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Resumé 
Denne rapport beskriver processen og de metoder, der er brugt under arbejdet på Aarhus Universitets 

Ingeniøruddannelses bachelorprojekt for linjen Elektrisk Energiteknologi. Rapporten omhandler 

udviklingsprocessen af en Deltarobot, hvorpå der implementeres en laser, som skal kunne skære og gravere 

i forskellige materialer. Robotten skal kunne importere en tegnefil, med linjer, cirkler og polynomier, fra et 

CAD-program (Computer Aided Design) og ud fra dette skære eller gravere motivet. 

Robotten bliver set som en færdig hardwareløsning, med undtagelse af laseren.  Robotten er 

programmeret på en Lenze-PLC og koden er skrevet i sproget struktureret tekst. 

Den anvendte udviklingsproces er en iterativ udgave af ASE-modellen og er fokuseret hen mod en 

funktionel prototype. 

Projektet er afsluttet med en accepttest, defineret ud fra kravspecifikationen, som har bestået 20 ud af 28 

testpunkter. Seks af testpunkterne der er dumpet, er afhængig af laseren og blev slet ikke testet. 

Laseren blev ikke implementeret, men projektet resulterede i en robot der kan importere en tegnefil fra et 

CAD-program og tegne motivet med en tusch. 

Abstract 
This paper describes the process and methods used during the bachelorproject at Aarhus Universitys 

School of Engineering under the Electrical Power Technology field of study. The paper covers the 

development process of a deltarobot with a laser cutter implemented, which can cut and engrave different 

materials. The robot is supposed to import a drawing file, with lines, circles and polynomials, from a CAD-

program (Computer Aided Design) and from that, cut or engrave the motive. 

The robot will be viewed as a finished hardware solution, except the laser. The robot is programmed on a 

Lenze-PLC and the language of the code is structured text. 

The development process is iterative version of the ASE-model and is focused towards a functional 

prototype. 

The project ended with an acceptance test, defined from the specification of demands, which passed 20 

out of 28 testpoints. Six of the testpoints which failed, depended on the laser and was not tested.  

The laser was not implemented, but the project resulted in a robot, which can import a drawing file from a 

CAD-program and draw the motive with a pen.  
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1 Forord 
Rapporten er udformet af Per Stanley Hansen (Elektrisk Energiteknologi) og Mads Wendelboe Krogsgaard 

Krüger (Elektrisk Energiteknologi) i forbindelse med bachelorprojekt på Ingeniørhøjskolen Aarhus 

Universitet, ved vejleder Michael Alrøe. Projektet er udført i efterårsperioden 2017 og afleveret til fristen d. 

19/12/2017. Projektet er dokumenteret med projektdokumentation, procesdokumentation og video af 

færdigt produkt, som kan findes i afleveret bilag. 

Kildereferencer i denne rapport er angivet med referencenumre omsluttet af firkantede klammer, eks. [1]. 

Selve referencen findes under afsnittet Referenceliste, hvor der er angivet forfatter, titel på materiale, 

årstal, url til webside og andet relevant data. Referencer til figurer og tabeller vil være angivet ved 

referencetypen efterfulgt af nummer, eks. som ses på figur 7 eller findes i tabel 3. Referencer til bilag 

angives på samme måde, men med særlig angivelse af, at referencen forefindes i bilag, eks. ses i 

Bilag/<Dokumentnavn> side 38. Bilaget, der henvises til, vil findes afleveret sammen med rapporten. 
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2 Indledning 
Laser Cutter with Delta Robot er et proof of concept projekt udbudt af Ingeniørhøjskolen Aarhus 

Universitet. Målet med projektet er at implementere en laser, der kan anvendes til skæring og gravering i 

forskellige materialer på en Deltarobot fra Marel. Robotten som laseren ønskes implementeret på, kan ses 

på Figur 1, som viser hvordan den så ud fra start. 

 
Figur 1 Marel Deltarobot 

Robotten har tidligere været brugt til pick and place løsninger i fødevareindustrien, og er sidenhen blevet 

stillet til rådighed for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Udover kravet om at der skal implementeres en 

laser til skæring og gravering på robotten, har der været åbent for justeringer i forhold til deltageres 

interesser og kompetencer. Disse justeringer er blevet godkendt af vejleder i form af en forprojektrapport, 

som er udført i forårsperioden 2017. 
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2.1 Problemformulering 
Målet med projektet er at implementere en laser på en deltarobot, der kan bruges til at skære og gravere i 

forskellige materialer. 

Laseren vil bevæge sig rundt i xy-koordinatsystemet ved hjælp af robotten. Brugeren skal have mulighed for 

at betjene maskinen ved hjælp af en brugergrænseflade. På brugergrænsefladen skal det være muligt at 

importere en skærefil tegnet i et CAD (computer-aided design) program. Ud fra CAD-filen skal laseren 

kunne gravere eller skære objekterne automatisk. 

Den importerede skærefil skal kunne vises visuelt på brugergrænsefladen, hvor det skal være muligt at 

tilpasse størrelse og placering på objekterne i skærefilen, så det passer til laserens arbejdsområde. På 

brugergrænsefladen skal det være muligt at styre robotten manuelt i tilfælde af service eller en kollision.  

Den nuværende robot vil blive set som et færdigt produkt, som der implementeres en laser på. Det vil sige 

at der ikke bliver ændret på hardwareopsætningen, men laseren vil blive tilpasset til den nuværende 

opsætning. Der vil dog blive tilføjet forskellige sikkerhedsforanstaltninger der måtte være ved brug af laser. 

På softwaresiden vil robottens grundlæggende opsætning blive genbrugt, som fx. præcisionsregulering og 

omformerdrev-parametre. Ligeledes vil Lenzes færdige biblioteker blive brugt. 

2.2 Arbejdsfordeling 
Hovedansvarsområderne har fra start været delt ud, hvor Mads stod for robotdelen og Per for laser- og 

CAD håndteringsdelen. Ansvarsområderne er fordelt ud efter, hvad deltagerne har fundet spændende. 

Undervejs har Per dog overtaget nogle områder på robotdelen pga. tidspres på denne. Der har været afsat 

tid, hvor begge deltagere har arbejdet på fællesområder som kravspecifikation, arkitektur osv., for at 

arbejdsbyrden blev ligeligt fordelt på dette område.  

Den endelig arbejdsfordeling kan ses på Tabel 1. 

Arbejdsfordeling 

Per Stanley Hansen - Analyse – Import af CAD 
- Analyse – Laser 
- Design – Laser (HW) 
- Design – PLC (SW) – Overordnet struktur 
- Design – PLC (SW) - CAD 
- Design – PLC (SW) – Robot – safetyCtrl, indicatorLamp, circleMotion 
- Proces – Projektleder – Tidsplan, Kanban board, mødeindkaldelser 

Mads Krüger - Analyse – Robottens arbejdsområde 
- Design – PLC (SW) – Robot – robotCtrl, robotSeq, lineMotion, 

homeMotion 
- Proces – Ansvarlig for GIT, Slack 

Tabel 1 Arbejdsfordeling 
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3 Afgrænsning 
For at give et overblik over afgrænsningerne i projektet er der udført en MoSCoW analyse. Analysen bruges 

til at forklare hvad der skal, bør og kan opnås med projektet indenfor tidsrammen. 

Denne MoSCoW-model virker ved at kategorisere alle elementer til projektet ind i fire grupper. Første 

gruppe som er ”Mo” i MoSCoW-modellen står for ”must”, hvilket vil sige at det er disse ting, som er en 

absolut nødvendighed for at kunne kalde projektet opfyldt. Næste er ”S” som står for ”should”, hvilket er 

de ting som man burde have med, men som ikke er en absolut nødvendighed. Tredje er ”Co” som er 

”could”, der er ting man kan have med. Den sidste gruppe er ”W” som er ”won’t”. Dette er ting man ikke vil 

inkludere i projektet. 

 

Mo (Must) 

• Gravere i træ, plast eller metal. 

• Sikkerhed tilsvarende laser. 

• Gravere eller skære i linjer ud fra en CAD-tegning. 

S (Should) 

• Skære i træ, plast eller metal. 

• Gravere eller skære i cirkler ud fra en CAD-tegning. 

• Styre robotten manuelt. 

Co (Could) 

• Brugergrænseflade via. HMI (human machine interface). 

• Gravere eller skære i polynomier ud fra en CAD-tegning. 

• Visuelt vise CAD-tegning på HMI. 

• Mulighed for at skalere objekterne i CAD-tegning på HMI. 

• Mulighed for at flytte rundt på objekterne indenfor laserens arbejdsområde på HMI. 

W (Won’t) 

• Ændre robottens nuværende hardwareopbygning. 

 

Projektet vil bestå af flere prototyper. Første prototype vil bestå af de vigtigste punkter fra MoSCoW 

analysen. Derefter vil de efterfølgende prototyper blive udvidet løbende med de resterende punkter. 

Kravspecifikationen vil ikke indeholde alle krav for det endelige system, men blive opdateret løbende som 

punkterne fra MoSCoW analysen inddrages i prototyperne.  

Selvom der ikke vil blive ændret på robottens nuværende hardwareopbygning, vil der stadig være tilføjelser 

i form af montering af laser på deltarobotten. 
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4 Systembeskrivelse 
Systemet der skal udvikles i dette projekt, er skitseret med et rige billede, som kan ses på Figur 2. Dette rige 

billede giver et overblik over de vigtigste moduler, som systemet består af. 

 
Figur 2 Rige billede af Laser Cutter with Delta Robot system 

Systemet består af fire motorer, der får robotarmen til at bevæge sig rundt. Disse fire motorer bliver styret 

fra to omformerdrev, der hver kan styre to motorer ad gangen. På robotarmen sidder værktøjet, som i 

dette tilfælde er en laser. Alle nødstop og lågekontakter er forbundet til et nødstopsrelæ, som ud fra disses 

tilstand kobler hovedstrømmen til robotmotorerne ud eller ind. Til brugergrænseflade er der en HMI, 

hvorfra robotten kan betjenes. Robottens tilstand vil blive visualiseret ved hjælp af en lysindikator, der kan 

lyse forskellige farver. Alle disse ting er forbundet til en PLC, hvorfra hele systemet styres. 

