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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att leverera en potentiell uppdatering av den automatiska 
materialprovningsmaskinen MT3037 i form av en fungerande prototyp och tillhörande 
dokumentation. En uppdatering krävs för att det tillhörande PC programmet inte längre 
är kompatibelt med nya operativsystem samt att nya funktioner på maskinen önskas. 
Uppdateringen skall kunna ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete, och på sikt göra 
att MT3037 fortsatt ska finnas kvar i Tercos produktkatalog. 
 
Befintliga MT3037 kan endast utföra tryck- och dragprov med en maxkraft av 50kN på 
Tercos egna provstavar, som tillverkas i olika material: koppar, mässing, aluminium och 
stål. Provets resultat presenteras sedan med en graf över σ och ε. Kommunikationen 
mellan MT3037 och PC görs via RS323. 
 
Projektet resulterade i stora förändringar av MT3037. Ett nytt styrkort ersatte två av de 
tidigare kretskorten och storleken på det resterande reläkortet minskades väsentligt.  
 
En helt ny mjukvara har skrivits från grunden, dels för det tillhörande PC programmet, 
dels för CPU:n på styrkortet. Genom USB kommunikation mellan PC programmet och 
styrkortets CPU, kan data från materialproven styras och presenteras i PC 
programmets gränssnitt.  
 
Genom utbyte och tillägg av hydrauliska komponenter har det varit möjligt att 
implementera två funktioner. Användaren kan nu välja mellan två hastighetslägen på 
den hydrauliska kolven samt det applicerade trycket i cylindern. 
 
Prototypen är försedd med digitala portar och reläer, som kan användas för att 
implementera framtida funktioner i MT3037.  
 Nyckelord 
Microsoft Visual Studio, C#, Arduino, I2C, hydraulik, materialprov, elektronik
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Abstract  
The purpose of this thesis work was to present a potential upgrade of the automatic 
material testing machine MT3037 in the form of a fully working prototype and associated 
documents. An upgrade of the product is necessary because the user interface for PC 
is no longer compatible with today’s new operating systems and new functions on the 
machine were desirable. The update intends to be the basis for future development 
work but also in the long term ensure that the MT3037 can remain in Terco’s product 
range for years to come.  
 
The existing MT3037 can only perform pressure and tensile tests with a maximum force 
of 40kN on Terco’s own test rods made of four different materials: copper, brass, 
aluminum and steel. The result of the test is then presented with a graph of σ and ε. The 
communication between MT3037 and the PC is done via RS232. 
 
The project resulted in major changes on MT3037. A whole new electronic control board 
replaced two of the previous boards and the size of the relay card was reduced by a 
significant amount. 
 
A complete new software has been written from scratch, both for the PC program but 
also for the CPU on the control board. Through USB communication between the PC 
program and the CPU, the user controls and presents material tests in the user 
interface.  
 
By replacing and implementing new hydraulic parts, two new features have been added. 
The user can now choose between two different speed settings on the hydraulic piston, 
as well as the applied pressure in the cylinder.  
 
The prototype has also been provided with extra relays and digital ports that can easily 
be used for future development of MT3037. 
 
Key-words 
Microsoft Visual Studio, C#, Arduino, I2C, hydraulics, material testing, electronics  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av företaget Terco I&S AB med syfte att modernisera 

produkten MT3037, som är en automatisk materialprovningsmaskin.  

Tercos universella provningsmaskin MT3037 har kapacitet för en mängd olika drag- och 

kompressionsprov och dessutom hårdhetsprov enligt Brinell. Med speciella tillbehör kan även vik-, 

klipp- samt dragpressprov utföras. Materialprov kan utföras helt automatisk med enbart startsignal 

från användaren. Kraften alstras av en motordriven hydraulisk cylinder och kan styras både manuellt 

eller via dator. 

MT3037 utvecklades för många år sedan och har idag uppdateringsbehov. I dagsläget finns ett 

program för PC som skrivits i början av 90-talet, och som inte är kompatibelt med nya 

operativsystem för Microsoft utvecklade efter Windows XP. En stor del av examensarbetet syftar till 

att undersöka om en uppdatering av både hårdvara och mjukvara skulle kunna ge mer kontroll och 

detaljerad information om materialprovet. En ny design av den elektroniska hårdvaran tillsammans 

med nytt användargränssnitt för PC kan också leda till ökad flexibilitet och utvecklingsmöjligheter 

för framtiden. Detta för att MT3037 skall kunna fortsätta att finnas kvar i Tercos produktsortimentet 

och vara konkurrenskraftig på marknaden även i framtiden.  

Terco I&S AB grundades för 50 års sedan för att utveckla, tillverka och sälja tekniska läromedel 

inom bland annat elkraftsystem, fordonsteknik, mekatronik och process- och energiteknik till 

gymnasieskolor och universitet. Idag har företaget kunder i 70 länder fördelade på samtliga 

världsdelar. 

