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Förord 

 

Arbetet har utförts på Luleå tekniska universitet under våren 2009. 
Rapporten förklarar ingående vårat tillvägagångssätt för att skapa ett 
användargränssnitt för universitetets pick and place maskin. 

 

Vi vill tacka. 

Johan Borg – vår handledare under examensarbetet som gett oss 
vägledning under arbetets gång och ställt upp för att diskutera olika idéer för 
designlösningar som vi haft. 

 

Kaisa Myllymäki – har ställt upp och läst delar av rapporten och gett 
feedback för att vi ska få en rapport som en person som inte varit inblandad i 
projektet kan förstå.  
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Sammanfattning 

 

Vår uppgift har varit att skapa ett grafiskt användargränssnitt till en pick and 
place maskin eftersom den ursprungliga programvaran inte fungerade på ett 
tillfredsställande sätt. 

Programmet är implementerat med C++ som programmeringsspråk och är 
designad på ett sådant sätt att vidareutveckling kan ske om så behövs. 

Programmet är begränsat till att användas tillsammans med tidigare 
utvecklad programvara för denna maskin. 

Rapporten beskriver det grafiska användargränssnittets delar, både hur de 
fungerar och hur de är implementerade. 
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Abstract 

 

Our task has been to create a graphical user interface for a pick and place 
machine because the original software did not work in a fully adequate way. 

The program is implemented with C++ as our programming language, QT as 
the library for graphical components and it is designed in a manner that 
makes further development possible if needed. 

The program is limited to be used together with software developed for the 
machine in an earlier stage. 

This thesis report describes the different part of this graphical user interface, 
both the implementation and how they work. 
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 1 Inledning 
 

1.1 Mål 
Målet med detta examensarbete var att skapa ett fungerande 
användargränssnitt för att styra Luleå tekniska universitets 
PickAndPlace-maskin som ägs av EISLAB. 

 

1.2 Bakgrund 
EISLAB äger en maskin som är designad för att placera ut 
integrerade kretsar på ett PCB (Printed Circuit Board).  

 

Figur 1 - Pick and place maskin från utsidan 



4 

 

Maskinen hanterar följande verktyg som alla sitter på maskinens 
rörliga arm.  

• En spruta för att placera ut lödpasta.  

• Ett vakuumplockverktyg för att plocka upp och placera 
komponenter med. 

•  Tre kameror som levererar bilder till användaren. 

 

Figur 2 – Maskinkomponenter 
1. Översikts- och detaljkamera  2. Plockverktyg 3. Spruta 

Denna maskin kan åka i X, Y och Z-led. X och Y-led används för att 
flytta maskinen till en viss position på arbetsbordet. Z-led används 
till att flytta maskinens verktyg i höjdled.  

Verktyget som man använder för att plocka upp och släppa 
komponenter (IC) med kan även roteras kring Z-axeln för att exakt 
position ska kunna uppnås.  



5 

 

Till maskinen finns en programvara som följde med vid maskinens 
inköp, denna hade dock stora brister. Framförallt saknade den 
många viktiga funktioner. Sedan gick tillverkaren i konkurs så man 
inte kunde få tillgång till uppdaterade versioner av programmet. 

Däremot finns ett fungerande API både för maskinen och för 
kameran som har gjorts av en annan grupp här på LTU som del i 

ett projektarbete¹. 

Maskinen har tre kameror som används på olika sätt. Den första 
kameran levererar en översiktsbild, bredvid denna sitter en 
detaljkamera som används till att se komponenterna eller 
kretskortet i högupplösta bilder. Dessa två kameror är belägna på 
maskinens rörliga arm och kan således köras runt över hela 
arbetsytan. Den tredje kameran är belägen utanför arbetsytan och 
riktad uppåt, den används till att ta högupplösta bilder av 
komponentens undersida.  
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1.3 Syfte 
Till projektet fick vi följande kravspecifikation där det står vad 
programmet förväntas klara av att utföra, vår uppgift blev att 
utifrån dessa givna förutsättningar skapa ett grafiskt 
användargränssnitt för maskinen som både är enkelt och effektivt 
att använda och uppfyller kraven.  

1.3.1 Kravspecifikation 

Pick and place machine user interface 
 

Project description  
User‐interface software for a semi automatic component placer/dispenser 

 
Background 
EISLAB currently owns a machine designed for placing integrated circuits with high 
accuracy and dispensing various substances from syringes on printed circuit boards 
(PCB). The machine has 4 degrees of freedom, X,Y,Z and rotation of the component. 
It picks up components and dispenses solder paste from a syringe.  It is equipped 
with three cameras: two mounted on the moving part of the machine looking at 
components/PCB from the top and one fixed for looking at a component picked by 
the machine from below.  

 
The machine is controlled on a "go to position XYZR" ‐ level by RS232 (PC serial port) 
and the signal from the cameras are digitalized by a video capture PCI card.  

 
While the software is provided by the manufacturer can be used for simple 
demonstration purposes and to verify the communication protocol to the machine it 
is bad enough (buggy and limited features) that the machine is almost never used. 

 
An API for machine control and camera interfacing (for win32/C++) was  written in 
an earlier project (for win32/C++), but the GUI (written for QT)  functionality is too 
limited (it is possible to move around and perform simple dispense and place 
operations. 

 
The purpose of the proposed thesis work is to implement a GUI that allows us to use 
this machine for assembling prototype PCBs. 
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Basic Application Specification 
It shall be possible to move the cameras/tool around the work area, both by clicking 
in the image, by clicking in an image representing the whole work area (for rapidly 
moving to the other side of the machine), and by manually typing coordinates. It 
shall be possible to select which camera to use, with automatic offset compensation 
where applicable. 

 
It shall be possible to import a list of tasks (coordinates, parameters for the 
operation, component name (for the user), component type for image processing, 
etc), from the PCB CAD tool Eagle. It should also be possible to add/remove/modify 
individual (and preferably groups of) operations from the GUI. It should be possible 
to save this list.  

 
Before performing any dispensing or placing operations it is necessary to measure 
the PCB position, typically by having the user move the camera to reference positions 
above the PCB. These measurements are then used for transforming coordinates on 
the PCB into machine coordinates when performing 
the dispensing/placing operations.  

 
Before a component can be placed the machine needs to know where to pick up the 
component. As this normally requires the user to select corners or other reference 
positions on an image of the component from one of the cameras, it is important to 
minimize the time the user has to spend on each each component.  

 
The program should support using initial component pick positions from the 
imported data, and should allow the user to override these positions and select 1‐2 
points per component from images from the overview camera.  
 
The software should then "photograph" each point using the high‐resolution camera. 
When all images have been acquired these should be presented to the user, with the 
"initial" positions (from the low‐resolution selection, from the imported file or from 
the image processing (dummy) functions (as described below) as overlays. The user 
shall have the options of accepting the current   points or selecting new points, 
before continuing to next image. 

 
The software should also include a dummy operation with suitable dummy functions 
where image processing can be implemented in the future. These functions should 
typically be provided with an image from one of the cameras (typically from the 
detail‐camera, captured at the approximate position(s)), initial position and 
component type from the imported data, They should be expected to return 
coordinates and other parameters, as calculated by the  
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image processing. This data is then typically presented to the user in the interface 
described above, with options of accepting the current choice or manually selecting 
new reference points.  

 
Initial point selection (when used), photographing, image processing (when used), 
final user interaction and component placing should be implemented as separate 
operations, i.e, all photographing can be performed as one "batch", so that the user 
doesn't have to wait for the machine to acquire images between  
each task. 

 
It shall be possible to select a subset of the currently known tasks 
(imported or manually created), and to perform (and repeat) any of the operations 
(dispensing, coarse positioning, dummy operation, component photographing, etc) 
on this subset.  

 
The machine has an offset between the cameras, the pickup‐head and then 
dispensing needle, these offsets must be user configurable. The illumination level 
shall be configurable from the user interface. 

 
Using ASCII files or a sqlite database for storing configuration and task data is 
preferable.  

 
An important part of the work is to document the software so that it is possible to 
develop this further in the future.   

 
Extensions 
Programmable keys/gui‐buttons/list for performing relative and absolute moves. 

 
Support for changing more than one "dispensing amount" at the same time, in a systematic 
way, either by efficient sorting/filtering of the list of tasks, or using a configurable dispensing 
amount‐mapping list.  

 
Link the program with Matlab libraries and allow external matlab code for image processing. 

 
Augmenting the "image representing the work area" with actual images from the overview‐
camera when these are captured. 

 
Image processing for finding the position and orientation of the components automatically. 

 
Support for dispensing and populating more than one PCB at a time (e.g more than one set 
of PCB position measurements, measuring the positions for more than one component per 
position). 
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2 Beskrivning 
 

2.1 Val av miljö 
De båda existerande API:na som måste användas för att 

kommunicera med maskinen är skrivna i C++² vilket innebar en 
viss begränsning av vilken miljö som gick att använda. Gruppen 
som skrev dessa APIs hade även påbörjat ett GUI som saknade det 
mesta av funktionaliteten men vissa slutsatser om miljö kunde ändå 
dras. Deras första tanke var C# men den föll bort på att det 
saknades stöd för det framegrabber kort i datorn som tar hand om 
insignalerna från de tre kamerorna. 

Vi valde att titta på två stycken GUI bibliotek. 

U++³ är ett open source project som inte bara har grafiska 
bibliotek utan är en hel utvecklingsmiljö med möjlighet att göra 
grafiska användar applikationer. Hela miljön är fullständigt 
kompatibel med C++ och skulle därför passa vår uppgift bra. 