Hardwaremæssigt består robotten af alle tingene, undtagen laseren, som skal implementeres i systemet. 

På softwaresiden skal der laves software til HMI og PLC, hvorfra hele systemet styres fra. Parametre i 

omformerdrevene vil blive genbrugt med nuværende værdier. 

 
Figur 3 Deltarobotarm 

På Figur 3 ses et billede af robotarmen. Øverst, fastsat på kabinettet, sidder motorerne der styrer 

robotakserne og derved hele robotarmens bevægelser. For enden af aksearmene 1-3 sidder, via kugleled, 

de nedadgående arme, der gør at den kan bevæge sig frit i xyz-planet. For enden af aksearmen C i midten 

sidder teleskoparmen, som kan få værktøjet for enden af robotarmen til at rotere om sig selv. Dog vil det 

påsatte værktøj altid pege lodret nedad. 
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5 Krav 
Ud fra problemformuleringen er der opsat en række funktionelle og ikke-funktionelle krav til systemet. Dog 

er der kun opsat krav for de punkter i afgrænsningen, der ønskes opfyldt i første prototype. 

Funktionelle krav: 

1. Generelle krav 

a. System skal give brugeren systemtilstand feedback via lysindikator. 

i. Konstant blå = Sikkerhedsfejl 

ii. Konstant rød = Fejl 

iii. Konstant gul = Der er ikke importeret nogen CAD-fil 

iv. Blinkende grøn = Robot er klar til drift 

v. Konstant grøn = Robot er i drift 

b. Ved fejl skal systemet opgive en fejlkode. 

2. CAD 

a. System skal kunne importere CAD-skærefiler. 

i. Det skal være muligt at importere en ny CAD-skærefil, selvom systemet allerede har en 

skærefil lagret. 

b. System skal kunne trække linjer ud af importeret CAD-fil. 

c. System skal kunne trække cirkler ud af importeret CAD-fil. 

d. System skal kunne verificere at objekternes dimensioner ikke overstiger robottens 

arbejdsområde.  

e. System skal kunne centralisere objekterne i robottens arbejdsområde. 

f. System skal melde fejl, hvis import af CAD-fil mislykkes. 

3. Robot 

a. Robot skal kunne betjenes manuelt. 

b. Robot skal kunne køre CAD-skærefil i automode. 

c. Robot skal kunne køre i linjebevægelser. 

d. Robot skal kunne køre i cirkelbevægelser. 

e. Robot skal køre i hjemposition efter brug i automode. 

f. Robot skal under drift stoppe og gå i sikkerhedsfejl ved tryk på nødstop eller åbning af døre. 

g. Robot skal under drift stoppe ved tryk på stopknappen. 

i. Efter stop skal robot kunne fortsætte igen ved tryk på startknappen. 

4. Laser 

a. Laser skal kunne gravere i træ, plast eller metal. 

b. Laser skal kunne skære i træ, plast eller metal. 

c. Alle sikkerhedskrav skal være opfyldt ved anvendte type laser. 
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Ikke-funktionelle krav: 

1. Generelle krav 

a. PLC scan-tider i robotsoftware må ikke overstige 3,2ms. 

2. CAD 

a. System skal kunne importere filer op til 1 mb. 

b. System skal kunne trække linjeværdier ud med 2 decimaler. 

c. System skal kunne trække cirkelværdier ud med 2 decimaler. 

3. Robot 

a. Robot skal have et arbejdsområde på 1x1m. 

b. Robot skal kunne kører i linjebevægelser indenfor +/- 1mm med en hastighed op til 100mm/s. 

c. Robot skal kunne kører i cirkelbevægelser indenfor +/- 1mm med en hastighed op til 100mm/s. 

4. Laser 

a. Laser skal kunne skære eller gravere i minimum 15 min uden pauser. 

b. Laser må højst have en afvigelse på 1mm. 

c. Laser må max veje 5kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektrapport  Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 

Side 11 af 53 
 

6 Metode (udviklingsværktøjer og proces) 
I dette afsnit vil der være en beskrivelse af de udviklings- og procesværktøjer, der er blevet brugt under 

projektets forløb. For yderligere detaljer henvises der til dokumentet ’Bilag/Proces/Procesbeskrivelse’. 

6.1 Udviklingsforløb 
I udviklingen af bachelorprojektet er der taget udgangspunkt i de udviklingsværktøjer der er brugt i tidligere 

semestre. Disse er så blevet tilpasset, på den måde det fungerer bedst, til projektet. Der har fra starten 

været fokus på en iterativ proces, hvor tingene bliver revurderet regelmæssigt. Udgangspunktet har været 

ASE-modellen, som er lært at kende på 2. semester, hvor den nu er blevet kombineret med en iterativ 

proces. 

 
Figur 4 Udviklingsmodel 

På Figur 4 ses en oversigt over udviklingsmodellen i projektet, som er en modificeret udgave af ASE-

modellen. Denne model viser hvordan flowet har været under udviklingsprocessen. Der har været benyttet 

en iterativ proces på modellen, hvilket vil sige man kan vende tilbage til tidligere punkter. Ikke alle 

punkterne på modellen har været benyttet, da laseren ikke blev implementeret. De vil dog være relevant, 

når den implementeres i en senere prototype. 

Hver iteration har haft en varighed på to uger. Disse iterationers perioder har været defineret i tidsplanen. 

Ud fra tidsplanen er der lavet et Kanban board for hver iteration med tilhørende opgaver. Efter hver 

iteration er der holdt status, hvor erfaringer er indsamlet. Ud fra disse erfaringer har det måske vist sig, at 

det er nødvendigt, at revurdere visse specifikationer i projektet. Derefter er tidsplanen opdateret. 
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Figur 5 Oversigt over arbejdsmetode 

Da PLC software er én samlet projekt-fil, kan man ikke arbejde mere end en person på projekt-filen af gang. 

Det har derfor været nødvendigt, at have flere projekt-filer i gang på samme tid, når der har været to 

personer på projektet. For at strukturere dette har der været aftalt en arbejdsmetode, som er vist på Figur 

5. Først blev der oprettet et hovedprogram med den grundlæggende struktur for PLC softwaren. Ud fra 

hovedprogrammet har hver enkelt person så oprettet sin egen projekt-fil, som personen har implementeret 

sin kode i. Hovedprogrammet er så efterfølgende blevet opdateret løbende med de færdigtestede stykker 

kode, hver enkelt person har haft. Sådan fortsatte det, til produktet var færdig til accepttest. 
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6.2 Planlægning 
Det tidsmæssige aspekt i projektet er planlagt ved hjælp af en tidsplan og et Kanban board. Tidsplanen har 

fungeret som en overordnet plan for projektet. I tidsplanen er otte iterationer defineret med en længde på 

2 uger hver. Ved hver af disse iterationer er der oprettet et Kanban board, som indeholdt periodens 

opgaver brudt ned i mindre bidder. Der er gjort nogle erfaringer igennem hele projektet, som har gjort at 

der er forsøgt med nogle nye tiltag på både tidsplanen og Kanban boardet løbende. 

 
Figur 6 Tidsplan v2 

De første tre tidsplaner blev lavet i programmet Excel. Et eksempel ses på Figur 6, som er et udsnit fra 

tidsplan version 2. Denne model viste sig at være uoverskuelig, da hver blok var en uge lang. Det var derfor 

svært at vurdere om projektet var ved at skride. Derudover var der et stort arbejde i at rykke alle 

punkterne, når et af dem var skredet over tid. 

 
Figur 7 Tidsplan v6 

Ud fra disse erfaringer blev der skiftet over til programmet ProjectLibre [1], som blev brugt til de resterende 

versioner af tidsplanen i projektet. Et eksempel ses på Figur 7, som er et udsnit fra den endelig tidsplan 

version 6. I dette kunne alle opgaverne sekvenseres, alt efter hvilke der skulle være færdige, før andre 

opgaver kunne startes. Dette gjorde at når slutdatoen blev ændret på en opgave, så rykkede opgaven der 

ikke kunne starte før denne var færdig, sin startdato. Det vil sige at der blev sparet en masse tid på at 

vedligeholde tidsplanen. 
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Figur 8 Trello board - Iteration 8 

Til at styre Kanban boardet i hver iteration blev programmet Trello [2] brugt. På Figur 8, ses et udsnit fra 

iteration 8. Boardet indeholder opgavelisterne To do, Doing, Review og Done. Ved hver opgave blev der sat 

en ansvarlig person på. Det viste sig undervejs, at det hurtigt kunne blive uoverskueligt med hvilke opgaver 

der har højest prioritet. Derfor blev farverne på opgaverne grøn, gul og rød tilføjet, hvor de røde har højest 

prioritet, gule næsthøjest prioritet og grønne lavest prioritet. 

For at se tidsplansversionerne under projektet, henvises der til mappen ’Bilag/Proces/Tidsplan’. 

6.3 Projektadministration 
Til versionsstyring er der brugt GIT [3] via programmet SmartGit [4]. Dette er brugt til samtlige filer, da det 

ud over versionsstyrring, også er brugt til fildeling mellem computere. Der er udelukkende brugt master-

branch gennem hele projektet. På Figur 9 ses et udsnit af commits til master-branch. Her er det nemt at se 

hvornår og hvem der har committed ting. 

 
Figur 9 Udsnit af GIT commits 

Ud over GIT’s versionsstyring er der efter hver kode-session arkiveret en ny version af programmet. På den 

måde er det nemt at gå tilbage og åbne en tidligere version. 

 

 

 



Projektrapport  Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 

Side 15 af 53 
 

Den interne kommunikation er foregået over programmet Slack [5]. Der både fungerer som nem chat, men 

også nem måde at vise hinanden figurer til review. Slack er også blevet koblet op med GIT, så når der bliver 

pushed i GIT, bliver det også meddelt i Slack. Dette kan ses på Figur 10. Det var et godt hjælpeværktøj, der 

holdte deltagerne i gruppen ajour. 

 
Figur 10 Udsnit af GIT-meddelelse på Slack 

Dog er størstedelen af kommunikation foregået mundtligt i projektlokalet. 

6.4 Konflikthåndtering 
Under hele projektet har der været en god og professionel kommunikation i gruppen. Derfor har der 

hellere ikke været nogle decideret konflikter, da der er blevet snakket om tingene, inden de blussede op til 

en stor konflikt. 