1.2 Problemdefinition 

MT3037 är i behov av uppdatering för att implementera nya funktioner för att styra hastigheten och 

trycket på den hydrauliska kolven, samt öka användarvänligheten i tillhörande PC program genom 

tydlig och enkel presentation av data. PC programmet måste också göras kompatibelt med 

operativsystem utvecklade av Microsoft, från Windows 7 till den senaste versionen av Windows 10.  

1.3 Målformulering 

Målet med examensarbetet är att leverera en potentiell uppdatering av MT3037 i form av en prototyp 

med tillhörande användarprogram till PC, program till en CPU samt dokumentation av komponenter 

och funktion. 
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1.4 Kravspecifikation 

Följande krav har ställts på uppdateringen av MT3037. 

1.4.1 Funktionskrav 
i) Befintliga tryck– och dragprov prov skall fortfarande kunna utföras. 

ii) Den applicerade kraften till ett prov skall kunna ställas in av användaren i datorn. 

iii) Hastigheten på den hydrauliska cylindern skall kunna ställas in av användaren i datorn. 

iv) En timer skall finnas för tidtagning under prov. 

v) Resultatet från utfört prov skall kunna sparas i datorn. 

1.4.2 Kostnadskrav 
Kostnaden skall inte överstiga projektets budget, satt av Terco. Den totala tillverkningskostnaden 

efter uppdatering får högst öka med +10000kr från nuvarande tillverkningskostnad. 

1.4.3 Dokumentationskrav 
i) Hårdvaran skall dokumenteras enligt följande: 

- Kretsschema, Förenklade bilder av systemen i MT3037 

- Komponentlista, (BOM, Bill Of Materials) 

(1) Benämning 

(2) Leverantör 

(3) Lev. Art. Nr och/eller Terco Art. Nr 

(4) Pris 

(5) Antal 

- Monteringsanvisning (skiss, CAD ritning, prototyp-foto) 

ii) Information om mjukvara. 

- Väl kommenterad källkod 

- Översiktligt flödesdiagram 

iii) Manual till användarprogram i PC. 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer ej behandla följande: 

 Examensarbetet kommer inte behandla modifikation av kretskortet för matningsspänning. 

 Examensarbetet kommer inte ta hänsyn till eventuella yttre designförändringar som följd av 

uppdatering av elektronikenheten. 

 Examensarbetet skall inte beröra uppdatering av elmotor eller hydraulisk pump. 

 Examensarbetet kommer inte ta hänsyn till eventuella förändringar i produktionen av 

slutprodukten.  

 Examensarbetet kommer inte lägga stor estetisk vikt på användargränssnittet för PC.  
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1.6 Lösningsmetoder 

Den grundläggande faktainsamlingen gällande MT3037 kommer framför allt bestå av samtal med 

anställda på Terco med tidigare erfarenhet av produkten, samt analys av kretsscheman. För att få en 

känsla för produkten kommer även testlaborationer utföras baserade på Tercos laborationsövningar. 

En fysisk kretsundersökning och en noggrann undersökning av produkten skall också utföras för att 

garantera underlaget stämmer.  

För mjuk- och hårdvaruutvecklingen används en variant av V-modellen, som grundar sig i 

vattenfallsmodellen, Business eSoultions, Project Lifecycle Models: How They Differ and When to Use Them, 

2002, (Hämtad 2017-06-21). Bakgrunden till valet av detta är att tester bör introduceras tidigt i 

designprocessen så att fel kan hittas i ett tidigt skede, samt att tiden för enbart testning minimeras, 

Christian Bucanac, The V-model, 1998-12-12, (Hämtad 2017-06-21). Med V-modellen sker testning 

under varje steg i utvecklingsprocessen, och därmed ges ett kontinuerligt besked om projektets status 

(Figur 1) 

 

Figur 1: V-modellen 

Användargränssnittet till PC programmet designas utifrån önskemål från Tercos kunder samt svar 

från intervjuer med lärare vid institutionen för tillämpad maskinteknik, KTH. Avsikten med designen 

är att den skall vara tydlig, enkel och informativ.  

Litteratur kopplat till digital-och analogteknik samt dialog med personer från KTH, Terco och 

HYDAC kommer att vara ett återkommande stöd genom hela projektet.  
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2 Nulägesbeskrivning 
 

2.1 Terco I&S AB 

Terco är ett svenskt företag som utvecklar och producerar tekniska läromedel för 

ingenjörsutbildningar på gymnasie- och universitetsnivå grundat 1963. Med fokus på hög kvalité och 

hållbarhet för att uppfylla de ständigt ökande tekniska kraven från industrin har Terco idag produkter 

i 70 länder fördelade på samtliga världsdelar och är i och med detta nordens största tillverkare av 

utrustningar för teknisk utbildning. Terco erbjuder produkter inom bland annat mekatronik, 

datorteknik och elektronik, fysik och materialprovning samt elkraftssystem där ett nära samarbete 

med ABB byggts upp.  

