
ŘídíŘídíccíí jejeddnnoottkaka pprroo jejemnmnéé pprvrvkovékové mmapoapovváníání
prprůůmymysslloovvýýcch vzh vzoorrkůků

OOzznanačečenní:í: PGPG__GGS22_FV01S22_FV01
PPrrojojekektt:: LLaasseerorová svá sppekekttrosroskkopiopie pe prroo pprrůůmmyslysl 44..00,, EEUURREEKKAA GGlloobalbalSSttaarsrs



Popis výsledku projektu:

Předmětem výzkumu a vývoje bylo zhotovení čás� měřící aparatury využívající metodu Spektroskopie
laserem buzeného plazmatu (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS), která umožní rychlou
prvokovu analýzu v režimu mapování povrchu vzorku a související sběr charakteris�ckých spekter.
Spolu s japonským partnerem projektu GlobalStars, který tento funkční vzorek implementoval do své
měřící sestavy LIBS, byl navržen koncept řešení, který vyhovuje oběma stranám konsorcia. Samotné
řešení vycházelo ze současného produktového portfolia společnos� Ligh�go a využívá manipulátor a
generátor zpoždění, které vhodně kombinuje s dalšími prvky. Předmětem koncepčního řešení se stala
řídící jednotka, která nevyhovovala náročnýmpožadavkům japonského partnera a vykazovala vysokou
komunikační latenci, kvůli níž nebylo možné zaručit dostatečně rychlý přesun mezi analy�ckými spoty
(souřadnicemi v mapě). Požadavky vycházejí především z využi� pikosekundového laseru s opakovací
frekvencí 100 kHz, která je o dva až tři řády vyšší než je běžné u LIBS aparatur. Nově navržená
elektronika tak vyhovuje požadavkům na vysokou opakovací frekvenci při laserové ablaci a detekci
charakteris�ckého záření, stejně jakopři pohybu manipulátorua změně souřadnic. Řešení pak zajišťuje
časovou synchronizaci jednotlivých čás� LIBS aparatury s vysokým časovým rozlišením v řádu jednotek
nanosekund. Tato řídící jednotka je tedy ak�vně používána japonským partnerem projektu a bude dle
projektové dokumentace využita pro sběr dat, která jsou nezbytná pro vývoj metodiky pro transfer
knihoven.

Popis výsledku projektu (anglicky):

The subject of research and development was the development of a part of the measuring apparatus
using the method of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), which will enable fast elemental
analysis of the sample surface in the mapping mode and related collec�on of characteris�c spectra.
Together with the Japanese partner of the GlobalStars project, which implemented this functional
sample into its LIBS measurement apparatus, a concept of the solu�on was designed that suits both
sides of the consortium. The solu�on itself was based on Ligh�go's current product portfolio and uses
a manipulator and a delay generator, which it combines appropriately with other HW and electronic
elements. The main issue of the conceptual solu�on was the control unit, which did not meet the
demanding requirements of the Japanese partner and showed high communica�on latency, due to
which it wasnot possible toguarantee a sufficiently fast transfer betweenanalytical spots (coordinates
in the map). The requirements are mainly based on the use of a picosecond laser with a repeti�on rate
of 100 kHz, which is two to three orders of magnitude higher than is common LIBS apparatus. The
newly designed electronics thus meet the requirements for high repeti�on rate in laser abla�on and
detec�on of characteris�c radia�on, as well as in the movement of the manipulator and the change of
coordinates. The solu�on then ensures �me synchroniza�on of individual parts of the LIBS apparatus
with high �me resolu�on in the order of units of nanoseconds. This control unit is in fact actively used
by the Japanese partner and will be used (according to the project proposal) for data collec�on that
are mandatory for the development of a methodology of data library transfer.