Da Mads gik ned med stress, viste det sig også hvor vigtig kommunikation er for at undgå konflikter. At der 

hurtigt blev snakket om det i gruppen og at Mads har været meget åben omkring det, gjorde at det ikke 

ledte til en konflikt. Per har været lidt frustreret over situationen, men efter en snak med vejleder Michael 

Alrøe blev der lagt en plan for, hvad der skulle gøres, for at begge parter gennemførte projektet. Dette 

indebar at Mads gik ned i tid og Per satte implementeringen af laser på standby, for at overtage nogle af 

Mads’ robotopgaver. 
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7 Analyse 
I dette afsnit vil analysearbejdet der er lavet i projektet blive beskrevet. Ud fra problemformulering og krav 

er der identificeret nogle kritiske områder, hvor der bør laves noget analysearbejde før designfasen. 

7.1 Import af CAD 
Under analyse af import af CAD-filer er der som det første undersøgt, hvordan en ekstern fil kan hentes ind 

i systemet. I dette system skal filen hentes ind i en PLC, som er en Lenze Controller 3200 C [6]. PLC’en kører 

med operativsystemet Windows CE, hvorfra selve PLC programmet kører. PLC’en programmeres i 

programmet PLC Designer [7], som er baseret på CoDeSys [8]. CoDeSys bliver også benyttet af andre PLC 

mærker som f.eks. Beckhoff, hvilket gør at der er et godt udvalg af færdige software biblioteker. Under 

undersøgelsen blev der fundet frem til biblioteket SysFile, som kan håndtere filer, der er lagret på PLC’en 

eller eksterne enheder som USB-nøgle. SysFile har mulighed for at åbne en fil kodet i ASCII, for derefter at 

kunne indlæse filens data til et bytearray i PLC programmet. Hvert byte i arrayet vil indeholde et tal der 

repræsentere en ASCII-karakter. Dette giver muligheden for at indlæse en CAD-fil af typen DXF (Drawing 

Exchange Format), som er kodet i ASCII-tekst. En anden mulighed er at finde et stykke PC-software, som 

kan generere en tekstfil med brugbart data ud fra en DXF-fil, der kan indlæses. 

Der er som det næste undersøgt, hvilke muligheder der er for at trække CAD-enheder (linjer, cirkler osv.) 

data ud fra en DXF-fil. 

DXF Works 4.02 [9] 

Dette program har mulighed for at trække linjer, cirkler og polynomier ud af en DXF-fil. Programmet er dog 

ikke gratis, og det er derfor kun muligt at trække max 100 CAD-enheder ud. 

 
Figur 11 DXF Works 4.02 - Genereret tekstfil ud fra DXF-fil 

På Figur 11 ses en tekstfil der er genereret ud fra en DXF-fil med 4 linjer og 4 cirkler. Programmet kan uden 

problemer trække koordinaterne ud. Dog har det ikke været muligt, at finde en funktion, der kan trække 

cirklens radius ud, hvilket er et must punkt. Programmet definerer også i tekstfilen, hvad type CAD-enhed 

det er. 
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DXF2XYZ 2.0 [10] 

Dette program har kun mulighed for at trække linjer og polynomier ud af en DXF-fil. 

 
Figur 12 DXF2XYZ 2.0 – Genereret tekstfil ud fra DXF-fil 

På Figur 12 ses en tekstfil der er genereret ud fra en DXF-fil med 4 linjer. Programmet kan uden problemer 

trække koordinaterne ud. Den definerer dog ikke hvilken type CAD-enhed det er. Derudover kan den ikke 

trække cirkler ud, hvilket er et must punkt. 

Afkode importeret DXF-fil 

En anden løsning ville være at afkode DXF-filen i PLC’en. Det har dog ikke været muligt at finde nogle 

færdige biblioteker til dette, og det vil derfor kræve at det blev kodet i dette projekt. Til dette er der fundet 

et DXF Reference dokument fra Autodesk, der beskriver hvordan en DXF-fil skal afkodes. 

 
Figur 13 Eksempel på opbygning af en ENTITIES sektion (Kilde: DXF Reference dokument) 

På Figur 13 ses et eksempel på hvordan en CAD-enheds (ENTITIES) sektion er opbygget. Denne sektion vil 

indeholde alle CAD-enheder, som DXF-filen indeholder. Filen indeholder mange forskellige sektioner, men 

denne sektion vil være den eneste der på nuværende tidspunkt er behov for at læse data fra. 
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Figur 14 Gruppekoder til at identificerer linjedata (Kilde: DXF Reference dokument) 

På Figur 14 ses en oversigt over gruppekoderne til at identificere linjedata. I dette projekt vil 

gruppekoderne 10, 11, 20 og 21 være relevante, som er start- og slutpunktet for en linje. Disse 

gruppekoder er dog ikke unikke for linjedata, men kan gå igen ved andre typer CAD-enheder. 

 
Figur 15 Gruppekoder til at identificerer cirkeldata (Kilde: DXF Reference dokument) 

På Figur 15 ses en oversigt over gruppekoderne til at identificere cirkeldata. I dette projekt vil 

gruppekoderne 10, 20 og 40 være relevant, som er cirklens centrum og radius. 

For yderligere detaljer henvises der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Datablade/DXF Reference’. 

Argumentation for valg 

Ud fra de valgmuligheder der blev fundet, blev løsningen med at afkode importeret DXF-fil valgt. Grunden 

til dette er at programmerne DXF Works og DXF2XYZ, som var de bedste fundne alternativer, ikke lever op 

til kravene, der er i projektet. Derudover vil der stadigvæk skulle laves noget PLC software, som kan afkode 

de genererede tekstfiler. Ved at afkode DXF-filen i PLC’en, giver det mulighed for at trække alt ønskeligt 

data ud af en DXF-fil. Problemet ved selv at designe noget software til dette er, at der kan være en masse 

scenarier, der er svære at tage højde for. Det kan bl.a. være spørgsmålet om DXF-filer bliver kodet på 

samme måde i alle CAD-programmer eller det kan variere. Derfor vil der i dette projekt som udgangspunkt 

kun være support på DXF-filer lavet i SOLIDWORKS 2017. Der kan ved senere prototyper af systemet evt. 

testes med andre CAD-programmer. 
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7.2 Robottens arbejdsområde 
Under analyse af deltarobotten er der taget udgangspunkt i de indstillinger den har fra fabrikken. 

For at få en ide om hvorledes robottens arbejdsområde ser ud, er der taget 130 punkter fordelt på 

robotarmens grænser. Ud fra disse punkter er der lavet en 3D model, der viser robottens arbejdsområde i 

et xyz-koordinatsystem. Illustrationer af dette kan ses på Figur 16. 

 
Figur 16 Illustrationer over arbejdsområdet set fra forskellige vinkler 

Der er brugt to farver for at give et bedre overblik over arbejdsområdet. Blå farve viser at punktet ligger på 

x- eller y-aksen (x=0, y=0) og rød farve viser at punktet ikke ligger på x- eller y-aksen (x≠0, y≠0). På Figur 16a 

ses en overordnet illustration af robottens arbejdsområde. På Figur 16b er arbejdsområdet set oppefra. På 

Figur 16c ses illustrationen på et xz-koordinatsystem og på Figur 16d ses arbejdsområdet på et yz-

koordinatsystem.  

Under analysen er der opdaget at koordinatsystemet ikke er parallelt i forhold til robotburets vægge. Dette, 

sammen med motoraksernes placering, gør at robottens arbejdsområde ikke er symmetrisk. 
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Når robottens arbejdsområde er fundet, kan softwarelimits sættes. Disse gør både at robotarmen ikke 

flyttes ud i en stilling hvor den kan beskadiges. Der er to slags softwarelimits der skal sættes.  

Den ene softwarelimit sættes direkte på aksearmene via PLC Designer, som gør hvor mange graders 

bevægelsesfrihed de hver især har. Disse kan ikke gøres ret meget større i forhold til fabriksindstillingerne, 

da aksearmene derved vil ramme sit eget armatur eller kugleleddene ryge ud af sin sokkel. 

Den anden softwarelimit skrives i koden, som sætter en ydre grænse for, hvor robotarmen kan bevæge sig i 

xyz-koordinatsystemet. Denne sættes så robotarmen ikke kører mod robotburet eller bordet.  

Da projektet går ud på at bruge en laser med deltarobotten, skal robotarmen kun bevæge sig rundt i to 

dimensioner. Derudover vil det være optimalt, hvis dens bevægelsesområde er kvadratisk med hensyn til 

en importeret skærefil. Ud fra Figur 16c og Figur 16d kan det ses at det største kvadratiske område ligger i 

en højde af ca. – 700. I denne højde kan et flademål på knap 700x700 mm bruges af robotarmen. 

Hvis robottens arbejdsområde skulle gøres større, ville det til dels kræve at robotarmens kabinet blev gjort 

større, men også motoraksernes armatur blev omstruktureret. 

Ud fra denne analyse vil robotten, med nuværende indstillinger og fysiske begrænsninger, kunne bevæge 

sig indenfor en arbejdsflade på: 

𝑥 = ±340 

𝑦 = ±340 

𝑧 = −700 

Det vil være bedst at vælge nogle x og y koordinater lidt mindre end det største flademål, for at robotten 

ikke kommer helt ud i sine grænser og derved kan komme til at sætte sig fast. 
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7.3 Laser 
Under analyse af laser er der undersøgt hvilke lasertyper, der kan skære og gravere. Efterfølgende er der 

undersøgt hvor disse lasertyper forhandles, for derefter at indkredse nogle mulige kandidater, der lever op 

til projektets krav. Ud fra disse mulige kandidater er der lavet en pointanalyse over relevante parametre, 

der er vigtige ved indkøb. Denne pointanalyse har ledt til en beslutning af, hvilken laser der skal indkøbes. 

Til slut er der undersøgt, hvilke sikkerhedsstandarder der bør inddrages i designfasen af lasersystemet. 

Laser typer 

Som noget af det første er der undersøgt, hvilke lasertyper der findes til skæring og gravering. De tre som 

er de mest brugte på markedet er følgende: 

• CO2 laser (gas laser) – Er ideelt til træ, akryl, glas, papir, tekstiler, plastik, folie, læder og sten [11]. 