 

2.2 MT3037 innan uppdatering 

Materialprovningsmaskinen MT3037 är utvecklad speciellt för utbildning och kan utföra flera olika 

tryck- och dragprov. Maskinen består av en motordriven hydraulisk cylinder med en maxkapacitet av 

50kN och kan styras både manuellt och via dator. Hastigheten på cylindern kan justeras manuellt 

efter testets behov. Kraften och förlängningen visas både i datorn och på en display på maskinens 

front i form av ett stapeldiagram.  

2.2.1 Elektronikenheten  
Elektronikenheten i MT3037 består idag av följande: 

 Ett kretskort för matningsspänning som omvandlar trefasspänning till +24V likström. 

 Ett egentillverkat styrkort som består av en CPU, en 8-bitars MCU som dels har till uppgift 

att hantera information från maskinens olika sensorer och presentera för användaren, dels att 

styra maskinens hydrauliska kolv om provningen skall utföras automatiskt. Då kortet är av 

äldre modell krävs många IC-kretsar för analog kommunikation mellan styrkortet och de 

andra korten. För kretsschema se appendix 1.  

 Ett egentillverkat reläkort. På reläkortet hanteras analoga signaler för både in- och utsignaler. 

För kretsschema se appendix 2, och för mer information om hantering av in- och utsignaler, 

se avsnitt ”Befintlig systemdesign” längre fram. 

 Ett egentillverkat displaykort. När ett materialprov körs presenteras den aktuella kraften med 

analoga signaler på en stapeldisplay.  

2.2.2 Befintlig elektronisk systemdesign  
En förenklad illustration av systemdesignen för hantering av in- och utsignaler visas i Figur 2 och 

Figur 3. 
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Figur 2: Förenklat schema över befintligt elektroniskt system vid automatiskt läge 

Om automatisk styrning valts fungerar systemet enligt Figur 2. CPU:n skickar, beroende på prov, 

någon av styrsignalerna Upp eller Ner. För att säkra stabiliteten passerar signalerna NAND-grindar 

samt Schmittriggers innan de slutligen förstärks i Darlingtontransistorn för att påverka ett relä. Relät 

påverkar i sin tur ventilen som styr den hydrauliska cylindern åt önskad riktning.  

Skulle maskinen istället vara inställd på manuellt läge, kommer styrsignalerna direkt från den fysiska 

flerlägesbrytaren i Figur 3. I båda fallen kontrolleras kretsen av en säkerhetsbrytare kopplad till 

skyddet runt provstycket. Om luckan på skyddet inte är stängd, kan den hydrauliska cylindern inte 

röra sig.  

 

Figur 3: Förenklat schema över befintligt elektroniskt system vid manuellt läge 



7 
 

Sensorsignalen går dels till en display för visning på maskinens front, dels till PC:n via en A/D-

omvandlare och CPU:n. Till displayen används ingen A/D-omvandlare, eftersom displaydrivern bara 

kan hantera analoga signaler. Se Figur 4. 

 

Figur 4: Förenklat schema över trycksensorsignal 

Data från avståndsensorn är helt digitala och läses seriellt av CPU:n. Signalen passerar dock en 

inverterad Schmittrigger för stabilitetens skull. Se Figur 5. 

 

Figur 5: Förenklat schema över signalerna från avståndssensorn 

 

2.2.3 Befintligt hydraulsystem 
MT3037 har ett hydrauliskt slutet system som, oavsett om ett materialprov körs manuellt eller 

automatiskt, styr kolvens rörelse (Figur 6). Trefasmotorn bygger upp ett konstant tryck i flödet som 

först passerar ett filter för att avlägsna eventuell smuts i oljan. Den trycksatta oljan passerar sedan en 

övertrycksventil av säkerhetsskäl, innan den går in i en riktningsventil. Läget på riktningsventilen 

avgör om kolven kommer att tryckas upp eller ner. Läget bestäms med elektriska reläer som nämnts 

tidigare (2.2.2 Befintlig elektronisk systemdesign). Skall kolven tryckas upp passerar oljan en manuell 
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flödesventil för att därefter passera en trycksensor, innan den slutligen går till kolven. Öppningen i 

flödesventilen kan justeras manuellt, och därmed regleras hastigheten på kolven. Från kolven förs 

oljan tillbaka till reservoaren genom riktnings- och övertrycksventilen. Skall kolven istället pressas 

nedåt, blir flödesriktningen för oljan efter riktningsventilen motsatt den som gällde i det tidigare 

fallet.

 

Figur 6: Schema över befintligt hydraulsystem, det olika flödesriktningarna visas genom pilarnas färgkod 
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3 Verktyg  

3.1 Verktyg 

3.1.1 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Visual Studio, VS, är en integrerad utvecklings miljö, IDE (Integrated Development 

Environment) skapad av Microsoft. Programmet består av en textredigerare, kompilator, debugger 

och en del andra verktyg som underlättar programmering. VS innehåller även Microsoft .NET 

Software Framework som inkluderar stora bibliotek som stöds av flera olika programmeringsspråk. 

