLAB tarjoaa
laajan tuen erilaisille kommunikointimenetelmille ja ulkoisten ohjelmien ajamiselle.

MATLAB-ohjelmistoon kuuluu myös graafinen ympäristö Simulink, joka erikoistuu si-
mulointimallien luomiseen ilman tarvetta itse kirjoitetulle koodille. Tässä työssä Simu-
linkia käytetään mittauksenaikaisen datan vastaanottamiseen ja lähettämiseen. Tärkeä osa
Simulinkissa tämän työn kannalta on sen reaaliaikainen toiminnallisuus Simulink Real-
Time -liitännäisen avulla.
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4 RAJAPINNAT JA OHJAUS

Tässä luvussa käydään läpi kuinka työn ohjelmallinen puoli toteutettiin, mikä oli työn
keskeisin tavoite. Luvussa selitetään ensin, miten laitteiden välinen kommunikointi on
toteutettu ja tämän jälkeen kuvataan ohjelmien toiminnallisuus. Kommunikointi toteu-
tettiin työhön liittyvien laitteiden kanssa siten, että tiedon vastaanotto ja lähetys tapah-
tuu MATLAB- ja Simulink-ympäristöjen kautta. Suurin osa kommunikoinnista tapahtuu
Simulink-ympäristössä, sillä sen avulla saadaan käyttöön reaaliaikainen suoritustapa.

4.1 Laserskannerin kanssa kommunikointi

Kuten luvussa 3.1 mainittiin, laserskannerin kanssa kommunikointiin on monia vaihtoeh-
toja. Näihin lukeutuvat esimerkiksi UDP, Modbus TCP ja sarjaliikenne. Rajapinnan muo-
dostamiseen tarjotaan myös erilaisten koodikielien kirjastoja. Datan lähetysasetuksia voi-
daan asetella scanCONTROL Configuration Tools -ohjelmalla.

Kommunikoinnin toteutusta suunnitellessa päädyttiin ratkaisuun, jossa käytetään Confi-
guration Tools -ohjelman ominaisuuksia datan lähettämistä varten. Ohjelmalla tulee en-
siksi määrittää, mitä mittauksia suoritetaan, kuten esimerkiksi kulmaa, korkeutta tai raon
leveyttä. Kun tämä on määritetty, scanCONTROL 2960-50 kykenee itse laskemaan raa-
kadatasta kysytyn arvon ja lähettämään sen eteenpäin määritetyllä protokollalla. Näin ol-
len omaa raakadata-analyysiä ei tulisi muodostaa, vaan voidaan tukeutua Micro-Epsilonin
omiin laskenta-algoritmeihin, joita voidaan helposti säätää Configuration Tools -ohjelmal-
la. Periaatekaavio mittausdatan reitistä MATLAB-ympäristöön on esitetty kuvassa 11.

UDP eli User Datagram Protocol on tietoliikenneprotokolla, joka ei vaadi pysyvää, mo-
lemminpuolista yhteyttä lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Samoin kuin yleinen ver-
rokkinsa Transmission Control Protocol eli TCP, se rakentuu Internet Protocol (IP) -
tiedonsiirtomenetelmän päälle. Toisin kuin TCP, UDP ei pidä huolta lähetetyn datan paik-
kansapitävyydestä vastaanottopäässä tai kadonneiden pakettien tunnistamisesta ja uudel-
leenlähettämisestä. Näiden luotettavuutta parantavien ominaisuuksien puuttuminen kui-
tenkin saa UDP:n toimimaan paljon nopeammin kuin TCP. Tästä syystä UDP-protokollaa
käytetään sovelluskohteissa, joissa tiedonsiirron nopeus ja yksinkertaisuus on tärkeää,
kuten reaaliaikaisissa sovelluksissa, verkkopeleissä ja suoratoistossa [28]. Siispä UDP-
protokollan käyttö valittiin työn reaaliaikaiseen sovelluskohteeseen.
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Kuva 11. Periaatekuva laserdatan reitistä, työkappaleen mittauksesta MATLAB-ympäristöön.

UDP-pakettien lähetystä varten tulee ensin määrittää scanCONTROL Configuration Tools-
ohjelman puolella se, mitä lähetetään. Tämä tapahtuu ohjelman Outputs and Results -
näkymän UDP out -välilehdeltä. Välilehdellä voidaan lisätä haluttu määrä mittauksia lä-
hetettäväksi, kuitenkin siten, että yhteensä ne käyttävät maksimissaan 160 ASCII-merkkiä
(American Standard Code for Information Interchange). Näkymästä voidaan muuttaa lä-
hetettävän tiedon muotoa ASCII-merkkien ja binäärilukujen välillä, muuttaa merkkiä, jo-
ka erottaa eri signaalit, ja muuttaa merkkiä, joka erottaa mittaukset. Työssä päädyttiin
käyttämään binäärimuotoista dataa, jolloin lähetetyn datan pituus on optimoidumpaa. On
huomioitava, että valittaessa binäärimuotoinen lähetystapa, eri signaalit voivat olla bitti-
määrältään eri kokoisia. Kuvankaappaus UDP out settings -näkymästä on esitetty kuvassa
12.

Lähetettäväksi valittaviksi signaaleiksi tarjotaan ennalta valmiiksi määritettyjä mittauksia,
joita on helppo valita listasta ja testata. Näihin lukeutuvat muun muassa etäisyyden mit-
taukset ja kulman määritys. Jos listalla ei kuitenkaan ole haluttua mittausta, sen voi pyr-
kiä luomaan Configuration Tools -ohjelman Result Combination -näkymän avulla. Tällä
työkalulla voidaan yhdistellä tyypillisiä mittauksia siten, että niiden perusteella lasketaan
haluttu arvo. Tämä uusi, yhdistetty mittaus voidaan lopulta valita UDP:llä lähetettäväksi
aivan kuten muutkin mittaukset.

Mittausdataa voidaan myös suodattaa jo laserskannerin puolella. Configuration Tools -
ohjelman Outputs and Results -näkymän Filter-välilehdeltä voidaan määrittää asetetuil-
le signaaleille joko keskiarvo-, viive- tai mediaanisuodatin. Samalla voidaan määrittää
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Kuva 12. Kuvankaappaus UDP out settings -näkymästä. Lähetettäväksi on asetettu kaksi signaa-
lia ASCII-muodossa; toinen havaitsee minimipisteen vaakasuunnassa ja toinen mittaa etäisyyttä
korkeussuunnassa.

suodattimen pituus. Tämä toiminnallisuus vähentää suodatuksen tarvetta datan vastaanot-
topuolella. Ohjelmasta voidaan myös helposti muuttaa mittausten näytteenottotaajuutta,
joka vaikuttaa suoraan datan lähetystaajuuteen. Lopuksi, jotta datan lähetys onnistuisi,
lähetysasetukset tulee valita Advanced sensor settings -ikkunan Interface -välilehdellä.
Muun muassa lähetystila, vastaanottajan IP-osoite ja portti tulee määrittää.

Kuten aikaisemmin mainittiin, tietokoneen puolella data vastaanotetaan Simulinkin avul-
la, jotta saadaan käyttöön Simulinkin reaaliaikaiset ominaisuudet. Simulinkin toiminta-
tapa perustuu lohkokaavioon, jossa kullankin siihen asetetulla lohkolla on jokin funktio.
Työssä käytettyyn Simulink-malliin valittiin datan vastaanottolohkoksi Instrument Cont-
rol Toolbox -liitännäisen sisältämä UDP Receive -lohko. Tämä lohko on toiminnoissaan
monipuolisempi kuin esimerkiksi DSP System Toolbox -liitännäisen verrokkinsa. Tärkeä-
nä toimintona voidaan tehdä valinta "Output latest data", jonka avulla lohkosta välitetään
eteenpäin vain viimeisin datapaketti. Toimiakseen lohkoon täytyy määrittää IP-osoite ja
portti, jota käytetään datan vastaanottamiseen. Lisäksi määritetään, tuleeko data ASCII-
muodossa vai binäärilukuna, ja kuinka paljon dataa tulee kerralla. Jos data ei tule ASCII-
muodossa, voidaan valita datan lukemistapa kahdeksan tietotyypin välillä. Lopuksi voi-
daan määrittää näytteistysaika [29]. Tässä työssä data vastaanotetaan binäärimuodossa
tietokoneen porttiin 20500 siten, että Simulink-lohko tallentaa datan uint8-tietotyypin lu-
kujoukkona.
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Silloin, kun Simulink-malli on suorituksessa, UDP:llä vastaanotettua dataa tallennetaan
jatkuvasti. UDP Receive -lohkosta saadaan vietyä data MATLAB-puolelle käyttämällä To
Workspace -lohkoa. UDP Receive -lohko antaa lähtönä myös tila-arvon, joka kertoo, onko
kullakin hetkellä uutta dataa luettavissa. Mitatut arvot tallentuvat MATLAB-ympäristössä
SimulationOutput-datatyyppin alle.