• Fiber laser (solid-state laser) – Er ideelt til metal, belagt metal og plastik [11]. 

• Krystal laser (solid-state laser) – Er ideelt til metal, belagt metal, plastik og keramik [11]. 

En fjerde som også er fundet, men er mindre brugt, er diodelaser (halvleder laser), som er billig og har en 

kompakt størrelse [12]. 

Alle laserne har deres fordele og ulemper. Der er derfor ikke foretrukket nogle typer laser fremfor andre på 

nuværende tidspunkt, da projektet ikke er fastlåst på at skulle skære eller gravere et bestemt materiale. 

Det er dog et parameter, der kan være afgørende for valg af laser ved indkøb. 

Laserforhandlere 

Ud fra lasertyperne er der undersøgt, hvem der forhandler disse typer. Følgende blev fundet: 

• Masentia (Rofin forhandler) [13] 

• Trumpf [14] 

• Vonjan [15] 

• Makeblock Shop [16] 

• eBay (Private eller virksomheder der sælger brugte eller nye lasere) [17] 

• GearBest (Private eller virksomheder der sælger brugte eller nye lasere) [18] 

De første tre; Masentia, Trumpf og Vonjan er professionelle leverandører indenfor lasere, og har derfor 

været at foretrække. Efter kontakt med dem har det dog måtte vise sig, at de ikke har en laserløsning, der 

passer til dette projekt. Grunden til dette er, at de ikke sælger selve laserhovedet separat, men kun 

komplette lasersystemer til skæring og gravering. Dette efterlader de sidste tre, hvor der er fundet nogle 

mulige laserkandidater, der lever op til kravene i projektet. 
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Pointanalyse af laserkandidater 

I pointanalysen er der givet pointene 1-5 på parametrene ydeevne, pris, leveringstid og dokumentation.  

Diodelaser (Makeblock shop) 

Parameter Point 

Ydeevne 4 

Pris 4 

Leveringstid 5 

Dokumentation 4 

Total 17 
Tabel 2 Pointfordeling på diodelaser (Makeblock shop) 

I Tabel 2 ses pointfordelingen på første diodelaser fra Makeblock Shop, som er på 1,6W. Denne laser er 

generelt godt dokumenteret og lever op til kravene i projektet. Den kan gravere i mange forskellige typer 

materialer og skære i nogle få, som papir. Da Makeblock shop befinder sig i Holland er leveringstiden kun 

på 2-3 dage. Laseren er dog lidt dyrere i forhold til de andre tre, men det skyldes at laseren er en del af et 

hobbykit.   

For detaljer om laseren henvises der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Datablade/Makeblock shop laser’. 

Diodelaser 2 (Makeblock shop) 

Parameter Point 

Ydeevne 2 

Pris 5 

Leveringstid 5 

Dokumentation 1 

Total 13 
Tabel 3 Pointfordeling på diodelaser 2 (Makeblock shop) 

I Tabel 3 ses pointfordelingen på anden diodelaser fra Makeblock shop. Med en effekt på kun 500mW er 

det tvivlsomt om den kan skære i ting, men derudover kan den gravere i op til flere ting. Makeblock shop 

befinder sig i Holland, hvilket gør at leveringstiden er meget kort, samt der ikke skal være frygt for ekstra 

udgifter i form af skatter. Dokumentationen på den er dog næsten ikke eksisterende, og det er derfor svært 

på forhånd, at bekræfte om den lever op til kravene i projektet. 

For detaljer om laseren henvises der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Datablade/Makeblock shop laser2’. 

Diodelaser (eBay) 

Parameter Point 

Ydeevne 2 

Pris 3 

Leveringstid 3 

Dokumentation 2 

Total 10 
Tabel 4 Pointfordeling på diodelaser (eBay) 

I Tabel 4 ses pointfordelingen på diodelaseren fra eBay. Laseren har en effekt på 15W, hvilket er det 

højeste af de fire lasere, men der er meget sparsomt data på om den f.eks. kan skære i noget. Prisen er som 

udgangspunkt fin, men da den bliver sendt fra USA, kan der komme en masse ekstra udgifter i form af 

skatter. At den bliver sendt fra USA giver også en leveringstid på +10 arbejdsdage. Dokumentationen på 



Projektrapport  Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 

Side 23 af 53 
 

laseren er meget sparsomt, og det er derfor svært på forhånd, at bekræfte om den lever op til 

kravspecifikationen. 

For detaljer om laseren henvises der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Datablade/eBay laser’. 

Diodelaser (GearBest) 

Parameter Point 

Ydeevne 2 

Pris 3 

Leveringstid 2 

Dokumentation 3 

Total 10 
Tabel 5 Pointfordeling på diodelaser (GearBest) 

I Tabel 5 ses pointfordelingen på diodelaseren fra GearBest, der har en effekt på 2,5W. Udover at der er 

beskrevet at den ikke kan skære i ting, så er det ikke nævnt hvilke ting den kan gravere i. Laseren bliver 

sendt fra Kina, hvilket giver en leveringstid på +15 arbejdsdage, samt der kan komme ekstra udgifter i form 

af skatter. Dokumentationen på laseren er meget sparsom, og det er derfor svært på forhånd, at bekræfte 

om den lever op til kravspecifikationen. 

For detaljer om laseren henvises der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Datablade/GearBest laser’. 

Valg af laser 

Ud fra pointanalysen er det besluttet at valget bør falde på den første diodelaser fra Makeblock Shop. Den 

fik de højeste point og var den eneste der levede op til alle punkterne i kravspecifikationen. Prisen er højere 

end de tre andre, men når der ikke på forhånd vides om de tre andre lever op til kravene i projektet, er der 

en vis risiko ved at vælge dem. 

Under analysen viste det sig at CO2, fiber og krystal lasere nemt kostede over 100.000kr, hvilket var langt 

over budgettet i dette projekt. Dette betød at pointanalysen kun har bestået af diodelasere, som er nede i 

et acceptabelt prisniveau. 

Sikkerhedsstandarder 

Da laserstråler er skadelige for øjne og andre legemsdele, er der undersøgt hvilke sikkerhedsstandarder, 

der ville være relevant at kigge på i designfasen. 

Der blev fundet følgende: 

• DS/EN ISO 11553-1:2009 Maskinsikkerhed – Lasermaskiner – Del 1: Generelle sikkerhedskrav 

• DS/EN 12254:2010 Skærme til laserarbejdspladser – Sikkerhedskrav og prøvning 
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8 Systemarkitektur 
Der er ud fra systembeskrivelsen, blevet udarbejdet en systemarkitektur af Laser Cutter with Delta Robot. 

Systemarkitekturen er specificeret ved hjælp af et SysML [19] BDD og IBD diagram. Disse diagrammer giver 

et overblik over, hvad systemet består af og hvordan disse kommunikerer med hinanden indbyrdes. 

 
Figur 17 BDD diagram af Laser Cutter with Delta Robot 

På Figur 17 ses et BDD diagram af Laser Cutter with Delta Robot, der viser hvilke dele systemet består af. 

Blokkene beskriver de overordnede stykker hardware, hvor man kan se, hvilke grænseflader der bliver 

brugt mellem dem. De overordnede blokke som består af specielle hardwarekomponenter, har en parts 

sektion, hvor disse er angivet, som f.eks. Robot axis 1 motor ved Inverter drive 1. De firkantede parenteser 

bag nogle af komponenterne under parts definerer, at systemet består af mere end én af disse. 

Marel-deltarobotten bestod af alle delene hardwaremæssigt fra start, undtagen laseren, som skal 

implementeres i dette projekt. På softwaresiden skal der laves nyt software til PLC og HMI. HMI delen vil 

dog ikke indgå i den første prototype. Parameterværdierne fra Inverter drive 1 og 2 vil blive genbrugt. 

For yderligere detaljer om hardwaredelen, som Marel robotten bestod af fra start, henvises der til el-

diagrammerne i dokumentet ’Bilag/Projekt/Datablade/El-diagrammer’. 

For en detaljeret beskrivelse af de enkelte blokke på BDD diagrammet, henvises der til dokumentet 

’Bilag/Projekt/Arkitektur’ side 4. 
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Figur 18 IBD diagram af Laser Cutter with Delta Robot 

På Figur 18 ses et IBD diagram af Laser Cutter with Delta robot, der giver et overblik over den interne 

struktur i systemet. Man kan se hvilke blokke der er forbundet med hinanden, og i hvilken retning der sker 

udveksling mellem dem. Dette er illustreret med pilene på de enkelte porte. 

For en detaljeret beskrivelse af de enkelte signaler på IBD diagrammet, henvises der til dokumentet 

’Bilag/Projekt/Arkitektur’ side 5. 
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9 Design 
I dette afsnit er designfasen og de valg der er truffet under udviklingen af første prototype beskrevet. For 

yderligere detaljer henvises der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Design (HW-SW)’. 

9.1 Laser (HW) 
Der blev under analysen fundet frem til en laser til skæring og gravering, som skulle indkøbes. Denne laser 

blev dog ikke indkøbt, da implementeringen af laser blev droppet i denne prototype. Grunden til dette var, 

at der opstod et tidspres på robotdelen og resurserne derfor blev flyttet derover, da dette havde første 

prioritet.  

Som backup er der set på forskellige løsninger man kunne simulere laseren med. Der blev som det første 

prøvet med en tusch direkte fastmonteret på robotten. Dette viste sig ikke at være en god løsning, da 

bordet robotten tegnede på, skulle have justeret højden indenfor en præcision på under 1mm. Anden 

løsning som blev testet var en laser pointer, som bevægede sig rundt på et udprint af CAD-tegningen. Dette 

viste sig heller ikke at være en god løsning, da en printer har en afvigelse ved udskrift og derfor ikke kan 

printe 1:1. Derudover kunne resultaterne ikke måles efterfølgende, men kun observeres under drift. 