QT vilket är ett ramverk för att utveckla användarvänliga 
användarapplikationer, QT är plattformsoberoende och har existerat 
i nästan 10 år. Detta gör att QT har en lång utvecklingstid och är en 
väl beprövad teknologi vid det här laget. Vilket i sin tur leder till att 
många använder det och att det då är lättare att få hjälp med 
problem som man kan stöta på under vägen när man utvecklar ny 
programvara. Det kan till exempel vara forum där man ställer 
frågor, där det finns många fler som kan ge input än i det nyare 
U++ som inte har samma spridning bland världens programmerare. 

Av dessa valde vi till slut att använda oss av QT, den främsta 
orsaken var att det var enklare att integrera med Visual Studio som 
var vår och den tidigare gruppens utvecklingsmiljö. En annan stor 

del i beslutet hade dokumentationen. QT som funnits på 
marknaden väldigt länge och är en kommersiell produkt har, även 
om vi använder gratis versionen, större och mer fullständig 
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dokumentation vilket var av yttersta vikt när vi ska utveckla i en för 
oss okänd miljö. 

2.2 QT 
Grafiska komponenter i QT som exempelvis knappar och textfält 
kallas för widgets. Eftersom alla widgets är icke-standardiserade 
förlängningar av C++ innebär detta att QT använder sig av en 
preprocessor som kallas Meta object compiler(moc) för att generera 
standard C++ kod. Detta steg genomförs för att ett program som 
använder sig av QT:s grafiska bibliotek ska kunna kompileras med 
en vanlig C++ kompilator. 

2.2.1 Signaler och slots 

Signaler och slots är en kärnfunktion i QT som hanterar all 
kommunikation mellan objekt i ett program. Alla widgets har flera 
fördefinierade signaler och slots men det går även att skapa egna 
för att få den funktionalitet som man själv vill ha. 

När man kopplar ihop en signal med en slot används funktionen 
”connect” som tar objektet som skickar signalen, signalen, objektet 
som tar emot signalen och den slot som hanterar signalen som 
argument. Objektet som skickar signalen och objektet som tar 
emot den behöver inte känna till varandras existens. 

 

Figur 3 - Illustrering av hur signals och slots ansluts mellan objekt 
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2.3 Design 

2.3.1 Grafisk design 

Eftersom målet var att skapa ett program som är lätt att både 
förstå och använda både för erfarna och oerfarna användare så har 
fokus lagts på att få till ett utseende som inte ska kunna leda till 
några oklarheter (snyggt utseende och visuella effekter är något 
som fått stå tillbaka utan tiden har lagts så att tillgänglighet och 
användbarhet prioriterats). 

Nedan är en enkel skiss på hur den en första design var tänkt att se 
ut. 
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Tanken var att placera liknande grafiska komponenter tillsammans 
för att på så sätt få till ett lättöverskådligt program. GUIts 
viktigaste komponent är den som visar bilden från maskinens 
aktiva kamera vilket innebär att den ska vara centrerad och ta mest 
plats. Denna komponent är även tänkt att interagera med musen så 
man kan klicka på bilden och utföra operationer som att flytta 
maskinen.  

Övriga komponenter har vi valt att placera runt kamerabilden på ett 
sådant sätt att knappar som har liknande funktionalitet är 
grupperade tillsammans.  

• Programmet är tänkt att innehålla en meny som ska 
hantera load- och save-funktioner av både maskinvärden 
och extern data. 

• Knappar som hanterar vilka kameror som kan väljas. 

• Knappar för maskinens olika funktioner som pick- och 
place-operationer eller dispensingoperationer.  

• Listor som kan visa meddelande för användaren eller 
visuellt visa kommandokön med tillhörande knappar för 
exekvering av dessa kommandon. 

• Inmatningsfält så att man manuellt kan flytta maskinen till 
en vald position. 

Förutom detta är tanken att allting ska styras med musen för att 
slippa onödiga inmatningar från tangentbordet som gör 
användandet långsammare.  
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2.3.2 Program design 

Tanken är att dela upp programmets olika delar i klasser och 
objekt, detta för att kunna utnyttja C++ objektorientering. 

• En klass för programmets grafiska komponenter och 
interaktionen med dessa. 

• En klass som hanterar funktioner för att skriva och läsa 
från filer.  

• En klass för att hantera olika maskininställningar. 

• En klass för att läsa in kamerabilden och visa den i 
användarapplikationen. 

• En klass för implementation av kommandon. Den klassen 
ska använda sig av arv så man kan utnyttja huvudklassen 
att lagra dessa tillsammans i vektorer och liknande 
containers. Dessutom blir det lätt att implementera nya 
egna kommandon när behov uppstår. 

• En klass för styrning av maskinen. 

• En klass som har hand om kommandolistan. 
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2.4 Koordinater 
Det finns tre olika typer av koordinatsystem i programmet. 

• CameraWidget koordinater 

• Maskinkoordinater 

• Kortkoordinater 

Komponenten som visar kamerabilden kallas för CameraWidget, 
dess koordinatsystem har en storlek på 800 punkter i X-led och 600 
punkter i Y-led. Koordinatsystemet används för att rita ut punkter 
på bilden samt vid omvandling av koordinater från CameraWidgets 
koordinatsystem till maskinkoordinater. Omvandlingen av 
koordinater finns mer utförligt beskriven i 2.6. 

Maskinkoordinater är ett koordinatsystem för pick and place 
maskinen som representerar dess arbetsyta, alla kommandon som 
skickas till maskinen använder koordinater av den här typen. 
Maskinkoordinater är alltid heltal. 

Kortkoordinater är ett koordinatsystem för kretskort som ligger på 
maskinens arbetsyta. Koordinatsystemet används uteslutande till 
kommandon som utför operationer på kortet. När ett kommando 
läggs in i kommandolistan omvandlas dess koordinater från 
maskinkoordinater till kortkoordinater. Syftet med 
koordinatsystemet är att man ska kunna använda samma lista med 
kommandon för att populera flera kort av samma typ. Formatet för 
kortkoordinater är alltid decimaltal. 

För att initiera kortkoordinatsystemet måste operationen  
CardPoints utföras, när denna är utförd kommer alla koordinater för 
operationer på kretskortet omvandlas till kortkoordinater. Se 2.8.9 
för en utförlig beskrivning av CardPoints. 
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2.5 Operationer 
De olika typerna av operationer man vill kunna utföra är: 

• Manuellt flytta maskinens verktyg/kameror 

• Markera hörnpunkter på ett kretskort 

• Sätta ut en punkt med lödpasta på kretskortet 

• Sätta ut en sträng med lödpasta över flera punkter på 
kretskortet 

• Plocka upp en komponent 

• Placera en komponent på kretskortet 

• Fotografera en komponent 

• Kalibrering av maskinens verktyg 

Eftersom kamerorna sitter fast i maskinens rörliga arm ska denna 
kunna flyttas. Genom att trycka med vänster musknapp på 
kamerabilden som visas i programmets fönster flyttar man 
maskinen till den position där man tryckte. 

Genom att markera hörnpunkter på ett kretskort anger man kortets 
gränser och använder dessa för att ge kortet ett eget 
koordinatsystem. På så sätt kan man återanvända en lista med 
kommandon och utföra operationerna på alla kretskort av samma 
typ. Man sätter kortets koordinatsystem genom att ange positionen 
för tre av kretskortets hörn. 

För att fästa komponenter på ett kretskort vill man placera ut 
lödpasta på kortet, i programmet kan man placera ut en punkt 
lödpasta med Dispence Dot kommandot genom att markera en 
punkt på kretskortet där lödpastan ska placeras. 

Vill man placera ut strängar med lödpasta över ett större område 
utförs detta med Dispence Polygon kommandot där man markerar 
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två eller fler punkter på kortet, vid exekvering kommer maskinen 
att placera strängar av lödpasta mellan de angivna punkterna. 

Kommandot för att plocka upp en komponent kräver att tre 
hörnpunkter markeras, med hjälp av koordinaterna för hörnen 
räknas komponentens mittpunkt och lutning ut. Med den 
informationen kan maskinens plockverktyg nu plocka upp 
komponenten. 

För att placera en komponent på kretskortet behöver kommandot 
ha information om var på kortet komponenten ska placeras. Genom 
att markera var tre av komponentens hörn ska ligga kan 
programmet räkna ut vilken lutning komponenten ska ha samt var 
plockverktyget ska placera komponenten. 

Fotografering används för att ta högupplösta bilder av 
hörnpunkterna på en komponent, med dessa bilder kan man välja 
exakta hörnpunkter och använda dessa koordinater för att skapa 
ett kommando som plockar upp komponenten. Man kan även 
fotografera tänkta hörnpunkter på kretskortet dit komponenten ska 
placeras och utifrån bilderna välja exakta koordinater när man 
skapar ett kommando för att placera komponenten på kretskortet. 

Kalibrering används för att för att korrigera ett fel ifall maskinens 
verktyg inte utför en operation på rätt position. Maskinen har 
förprogrammerade offsets för verktygen, dessa kan bli felaktiga om 
man byter storlek på sprutan som innehåller lödpasta eller 
plockverktygets huvud. Genom att markera positionen där 
verktyget utför operationen räknar programmet ut rätt offset, den 
nya offseten används så länge programmet är igång och ingen ny 
kalibrering är gjord. Genom att spara maskinens inställningar kan 
man återanvända kalibreringen nästa gång programmet startas. 
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2.6 GUIMachineCommands 
GUIMachineCommands är huvudklass för alla kommandon i 
programmet, den är ett interface som består av en virtuell toString 
funktion som alla ärvande klasser måste implementera. Denna typ 
av design gör det enkelt att skapa nya typer av kommandon då ett 
nytt kommando bara behöver implementera interfacet för att vara 
av typen GUIMachineCommands och därefter kan man designa 
kommandot efter egna behov. Den stora fördelen är att man kan 
lagra alla olika kommandon i en och samma lista eftersom alla är 
av samma typ.  