Koska vastaanotettu data on tallennettu tyyppinä uint8 ja johtuen datan lähetystavasta, da-
taa täytyy jatkokäsitellä ennen kuin todellinen mitattu arvo saadaan selville. Työssä muo-
dostetun ohjelman data tallentuu matriisiin out.simout_udp.signals.values,
jossa on 7 saraketta, joista kukin on uint8-luku. Datassa on kaksi signaalia; neljä ensim-
mäistä lukua muodostavat 32-bittisen luvun ja kolme viimeistä muodostavat toisen 32-
bittisen luvun kolme ensimmäistä tavua. Nämä signaalit tulee ensin erottaa omiin mat-
riiseihinsa MATLAB-kielen matriisikomennoilla. Tämän jälkeen voidaan yhdistää uint8-
luvut 32-bittisiksi luvuiksi typecast-komennolla. Huomioitavaa on, että laserskanneri
lähettää uint8-matriisielementit käänteisessä järjestyksessä verrattuna järjestykseen, jon-
ka typecast-komento vaatii. Siispä ennen tietotyypin muunnosta kukin uint8-jono täy-
tyy kääntää päinvastaiseksi esimerkiksi flip-komennolla.

Kun tietotyypit on muunnettu oikeiksi, saadut arvot täytyy vielä skaalata. Laserskanneri
lähettää mittausarvot ns. sensorikoordinaatteina, jotka täytyy vielä muuntaa todellisiksi
koordinaateiksi. Tämä tapahtuu käyttämällä laskentakaavoja, jotka riippuvat mittauksen
tyypistä. Kaavat löytyvät Configuration Tools -ohjelman käyttöohjeesta ja ne on lisäksi
esitetty kuvassa 13. Kaavoissa muuttuja x on skaalaamaton luku ja y on oikein skaalattu
luku. Vakiot a ja b ovat kullekin scanCONTROL-sensorityypille ominaisia; esimerkiksi
työssä käytettävälle scanCONTROL 2960-50 -laserskannerille vakio a on arvoltaan 0.002
ja vakio b on 95. Kuten taulukkokin, näiden vakioiden arvot löytyvät Configuration Tools
-käyttöohjeesta [12].

Kun kunkin mittauksen tietotyyppi on muunnettu ja skaalaus tehty, datankäsittely on val-
mis. Jos mittausta halutaan muokata Configuration Tools -ohjelman puolella lisäämällä,
vähentämällä tai muokkaamalla lähetettyjä signaaleja, täytyy datankäsittelyssäkin tehdä
muutoksia. Simulinkin puolella UDP Receive -lohkossa täytyy muuttaa vastaanotettujen
tavujen määrää. MATLAB-puolella taas täytyy muokata matriisikomentoja, datatyyppi-
muunnosta ja varmistaa, että skaalauksessa käytetään oikeaa kaavaa.
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Kuva 13. Taulukko Configuration Tools -käyttöohjeesta [12], joka esittää kunkin mittaustyypin
skaalauskaavan sekä lähetyksen datatyypin.

4.2 Robottiohjaimen kanssa kommunikointi

Kuten luvussa 3.2 mainittiin, Motoman NX100-robottiohjaimen kanssa kommunikoin-
tiin on monia vaihtoehtoja. Näistä valittiin MotoNIS, sillä se tarjoaa suorituskykyisesti
monipuolisimman kirjon komentoja, ts. komennot, jotka ovat yhtänäisiä MOTOCOM32-
komentojen kanssa. Verrokkiesimerkkinä Ethernet Server Function -komentoja on yksin-
kertaistettu helppokäyttöisyyttä varten, mutta näillä ei voida toteuttaa kaikkia toimintoja,
joihin MotoNIS kykenee. Myös Yaskawan edustaja suositteli MotoNIS-kommunikoinnin
käyttöä työn sovelluskohteeseen [30].

MotoNIS toimii kutsumalla tiedoston MotoNIS.dll funktioita. Näiden funktioiden kutsu-
minen suoraan MATLAB-kielellä on haastavaa johtuen datatyypeistä, joita komennois-
sa käytetään. Tästä syystä MotoNIS-kommunikaatiota varten piti ohjelmoida vielä eril-
linen tiedosto, jota kutsuu MotoNIS-funktioita ja joka on helposti sovitettavissa yhteen
MATLAB-ympäristön kanssa. Luotu tiedosto on nimeltään MotoNIS_call.dll. Periaate-
kaavio datan reitistä MATLAB-ympäristön ja robottiohjaimen välillä on esitetty kuvassa
14.
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Kuva 14. Periaatekuva datan reitistä EA1900N-robotin, NX100-ohjaimen ja MATLAB-
ympäristön välillä.

Ylimääräinen DLL-tiedosto kirjoitettiin Microsoft Visual Studio -ympäristössä ja se poh-
jautuu MotoNIS-tiedostojen mukana toimitettuun esimerkkiin. Esimerkki kulkee nimellä
WebServicesClient, ja se on toteutettu samoin Microsoftin .NET-ympäristössä käyttäen
C#-kieltä. WebServicesClient tarjoaa esimerkin kullekin funktiolle, jota menetelmällä
voidaan kutsua. Omaa DLL-tiedostoa kirjoittaessa näitä funktioita muokattiin yksitellen
siten, että ne ovat yhteensopivia MATLAB-kielellä kirjoitettavien kutsujen kanssa. Al-
la on esitetty koodinpätkä tiedoston yksinkertaisimmasta funktiosta serverPing, joka
varmistaa, että robottiohjaimeen on yhteys.

p u b l i c i n t s e r v e r P i n g ( s t r i n g nxUrl ) {
c o r e S e r v i c e = new N i s S e r v i c e ( nxUrl ) ;
t r y {

i n t r e s = c o r e S e r v i c e . NxPing ( 0 ) ;
re turn r e s ;

}
catch ( E x c e p t i o n ex ) {

MessageBox . Show ( ex . Message ) ;
re turn 1 ;

}
}

Koodi määrittää ensin nimen funktiolle serverPing, kutsujalle palautettavan datatyy-
pin int ja argumentin string nxUrl. Kutakin MotoNIS-komentoa varten täytyy luo-
da coreService, jonka avulla varsinaisesti päästään käsiksi MotoNIS-metodeihin ku-
ten NxPing. Kyseessä oleva metodi palauttaa arvon 0, jos yhteys on muodostettu. Kuten
kaikissa muissakin tiedoston funktioissa, serverPing-funktion toiminnallisuudet on
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tuettu try ja catch -komennoin. Tämä takaa sen, että koodi jatkaa suorittamista, vaikka
coreService.NxPing-käsky kaatuisi virheeseen. Tässä tilanteessa käyttäjälle näyte-
tään erillisessä ikkunassa tapahtuneen virheen tiedot ja nollan sijasta funktio palauttaa
arvon 1.

Kaikki MotoNIS_call.dll-tiedoston funktiot on ohjelmoitu samalla periaatteella kuin yllä
esitetty serverPing. Riippuen funktiosta metodit vaativat enemmän argumentteja eri
tietotyyppeinä sekä palauttavat erityyppisiä arvoja. WebServicesClient-esimerkin lisäk-
si kaikkien funktioiden toiminnallisuudet on yksityiskohtaisesti dokumentoitu MotoNIS-
kokonaisuuden kanssa toimitetussa MotoNIS.chm-tiedostossa.

MATLAB-koodilla MotoNIS_call-funktioita kutsutaan seuraavasti:

asm = NET . addAssembly ( ’C : \ Use r s \ J−P \ NX100 \ MotoNIS_ca l l . d l l ’ ) ;
nxUr l = ’ h t t p : / / 1 2 7 . 0 . 0 . 1 : 8 0 8 0 ’ ;
r e s = s e r v e r P i n g ( n i s . command , nxUrl ) ;

Ennen kuin mitään funktioita voidaan kutsua, ulkoiseen .NET Assembly -tiedostoon täy-
tyy ensin tehdä viittaus. Komento NET.addAssembly palauttaa NET.Assembly-objek-
tin, jossa on tieto kaikista sen jäsenistä. Näin MotoNIS_call.dll-tiedoston funktiot tule-
vat näkyviksi MATLAB-ympäristölle [31]. Ennen kuin funktiota voidaan kutsua, täytyy
myös luonnollisesti tietää robottiohjaimen IP-osoite. Yllä olevan esimerkkikoodin tapauk-
sessa IP-osoite on tietokoneen oma, sillä tällöin luvussa 3.2.2 mainittu ohjelmistokehi-
tykseen tarkoitettu testiserveri pystyy vastaamaan. Lopulta voidaan kutsua itse funktiota
serverPing, joka ottaa argumenttina vastaan IP-osoitteen sekä polun nis.command.
Jälkimmäinen johtuu siitä, että kaikki MotoNIS_call.dll-tiedoston funktiot ovat luokan
command alla, joka on nimiavaruuden nis alla.