 
Figur 19 Tuschværktøj til laser simulering 

Den tredje og endelige løsning blev med en tusch, som kan ses på Figur 19. Selve tuschen glider ned inde 

røret, ved hjælp af sin egen vægt. Røret sidder fast på robotten og er klemt lidt, nede i bunden, så tuschen 

ikke vil falde ud. Dog kan den stadigvæk bevæge sig op/ned ca. 10mm. Denne løsning gør at bordets højde 

ikke skal finjusteres indenfor 1mm. Ulempen ved løsningen er at tuschen kan give sig lidt sidevejs inde i 

røret, hvilket vil give nogle små præcisionsfejl. 
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9.2 PLC (SW) 
I dette afsnit vil den overordnet struktur af PLC softwaren blive beskrevet. 

Selve PLC’en hvor softwaren er implementeret på er en Lenze Controller 3200 C [6]. PLC’en er 

programmeret ved hjælp af programmet PLC Designer [7]. Alt implementeret kode er skrevet i struktureret 

tekst. Dels for at holde det ens i hele projektet, men også fordi implementering af matematiske 

udregninger er mere overskueligt i dette, fremfor ladder programmering. 

Der er brugt et SysML [19] BDD diagram til at specificere den overordnet struktur i PLC softwaren. 

 
Figur 20 BDD diagram af PLC 

På Figur 20 ses et BDD diagram af PLC, der viser hvordan den overordnet struktur i softwaren er bygget op. 

I PLC softwaren er der benyttet tre forskellige typer kodeblokke. Forskellen på disse er følgende: 

• Program – Disse er de overordnet kodeblokke, som bliver kaldt af PLC’ens Task Manager. De kan 

derfor heller ikke indkapsles med input og outputs, men kommunikerer med andre ved hjælp af 

globale variabler. For at holde en struktur på disse variabler er der lavet globale variabel-lister til 

alle Program-kodeblokke, hvor relevante variabler for andre blokke er defineret. 

• Function – Disse er kodeblokke som kan indkapsles med inputs og outputs. De kan kaldes overalt i 

de andre blokke. Denne type blok har ingen hukommelse og er derfor brugt i tilfælde, hvor der ikke 

er nogle interne variabler der skal huskes til næste scan. 

• Function block – Disse er kodeblokke ligesom Function, som kan indkapsles med inputs og outputs. 

De kan også kaldes overalt i de andre blokke. Denne type blok har dog hukommelse og husker sine 

interne variabler til næste scan. Det betyder at alle steder hvor den bliver kaldt har den sin egen 

unikke hukommelse tilknyttet. 

Som det kan ses på Figur 20 har blokken PLC en global variable liste der hedder PLC_IOs. Dette er en liste, 

der indeholder variabler, hvor alle PLC’ens inputs og outputs værdier bliver skrevet til. Den globale variabel-
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liste HMI er tiltænkt som grænseflade til HMI’en ved implementering af denne i fremtiden. På nuværende 

tidspunkt bliver systemet betjent ved hjælp af en pc gennem disse variabler. Programblokken CAD står for 

alt håndtering af CAD-filer. De functions som den benytter er defineret under sektionen ’Functions’. Der 

henvises til underafsnittet ’CAD’ for en detaljeret beskrivelse af denne blok. Programblokken Robot står for 

alt håndtering af robotsystemet. De functions og function blocks som den benytter er defineret under 

sektionerne ’Functions’ og ’Function blocks’. Der henvises til underafsnittet ’Robot’ for en detaljeret 

beskrivelse af denne blok. 

Task Manager 

Taskmanageren i PLC’en er den der står for kald af Program-blokkene. Scan-tiderne på robotdelen skal helst 

være så hurtige så muligt, for at undgå den går i stå mellem bevægelseskommandoerne. Derudover er der 

noget kode der stopper robotten i forskellige scenarier, som skal have en hurtig responstid. Disse korte 

scan-tider kan dog blive ødelagt af CAD-delen, som kan få scan-tiden til at vare op til flere hundrede 

millisekunder, alt efter størrelsen af importeret CAD-fil. For at løse dette problem er der lavet to Task 

kategorier. Den første er ’MainTask’ hvorfra robotdelen bliver eksekveret. Den bliver kaldt med intervaller 

på 1ms og har en watchdog, der er sat til 3,2ms. I tilfælde af de 3,2ms overskrides vil PLC’en gå i fejltilstand. 

Anden kategori er ’SecondaryTask’ hvorfra CAD-delen bliver eksekveret. Den bliver kaldt med intervaller på 

4ms og har ingen watchdog tilkoblet. 

For at se det implementerede software henvises der til PLC-filen ’Bilag/Projekt/Source 

code/Lenze_PLC_Software.projectarchive’, eller mappen ’Bilag/Projekt/Source code/PDF udskrift’ for PDF 

udskrift af kildekoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektrapport  Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 

Side 29 af 53 
 

9.2.1 CAD 
I dette afsnit vil strukturen i programblokken CAD blive beskrevet. I blokken CAD foregår alt håndtering af 

CAD-opgaver. 

Der er brugt et SysML [19] BDD diagram til at specificere strukturen i programblokken CAD. 

 
Figur 21 BDD diagram af CAD 

På Figur 21 ses et BDD diagram af CAD, der viser hvordan strukturen i programblokken er bygget op.  
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Følgende er en kort beskrivelse af blokkene: 

• CAD (Program) – Overordnet CAD programblok der håndterer alle CAD-opgaver. 

• importCadFile (Function) – Importerer CAD-fil angivet på filstien og gemmer den i PLC’ens 

hukommelse. 

• extractEntities (Function) – Udtrækker CAD-enhedsdata fra importeret CAD-fil. 

• extractLine (Function) – Udtrækker linjedata fra importeret CAD-fil. 

• extractCircle (Function) – Udtrækker cirkeldata fra importeret CAD-fil. 

• extractValue (Function) – Udtrækker værdier fra importeret CAD-fil for extractLine og extractCircle. 

• checkDim (Function) – Tjekker om udtrukket CAD-enheders dimensioner overstiger robottens 

arbejdsområde. 

• customizeForWorkspace (Function) – Tilpasser udtrukket CAD-enheder til robottens 

arbejdsområde. 

For en detaljeret beskrivelse af de enkelte blokke på BDD diagrammet, henvises der til dokumentet 

’Bilag/Projekt/Design (HW-SW)’ side 7-8. 

CAD structures 

Som der kan ses på Figur 21, består nogle inputs og globale variabler af datatyperne file og entities, disse er 

structures. File er strukturen for en fil, som benyttes til importeret CAD-fil. Entities er strukturen for der, 

hvor udtrukket CAD-enhedsdata gemmes. For en detaljeret beskrivelse af de enkelte structures, henvises 

der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Design (HW-SW)’ side 8-9. 

CAD fejlkoder 

I tilfælde af programblokken CAD går i fejltilstand vil der blive skrevet en fejlkode til variablen CAD_errorID. 

For en detaljeret beskrivelse af disse fejlkoder, henvises der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Design (HW-SW)’ 

side 9. 

Statisk lagerallokering 

Da en CAD-filstørrelse, og hvor mange CAD-enheder (linjer og cirkler) den indeholder, kan variere rigtig 

meget, ville det have været praktisk at bruge dynamisk lagerallokering af dette. Dynamisk lagerallokering er 

dog ikke særlig brugt på PLC’ere, og det er også tilfældet med denne Lenze PLC. Det er muligt at allokere 

hukommelse på x antal bytes med biblioteket SysMem, men dataene vil blive glemt ved en slukning eller 

genstart af PLC. Hvorimod de statiske variabler kan sættes til at gemmes (retain) ved en slukning eller 

genstart. Totalhukommelsen er også kun på 30mb, der hvor SysMem allokere dataene. I det statiske 

område er det muligt at lave bytearrays op til 100mb. Det er derfor blevet valgt at bruge statisk 

lagerallokering af alle typer data i PLC programmet, da der er rigeligt med hukommelse til det. Ulempen 

ved dette er selvfølgelig at der skal defineres et max antal i alle typer arrays. 
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Struktur af blokkald 

Der er brugt SysML [19] sekvensdiagrammer til at specificere strukturen af blokkald i programblokken CAD. 

 
Figur 22 Sekvensdiagram af CAD 

På Figur 22 ses et sekvensdiagram, der viser strukturen af blokkald i programblokken CAD. Programblokken 

CAD kører i et loop hvor den altid vil stå i en af de seks forskellige tilstande. Når tilstanden i CAD er ’Ready’, 

robotten er stoppet og der bliver trykket på HMI import file, vil CAD starte import af CAD-fil. ImportCadFile 

vil blive kaldt med filstien til hvor filen er placeret og en pointer til hvor filen skal lagres. Når importCadFile 

har importeret filen, returnerer den med tilstanden done. Blokken extractEntities vil derefter blive kaldt 

med en pointer til, hvor importeret CAD-fil er placeret og en pointer til hvor udtrukket CAD-enheder (linjer 

og cirkler), skal lagres. Når den er færdig med at udtrække data fra importeret CAD-fil, vil den returnere 

med tilstanden done. Derefter vil blokken checkDim blive kaldt med en pointer til, hvor udtrukket CAD-

enheder er lagret og maximalt tilladte dimensioner på CAD-enhederne. Når checkDim har tjekket at CAD-

enhedernes dimension ikke overstiger grænseværdierne, vil den returnere tilstanden done. Blokken 
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customizeForWorkspace kaldes derefter med en pointer til, hvor CAD-enhederne er lagret. Når den har 

centraliseret CAD-enhederne i robottens arbejdsområde, vil den returnere med tilstanden done. 

Programblokken CAD er derefter færdig med at behandle CAD-filen og går derefter tilbage til tilstanden 

ready igen. I tilfælde af en af de kaldte blokke går i fejl, vil de returnere med tilstanden fejl og en fejlkode. 

Derefter vil CAD gå i en fejltilstand, hvor den vil vente på at fejlen bliver resat på HMI, for derefter at gå i 

tilstanden ready. 

 
Figur 23 Sekvensdiagram af extractEntities 

På Figur 23 ses et sekvensdiagram, der viser strukturen af blokkald i blokken extractEntities. Når 

extractEntities bliver kaldt vil den søge den importerede CAD-fils dataarray igennem for at finde CAD-

enhedssektionen. Når den har fundet denne sektion vil den begynde at søge efter linjer og cirkler. Når en 

linje eller cirkel bliver fundet, vil den kalde extractLine eller extractCircle. Når den kalder en af disse blokke, 

vil den viderebringe pointerne til, hvor CAD-fildataene er gemt og hvor CAD-enhederne skal gemmes, samt 

index-værdien til, hvor den er henne i CAD-fil-dataarrayet. ExtractLine eller extractCircle vil derefter 

udtrække linjen eller cirklen, for derefter at returnere med index-værdien til CAD-fil-dataarrayet igen. 