Alla kommandon har en konstruktor som sparar ner koordinater i 
maskinens koordinatsystem. Kommandona DispenceDotCommand, 

DispencePolygonCommand och PickAndPlaceCommand utför 
operationer på kretskortet och behöver därmed ha en extra 
konstruktor där man sparar koordinaterna i kretskortets 
koordinatsystem. 

Nedan kommer en beskrivning på de kommandon som är 
implementerade. 

 

2.6.1 DispenceDotCommand 

Detta kommando tar X- och en Y-koordinat som parametrar till sin 
konstruktor, det finns två konstruktorer i denna klass då man kan 
välja att ange kortkoordinater eller maskinkoordinater. Ifall man 
ska lägga detta kommando i kommandokön som beskrivs närmare i 
2.6 MainWindow så måste koordinaterna vara decimaltal då de ska 
vara anpassade till kretskortets koordinatsystem.  
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2.6.2 DispencePolygonCommand 

Kommandot ärver MachinePolygon klassen från MachineAPI och 
får därmed tillgång till extra funktioner som 
MachinePolygonPoints. Klassen har två konstruktorer varav den 
ena skapar ett tomt kommando medan den andra har ett 
DispencePolygonCommand och hastighet för maskinen som 

parameter. Eftersom klassen ärver MachinePolygon klassen får 

den tillgång till en vektor med MachinePolygonPoint som är en 
egendefinierad datastruktur som innehåller en X- och Y-koordinat 
definierade som heltal. Den innehåller även en vektor med 
CardPolygonPoints som är MachinePolygonPoints motsvarighet 
för decimaltal.  Det finns funktioner för att lägga till en 
CardPolygonPoint samt en funktion som heter &GetCardPoints 
som returnerar adressen till vektorn. Från MachinePolygon 

klassen ärver DispencePolygonCommand även funktionen 

AddPoint som lägger till en MachinePolygonPoint i vektorn 
samt två get funktioner, funktionen getPoint returnerar en specifik 
MachinePolygonPoint från vektorn medan funktionen 
&getPoints returnerar en adress till hela vektorn. 

 

2.6.3 PickAndPlaceCommand 

Detta kommando hanterar både Pick och Place kommandon. 
Konstruktorn tar in textsträngarna kommandotyp, 
komponentnamn, komponenttyp samt heltal eller decimaltal som 
representerar X- och Y-koordinaten för mittpunkten på 
komponenten eller platsen där komponenten ska placeras samt 
vinkeln (lutningen) på komponenten som argument.  
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2.6.4 PhotoCommand 

Detta kommando används när man vill fotografera en komponent 
eller en plats på kortet. Kommandot tar en tvådimensionell array 
som innehåller koordinaterna för platserna där bilderna ska tas 
samt ett PickAndPlaceCommand som parametrar. Klassen 
innehåller tre QImage variabler, på dessa variabler sparas bilderna 
som maskinen tar när maskinen exekverar kommandot. Klassen 
innehåller tre set funktioner som används när nya bilder till 
klassens tre QImage variabler sparas. 

 

2.6.5 ImageProcessingCommand 

Detta kommando är en dummy som skriver ut en textsträng med 
toString funktionen.  
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2.7 MainWindow 
Klassen MainWindow sköter om all interaktion mellan de olika 
delarna i programmet. Den har koll på objektet för 
maskinkontrollen så man kan köra olika kommandon för att styra 
maskinen. Den sköter interaktionen med CameraWidget. 

MainWindow tar även hand om all användarinteraktion med 
knappar och menyer i GUI. 
 
MainWindow består av tre olika filer, en huvudfil med all 
programkod. En header-fil där alla publika och privata funktioner 
och variabler finns definierade samt vilka andra headerfiler som ska 
importeras. Den tredje filen är ett formulär som innehåller alla 
knappar, boxar och övriga delar som finns med i 
användargränssnittet. 
 

2.7.1 MainWindows konstruktor 

När applikationen startas körs MainWindows konstruktor. Den 
börjar med att köra funktionen setupUI som är en inbyggd 
funktion i QT. Från koden som finns i formulärfilen skapar den då 
det grafiska användargränssnittet som sen blir det användaren ser.  

Koppling av slots 

När gränssnittet är färdigt, med knappar, widgets menyer och 
liknande saker måste dessa kopplas till olika slots för att 
användaren ska kunna få saker att inträffa. Utan dessa slots skulle 
inte knappar, menyer och alla övriga saker i GUIt reagera på 
musklick, tangenttryckningar eller vad det nu är som efterfrågas. 
Detta görs med funktionen ConnectSlots. 
 

Initiering av maskinen 

Först körs funktionen InitiateMachineController som skapar ett 
nytt machineController objekt som MainWindow sedan kan 
använda sig av så länge programmet är igång. Objektet 
machineController har tillgång till alla funktioner som behövs för 
att utföra olika saker med maskinen och utförlig beskrivning på 
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dessa finns i MachineAPI. Initieringen använder tre olika funktioner, 
med machineController funktionen AddEventHandler läggs 
MainWindows enda globala funktion on_machine_event till. Den 

gör att MainWindow kan ta emot information av vad som sker i 

machineControllern så man kan tala om för användaren om 
saker gått som det ska eller som saker blivit fel. Efter det körs 
machineController funktionen Init som initerar maskinen till 
dess startläge och gör den färdig att användas. Den sista 
machineControllfunktionen som körs är Wait. Wait ställer 
machineControllern i vänteläge, redo att ta emot nya 
instruktioner. 
 

Initiering av kamera och konstruktorns övriga delar 

Kameran initieras genom att simulera ett knapptryck på 
Overviewknappen. Detta knapptryck hanteras av funktionen 
CameraButtonClicked och vad som där händer beskrivs i 2.7.2. 
 
Efter det fortsätter konstruktorn med funktioner som sätter 
standardvärden för dispencerns offset, inställningar för Pick-/Place-
operationer som Pick-tid, Drop-tid och liknande värden. Knappar 
aktiveras för användaren beroende på vilken funktion dessa ska ha. 
Komponentknapparna läggs till i en array för enkel åtkomst. 
 
Konstruktorn har fortfarande ett par viktiga delar kvar att utföra 
innan GUIt kan presenteras för användaren. Först körs 
MachineControllerns funktion GetCurrentState för att läsa in 

maskinens nuvarande tillstånd och spara den på MainWindows 

MachineState variabel. MachineState är ett objekt med 
datastrukturer som innehåller värden för maskinens inställningar, 
med ett anrop till MachineStates getState funktion läses 

maskinens nuvarande tillstånd in och sparas i MainWindows 

MachineStateStruct variabel. Dessa värden används för att 
ställa in GUIts komponenter så att de visar rätt värden. När 
konstruktorn är exekverad får användaren upp följande fönster och 
kan börja använda programmet. 
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Figur 4 – Bild av den slutgiltiga versionen av GUIt 

 
Som bilden visar är GUIt uppdelat i olika knappgrupper beroende 
på vad de har för olika funktioner om man bortser från den widget 
som innehåller kamerabilden, de tre inmatningsfälten och listorna. 

 2.7.2 Beskrivning av GUIts delar och dess programflöde  

Kameraknapparna 

Längst upp till vänster finns kameraknapparna, dessa används för 
att välja vilken typ av kamera man vill ha som inputbild i 
CameraWidget. När användaren trycker på någon av dessa tre 
knappar så kommer funktionen CameraButtonClicked att köras. 
Det första som utförs är att ta reda på vilken knapp användaren 
tryckte på, detta genom att ta ut texten på den aktuella knappen 
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och utföra rätt saker beroende på vilket val användaren gjorde och 
vilken kamera som var använd senast.  

I konstruktorfasen innebär det inga problem men när man håller på 
och byter mellan olika kameror är det viktigt hålla reda på i vilket 
läge Z-axeln befinner sig i dels för att man ska veta hur stort 
område som kamerabilden kan visa dels så att användaren kommer 
tillbaka till exakt samma läge han befann sig i mellan sina 
kamerabyten. Därför sparas alltid den tidigare Z-position undan 
innan vi sätter det i nolläge innan vi byter själva kamera. 
 

 

Figur 5 – Knappar för kameror 
 
Alla kamerafunktioner hanteras av CameraWidget objektet som i 

MainWindow heter cameraDisplayArea. Den första funktionen som 
körs är stop, den stoppar den gamla kameran om någon sådan är 
igång. När detta är gjort använder man strängen man fick ut från 
knappen som argument i funktionen setCamera. Därefter måste 
man beroende på kamera sätta hur stort visningsområde bilden ska 
ha, detta gör med funktionen setCoordinateMapping och 
representerar alltid läget när Z är 0. Utöver detta måste man sätta 
värden som kompenserar så att bilden blir riktigt visad från 
kameran som sitter snett i maskinen. Detta görs med funktionen 
setBarrelCorrection. Därefter startas kameran med start som 
börjar leverera bilder till användaren i cameraDisplayArea. 
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Interaction Mode-knapparna 
 

 

Figur 6 – Knappar för interaction modes 
 

Interaction Mode knapparna är till för att ställa in vilken typ av 
operation man vill utföra i cameraDisplayArea. Interaction Mode 
finns förklarat detaljerat i CameraWidget klassen. Funktionen 
InteractionButtonClicked tar hand om själva knapptryckningen 
på samma sätt som kamerorknapparna. Därefter sätts vald typ av 
Interaction Mode i cameraDisplayArea med funktionen setMode. 
Beroende på vilken typ av Mode användaren valt kommer ibland 
MainWindow funktionen DisplayAction att köras för att visa 
instruktionsmeddelande till användaren. 
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Meddelandefönstret 

 

 

Figur 7 - Meddelandefönster 
 
Nästan alla meddelanden programmet ska visa för användaren 
kommer att skrivas som text i detta fönster. Det kan vara 
instruktioner om vad användaren ska göra härnäst eller det kan 
vara vara något som inträffat under programkörningen. För att 
kunna visa denna text i objektet displayAction används funktionen 
DisplayAction. Den är även en egen slot och tar därför emot 
signaler från CameraWidget så man enkelt kan skriva ut 
instruktioner eller informationsmeddelanden därifrån.  

