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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Stegia AB. Stegias linjärmotorer
provas i en testbänk innan motorerna skickas till den slutliga kunden. Idag finns ett
behov av en testbänk som skall samla in data från utförda tester, minska risken att
testerna utförs fel, samt att testbänken skall vara lättare att använda för produktionspersonalen. Idag innehåller linjärmotortestet många manuella arbetsmoment,
vilket innebär en hög risk för felaktiga resultat utan möjlighet till spårbarhet i testresultatet. Målet med detta arbete är att förenkla det slutliga testet av linjärmotorer
för produktionspersonal, samt att minska risken för felaktigt utförda tester genom
testautomatisering. Resultatet presenteras i form av en prototyp som har konstruerats, vars syfte är att förbättra test av linjärmotorerna genom att uppfylla målet att
rätt utförda tester görs på motorerna. Resultatet säkerställs genom validering och
utvärdering och analys av den framtagna prototypen.
Nyckelord
Testautomatisering, testning, stegmotor, elmotor, testbänk, testdriven utveckling
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Abstract
This diploma work has been carried out on behalf of Stegia AB. Stegia manufactures and sells linear motors that are tested in a test bench before shipped to the
customer. Today there is a need for a test bench that collects test results from the
performed tests. The company would like to lower the risk of falsely made tests,
and to make the test bench easier for the production staff to use. At this moment,
the test of the linear motors is made up of several manual tasks before the test is
completed. This increases the risk of wrong results because of incorrectly made
tests, with no traceability of the results. The goal with this diploma work is to lower
the risk of incorrect test result by automating the testing process for the production
staff. The result is presented as a prototype, that should increase the reliability of
the test result of the motors. The result is then validated and analyzed in this report.
Keywords
Test automation, testning, stepper motor, electric motor, testbench, testdriven development
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Förord
Resultaten av detta arbete är högst intressanta, både för uppdragsgivaren men
också för övriga intressenter då utvecklingsarbetet är applicerbart på flera typer av
motorlösningar och testbänkar, än den i rapporten undersökta och utvecklade testbänken för linjärmotorer. Relevanta erfarenheter har erhållits av detta arbete, vilket innehåller både teoretiska och praktiska delar som är av stor nytta i det ingenjörsmässiga arbetet inom det aktuella teknikområdet.
Jag vill tacka Bengt Molin, universitetsadjunkt vid KTH för förslag och konstruktiv
kritik. Jag vill dessutom tacka Stegia AB för erhållna resurser, material och hjälpmedel som gjort detta arbete möjligt.
Denna rapport redogör lämpligt utvecklingsarbete för konstruktion av ett automatiserat sluttest för linjärmotorer. Löpande text har kompletterats med beskrivande
figurer och bilder för att texten skall bli lättare att ta till sig, och på bästa sätt beskriva aktuellt tillvägagångssätt även om läsaren ej skulle vara helt insatt i ämnet.
Arbetssättet kan dessutom vara av intresse och tillämpbart på andra teknikområden. Min förhoppning är att detta upplägg medför en mer lättläst och intressant
redogörelse för att läsaren lättare skall kunna tillämpa de presenterade metoderna i
arbetet. Rapporten har två huvuddelar: den första är teori, samt lämpliga lösningsmetoder och arbetssätt för utvecklingsarbete. Den andra delen visar det praktiska konstruktionsarbetet av hårdvara och mjukvara.

7

8

Innehållsförteckning
1

2

Inledning .......................................................................................................................................... 11
1.1

Bakgrund .................................................................................................................................. 11

1.2

Problemformulering ................................................................................................................ 11

1.3

Målsättning .............................................................................................................................. 11

1.4

Avgränsningar.......................................................................................................................... 11

1.5

Författarens bidrag till examensarbetet ................................................................................. 11

Teori och bakgrund .......................................................................................................................... 13
2.1
2.1.1

Pull-out torque..................................................................................................................... 13

2.1.2

Pull-in torque ....................................................................................................................... 13

2.1.3

Ringning och resonanser .................................................................................................... 13

2.2

3

4

Stegmotorteori ......................................................................................................................... 13

Stegmotortyper ........................................................................................................................ 14

2.2.1

VR Stegmotor ...................................................................................................................... 14

2.2.2

PM Stegmotor .................................................................................................................. 14

2.2.3

Hybrid stegmotor ............................................................................................................ 14

2.3

Stegmotordrivkrets .................................................................................................................. 14

2.4

Trådtöjningsgivare .................................................................................................................. 15

2.5

Lastcell ..................................................................................................................................... 15

2.6

Inbyggt system ......................................................................................................................... 15

2.7

Datalagring .............................................................................................................................. 15

2.7.1

EEPROM .............................................................................................................................. 15

2.7.2

Flashminne .......................................................................................................................... 15

2.8

Operationsförstärkare ............................................................................................................. 16

2.9

Testautomatisering .................................................................................................................. 17

2.9.1

Enhetstester ......................................................................................................................... 17

2.9.2

Acceptanstest ...................................................................................................................18

2.9.3

Funktionstester ...............................................................................................................18

2.9.4

Regressionstest ................................................................................................................18

Metoder ............................................................................................................................................ 19
3.1

Vald lösningsmetod ................................................................................................................. 19

3.2

Modeller som utvecklats ........................................................................................................ 22

3.3

Verktyg och experimentuppsättning ..................................................................................... 26

Resultat ............................................................................................................................................ 27
4.1
4.1.1

Mjukvarukonstruktion ........................................................................................................... 28
Stegmotordrivkrets............................................................................................................. 28

9

4.1.2

Kraftmätning ....................................................................................................................... 29

4.1.3

Analog till digital omvandling ............................................................................................ 29

4.1.4

Resistansmätning ............................................................................................................... 30

4.1.5

Display ................................................................................................................................. 30

4.1.6

EEPROM-datalagring ......................................................................................................... 31

4.1.7

Datalagring .......................................................................................................................... 32

4.2
4.2.1

Påbyggnadssköld ................................................................................................................ 35

4.2.2

Stegmotordrivkrets ......................................................................................................... 37

4.2.3

Kraftmätning................................................................................................................... 37

4.2.4

Resistansmätning ........................................................................................................... 38

4.2.5

Display ................................................................................................................................. 41

4.2.6

Datalagring ..................................................................................................................... 41

4.3
5

6

Hårdvarukonstruktion ............................................................................................................ 34

Validering ................................................................................................................................ 42

Analys och diskussion ..................................................................................................................... 45
5.1

Lösningsmetoder som ej använts........................................................................................... 46

5.2

Lösningsalternativ .................................................................................................................. 46

5.3

Slutlig konstruktion ................................................................................................................ 47

5.4

Miljömässig synvinkel och hållbar utveckling ...................................................................... 49

5.5

Social synvinkel ....................................................................................................................... 49

5.6

Ekonomiskt perspektiv ........................................................................................................... 49

Slutsats ..............................................................................................................................................51

Källförteckning ........................................................................................................................................ 53
Bilagor ...................................................................................................................................................... 55
Mjukvara .............................................................................................................................................. 55
Hårdvara .............................................................................................................................................. 67
Prototyp ............................................................................................................................................... 78

10

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Stegia AB är ett företag som tillverkar olika typer av elmotorer och utvecklar tekniskt innovativa motorlösningar. De har egen motortillverkning i Shanghai av hybrida stegmotorer,
synkronmotorer, stegmotorer med permanent magnet samt likströmsmotorer. Motorerna
genomgår ett slutligt funktionstest innan de levereras till kunden. Detta är för att kunna
hålla en lägsta garanterad kvalitetsnivå genom att fasa ut motorer som ej uppfyller uppsatta krav på det slutliga testet. Stegias linjärmotorer uppfyller i dagsläget de uppsatta kraven genom att testa linjärmotorerna i en egentillverkad testbänk där man mäter vilken
kraft linjärmotorn klarar av att leverera vid ett givet testfall.
1.2 Problemformulering
I dagsläget utförs nuvarande linjärmotortest av produktionspersonal innan de levereras till
kunden. Detta test fungerar tillfredsställande, men då antalet tillverkade motorer kommer
att öka kraftigt, ses nuvarande test som en ej framtida eller skalbar lösning. Detta test av
motorerna kräver tid och manuell arbetskraft. Testet blir utfört, och testaren godkänner
eller underkänner aktuell motor, samt samlar in testdata för hand med papper och penna.
Stegia har därför en önskan om att förenkla detta test av linjärmotorn genom testautomatisering. Genom att realisera en lämplig automatiseringslösning för test av linjärmotorer
kan denna önskan uppfyllas.
1.3 Målsättning
Målet med examensarbetet är att ta fram en prototyp för test av Stegias linjärmotorer som
uppfyller Stegias önskan om ett förenklat sluttest av linjärmotorn genom att ta över en del
av testarens arbete för att säkerställa en lägsta kvalitetsnivå på motorn, samt att fasa ut
motorer som ej fungerar. Den prototyp som tas fram skall ge ett bra underlag för hur man
kan realisera detta testsystem. Experiment och testning skall genomföras för att slutligen
välja en lämplig lösning som uppfyller prototypens syfte. Detta mål uppfylls genom att
konstruera ett inbyggt system som behandlar den aktuella problemformuleringen.
1.4 Avgränsningar
Examensarbetet avgränsas till verktyg, hårdvara och komponenter som företaget har tillgängligt eller kan tillhandahålla. Då fokus riktas mot elektronikkonstruktion i hårdvara
och mjukvara, kommer huvuddelen av detta arbete tillägnas just detta. En mindre del av
tiden kommer behandla mekanikkonstruktion. Arbetet innefattar 10 veckors heltidsstudier.
1.5 Författarens bidrag till examensarbetet
Det framtagna kretskortet är konstruerat och uppritat av mig, där dimensionering av kretsar har gjorts med hjälp av erhållna kunskaper från högskoleingenjörsprogrammet och
genom studier av diverse exempel i datablad, samt från övrig tillgänglig information för
aktuella komponenter. Mjukvaran som finns bifogad i detta dokument är framtagen av
mig, medans färdiga bibliotek som funnits tillgängliga och har använts i arbetet, ej kommer finnas med som bilaga. Mekanikkonstruktion och dimensionering av testbänk har jag
tagit fram förslag på, men hjälp med uppritning av denna i Solid Works 3D CAD program
är erhållen.
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2 Teori och bakgrund
Ett inbyggt system har förmågan att läsa av data från sensorer, bearbeta och ta beslut av dessa sensorvärden för att vidare kunna styra, reglera och kommunicera
med andra delar i ett system. Det inbyggda systemet ligger alltså till grund för konstruktionen av denna prototyp.
2.1 Stegmotorteori
En stegmotor [1] är en borstlös likströmsmotor som delar upp rotationen i ett diskret antal steg. Detta medför att man kan påverka stegmotoraxelns position och
rotation genom de olika stegen, med hjälp av strömpulser som matas till stegmotorn i olika typer av följder. Med en bra dimensionerad stegmotor till vald applikation behövs ingen återkoppling för att kunna använda sig av stegmotorns diskreta
positionsstegning. Detta är en av stegmotorns stora fördelar, och används ofta till
att kunna rotera motorn proportionellt till antalet inmatade strömpulser, utan en
återkoppling av stegmotoraxelns position med hjälp av en encoder eller liknande
utrustning. När motorlindningen strömsätts strävar rotorn att ställa sig i det läge
där det magnetiska flödet är som lägst. Genom att i en viss ordning slå på och av
elektromagneterna får man rotorn att stega önskad diskret längd, riktning och hastighet. Andra fördelar med stegmotorn är att det är en pålitlig och driftsäker konstruktion. Tack vare dess borstlösa uppbyggnad har denna typ av motor ett lågt
slitage med få kontaktytor mellan rörliga delar i motorn [2]. Motortypen möjliggör
också bra synkron rotation med last direkt kopplad till axeln, även vid låga varvtal
trots avsaknad av svänghjul. Stegmotorstorleken bestäms genom höljets diameter i
tum.
2.1.1 Pull-out torque
Pull-out torque är vridmomentet som produceras när stegmotorn har accelererats
till önskad hastighet, och därefter ökar bromskraften tills motorn stannar. Detta
visar alltså högsta möjliga motorhastighet vid aktuell strömnivå.
2.1.2 Pull-in torque
Pull-in torque är vridmomentet som produceras där stegmotorn klarar av att starta
från stillastående. Detta visar alltså högsta möjliga startfrekvens för motorn vid
angiven kraft. Pull-in torque diagram för stegmotorer definierar en area som kallas
start- och stoppregionen, alltså området där motorn kan startas och stoppas utan
att synkroniseringen förloras.
2.1.3 Ringning och resonanser
När en stegmotor stegar ett steg, kommer rotorn att svänga runt denna vilopunkt.
Detta medför ringning och vibrationer, och märks tydligast vid låg eller obefintlig
last. Alla stegmotorer har en naturlig resonansfrekvens som kan bestämmas med
formeln:
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𝑓=