Sådan vil det fortsætte indtil alle CAD-enheder er udtrukket og extractEntities finder slutningen af CAD-

enhedssektionen og returnere. 
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Figur 24 Sekvensdiagram af extractEntities (error) 

På Figur 24 ses et sekvensdiagram, der viser strukturen af blokkald i blokken extractEntities i tilfælde af en 

fejltilstand. Som det kan ses på diagrammet går blokken extractLine i fejl ved nr. 2 linjeudtræk. Den 

returnerer derfor med tilstanden fejl og en fejlkode. ExtractEntities vil derfor også gå i fejltilstand og 

returnere med fejlkoden. 
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Figur 25 Sekvensdiagram af extractLine 

På Figur 25 ses et sekvensdiagram, der viser strukturen af blokkald i blokken extractLine. Når extractLine 

bliver kaldt vil den søge den importerede CAD-fils dataarray igennem for at finde linjeværdierne. Når den 

finder en linjeværdi, vil den kalde extractValue med en pointer til CAD-fil-dataarrayet og index-værdien til 

hvor den er henne i CAD-fil-dataarrayet. ExtractValue vil derefter udtrække linjeværdien for derefter at 

returnere med linjeværdien, samt index-værdien til CAD-fil-dataarrayet igen. Sådan vil det fortsætte indtil 

alle fire linjeværdier er fundet og udtrukket, for til sidst at returnere igen til extractEntites. 

 
Figur 26 Sekvensdiagram af extractLine (error) 

På Figur 26 ses et sekvensdiagram, der viser strukturen af blokkald i blokken extractLine i tilfælde af en 

fejltilstand. Som det kan ses på diagrammet går blokken extractValue i fejl ved nr. 2 linjeværdiudtræk. Den 

returnerer derfor med tilstanden fejl og en fejlkode. ExtractLine vil derfor også gå i fejltilstand og returnere 

med fejlkoden. 
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Figur 27 Sekvensdiagram af extractCircle 

På Figur 27 ses et sekvensdiagram, der viser strukturen af blokkald i blokken extractCircle. Når extractCircle 

bliver kaldt, vil den søge importeret CAD-fil-dataarray igennem for at finde cirkelværdierne. Når den finder 

en cirkelværdi, vil den kalde extractValue med en pointer til CAD-fil-dataarrayet og index-værdien til, hvor 

den er henne i CAD-fil-dataarrayet. ExtractValue vil derefter udtrække cirkelværdien, for derefter at 

returnere med cirkelværdien, samt index-værdien til CAD-fil-dataarrayet igen. Sådan vil det fortsætte. indtil 

alle tre cirkelværdier er fundet og udtrukket, for til sidst at returnere igen til extractEntites. 

For at se de resterende sekvensdiagrammer, der viser strukturen af blokkald i fejlsituationer, henvises der 

til dokumentet ’Bilag/Projekt/Design (HW-SW)’ side 13-17. 

For at se det implementerede software henvises der til PLC-filen ’Bilag/Projekt/Source 

code/Lenze_PLC_Software.projectarchive’, eller mappen ’Bilag/Projekt/Source code/PDF udskrift’ for PDF 

udskrift af kildekoden. 
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9.2.2 Robot 
I dette afsnit vil strukturen i programblokken Robot blive beskrevet. I blokken Robot foregår alt håndtering 

af robotopgaver. 

Der er brugt et SysML [19] BDD og IBD diagram til at specificere strukturen i programblokken Robot. 

 
Figur 28 BDD diagram af Robot 

På Figur 28 ses et BDD diagram af Robot, der viser hvordan strukturen i programblokken er bygget op. 

Følgende er en kort beskrivelse af blokkene. 

• Robot (Program) - Overordnet Robot-programblok der håndterer alle robotopgaver. 

• safetyCtrl (Function) - Overvåger tilstanden på sikkerhedsrelæ, nødstoppene og lågekontakterne. 

Ud fra disse tilstande aktiverer/deaktivere den hovedkontakterne og skifter tilstand på blokken. 

• robotCtrl (Function block) - Styrer om robotten er i drift, robotarmens rækkevidde og robottens 

tilstand. 
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• robotSeq (Function block) - Sekvensen for hvilke linjer og cirkler der skal tegnes. 

• lineMotion (Function block) - Gør at robotten tegner en linje. 

• circleMotion (Function block) - Gør at robotten tegner en cirkel. 

• homeMotion (Function block) - Placerer robotarmen tilbage i udgangspositionen efter færdig 

robotsekvens. 

• indicatorLamp (Function block) - Styrer lysindikatoren på robotten, som indikerer systemets 

tilstand ved hjælp af forskellige farver. 

For en udførlig liste og beskrivelse over de parametre der er brugt i blokkene, henvises til dokumentet 

’Bilag/Projekt/Design (HW-SW)’ side 19-21. 

 
Figur 29 IBD diagram af Robot 

På Figur 29 ses et IBD af Robot, der viser hvordan blokkene kommunikerer med hinanden internt i Robot. 

Alle fire blokke bliver kaldt i hvert scan, og derfor er de hele tiden up to date med hinandens tilstande. 

IndicatorLamp bruger tilstandene fra safetyCtrl og robotCtrl, til at indikere systemets tilstand visuelt. 

RobotCtrl bruger tilstanden fra safetyCtrl, til at se om sikkerheden er okay og den kan starte. RobotSeq 

aflæser og starter/stopper ud fra robotCtrls tilstand. Når robotSeq har udført sin opgave, stopper den 

robotten via SeqDone. 

For at se det implementerede software henvises der til PLC-filen ’Bilag/Projekt/Source 

code/Lenze_PLC_Software.projectarchive’, eller mappen ’Bilag/Projekt/Source code/PDF udskrift’ for PDF 

udskrift af kildekoden. 

9.2.2.1 robotCtrl 

I blokken robotCtrl er der brugt to færdige blokke fra to Lenzebiblioteker. Det er dog ikke alle parametre i 

hver blok, der er brugt.  

• L_MC4P_AxesGroupBasicControl som er en del af Lenzebiblioteket L_MC4P_RoboticHandling, giver 

kontrol over robottens akser som gruppe. 

• L_MC1P_SetTorqueLimit, som er en del af Lenzebiblioteket L_MC1P_MotionControlBasic, bruges til 

at sætte maximal torque på akserne. 

For en udførlig liste og beskrivelse over de parametre der er brugt i blokkene, henvises til dokumentet 

’Bilag/Projekt/Design (HW-SW)’ side 22-23. 
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9.2.2.2 robotSeq 

I blokken robotSeq er strukturen i koden blevet specificeret ved hjælp af et SFC [20] (sequential function 

charts) diagram, også kaldet sekvensdiagram på dansk.  

 
Figur 30 SFC diagram af robotSeq 

På Figur 30 ses sekvensdiagrammet for robotSeq, hvor flowet skal læses oppefra og ned. Sekvensen starter 

i step 0, hvor variablerne initialiseres. Når robotten så går i tilstand running, går sekvensen i step 10. Efter 

step 10 deler den sig ud i tre grene. Hvilken afgrening der vælges, er afhængig af kriterierne på 

overgangene. Hvis flere kriterier er opfyldt, prioriterer den fra venstre mod højre.  

Hvis robotten ikke har tegnet alle de linjer den skal, går sekvensen i step 20. Når den kommer i step 20, 

begynder den at tegne en linje. Når linjen er tegnet, går sekvensen tilbage til step 10 og undersøger om den 

mangler flere linjer.  Når der ikke er flere linjer at tegne, ser den om der skal tegnes nogle cirkler. Hvis dette 

er tilfældet, går sekvensen i step 30. Når den kommer ind i step 30, begynder den at tegne en cirkel. Når 

den er færdig med at tegne cirklen, går sekvensen tilbage i step 10. Når der ikke er flere cirkler at tegne, går 

sekvensen i step 40. Når den kommer ind i step 40, begynder robotarmen at flytte sig til homepositionen. 

Når den når homepositionen, går sekvensen i step 50. Her sender robotSeq et done-signal til robotCtrl, 

hvorpå robotten går i tilstand ready. Når dette sker, hopper sekvensen tilbage til step 0, initialiserer 

variablerne og venter på at robotten igen går i tilstand running. 
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9.2.2.3 lineMotion 

I blokken lineMotion er strukturen i koden blevet specificeret ved hjælp af et SFC [20] (sequential function 

charts) diagram, også kaldet sekvensdiagram på dansk.  

 
Figur 31 SFC diagram af LineMotion 

På Figur 31 ses sekvensdiagrammet for lineMotion, hvor flowet skal læses oppefra og ned. Sekvensen 

starter i step 0. Her sætter den tilstand ready og venter på en execute-kommando fra robotSeq. Når den får 

den, går den i step 10. I step 10 sætter den tilstand busy og flytter robotarmen til linjens startpunkt – løftet 

position. Når den er nået dette punkt, går den i step 20. I dette step flyttes robotarmen ned til linjens 

startpunkt. Når robotarmen når linjens startpunkt, går sekvensen i step 30. I step 30 flyttes robotarmen til 

linjens slutpunkt, mens den tegner. Når den når slutpunktet, går sekvensen i step 40. Her flyttes 

robotarmen til linjens slutpunkt – løftet position. Når robotarmen når dette punkt går sekvensen i step 50. I 

step 50 melder sekvensen tilstand done til robotSeq, som så lægger execute ned. Når dette er gjort, hopper 

sekvensen tilbage i step 0 og er klar til at tegne en ny linje. 

Ved fremtidig implementering af laser, vil det være unødvendigt at løfte robotarmen og derfor vil step 10 

og step 40 skulle fjernes. Der hvor tilstand sættes til busy, rykkes ned i det nuværende step 20. Laser on er 

et output på blokken til at aktiverer en laser. 
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9.2.2.4 circleMotion 

I blokken circleMotion er strukturen i koden blevet specificeret ved hjælp af et SFC [20] (sequential function 

charts) diagram, også kaldet sekvensdiagram på dansk.  