I denna funktion finns även loggning implementerat och om 
användaren markerat log-boxen i GUIt så kommer automatiskt alla 
textmeddelanden som hamnar i textboxen att skrivas till en textfil. 
 

När användaren valt Interaction Mode och sedan gjort det han vill 
göra i cameraDisplayArea så kommer ofta ett kommando ha 
skapats i CameraWidget. När detta kommando är klart att 
användas kommer knapparna Delete/Execute/Enqueue att aktiveras 
för användaren. 

Delete/Execute/Enqueue-knapparna 

 
Figur 8 – Knappar för att ta bort, exekvera och köa ett kommando 
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Trycker användaren på Delete körs funktionen 
DeleteButtonClicked i MainWindow som i sin tur använder 

funktionen getMode i CameraWidget för att ta reda på vilket 
Interaction Mode programmet befinner sig i, därefter körs 
funktionen resetMode i CameraWidget för att nollställa alla 
variabler som nyss satts med det tidigare agerandet. 
 
Execute exekverar det kommando användaren just skapat genom 
ett anrop till MainWindows funktion ExecuteButtonClicked. Precis 
som med Delete, hämtas det aktuella Interaction Mode och sen 
beroende på vilken typ av mode programmet befinner sig i hämtas 
rätt kommando från CameraWidget. Därefter körs detta 

kommando i machineController med dess funktion 
RunCommand. Till sist körs Wait och sätter maskinkontrollern i 
vänteläge. 
 
Enqueue fungerar i stort sett som Execute men istället för att 
exekvera kommandot direkt så lägger programmet till det i en 
QList som heter machineCommandList och är av typen 

GUIMachineCommand, eftersom alla kommandon ärver denna typ 
så betyder det att programmet kan mixa alla olika kommandon i 
denna lista. Ur denna lista kan programmet sedan hämta ut och 
köra köade kommandon. 

 
Samtidigt som programmet lägger till det skapade kommandot i en 
QList måste den även lägga till kommandotypen som en 
textsträng i commandListWidget som visar vilka kommandon 
användaren lagt till i kön. 



27 

 

Kommando-kön 

 

Figur 9 – Bild på kommandokön 

När ett kommando väl finns tillagd i commandListWidget 
uppenbarar sig nya alternativ för användaren. På ett kommando 
lagrat i denna lista kan användaren utföra tre olika saker. Man kan 
köra kommandot från kön, man kan ta bort det från densamma 
eller välja att modifiera det. Har man mer än ett kommando i kön 
går det bra att markera mer än ett för borttagning eller körning. 
Däremot kan modifiering bara ske av ett kommando åt gången. 

När programmet kör kommandon från kommandolistan anropas 
funktionen RunCommandButtonClicked. Har användaren inte 
markerat ett eller flera enskilda kommandon i listan kommer hela 
listan att köras.  

Första steget är att ta reda på vilka index som valts och spara 
dessa i en QmodelIndexList. Indexlistan används till att ta ut rätt 
objekt från rätt plats ur machineCommandList. Därefter utförs en 
dynamisk casting på det valda objektet till våra mer specifika typer. 
Kommandona kan sedan köras som vanligt i machineControllern 
med RunCommand. 

Innan programmet kan utföra ett kommando måste det kontrollera 
att machineController är redo att ta emot kommandon och det 
görs med funktionen isBusy. Detta utförs i en while-loop vilket 
medför att programmet inte kan gå vidare utan klartecken att 
maskinen är redo. 
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Att ta bort kommandon ur listan fungerar på nästan samma sätt, 
enda skillnaden är att man även måste sortera QmodelIndexList 
så att största elementet hamnar först. 

Eftersom machineCommandList är en QList och därför är 
dynamisk och automatiskt ändrar storlek när ett objekt tas bort ur 
listan, blir det problem om man tar bort de lägst numrerade 
elementen först. Det gör att programmet till slut hamnar utanför 
listan och kraschar. Funktionen sortList tar hand om sortering och 
använder sig av algroritmen för insertion sort. 

Ladda/Spara kommando-lista 

 

Figur 10 – Filmeny 

Kommandolistan kan både sparas till/läsas från en fil. För att spara 
väljer man Save Commandlist från filmenyn var på funktionen 
SaveCommandList körs. Den använder sig av QT inbyggda objekt 
och funktioner för att skriva till filer. I filen sparas textsträngar från 
objekten i machineCommandList. Varje enskilt objekt representerar 
en rad i textfilen, mer exakt den sträng som toString returnerar 
som är implementerad i alla GUIMachineCommands. 

Load Commandlist använder funktionen LoadCommandList för att 
ladda in en kommandolista från fil. Här används funktionen 
ParseString på den inlästa textraden. På så sätt återskapas rätt 
typ av kommando objekt med dess värden som den ska innehålla 
och sedan placera tillbaka objektet i machineCommandList. När alla 



29 

 

rader i textfilen är inlästa körs funktionen RefreshCommandList 
som bygger upp innehållet i commandsListWidget som visar för 
användaren vilka kommandon som finns i kön. 

PhotoCommand och komponentknappar 

Dessa kommandon och hur de fungerar är förklarat i närmare detalj 
i 2.8(CameraWidget). De flesta av dessa kommandon körs direkt i 

maskinen detta gäller dock inte för PhotoCommand. För att utföra 

ett PhotoCommand kommer tre funktioner att köras i MainWindow, 
dessa är RunPhotoTopLeftCorner, RunPhotoTopRightCorner 
och RunPhotoBottomLeftCorner.  

I dessa funktioner inträffar följande: 

• Maskinen flyttas till aktuellt hörn beroende på 
funktion(övre vänstra, övre högra, nedre vänstra). 

• Byte till detaljkameran 

• Zoomar in kameran till ett förutbestämt läge som passar 
de flesta komponenter. 

• Sparar aktuell bild till hårddisken med cameraDisplayAreas 
funktion saveImage. 

  

Det finns stöd för 12 stycken aktiva snabbknappar för 
komponenter. När alla hörn är fotograferade söker programmet 
efter lediga platser i arrayen med knapparna (cPhotoCmdArray). 
Om det finns lediga platser i arrayen, så lägger programmet till det 
aktuella PhotoCommand som innehåller alla värden och sätter 
samtidigt de nytagna bilderna på hårddisken med hjälp av 
funktionerna setTopLeftCornerImage, 
setTopRightCornerImage och setBottomLeftCornerImage. 
Resultatet blir en synlig snabbknapp till den nyss fotograferade 
komponenten. 
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Figur 11 - Komponentknappar 

Knapparna har namnen Component 1, Component 2 ... Component 
12 som sedan används för att identifiera vilken knapp användaren 
tryckt på samma sätt som tidigare knappar. Detta hanteras av 
funktionen ComponentButtonsClicked. Det går att sätta egna 
namn på dessa knappar men viktigt är att två knappar inte ska ha 
samma namn eftersom programmet då inte kan urskilja vilken 
knapp användaren tryckt på. Det är två rader med knappar, udda 
nummer på övre raden och jämna på den nedre. Det är för att på 
ett enkelt sätt kunna räkna fram vilken position i GUIt som man ska 
skapa den meny som visas för användaren när denna trycker på en 
komponentknapp. 

Menyer på komponentknappar 

 

Figur 12 – Meny på komponentknappen 

Menyn skapas av funktionen CommandButtonsMenuList och 
innehåller följande val: 

• Show component info 
• Show images 
• Set new images 
• Move to component 
• Delete 
• Pick/Place component 
• Set name/type 
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Delete tar bort knappen och dess objekt, Set name/type sätter nytt 
namn eller ny typ på komponent. Move to Component flyttar 
maskinen till komponentens mittpunkt. Show component info visar 
de interna värdena på objektet för användaren i textfönstret.  

Show images har i sin tur en egen meny som skapas på samma 
sätt med innehållet:

•  Top Left Corner Image 
•  Top Right Corner Image 
•  Bottom Left Corner Image 

 

När användaren väljer någon av dessa kommer en funktion köras 
som sätter Interaction Mode till ShowPicture, sätter komponentens 
lagrade bild till aktuell bild i cameraDisplayArea med funktionen 
setCameraWidgetImage. 

Därefter flyttas maskinen till den punkt där bilden är tagen samt 
byter kamera till detaljläget. På så sätt kan användaren välja en ny 
punkt i cameraDisplayArea och med hjälp av menyalternativen 
under Set new images sätta den nya valda hörnpunkten samtidigt 
som en ny bild uppdateras på komponenten. 

Pick/place component innehåller i sin tur en meny som har fyra 
olika alternativ: 

 

• Execute Pick 
• Enqueue Pick 
• Execute place 
• Enqueue Place 
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Ett PhotoCommand innehåller all nödvändig data för att antingen utföra 
ett pick- eller ett place-kommando. När det gäller en fotograferad 
komponent rör det sig givetvis bara om pick. Användaren kan antingen 
välja att utföra ett Pick direkt genom att välja execute eller välja enqueue 
var på kommandot köas i kommandolistan. För att få användning av 
place är man tvungen att tänka i lite andra banor. Istället för att 
fotografera en komponent så fotograferar programmet platsen där man 
vill att den aktuella komponenten ska placeras. Denna plats dyker sedan 
upp under en komponentknapp. På så sätt kan man först köra en pick-
operation på en vanlig komponent och sedan använder man place från 
knappen som innehåller platsen man vill sätta den på. 