100
2𝜋

2 𝑝 𝑀ℎ

√

(1)

𝐽𝑟

𝑀ℎ = ℎå𝑙𝑙𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 (𝑁)
𝑝 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑝𝑎𝑟
𝐽𝑟 = 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠 𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑘𝑔 × 𝑚2 )

Viktiga egenskaper hos en stegmotor är att kraften som en stegmotor klarar av att
leverera, minskar vid ökad hastighet. Detta beror på att effektiviteten minskar vid
ökat varvtal då induktansen i spolen ökar med frekvensen. Kraften är därför direkt
proportionell med strömmen endast vid låga varvtal.
Stegvinkeln kan räknas ut med:
𝑆𝑡𝑒𝑔𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 =

360
𝑁𝑝ℎ × 𝑃ℎ

=

360

(2)

𝑁

𝑁𝑝ℎ = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑝𝑜𝑙𝑒𝑟
𝑃ℎ = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑟
𝑁 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑟

2.2

Stegmotortyper

2.2.1 VR Stegmotor
Variabel reluktans (VR) stegmotorn består av en rotor som är en multitandad järnkärna med en lindad stator. När ström leds genom statorlindningarna kommer
dessa att fungera som elektromagneter, vilka attraherar rotorns tänder som medför
en rotation. Genom att påverka strömpulserna genom statorpolerna kan en fortsatt
rotation uppehållas.
2.2.2 PM Stegmotor
Permanentmagnetmotorn (PM-motorn) består av en permanentmagnetiserad rotor med växelvis magnetiserade nord- respektive sydpoler, vilket medför ett ökat
magnetiskt flöde genom rotorn, vilket i sin tur medför ett ökat vridmoment på motorn jämfört med tidigare VR-motor.
2.2.3 Hybrid stegmotor
Hybridmotorn är en blandning av de två tidigare motorerna med en kuggtandad
magnetiserad stator. Detta medför en ökad noggrannhet vid stegning, och kuggtänderna ger ett ökat vrid och hållfasthet vid varje steg. Denna vidareutveckling av
tidigare stegmotorer har också en högre kostnad vid tillverkning.
2.3 Stegmotordrivkrets
För att kunna omvandla en likström till en lämplig styrström för en stegmotor, använder man sig oftast av en stegmotordrivkrets som utför detta arbete [3]. En bra
stegmotordrivkrets är nödvändigt för att kunna styra en stegmotor noggrant, då
stegmotorns prestanda är direkt kopplad till drivkretsens egenskaper. Med en bra
stegmotordrivkrets kan man snabbare styra en stegmotor, samtidigt som möjlig14

heter som strömbegränsning och stegmotorns ljudnivå kan påverkas. Genom att
påverka strömmens vågform som matas från stegmotordrivkretsen till stegmotorn
kan man påverka motorns noggrannhet. Olika val som t ex fullstegning, halvstegning, kvartsstegning och sinusstegning är olika typer av stegvinkelval som medför
den ökade noggrannheten.
2.4 Trådtöjningsgivare
Trådtöjningsgivare används för att detektera applicerad kraft på en viss yta. Denna
givare består av en ledare som ändrar sin resistans när den utsätts för en förvrängning eller töjning. Då erhållen spänningsvariation och sensorvärde är i storleksordningen millivolt, måste man använda sig av en förstärkare för att förstärka upp
sensorvärdet till lämplig skala för en analog mätning.
2.5 Lastcell
En lastcell är en sensor som mäter kraft [4]. Lastceller finns bl. a. monterade i digitala vågar som med hjälp av tidigare nämnda trådtöjningsgivare, utifrån den varierande resistansen kan mäta upp den applicerade kraften. En förlängning av tråden
ger en högre resistans. Genom att mäta denna resistansförändring kan man alltså
räkna ut hur mycket tråden har töjts. Denna trådtöjningsgivare omsluts av ett hållfast material för att minska risken för brott på tråden. Trådtöjningsgivaren kopplas
i form av en Wheatstonebrygga för att uppnå en stor noggrannhet vid uppmätning
av spänningsvariationerna.
2.6 Inbyggt system
Ett inbyggt system är ett datorliknande system som har ett fåtal specifika funktioner, som ofta har till uppgift att arbeta tillsammans med annan hårdvara, maskin
eller mekaniska delar. Det kan handla om att samla in information från sensorer,
styra olika typer av elmotorer, sända och ta emot data. Inbyggda system har en
processor, program och dataminne samt in och utgångar. Vissa system kan dessutom ha inbyggda sensorer på ett chip.
2.7

Datalagring

2.7.1 EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory är ett dataminne, inbyggt i inbyggda system som tillåter att data kan sparas, läsas och skrivas över i det
inbyggda systemet. Sparad data finns kvar trots strömbortfall, återställning och
avstängning av enheten. Detta tillåter att man kan spara aktuella värden för framtida åtkomst.
2.7.2 Flashminne
Flashminne är en vidareutveckling av EEPROM och kan baseras på tidigare NORteknik, men också NAND-teknik som medför lägre kostnad vid tillverkning av
samma minnesstorlek. Denna typ av minne återfinns i teknik så som digitalkameror, mobiltelefoner och externa minneskort, vilket medför en teknik som har större
lagringskapacitet i förhållande till priset, samt möjlighet till mobilitet och förflytt15

ning av minnet istället för integrerade minnen. Inbyggda system kan dessutom
kommunicera med flashminnen med hjälp av SPI, Serial Peripheral Interface.
Detta kommunikationsgränssnitt är synkron seriekommunikation med full duplex.
Denna så kallade SPI-bussen arbetar med en Master-Slave relation mellan sändar
och mottagarenhet med en klocksignal, ofta kallad SCLK. Därutöver är MOSI Master Output Slave Input som skickar data från master till slaven. MISO-signalen är
data som matas från slav till master, Master Input Slave Output. Dessa tre signaler
delas mellan olika SPI-enheter, och för att kunna välja vilken enhet man vill kommunicera med finns en signal till varje slavenhet som kallas Slave Select SS, även
kallad Chip Select CS.
2.8 Operationsförstärkare
Operationsförstärkare är en krets med i det ideala fallet oändligt hög förstärkning.
Med denna kan många olika typer av förstärkare konstrueras, med olika egenskaper och förstärkning, men också till andra typer av kopplingar som till exempel oscillatorkretsar, komparatorer och A/D omvandlare. I detta arbete används operationsförstärkaren till att förstärka en spänning, och teorin bakom denna kommer
huvudsakligen handla om just spänningsförstärkning.
För att kunna reglera nivån på förstärkningen krävs en återkoppling av utsignalen.
Utan denna återkoppling kommer kretsen endast att bottna i matningsspänningarna. Olika typer av återkopplingar kan göras, men den använda kopplingen i detta
arbete är den icke-inverterande förstärkarkopplingen. En ideal förstärkare sägs ha
oändlig förstärkning, oändlig inimpedans och noll utimpedans. Dessutom är spänningsskillnaden noll volt mellan operationsförstärkarens ingångar. I vårt fall fungerar den ideala modellen bra att använda oss av, det som dock måste tas i beaktande
är att förstärkningen ej sträcker sig över hela matningsspänningens område. För
den valda operationsförstärkaren begränsas förstärkarens utspänning till 2 V under
matningsspänningen vilket är information som återfinns i den aktuella operationsförstärkares datablad.
Den icke-inverterande operationsförstärkarkopplingen brukar ritas upp enligt figur
1:
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Figur 1 Icke-inverterande operationsförstärkare

Spänningsförstärkningen beror på valet av resistansernas två värden enligt formeln:
𝐴𝑣 =

𝑉𝑈𝑇
𝑉𝐼𝑁

=

𝑅1 + 𝑅2

(3)

𝑅1

Ur detta kan önskad förstärkt spänningsnivå fås vid känd inspänning och kända
resistansvärden. Viktigt i denna förstärkarkoppling är att återkopplingen sker på
minusingången. Detta gör så att motkopplingen hamnar i motfas till insignalen.
Vid motkoppling på minusingången finns risken att operationsförstärkaren börjar
självsvänga. Att förstärkarkopplingen är icke-inverterande kan på ett enkelt sätt
kontrolleras genom att följa insignalens väg till respektive ingång. Vid insignal på
positiva ingången erhålls en icke-inverterande förstärkare, och i motsatta fallet en
inverterande förstärkare när insignalen förs på minusingången.
2.9 Testautomatisering
Inom hårdvarutestning är automatiseringsarbete något som ofta blir väldigt specifikt för just det ämnesområdet likt Perssons och Peterssons arbete ”Testanläggning
för automatisk spänningsvariation” [5]. Mer generella metoder och modeller för
testautomatisering finns inom mjukvarutestning där fokus ligger på utvecklingsprocessens krav för en lyckad testautomation [6]. Enligt Berglund [7] utförs test för
att uppnå en kvalitetsförbättring, att verifiera funktionen och för att kontrollera
tillförlitligheten. Relevanta typer av test för att uppnå detta listas nedan:
2.9.1 Enhetstester
Dessa tester utförs för att garantera företagets krav på linjärmotorns egenskaper.
Här testas de gränser som är uppsatta i datablad och specifikationer, där varje enhet i systemet testas var för sig för att hitta fel.
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2.9.2 Acceptanstest
Acceptanstest ser till att funktionaliteten uppfyller kundens krav. Det innebär i
detta arbete att kundens egna krav på motorns kraft och resistans genom motorlindningarna skall testas [8].
2.9.3 Funktionstester
Funktionalitet kan testas för att kontrollera att en stegmotor roterar vid körning,
eller att motorn roterar åt rätt håll för att spåra fel från tillverkningsprocessen.
2.9.4 Regressionstest
Regressionstester används för att hitta fel som beror på förändringar i funktionaliteten [9]. Syftet är att detektera fel som beror på ändringar av en komponents
egenskaper. Mjukvara och hårdvara kan ändras medvetet, men också omedvetet på
grund av misstag i produktion och utvecklingsfasen [8].
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3 Metoder
3.1 Vald lösningsmetod
Ett antal vetenskapliga metoder och metodiker har använts. Dessa är grunden för
insamlandet av data, och hur det aktuella ämnet behandlats. De använda metodikerna är:
•
•
•
•
•
•

Litteraturstudier i stegmotorteori och testautomatisering
Intervjuer på företaget
Fallstudie inom ämnet testautomatisering av linjärmotorer
Framtagande av modeller för hårdvara och mjukvara
Konstruktion och utveckling av prototyp
Validering och utvärdering av slutlig konstruktion