Detta möjliggör att programkoden blir flexibel, då samma kod kan användas i program skrivna i 

andra programmeringsspråk, Hans- Petter Halvorsen, Introduction to Visual Studio and C#, 2016-09-26, 

(Hämtad 2017-05-10). 

 

Figur 7: Microsoft Visaul studio utvecklingsmiljö 

Då Terco haft önskemål om att det tillhörande PC programmet för MT3037 skall programmeras i 

språket C# (ett vanligt förekommande objekt-orienterat programmeringsspråk) föll valet av IDE på 

VS. Tre betydelsefulla anledningar till detta var att VS innehåller en kompilator för C#, VS ger bra 

förutsättningar genom inkluderade verktyg för bland annat programmering av grafiska 

användargränssnitt och att vi har tidigare erfarenheter från studietiden av programmering i VS.  
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3.1.2 Orcad Capture 
OrCAD Capture är ett program utvecklat av Cadence Design Systems. Programmet är ett av det 

mest använda när det gäller schematiskt design och dokumentation av elektroniska kretsar, Cadence 

PCB solutions, What is OrCAD Capture, (Hämtad 2017-05-10). Arbetsmiljön påminner om CAD 

(Computer Aided design) – ritning i 2D men bibliotek av elektriska komponenter används istället för 

konstruktion av elektriska kretsscheman. Programmet innehåller även information och karaktäristik 

om komponenterna vilket gör det möjligt att även simulera kretsarna för att se olika beteenden. Det 

finns även tillägg till programmet som kan användas för design av kretskort. 

 

Figur 8: OrCAD Capture utvecklingsmiljö 

 

3.1.3 Utvecklings miljö för Arduino 
Arduinos produkter programmeras med dess egna integrerade utvecklingsmiljö som är designad för 

att vara lätt att använda. Hela programmet är Open-Source, inklusive många bibliotek, så tillägg eller 

förändringar kan göras fritt. I programmet finns en textredigerare, konsol, kompilator och flera 

funktioner som underlättar användningen av nya bibliotek och exempelkod. Utvecklingsmiljön är 

baserad på Processing (Java) medan Arduinos språk som används i själva programmet är C och 

C++. Arduino är också multiplattform, vilket betyder att det kan köras på både Windows, Mac och 

Linux. 
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Figur 9: Utvecklingsmiljö för Arduino 
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4 Genomförandet  

4.1 Förstudie 

4.1.1 Laborationer 
För att kunna presentera en uppdatering av MT 3037 behövdes en helhetsbild av den befintliga 

produkten, både av de ingående komponenter och av deras användning. Då den tillgängliga 

dokumentationen var bristfällig utfördes med hjälp av personal på Terco flertalet tryck – och 

dragprov ur företagets egna laborationsunderlag. Under dessa tester framkom att man lätt kunde 

misslyckas med ett test, framför allt på grund av att grafen i PC programmet krävde manuell 

inställning innan testet startade. Att rita om grafen efter ett test var utfört var inte heller möjligt, så 

om t.ex. skalan i grafen var felaktig, måste man göra om testet för att kunna rita om grafen korrekt. 

Dock visade det sig att MT 3037 var lätt att använda, något som var viktigt att ta med i arbetet med 

uppdateringen.  

Under testerna fördes också en dialog mellan oss och personalen om hur produkten uppfattas och 

används av kunder och för att ytterligare förstärka vetskapen om hur materiallaborationer utförs i 

praktiken och det bakomliggande syftet med att utföra den här typen av prov, gjordes intervjuer med 

S.Wiedling och A.Engström, båda anställda som universitetsadjunkt vid KTH Södertälje med lång 

erfarenhet av undervisning av material- och produktions relaterade kurser. I intervjuerna förklarades 

det att laborationerna ofta utförs för att ge en verklighetskoppling till den teorin som lärs ut under 

föreläsningar och att ge ett visst underlag för vidare beräkningar till studenter. På frågan om man 

ville att mängder av olika typer av data skulle presenteras i PC programmet var något som de ansåg 

som trevligt men inte nödvändigt. Om det skulle finnas, ville de dock att det skulle kunna stängas av, 

eller att man på annat sätt kan dölja denna typ av information då den inte är önskvärt i alla 

situationer. 

4.1.2 Faktainsamling  
Faktainsamlingen började med att ta reda på och konstatera vilka komponenter som den nuvarande 

produkten har och vilka delar som kan behållas, bytas ut eller tas bort helt och hållet. Datablad till 

både gamla och nya komponenter undersöktes noga, för att vi skulle vara helt säkra på att allt skulle 

uppfylla kravspecifikationerna. Detta gäller i synnerhet hydrauliken, som är särskilt viktigt på grund 

av dess kostnad och långa beställningstid. Faktasök utfördes under den större delen av projektet 

eftersom flera problem uppstod efterhand, men kunde lösas snabbt med nya komponenter.  