Työn puitteissa luotiin toimivat MATLAB-koodilla kutsuttavat funktiot yhdeksälle Mo-
toNIS-metodille. Joukkoon lukeutuvat yhteyden tarkistamisen lisäksi paikkatiedon luku,
ohjaimen kellon luku, tulojen ja lähtöjen kirjoitus ja luku, muuttujien kirjoitus, työohjel-
man asetus ja aloitus sekä servokäyttöjen virtojen kytkeminen. MotoNIS-toiminnallisuu-
teen kuuluu myös 41 muuta metodia, joille voidaan lisätä tuki MotoNIS_call.dll-tiedos-
toon. Taulukossa 2 on lueteltu työn aikana muodostetut funktiot sekä mitä argumentteja
ne tarvitsevat, niiden käyttöä vastaavassa järjestyksessä. Näiden tietojen perusteella funk-
tioita voidaan kutsua MATLAB-koodilla yllä olevan esimerkin mukaisesti.

Simulinkin puolella ei ole valmista lohkoa, joka voisi käsitellä NET.Assembly-objekteja.
Näin ollen tulee käyttää Simulinkin yleistä MATLAB Function -lohkoa, johon voidaan
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Taulukko 2. Työssä muodostetut MATLAB-yhteensopivat MotoNIS-funktiot ja niiden tarvitsemat
argumentit. Funktioita käytetään taulukossa esitetyssä järjestyksessä.

Funktion nimi Input
serverPing (string nxUrl)

readCartPos (string nxUrl)
getSysTimes (string nxUrl)

readIO (string nxUrl, ulong address)
writeIO (string nxUrl, ulong address, ulong value)

putVarData (string nxUrl, int value, ushort index, ushort type)
setCurJob (string nxUrl, string JobName, ushort line)
startJob (string nxUrl, string JobName, short taskNumber)

setServoPower (string nxUrl, short value)

kirjoittaa komentoja MATLAB-kielellä. MATLAB Function-lohko silti suorittaa toimin-
not Simulink-ympäristössä, eikä tässä ympäristössä ole tukea NET.Assembly-objekteille.
Siispä MATLAB Function -lohkon koodissa täytyy tehdä viittaus vielä erilliseen funk-
tioon, joka tulee suorittaa MATLAB-ympäristössä. Tämä viimeisin funktio on se, jolla
kutsutaan MotoNIS_call-tiedostoa. Funktion määrittäminen MATLAB-ympäristössä suo-
ritettavaksi tapahtuu komennolla coder.extrinsic(’functionName’). Toimin-
toa varten siis täytyy muodostaa erillinen MATLAB-funktiotiedosto, jossa on Simulinkin
suorituksen aikana kutsuttavien MotoNIS-metodien komennot.

Yhdeksästä muodostetusta MotoNIS_call-funktiosta kaksi palauttaa mittausarvoja, siis
readCartPos ja getSysTimes. Molemmat palauttavat datan lukujoukkona. Funktio
getSysTimes palauttaa seitsemän lukua, joista ensimmäinen kertoo kuluneen sekun-
timäärän järjestelmän käynnistyksestä. Loput kuusi lukua kertovat laitteen käynnistys-
vuoden, -kuukauden, -päivän, -tunnin, -minuutin ja -sekunnin. Toisin sanoen ainoastaan
ensimmäinen funktion palauttama arvo kuvaa kulunutta aikaa. Funktio readCartPos
puolestaan palauttaa kuusi kokonaislukua. Näistä kolme ensimmäistä kertoo robotin työ-
kalupisteen xyz-koordinaatit ja kolme viimeistä kertovat työkalupisteen kiertokulman.
Koordinaattiarvo y saadaan funktiolta muodossa 106 ∗ y m. Toisin sanoen esimerkiksi
funktion palauttama luku 987000 merkitsee paikka-arvoa 0.987 m.

4.3 Hitsauslaitteen kanssa kommunikointi

Tässä alaluvussa käydään läpi, kuinka hitsauslaitteen kanssa kommunikointia suoritettiin
ja voitaisiin suorittaa. Ensin esitellään ohjelmoidut toiminnot verkkosivukäyttöliittymän
kanssa ja tämän jälkeen esitellään, kuinka Online-hallinta toimisi.
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4.3.1 Verkkosivukäyttöliittymän lukeminen

Hitsauslaite Kemppi A7:n ja tietokoneen välille tarjotaan yksi suora kommunikointita-
pa verkkosivukäyttöliittymän kautta. Kuten luvussa 3.3 kerrottiin, sitä voidaan käyttää
sekä tiedon lukemiseen että komentojen lähettämiseen. Verkkosivu avataan tavallisella
selaimella syöttämällä Kemppi A7:n IP-osoite osoitekenttään. Tässä työssä sivu avataan
MATLAB-ympäristön omalla selaimella komennolla web(’IP-osoite’) hitsauksen-
aikaisen tiedon lukemista varten.

Verkkosivun avaaminen MATLAB-selaimella tarjoaa mahdollisuuden Hypertext Markup
Language (HTML) -tietojen lukemiseen get(h,’HtmlText’)-komennolla. Tässä ta-
pauksessa h on WebBrowser-objekti, joka viittaa avattuun selainikkunaan. Kun verk-
kosivu on avattu, HTML-tietoja voidaan jäsentää htmlTree, extractHTMLText ja
textscan-komentojärjestyksellä. Komentojen avulla saadaan kukin verkkosivun ele-
mentti jäsenneltyä omaan lokeroonsa cell-tyyppisenä taulukkona. Yksinkertaistettuna,
kun verkkosivu on kerran avattu web-komennolla, edellä mainittuja komentoja voi get-
käskystä alkaen suorittaa silmukassa. Tällöin voidaan lukea jatkuvasti päivittyvää verk-
kosivua suurella nopeudella.

Verkkosivulta saatava data päivittyy neljä kertaa sekunnissa. Data luetaan Hitsausnäyttö-
sivulta ja luettavia mittauksia ovat hitsausvirta, hitsausjännite, langansyöttönopeus, kaa-
sun virtausnopeus ja hitsausteho. Muodostetun MATLAB-koodin avulla dataa pystyttiin
lukemaan keskimäärin taajuudella 280 Hz. Toisin sanoen edellä mainitun silmukan suo-
rittamiseen kului keskimäärin 3.6 millisekuntia. Esimerkki koodilla luetusta hitsauksen
aikaisesta datasta on esitetty kuvassa 15, jossa on esitettynä hitsausvirta ja -jännite.

4.3.2 Online-hallinta

Online-hallinta on Kemppi A7:n toimintatila, jossa virtalähteen ohjausta suorittaa robot-
tiohjain verkkosivukäyttöliittymän sijasta. Tämä tarjoaa verkkosivua suorituskykyisem-
män tavan vaihtaa hitsausparametreja; jos hitsausparametreja halutaan vaihtaa verkko-
sivun kautta, asetettava arvo tulee ensin kirjoittaa sille tarkoitettuun kenttään, ja sitten
tulee painaa vahvistuspainiketta. Vahvistuspainikkeen painamisen jälkeen kuluu useam-
pi sekunti ennen kuin parametrien muutos hyväksytään. Verkkosivukäyttöliittymän hitaus
tekee siitä huonon vaihtoehdon parametrien hallinnalle tapauksissa, joissa ajoitus on kriit-
tistä.
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Kuva 15. Verkkosivulta luettua virta- ja jännitedataa noin 8 sekuntia kestäneen hitsauksen ajalta.

Vaikka Online-hallintaa ei toteutettu tämän työn puitteissa, sen toimintatavasta tehtiin
selvitys. Aihe liittyy tärkeään rajapintaan hitsauslaitteen ja robottiohjaimen välillä. Tutki-
musprojektin jatkon kannalta on hyödyllistä selvittää, kuinka toimintoa voidaan käyttää.

Kommunikointi robottiohjaimen ja hitsauslaitteen välillä tapahtuu kenttäväylän kautta.
Online-hallinnan tilassa robottiohjain lähettää kenttäväylän kautta tiedot yleislähtöjen ka-
tegoriassa olevista lähdöistä 25–288. Nämä bitit ovat tavuja Output Group #4–#36. Lista
tiedoista, joita Kemppi A7:n ja NX100:n välillä kulkee, on lueteltu kuvassa 16.

Taulukko on integrointikäyttöohjeen mukaisesti nimeltään KEMPPI4 [26]. Sen asettamis-
ta varten tulee valita verkkokäyttöliittymän Hitsausjärjestelmä-sivulta Yleisten Robottia-
setusten alta Rajapinnaksi numero 15. Kuten taulukosta havaitaan, hitsauslaite myös lä-
hettää tietoja robottiohjaimelle. Nämä vastaanotetaan NX100:n yleistuloihin 25-288, jot-
ka ovat tavuja Input Group #4-#36. Tuloihin lukeutuvat erilaiset mittaukset sekä tilojen
ilmoitukset.