Tillgänglig information och data i det studerade ämnet testautomatisering har
medfört begränsningar i dataanalys och insamling på just underämnet elmotorer
och stegmotorer. Därför har en kvalitativ metod använts för att närma sig det aktuella ämnet. Denna vetenskapliga metod innebär ett förhållningssätt till ämnet som
utgår från tillgängliga studieobjekt där datainsamling kan ske genom observationer
av annan tillgänglig testutrustning för stegmotorer på företaget, men även genom
studier av andra vetenskapliga arbeten inom automatisering [5]. Med hjälp av en
allmän frågeställning som lyder ”Vad är bra testautomatisering?” har en fallstudie
gjorts inom aktuellt ämne, för att ge mer djupgående kunskaper om testautomatisering av linjärmotorer. Ett fåtal tillgängliga representationer av verkligheten har
undersökts, med andra ord tillgängliga testbänkar på företaget där arbetet genomförts. Utifrån uppsatta hypoteser över vad som är en bra lösning på testautomatisering från aktuell teoribildning i ämnet, utvärderas därefter resultaten. Hypotesprövningar utförs genom tester och experiment för att antingen anta eller förkasta
hypotesen. Dessa hypoteser är uppsatta antaganden om vad som är bra lösningar
på testautomatisering för aktuell prototyp, utifrån den tidigare gjorda fallstudien.
Genom att undersöka och testa olika lösningar på detta sätt, kan ett svar på den
allmänna frågeställningen erhållas. Genom en induktiv syn på denna lösning kan
resultatet sedan generaliseras till ett bredare område, andra motorer och motortyper. Tekniker eller metodik som använts för datainsamling till ovanstående vetenskapliga metod är litteraturstudie inom ämnena stegmotorteori och testautomatisering för teoribildning. Därmed är en litteratursökning i böcker, rapporter, uppsatser och artiklar gjorda, för att därefter tydliggöra arbetets frågeställning och
målsättning genom intervju med personer som besitter kunskap inom ämnet.
Denna är gjord på det aktuella företaget. När ovanstående datainsamlingar, teoribildningar, studier, antaganden, experiment och tester är gjorda, påbörjas modellbildning av lösningsförslaget på testautomatisering. Då dessa modeller dels förklarar tillämpningen av bakomliggande teori, är detta sammanbindningen mellan de
teoretiska och praktiska delarna i arbetet. Dessa modeller skall alltså både förklara
hur teorin tillämpas i praktiken, men framtagna modeller som beskrivs i kapitel 3.2
skall även ge en förenklad bild över den slutliga prototypen. För att på ett enkelt
sätt förklara det senare nämnda syftet med dessa modeller har arbetet för framtagandet av prototypen uppdelats i moduler, där läsaren med enkelhet skall förstå
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respektive moduls uppgift. Denna uppdelning av arbetet ger en lättöverskådlig bild
över det slutliga resultatet, och som systemutvecklingsmetod för mjukvarukonstruktion har testdriven utveckling använts. Denna metod bygger på att man sätter
upp test för respektive modul i systemet, där uppsatta tester på något sätt skall
flagga för när modulens funktion uppfylls eller ej. Alltså sätts tester upp utifrån de
skapade modellerna som beskriver respektive moduls uppgift, för att därefter ta
fram aktuell mjukvara till respektive modul.

Figur 2 Modell över en automatiserad process

Figur 3 Modell över använt naturvetenskapligt arbetssätt
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Utifrån tidigare gjorda datainsamling och teoribildning har jag valt regressionstestning. De andra testfallen valdes bort för att en hög andel av motorer som Stegia
AB säljer har någon form av kundanpassning av stegmotorns egenskaper. Därför
önskar företaget att utförda test skall kunna jämföras med tidigare test. Med
regressionstestning kontrolleras specifika fel som företaget tidigare haft problem
med så som brott på lindning, felaktig resistans på lindning, kortslutning till jord
samt undermålig kraft hos motorn. Denna har jag valt då den kan användas för
automatisering genom att jämföra utfört test med tidigare uppsatta gränsvärden,
samt tidigare erhållna data från test. Douglas Hoffmans processmodell för testautomatisering [10] vilken återfinns i figur 2. beskriver allmänt nödvändiga delar i ett
system för mjukvarutestning. Varför denna modell tagits med är för att den på ett
övergripande och enkelt sätt beskriver ett automatiserat testsystems olika komponenter. Med hjälp av ovanstående nämnda vetenskapliga metoder har respektive
modul i systemet utvärderats. Dessa beskrivs grafiskt i figur 3.
Alla komponenter i figuren för testautomatisering har undersökts, för att sedan
genomgå det naturvetenskapliga arbetssättet där alla komponenter i systemet undersöks och utvärderas. Detta sker genom att jämföra aktuell lösning, med motsvarande på andra tillgängliga testbänkar, för att sedan välja den som uppfyller komponentens funktion bäst. Exempel på detta är modulen till höger i figur 2, datalagring vilket innebär lagring av data från körda tester. Detta är det första steget där
problemet identifieras, och detta problem beskrivs enklast genom frågeställningen
”Hur skall data lagras i testsystemet?”. Tre förslag på datalagring har därefter erhållits genom litteraturstudier. Första förslaget är lagring på en extern enhet, en
dator som alltid är ihopkopplad med testbänken. För att testa detta förbereds ett
test och experiment genom uppkoppling av en mikrokontroller som styrenhet, vilken är ihopkopplad med seriekommunikation på USB-kabeln till datorn. Experimentet utförs och fungerar tillfredsställande, men under detta test framgår det att
det ur testarens synvinkel ej är en bra lösning att vara beroende av en dator som
alltid måste vara ihopkopplad med testbänken. Detta ökar systemets komplexitet
och kan försvåra testarens arbete. Detta är alltså observationer som gjort när man
analyserat experimentet och utifrån detta framgår det att det ej är en lämplig lösning och förslaget förkastas. Detta arbetssätt upprepas med nya möjliga lösningar
tills man hittar en lämplig lösning utifrån de observationer som gjorts. Därefter kan
modeller tas fram för lösningen.
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3.2 Modeller som utvecklats
Då arbetet kommer behandla elektronikkonstruktion med inbyggda system som
både innefattar hårdvaruutveckling och mjukvaruutveckling är detta något som
delvis kommer behövas utföras parallellt med varandra för att kunna testa hur

Figur 4 Blockschema för hårdvara

hårdvara och mjukvara interagerar och fungerar ihop. För att konstruera hårdvara
och mjukvara måste först krav för testbänkens funktionalitet införas. En intervju
med Mats Sandvik [11] har genomförts på företaget för att till fullo förstå och inse
vad företaget har för syfte och mål med denna testbänk. Av denna intervju framkom det, till skillnad från tidigare, att syftet ej skall vara att effektivisera och möjliggöra snabbare utförda tester, då företaget ej haft några större problem tidigare
med reklamerade produkter som ej längre uppfyller de kraven som företagets testbänk kontrollerat, vilket är tryckande kraft. Ett problem som företaget haft är linjärmotorer med felaktig resistans i lindningen, som i sin tur medför risk för framtida fel på produkten med haveri eller reklamation som följd. Lindningarnas resistanser mäts vid tre tillfällen under tillverkningsprocessen och monteringen, men
sluttestet kontrollerar ej detta. För låg eller för hög resistans genom lindningen är
ett fel som kan påverka eller förstöra omgivande komponenter, till exempel linjärmotorns drivkrets. Att resistansen ej uppfyller uppsatta intervall är ej helt kartlagt
men kan bland annat bero på felaktigt använd och monterad lindningstråd, brott
på lindningen eller kortslutning till höljet och ner till jordplanet. Önskad funktion
på sluttestet är därför som tidigare, mätning av tryckande kraft, mätning av de två
lindningarnas resistans och mätning av kortslutning mellan lindning och hölje. Utifrån dessa krav har hårdvaruarkitektur och mjukvaruarkitektur tagits fram.
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I blockschemat för hårdvaran kan man på ett enkelt sätt få en överskådlig bild av
hur de olika delarna i systemet förhåller sig till varandra. Med en lastcell kan
kraftmätning utföras med hjälp av dess trådtöjningsgivare som är kopplade i en
Wheatstonebrygga, där man tillsammans med en förstärkare och A/D-omvandlare
mäter spänningsfallet över en okänd resistans och gör därefter resultatet tillgängligt för mikrokontrollern. En tryckknapp används för att kunna styra testbänken
och starta ett test av en linjärmotor. En display möjliggör avläsning av godkänt eller underkänt testresultat. Stegmotordrivkretsen styr stegmotorn enligt teori i kapitel 2 och resistansmätningen testar de två lindningarnas resistans genom mätning
av spänningsfallet över en okänd resistans. Resultatet och de uppmätta värdena
sparas på ett minneskort för att finnas tillgängligt för framtida bearbetning och representation.
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Figur 5 Hierarkiskt diagram för mjukvara

Figur 6 Lagerdiagram

Figur 5 ovan visar Hierarchy of Control som visar hur olika programdelar är kopplade till varandra, och för att få en överblick över vilken mjukvara som behövs för
att styra aktuell hårdvara som återfinns i blockschemat. Man ser på ett enkelt sätt
hur olika gränssnitt är kopplade till olika programdelar samt lämplig uppdelning
på dessa.
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Layered Software Architecture Diagram i figur 6 visar enligt lagerprincipen programmets uppbyggnad, och bidrar till en helhetsbild av hela uppgiften som skall
lösas, där mjukvarukonstruktion står för en stor del av arbetet medans kommunikation mellan modulerna är en mindre del av tidsåtgången i detta projekt.

Figur 7 Flödesdiagram
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Med flödesschemat i figur 7 ges en grafisk representation hur ett tänkt test skall
utföras, och man kan på ett enkelt sätt följa programmets utförda testmoment.
3.3 Verktyg och experimentuppsättning
Med utgång från företagets nuvarande testbänk implementerar jag nya hårdvarumoduler löpande och kan testa dessa tillsammans med tillgänglig utrustning. Fördelen med detta är minskad risk för ett arbete som ej blir klart då fokus på att modulerna är kompatibla med varandra är av intresse. Exempel på detta är att på företagets testbänk, byta ut stegmotordrivkretsen mot den tänkta drivkretsen, för att
därefter få den att fungera tillsammans med övriga moduler på testbänken så som
linjärmotorn och kraftsensorn. Exempel på nästa steg i arbetet är att byta ut kraftmätaren som är monterad på företagets testbänk mot den nya kraftsensorn och
därefter få testbänken att fungera. Förutom minskad risk för en testbänk som inte
fungerar ger detta också möjligheten att utvärdera tidigare testbänkens respektive
delar, om de är återanvändbara eller om de kan modifieras och därefter användas i
den nya konstruktionen. Den valda mikrokontrollern för arbetet är ATmega328p,
vilken är en 8-bitars mikrokontroller med 32 kilobyte programminne, 1 kilobyte
EEPROM och 2 kilobyte SRAM. Då företaget använder sig av ATmega168PA som
är från samma produktfamilj möjliggör detta återanvändning av framtagen programkod i detta arbete för andra konstruktioner i företaget. Fördelen med
ATmega328p är det större programminnet, nackdelen är ett högre pris. Testbänken
är konstruerad för Stegias permanentmagnetiserade linjärmotor från LM25L CB
serien, men kan relativt enkelt modifieras och anpassas för andra linjärmotorer.
Stegmotordrivaren är Trinamic TMC260-PA universal stegmotordrivare för stegmotorer upp till 2 A per lindning. Denna stegmotordrivkrets valdes framför enklare
drivkretsar som till exempel Allegro A3967 då Trinamics stegmotordrivare har stöd
för inställning av strömbegränsning och steg per varv i mjukvaran via SPI. Fördelen med detta är att det möjliggör noggrann och enkel justering av inställningar
under utvecklingsarbetet, men också i efterhand vid ändring av mjukvaran och
andra val av motorer. För uppkoppling, experiment och dimensionering används
kopplingdäck för att möjliggöra testning och byte av komponenter innan slutlig
kretskortskonstruktion påbörjas. Till mjukvaran används för mikrokontrollern
standardbibliotek från AVR och Arduino. Mjukvaran är framtagen i programmeringsmiljön Eclipse Neon och Arduino IDE som båda har stöd för både AVR och
Arduino standardbibliotek.
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4 Resultat

Figur 8 Slutlig prototyp

Bakomliggande teori och relevant information för de aktuella komponenterna i respektive modul beskrivs i detta kapitel. Detta för att öka förståelsen hur mjukvaran
styr och interagerar med hårdvaran. Här beskrivs viktiga delar i mjukvaran så som
kommunikationsgränssnitt, nödvändiga inställningar av mikrokontrollerns och
stegmotordrivarens registervärden, samt vilka mjukvarubibliotek som använts.
Vidare förklaras respektive moduls programkod, för att visa hur bakomliggande
teori har realiserats och uppfyllt önskad funktion i mjukvaran. Därefter redovisas
framtagen hårdvara med bakomliggande teori och gjorda dimensioneringar för respektive modul. Hårdvarans fysiska kopplingar beskrivs i uppritade kretsscheman.
Dessutom återfinns en hierarkisk vy över hårdvaran som beskriver hela systemet.
Framtagna kretsscheman används sedan som underlag för uppritande av prototypens kretskort. Slutligen redovisas resultat från mätningar och test som är gjorda
för att validera den slutliga prototypen.
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4.1 Mjukvarukonstruktion
Då mjukvarukonstruktion och hårdvarukonstruktion har skett parallellt med
varandra uppmanas läsaren att dessutom läsa om respektive modul under kapitlet
om hårdvarukonstruktion där man kan följa de fysiska kopplingarna mellan modulerna, för att få full förståelse för utvecklingsarbetet. De olika modulerna är:
•
•
•
•
•
•