4.1.3 Kravanalys 
Analysen görs mot krav formulerade i kravspecifikationen (Avsnitt 1.4).  

För att användaren skall ha möjlighet att styra hastigheten och trycket elektroniskt i enlighet med 

funktionskraven ii) och iii), krävs utbyte, alternativt tillägg, av hydrauliska komponenter. I det 

befintliga monterade hydraulsystemet på MT3037 finns idag en manuell strypventil (Figur 10: 

Manuell strypventil, monterad på befintligt hydraulsystem) som behöver bytas ut mot en elektronisk 

motsvarighet, som kan styras från PC:n via det kompletterande programmet. Att ventilen från början 

är försedd med en inbyggd styrkrets är önskvärt. Ventilen skall också vara tryckkompenserande för 
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att kunna hålla konstant hastighet oberoende av vilken belastning som för tillfället påverkar kolven. 

Hastighetsinställningar kommer göras i [mm/s] vilket betraktas som den mest lämpade enheten för 

kontroll för detta fall.  

 

Figur 10: Manuell strypventil, monterad på befintligt hydraulsystem 

Eftersom cylindern i MT3037 idag arbetar med ett konstant tryck krävs ytterligare en ny ventil. 

Ventilen bör vara tryckreducerande så att ett valt tryck kan hållas istället för enbart maxtryck. En 

inbyggd styrkrets för ventilen är även i detta fall önskvärt, så styrning från programmet i PC:n är 

möjlig. En noggrannhet på ±5% för trycket i ventilen krävs. Anledningen är att stor exakthet krävs 

för Brinellprov.  

Terco har avtal med företagen Hydac och Bosch Rexroth vilket gör att komponenterna ska köpas in 

därifrån. Således kommer lösningen i detta avseende att anpassa sig till deras produktkatalog. Utbytet 

av komponenter får inte på något sätt påverka befintlig funktion negativt.  

Enligt funktionskrav iv) skall en timer implementeras. Denna kommer programmeras helt i 

mjukvaran till CPU:n och hanteras genom användning av tillhörande PC program.  

Funktionskrav v) ställer krav på att resultaten av ett utfört prov skall kunna sparas. Resultaten skall 

sparas i något av formaten .CVS eller .TXT för att användaren enkelt skall kunna exportera filen 

vidare till andra databehandlingsprogram, exempelvis Excel eller Matlab.  

Dokumentationen av uppdateringen kommer ges i form av två separata dokument. Utförlig 

information om hård- och mjukvara kommer ges i samma dokument medan en manual för 

användning av tillhörande PC program skrivs i ett eget dokument. 
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4.2 Uppdaterad systemdesign  

4.2.1 Hydrauliskt systemdesign 
För att uppfylla de nya kraven på maskinens hydraulik togs ett lösningsförslag fram efter en lång 

period av kompontsökning. För att garantera att lösningen skulle fungera så togs hjälp av Tercos 

kontakt på Hydac, efter några diskussioner presenterade de en förenklad design på hydrauliken 

(Figur 11) för oss. Till den nya lösningen behålls alla delar förutom övertrycks- och flödesventilen, 

och därefter läggs det till en elektriskt styrd 2-lägesventil med fjädring. Övertrycksventilen byts ut 

mot en liknande ventil som är ställbar med en analog signal. Detta gör att vi kan ställa in trycket 

vilket ger en viss kraft i cylindern. Den nya flödesventilen släpper igenom vätska lika snabbt åt båda 

hållen och tillsammans med 2-lägesventilen skapar de en krets där vätskan antingen kan gå snabbt 

rakt igenom 2-lägesventilen eller långsamt igenom flödesventilen. Maskinen får på så sätt två lägen på 

hastigheten, som styrs utan att man behöver skruva på någon ventil, vilket var nödvändigt på den 

tidigare versionen.  

 

Figur 11: Förenklat schema över uppdaterat hydrauliskt system 

4.2.2 Elektronisk hårdvarudesign 
Till hårdvarudesignen bestämdes det att mikrokontrollern Arduino mini pro skulle sitta i maskinen. 

Den har som uppgift att ta emot och skicka data till PC:n som, hanteras av användaren, samt 

respondera på alla analoga och digitala signaler från hela maskinen. Arduinon har många inbyggda 

delar och ersätter mycket av det som fanns på det tidigare kretskortet t.ex. analog-digital omvandlare 

och oscillator. Ett förenklat schema visas i Figur 12. Komponenter som behålls är schmitttriggers, 

för hantering av brusiga signaler, samt reläer som sitter på ett eget kort och styr riktnings- och 2-

lägesventilen eftersom de bara har två lägen, av eller på. Kretskortet förses med en likströmsspänning 

på 24 volt och gör om den till 5 volt genom en regulator, eftersom det är den högsta tillåtna 
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spänningen för många komponenter. Den analogt styrda ventilen styrs med en signal som skickas via 

en I2C-buss till en digital-analog omvandlare som sedan går till en OP-förstärkare. Utsignalen är en 

spänning mellan 0 och 10 volt, som styr ventilen så att rätt kraft kan ställas in innan användning. 