Technické parametry výsledku:

Samotné řešení řídící jednotky bylo koncipováno tak, aby umožňovalo prvkové mapování s vysokou
opakovací frekvencí. Pro tyto účely byla adaptována sběrnice RS485, která zajišťuje komunikaci
s dalšími periferiemi (částmi instrumentace), které jsou součás� LIBS sestavy. Řízení bylo založeno na
FW řídícího mikrokontroleru, který byl sepsán v jazyce C pro zaručení op�mální rychlos�. Uživatelská
aplikace byla sepsána v jazyce C++ pro zajištění požadovaného výkonu a kompa�bility při implementaci
v řešeních třetích stran. Pro nutnost testování u japonského partnera byla věnována pozornost sepsání
Bootloaderu pro dálkovou aktualizaci FW. Řešení je detailně popsáno v dokumentaci níže.

Ekonomické parametry výsledky:

Vyvinutý funkční vzorek je koncipován jako klíčová součást analytické sestavy LIBS. Tato sestava je
vyvíjena společně s japonským partnerem projektu, společnos� SL&PS, a bude obsahovat metodiku
kvan�ta�vní analýzy ocelových vzorků. Instrumentace bude sestavována na straně japonského
partnera a naše společnost Ligh�go do ní bude dodávat příslušný funkční vzorek. Komercializace bude
probíhat na obou stranách řešitelského konsorcia. Toto řešení budemožné komerčně využít a dodávat
do výrobních procesů. Svojí univerzálnos� ji bude možné využít i v dalších aplikacích a průmyslových
odvětvích; případně separátně bez zbylé LIBS sestavy pro výzkumná centra a univerzity.
Předpokládáme prodeje celé instrumentace v řádu jednotek kusů v době udržitelnos� projektu, což
povedu na zvýšení zisku. Cena funkčního vzorku je v nákladu odhadovaná při současných cenách na 10
�s EUR. Celkový obrat společnos� navýšený díky funkčnímu vzorku odhadujeme v prvních 5� letech
na 100 tis EUR.



Popis problema�ky:

Limitujícím faktorem pro dosažení extrémně rychlého prvkového mapování je především rychlost
posuvu jednotlivých osmanipulátoru a dále latence v komunikaci mezi řídícím PC a řídící elektronikou.
Vzhledem k potřebám synchronizace dalších periferií musel být do sestavy přidán precizní generátor
pulzů, jehož ovládání v podobě nastavování představuje další latenci. Používaný komunikační protokol
typu výzva-odpověď má v současné době propustnost 1000 obousměrných zpráv za sekundu, což lze
interpretovat jako 1 ms latence pro jeden požadavek. Pro zaručení dostatečně rychlého polohování
manipulátoru potřebujeme, aby řídící jednotka odeslalamanipulátor na následující souřadnici, počkala
potřebný čas k jeho přesunu a potvrdila si cílovou polohu. Následně je možné dát pokyn k
odtriggerování digitálního generátoru pulsů a zajištění časování samotné LIBS analýzy (syncrhonizace
pulzu laseru a detekční jednotky). Tento krok se opakuje podle počtu spotů v mapě. Na první pohled
je patrné, že z hlediska SW řízení budeme potřebovatmin 3 ms na zpracování jednoho kroku plus dobu
na přesun manipulátoru z bodu Ado bodu B. Takové řešení tedy neumožní využít opakovací frekvence
instrumentace na úrovni 1 kHZ (natož požadovaných 100 kHz dle využitého ps laseru). Proto je třeba
najít jiný způsob. Možných řešení se samozřejmě nabízí několik, například zvýšení komunikační
rychlos�, čímž by mohla být minimalizována latence, dále je to přesunu� řízení na HW. Zvýšení
komunikační rychlos� by byla vhodná možnost, ale vzhledem k potřebě přepracovat několik produktů
do vlastního řešení by byla tato možnost nákladná, navíc vzhledem k probíhající polovodičové krizi je
to značně riskantní řešení. Námi zvolené řešení představuje návrh a vývoj nové řídící jednotky pro
polohování manipulátoru, kde je řízení experimentu detašováno na řídící mikrokontroler a experiment
je tak řízen prak�cky na nejnižší možné úrovni bez zásahů operačního systému či zpoždění v
komunikaci.