Styrenhet
Kraftmätare
Stegmotordrivkrets
Minneskortläsare
Display
Resistansmätningskrets

4.1.1 Stegmotordrivkrets
Stegmotordrivaren kommunicerar med mikrokontrollern via SPI och möjliggör att
många inställningar kan göras i mjukvaran. Biblioteket TMC26X.h är ett bibliotek
som Interactive Matter har tillgängligt på Github [12], vilket möjliggör ett enkelt
användargränssnitt för att kommunicera med stegmotordrivaren och styra stegmotorn. Genom att definiera pinnar för Enable, Direction, Step och Chip select påbörjar man initialieringen av programmet för stegmotorn. Vidare kan man i mjukvaran meddela antalet steg per varv och hastighet för aktuell stegmotor som man använder, samt sätta en övre strömbegränsning. Vidare sätts CycleChopper, vilken
påverkar hysteresen och distorsion av strömkurvan. Denna är satt till ett standardvärde. Fullstegning är vald för aktuellt testfall och när detta är gjort kan man låta
motorn stega framåt och bakåt med positivt respektive negativt värde på stegen.
Nedan återfinns programkod för att köra linjärmotorn framåt och bakåt.
#include <SPI.h>
#include <TMC26XStepper.h>

// Bibliotek för SPI-kommunikation
// Bibliotek för aktuell stegmotordrivare

#define STEPPER_ENABLE_PIN A2

// MCU-pinne för aktivering av drivkrets

/*
Initialisera stegmotordrivare med inställningar: 48 steg/varv, chip select pin A3, direction pin A4, step pin A5, 500 mA strömbegränsning genom
lindningarna, 180 mOhm senseresistor
*/
TMC26XStepper tmc260 = TMC26XStepper(48,A3,A4,A5,500,180);
int speed = 394;
// frekvensen sätts till 394 Hz

void setup() {
/*
Standardinställningar för strömkurvan, samt val av fullstegning, hastighet och enable pinne på MCU
*/
tmc260.setSpreadCycleChopper(2,24,8,6,0);
tmc260.setRandomOffTime(0);
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tmc260.setMicrosteps(1);
tmc260.start();
tmc26XStepper.setSpeed(speed);
pinMode(STEPPER_ENABLE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(STEPPER_ENABLE_PIN,LOW);
}
void loop() {
digitalWrite(STEPPER_ENABLE_PIN, LOW);
tmc26XStepper.step(35*48);
tmc26XStepper.move();

// Aktivera drivkretsen
// Välj 35 varv framåt
// Stega angivna steg

while (tmc26XStepper.move ())
{}
delay(2000);

// Vänta tills stegning är
// klar
// Vänta två sekunder

tmc26XStepper.step(-35*48);
while (tmc26XStepper.move ())
{}
digitalWrite(STEPPER_ENABLE_PIN, HIGH);
delay(10000);

//
//
//
//
//

Välj 35 varv bakåt
Vänta tills stegning är
klar
deaktivera drivkretsen
vänta 10 sekunder

}

4.1.2 Kraftmätning
Kraften mäts med hjälp av en lastcell tillsammans med en 24 bitars A/D omvandlare med inbyggd förstärkare, där förstärkningen kan ställas via mjukvara och
kopplas till mikrokontrollern med en klocksignal och en datasignal.
4.1.3 Analog till digital omvandling
För att mäta den analoga spänningsnivån från resistansmätarkretsen, måste
mikrokontrollerns A/D-omvandlare initialiseras. Nedan återfinns en funktion som
anropas för att göra en avläsning från en analog pinne.
uint16_t ad_convert(int channel)
{
/*
Enable A/D omvandlare, sätt prescaler till 111 == CPU_speed/128
*/
ADCSRA = (1 << ADEN | (1 << ADPS0) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS2));
ADMUX = (1 << REFS0);
// Sätt Aref till Vcc
ADMUX = (ADMUX & 0xF8)|channel;

// ADMUX med de 3 nollställda
// LSB,OR:as med aktuell kanal

ADCSRA |= (1 << ADSC);
while (ADCSRA & (1 << ADSC))
;

// starta konvertering
// vänta tills konverteringen
// är klar
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return ADC;

// spara avläst värde

}

4.1.4 Resistansmätning
Då jag med hjälp av en förstärkarkoppling förstärker upp spänningen över lindningarna i spolarna måste detta kompenseras för i mjukvaran. Detta görs genom
dividering av motsvarande förstärkningsnivå. Resistansmätningen i mjukvaran
består av tidigare nämnda analoga avläsning av den förstärkta spänningsnivån över
den okända resistansen. Därefter sker kompenseringen av förstärkningsnivån.
int analogPin = 1;
int raw = 0;
float Vin = 4.8611;
float Vout = 0;
float R1 = 0;
float R2 = 219.0;
float R3 = 5446;
float R4 = 46100;

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

analog pinne på mikrokontroller som används för
att avläsa spänning
Råvärde vid analog avläsning (0-1023)
Uppmätt inspänning i kopplingen
variabel för att lagra uppmätt utspänning i
kopplingen
Den okända resistansen
Den kända resistansen i spänningsdelaren
Känd resistans i den icke-inverterande
förstärkarkopplingen
Känd resistans i den icke-inverterande
förstärkarkopplingen

void setup()
{
}
void loop()
{
raw = ad_convert(analogPin);
Vout = (Vin / 1023.0) * raw;

// Läs av analoga pinnen
// omvandla råvärdet till en
//spänningsnivå (förstärkt spänningsnivå)

/*
Information om hur R1 räknas ut beskrivs i kapitel 4.2.4
*/
R1 = (R2*Vout / ((R3+R4)/R3)) / ( Vin - Vout / ((R3+R4)/R3));
/*
Exempel:
R1 uppmätt med programmet blir i detta test 1,02 Ohm
R1 uträknat med formel blir: 1,000742874 Ω
*/
}

4.1.5 Display
Representation av resultat och ett grafiskt kommunikationsgränssnitt för användaren sker med hjälp av en Midas LCD med I2C baserat kommunikationsgränssnitt.
Displayen har två rader, med 16 kolumner vardera. I mjukvaran sker denna I2C-
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kommunikation mellan mikrokontrollern som masterenhet och Midasdisplayen
som slavenhet, med hjälp av ett tillgängligt bibliotek för en likvärdig display. Den
enda ändringen som behövs göras i mjukvaran är skiftning av slavenhetens I2Cadress för att kommunikationen skall fungera. Nedanstående kod visar exempel på
kod för att få displayen att fungera:
#include <ST7036.h>
/*
Sätt slavadressen till 0x3E med 16 kolumner och 2 raders display
*/
ST7036 lcd = ST7036 ( 2, 16, 0x3E << 1 ); // skifta till vänster för att
// fungera med ST7032 driver
int main (void) {
lcd.init();
lcd.setCursor(0, 0);

// Initialiera I2C-displayen
// Ställ markören i övre vänstra
// hörnet

while (1) {
/*
Displayen är nu redo för första print
lcd.setCursor(0, 0); Välj rad och kolumn för markören
lcd.print("String"); Starta utskrift från markörens position
lcd.clear(); // Rensar displayen på tecken
*/
}

4.1.6 EEPROM-datalagring
Då räknare behövs för antal godkända och underkända tester, samt lagring av inställningar för strömstyrka och linjärmotorns antal steg per varv så används
EEPROM-minnet för lagring av denna data. Fördelen med EEPROM är att data
som finns lagrat ej försvinner vid strömbortfall, vilket passar utmärkt för lagring av
dessa inställningar. Varje EEPROM-adress består av 8 bitar för lagring, vilket gör
att varje adress kan innehålla värden från 0 till 255. Då exempel på värden som
behövs lagras är 500 mA för strömbegränsning och en räknare som skall klara att
räkna upp till minst 10000 godkända eller underkända test behövs viktade adressbitar i detta minne. Därför skapas i mjukvaran en räknare med två bitadresser för
räkning upp till 32767. De två minnesadresserna behandlas med olika vikt, ett repektive 255. Vid läsning från minnet multipliceras värdet på respektive minnesadress med dess viktade värde, därefter adderas dessa två produkter till en slutgiltig
summa. Omvänt används moduloberäkning för att lagra ett värde i EEPROMminnet enligt följande formel.
räknarvärdet

𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = ⌊

255

⌋ + 𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 % 255

(4)

Formel 4 ovan delar upp värdet i kvot och rest vid division med 255. I programmet
används värdet i vänster led, medans minnet lagrar de två termerna i höger led.
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Programkoden som följer nedan behandlar skrivning och läsning till respektive
från minnet.
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
{
while (EECR & (1 << EEPE))

// Vänta tills EEPROM är
// ledigt för skrivning

;
while (SPMCSR & (1 << SPMEN)) // Vänta tills Store Program Memory
// Enable är noll i Store Program Memory
// Control och StatusRegistret
;
EEAR = uiAddress;
// Tilldela värde till addressregister
EEDR = ucData;
// Tilldela värde till dataresigter
EECR |= (1 << EEMPE);
// Ettställ master write enable bit i
//kontrollregistret
EECR |= (1 << EEPE);
// Ettställ EEPE i kontrollregistret för
// att skriva
}
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
{
while ( EECR & (1 << EEPE))
// Vänta tills EEPROM är ledigt för
// skrivning
;
EEAR = uiAddress;
// Tilldela värde till addressregister
EECR |= (1 << EERE);
// Ettställ read enable
// i kontrollregistret
return EEDR;
// returnera data från dataregistret
}

4.1.7 Datalagring
Datainsamlingen från de körda sluttesterna lagras på ett SD-kort. Det använda
kommunikationsgränssnittet är SPI och med hjälp av tillgängliga standardbibliotek
kan skrivning och läsning, till respektive från en textfil på minneskortet åstadkommas i mjukvaran.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;

// Skapa ett nytt objekt som heter myFile

void setup() {
if (!SD.begin(10)) { // Vänta tills SPI-kommunikation med minneskortet
// är upprättat med Chip Select pinne 10 på
// mikrokontrollern
return;
}
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}
void loop() {
myFile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE);// Öppna textfil data.txt på
// minneskortet, välj skrivläge
if (myFile) {
// Om textfilen på minneskortet är öppnad
myFile.println("String");
// Skriv till filen
myFile.close();
// Stäng filen
}
}
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4.2 Hårdvarukonstruktion
Genom att i hårdvaran konstruera testbänken utifrån olika moduler, likt modellerna i kapitel 3.2 kan en övergriplig figur konstrueras i ett schemaritningsprogram
som stödjer hierarkisk visning av systemet. En viktig bild för att förstå hur olika
delar i systemet förhåller sig till varandra är topplagret, vilket ses i figur 9:

Figur 9 Hierarkisk vy över systemet topplager med dess moduler

Den fysiska och slutliga kretskortskonstruktionen med skapade komponenter, deras respektive footprints och dragning av signalvägar tas ej upp fullständigt i detta
kapitel utan resterande delar kompletteras i bilagorna. För full förståelse av konstruktionen och dimensioneringen behandlas framtagna scheman och kretsar i
detta kapitel.
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4.2.1 Påbyggnadssköld

Figur 10 Modell med dimensioner och anslutningar för Arduino

För att påbyggnadsskölden skall vara kompatibel med aktuellt utvecklingskort
krävs information om dess anslutningar. Detta används för att skapa en komponent i systemet med korrekt dimension på anslutningarna vilket i detta fall är pinnar på utvecklingskortet. Till denna hör också komponenter som direkt kommunicerar eller används av testbänkens styrenhet, med andra ord mikrokontrollern. Till
denna ansluts tryckknappar för styrning och återställning, en aktiv buzzer tillsammans med en LED-lampa för att möjliggöra tydlig signalering med ljud och ljus för
användaren vid underkänt test. Utöver detta har en diod för spänningsreferens
lagts till i konstruktionen för att låta mikrokontrollern ta del av en spänningsrefe-
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rens med högre precision är den interna 5 Volts referensen. Detta möjliggör i sin
tur en mer noggrann resistansmätning. Den använda referensdioden har en referensspänning på 4,096 V vilket tillsammans med en kondensator stabiliserar referensspänningen, dessutom begränsas strömmen genom dioden med hjälp av resistorn enligt ohms lag:
(5)