 

Figur 12: Förenklat signalschema efter uppdatering 

Till maskinen valdes en LCD skärm som också styrs via samma I2C-buss. Detta minskar antalet 

portar som används på Arduinon och ger utrymme för fortsatt utveckling. 

Trycksensorn läses av analogt i Arduinon sedan den har gått igenom en spänningsdelare som 

halverar 0–10 volt till 0–5 volt, se Figur 13 nedan. 

 

Figur 13: Förenklat schema över trycksensorsignal efter uppdatering 

Avståndssensorn läses av digitalt från Arduinon genom att dels ta emot data och klockpulser på två 

digitala ingångar, dels begära data på en digital utgång tillbaka till mätaren. Se appendix 4 för 

kretsschema. 

4.2.3 Program till CPU 
Programmet till Arduinon är uppbyggd flera delar. Det första programmet gör är att vänta på att ta 

emot instruktioner från PC:n. Efter att ha tagit emot instruktioner exekveras funktioner som först 
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styr vilket test som ska köras, sen inställningar för hastighet och kraft, och därefter start av testet. 

Nästa del startar när testet är igång, och är aktiv tills cylindern har gått en bestämd sträcka, PC 

programmet signalerar avbrott, dörren till magnetsensorn öppnas, eller den manuella upp och ner 

switchen ändrar läge. En eller flera funktioner kopplade till varje ingång på Arduinon, som ser till att 

avbrotts-funktionen under ett test alltid är dominant av säkerhetsskäl. I slutet av varje iteration av det 

pågående testet numreras värden för avstånd och tryck för att sedan skickas tillbaka till PC:n.  

Till all I2C kommunikation används färdiga bibliotek som är lätta att använda med förbestämda 

funktioner. Både den digital-analoga omvandlaren och LCD-skärmen använder I2C och de behöver 

bara bli initierade i början av koden och styrs sedan med en varsin funktion för att minska koden och 

göra den mer lättläst.  

4.2.4 Tillhörande program till PC 

4.2.4.1 Användning 
I MT3037:s nya PC program anger användaren inställningarna för det testet som skall utföras, och 

data från ett pågående test visas. Programmet är utvecklat med fokus på tydlighet vilket bidrar till 

användarvänligheten. Det skall vara enkelt att använda och svårt att göra fel. 

Vid start av programmet är det första som användaren skall göra att starta kommunikationen mellan 

programmet och CPU:n på det styrkort som är monterat på maskinen. Detta genom att välja aktiv 

USB-port och bandbredd. Programmet visar tydligt att detta måste göras genom att alla övriga 

menyer i programmet är avaktiverade och endast menyn för kommunikationen är aktiv, se Figur 14.  

 

 

Figur 14: figuren visar en del av användargränssnittet i det tillhörande programmet för PC. Endast menyn för Serial 
Port Connection är aktiv 

När kommunikationen mellan programmet och CPU:n etablerats aktiveras en meny för manuell 

styrning av den hydrauliska cylindern och menyn för testinställningar. Manuell styrning kan 

åstadkommas genom att bocka i rutan för ”Manual control” enligt Figur 15. När detta är gjort finns 

valmöjligheten att styra cylindern upp eller ner genom användning av respektive knapp. Detta kan 

vara önskvärt vid montering och injustering av provstycket. 



18 
 

 

Figur 15: Meny för Cylinder control, Manual control valt 

Inställningar för test görs genom att först välja vilken typ av test som skall utföras, följt av kraft och 

hastighet på cylindern. Kraften kan variera från 5 kN till max 50 kN med 5 kN:s intervall, och 

hastigheten kan antingen vara snabb eller långsam. Om valt test är Brinell skall även testets utförande 

tid skrivas in av användaren. I Figur 16 visas ett exempel på hur det kan se ut när en användare valt 

inställningar. 

 

Figur 16: Exempel på ifyllda test inställningar 

För att sedan starta ett test måste användaren först spara testets inställningar genom att använda 

Save-knappen som blir aktiv först när alla inställningar för vald testtyp är ifyllda. Vid tryck på Save-

knappen skickas all nödvändig information till styrkortets CPU. När CPU:n mottagit informationen 

korrekt, och säkerhetsbrytaren på maskinen är i rätt position är det möjligt att starta testet. 