Online-hallinnan tilaan päästään kytkemällä päälle seitsemännen lähtötavun bitti Onli-
neControl. Muutoksen tulee näkyä välittömästi verkkosivukäyttöliittymässä, jossa on graa-
finen ilmoitus Online-hallinnan tilasta Hitsausnäyttö-sivulla. Kun OnlineControl-bitti on
päällä, lähtötavuilla 0-3 ja 5 on vaikutus. Riippuen verkkokäyttöliittymällä säädettäväs-
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Kuva 16. Integrointikäyttöohjeesta [26] löytyvä taulukko KEMPPI4, josta nähdään robottiohjai-
men ja Kemppi A7:n vaihtamat tiedot.

tä arvojen skaalauksesta, kyseiset tavut WireFeedSpeed (16 bittiä), Voltage / FineTuning
(16 bittiä) ja Dynamics (8 bittiä) määrittävät hitsausparametrit. Kirjoittamalla 8-bittiseen
MemoryChannel-tavuun, voidaan vaihtaa aktiivista muistikanavaa. OnlineControl-tilan
lisäksi tarjotaan muitakin kytkettäviä toimintoja, kuten SimulationMode, joka sallii hit-
sauksen testaamisen ilman, että valokaari syttyy.

Tavujen kirjoittamista voi suorittaa manuaalisesti NX100:n opetusyksikön tulojen ja läh-
töjen valikosta. Tavujen kirjoittamiseen kykenee myös MotoNIS, NxWriteIO-metodilla.
Funktio writeIO, joka kutsuu tätä metodia MATLAB-koodilla, muodostettiin osana tä-
tä työtä. Kuten edellisen luvun 4.2 taulukosta 2 havaitaan, funktio tarvitsee argumen-
teiksi robottiohjaimen IP-osoitteen, kirjoitettavan bitin logiikkanumeron sekä kirjoitet-
tavan arvon. Yleislähtöjen tapauksessa logiikkanumerot ovat välillä 10010-11287. Esi-
merkiksi jos halutaan kytkeä OnlineControl-bitti päälle, käsketään MATLAB-komentoa
writeIO(nis.command,nxUrl,10120,1). Samalla menetelmällä voidaan kir-
joittaa kaikkia yleislähtöjä, kuten esimerkiksi hitsausparametreja määrittäviä tavuja. Näin
ollen voidaan luoda MATLAB-algoritmi, joka määrittää käytettävät hitsausparametrit ro-
bottiohjaimen kautta silloin, kun Online-hallinta on kytketty päälle.
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4.4 Skannausohjelma

Skannausohjelma on tärkein työssä muodostettu algoritmikokonaisuus, jonka keräämään
dataan hitsausparametrien määritys perustuu. Ohjelman tulee luotettavasti saada tieto ro-
botin paikkadatasta ja laserskannerin mittauksesta sekä yhdistää kyseiset tiedot toisiinsa.
Tässä alaluvussa esitellään kuinka se toimii, jaettuna datan vastaanotto-osioon ja datan
käsittelyosioon.

4.4.1 Datan vastaanotto

Muodostetussa MATLAB-ohjelmassa datankeruu suoritetaan reaaliaikaisesti Simulinkis-
sa ja mittauksen jälkeen data käsitellään lopulliseen muotoonsa MATLAB-ympäristössä.
Kaavio skannausalgoritmin toiminnasta on esitetty kuvassa 17.

Kuva 17. Vuokaavio skannausohjelman toiminnasta. NX100-työohjelman suoritus tapahtuu sa-
manaikaisesti MATLAB-ohjelman suorituksen kanssa. Vaiheiden ajoitus on merkitty vaihtelevilla
väreillä.



44

Skannausprosessin suoritus alkaa robottiohjaimella muodostetun työohjelman käynnis-
tyksellä. Työn vaiheet koostuvat liikkumisesta aloituspisteeseen, odotusvaiheesta sekä
liikkumisesta lopetuspisteeseen nopeudella 10 mm/s. MATLAB-ohjelman puolella puo-
lestaan käynnistetään skannausohjelma, joka alkaa Simulink-ohjelman käynnistämisellä,
käyttäen komentoa sim(model).

Simulink-mallin suoritus tulisi alkaa silloin, kun robottiohjaimen työohjelma on WAIT-
vaiheessa. Tämä johtuu siitä, että Simulink-mallissa on otettu käyttöön kaksi callback-
funktiota. Callback-funktioita suoritetaan ennalta määritellyissä vaiheissa mallin suori-
tusta ja niitä voidaan asettaa Simulinkin Property Inspector -ikkunasta [32]. Skannaus-
ohjelman tapauksessa, juuri ennen Simulink-mallin suorittamisen alkamista, suoritetaan
MATLAB-koodi callback.m. Tämä tapahtuu asettamalla komento run(’callback.m’)
Callbacks-välilehden StartFcn-kohtaan. Vastaavasti, kun Simulink-suoritus päättyy, suori-
tetaan koodi callback_stop.m. Komento koodin suorittamiselle asetettiin StopFcn-kohtaan.
Molemmat näistä callback-ohjelmista kutsuvat MotoNIS_call-funktiota putVarData;
Simulink-mallin käynnistyessä kirjoitetaan robottiohjaimen muuttujaan B013 arvo 1 ja
mallin suorituksen päättyessä samaan muuttujaan kirjoitetaan arvo 0. Kun muuttujan B013
arvo on 1, työohjelman WAIT-komennosta päästään eteenpäin varsinaiseen skannaus-
liikkeeseen. Tämä toiminto varmistaa, että liike alkaa aina samalla hetkellä verrattuna
Simulink-mallin suoritukseen. Näin voidaan eliminoida ajoituksellista hajontaa mittaus-
ten välillä. Mallin suorituksen jälkeen muuttujan arvo nollataan seuraavaa suoritusta var-
ten.

Itse Simulink-mallissa on otettu käyttöön reaaliaikainen ominaisuus. Simulink Real-Time
on MATLAB-liitännäinen, jonka käyttöä varten täytyy asentaa tietokoneelle Simulink
Real-Time -ydin (engl. kernel). Tämä ydin takaa sen, että Simulinkissa reaaliaikaisek-
si määritettyä mallia suoritetaan korkeimmalla prioriteetilla, jolloin se kykenee tasaiseen
näytteenottoaikaan [33]. Reaaliaikaisuus saadaan käyttöön lisäämällä malliin Real-Time
Sync -lohko. Lohko synkronoi mallin suorituksen ytimen kanssa lohkoon määritellyllä
näytteistysajalla [34]. Muodostettu Simulink-malli on esitetty kuvassa 18.

Kuvasta voidaan lohkojen lisäksi nähdä niiden suoritusjärjestys. Real-Time Sync -lohko
toimii korkeimmalla prioriteetilla, jotta mallin suorituksen ajoitus toimii oikein. Seuraa-
vaksi suoritetaan funktio Call_NIS, joka nimensä mukaisesti kutsuu paikka- ja aikadataa
robottiohjaimelta. Lopulta luetaan laserskannerin lähettämää UDP-dataa, jota ei tarvit-
se erikseen kutsua; skanneri lähettää dataa jatkuvalla syötöllä riippumatta ohjelman suo-
rituksesta. Kaikki saatu data viedään MATLAB-ympäristöön To Workspace -lohkoilla.
Mallia suoritetaan jatkuvasti Simulinkissa määritellyn sekuntimäärän ajan.
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Kuva 18. Skannausohjelman käyttämä Simulink-malli.

Simulink-mallin Configuration Parameters -ikkunassa tulee valita Solver Type -asetukseksi
Fixed-Step sekä Discrete(no continuous states). Samassa ikkunassa sekä Real-Time Sync
-lohkossa näytteenottoajaksi on valittu 0.05 s. Näytteenottoajan valinta perustuu MotoNIS-
komentojen nopeuteen. Kunkin robottiohjainta kutsuvan komennon suoritus kestää noin
0.024 s ja jokaisessa suorituksen askeleessa kutsutaan kahta komentoa: readCartPos
ja getSysTimes. Real-Time Sync- sekä UDP Receive -lohkojen suorittaminen kes-
tää MotoNIS-komentoihin verrattuna merkityksettömän ajan. Siispä sen varmistamiseksi,
että kaikki komennot suoritetaan ajallaan, valittiin näytteenottoajaksi 0.05 sekuntia. La-
serskannerin scanCONTROL Configuration Tools -puolella puolestaan valittiin mittaus-
taajuudeksi 100 Hz. Mittaustaajuus on sama kuin skannerin UDP-lähetystaajuus. Mallia
suuremman taajuuden ansiosta voidaan varmistaa, että Simulink-mallin puolella saadaan
aina ajantasaista dataa, sillä UDP Receive -lohkon voi asettaa palauttamaan lähtönään ai-
noastaan viimeisimmän vastaanotetun UDP-paketin. Kun Simulink-suoritus on päättynyt,
vastaanotettua dataa jatkokäsitellään ja visualisoidaan MATLAB-ympäristössä.
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4.4.2 Synkronointi

Tämän diplomityön tutkimuksen aikana Simulink-mallia testatessa havaittiin synkronoin-
tiongelma. Paikka- ja laserdata eivät vastanneet toisiaan datan vastaanottohetkellä, ts. ne
eivät olleet synkronoitu keskenään. Laserdatan havaittiin tulevan vaihtelevan näytemää-
rän jäljessä verrattuna paikkadataan. Simulink-mallin muuttaminen reaaliaikaiseksi hel-
potti ongelmaa, mutta tarvetta oli edelleen paremmalle synkronoinnille. Laserskannerilta
tai robottiohjaimelta ei kummaltakaan voi kutsua suoria aikaleimoja datan ohella vali-
tuilla kommunikointimenetelmillä. Ongelma ratkaistiin laskemalla arvioidut aikaleimat
jälkikäteen laseranturin profiilidataan ja robottiohjaimen sekuntikelloon perustuen.