 
Figur 32 SFC diagram af circleMotion 

På Figur 32 ses sekvensdiagrammet for circleMotion, hvor flowet skal læses oppefra og ned. Sekvensen 

initialisere i step 0, hvor den vil skifte blokkens tilstand til ready og afvente en execute-kommando fra 

robotSeq. Når robotSeq afgiver en execute-kommando, vil den gå til step 10, hvor blokken vil skifte til 

tilstanden busy, og robotten vil bevæge sig mod cirkelpunkt 1 – løftet position. Efter robotten har nået 

dette punkt, vil den gå til step 20, hvor robotten vil sænke sig til cirkelpunkt 1. Når den har sænket sig til 

cirkelpunkt 1, vil den gå til step 30, hvor robotten vil starte på at tegne en cirkel. Efter robotten har tegnet 

en cirkel, vil den gå til step 40, hvor den igen vil hæve sig til cirkelpunkt 1 – løftet position. Når robotten har 

hævet sig til denne position, vil den gå til step 50, hvor den vil skifte bloktilstanden til done, og afvente 

kvittering fra robotSeq. RobotSeq vil så aflæse dette og kvittere ved at lægge execute-kommandoen ned 

igen. Sekvensen vil derefter gå til step 0, hvor den skifter bloktilstanden til ready og er klar til en ny 

execute-kommando. 

Ved implementering af laser vil løftesteppene ikke være nødvendige. Derfor ville step 10 og 40 kunne 

udelades og tilstanden busy kunne flyttes til step 20. Som der også kan ses på diagrammet, bliver Laser on 

aktiv i step 30, når robotten kører cirkelbevægelsen. Laser on er et output på blokken til at aktiverer en 

laser. 
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9.2.2.5 homeMotion 

I blokken homeMotion er strukturen i koden blevet specificeret ved hjælp af et SFC [20] (sequential 

function charts) diagram, også kaldet sekvensdiagram på dansk.  

 
Figur 33 SFC diagram af homeMotion 

På Figur 33 ses sekvensdiagrammet for homeMotion, hvor flowet skal læses oppefra og ned. Sekvensen 

starter i step 0, hvor tilstand sættes til ready. Når den så får execute fra robotSeq går den ned i step 10. I 

dette step sættes tilstand til busy og robotarmen flyttes til home-positionen. Når den når home-positionen, 

går sekvensen i step 20. Her meldes tilstand done tilbage til robotSeq, som lægger execute ned. Når dette 

er gjort, hopper sekvensen tilbage i step 0. 
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9.2.2.6 MC_MoveLinearAbsolute + MC_MoveCircularAbsolute 

I blokkene lineMotion, circleMotion og homeMotion er der brugt to blokke fra Lenzebiblioteket 

L_MC4P_RoboticHandling, til at styre robottens bevægelser. Den første er MC_MoveLinearAbsolute, som 

bruges til at lave lineære bevægelser. Denne er brugt i både lineMotion, circleMotion og homeMotion. Den 

sidste er MC_MoveCircularAbsolute, som bruges til at lave cirkulære bevægelser. Denne er kun brugt i 

circleMotion. Disse to Lenze blokke har en masse bevægelsesparametre, hvor de mest spændende er 

beskrevet i dette afsnit. Der henvises til dokumentet ’Bilag/Projekt/Design (HW-SW)’ side 27-31, for 

yderligere information. 

Jerk (LREAL) 

Max jerk i unit/s3 (1 unit = 1mm i dette projekt) under kørsel.  

 
Figur 34 Visuel forklaring af jerk (Kilde: PLC Designer – Motion function libraries manual) 

Som der kan ses på Figur 34, er jerk-parameteret til at lave en mere blød overgang fra konstant hastighed 

til acceleration eller deceleration. Uden jerk vil der kunne opleves nogle ryk ved disse overgange. Dette vil 

ikke være hensigtsmæssigt i dette projekt, da robotten skal kunne tegne med en forholdsvis lille afvigelse. 

Coordsystem (L_MC4P_CoordSystem) 

Valg af koordinatsystem, som robot bevæger sig i. Der er følgende koordinatsystemer at vælge imellem: 

• WCS (World coordinate system): Dette koordinatsystem er definerbart, men er default identisk 

med MCS. 

• MCS (Machine coordinate system): Dette koordinatsystem refererer til maskinen. 

• ACS (Axes coordinate system): Dette koordinatsystem refererer til akserne. 

• PCS (Product coordinate system): Dette koordinatsystem refererer til et produkt. Det er muligt at 

lave 16 forskellige af disse produktdefinerede koordinatsystemer. 

I dette projekt bliver koordinatsystemet WCS brugt. Dette er pt. identisk med MCS. Eftersom 

koordinatsystemet ikke er parallelt med indhegningen omkring robotten, vil det i en senere prototype være 

en idé at korrigere for dette, ved at definere et selv. 

BufferMode (MC_BUFFER_MODE) 

Dette parameter definerer, hvordan overgangen mellem bevægelseskommandoerne skal være. 

Parameteret kan sættes til mcAborting, mcBuffered, mcBlendingLow, mcBlendingPrevious, 

mcBlendingNext og mcBlendingHigh.  
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Figur 35 Visuel forklaring af BufferMode (Kilde: PLC Designer – Motion function libraries manual) 

På Figur 35 ses en visuel forklaring af de tre buffermodes. I moden Aborting vil robotten afbryde 

bevægelsen mod et punkt, så snart den får en ny bevægelseskommando, og vil derefter bevæge sig mod 

det nye punkt. I moden Buffered eller Blending vil den, i stedet for at afbryde bevægelsen mod første 

punkt, fortsætte til punktet, for derefter at bevæge sig mod det næste punkt. Forskellen på disse to er, at 

Buffered stopper helt op ved hvert punkt, hvor Blending vil runde punkterne med en defineret afstand, for 

derved ikke at skulle stoppe helt op i punktet. Denne definerede afstand er angivet i parameteret 

TransitionParameter, som er beskrevet længere nede i dokumentet. Blending kan ske på følgende fire 

måder: 

• mcBlendingLow: Overgangshastigheden bliver sat efter den laveste værdi, af den nuværende 

hastighed og hastigheden mod det næste punkt. 

• mcBlendingPrevious: Overgangshastigheden bliver sat efter den nuværende hastighed. 

• mcBlendingNext: Overgangshastigheden bliver sat efter hastigheden mod det næste punkt. 

• mcBlendingHigh: Overgangshastigheden bliver sat efter den højeste værdi, af den nuværende 

hastighed og hastigheden mod det næste punkt. 

Da præcision er vigtigt i dette projekt, blev mcBuffered valgt som udgangspunkt. Dette gør dog at robotten 

stopper helt ned ved hvert punkt, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt ved brug af laser, hvor der helst skal 

være en glidende bevægelse. Der er derfor forsøgt med mcBlendingLow i circleMotion, hvor det er lykkedes 

at lave en glidende overgang mellem kørselspunkterne, uden det er gået udover præcisionen. 

TransitionMode (MC_TRANSITION_MODE) og TransitionParameter (ARRAY 1..12 OF LREAL) 

Parameteret TransitionMode angiver, hvordan robotten skal runde et punkt ved kørsel i mcBlending. I alle 

andre Buffermodes vil parameteret ikke blive evalueret. Parameteret kan sættes til enten TMNone eller 

TMCornerDistance. 

 
Figur 36 Visuel forklaring af TransitionMode (Kilde: PLC Designer – Motion function libraries manual) 
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På Figur 36 ses en visuel forklaring af de to transitionmodes. I moden TMNone kører robotten helt over til 

det første punkt, inden den kører videre til det næste punkt. Normalt vil robotten stoppe helt op ved det 

første punkt ligesom ved mcBuffered, men hvis indgangs- og udgangsvinklen til punktet ligger på samme 

linje, vil den ikke stoppe op. I moden TMCornerDistance vil robotten afrunde første punkt, når den har en 

angivet distance til det og fortsætte til det næste punkt. Denne distance kan angives som enten millimeter 

eller som procent i parameteret TransitionParameter. Ved brug af procent er 100% halvdelen af længden 

fra S1 til E1/S2 på Figur 36. 

I circleMotion hvor mcBlendingLow er brugt, er der brugt TMNone, hvor det er muligt, og så er der brugt 

TMCornerDistance ved de resterende. De steder hvor TMCornerDistance er brugt, er distancen sat så tæt 

på nul som muligt, for at det ikke skal gå ud over præcisionen. 

CircMode (L_MC4P_CircMode), PathChoice (MC_CIRC_PATHCHOICE), AuxPoint (ARRAY 1..12 OF LONG 

REAL) og Endpoint (ARRAY 1..12 OF LONG REAL) (Kun MC_MoveCircularAbsolute) 

Disse fire parametre bruges ved en cirkulærbevægelse. Første parameter CircMode angiver, hvilken 

cirkulær mode der benyttes. Der er Border-mode, som kan ses til venstre på Figur 37, og så er der Center-

mode, som kan ses til højre. Anden parameter PathChoice angiver, om robotten laver en 

cirkulærbevægelse mod eller med uret. Tredje punkt AuxPoint er enten et punkt på cirklen eller cirklens 

centrum, alt efter hvilken CircMode der vælges. Det sidste parameter Endpoint er slutpunktet i den 

cirkulære bevægelse. 

 
Figur 37 Visuel forklaring af cirkulærkørselsparameter (Kilde: PLC Designer – Motion function libraries manual) 

Problemet med blokken MC_MoveCircularAbsolute er, at robotten ikke kan udføre en hel cirkelbevægelse 

på 360o, uanset hvilken CircMode der bruges. Derudover kan den ikke lave en cirkelbevægelse på præcis 

180o, hvis Center-mode vælges. Derfor bliver alle cirkelbevægelser i circleMotion lavet med Border-mode, 

for kun at skulle lave to bevægelser på hver 180o. Retningen på cirkelbevægelsen er valgt til med uret. Der 

er dog ikke nogle fordele eller ulemper ved at vælge med uret fremfor mod uret. AuxPoint og Endpoint 

udregnes ud fra værdierne, som circleMotion henter ind fra CAD-enhedsdataene. 
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9.2.2.7 ManualControl 

Det er generelt praktisk at kunne styre robotten manuelt under test eller i en fejlsituation, som softwaren 

ikke kan få den ud af. Der er derfor lavet et userinterface via PLC Designer, hvor robotten kan betjenes 

manuelt. Dette userinterface er et færdiglavet visualiseringsobjekt fra et af Lenzes biblioteker, som kan ses 

på Figur 38 nedenfor. 