Under ett pågående test presenteras information och data i en tabell, och dessutom inritat i en graf 

för ökad tydlighet. Denna information går även att spara på en separat fil för vidare utvärdering om 

så önskas. Se Figur 17. 
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Figur 17: Fönster för sparning av testdata 

 

Ett pågående test avslutas olika beroende på vilket test som utförs men gemensamt för alla är att 

knappen ”Stop test” genast avbryter testet. I Tabell 1 nedan visas hur de olika testen avslutas. 

Tabell 1: Automatisk avslutning av pågående test 

Typ av test Avslutas 

Brinell När vald tid passerat 

Dragprov När arbetsstycket dragits av, alt ±7mm 

Tryckprov Testet utförs manuellt, alt efter att kolven rört 
sig ±13 mm. 

  

För ett nytt test används knappen ”New test” som återställer programmet till ursprungsläget men 

behåller par kopplingen med CPU:n.  

4.2.4.2 Dataomvandling 
Då mikrokontrollern Arduino ger ut en spänning på 0-5V för styrning av trycket i ventilen måste det 

ske en omvandling från kraften som användaren valt, till det analoga styrvärde som mikrokontrollen 

får från programmet. Det måste även ske en omvandling från den analoga signal som 

mikrokontrollen registrerar från trycksensorn till en kraft som användaren kan avläsa. För att 

minimera resursanvändningen i mikrokontrollen bestämdes det att PC programmet skulle utföra alla 

beräkningar och omvandlingar så långt det var möjligt.  

Omvandling från vald kraft till styrsignal görs genom en enkel division enligt Formel 1 nedan.  
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Formel 1: Tryck till Styrsignal 

𝑣𝑎𝑙𝑡𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘

10
= 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 

Den andra omvandlingen sker enligt Formel 2 som kommer från databladet för trycksensorn.  

Formel 2: Trycksensorvärde till kraft 

(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ 20) ∗ 0,5024 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 

 

 

 

4.2.5 Kommunikation mellan mikrokontroller och PC 
Kommunikationen mellan styrkortets CPU och det tillhörande PC programmet är en central del i 

MT3037. För överföringen av data används Universal Serial Bus, USB vilket är en vanligt 

förekommande standard för en snabb seriell databuss.  

Kommunikationen i MT3037 består av två huvuddelar: 

1. PC programmet skickar data till CPU:n innehållande testinställningar, det vill säga 

information om vad för typ av test som skall utföras, vilket tryck som skall användas, start-, 

stop- och andra styrsignaler som används. 

2. CPU:n skickar data till PC programmet med sensorvärden från maskinens olika sensorer för 

presentation för användaren genom användargränssnittet i programmet. 

4.2.5.1 PC – CPU 
Eftersom data skickas åt två håll, på samma seriella USB-port skapades ett enklare protokoll för att 

underlätta hanteringen av inkommande data. Detta är speciellt användbart för CPU:n som 

oregelbundet tar emot större mängder data till skillnad från PC programmet som tar emot data 

endast under pågående test.  

Protokollets struktur visas i Figur 18 nedan. 

 

Figur 18: Struktur över Kommunikationsprotokoll 

När data skickas från PC programmet inleds det med tecknet ”# ”för att CPU:n ska reagera och 

förstå att det skall komma information. Efter det inledande tecknet följer en instruktion om vad som 

skall utföras. Följt av instruktionen kommer sedan de data som skall överföras. Som avslutning 

skickas tecknet ”\n” för att markera att sändningen är slut. I Figur 19 visas ett exempel på hur en 

sändning kan se ut.  
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Figur 19: Exempel sändning, sändningen ger info om vilket typ av test som valts av användaren 

4.2.5.1 CPU - PC 
Kommunikationen från CPU:n till PC programmet är mer förutsägbar än den som går åt motsatt 

håll, då den endast skickar information när ett test pågår.  

Under ett pågående test får CPU:n kontinuerligt data från sensorer på maskinen om hur långt den 

hydrauliska cylindern har rört sig samt hur högt det aktuella trycket är. Detta är information som det 

tillhörande programmet för PC:n behöver för att kunna behandla och presentera data för 

användaren. När CPU:n registrerar ett testvärde sparas det i en variabel på en bestämd position. 

Positionerna avgränsas med tecknet ”-” för att tillsammans skickas till programmet. Eftersom det 

tillhörande programmet i PC:n vet i vilken ordning som testvärdena kommer, är det okomplicerat för 

programmet att lokalisera separationstecknet för att sedan spara värdena i rätt variabler för vidare 

behandling.   
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultat efter uppdatering 

Examensarbetet har resulterat i ett förslag till moderniserad version av MT 3037. Den tillverkade 

prototypen kan användas för simulering av hela systemet inklusive kommunikationen med PC 

programmet. Då projektet pågick under en begränsad tidsperiod har inte MT 3037 kunnat testas i sin 

helhet på grund av att de nya beställda hydrauliska komponenterna (Avsnitt 4.2.1 Hydrauliskt 

systemdesign) inte hunnit levereras och monterats. Trots detta kan ett simulerat test utföras för att 

visa att uppdateringen fungerar som planerat.  