𝐼 = 𝑉𝑠𝑠 − 𝑈𝑟𝑒𝑓 ⁄𝑅 51

Då Reset-knappen är parallellkopplad med utvecklingskortet finns den ingen pullup resistor i schemat, utan återfinns på själva utvecklingskortet. Den aktiva buzzern har en inbyggd oscillatorkrets vilket gör att endast en likström med spänningsnivå 5 V är tillräcklig för att generera en ljudsignal. Utifrån schemat kan
namn på signalvägar utläsas. i stigande ordning vid start med pinne noll förklaras
deras respektive funktioner. Pinne noll och ett används av mikrokontrollern för 5 V
seriekommunikation mellan mikrokontrollern och en krets på utvecklingskortet
som omvandlar USB till seriekommunikation. Dessa två pinnar används ej av påbyggnadsskölden. Därefter kommer en ingång med en tryckknapp på pinne tre som
används av testaren för att starta ett sluttest. Knappen använder mikrokontrollerns
interna pull-up resistor för att ej lämna knappen flytande. Utgång fyra används för
att signalera underkänt test till testaren. De två följande utgångarna styr inkopplingen av resistansmätningskretsen, en för varje lindning. Pinne 6 – 9 är utgångar
från mikrokontrollern för att skicka signaler till stegmotordrivkretsen. STSTEP
skickar en puls för varje steg linjärmotorn skall ta. STDIR väljer vilken rotationsriktning motorn skall anta och STEN aktiverar respektive inaktiverar stegmotordrivaren. Slutligen används STCS för att meddela när SPI-kommunikation mellan
mikrokontroller och stegmotorkrets skall ske. Denna kommunikation sker med de
tre efterföljande pinnarna, MISO för att ta emot data, MOSI för att sända data och
SCK för att synkronisera enheterna. GND-pinnarna kopplar ihop utvecklingskortets jordplan med påbyggnadssköldens jordplan. I2C- kommunikationen återfinns
på pinne 16 och 17, samt på pinne 18 och 19 vilka är sammankopplade. Vid de analoga pinnarna på motsatt sida kan spänningsnivåer avläsas från resistansmätningskretsen, vilket sker vid RES1 och RES2. Pinnarna nummer 22 och 23 är signalvägarna för data respektive klocka till A/D-omvandlaren som avläser och omvandlar
kraftsensorns avlästa värde.
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4.2.2 Stegmotordrivkrets

Figur 11 Stegmotordrivkrets TMC260

Stegmotordrivkretsen TMC260 har många avancerade funktioner som ej används i
detta projekt. En stor fördel med denna krets är möjligheten till strömbegränsning i
mjukvaran. Komponenten är uppritad med flertalet av dess in och utgångar, men
oanvända pinnar är utelämnade. I schemat ovan känns flertalet av signalvägarnas
namn igen från övriga delar i systemet. Läsaren uppmanas följa dessa signalvägar
för att få en ökad förståelse över konstruktionen. På höger sida av komponenten
återfinns utgångar till lindning A respektive lindning B. Till varje lindning finns
SENSE-resistorer som används av kretsen för att känna av strömmen genom lindningarna för att därefter kunna begränsa strömmen i mjukvaran. Dessa är SRA respektive SRB. Denna testbänk kommer använda sig av matningsspänning mellan
12 och 24 volt, med en högsta ström på 500mA genom lindningarna i linjärmotorerna. Kondensatorer är anpassade för att filtrera ut både större och mindre störningar och variationer i matningsspänningen. Denna dimensionering är dock anpassad för stegmotordrivkretsens egenskaper upp till 2A per lindning. En DCkontakt för matningsspänningen återfinns till höger i schemat, dessutom pull-up
och pull-down resistorer för de fyra styrpinnarna.
4.2.3 Kraftmätning
Till kraftmätningen används en A/D-omvandlare med inbyggd ställbar förstärkning för att kunna avläsa den applicerade kraften på lastcellen. Den stora fördelen
med denna lösning är möjligheten till enkel kalibrering och anpassning i mjukvaran, vilket möjliggör framtida kompatibilitet med olika linjärmotorer och lastceller.
Utifrån exempel i datablad för kretsen HX711 från Avia Semiconductor har först
kretsschema tagits fram, och därefter rekommenderad PCB layout. Kretsen har
kondensatorer på ledningarna som går till lastcellen för att stabilisera spänningsnivån, och över lastcellens bryggkoppling läggs en spänning mellan AVDD och
AGND. Denna spänning beror på dimensioneringen av kopplingens spänningsnivå
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från dess interna regulator, vilken måste vara lägre än 100 mV under matningsspänningen. Denna spänningsnivå bestäms av resistanserna nummer 12 och 13 tillsammans med VBG, en spänningsreferens på 1,25 V i schemat enligt formel 6:
𝐴𝑉𝐷𝐷 = 𝑉𝐵𝐺 ×

𝑅12 + 𝑅13

(6)

𝑅13

Detta ger spänningen:
1,25 ×

20𝑘 + 8,3𝑘
= 4,32 𝑉
8,3𝑘

Figur 12 HX711 A/D-omvandlare med förstärkare

Kretsens arbetspunkt är alltså 4,32 V och överföringshastigheten av data sätts till
10 Hz genom att binda rate till jord. På samma sätt sätts kretsen till att använda
dess inbyggda oscillator, istället för en extern kristall, genom att binda XI till jord.
VSUP matas med 5 V och är matningsspänningen till den interna spänningsregulatorn. DOUT och PD_SCK är kretsens signalvägar till mikrokontrollern, där
PD_SCK är klockledningen, och DOUT är dataledningen. När alla önskade inställningar för kretsen är gjorda kan man från lastcellen läsa av aktuell spänningsnivå
på pinnarna A+ och A-. Detta är signalen som sedan förstärks, och omvandlas till
ett digitalt värde som via dataledningen skickar till mikrokontrollerenheten för vidare användning av datan.
4.2.4 Resistansmätning
För att mäta lindningarnas resistanser mäts spänningsfallet över respektive lindning i motorn i en spänningsdelarkrets med en känd resistans och en okänd, där
den okända resistansen är lindningen. Denna spänning som ligger över lindningen
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avläses av mikrokontrollerns analoga ingång och omvandlar till ett digitalt värde i
mikrokontrollerns inbyggda A/D-omvandlare, vilket har en begränsning i upplösningen på 10 bitar, som motsvarar 1024 olika spänningsnivåer. För att öka noggrannheten på spänningsmätningen och därmed resistansmätningen, används operationsförstärkare för att förstärka upp spänningsnivån. Detta ger ett smalare
mätintervall men då linjärmotorns datablad anger en resistansnivå på 7 ohm +/7% vilket ger ett godkänt intervall på 6,51 - 7,49 ohm. Då flera liknande linjärmotorer med olika egenskaper och resistansvärden säljs av företaget, bestäms mätintervallet 0-13 ohm. Med 1024 spänningsnivåer blir upplösningen:
13
= 12,7𝑚 𝑂ℎ𝑚
1024

För att separera denna resistansmätarkrets från den starkare strömmen genom
lindningarna från stegmotordrivaren, kopplas resistansmätningskretsen in med
reläer över spolen när resistansmätningen skall ske, vilket endast får vara när ingen
ström från stegmotordrivaren går genom någon av motorlindningarna. Valet av
reläinkoppling är gjord framför andra lösningar, som inkoppling med transistorer,
på grund av transistorns karakteristik och inre resistans som ej är konstant. Med
mekanisk inkoppling fås istället en lågresistiv signalväg mellan lindning och operationsförstärkare vilket minskar dess inverkan på resistansmätningen. Den lilla
resistans som finns i reläerna kan mätas upp och kompenseras för i mjukvaran genom subtrahering av signalvägens och reläernas resistans från det slutliga mätresultatet. Operationsförstärkaren som använts är LM324 vilken är en enkelmatad
operationsförstärkare och klarar att ge full förstärkning upp till 2 V under matningsspänningen. Då 5 V finns tillgänglig som matningsspänning i denna krets är
en bra dimensionering av kretsens vilopunkt i mitten på spänningsintervallet för
linjärmotorns specificerade resistans på 7 ohm, vilken blir:
5−2
= 1,5 𝑉
2

Justering från ovanstående upplösningsnivå bli därför hela tillgängliga området för
matningsspänning uppdelat på det diskreta intervallet på 8 bitar för mikrokontrollernas A/D-omvandlare.
En icke-inverterande förstärkarkrets förstärker upp den avlästa likspänningen.
Denna likspänningsnivå V fås fram genom spänningsdelning:
𝑉 = 𝑉𝐼𝑁 ×

𝑅1
𝑅1 + 𝑅2

→ 𝑅1 = 𝑉𝑈𝑇 ×

𝑅2

(7)

𝑉𝐼𝑁 − 𝑉

Utsignalen Vut är en förstärkt insignal V som beror på motkopplingen med resistorerna R3 och R4:
𝑉𝑈𝑇 = 𝑉 ×

𝑅4 + 𝑅3

(8)

𝑅3

Då V är okänd ersätt ersätts denna med ovanstående lösning, vilket ger ett uttryck
för omvandling av en spänningsnivå till en resistans med hjälp av en känd förstärkarkoppling, en känd in och utspänning samt en känd resistans i en spännings-
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delarkoppling. Utöver detta måste också den förstärkta spänningsnivån kompenseras för att få en korrekt formel, vilken är:
𝑅2 × 𝑉𝑈𝑇

𝑅1 =

𝑅3 + 𝑅4
𝑅3

(9)

⁄𝑉𝐼𝑁− 𝑉𝑈𝑇
𝑅3 + 𝑅4
𝑅3

Figur 13 Resistansmätningskrets

I figur 13 ses den slutliga lösningen för resistansmätningens hårdvara. Separata
resistansmätarkretsar har använts för respektive lindning, med operationsförstärkare till höger i bilden och reläer till vänster. Signalerna A1, A2 respektive B1 och
B2 går till lindningarna, vilket gör att motståndet som spänningen mäts över ej
syns i bild. Skyddsdioder kopplas över spolarna i reläerna för att skydda mikrokontrollern vid urladdning av spolarna.
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4.2.5 Display
Använd display är Midas MCCOG21605D6W-FPTLW och valdes då den fungerar
tillsammans med 5 V matnings- och signalspänning, som är mikrokontrollerns arbetsspänning. Med två rader och 16 kolumner tillsammans med I2C gränssnitt erhålls en komponent som kan informera användaren av testbänken om relevant information, detta med endast två pinnar på mikrokontrollern. Då displayen har 10
pinnar för kommunikation och strömförsörjning har komponenten skapats i schemaritningsprogrammet med tillhörande dimensioner och avtryck för kretskortet.

Figur 14 Midas 5V I2C display

Denna display är också förberedd för användning med 3,3 V och pinne två och tre
används då för anslutande av en kondensator. Bilden ovan visar hur skärmen
kopplas med 5 V nivå på signalerna. VOUT är en utgång med 5V från displayens
inbyggda spänningsomvandlare. VDD är anslutningen av matningsspänningen och
VSS är koppling ned till jordplanet. I2C-kommunikationen sker med SDA och SCL
som är dataledning respektive klockledning. Reset binds hög då den ej används,
och matningen för bakgrundsbelysningen sker på höger sida av displayen.
4.2.6 Datalagring
För lagring av testresultat används som tidigare nämnts flashminne. I detta fall ett
micro SD-kort som lagringsmedia. SD-kort använder sig av 3,3V spänningsnivå
vilket ej gör den kompatibel med den aktuella mikrokontrollern som använts. Detta
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löses enklast med en buffer som matas med 3,3V för att göra om signalen. Omvänt
kommer signalen ut från buffern att vara 3,3 V vilket ej är helt idealiskt för en 5V
mikrokontroller. Enligt databladet för den aktuella mikrokontrollern Atmega328P
kan man utläsa att tröskelvärdet för logisk etta återfinns vid 60% av i det aktuella
fallet med 5 V matningsspänning på mikrokontrollern. Detta tröskelvärde för etta
är 0,6*5 = 3,0V. Denna lösning med en 3,3V signal till vår ingång på mikrokontrol-

Figur 15 Minneskortläsare med buffer och 3,3 V matningsspänning

lern fungerar därför i detta fall. Minneskortläsaren som använt är en ytmonterad 9pinnars TFP09-2-12B micro-SD kortläsare med PUSH-PUSH teknik, som innebär
att minneskortet hakas fast inne i minnesläsaren och måste tryckas in för att det
skall vara möjligt att ta ut minneskortet. Detta minskar risken för att minneskortet
skall lossna från modulen av misstag, vilket ökar säkerheten för datalagringen. Aktuell buffer som använts är Texas instruments LVC125A för att reglera ner signalspänningen. 3,3V matningen fås från Texas instruments LM1117 800mA spänningsregulator. Resistorer används för att begränsa strömmen på ingångarna, och
kondensatorer jämnar ut spänningsvariationer på 3,3V matningsspänningen. Bufferns utgångar är alltid aktiverade då pinne 10, 1, 4 och 13 binds till jord vilka aktiverar respektive inaktiverar utgångarna.