 
Figur 38 Visualisering af manuel kontrol 

Dette visualiseringsobjekt er koblet på blokken L_MC4P_AxesGroupBasicControl, som benyttes i robotCtrl, 

til at styrer robotten med. Visualiseringsobjektet overtager kontrollen over denne blok ved tryk på knappen 

InternalControl. Når den har kontrollen over blokken, er det muligt at jokke den rundt i ManualMode, eller 

få den til at kører til punkter via CoordinatedMotion. I midtersektionen kan man se robottens nuværende 

koordinater og andre aktuelle værdier. Derudover er det også muligt at resette en evt. fejltilstand, som 

robotten er kommet i og softwaren ikke kan få den ud af igen. 
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10 Test 
Der er i dette projekt blevet udført både modultest og accepttest af systemet. Der er ud fra 

kravspecifikationen blevet dannet specifikationer for hvordan disse tests skulle laves. Målet fra start har 

været at kunne tegne linjer og cirkler med robotten. Derfor har der været tegnet to tegningsfiler, som kan 

ses på Figur 39 og 40 nedenfor, der indeholder disse ting.  

 
Figur 39 Testtegning 1 

 
Figur 40 Testtegning 2 

Disse to tegningsfiler har været brugt igennem hele projektet til udførte tests. Derudover har der været 

lavet andre modificerede udgaver af testtegning 1, som ses på Figur 39, til at aktiverer forskellige 

fejltilstandsscenarier. Alle disse testfiler findes der en beskrivelse af, sammen med testspecifikationerne. 

For at undgå for mange fejl under accepttest er der lagt vægt på en god modultest i dette projekt. Der er 

derfor lavet specifikationer, hvor de enkelte funktioner i hver enkelt modul bliver testet. For at sikre sig at 

disse test altid bliver udført ens og kan genskabes igen, er de lavet med testtrin. Disse 

modultestspecifikationer er blevet kørt igennem, indtil de alle bestod testen. For at se disse specifikationer, 

henvises der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Test/Modultest (SW)’. 

 



Projektrapport  Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 

Side 47 af 53 
 

Til sidst i projektet er der blevet udført en accepttest på systemet, for at se om det levede op til kravene i 

projektet. Da der pt. ikke er implementeret nogen brugergrænseflade i systemet, er der nogle bestemte 

variabler i softwaren, som har været brugt under testen, til at udfører handlinger og observere ting. Der er 

blevet opsat forskellige betjeningsscenarier af systemet, som der er lavet nogle testspecifikationer ud fra, 

hvor de funktionelle krav er testet. Disse testspecifikationer er skrevet på testtrinform, for at testene altid 

gennemføres på samme måde og testene altid kan genskabes. De ikke-funktionelle krav er ikke sat op på 

testtrinform, men har bare en beskrivende tekst til udførelse. For at se accepttestspecifikationerne for både 

funktionelle og ikke-funktionelle krav, henvises der til dokumentet ’Bilag/Projekt/Test/Accepttest’. 
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11 Resultater 
I dette afsnit vil resultaterne for udført accepttest blive beskrevet. 

Resultater fra test af funktionelle krav: 

• I test 1 og 3 kunne kravene 2b, 2c og 2e ikke bekræftes ud fra angivne variabler, der skulle aflæses. 

• I test 1 og test 3-12 var det ikke muligt at observere forventet resultat i trin 2, pga. reaktionstiden i 

systemet var hurtigere end det kunne observeres med det blotte øje. 

• I test 13 stoppede robot som den skulle, men gik i uventet fejltilstand. 

Resultater fra test af ikke-funktionelle krav: 

• I test 4 blev robottens arbejdsområde kun målt til 68x68cm. 

Det vil sige at følgende krav ikke blev godkendt: 

• 3g – Robot skal under drift stoppe ved tryk på stopknappen (Funktionelt krav). 

• 3gi – Efter stop skal robot kunne fortsætte igen ved tryk på startknappen (Funktionelt krav). 

• 3a – Robot skal have et arbejdsområde på 1x1m (Ikke-funktionelt krav). 

Da laser ikke blev implementeret kunne de funktionelle krav 4a-c og ikke-funktionelle krav 4a-c ikke testes. 

Tegningerne der blev tegnet under accepttesten kan ses på Figur 41-43. På Figur 43 ses en tegning hvor 

testtegning 1 og 2 er tegnet ovenpå hinanden, for at illustrerer robottens præcision.  

 
Figur 41 Resultat af testtegning 1 
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Figur 42 Resultat af testtegning 2 

 
Figur 43 Resultat af testtegning 1 og 2 tegnet ovenpå hinanden 

Der henvises til dokumentet ’Bilag/Projekt/Test/Accepttest’, for at se alle de detaljerede resultater fra 

accepttesten. 

For at se en demonstration af det færdige produkt, henvises der til videoen ’Bilag/Projekt/Demonstration af 

projekt’. 
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12 Diskussion af resultater 
CAD-delen af systemet endte ud med at kunne importere en CAD-skærefil, for derefter at trække linjer og 

cirkler ud af den. Derefter kan den verificere, at objekternes dimensioner ikke overstiger robottens 

arbejdsområde og at objekterne centraliseres i robottens arbejdsområde. Hvis noget mislykkes under 

behandling af CAD-fil, kan systemet melde fejl. Dette opfylder alle de funktionelle krav for CAD, der er sat i 

kravspecifikationen. 

Robotten kan både betjenes manuelt og køre i linje- og cirkelbevægelser, ud fra en importeret CAD-fil, i 

automode. Efter endt tegning af CAD-tegning kan robotten automatisk køre i hjemposition. Hvis nødstop 

bliver aktiveret under drift, stopper robotten og går i sikkerhedsfejl. Disse ting opfylder seks ud af syv 

funktionelle krav for robotten. Dog går robotten i fejl ved tryk på stopknappen og kan ikke starte igen. 

Dette var ikke meningen og robotten fejler derved det sidste funktionelle krav. Generelt har der under 

implementeringen af robotdelen, ikke været tænkt i afvigelser som stop og fejlsituationer. Dette gør at 

robotten godt kan sætte sig fast, som ved det krav den dumpede. Det eneste ikke-funktionelle krav, som 

robotten dumpede, var størrelsen på arbejdsområdet. Dette skyldes nogle fysiske begrænsninger i 

robotarmen, der gør at den ikke kan bevæge sig ud i de definerede områder.  

Da laser ikke er implementeret, er der ingen af hverken de funktionelle eller ikke-funktionelle krav for laser, 

der er opfyldt. Backupløsningen med en tusch til at tegne linjerne og cirklerne viste sig dog at være en god 

løsning, som der kan ses på Figur 41-43. Der er dog en smule afvigelse, som der kan ses, men dette menes 

at være slør mellem tusch og rør. 

Samlet set menes der at der er en stabil og funktionel prototype, der kan tegne linjer og cirkler ud fra en 

importeret CAD-fil. Dette bekræftes i resultaterne. 
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13 Konklusion 
Målet med projektet var at implementere en laser på en deltarobot, der kan skære og gravere i forskellige 

materialer. Ligeledes skulle der være passende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af laser. Robotten 

skulle kunne importere en CAD-fil og skære og gravere linjer og gerne cirkler. Derudover burde den kunne 

styres manuelt. 

Hovedmålet med at kunne importere en CAD-fil og skære og gravere efter den med en laser, er delvist 

blevet opfyldt. Da laseren ikke er blevet implementeret, kan robotten ikke skære og gravere. Derimod kan 

den tegne motivet fra CAD-filen automatisk, med en tusch, i både linjer og cirkler. Derfor blev det ikke 

aktuelt at have sikkerhedsforanstaltninger for en laser. 

Robot kom undervejs i projektet under tidspres, hvilket resulterede i at der ikke var tid til at tænke over 

forskellige fejlscenarier. Hvilket endte ud med, at den fejlede nogle funktionelle krav. 

Der blev ikke implementeret nogen brugergrænseflade, og det endte derfor ud med at robotten blev 

betjent via en computer, som var online på PLC’en. Hvorfra det også var muligt at styre robotten manuelt. 

Under udviklingsforløbet var der et besvær med at finde noget til at designe strukturen i PLC softwaren 

med. UML viste sig nemlig ikke at være egnet til dette. Det lykkes dog at finde frem til en model i SysML 

BDD diagrammer, der menes at være god. 

I planlægningsprocessen blev det erfaret at en tidsplan skal være detaljeret, men ikke så detaljeret at den 

bliver uoverskuelig, og derved misvedligeholdt. Desuden skal den indeholde nogle delmål. Disse gør det 

nemmere at se, om projektet skrider korrekt frem. Ligeledes blev det erfaret, hvor godt et værktøj et 

Kanban-board kan være fremfor en meget detaljeret tidsplan. 

Projektet endte ud i en prototype, som der kan arbejdes videre på. 
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14 Fremtidigt arbejde 
Der bør i CAD-delen overvejes at finde et bibliotek, der kan hente filer ind i små pakker af gangen, for 

derved at undgå at skulle lagre hele filen på en gang. Derudover mangler det at blive implementeret, så at 

den kan udtrække polynomier. 

I robotdelen er der nogle dumpede funktionelle krav, som skal fixes. Derudover skal det implementeres, så 

robotten kan kører polynomiebevægelser. Det har vist sig under test, at det kan være svært at se om 

afvigelser skyldes robotten eller slør i mekanik. Det kunne derfor være praktisk med en funktion der logger 

robottens nuværende koordinater ved hver scan, for derefter at sammenligne robottens rute med det 

aktuelle der er tegnet. 

Der blev i analysen fundet frem til en laser der skulle indkøbes, så det er et spørgsmål om at få den købt og 

implementeret. 

Til betjening af maskine mangler der en brugergrænseflade, som der skal implementeres. Systemet har 

allerede en HMI, så der skal laves software til denne. 
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