2.7.3 Sammanfattning 

Dessa funktioner och dess användning beskriver tillsammans med 
innehållet i 2.8(CameraWidget) hur programmet är uppbyggt och hur 
programflödet ser ut. 

Utöver dessa innehåller MainWindow flera mindre och i vissa fall även 
några lite större hjälpfunktioner. Dessa finns medtagna och beskriva i 
MainWindow API. 
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2.8 CameraWidget 

 

Figur 13 – Bild på camerawidget 

CameraWidget klassen är en plugin till användargränssnittet som visar 
bilder från den aktiva kameran. Den är även en lyssnare till maskinens 
kamera vilket innebär att alla bilder från maskinens kameror hamnar i 
klassen. Detta gör att man lätt kan uppdatera bilden genom att anropa 
klassens update funktion som i sin tur anropar ritfunktionen paintEvent 
som uppdaterar bilden genom att utföra operationen drawImage som 
tar den senast sparade bilden som argument. Ritfunktionen används även 
till att rita ut punkter där användaren klickar för att man lättare, till 
exempel, ska se var maskinen kommer att placera en punkt vid en 
dispence dot operation.  

Eftersom maskinen hanterar olika typer av kommandon finns det 
implementerat olika ”Interaction Modes” som säger vilken typ av 
kommando som maskinen ska utföra. Dessa Interaction Modes är Move, 
Pick, Place, DispenceDot, DispencePolygon, Calibration, Workarea, 
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Photograph, ShowPicture, CardPoints och ImageProcessing. Dessa finns 
mer utförligt beskrivna i 2.8.1-2.8.9. ImageProcessing är inte 
implementerad i CameraWidget klassen då den saknar funktionalitet i 
denna version av programmet. 

Funktionen mousePressEvent anropas när användaren klickar på en 
musknapp i CameraWidget fönstret, och X- och Y-koordinaten för 
punkten där klicket skedde läses in med funktionerna event->x och 
event->y och sparas ner i två variabler som heter widgetCoordinateX/Y. 
Eftersom koordinatsystemet till CameraWidget fönstret och maskinen är 
olika skickas dessa två variabler tillsammans med adresserna till 
ytterligare två andra variabler som heter newCoordinateX/Y till funktionen 
widgetToMachineCoordinates som omvandlar widget koordinaterna till 
maskinkoordinater.  

När programmet är inne i widgetToMachineCoordinates funktionen 
anropas getDisplayedRegion med adresser till fyra variabler som 
argument där funktionen returnerar värden till dessa variabler, värdena 
är maskinkoordinater för det synliga området på själva bilden som visas i 
CameraWidget.  

När widgetToMachineCoordinates fått dessa värden kan den nu räkna 
ut en maskinkoordinat: 

newCoordinateX = vänster x + (höger x – vänster x) * (widget x / widget 
bredd) 

newCoordinateY =  övre y + (nedre y – övre y) * (widget y / widget höjd) 

När användaren trycker på den vänstra musknappen kommer 
CameraWidget skicka en signal som heter moveMachineSignal som tar 
de nya koordinaterna som argument, denna signal kommer att hanteras 
av MainWindow som flyttar maskinen till positionen som koordinaterna 
anger. Resultatet av detta är att maskinen och kameran flyttas till en ny 
position. 

När användaren trycker på den högra musknappen kommer programmet 
att subtrahera en offset i X- och Y-led från newCoordinateX/Y och sparas 
ner i två nya variabler som heter commandCoordinateX/Y. Nu kommer 
koordinatsystemet att vara korrekt även vid användning av 
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detaljkameran eller att man zoomat in med Overview kameran då detta 
gör att bilden förskjuts snett uppåt till vänster samt att den synliga ytan 
blir mindre. Höger musknapp används enbart när man väljer koordinater 
till de olika operationerna som maskinen utför. 

Funktionen setMachineZCoordinate anropas från MainWindow när 
programmet byter kamera eller när den aktiva kameran zoomas in eller 
ut. Den tar den aktuella z koordinaten som argument och räknar ut en ny 
offset i X- och Y-led som kompenserar för förskjutningen av bilden. 

Bilden illustrerar förskjutningen av bilden när man zoomar med Overview 
kameran. Den heldragna rektangeln representerar bilden och den svarta 
punkten representerar centrum av bilden i standardläge medan den 
streckade linjen representerar bilden när man zoomat in och den röda 
punkten representerar centrum i den bilden. 

 

Figur 14 – Illustration av bildens förskjutning vid in- och utzoomning  

Interaction Modes blir viktiga när användaren trycker på höger musknapp 
eftersom programmet kommer att utföra olika operationer beroende på 
Interaction Mode. Nedan förklaras vad som händer i de olika Interaction 
Mode när användaren trycker på höger musknapp. Oavsett Interaction 
Mode resulterar ett klick på vänster musknapp i bilden att maskinen 
flyttas till positionen där klicket inträffade.  
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När man klickar med höger musknapp för att sätta ut en koordinat i 
DispenceDot, DispencePolygon, Pick och Place kommer programmet göra 
en kontroll för att se att punkten ligger inom ett godkänt område. Detta 
görs eftersom det finns en offset mellan kameran och nålen som fördelar 
lödpasta samt plockverktyget som medför att ifall punkten inte ligger 
inom ett godkänt område kan operationen inte utföras på grund av att 
verktyget inte når punkten. 

CameraWidget skapar enbart de olika typerna av operationen, 

MainWindow klassen anropar funktioner som beskrivs i varje Interaction 
Mode för att hämta de skapade operationerna. 

 

2.8.1 Move 

Syftet med Move är att ha ett Interaction Mode där man enbart flyttar på 
maskinen, i Move har man även möjlighet att spara två positioner på 
arbetsytan, med ett klick på höger musknapp får man fram en meny där 
man får de relevanta alternativen för att genomföra detta. 

När användaren klickar på höger musknapp kommer programmet att 
anropa funktionen createSubMenu och skicka positionen på bildfönstret 
där användaren tryckte på knappen, på denna position skapas en meny 
där man kan sätta den nuvarande maskinkoordinaten som antingen en 
position för kretskortet eller komponenter och därigenom kunna flytta till 
den positionen genom att välja alternativet att flytta till kortpositionen 
eller komponentpositionen med ett knapptryck oavsett var på arbetsytan 
man befinner sig.  

När man väljer att sätta en kortposition anropas funktionen 
SetCardPosition som sparar ner en X- och Y-koordinat för den 
nuvarande positionen, när man väljer att sätta en komponentposition 
anropas funktionen SetComponentPosition som sparar ner den 
nuvarande positionen. 

När användaren vill flytta maskinen till kortpositionen anropas funktionen 
MoveToCardPosition som tar den sparade X- och Y-koordinaten för 
kretskortet och skickar en moveMachineSignal till MainWindow klassen 
med koordinaterna som argument. När användaren vill flytta maskinen till 
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komponentpositionen anropas funktionen MoveToComponentPosition 
som fungerar likadant som MoveToCardPosition förutom att den tar X- 
och Y-koordinaten för komponentpositionen. 

 

2.8.2 DispenceDot 

DispenceDot Interaction Mode används för att välja en koordinat där 
maskinen ska sätta ut en punkt med lödpasta på ett kretskort, X- och Y-
koordinaten sparas i en variabel av typen QPoint, en QPoint 
representerar en punkt där man kan spara ner en X- och Y-koordinat som 
ett heltal. När MainWindow klassen vill hämta punkten görs detta med 
funktionen getDispenceDotPoint. 

 

2.8.3 DispencePolygon 

När programmet har detta Interaction Mode markerar man två eller fler 
punkter med höger musknapp på kretskortet vars koordinater sparas, när 
operationen exekveras kommer maskinen att spruta en sträng lödpasta 
mellan alla markerade punkter.  

Efter att den första punkten markerats skapas ett 
DispencePolygonCommand och en MachinePolygonPoint variabel där 
X- och Y-koordinaten är argument, variabeln sätts in i kommandot med 
funktionen AddPoint som tar en MachinePolygonPoint som argument.  

Eftersom maskinen enbart kan röra sig horisontellt eller vertikalt måste 
alla nya punkter vara vinkelräta med punkten som placerades ut innan. 
För att kontrollera detta subtraherar man den föregående punktens X-
koordinat med den nya punktens X, därefter gör man samma sak med 
deras Y-koordinater och sparar dessa resultat i två variabler. Därefter 
jämför man absolutvärdet på variablerna med varandra och ifall x 
variabeln är större så kommer den nya punktens X-koordinat användas 
medan den föregående punktens Y-koordinat används när man skapar ett 
nytt MachinePolygonPoint där man lägger in koordinaten för den nya 

punkten. Denna lägger man sedan in i DispencePolygonCommand på 
samma sätt som när man satte in den första punkten. Ifall absolutvärdet 
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av y-variabeln är den större så kommer den föregående punktens X-
koordinat och nya punktens Y-koordinat användas när man skapar 
punkten. 

 

2.8.4 Pick 

Detta Interaction Mode används för att välja koordinater där en 
komponent ska plockas upp. För att plocka upp en komponent krävs det 
att användaren markerar tre hörn med höger musknapp på 
komponenten, det första hörnet som markeras är det övre vänstra, följt 
av det övre högra och till sist väljer man det nedre vänstra hörnet. 
Koordinaterna sparas i en tvådimensionell array som heter 
componentPoints.  

När den sista punkten blivit vald anropas funktionen CreateMessageBox 
som skapar en textruta med två knappar där användaren kan välja ifall 
den vill godkänna punkterna eller inte. Ifall användaren inte vill godkänna 
punkterna raderas innehållet i componentPoints.  

Ifall användaren godkänner punkterna anropas funktionen 
CalculateAngle och componentPoints skickas in som ett argument.  