4.3 Validering
För att validera testbänkens funktionalitet gjordes flertalet tester. Först kalibrerades spänningsnivåer och kraftmätare med hjälp av företagets tillgängliga utrustning för noggrann resistansmätning och kraftmätning. Därefter utfördes testkörningar för att validera testbänkens noggrannhet genom upprepade tester av samma
linjärmotor. Samma test gjordes också med företagets testbänk, dels för att verifiera riktigheten i resultatet, men även för att jämföra förbättringar eller försämringar i resultatet. I figur 16 visas resultatet av 100 kraftmätningar av en linjärmotor i
företagets testbänk:
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Figur 16 Kraftmätning i gamla testbänken

företagets kraftbänk syns en stor varians i resultatet av kraftmätningen vid 100
test av samma linjärmotor. Detta kan jämföras med resultatet från den framtagna
prototypens test av samma linjärmotor, med samma stegmotordrivare 100 gånger
där det tydligt syns en mindre varians i resultatet av kraftmätningen i figur 17.
I

Figur 17 Kraftmätning i nya testbänken
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I figur 18 visas test av en linjärmotors uppmätta lindningsresistanser från 100 på
varandra efterföljande test. Detta resultat kan ej jämföras med tidigare testbänk
som ej mätte upp lindningsresistanserna, utan resultatet verifieras och jämförs
istället med en multimeters uppmätta resistanser för lindningarna. 6,80 ohm för
lindning A och 6,90 ohm för lindning B:

Figur 18 resistansmätning i den nya testbänken
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5 Analys och diskussion
För att analysera och utvärdera resultatet av arbetet, diskuteras detta i relation till
målsättningen. Målsättningen var att konstruera en prototyp utifrån uppsatta modeller och aktuella lösningsmetoder. För att hålla en röd tråd i rapporten diskuteras
detta dessutom utifrån frågeställningen, vad är bra testautomatisering? För att
komma fram till vad som är bra testautomatisering är en viktig använd metod för
arbetet intervju av kunnig personal på företaget. Med de aktuella frågorna som togs
upp framkom snabbt företagets målsättning med denna prototyp och vad företaget
ville att den skulle uppfylla. Detta blev grunden till arbetet, och satte därmed också
en riktning mot nya uppsatta mål. Företagets första förslag och önskemål var
snabbare utförda tester med den nya prototypen samt datainsamling, men efter
denna intervju utökades dessa punkter till att också behandla bättre utförda tester
samt att testutrustningen skall vara enklare för testaren att använda. Fördelar som
slutanvändaren erhållit är en prototyp med ett väldigt enkelt användargränssnitt.
Endast en tryckknapp används för att utföra test, jämför detta med tidigare testbänk med fem tryckknappar. Dessutom är det testbänken som meddelar användaren godkänt eller underkänt resultat genom att jämföra testresultatet med tidigare
uppsatta gränser för testet. En mer robust konstruktion jämfört med tidigare testbänk medför att hela testmomentet kan utföras med en hand istället för två vilket
är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare lösning. Prototypen fyller flera
funktioner som bidrar till en bra testautomatisering så som ett gränssnitt där man
relativt enkelt kan ändra inställningar, men att dess gränssnitt ej kan nås vid körning av test. Datalagring av resultat är enkelt att ta del av genom att lossa ett minneskort och sedan ta del av aktuell textfil som finns lagrad på minneskortet. Ett
enkelt gränssnitt för slutanvändare som utför testerna, och för administratörer som
ändrar testbänkens inställningar, är därmed uppnått. Dessutom är tydliga testfall
uppsatta i mjukvaran för enhetliga och pålitliga tester. För att vidare diskutera och
utvärdera de använda lösningsmetoderna ställs motfrågan, vad är dålig testautomatisering? Ett av målen med detta arbete har varit att förenkla arbetet för testpersonalen. Då en kvalitativ metod valts med hänsyn till aktuell information om test
och testautomatisering har fokus legat på egna observationer, bedömningar av utförda tester och val av modeller. Detta ger en djupare förståelse för ämnet men det
negativa med detta är att nuvarande testpersonal ej kunnat påverka eller bidra till
den nya lösningen vilken är en viktig etisk synvinkel på detta arbete. Detta medför
av använda lösningsmetoder ej tagit hänsyn till testarens syn på bra testautomatisering. Enligt Hansson och Rahlén [13] är kompetens, utveckling och lärande en
viktig del i ett arbete. Detta har ej beaktats i denna rapport på grund av svårighet i
kommunikation med kinesisk produktionspersonal inom aktuell tidsram. Genom
att automatisera produktionspersonalens arbete kan detta medföra besvär och ett
obrukbart system om personalen ej har grundlig utbildning över testbänkens funktion. Det finns alltså både för och nackdelar med de lösningsmetoder jag använt mig
av för att komma fram till den slutliga lösningen. De stora fördelarna med använda
lösningsmetoder och modeller är en hög grad av automatisering, men dessa fördelar kan också vändas till nackdelar då använda modeller ej tar någon större hänsyn
till ett etiskt och hållbart perspektiv. Ett sätt att komma runt detta problem är att
ge en grundlig utbildning till personalen som skall använda denna utrustning och
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som en följd av att förenkla testmomentet också vidareutbilda personal i nya arbetsuppgifter.
Det använda vetenskapliga arbetssättet för insamling av data och litteratursökning,
tester och utvärderingar för att hitta lämpliga lösningar. Vidare modellera och konstruera är ett synnerligen effektivt sätt att bryta ner en stor uppgift med många frågeställningar till mindre som är lättare att lösa. Nackdelen med denna metod och
arbetssätt är att en stor del an insamlande av teori och fakta sker i början av varje
problemformulering. Kunskap, ny information och utveckling av kompetens är viktigt i alla steg under arbetet då nya frågeställningar och problem kommer längs arbetets gång. Därför är kunskapsutveckling en viktig del i alla steg i det löpande arbetet.
5.1 Lösningsmetoder som ej använts
Komparation är en vetenskaplig metod som innebär att man jämför olika enheter
på olika sätt. Till detta behövs mått på det man jämför. Detta skulle lämpligen
kunna användas om huvudsakliga syftet med den framtagna prototypen var exempelvis effektivisering genom snabbare utförda tester. I det fallet kan man enkelt
jämföra resultatet med ett tidigare men då flertalet önskemål om testbänkens syfte
framkom under förarbetet blev denna metod svår att tillämpa varför denna valdes
bort. Kvantifiering av data är tillämpbart vid ett tillräckligt underlag av hårddata
men på grund av den begränsade mängden av information och data inom aktuellt
område valdes denna metod också bort. Kvantitativ metod valdes bort enligt
samma resonemang som för kvantifiering. Det finns begränsat med tidigare statistik och resultat från liknande frågeställningar om testautomation vilket gör det
svårt att ge ett kvantitativt svar och ett resultat som svarar på rapportens frågeställning.
5.2 Lösningsalternativ
Förslag på en alternativ lösningsmetod är att man skulle ha utgått från slutanvändarens åsikter som underlag, istället för produktägarens önskemål. Detta innebär
att datainsamling från testpersonalen sker tills man har tillräckligt underlag för att
konstruera en testbänk som uppfyller slutanvändarens syn på bra testautomatisering vilket skulle gynna en relevant målgrupp där man med större säkerhet kan påstå att slutprodukten är en bra testautomatisering. Med detta lösningsalternativ
skulle en annan typ av datainsamling ske i början av arbetet med mer enkäter och
intervjuer för att sedan använda detta som underlag i konstruktionsfasen.
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5.3

Slutlig konstruktion

Figur 19 Slutlig prototyp

Den slutliga framtagna prototypen syns i bilden ovan, och består av en bottenskena
i metall vilken är förberedd för att kunna montera ihop flera testbänkar bredvid
varandra. Grunden till denna lösning är tidigare testbänk som företaget använt sig
av. Det är en beprövad konstruktion som fungerar i en produktionsmiljö och är tillräckligt stabil för att ge en låg variation i kraftmätningsresultatet tack vare hållfast
material. Ny fixtur för kraftmätare och styrenhet har tagits fram, medan tidigare
fäste för linjärmotor återanvänts. Till vänster i bilden syns lastcellen tillsammans
med dess fäste som möjliggör kraftmätning av linjärmotorns tryckande kraft. I mitten syns linjärmotorn som är monterad i sin vagga och till höger återfinns en monteringsplatta för styrsystemet och elektroniken. Den blå plattan i figuren ovan är
det uppritade kortet vilket syns i bilden nedan.
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Figur 20 Framtaget kretskort
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Det är en automatiserad testbänk som utför test av linjärmotorers tryckande kraft,
mätning av resistansen genom de två lindningarna samt mätning av kortslutning
ner till jord. Utifrån de uppsatta kravgränserna meddelas godkänt eller underkänt
resultat till testaren samt lagring av testdatan på ett minneskort. Detta kan jämföras med tidigare testbänk som endast kunde uppvisa linjärmotorns uppmätta kraft
för testaren. Därefter behövdes ett beslut tas om testet skall räknas som godkänt
eller underkänt, för att därefter för hand skriva upp den uppmätta kraften som senare skrivs in för hand i Excel för att erhålla en lämplig representation av data. Alternativa lösningar har varit att konstruera en mikrokontrollerbaserad testbänk
som är ihopkopplad med en persondator hela tiden för att med denna som hjälpmedel samla in testdata och visa upp resultaten för testpersonalen. Fördelar med
denna lösning är att den insamlade testdatan kan användas direkt i program för
representation. Dessutom skulle visning av resultat från tester kunna visas grafiskt
på en skärm, vilket skulle kunna förenkla avläsningen av resultatet. Samtidigt
skulle det med denna lösning kunna visas mer information om det utförda testet
vilket skulle kunna vara aktuellt vid felsökning av en linjärmotor som presterar undermåligt i testet. En dator skulle också kunna användas som en annan lösning på
detta problem tillsammans med den tidigare kraftmätaren som använts på denna
prototyps föregångare. Kraftmätaren som återfinns på företagets testbänk har en
seriekontakt. Med denna anslutning skulle en seriekommunikation kunna upprättas med en dator för att på så sätt få ut data från kraftmätningen. När en dator
finns med som en del i systemet möjliggör detta mer resurser för representation av
data, samt möjligheten att koppla ihop konstruktionslösningen med internet. Motiveringen till att dessa två nämnda lösningar ej använts är att fler komponenter och
ett större system för testbänken kan innebära svårigheter i användning, risk för att
systemet krånglar eller fallerar vilket ej är önskvärt i en produktionsmiljö. Mobiliteten på systemet minskar dessutom och då ett av målen för den slutliga prototypen skulle vara lätt att använda valdes dessa två alternativa lösningar bort. Detta
val görs också ur miljömässig synpunkt.
5.4 Miljömässig synvinkel och hållbar utveckling
Den slutliga konstruktionen använder mindre energi än vad en persondatorbaserad
lösning skulle göra. Dessutom minskar kostnader och utsläpp för transport när
konstruktionen är redo att implementeras i fabriken i Shanghai vilket är en miljömässigt positiv synvinkel på detta arbete för samhället tack vare dess mindre dimensioner och vikt än tidigare testbänk.
5.5 Social synvinkel
Detta arbete kan ligga till grund för andra studenter som vill lära sig mer om praktisk testautomatisering, viktiga frågeställningar och krav på testutrustning samt
hård- och mjukvaruutveckling för liknande fall. Kunskaperna som kan erhållas av
andra kan bidra till ökad grad av testautomatisering i hela samhället, vilket medför
mindre energiåtgång för samma utförda manuella arbete i ett större perspektiv,
samt lägre kostnad för användaren genom tidsbesparingar i arbetet
5.6 Ekonomiskt perspektiv
Utifrån att studera den slutgiltiga konstruktionens egenskaper framkommer det att
den framtagna prototypen har en kortare tid för test av linjärmotorer än dess före-
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gångare. Den framtagna prototypen tar 10 sekunder för montering av motor, start
och körning av test samt demontering av motorn. Detta jämförs med den tidigare
testbänkens tid som enligt David Larsson [14] tar 18 sekunder att slutföra för produktionspersonalen som utför sluttesten. Detta är en avsevärd tidsvinning och motiveras dels av de kommande stora volymerna som kommer produceras framöver, i
storleksordningen 40000 per år, men också motiveras denna tidsvinning starkt
genom att titta på produktionspersonalens snabbt ökande kostnader. När företaget
påbörjade produktion i Shanghai år 2006 [15] låg den genomsnittliga kostnaden
för produktionspersonal på 800 RMB per person och månad. År 2015 har denna
stigit till 4000 RMB per person och månad. Vi kan approximera detta med en exponentiell tillväxt för att få fram den genomsnittliga procentuella årliga ökningen
av kostnad för produktionspersonal enligt formeln 10 för att sedan bryta ut x som
beskriver den procentuella förändringen i ekvation (11):
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 = 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝑥=