Technické řešení:

Řídící jednotka pro zajištění polohování tříoséhomanipulátoru, který je využíván v experimentální LIBS
sestavě v laboratoři japonského partnera proejtku pro měření a následně zpracování vícerozměrných
dat, je koncipována jako samostatné řídící zařízení pro 3 polohovací osy s přidáním průmyslové
sběrnice RS485. Tato slouží ke komunikaci s dalšími periferiemi, které jsou zahrnuty v experimentální
LIBS sestavě (např. laser, detektor). Jak bylo naznačeno v popisu problema�ky, celé řízení se přesunulo
ze softwaru řídícího PC do firmwaru řídícího mikrokontroleru, čímž byla odstraněna komunikační
latence apotlačeny případnéporuchy na sběrnici. Software, který je součás� řešení, tedypouze nastaví
požadované parametry a to především opakovací frekvenci pro mapování, počet pulzů v bodě (pozici
manipulátoru), vzdálenost mezi příslušnými body ve všech osách a 3D oblast analýzy. Následně tyto
parametry zpracuje firmware řídící elektroniky, spočítá potřebné hodnoty a čeká na pokyn k začátku
LIBS experimentu. Po odstartování z řídícího SW se zahájí mapování, kde řídící SW zjišťuje pouze
aktuální polohu manipulátoru, aby dal uživateli alespoň minimální potřebnou zpětnou vazbu. Řídící
elektronika zajišťuje obsluhu pohybu a případné synchronizace, kde existuje několik možnos�. V rámci
vývoje jsme definovali následující možnos� synchronizace:

• Trigger-out : po dosažení polohy FW automa�cky odtriggeruje výstup, počká definovaný čas a
přesune se na další souřadnici;

• Trigger-In: po příchodu signálu FW počká definovaný čas a přesune se na další souřadnici;
• Trigger-In+Out: po příchodu signálu se přesune na následující bod, v moment dosažení polohy

se odtriggeruje výstup;



• FastMapping : speciální synchronizační mód kon�nuálního pohybu, osa se posouvá konstantní
rychlostí, čímž je zaručena přesná vzdálenost mezi body. V tomto případě potřebujeme do
sestavy zahrnout náš generátor pulzů, který je základním prvkem synchronizace.

Řídící FW pro řídící elektroniku byl napsán výhradně v jazyce C pro zaručení op�mální rychlos�.
Uživatelská aplikace byla psána v jazyce C++ opět z důvodu výkonu a kompa�bility při případné
integraci do zařízení třetích stran. Při návrhu tohoto zařízení se kladl důraz na op�malizaci rozměrů a
celkové zapouzdření. Zvolil se koncept výroby plechové krabičky, ve které je umístěna řídící PCB spolu
s výkonným zdrojem pro napájení motorů a chladící ven�látory. Koncept zařízení je zobrazen na
obrázku č. 1.

Vzhledem k potřebě testování u partnera v Japonsku jsme věnovali podstatnou část vývoje FW práci
na napsání Bootloaderu, aby bylo možné na dálku přehrát aplikační firmware v zařízení. Tato
možnost byla následně přidána i do řídícího SW, jehož vizualizace je zobrazena na obrázku č.2.
Vzhledem k absenci tak rychlé instrumentace (pikosekundový laser) proběhla většina ostrých testů
přímo v Japonsku, ukázka konceptu pro rychlé mapování bez navedeného laseru a spektrometru je
zobrazena na obrázku č.3.



Obrázek č.1 : 1) Řídící PCB, 2) Výkonový zdroj, 3) sestava chlazení



Obrázek č.2: řídící SW



Obrázek č.3: kompletní sestava manipulátoru, generátoru zpoždění a řídící jednotky.