Laserdatan aikaleimojen estimointi perustuu mittausten profiilinumeroihin, joita voidaan
lähettää mittausdatan ohella. Kullakin lasermittauksella on oma profiilinumeronsa, joka
kertoo mones mittaus on kyseessä skannerin käynnistämisestä asti. Esimerkiksi mittaus-
taajuudella 100 Hz käytäisiin läpi profiilit 0-100 sekunnissa. Kun mittaustaajuus sekä
profiilinumero tunnetaan, voidaan estimoida mittauksen ajankohta.

Profiilidatan lähetys voidaan asettaa signaaliksi Configuration Tools -ohjelman UDP Out
-näkymästä. Signaali on 3-tavuinen ja MATLAB-ohjelman datankäsittelyssä yksittäinen
numero tulee muuttaa uint32-luvuksi komennolla typecast siten, että argumentiksi an-
netaan vektori [byte1 byte2 byte3 0]. Jotta päästäisiin pelkistä profiilinumerois-
ta ajankohtiin, datatyypit tulee muuttaa ensin liukuluvuiksi. Tämän jälkeen luvut voidaan
kertoa näytteistysajalla eli tässä tapauksessa luvulla 0.01 s. Profiilidatan perusteella aika-
leimoja laskettaessa on otettava huomioon, että mittausdata ei välttämättä tule jatkuvasti
täydellisellä 100 Hz taajuudella. Configuration Tools -ohjelmasta voidaan nähdä kunkin
hetken mittaustaajuus. Taajuuden hajontaa esiintyy noin 1 Hz tasolla, joka tarkoittaa 10
mm/s mittausnopeudella noin 0.1 mm virhettä liikesuunnassa.

MotoNIS-datan puolella estimointi perustuu funktioon getSysTimes. Funktio palaut-
taa sekunnin tarkkuudella toimivan kellon, jonka perusteella voidaan estimoida mittaus-
ten aikaleimat interpoloimalla ja ekstrapoloimalla. Toiminnon suorittava algoritmi alkaa
tunnistamalla, kuinka monta sekunnin vaihtoa mittauksen aikana tapahtui. Seuraavaksi
tunnistetaan niiden mittausten järjestysnumerot, joiden kohdalla sekunti vaihtui. Tämän
jälkeen muodostetaan kunkin sekunnin vaihtumispisteen välille suora, jolloin jokaisen
vaihtumispisteen välillä olevalla näytteellä on estimoitu ajankohta. Lopuksi muodoste-
taan suorat, jotka ekstrapoloidaan mittauksen alku- ja loppupisteisiin. Näille suorille käy-
tetään interpoloitujen suorien keskimääräistä kulmakerrointa. Kuvaaja sovituksesta sekä
estimaatin perusteella korjatusta paikkadatasta on esitetty kuvassa 19.
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Kuva 19. Vasemmalla kellon dataan sovitettu aikadatan estimointi. Oikealla vertailu käsittelemät-
tömän paikkadatan ja estimoidun aikadatan perusteella korjatun paikkadatan välillä.

Kuvan 19 dataksi valittiin mittaus, jossa aikadata sisälsi silminnähtävää häiriötä, mi-
kä on harvinaista. Oikeanpuoleisesta kuvaajasta nähdään, kuinka yhden akselin tasai-
sen liikkeen vääristynyt data saatiin korjattua lähes suoraksi estimaatin perusteella. Sa-
moin kuin profiilidatan avulla estimoiduissa aikaleimoissa, robottiohjaimen sekuntikellon
avulla muodostetuissa aikaleimoissa voi esiintyä virhettä. Menetelmä on kuitenkin mui-
hin metodeihin verrattuna hyvä. Se esimerkiksi havaitsee viiveet, joita Simulinkin omasta
kellosta ei voisi havaita. Vertailukohtana testattiin myös MATLAB-komennon now käyt-
töä. Kyseinen funktio palauttaa funktiokutsun tapahtuma-ajankohdan, jonka perusteella
voisi määrittää aikaleimoja. Testauksessa kuitenkin havaittiin, että Simulink-suorituksen
aikana now-komennon palauttama data jäi toistuvasti merkittävästi jälkeen todellisesta
ajankulusta.

Estimoitujen aikaleimojen määrittämisen jälkeen laserdata ja paikkadata tulee vielä yh-
distää. Ensimmäisenä ongelmana profiilinumeroiden perusteella lasketut aikaleimat la-
sermittauksille eivät vastaa hetkiä, jotka MotoNIS-kellon perusteella on laskettu. Täs-
tä syystä paikkadata, laserdata sekä kummankin estimoitu aikadata uudelleennäytteiste-
tään komennolla resample(data, timedata, 20, 1, 1, ’linear’). Ko-
mennon kolmas argumentti määrittää uudelleennäytteistetyn signaalin näytteistystaajuu-
den eli tässä tapauksessa arvon 20 Hz. Komennon neljäs ja viides argumentti ovat kertoi-
mia, joilla näytteistysaikaa nostetaan tai lasketaan. Viimeinen argumentti määrittää inter-
polointimetodin, tässä tapauksessa käytetään lineaarista [35]. Kuvassa 20 on esitetty ver-
tailu erään alkuperäisen ja uudelleennäytteistetyn laserdatasignaalin välillä. Muodostettu
signaali vastaa alkuperäistä ja se voidaan yhdistää uudelleennäytteistettyyn paikkadataan.
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Kuva 20. Vertailu alkuperäisen ja uudelleennäytteistetyn laserdatan välillä.

Uudelleennäytteistyksen ansiosta saadaan yhdistettyä paikkadata sekä laserdata keske-
nään. Datankäsittelyssä tulee vielä suorittaa yksi vaihe eli laserdatan viiveen poisto. Ku-
ten edellä mainittiin, ennen synkronointitoimenpiteitä laserdata on paikkadataa jäljessä
vaihtelevan näytemäärän verran. Kuvaillut toimenpiteet onnistuvat minimoimaan viiveen
vaihtelun mittauksen aikana, mutta viive on edelleen olemassa. Viive johtuu ajasta, jo-
ka kuluu laserdatan käsittelyyn skannerin puolella ennen kuin varsinainen mittaustulos
voidaan lähettää eteenpäin. Ongelmallisen viiveestä tekee se, että se muuttuu hieman eri
suorituskertojen välillä. Algoritmin testauksen perusteella viive on kuitenkin keskimää-
rin viiden näytteen suuruinen. Tätä lukua voidaan käyttää oletusarvoisena näytemääränä,
jolla laserdataa aikaistetaan. Esimerkki lopullisesta synkronoidusta ja yhdistetystä mit-
taustuloksesta on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21. Laser- ja paikkadata on yhdistetty ja synkronoitu. Kullekin robotin paikka-arvolle liik-
kumissuunnassa on saatu kappaleen muodon korkeusarvo.
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5 TESTAUSMETODIIKKA

Tässä luvussa esitellään erilaiset käytännön testit, jotka tämän diplomityön puitteissa teh-
tiin. Luvussa käydään läpi, kuinka tarkalleen testit suoritettiin ja miksi. Testit voidaan
jakaa skannaukseen ja hitsaukseen liittyviin testeihin. Hitsaukseen liittyvät testit pitävät
sisällään parametrilaskentamallin muodostusprosessin.

5.1 Skannaustestit

Ensimmäinen skannaukseen liittyvä testi on paikoituksen tarkkuustesti. Kuten edellisessä
luvussa kerrottiin, paikkadatan ja laserdatan yhdistämiseen liittyy epävarmuustekijöitä.
Esimerkiksi ajoitukseen liittyy epätarkkuuksia, joita voidaan testata skannaamalla jon-
kin kappaleen terävä reunapiste molempiin liikesuuntiin. Jos laserdatan paikoituksessa
on systemaattista virhettä, päinvastaiset mittaussuunnat paljastavat virheen suuruuden;
kappaleen reunan havaitaan asettuvan eri paikkakoordinaateille suuntien välillä. Lisäk-
si samoihin liikesuuntiin liikkuneet skannaukset paljastavat satunnaisen virheen suuruu-
den identtisten mittausten välillä. Jos satunnaista virhettä esiintyy, reuna asettuu jälleen
eri paikkakoordinaateille. Yhdistetystä paikka- ja laserdatasta havaitaan helposti virheen
suuruus millimetreinä. Testiä varten muodostettiin NX100-työohjelma, joka saman ohjel-
man aikana skannaa kappaleen reunan molempiin liikesuuntiin peräkkäin nopeudella 10
mm/s. Skannaus toistetaan identtisesti 20 kertaa, jotta hajontaa voidaan arvioida.