Här räknas först absolutvärdet av sträckan i X-led mellan det övre 
vänstra hörnet och det övre högra hörnet och sparas i variabeln x. 
Därefter beräknas absolutvärdet av sträckan i Y-led från det övre vänstra 
hörnet till det nedre vänstra hörnet och sparas i variabeln y. Därefter 
beräknas komponentens lutning med C++ funktionen atan2(y, x) och 
sparas i variabeln angle. Därefter beräknas komponentens mittpunkt 
genom följande beräkningar: 

Mittpunkt x = nedre vänstra x + ((övre högra x – nedre vänstra x) / 2) 

Mittpunkt y = nedre vänstra y + ((övre högra y – nedre vänstra y) / 2) 

Koordinaterna för mittpunkten sparas i componentPoints arrayen. Till sist 
returnerar funktionen variabeln angle. 

När programmet beräknat vinkeln och mittpunkten för komponenten kan 
ett PickAndPlaceCommand skapas där kommandotyp(Pick), 
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komponentnamn, komponenttyp, X- och Y-koordinaten för mittpunkten 
samt vinkeln skickas in som argument. Detta kommando kan sedan 
hämtas av MainWindow med funktionen 
getPickAndPlaceStringCommand. 

 

2.8.5 Place 

Place Interaction Mode används för att välja koordinater med höger 
musknapp på kretskortet där en komponent ska placeras. Den fungerar 
precis likadant som Pick, punkterna ska markeras i samma ordning och 
samma beräkningar utförs. Enda skillnaden uppstår när man skapar ett 
PickAndPlaceCommand, då kommer kommandotypen att vara Place 
istället för Pick. 

 

2.8.6 Workarea 

I detta Interaction Mode ersätts kamerabilden av en bild som visar ett 
rutnät som representerar hela arbetsytan för maskinen, genom att klicka 
någonstans i rutnätet med vänster eller höger musknapp flyttas maskinen 
ett större avstånd med ett klick än vad man kan göra när man styr den 
genom att klicka på kamerabilden.  

När användaren klickar på en plats i rutnätet skickas en 
moveMachineSignal med den nya X- och Y-koordinaten som argument. 

 

2.8.7 Calibration 

Calibration används för att kalibrera dispenser nålen eller plockverktyget 
ifall någon av dem utför deras operationer på fel position. Vad som ska 
kalibreras lagras i variabeln calibrationMode, efter en kontroll av denna 
variabel vet programmet vad den ska kalibrera. När programmet utför en 
dispence dot eller pick operation så sparas kommandot i antingen 
variabeln lastExecutedDotCommand eller lastExecutedPickCommand. När 
användaren väljer att kalibrera dispensernålen så kommer positionen för 
det senaste kommandot att ritas ut på kamerabilden, därefter ska 
användaren trycka med höger musknapp på positionen där sprutan satte 
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lödpastan, då man nu har två punkter så kan programmet beräkna 
skillnaden mellan punkterna: 

deltaX = lastExecutedDotCommand x – punkt med lödpasta x 

deltaY = lastExecutedDotCommand y – punkt med lödpasta y 

Därefter skickas en calibrateSignal som tar deltaX, deltaY och en sträng 
som anger vad som ska kalibreras till MainWindow. 

Kalibrering av plockverktyget följer samma princip som dispence, 
skillnaden är att man använder lastExecutedPickCommand och anger en 
punkt där huvudet försökte plocka upp komponenten från, annars utförs 
samma beräkningar som vid kalibreringen av dispensernålen. 

 

2.8.8 Photograph 

I detta Interaction Mode ska användaren välja koordinater för tre punkter 
med höger musknapp där man vill fotografera, man börjar med det övre 
vänstra hörnet, följt av det övre högra hörnet och till sist det nedre 
vänstra hörnet. Koordinaterna till dessa punkter sparas i den 
tvådimensionella arrayen componentPoints. Precis som i Pick Interaction 
Mode får man frågan ifall man vill godkänna punkterna och ifall man gör 
det anropas funktionen CalculateAngle som beräknar lutningen på 
komponenten samt dess mittpunkt. 

När programmet gjort detta skapas ett Pick kommando innan ett 
PhotoCommand skapas, detta kommando tar componentPoints arrayen 
och Pick kommandot som argument. När kommandot är skapat kan 
MainWindow klassen hämta den med funktionen getPhotoCommand. 
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2.8.9 CardPoints 

I detta Interaction Mode ska användaren markera tre hörn på ett 
kretskort med den högra musknappen, eftersom ett kretskort är större än 
kamerabilden kommer kameran behöva flyttas genom att flytta på 
maskinen med den vänstra musknappen.  

Man börjar med att välja det nedre vänstra hörnet, följt av det övre 
vänstra hörnet innan man till sist väljer det övre högra hörnet. 
Koordinaterna till dessa punkter sparas i tre QPoint variabler som heter 
bottomLeft, topLeft och topRight som sparas i en lista som heter 
pointList. 

När den sista punkten är vald får användaren välja ifall den vill godkänna 
punkterna eller inte. Ifall de inte godkänns raderas innehållet i pointList. 
Om användaren godkänner punkterna kommer kortets lutning beräknas 
genom att beräkna absolutvärdet av (topRight.x – topLeft.x) och 
(topRight.y – topLeft.y), dessa värden sparas i variablerna x och y. 
Därefter beräknas kortets lutning med funktionen atan2(y, x) och sparas 
i variabeln cardAngle. Programmet har ett tak på att lutningen får vara 
maximalt 10 grader så ifall lutningen är högre skickas en signal som heter 
errorSignal med en sträng som argument till MainWindow, strängen 
innehåller en text som ber användaren lägga kortet rakare och utföra 
operationen igen. Ifall kortet har en acceptabel lutning kommer en 
setCardCornersSignal som tar alla punkter samt lutningen som 
argument, signalen hanteras i MainWindow klassen. 
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3 Resultat 
 

Den slutgiltiga versionen av vårat program skiljer sig en hel del från den 
ursprungliga designplanen. Många delar finns med medan andra antingen 
förkastades eller helt enkelt inte var möjliga att utföra. 

Den slutgiltiga versionen innehåller alltså tre olika delar. MainWindow 
följer den ursprungliga designen till mångt och mycket, däremot har 
filhantering tillkommit i den klassen. Detta berodde på att vi ej lyckades 
lösa följande problem. För att kunna skicka signaler mellan olika klasser 
var man tvungen ha med en specifik rad i klassen, men med denna rad 
så kraschade programmet under kompileringen. För att komma vidare 
med utvecklingen så togs beslutet att baka in den i MainWindow klassen. 

GUIMachineCommands klassen finns med och den fungerar precis som vi 
tänkte oss innan. Det gör att man kan skapa sina egna kommandon efter 
de behov som uppstår under programutvecklingens gång och på ett 
enkelt sätt implementera i koden. 

Den tredje och sista klassen som blev kvar är CameraWidget, den var 
från början mest tänkt att visa själva kamerabilden men utvecklas snabbt 
till att innehålla mycket mera. Via interaktion med musen i widgeten 
skapas nästan alla kommandon i klassen innan dessa skickas med 
signaler till MainWindow för att utföras där i maskinkontrollern. 

Maskinkontroll klassen försvann snabbt eftersom den redan existerade i 
MachineAPI, lika så föll valet bort att använda en egen klass för tasklist 
då den blev överflödig direkt. Denna är ju bara lista som innehåller olika 
GUI maskinkommandon som ska köras. 
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Följande krav är uppfyllda från kravspecifikationen: 

• Man kan flytta runt kameran genom att klicka på bilden som 
visas i widgeten. 

• Man kan välja vilken kamera som ska användas. 

• Man kan snabbt flytta maskinen till andra sidan av arbetsytan 
genom att klicka i widgeten när man valt WorkArea som 
representerar hela arbetsytan. 

• Man kan konfigurera alla offsets mellan kamera, dispensern och 
upplockningsverktyget. Dessa kan även laddas och sparas 
till/från fil. 

• Man kan ändra ljusstyrkan på både över- och under-kamerans 
lampa. 

• Man köra eller ta bort ett, flera eller alla kommandon som man 
lagt till i kommandolistan. 

• Man kan modifiera redan existerande kommandon. 

• Man kan fotografera komponenter som sedan sparas i 
snabbknappar. Så man snabbt kan flytta maskinen till den 
komponenten, man kan titta på bilden som är fotograferad och 
man kan även ta en ny bild för specifik komponent. Man kan 
även skapa eller utföra ett Pick eller Place kommando från dessa 
knappar. 

• Man kan importera färdiga filer från ett externt program som 
PCB Cad Tool Eagle. 

• Man kan markera hörn på ett kretskort så att operationer som 
utförs på kortet har ett eget koordinatsystem. Detta gör att man 
kan populera fler av samma typ genom att markera hörnen på 
det nya kretskortet. 

• Man kan kalibrera maskinen för dispense-operationer. 

• Man kan kalibrera maskinen för pick-operationer. 

• Det finns en dummy funktion för image processing. 
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 4 Diskussion 
 

Det huvudsakliga syftet att skapa ett GUI som gör att man kan använda 
PickandPlace-maskinen i EISLAB till att sätta ihop kretskort är uppfyllt. 
Maskinen är fullt användbar och alla huvuddelar i kravspecifikationen är 
uppfyllda. Det finns med en del funktionalitet i programmet som inte 
efterfrågades i kravspecifikationen men som vi efter samråd med 
handledaren bestämde oss för att lägga till. 

Under utvecklingens gång har vi stött på diverse problem, främst var det 
problem med QT och dess kompilering. De felmeddelande man fick ut 
från Visual Studio i dessa fall var ofta väldigt kryptiska och svårtolkade. 
Trots intensivt googlande på internet var det ibland väldigt svårt hitta 
lösningar på detta.  