1
(
)
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟

𝑠𝑙𝑢𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

(11)

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Insättning av kända värden ger

(10)

1

4000(10)
= 1,1746 … ≈ 1,175
800
En årlig ökning av kostnader för produktionspersonal på 17,5% de senaste 10 åren
är en väldigt hög ökning, vilket gör denna tidsvinning på några sekunder vid varje
en bra effektivisering av testmomentet och en viss sänkning av de kontinuerligt
stigande personalkostnaderna. Med den extra datan som denna testbänk lagrar och
gör tillgängligt för företaget skulle denna information kunna analyseras för att därefter spåra exempelvis störningar i produktionen som påverkar slutprodukten negativt. Den insamlade informationen från varje enskilt test kan medföra att linjärmotorer som tidigare godkänts och levererats till kunden nu stoppas på grund av
att de nya testen som utförs hittar andra fel på motorerna. Genom analys och användning av tillgängligt resultat från testerna finns en möjlighet att dessutom
minska antalet reklamationer och reklamationskostnader. Genom att andra studenter kan ta del av denna ekonomiska synvinkel på arbetet och använda detta i
andra arbeten, kan en ekonomisk vinning erhållas i hela samhället
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6 Slutsats
Testbänken som konstruerats under detta examensarbete är ett effektivt verktyg för
slutligt test av Stegias linjärmotorer. De olika testfallen är relevanta då det kan ge
underlag till en lösning på tidigare problem med felaktiga motorer som företaget
haft. Mer än 1000 sluttest har genomförts för att validera och verifiera prototypens
funktion. Detta är också gjort för att testa enheten noggrant innan den börjar användas i riktig produktionsmiljö. Arbetets väsentligaste nytta och bidrag till kunskapsutvecklingen är ett praktiskt exempel på nyttan med automatisering av test.
Utifrån resultatet och analysen av detta arbete innebär en bra automatisering möjlighet att erhålla relevant information, sänka personalkostnader och öka produktiviteten i industrin. Utifrån problemformuleringen, att förenkla slutligt test av linjärmotorer genom automatisering, har detta arbete varit lyckat, och målet var att
konstruera en prototyp som ger tillräckligt bra underlag för att realisera detta nya
system. Det har visat sig fullt möjligt att konstruera en testbänk, med hög grad av
automatisering med hjälp av erhållna elektronikkomponenter och kunskaper inom
ämnet. I ett fortsatt arbete rekommenderas att utvärdera de valda testfallens insamlade data, och dess relevans i ett slutligt test. Denna utvärdering skulle i sin tur
kunna leda till ett resultat som möjliggör ytterligare förbättring av den framtagna
prototypen. Ytterligare problemställningar som identifierats är linjärmotorns varierande kraft beroende på axelns position. Då motorn har ett diskret antal steg per
varv kan en kraftmätning ge stor skillnad i resultat mellan två intilliggande steg
som motorn kan stanna i. Förslag på lösning och fortsatt arbete i denna problemställning är en utvärdering av flera testpunkter för kraftmätning på axelns position
under det slutliga testet.
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Bilagor
Mjukvara
Nedan finns den fullständiga framtagna mjukvaran med löpande kommentarer
som förklarar vad koden gör. Tillgängliga standardbibliotek och övriga bibliotek
som använts bifogas ej, utan läsaren hänvisas till källförteckningen för ytterligare
information.
#include
#include
#include
#include

<TMC26XStepper.h>
<SD.h>
<EEPROM.h>
<HX711.h>

#include <ST7036.h>

//
//
//
//
//
//
//

Bibliotek för stegmotorkort
Bibliotek för SD-kort
Bibliotek för EEPROM
Bibliotek för A/D-omvandlare till
kraftsensor
bibliotek för LCD med
I2C kommunikation

# define frequency_address_1 0
# define frequency_address_2 1

// För EEPROM
// För EEPROM

# define current_address_1 2
# define current_address_2 3

// För EEPROM
// För EEPROM

# define forcelimit_address 4

// För EEPROM

# define TotalTest_address_1 5
# define TotalTest_address_2 6

// För EEPROM
// För EEPROM

# define TotalPass_address_1 7
# define TotalPass_address_2 8

// För EEPROM
// För EEPROM

# define TotalFail_address_1 9
// För EEPROM
# define TotalFail_address_2 10 // För EEPROM
# define ResistanceSwitch1 5
# define ResistanceSwitch2 4
# define ResistanceMeasure1 A3
# define ResistanceMeasure2 A2
#
#
#
#
#
#

define
define
define
define
define
define

Button 2
Signal 3
STStep 6
STDir 7
STEn 8
STCs 9

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Pinne för att slå på
resistansmätningskrets 1
Pinne för att slå på
resistansmätningskrets 2
pinne för resistansmätning av
lindning 1
pinne för resistansmätning av
lindning 2
tryckknapp på kretskortet
LED och Buzzer
STEP-pinne för stegmotorkretsen
DIR-pinne för stegmotorkretsen
Enable-pinne för stegmotorkretsen
Chip select-pinne för stegmotorkretsen
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# define HXSCK A0
# define HXDATA A1

// Klockledning för A/D-omvandlaren
// Dataledning för A/D-omvandlaren

int raw = 0;
float Vin = 4.096;
float Vout1 = 0;

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

float Vout2 = 0;
float resistance1 = 0;
float resistance2 = 0;
float R2 = 219.0;
float R3 = 5446;
float R4 = 46100;

råvärde vid analog avläsning (0-1023)
4.096 Uppmätt inspänning i kopplingen
variabel för att lagra uppmätt
utspänning i kopplingen
variabel för att lagra uppmätt
utspänning i kopplingen
Uppmätt resistans i lindning 1
Uppmätt resistans i lindning 2
Den kända resistansen i
spänningsdelaren
Känd resistans i den icke-inverterande
förstärkarkopplingen
Känd resistans i den icke-inverterande
förstärkarkopplingen

/* Vald frekvens för motorn */
int frequency = EEPROM_read(frequency_address_2)*255 +
EEPROM_read(frequency_address_1);
/* Vald strömbegränsning för motorn */
int current = EEPROM_read(current_address_2)*255 +
EEPROM_read(current_address_1);
/* Aktuell kraftgräns */
int forcelimit = EEPROM_read(forcelimit_address);
int force;

// Uppmätt kraft

/*
Uppsatt lägsta gräns för linjärmotorns lägsta resistans genom lindning
*/
float resistancelimitLow = 6.51;
/*
Uppsatt högsta gräns för linjärmotorns högsta resistans genom lindning
*/
float resistancelimitHigh = 7.49;
unsigned long N;
unsigned long pass;
unsigned long fail;
boolean failflag = 0;

//
//
//
//

Räknarvariabel, antalet utförda test
Räknarvariabel, antalet godkända motorer
Räknarvariabel, antalet underkända motorer
Flagga för att stoppa programmet
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/*
2 rader, 16 kolumner, skifta adress till vänster för att fungera med
ST7032 driver
*/
ST7036 lcd = ST7036 ( 2, 16, 0x3E << 1 );
/*
Skapa en referens tmc26XStepper till nya objektet TMC26XStepper med inställning
48
steg/varv,cs=pin2,dir=pin6,=step=pin7,strömstyrka=300mA,
180mOhm SENSE-resistor
*/
TMC26XStepper tmc26XStepper =
TMC26XStepper(48,STCs,STDir,STStep,current,180);
HX711 scale(HXDATA,HXSCK);
File myFile;

// initialisera A/D-omvandlare på
// Analog1, Analog0
// Fil på SD-kort

void setup() {
Serial.begin(9600);
N = EEPROM_read(TotalTest_address_2)*255 +
EEPROM_read(TotalTest_address_1); // antal utförda test
pass = EEPROM_read(TotalPass_address_2)*255 +
EEPROM_read(TotalPass_address_1); // Antal godkända test
fail = EEPROM_read(TotalFail_address_2)*255 +
EEPROM_read(TotalFail_address_1); // Antal underkända test
pinMode(Button, INPUT_PULLUP); // Tryckknapp
pinMode(Signal, OUTPUT);
// Fail-signal
pinMode(ResistanceSwitch1, OUTPUT);
digitalWrite(ResistanceSwitch1, LOW); // Säkerställ att resistans// mätningskrets 1 är frånslagen
pinMode(ResistanceSwitch2, OUTPUT);
digitalWrite(ResistanceSwitch2, LOW); //Säkerställ att resistans
// mätningskrets 2 är frånslagen
lcd.init();
lcd.setCursor(0, 0);

// Initialisera I2C-displayen
// Ställ markören i övre vänstra hörnet

settings();

// inställningar för test, frekvens,
// strömstyrka och kraftgräns

while(!Serial);

// Vänta tills Serieporten är redo

if (!SD.begin(10)) {

// Vänta på att SD-kortet skall
// initialiseras
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return;
}
/*
Standardinställningar för strömkurvan, samt val av fullstegning, hastighet och enable pinne på MCU
*/
tmc26XStepper.setSpreadCycleChopper(2,24,8,6,0);
tmc26XStepper.setRandomOffTime(0);
tmc26XStepper.setMicrosteps(1);
// Fullstegning
tmc26XStepper.start();
tmc26XStepper.setSpeed(frequency);
pinMode(STEn, OUTPUT);
digitalWrite(STEn,HIGH);
scale.set_scale(2280.f);
scale.tare();

// Skala för våg
// Nollställ våg

}
void loop() {
Start();

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Forward();
MeasureForce();
MeasureResistance();
Check();
StoreData();
Backward();
DisplayResult();
}
void Start()
{
while(digitalRead(Button) == HIGH)
{
// vänta på kommando från testaren
}
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
}
/*
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Vänta på att testaren skall
starta testet
Kör motorn framåt
Mät kraft på lastcellen
Mät resistansen genom
lindningarna
Bestäm om resultatet är
godkänt eller underkänt
Lagra testresultat på
minneskort
kör motorn bakåt
Visa resultat för testaren

* Forward kör motorn framåt, med aktuell frekvens, strömstyrka och rätt
antal steg
*/
void Forward(){
digitalWrite(STEn, LOW);
// Aktivera stegmotordrivkrets
tmc26XStepper.step(35*48);
// Kör motor framåt 35 varv
tmc26XStepper.move();
while (tmc26XStepper.move ()) // Vänta tills stegningen är klar
{}
delay(100);
digitalWrite(STEn, HIGH);
// Deaktivera stegmotordrivkrets
delay(500);
}
void MeasureForce(){
/*
* KRAFTMÄTNING
* Starta våg med A/D-omvandlare
* Läs av kraften
* Stäng av våg
*/
scale.power_up();
force = scale.get_units(),1;
scale.power_down();