Toinen testi liittyy hitsausrailon leveyden skannaamiseen, joka on hitsausparametrien las-
kentamallin kannalta tärkein mittaus. Skannausta kokeiltaessa havaittiin, että mittaustu-
los riippuu vahvasti skannerille asetetusta valotusajasta. Valotusaika voidaan määrittää
scanCONTROL Configuration Tools -ohjelmasta. Tästä syystä suoritettiin testi, jossa sa-
ma kappale skannattiin samalla työohjelmalla useamman kerran valotusaikaa vaihdellen.
Testattuja valotusaikoja olivat 0.2 ms, 0.5 ms, 1 ms ja 2 ms. Tuloksena voidaan määrittää
sopivin valotusaika, jolla hitsausrailon leveyttä kannattaa skannata.

Kolmas testi liittyy työkappaleen heijastavuuteen. Testin tavoite on selvittää, kuinka suuri
vaikutus kappaleen heijastavuudella on raon leveyden mittaustulokseen. Koe suoritettiin
siten, että kappale skannattiin ensin sellaisenaan muodostetulla työohjelmalla. Tämän jäl-
keen kappale maalattiin heijastavuutta vähentävällä maalilla, jolloin kappale voitiin skan-
nata identtisesti uudelleen mahdollisten erojen havaitsemiseksi.
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5.2 Hitsaustestit

Hitsaustestit ovat työn viimeinen osuus. Näiden testien tavoitteena on muodostaa lasken-
tamalli hitsausparametreille raon leveyden lasermittausten perusteella. Tavoitteena ei siis
ole muodostaa tarkkaan optimoitua tai monimutkaista mallia, vaan pikemminkin osoittaa,
että laitteistolla ja ohjelmistolla voidaan muodostaa malli, jonka perusteella voidaan suo-
rittaa parametrilaskentaa mittausdatan perusteella luotettavasti. Tämän osoittamista varten
yksinkertaisuus on tavoiteltavaa, jotta tulos olisi mahdollisimman selkeä.

Tutkittava hitsausmenetelmä rajattiin päittäisliitoksen I-railon MIG/MAG-hitsaukseen.
Päittäisliitoksen tapauksessa kaksi poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoista yhdis-
tettävää kappaletta asetetaan lähelle toisiaan ja hitsaus suoritetaan yhdeltä puolelta niiden
väliseen I-railoon. Onnistuneen päittäisliitoksen tapauksessa hitsin palkomuoto ulottuu
kappaleen molemmille puolille, kuitenkin niin, että lisäainetta ei ole siirtynyt liikaa. Päit-
täisliitoksen hitsaus I-railoon on yleisesti käytetty hitsaustapa, joka sopii myös robottihit-
saukseen. Lisäksi siihen tarvittavat kappaleet on helppo valmistaa, sillä railonvalmistus-
prosessiin ei välttämättä tarvita koneistusta.

Työssä käytetyt testikappaleet olivat 3 mm paksuja SSAB Laser 355C S355J2C+N-teräs-
levyjä, pituudeltaan 500 mm ja leveydeltään 90 mm. Kappaleet jaettiin pareiksi, jotka
hitsattiin manuaalisesti yhteen neljällä tasaisin välein asetetulla siltahitsillä. Kappaleiden
väliin jätettiin vaihtelevan suuruinen ilmarako, jotta voitaisiin suorittaa testejä useammal-
la raon leveydellä mallin muodostamiseksi. Raon leveydet asettuivat välille 0-2 mm. Kap-
paleiden valmistustapa oli mekaaninen leikkaaminen motorisoidulla levyleikkurilla. Me-
netelmä jättää jäljen leikatun kappaleen reunaan; toisen puolen kulma on karkea ja toisen
puolen kulma sileä. Kappaleita yhdistäessä otettiin huomioon, että molempien kappalei-
den sileät ja karkeat puolet olivat samoin päin. Leikkausjälki ei ollut aina täysin pysty-
suora, jolloin pyrittiin valitsemaan railon puolelle aina kaikista suorimmat sivut. Varsi-
naista hitsausta varten kappaleet kiinnitettiin puristimilla jalustaan, joka tuki kappalei-
ta reunoista. Puristamalla kappale tukevasti jalustaan voidaan ehkäistä kappaleen tasosta
poispäin tapahtuvia muodonmuutoksia eri hitsien välillä. Valokuva siltahitsatun kappa-
leen skannaus- ja hitsausasetelmasta on esitetty kuvassa 22.

Tämän testin puitteissa muodostettiin malli langansyöttönopeuden ja raon leveyden välil-
le. Muille parametreille asetettiin vakioarvot: hitsausnopeus 12 mm/s, jännitteen hieno-
säätö +2 V ja vapaalangan pituus 18.5 mm. Kaasuna käytettiin Ar + 8% CO2 + 0,03%
NO -kaasua ja sen virtausnopeutena 14 l/min. Lisäaineena oli halkaisijaltaan 1.0 mm El-
gamatic 100-hitsauslankaa ja hitsausasentona käytettiin 5 asteen työntävää asentoa.
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Kuva 22. Valokuva hitsaustestien asetelmasta. Siltahitsattu kappalepari on asetettu hitsausjalus-
talle, valmiina skannausta ja hitsausta varten.

Menetelmä mallin muodostamiseksi oli arvojen haarukointi ja mallin iterointi tulosten
perusteella. Muodostamisessa käytettiin lineaarista interpolointia löydettyjen sopivien ar-
vojen välillä. Kukin kappale skannattiin ensin luvussa 4.4 kuvaillulla skannausohjelmalla.
Laserskanneri konfiguroitiin siten, että se kykenee laskemaan raakadatasta I-railon levey-
den ja lähettämään arvon edelleen UDP:lla tietokoneelle. MATLAB-ohjelman suorituk-
sen jälkeen mittausdata tallennettiin sekä seuraavaksi hitsattavan pätkän raon leveyden
keskiarvo laskettiin MATLAB-komennolla mean. Raon leveyden arvon ja testin aikaisen
laskentamallin perusteella määritettiin uusi testattava langansyötön arvo. Tämän jälkeen
langansyötön uusi arvo asetettiin hitsauslaitteen verkkosivukäyttöliittymällä.

Edellisen vaiheen jälkeen tuli muokata käytettyä NX100-hitsaustyöohjelmaa siten, että
liikekomentojen paikat vaihdettiin uudelle hitsattavalle pätkälle. Ennen tämän hitsausoh-
jelman suorittamista käynnistettiin MATLAB-ohjelma, joka lukee hitsausdataa verkkosi-
vukäyttöliittymästä. Hitsauksen jälkeen kyseinen data tallennettiin, minkä jälkeen voitiin
arvoida hitsin onnistuneisuutta. Hitsin laatua arvioivat silmämääräisesti sekä työn teki-
jä että hitsauksen asiantuntijat. Laatuarvion perusteella laskentamallia päivitettiin uusilla
arvoilla, usein joko nostaen tai laskien kyseessä olleen raon leveyden suositeltua langan-
syöttönopeuden arvoa. Tämän jälkeen siirryttiin jälleen kappaleen skannaamiseen ja seu-
raavan pätkän hitsauksen valmisteluun. Yksinkertaistettu periaatekaavio mallin muodos-
tamisesta on esitetty kuvassa 23.
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Kuva 23. Periaatekuva mallin muodostamisprosessista.

Mallin muodostamista jatkettiin, kunnes tutkimuksen kannalta riittävä määrä dataa oli ai-
kaansaatu. Kunkin kappaleen pituudelle tehtiin noin 5-6 testihitsiä ja kappaleita käytettiin
7. Kaikkiaan testihitsejä tehtiin 37. Prosessissa oli erityisen tärkeää skannata kappale uu-
delleen kunkin hitsin jälkeen, sillä hitsauksen ja jähmettymisen yhteydessä syntyvät muo-
donmuutokset muuttavat hitsaamattoman raon leveyden mittoja. Jatkuvan skannauksen
ansiosta testeissä syntyi paljon dataa hitsin vaikutuksesta hitsaamattoman raon leveyteen.
Mittaustuloksia ja -dataa esitellään seuraavassa luvussa.
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6 TULOKSET JA ANALYSOINTI

Tässä luvussa käydään läpi luvussa 5 esitettyjen testien tulokset. Visualisoitujen mittaus-
tulosten esittämisen lisäksi tuloksia myös analysoidaan. Luvussa esitetyt testit muodostu-
vat kolmesta skannaustestistä sekä hitsaustesteistä.

6.1 Skannaustestien tulokset

Kuvassa 24 on esitetty ensimmäisen skannaustestin tulokset. Tavoitteena oli selvittää
toteutetun MATLAB-skannausohjelman paikoituksen tarkkuus skannaamalla kappaleen
reunan paikka identtisesti 20 kertaa. Kussakin mittauksessa skannaus suoritettiin molem-
piin suuntiin. Kuvaajaan on merkitty kunkin testin havaitsema kappaleen reunan paikka-
arvo. Punaisella on merkitty mittaustulokset ensimmäiseen suuntaan ja sinisellä mittaus-
tulokset ensimmäiseen mittaukseen nähden takaisin tulevaan suuntaan.