5.1.1 Simulerat avslutande test 
Det avslutande testet som gjordes för att kontrollera att systemet fungerade som förväntat utfördes 

på MT3047, Figur 20 vilket är en enklare version av MT3037 där kraften vevas manuellt istället för 

att använda sig av ett hydrauliskt motordrivet system. Det som gör det möjligt att använda 

prototypen på MT3047 är att den har snarlik trycksensor och samma typ av avståndssensor som 

MT3037, förutom det så har den en kraftmätare som kan läsas av direkt och användas som referens 

för de digitala mätvärdena.  

 

Figur 20: MT3047 
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Då MT3047 enbart kan utföra dragprov var det bara under dragprov som provet genererade 

konkreta mätvärden. De hydrauliska ventilerna ersattes under testet med LEDs för att visa läget av 

eller på, även magnetsensorn som används som säkerhetsbrytare ersattes av en LED med switch, se 

Figur 21. Brinell- och tryckprov provades bara genom att se att kommunikationen mellan PC 

programmet och CPU:n fungerade som den skulle.  

 

Figur 21: Reläkort kopplat till LEDs under test 

Att kommunikationen mellan programmet och CPU:n var fastställd korrekt, kunde vi se genom att 

CPU:ns display ändrade text, som den skulle, från Not connected till Connected. Se Figur 22.  

 

Figur 22: Displaykort 
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När testet sedan startade på signal från PC programmet började CPU:n spara mätvärden från 

sensorerna och skicka till programmet, samt att displayen visade i enlighet med vad som var 

programmerat att test pågår, och vilken typ av test som utfördes. Se Figur 23. Under pågående test, 

testades även att bryta säkerthetsswitchen för att se att testet avbröts, vilket de gjorde. 

 

Figur 23: Displaykort under pågående test 

En stoppsignal, skickad från PC programmet, kunde också stoppa testet. Den manuella 

lägesswitchen skall av säkerhetsskäl vara dominant över PC programmet, och även detta testades 

med lyckat resultat. 

Efter att testet var utfört sparades värdena i en .CSV och en .TXT fil för att säkerställa att PC 

programmet kunde spara data. Filen öppnades i programmet igen, utan problem.  

5.2 Analys av avslutande test 

Allt i det avslutande testet gick som förväntat. De olika funktionerna utförde korrekt sina uppgifter 

och kommunikationen var som den skulle. Mätvärdena som uppmättes av sensorerna för att 

sedermera loggas i PC programmet hade smärre avvikelser från korrekta värden, men inom ramen 

för tillåten avvikelse. Det skulle kunna förbättras med hjälp av högre avläsningsfrekvens på 

sensorerna. 

Ett annat problem som upptäcktes var att grafen i PC programmet ritades skalenligt vilket gjorde den 

svåravläst och därför kunde inte den jämföras med Tercos standarddiagram för materialen. Som 

lösning på detta användes den sparade .CSV filen för plottning i Excel, Figur 24. 
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Figur 24: Plottad dragprovskurva för mässing 
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6 Slutsats och rekommendationer  
Examensarbetet har lett fram till ett uppdateringsförslag som presenterats i rapporten. Utan att 

överstiga budgeten som fastställdes i projektets inledande fas har en fungerande prototyp, som 

uppfyller alla funktionskrav i kravspecifikationen, (Avsnitt 1.4.1 Funktionskrav) tagits fram och 

testats. Prototypen klarar av samma materialprov som innan, men med tillägg att även Brinellprov 

kan utföras och hastigheten kan justeras i två lägen. Dessutom har det lämnats utrymme för att 

ytterligare funktioner skulle kunna implementeras, något som vi gärna hade fortsatt arbeta med om 

projektet inte hade varit hårt tidsbegränsat. På grund av tidsbegränsningen har inte prototypen testats 

tillsammans med det nya hydrauliska systemet som beställts till MT3037. Det kommer med allra 

största sannolikhet uppkomma inkörningsproblem vid en montering av den färdiga produkten 

Eftersom prototypen utvecklats helt från grunden kommer nya konstruktionslösningar behöva tas 

fram för montering av styr-, relä- samt displaykortet på MT3037. Etsning av kretskorten hade 

minskat storleken på korten och även leda till lättare montering. 

Avslutningsvis vill vi rekommendera att fortsätta utveckla prototypen, då många nya funktioner kan 

tillkomma genom fortsatt utveckling av PC programmet då beräkningar av mätvärden som redan 

finns lagrade kan användas för att ta fram variabler som kan vara intressanta för användaren.   
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Appendix 

Appendix 1 – Kretsschema över befintligt styrkort 

 

  



 

Appendix 2 – Kretsschema över befintligt reläkort 

 

  



 

Appendix 3 – Kretsschema över prototyp styrkort 
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