Dessa problem har i sin tur lett till att viktiga delar i den ursprungliga 
designen inte kunnat genomföras på tänkt sett. Istället har vi fått ta till 
andra programmeringstekniska lösningar som ibland motsäger en god 
objektorientering. 

Mer tid än beräknat gick också åt till att förstå hur de existerande APIna 
för maskinen respektive kameran fungerande. Viss del av detta kan 
härledas till att den dokumentation som fanns tillgänglig på en del 
punkter var både bristfällig och svåråtkomlig. 

I dokumentationen fanns beskrivet hur man skulle göra för att skapa 
kommandon som maskinen kan utföra. Detta fungerade för maskinens 
dispensingkommandon, däremot fungerade det inte alls för pick- och 
place-kommandon. Trots att vi följde instruktionerna som fanns utförde 
inte maskinen kommandot. För att få pick- och place-operationerna att 
fungera så var vi tvungna att ta bort en rad programkod från 
kommandoklassen som hanterar dessa operationer i MachineAPI. 
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4.1 Vidare utveckling 
Programmet kan relativt enkelt byggas ut i framtiden. Egna kommandon 
skapas efter behov och implementeras under GUIMachineCommands. När 

detta är gjort så kan man använda dessa i både CameraWidget eller 

MainWindow utan problem. 

Då framförallt CameraWidget utför saker beroende på vilket Interaction 
Mode som programmet befinner sig i så implementerar man bara nya 
såna lägen om man vill att programmet ska göra andra saker än de som 
redan finns tillgängliga. 

Den stora nackdelen med det befintliga upplägget är att det förmodligen 
kan bli ganska bökigt få en bra överblick av både CameraWidget och 

MainWindow då båda redan är ganska stora och vid vidare 
implementation kommer att växa ytterligare. 
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 Appendix A  

Filformat vid inläsning av kommandolista 
Måttenhet: mikrometer. 1 punkt = 1 mikrometer i x-led, 1 punkt = 2 
mikrometer i y-led, 1 punkt = 5 mikrometer i z-led. 

Origo är det vänstra nedre hörnet. 

Varje kommando inleds med en kommandotyp och fyrkant (#) används 
som separator i strängarna. 

Det första som alltid laddas in är koordinater för tre hörn på kortet, dessa 
är heltal (int) och formatet är: 

CardPoints#nedre vänstra x#nedre vänstra y#övre vänstra 
x#övre vänstra y#övre högra x#övre högra y 

CardPoints#110000#90000#110000#150000#210000#150000 

 

Format för dispence dot, koordinater anges som decimaltal (double): 

DispenceDot#x koordinat#y koordinat 

DispenceDot#15000.0#15000.0 

 

Format för dispence polygon, koordinater anges som decimaltal (double), 
hastigheten på maskinen är ett heltal mellan 0 och 5: 

DispencePolygon#maskin hastighet#x koordinat#y koordinat#x 
koordinat# y koordinat 

DispencePolygon#1#17500.0#10000.0#20000.0#10000.0#2000
0.0#20000.0 

Antalet x och y koordinater i dispence polygon varierar beroende på 
antalet punkter men formatet kommer ej att påverkas, det blir bara fler 
värden och separatorer.



 

 

 

Format för pick, koordinater anges som heltal och vinkeln anges som ett 
decimaltal (float), kommandotyp (Pick eller Place), komponentnamn och 
komponenttyp är strängar av typen QString: 

Pick#kommandotyp#komponentnamn#komponenttyp#x 
koordinat#y koordinat#vinkel 

Pick#Pick#Komponent1#Komponent#130000#90000#0.96 

 

Format för place, koordinater anges som decimaltal av typen double och 
vinkeln anges som ett decimaltal av typen float, kommandotyp (Pick eller 
Place), komponentnamn och komponenttyp är strängar av typen QString. 

Kortvinkeln ska alltid vara 0 när ett place kommando skapas i ett externt 
program. 

Place#kommandotyp#komponentnamn#komponenttyp#x 
koordinat#y koordinat#vinkel#gammal-kortvinkel 

Place#Place#Komponent1#Komponent#130000.0#90000.0#0.96
#0 

 

Format för PhotoCommand, koordinater anges i double. 

Photograph#x koordinat#y koordinat#x koordinat#y koordinat#x 
koordinat#y koordinat#x koordinat#y koordinat#pick kommando 
is sträng format enligt ovan 

Photograph#100000.0#110000.0#150000.0#110000.0#100000.
0#80000.0#pick kommando 

 

Format för imageprocessing, detta kommando är inte utvecklat så den 
innehåller enbart en textsträng i formatet QString: 

ImageProcessing#textsträng



 

Appendix B 
 

Manual 

Maskinen 

Man slår på maskinen på ON-knappen och man slår av den med OFF-
knappen. Det finns även en nödstopp-knapp man kan använda om man 
upptäcker att något håller på att gå galet under användning. Den är stor och 
röd. 

Maskinen har en ratt att ställa in vakuumtrycket som används vid 
pick/place-operationerna. Ovanför ratten finns en mätare som talar om hur 
stort trycket är just nu. Vakuumpumpen är belägen 2m till höger om 
maskinen och slås på med en knapp på ovansidan. 

Maskinens plockverktyg sitter fast med en magnet och kan enkelt lossas för 
hand. Sprutan sitter fast med skruvar och verktyg behövs för att avlägsna 
den.  

Placera kort och komponenter för hand på maskinens arbetsyta, detta ska 
göras när maskinen är avslagen för att undvika olyckor. 

Det har hänt att maskinen låsts sig i ytterlägen, då går det inte att starta 
programvaran och initiera maskinen. Om detta händer på man trycka loss 
den rörliga delen för hand. Det räcker med att man rör den lite för att man 
åter ska kunna köra programvaran och få igång initieringen. 

  



 

Programvara 

När programvaran är startad är maskinen och kamerorna initierade och klar 
att användas. 

Kameror 

Maskinen har tre stycken kameror som kan leverera bilder till användaren, 
dessa kan väljas med knapparna i GUIts övre vänstra hörn eller med 
tangenterna(F2-F4). Aktuell kamera visas på labeln belägen ovanför 
kamerabilden.

 

 

• Overview - Översiktsläget 
(F2) 

• Detail – Detaljläget (F3) 

• Under - Underkameran (F4) 

Kamerabilden kan zoomas, detta kan göras på två olika sätt. Dels med att 
manuellt skriva in till vilket Z-värde man vill köra kameran i den manuella 
inmatningsrutan i övre högra hörnet. Detta värde kan vara i 
storleksordningen 0-47000. Ifall bilden är otydlig med detaljkameran 
används in- eller utzoomning för att fokusera bilen. När bilden är fokuserad 
kan Z-värde användas för att mäta höjd. 

 

Man kan även använda sig av +/- tangenterna på det numeriska 
tangentbordet. Där + zoomar in och – zoomar ut kameran. Hur mycket den 
zoomar bestäms här av vilket värde som är inställt i de två rullistorna 
belägna på den högra sidan av GUIt. 



 

 

Den övre rutan representerar zoomen för Översiktskameran och den kan ha 
värden mellan 250 – 2500 där varje steg är 250. Den nedre rutan är aktiv 
när detalj- eller underkameran är aktiv. Den har ett område mellan 50 – 500 
där varje steg är 50. 

Interaction Modes 

Programmets Interaction Modes används till att utföra olika uppgifter med 
maskinen. Det flesta Interaction Modes kan väljas direkt med hjälp av 
knapparna i GUIts vänstra del dock inte alla. Generellt är att i alla lägen kan 
man flytta maskinen med vänster musknapp medan man med den högra ska 
utföra markeringar av punkter och såna saker. Instruktioner om vad man 
ska göra presenteras för användaren i den vänstra textboxen belägen till 
vänster under kamerabilden.  

Följande Interaction Mode finns.

 

• Dispence Dot (D) 

• Dispense Polygon (F) 

• Pick (A) 

• Place (S) 

• Move (M) 

• Calibrate (C) 

• Workarea (W) 

• Photograph (P) 

• Cardpoints 

• ImageProcessing 

• ShowPicture



 

Aktuellt Interaction Mode visas alltid med labeln som är belägen ovanför 
kamerabilden. 

 

Move – Används för att flytta maskinen.  

När maskinen startas är den alltid inställd i läget move vilket är det absolut 
vanligaste läget att använda. I move flyttar man maskinen genom att trycka 
på kamerabilden med musknappen. I detta läge går det bra att använda 
både vänster och höger musknapp för att utföra förflyttningen. 

Att flytta maskinen kan man göra på två andra sätt också, dels genom 
inmatningsfälten i Manual Control där man anger en specifik plats. Det går 
även bra att flytta med piltangenterna, dessa är inställda på att flytta 
maskinen 2000 i X-led och 1000 i Y-led. I båda fallen blir det 0.2 cm i 
verkligt avstånd. Dessa avstånd gäller i kamerans översiktsläge. I detaljläge 
och underkameraläget så flytta man maskinen 300(X) respektive 150(y) 
vilket är 3mm. I moveläget kan man få ett felmeddelande Out of Bounds, 
det betyder att man försöker flytta maskinen till en position utanför den 
fasta arbetsytan. 

Calibrate – Används för att kalibrera eventuella offsets för dispensersprutan 
eller plockverktyget om det visar sig att orginaloffseten som finns inte är 
korrekta. För att kalibrera dispensern så kör man en dot-operation. Därefter 
kollar man var lödpastan hamnade, om den inte är på det förväntade stället 
så väljer man Calibrate och sedan på knappens meny dispenser. 