Kuva 24. Paikoituksen tarkkuutta mittaavan testin tulos. Kuvaajassa esitetty kunkin mittauksen
havaitsema kappaleen reunan paikka-arvo.
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Testien perusteella kappaleen reunan todellinen paikka-arvo oli 402.4 ± 0.07 mm. Yksit-
täinen mittaus poikkesi tästä paikka-arvosta 0.25 ± 0.04 mm. Suhteutettuna mittausno-
peuteen tämä vastaa 2.5 % sekunnissa kuljetusta matkasta. Samoin se vastaa myös näyt-
teenottoajan puolikasta, sillä valittu 0.05 s näytteenottoaika vastaa 5 % sekunnissa kulje-
tusta matkasta. Anomaalisessa tapauksessa maksimaalinen poikkeama oli 0.8 mm. Myös
suuntien välillä havaitaan systemaattista eroavaisuutta; takaisin tullessa reuna saa keski-
määrin alhaisemman paikka-arvon kuin lähtösuunnassa. Suuntien välisen eron suuruus
oli 0.215 ± 0.118 mm. Kuvassa 25 on esitetty otos 20 mittauksen peräkkäisistä paikkada-
tapisteistä skannausliikkeen aikana. Mittaukset suoritettiin identtisesti, mutta mitattujen
pisteiden paikka-arvoissa on satunnaisvaihtelua.

Kuva 25. Mittausten paikka-arvojen satunnaisvaihtelu skannausten välillä.

Kuvassa 26 on esitetty toisen skannaustestin tulokset. Tavoitteena oli selvittää, kuinka
skannerin valotusaika vaikuttaa mitattuun raon leveyden arvoon, sekä määrittää sopiva
valotusaika hitsaustesteihin käytettäväksi. Testeissä mitattiin raon leveyttä lähes yhteen
silloitushitsattujen kappaleiden välillä. Vaikka todellinen raon leveys oli erittäin lähellä
nollaa, siitä saatiin raon leveyden mittauksia johtuen leikkausjälkenä syntyneistä sileis-
tä viisteistä. Testeissä kappaleiden sileä puoli asetettiin ylöspäin skannattavaksi. Testin
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tuloksista havaitaan, että suurin valotusaika kykenee tunnistamaan raon leveyden tarkim-
min. Suurempia valotusaikoja käyttäessä kohina kuitenkin kasvaa, tämä on erityisesti ha-
vaittavissa 1 ms -valotusajan kuvaajasta. Tulos valotusajalla 0.2 ms puolestaan poikkeaa
jo suuresti todellisesta arvosta sekä sisältää myös suuren määrän kohinaa. Testien perus-
teella varsinaisiin hitsaustesteihin valittiin valotusaika 0.5 ms. Vaikka mittauksen arvo
poikkeaa todellisesta, sillä ei ole suurta merkitystä muodostettavan parametrimallin kan-
nalta; tärkeintä on, että mittaustulokset tietyllä valotusajalla ovat keskenään vertailtavissa.
Huomioitavaa on se, että tämän testin mittaukset olivat erityisen kohinaisia tavanomaiseen
verrattuna johtuen työkappaleen lähes olemattoman pienestä ilmaraosta.

Kuva 26. Raon leveyden skannaustestien tulokset eri valotusajoilla.

Kuvassa 27 on esitetty kolmannen skannaustestin tulos. Tavoitteena oli selvittää, kuin-
ka paljon materiaalin heijastavuus vaikuttaa mittaustulokseen. Tuloksesta havaitaan, että
maalatun kappaleen data ei ole yhtä kohinaista kuin saman kappaleen data ennen maa-
lausta. Ero maalatun ja maalaamattoman välillä ei kuitenkaan ole merkittävän suuri. Va-
lokuvat maalaamattomasta ja maalatusta liitoskohdasta on esitetty kuvassa 28.
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Kuva 27. Kahden identtisen mittauksen tulos ennen maalausta ja heijastavuutta vähentävän maa-
lauksen jälkeen.

Kuva 28. Valokuvat maalaamattomasta ja maalatusta liitoskohdasta.
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6.2 Hitsaustestien tulokset

Kuvassa 29 on esitetty 34 hitsaustestin tulokset. Pisteet ovat kunkin testin raon leveyden
ja langansyöttönopeuden pareja, missä pisteen väri kertoo arvion hitsin laadusta. Sini-
sellä merkittyjen hitsien juurenpuoli oli täysin vajaa eli langansyöttönopeus oli selvästi
liian alhainen. Purppuralla merkityissä testeissä palkomuoto ylettyi osittain juurenpuolel-
le eli langansyöttönopeus oli edelleen alhainen. Vihreällä merkityissä testeissä muoto oli
vähintäänkin tyydyttävä eli palko ylettyi koko matkalta juurenpuolelle muodostaen sopi-
van kokoisen kuvun. Punaisella merkityissä pisteissä tapahtui läpipalamista eli liiallisen
langansyöttönopeuden vuoksi ainetta siirtyi liikaa jättäen palkomuotoon reikiä.

Kuva 29. Työssä suoritettujen hitsaustestien tulokset. Kukin piste on yksi suoritettu testi merki-
tyllä raon leveydellä ja langansyöttönopeudella. Väreillä on merkitty arvio laadusta.

Valokuva hitsatusta kappaleesta, jossa kaikki edellä mainitut luokitukset ovat vierekkäin,
on esitetty kuvassa 30. Kuvassa vihreällä merkitystä hitsistä otettiin lisäksi huomioon,
että hitsiainetta voisi olla siirtynyt hieman vähemmän. Esimerkiksi tällaiset seikat otettiin
huomioon lopullista parametrimallia muodostaessa. Kuvassa näkyvät merkinnät kertovat
kappaleen hitsauspäivän, järjestynumeron sekä kunkin pätkän hitsausjärjestyksen.
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Kuva 30. Valokuva neljän suoritetun hitsin pinnan ja juuren puolista. Sinisellä merkityssä hitsissä
juurenpuoli oli täysin vajaa, purppuralla merkityssä hitsissä juurenpuoli oli osittain vajaa, vihreällä
merkitty hitsi oli onnistunut ja punaisella merkityssä hitsissä tapahtui läpipalaminen.

Alaluvussa 5.2 mainittiin, että testihitsejä tehtiin 37 kappaletta. Kuvassa 29 näitä on kui-
tenkin esitetty vain 34, sillä osa testituloksista hylättiin. Hylkäys johtui raon leveyden
liiallisesta vaihtelusta pätkän aikana. Esimerkki vastaavasta pätkästä on havainnollistettu
kuvassa 31.

Kuva 31. Ennen hitsausta suoritettu skannaus, josta nähdään hylättäväksi todettu pätkä välillä
0-0.1 m.
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Kuvasta 29 voidaan myös havaita, että kelvollisten arvojen alapuolelle sijoittui paljon
suurempi määrä testejä kuin yläpuolelle. Tämä johtuu siitä, että arvojen haarukointi aloi-
tettiin liian pienistä arvoista hiljalleen nostaen testiarvoja, kunnes sopiva alue löydettiin.
Tuloksista havaitaan myös, että etäisyys liian pienistä arvoista läpipalamiseen on pieni.
Testien perusteella etäisyys on maksimissaan 0.4 m/min raon leveyksillä 1.0–1.3 mm. Li-
säksi huomioitavaa on se, että alue, jolla langasyöttö on liiallista, mutta läpipalamista ei
tapahdu, on erittäin pieni.

Kuvassa 32 on esitetty testien perusteella muodostettu malli, jonka perusteella voidaan
määrittää sopiva langansyöttönopeus skannatulle raon leveydelle. Kuvaajan vihreillä pis-
teillä on merkitty testeissä onnistuneiden hitsien arvot, joiden välillä voidaan lineaarises-
ti interpoloida. Kuvaajasta havaitaan, että muodostetussa käyrässä on pieniä, 0.1 m/min
poikkeamia kyseisistä pisteistä. Tämä johtuu siitä, että poikkeavien pisteiden kohdalla
havaittiin vielä vähäistä langansyöttönopeuden säätämistarvetta mallia varten.

Kuva 32. Hitsaustestien perusteella muodostettu parametrimalli langansyötön nopeuden suhtees-
ta levyjenväliseen ilmarakoon. Vihreillä pisteillä on merkitty onnistuneiden hitsien arvot, jotka
esitettiin myös kuvassa 29.
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Toinen huomioitava asia on se, että 0 mm levyiselle raolle ei ole varsinaista testitulosta
käyrän pisteen tueksi. Tämä johtuu siitä, että kuten kuvasta 26 voidaan havaita, 0.5 ms
valotusajalla skanneri antaa työn kappaleilla 0 mm leveän raon mittaustulokseksi keski-
määrin 0.5 mm. Toisin sanoen kuvan 32 käyrällä alue 0–0.5 mm käsittää parametriarvot
todellisuudessa 0 mm leveälle raolle. Testien aikana saatiin yksi mittaus, jossa skanne-
ri palautti 0 mm arvon. Tällöin langansyöttönopeudeksi valittiin 13 m/min, mikä ei ai-
van riittänyt onnistuneeseen hitsiin. Saatavilla olevien tietojen perusteella on siis järkevää
olettaa, että mittaukselle sopiva langansyötön arvo on noin 13.3 m/min.