// Starta våg
// Spara kraften som Newton
// Stäng av våg

}
void MeasureResistance(){
/*
* RESISTANSMÄTNING
* Krav: Strömmen till stegmotorn skall vara bortkopplad
*
* Koppla in resistansmätarna på respektive spole genom att slå till
* relä
* Mät resistansen
* Koppla bort resistansmätningen
*/
delay(100);
digitalWrite(ResistanceSwitch1,HIGH);
// Aktivera
// resistansmätarkrets 1
delay(250);
raw = ad_convert(ResistanceMeasure1);
// läs av spänningsfallet
// genom lindning 1
delay(250);
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digitalWrite(ResistanceSwitch1,LOW);

//
//
//
//

Vout1 = (Vin / 1023.0) * raw;

Deaktivera
resistansmätarkrets 1
omvandla råvärdet till en
spänningsnivå

/* Räkna ut den slutliga resistansen med kalibrering av nollpunkt */
resistance1 = (R2*Vout1 / ((R3+R4)/R3)) /
( Vin - Vout1 / ((R3+R4)/R3)) - 0.36;
delay(100);
digitalWrite(ResistanceSwitch2,HIGH);
delay(250);
raw = analogRead(ResistanceMeasure2);
delay(250);
digitalWrite(ResistanceSwitch2, LOW);
Vout2 = (Vin / 1023.0) * raw;

// Aktivera
// resistansmätningskrets 2
// Läs av spänningsfallet
// genom lindning 2
//
//
//
//

Deaktivera
resistansmätarkrets 2
omvandla råvärdet till en
spänningsnivå

/* Räkna ut den slutliga resistansen med kalibrering av nollpunkt */
resistance2 = (R2*Vout2 / ((R3+R4)/R3)) /
( Vin - Vout2 / ((R3+R4)/R3)) - 0.32
delay(100);
}
void Check(){
/*
* Om kraften är lika med eller högre än uppsatt gräns,
* och om resistansen uppfyller kraven:
* Meddela pass till testaren
* Öka antal pass med 1
*
* Annars meddela fail
* Öka antal fail med 1
*
* Öka sedan antal utförda test med 1
*/
if (tmc26XStepper.isShortToGroundA())
// Om lindning 1 är
// kortsluten
{
failflag = 1;
// Flagga
}
if (tmc26XStepper.isShortToGroundB())
// Om lindning 2 är
// kortsluten
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{
failflag = 1;

// Flagga

}
if(force < forcelimit)

// Om uppmätt kraft är lägre
// än lägsta kraftgräns

{
failflag = 1;

// Flagga

}
if(resistance1 < resistancelimitLow)

// Om resistansen i lindning 1
// är lägre än lägsta gräns

{
failflag = 1;

// Flagga

}
if(resistance1 > resistancelimitHigh)

// Om resistansen i lindning 1
// är högre än högsta gräns

{
failflag = 1;
}
if(resistance2 < resistancelimitLow)

// Flagga
// Om resistansen i lindning 2
// är lägre än lägsta gräns

{
failflag = 1;

// Flagga

}
if(resistance2 > resistancelimitHigh)

// Om resistansen i lindning 2
// är högre än högsta gräns

{
failflag = 1;

// Flagga

}
if( failflag == 1)
// Om failflag flaggar för fel
{
fail++;
// Öka failräknaren
EEPROM_write(TotalFail_address_2,pass/255);
EEPROM_write(TotalFail_address_1,pass%255);
failflag = 0;
// Nollställ flaggan
digitalWrite(Signal, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(Signal,LOW);

// Signalera till testaren

while(digitalRead(Button) == HIGH)
{
// Vänta på kvittens
}
}
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else
// Annars
{
pass++;
// Öka passräknaren
EEPROM_write(TotalPass_address_2,pass/255);
EEPROM_write(TotalPass_address_1,pass%255);
}
N++;
// Öka totala räknaren
EEPROM_write(TotalTest_address_2,N/255);
EEPROM_write(TotalTest_address_1,N%255);
delay(100);
}
void Backward(){
/*
* Kör motorn bakåt med lämplig strömstyrka, frekvens och antal steg
*/
digitalWrite(STEn, LOW);
// Aktivera stegmotordrivare
tmc26XStepper.step(-35*48);
// Kör motor bakåt 35 varv
while (tmc26XStepper.move ())
// Vänta tills stegningen
{}
// är klar
tmc26XStepper.setSpeed(frequency);
digitalWrite(STEn, HIGH);
// Deaktivera stegmotordrivare
}
void StoreData(){
/*
Lagra resultatet kommaseparerat I textfilen DATA.txt
*/
delay(100);
myFile = SD.open("DATA.txt", FILE_WRITE); // Öppna textfilen
if (myFile) {
myFile.print(force);
myFile.print(",");
myFile.print(resistance1);
myFile.print(",");
myFile.print(resistance2);
myFile.print(",");
myFile.print(N);
myFile.print(",");
myFile.print(pass);
myFile.print(",");
myFile.println(fail);

// Om filen öppnats
// Lagra uppmätt kraft
// Lagra resistans 1
// Lagra resistans 2
// Lagra antal utförda tester
// Lagra antal godkänta tester
// Lagra antal underkända
// tester

myFile.close();

// Stäng filen

}
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}
void DisplayResult()
{
/*
* Meddela uppmätt kraft och resistans på displayen
*/
lcd.setCursor(0,0);
// Nollställ markör
lcd.print("Force: ");
lcd.print(force);
// Skriv ut kraft
lcd.print("N");
lcd.setCursor(1,0);
// Ny rad
lcd.print("R1:");
lcd.print(resistance1);
// Skriv ut resistans 1
lcd.setCursor(1,8);
// Flytta markör
lcd.print("R2:");
lcd.print(resistance2);
// Skriv ut resistans 2
lcd.setCursor(0,0);
// Nollställ markör
}
uint16_t ad_convert(int channel)
{
/*Enable A/D omvandlare, sätt prescaler till 111 == CPU_speed/128*/
ADCSRA = (1 << ADEN | (1 << ADPS0) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS2));
ADMUX = (1 << REFS0);

// Sätt Aref till Vcc

ADMUX = (ADMUX & 0xF8)|channel;

// ADMUX med de 3 nollställda
// LSB,OR:as med aktuell kanal

ADCSRA |= (1 << ADSC);
while (ADCSRA & (1 << ADSC))
;

// Starta konvertering
// Vänta tills konverteringen
// är klar
// Spara avläst värde

return ADC;
}

void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
{
while (EECR & (1 << EEPE))
// Vänta tills EEPROM är
// ledigt för skrivning
;
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/*
Vänta tills Store Program Memory Enable är noll i Store Program Memory
Control och StatusRegistret
*/
while (SPMCSR & (1 << SPMEN))
;
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
EECR |= (1 << EEMPE);

//
//
//
//
//
//

EECR |= (1 << EEPE);

Tilldela värde till addressregister
Tilldela värde till dataresigter
Ettställ master write enable bit i
kontrollregistret
Ettställ EEPE i kontrollregistret
för att skriva

}
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
{
while ( EECR & (1 << EEPE))
// Vänta tills EEPROM är
// ledigt för skrivning
;
EEAR = uiAddress;
EECR |= (1 << EERE);

//
//
//
//

return EEDR;

Tilldela värde till addressregister
Ettställ read enable i
kontrollregistret
Returnera data från dataregistret

}
void settings()
{
/*Frekvens */
Serial.print("Frequency is: ");
Serial.println(frequency);
// Visar aktuell frekvens
Serial.println("Write new frequency value: ");
lcd.print("Starting [XX
lcd.setCursor(0,0);

]");

delay(2500);
if(Serial.available() > 0)
{
frequency = Serial.parseInt();

// Läser av inmatad frekvens
// och sparar den i EEPROM
EEPROM_write(frequency_address_2,frequency/255);
EEPROM_write(frequency_address_1,frequency%255);

}
Serial.print("Frequency is now: ");
Serial.println(EEPROM_read(frequency_address_2)*255 +
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EEPROM_read(frequency_address_1));

// Visar aktuell frekvens

/*Strömbegränsning*/
Serial.print("Current is: ");
Serial.println(current);

// Visar aktuell
// strömbegränsning
Serial.println("Write new current value: ");
lcd.print("Starting [XXX ]");
lcd.setCursor(0,0);
delay(2500);
if(Serial.available() > 0)
{
current = Serial.parseInt();

// Läser av inmatad
// strömbegränsning och sparar
// denna i EEPROM
EEPROM_write(current_address_2,current/255);
EEPROM_write(current_address_1,current%255);

}
Serial.print("Current is now: ");
Serial.println(EEPROM_read(current_address_2)*255 +
EEPROM_read(current_address_1));
// Visar aktuell
// strömbegränsning

/*Kraftgräns*/
Serial.print("Force limit is: ");
Serial.println(forcelimit);
// Visar aktuell kraftgräns
Serial.println("Write new force limit value: ");
lcd.print("Starting [XXXX]");
lcd.setCursor(0,0);
delay(2500);
if(Serial.available() > 0)
{
forcelimit = Serial.parseInt();

// Läser av inmatad kraftgräns
// och sparar den i EEPROM
EEPROM_write(forcelimit_address,forcelimit);

}
Serial.print("Force limit is now: ");
Serial.println(EEPROM_read(forcelimit_address)); // Visar kraftgräns
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Serial.println("IMPORTANT! For the changes to take place a restart is
required!");
lcd.clear();
lcd.print("Ready");
lcd.setCursor(0,0);
}}
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Hårdvara
Nedan följer den kompletta framtagna hårdvaran, med respektive uppritade komponenter i schemat, samt deras avtryck och dimensioner på kretskortet. Slutligen
återfinns figurer på det slutliga kretskortet. Av de hårdvara och komponenter som
använts i detta arbete tas endast de egenkonstruerade komponenterna upp i bilagan. Övriga färdiga komponenter som använts från tillgängliga bibliotek tas ej upp i
denna bilaga.

Figur 21: Anslutningar för utvecklingskortet
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För att detta kretskort skall vara kompatibelt med Arduino utvecklingskort har en
komponent skapats, vilken innehåller information angående pinnarnas respektive
funktion vilket ses i figur 21, samt de fysiska dimensionerna för anslutning mellan
respektive kretskort i figur 22.

Figur 22: Dimensioner och avtryck för att framtagen prototyp skall passa Arduino
utvecklingskort
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Figur 23: TMC260-PA

Detta kort är uppritat efter exempel i dokumentationen för denna stegmotordrivkrets. För att förenkla modellen av stegmotordrivaren i schemaritningsprogrammet
har endast relevanta pinnar ritats upp. Nedan syns kretsens avtryck på kretskortet
med samtliga 44 pinnar.
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Figur 24: Avtryck på kretskortet för stegmotordrivaren
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Här återfinns Midas 5V I2C display. Denna display fungerar även med 3 V matningsspänning.

Figur 25: Outline och hål för displayen
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Figur 26: HX711 analog till digitalomvandlare

Figur 26 visar en 16-pinnars A/D omvandlaren uppritad med alla dess pinnar.
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Figur 27: A/D-omvandlarens avtryck på kretskortet
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Figur 28: 9-pinnars anslutning för SD-kortet
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Figur 29: Avtryck på kretskortet för SD-modulen
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Figur 30: Anslutning för lastcell

Figur 31: Avtryck på kretskort för anslutning i figur
30

Figur 30 och 31 är anslutningskontakten för lastcellen med fyra pinnar samt dess avtryck på
kretskortet. Figur 32 och 33 visar motoranslutningens uppritade komponenter för schema respektive avtryck på kretskortet.

Figur 32: Motoranslutning

Figur 33: Avtryck på kretskort
för motoranslutning
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Figur 35: Layout och avtryck för relä

Figur 34: Uppritad relämodell i schemat

Figur 37: Skyddsdiodens avtryck
på kretskortet

Figur 36: Modell för skyddsdiod

De använda reläerna i konstruktionen har modellerats i schemat enligt figur 34,
och dess fysiska avtryck och anslutning på kretskortet i figur 35. Slutligen återfinns
nedan uppritade modeller för skyddsdioder som används tillsammans med reläerna.
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Prototyp
Med tidigare nämnda, komponenter har en prototyp skapats Denna är konstruerad
på ett tvålägers kretskort.

Figur 38 Tvådimensionell bild av kretskortets ovansida
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Figur 39: Tredimensionell bild av kretskortets ovansida
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Figur 40: Tredimensionell bild av kretskortets undersida
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