 

 Därefter högerklickar man på bilden vart den aktuella lödpastan hamnade. 
På samma sätt kalibrerar man Pick, man kör en pick-place operation tittar 
på vart komponenten plockas upp(ska ju vara i mitten) och sen markerar 
man vart den försökte plocka upp den med högerklick på kamerabilden. 



 

Workarea – Representerar hela arbetsytan i kamerabilden. Detta visas som 
ett rutnät. Den används för att flytta maskinen långa sträckor över 
arbetsytan. Både vänster och höger musknapp fungerar för ändamålet. 

Card Points – Används för att markera ett korts position. På så sätt kan 
man använda samma kommandokö att populera flera kort. Här måste man 
markera tre hörn på kortet. Man börjar med att markera det nedre vänstra 
hörnet, därefter det övre vänstra och sista det övre högra. Man flyttar som 
vanligt maskinen med vänster musknapp medan man använder höger till att 
markera hörn. En fördel är att man gör själva markeringen av hörnen i 
detaljkameraläget eftersom det blir mer exakt då. Därefter byter man till 
översiktskameran för att flytta till nästa hörn. I detta läge kan man få ett 
meddelande om att kortet ligger för snett. Programmet kräver att kortets 
lutning är högst 10 grader, då dispense annars fungerar dåligt. 

Dispence Dot - Används för att sätta ut lödpasta på en specifik punkt. När 
det läge är valt så kan man flytta maskinen som vanligt med 
vänstermusknapp på kamerabilden. När man funnit den punkt man vill sätta 
ut lödpastan på markerar man den med höger musknapp.   

Dispence Polygon – Används precis på samma sätt som dot, men i detta 
fall vill man sätta ut lödpasta mellan två eller flera punkter(med höger 
musknapp). 

 

Det viktiga att tänka på här är att man bara kan köra maskinen vågrätt och 
lodrätt så man kan inte sätta ut lödpasta diagonalt. Programmet 
kompenserar automatiskt om man inte sätter sina punkter exakt vågrätt 
eller lodrätt mot föregående punkt. Innan man sätter ut den andra punkten 
kan man välja med vilken fart som maskinen ska dispensa. Det görs med 
boxen dispence speed belägen under kamerabildens nedre vänstra hörn. 
Man kan ha olika dispence speed mellan olika punkter. Välj punkt A, välj 



 

fart, välj punkt B, välj annan fart, välj punkt C, välj annan fart välj Punkt D 
osv.  

 

Det finns 5 olika farter att välja mellan(1-5) där 1 är den långsammaste 
farten. 

Pick – Används för att plocka upp en komponent från arbetsytan.  Börja 
med att markera komponentens övre vänstra hörn, sedan övre högra och 
avsluta med det nedre vänstra hörnet. Därefter räknas automatiskt 
mittpunkten på komponenten fram vilken sedan används som plockplats för 
maskinen. För att kunna använda plockverktyget måste maskinens 
tillhörande vakuumpump vara påslagen annars kommer ingenting att hända. 
Fungerar det ändå inte kan man via ratten på maskinen ställa in ett 
"kraftigare vakuum" så att verktyget kan hålla fast komponenten med sitt 
sug. 

Place – Används för att placera ut en komponent på kortet. Det ska köras i 
anslutning till en pick-operation annars fyller den ingen funktion. Börja med 
att markera övre vänstra hörnet där du vill att komponenten ska hamna, 
sedan övre högra hörnet och avsluta med nedre vänstra hörnet. 

Photograph – Används i huvudsak till att fotografera komponenternas hörn 
för att få en exakt position var de befinner sig. Börja med att markera 
komponenten övre vänstra hörn, sedan övre högra och avsluta med nedre 
vänstra. Fotograferingen sker sedan automatiskt och när komponenten är 
fotograferad kommer en komponentknapp att bli synlig för användaren, 
dessa är belägna i GUIts nedre del. 

Show Picture – Ett eget interaction mode som endast går att komma åt via 
komponentknapparna. 

   

Dot, Polygon, Pick, Place och Photograph är alla kommandon. Dessa körs 
inte direkt när man är klar med instruktionerna utan istället får man upp tre 
knappar, Delete/Execute/Enqueue. 



 

 

Med Delete tar man bort det nyligen skapade kommandot.   

Med Execute så kör man ett kommando direkt.  

Med Enqueue används till att köa upp ett kommando för körning vid ett 
senare tillfälle. 

Delete kan väljas direkt så fort man markera minst en punkt på något av 
kommandona medan Execute och Enqueue inte kan väljas innan hela 
kommandot är färdigt. 

Command List 
 

 

I kommandolistan hamnar alla kommandon vi köat. Listan har tre tillhörande 
knappar Run Commands, Remove och Modify.  

Modify används för att modifiera ett kommando, den visar var de gamla 
punkterna är utsatta på kamerabilden(förutsatt att man befinner sig på rätt 
plats med bilden), sen får man markera nya punkter om man inte är nöjd. 

Run Commands kan köra ett, flera eller alla kommandona från listan. Ifall 
inget kommando är markerat betyder det att den kommer att köra alla. 

Remove tar bort alla markerade kommandon från listan. 

Kör man flera kommandon från kön kommer labeln Running att visa vilket 
som körs i detta nu. På så sätt kan man bilda sig en uppfattning om hur 
många fler som måste köras innan den är klar. 

 



 

 

Text Window 
 

 

I textfönstret visas information om vad användaren ska göra(t.ex. markera 
övre högra hörnet) eller vilken kamera man precis aktiverat. Väljer man att 
kryssa i rutan Log så kommer allt som skrivs I textrutan även att skrivas till 
en loggfil på hårddisken. 

Crosshair 

 

Med rutan Crosshair ikryssad så får man fram ett kors som visar mitten på 
kamerabilden. 

 

 



 

Component Buttons 
 

 

Komponentknapparna är 12 stycken till antalet och aktiveras för användning 
när man fotograferat en komponent. När man väljer en komponent får man 
upp en meny över vilka saker man kan utföra på den komponenten. 

 

Show Component Info – Skriver ut information om komponentens 
tillstånd i textfönstret. Så som positioner för hörn och mittpunkt, vinkeln 
som används i en pick-operation etc. 

Show Images – Här kan man via en undermeny välja att titta på 
hörnbilderna, man hamnar då i mode Show Picture där man kan välja en ny 
punkt för hörnet med höger musknapp om man inte är nöjd med den 
befintliga. Därefter använder man Set New Images på aktuellt hörn för att 
uppdatera positionen. 

Set New Images – Används för att spara den nya punkten som man satt i 
Show Images. 

Move to Component – Flyttar maskinen till denna komponents mittpunkt. 

Delete – Tar bort denna komponent. 

Pick/Place Component – Används till att antingen köra eller köa en 
pick/place operation för komponenten. 



 

Set Name/Type – Används för att sätta ett eget namn på komponenten, 
man kan även sätta en specifik typ. Flera komponenter ska inte ha samma 
namn efter som dom då inte kan åtskiljas. 

 

Ladda kommandolista 

     

1. Tryck på File i menyn och välj Load command list.  
 

 
2. Välj filen som ska laddas in. 
3. Tryck på Öppna knappen för att öppna filen. 



 

 

Spara kommandolista 

1. Tryck på File och välj Save command list. 
2. Ange ett namn på filen i Filnamn fältet eller välj att skriva över en 

existerande fil. 
3. Tryck på Spara knappen för att spara filen. 

 

Ladda inställningar 

 

1. Tryck på Settings i menyn och välj Load settings. 
2. Välj filen som ska laddas in. 
3. Tryck på Öppna knappen för att öppna filen. 

 

Spara inställningar 

1. Tryck på Settings i menyn och välj Save settings. 
2. Ange ett namn på filen i Filnamn fältet eller välj en existerande fil att 

skriva över. 
3. Tryck på Spara knappen för att spara filen. 

 



 

Ändra inställningar för applicering av lödpasta 

1. Tryck på Settings i menyn och välj Dispence settings. 
 

 
2. Ändra på de inställningar som behöver ändras. 
3. Tryck på Ok knappen för att spara de nya inställningarna eller på Quit 

knappen ifall inga nya inställningar ska sparas. 
 

X- Y- och Z-offset ändrar offset mellan kameran och nålen som sätter ut 
lödpastan. 

Needle-offset ändrar offset för hur långt ner nålen ska sjunka mot 
arbetsytan när lödpastan appliceras på kortet. 

Machine speed anger hastigheten för maskinen under tiden då lödpastan 
appliceras. 

Start time, Stop time och Suckback time ställer in start och stopp tid för när 
lödpastan appliceras samt tiden när nålen suger tillbaka lödpastan efter att 
maskinen stannat. 

 



 

Ändra inställningar för plockverktyget 

1. Tryck på Settings i menyn och välj Pick and place settings. 

 
2. Ändra på de inställningar som behöver ändras. 
3. Tryck på Ok knappen för att spara de nya inställningarna eller på Quit 

knappen ifall inga nya inställningar ska sparas. 
 

X- och Y-offset ändrar offset mellan kameran och plockverktyget. 

Wait-time after pick ställer in hur länge maskinen står still efter att 
plockverktyget plockat upp en komponent. 

Wait-time after place ställer in tiden hur länge maskinen står still efter att 
plockverktyget placerat en komponent. 

Pick press-down time och place press-down time ställer in tiden som 
plockverktyget applicererar tryck på komponenten när den plockar upp 
respektive placerar ut en komponent. 

Height of head-tool anger hur långt ner plockverktyget ska åka när den 
plockar upp en komponent, måttenheten anges i mikrometer. 

Delta z headtool to floor, pick ställer in hur långt det är mellan arbetsytan 
och plockverktyget vid dess lägsta position. 

Delta z headtool to PCB, place ställer in hur långt det är mellan kretskortet 
och plockverktyget i dess lägsta position. 