Kuten edellisessä luvussa mainittiin, testien aikana syntyi paljon dataa hitsauksen vai-
kutuksesta saman kappaleen hitsaamattomaan raon leveyteen. Erään testikappaleen raon
leveyden muutokset testihitsien välillä on esitetty kuvassa 33. Kuten kuvaajista havaitaan,
raon leveys muuttuu merkittävästi hitsien välillä, erityisesti juuri hitsin vierellä. Hitsin
viereisen raon leveyden muutos oli keskimäärin 0.3 mm. Mitä kauemmas hitsistä kul-
jetaan, sitä vähemmän muutosta tapahtuu. Siltahitsit, eli paikka-akselin kohdat 0.02 m,
0.18 m 0.35 m ja 0.5 m toimivat pisteinä, joiden vierellä ja toisella puolella hitsin tiivistä-
vä vaikutus vähenee merkittävästi. Tästä huolimatta raon leveys kapenee lähes aina koko
kappaleen matkalta.

Kuvaajista havaitaan myös, kuinka mittauksen kohina kasvaa testin edetessä pienemmillä
raon leveyksillä. Tämä voi johtua skannerin tarkkuuden lisäksi myös hitsauksessa synty-
vistä epäpuhtauksista, joita ei erikseen puhdistettu pätkien välillä. Kuvaajissa näkyy myös
anomaalisia mittauksia siltahitsien kohdilla sekä alueilla, joilla hitsaus on jo suoritettu.
Näillä kohdilla skanneri havaitsee raon leveyksiä, vaikka niitä ei oikeasti esiinny.
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Kuva 33. Testikappaleesta otetut mittaukset, jotka esittelevät raon leveyden muutoksia hitsien
vaikutuksesta.
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6.3 Pohdinta

Skannauksen tarkkuustestien tulokset paljastivat noin 0.2-0.3 mm keskimääräisen virheen
paikoituksen tarkkuudessa nopeudella 10 mm/s. Tämä siis vastaa sekunnista kuljetusta
matkasta 2-3 prosenttia. On sopivaa ilmoittaa paikoituksen tarkkuus prosentteina sekun-
nista kuljetusta matkasta, sillä niiden välillä on suora yhteys. Mitä hitaammin skannaus
suoritetaan, sitä pienemmälle alueelle saadaan suurempi määrä mittauspisteitä. Testeissä
ei tarkasteltu laserskannerin mittausten virheen suuruutta, sillä se on erittäin tapauskoh-
tainen riippuen mittauksen tyypistä, materiaalista ja kappaleesta. Kuitenkin esimerkiksi
kuvaillussa tarkkuustestissä havaittiin korkeusdatan hajontaa tasolla ± 0.025 mm, joka ei
ole merkityksellistä työn puitteissa.

Laserdatan ja paikkadatan yhdistämisessä syntyvä paikoitusvirhe ei myöskään ollut työn
puitteissa merkityksellistä, sillä mallin muodostamiseksi ei vaadittu erittäin tarkkoja tole-
ransseja. Mallin muodostamisen kannalta oli ainoastaan tärkeää, että mitatut raon levey-
den arvot pätkällä eivät olleet merkittävästi siirtyneet. Havaitut, noin alle yhden näytteen-
ottoajan siirtymät suuntaan tai toiseen paikka-akselilla eivät vaikuttaneet keskiarvotetta-
vaan tulokseen lähes lainkaan, sillä kullakin pätkällä oli vähintään 150 näytettä.

Virheen suuruus voi kuitenkin olla merkityksellinen, jos jatkossa pyritään testaamaan hit-
sausta online-ohjauksella, ts. hitsausparametreja muuttaen hitsauksen aikana. Erityisen
merkitykselliseksi virhe tulee, jos pyritään hitsaamaan kappaletta, jolla on virheen suu-
ruutta tiukemmat toleranssit. Tästä syystä voidaan todeta, että vaikka työn tavoitteen kan-
nalta vaadittu tarkkuus täyttyi, tarkkuuden parantamisesta edelleen voi olla hyötyä. Kai-
kista yksinkertaisimmin tarkkuus paranee skannausnopeutta hidastamalla, mutta ohjel-
mallisesti syynä on ensisijaisesti näytteenottoaika. Jos näytteenotto olisi nopeampaa, pie-
nemmälle alueelle saataisiin suurempi määrä mittauksia samalla mittausnopeudella. Näyt-
teenottoajan pienentämistä varten tulee ensisijaisesti tutkia voiko MotoNIS-komentoja
suorittaa Simulinkissa nopeammin, sillä niiden suorittamiseen kuluva aika muodostaa
suurimman osan työssä valitusta näytteenottoajasta.

Työssä saatiin muodostettua parametrimalli päittäisliitoksen I-railon hitsaukselle käyttäen
luvussa 5.2 kuvailtua iterointimenetelmää. Hitsaustestien rajallisen määrän takia mallia ei
voitu täysin optimoida. Malli kuitenkin havaittiin työn puitteissa toimivaksi, sillä järjes-
tyksessä viimeisissä testeissä lähes kaikki hitsit voitiin luokitella onnistuneiksi. Testeissä
laadun tärkeimpänä kriteerinä oli läpihitsautuminen eli palkomuodon ylettyminen juu-
renpuolelle koko hitsin matkalla siten, että kuvun korkeus oli silmämääräisesti sopiva.
Tarkempaa laadunvarmistusta varten hitsin muotojen mittoja tulisi verrata hitsausluok-
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kastandardeihin, mutta työn puitteissa tämä ei ollut tarpeellista, ottaen huomioon mallin
rajallisen optimointitarpeen. Mallia voitaisiin edelleen parantaa suorittamalla lisää hit-
saustestejä uusilla raon leveyksillä. Iteroinnin jatkuessa pitkät lineaarisen interpoloinnin
alueet tarkentuisivat.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Tämän työn tavoitteena oli muodostaa kommunikointimenetelmä robottihitsauslaitteiston
ja laserskannerin kanssa sekä määrittää tapa, jolla sopivat hitsausparametrit laskeva malli
voitiin muodostaa. Tätä varten suunniteltiin ja toteutettiin MATLAB-ympäristössä sekä
robottiohjaimella toimiva skannausohjelma. Skannausohjelma pyytää ja vastaanottaa la-
serskannerin sekä robottiohjaimen mittausdatan mittausliikkeen ollessa käynnissä sekä
käsittelee vastaanotetun datan. Hitsausdatan lukemista varten muodostettiin ohjelma, jo-
ka lukee hitsauksen aikaisia hitsausparametreja. Lisäksi selvitettiin, kuinka parametreja
voitaisiin hallita hitsauksen aikana. Ohjelmien toimintatavat kuvailtiin ja lisäksi esitettiin
menetelmä, jolla muodostettiin malli sopivan langansyötön arvon löytämiseksi päittäis-
liitoksen I-railon leveyden skannauksen perusteella. Menetelmä perustuu mallin iteroimi-
seen raon leveyden skannauksen ja hitsaustestauksen perusteella.

Skannausohjelman muodostuksessa erityiseksi haasteeksi havaittiin laserskannerilta ja ro-
bottiohjaimelta vastaanotettavan datan synkronointi. Ilman synkronointia ilmenevän vir-
heen minimoiseksi MATLAB-ympäristössä muodostettiin monivaiheinen datankäsittely-
prosessi, jolla suurin osa virheestä eliminoitiin onnistuneesti. Tästä huolimatta satunnaista
virhettä esiintyi edelleen, joskin työn tavoitteen ja saatujen tulosten kannalta merkitykset-
tömällä tasolla. Jatkossa ohjelmaa voisi kehittää etsimällä tapoja vähentää virheen määrää
entisestään esimerkiksi näytteenottoaikaa lyhentämällä.

Hitsaustestien perusteella muodostettiin onnistuneesti malli, jonka perusteella voitiin suo-
rittaa hitsausta ilman merkittäviä laatuvirheitä. Työn puitteissa laatua arvioitiin vain sil-
mämääräisesti rajallisen optimointitarpeen ja -mahdollisuuden takia. Jatkossa voitaisiin
tutkia ja analysoida myös liitosten poikkileikkauksia, joista selviäisi mm. sekoittumisas-
teet, syntyneet mikrorakenteet ja mahdolliset sisäiset virheet. Sopivan langansyöttöno-
peuden ja raon leveyden välisen yhteyden mallia voitaisiin tarkentaa suorittamalla uusia
skannaus-, hitsaus- ja iterointikierroksia samanlaisilla kappaleilla. Vaikka mallia voisikin
edelleen tarkentaa, tärkeämpänä seikkana työssä osoitettiin käytetyn muodostusmenetel-
män olleen toimiva. Hitsaukseen liittyen tärkeimpänä kehityskohteena voidaan pitää hit-
sauskoneen online-ohjauksen käyttöönottoa. Sen avulla otettaisiin seuraava askel kohti
prosessin automatisointia ja adaptiivisuutta, kun hitsausarvojen asetus tapahtuisi jatku-
vasti hitsauksen aikana lasermittausdataan perustuen ilman tarvetta laskentamallin manu-
aaliselle tutkimiselle.
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