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Sammanfattning 

I detta examensarbete var målet att konstruera ett instrument för att göra dragprov på nervceller. 
Detta för att kunna studera följden av den påfrestning cellen utsätts för under t ex. en bilolycka 
där nervcellen ofta utsätts för stora dragkrafter. För att kunna lösa detta problem tittade vi på 
olika lösningar för hur den mekaniska förskjutningen skulle ske, och vilken typ av elektronik 
som passade denna applikation. Vi kom fram till att en stegmotor med en stegmotordrivare 
skulle användas för att få önskad rörelse. Den rörliga delen av instrumentet ska vila på linjärlager 
för att hålla nere friktion och få så hög precision som möjligt. Då hög noggrannhet på mätvärdet 
eftersträvas valdes en linjärlägesgivare med lågt repeterbart mätfel. För att bearbeta mätdatat från 
givaren behövdes en AD-omvandlare mellan givare och mikrokontroller. Vi valde en 16-bitars 
AD-omvandlare för att få önskad upplösning. Töjningsprecisionen uppnåddes endast i delar av 
mätintervallet, detta pga. problem med att linjärisera mätfel. Precisionen på hastigheten kunde 
inte verifieras inom önskad precision men är inom rätt område. 
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Abstract 
In this thesis project the goal was to design an instrument for making tensile tests on nerve cells. 
This in order to study the effects of stress for example a car accident subjects the nerve cells to. 
To solve this problem we looked at different solutions for how the mechanical displacement 
would occur, and the type of electronics that fit this application. We concluded that a stepper 
motor with a stepper motor driver should be used to get the desired motion. The moving part of 
the instrument should rest on linear bearings to keep down friction and get as high a precision as 
possible. Because high accuracy on measurement was sought a linear position sensors with low 
repeatable measurement error was chosen. To process the measured data from the sensor an AD 
converter was needed between the sensor and the microcontroller, we chose a 16-bit AD 
converter to get the desired resolution. The strain accuracy was achieved only in parts of the 
measurement interval; this was due to problems with linearization of the measurement error. The 
precision of the velocity could not be verified within the desired precision, but are in the right 
area. 
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för sin öppenhet och sitt stöttande när vi blivit osäkra. Slutligen vill vi säga tack till vår 
handledare och examinator Lars Johansson för hans outtröttliga rättande av våra 
misstag. 

Följande förkunskaper är nödvändiga för att till fullo tillgodogöra sig alla delar av denna 
rapport. Grundläggande kunskaper om mekanik och materiallära. Allmän förstålse av 
programmeringsspråket C och utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio.  

Vi hoppas att vem som än läser denna rapport finner den intressant och givande. 

 

Södertälje 2014 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Forskning på nervceller sker av flera olika skäl. Ett är att möjliggöra proteser som går att 
styra med hjärnan och ett annat att söka förståelse av allvarliga hjärnskador. I båda 
fallen är det av stor vikt att veta så mycket som möjligt om nervcellers fysiska 
egenskaper. I fallet med allvarliga hjärnskador vet man att över 50 % av dessa uppstår 
vid trafikskador. De flesta studier som har gjorts har utgått från skador orsakade av 
penetration eller slag. Vid trafikskador är dock en stor andel av skadorna orsakade av 
kraftig inbromsning (Morrison, et al., 2006, p. 192–201). 

För att bättre efterlikna skador orsakade av inbromsning vill man utsätta nervceller för 
töjning istället för penetration eller slag. En nervcell består av en cellkropp med en 
cellkärna precis som kroppens alla andra celler.  Ut ifrån cellkroppen växer ett axon som 
skickar ut nervsignaler. Töjningar i axonet kan ge flera olika skador på nervcellen. Det 
finns också speciella gliaceller som bildar tunna utskott av myelin som virar sig runt 
axonet. Myelinet fungerar som isolering och även skador på detta är av betydelse. 

 

Vår uppdragsgivare (Svein Kleiven vid KTH – skolan för teknik och hälsa och Tobias 
Nyberg vid Karolinska Institutet) vill kunna göra kontrollerade töjningsskador på 
nervceller för att kunna studera skador som kan uppstå på nervsystemet vid olika 
trauman som till exempel vid trafikolyckor.  

Ett antal liknande studier har utförts tidigare, se tabell 1.1 för en sammanfattning av 
dessa. Gemensamt för dessa är dock att man skurit en ca 400 μm tjock skiva av t ex. en 
råtthjärna och utfört tester på denna skiva. I sådana skivor växer inte cellernas axon 

Figur 1.1, Nervcell, (Wikipedia, 2014) 
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parallellt. Detta är ett skäl till att alla tester utom ett är biaxiala, dvs. skivorna töjs längs 
två axlar. Det har dock visat sig att nervcellernas axon av växer naturen ut som en rak 
tråd om det finns något rakt i närheten av dem som de kan följa. Man kan utnyttja detta 
tillsammans med en lithografiteknik som beskrivs i en annan rapport (Nyberg, et al., 
2002). Man skapar 20 μm breda kanaler i PDMS (polydimethylsiloxane, är en organisk 
polymer) som man låter cellerna växa i. 

Svein Kleiven och Tobias Nyberg hoppas att med hjälp av denna teknik kunna göra 
uniaxiala töjningar i axonens riktning och därmed få exaktare resultat än vad som har 
uppnåtts i tidigare studier. 

 

Författare Återkoppling Töjningsriktning Homogen 
töjning  

Neuron/Glia 
koppling 

Mekaniska 
egenskaper 

Ellis et al. 

(1995) 
NEJ Biaxialt NEJ JA (blandad) E<0,72, E’ 20s-1 

Cargill och 

Thibault (1996) 
NEJ Biaxialt NEJ NEJ E<0,45, 1≤E’≤10s-

1 
Morrison et al. 

(2000) 
NEJ Biaxialt NEJ JA 

(organisk) 

0,1≤E≤0,65, 
0,04≤E’≤15s-1 

Geddes och 

Cargill (2001) 
JA Ekvi-Biaxialt JA NEJ E<0,30, 1≤E’≤10s-

1 
Pfister et al. 

(2003) 
JA Uniaxialt JA NEJ E<0,70, E’≤90s-1 

Morrison et al. 

(2006) 
JA Ekvi-Biaxialt JA JA 

(organisk) 

0,05≤E≤1,0, 
0,1≤E’≤150s-1 

Tabell 1.1, En jämförelse av tidigare in vitro modeller för töjningsskador, (Morrison, et al., 2006) 

 

1.2 Problemställning 

Beställaren vill kunna åstadkomma kontrollerade skador på odlade nervceller och detta 
sker lämpligast genom kontrollerade dragprov. Cellerna ska endast utsättas för krafter i 
en riktning som i detta fall är längs axonet. Man vill kunna se vilka skador cellerna får 
vid en given töjning med en given hastighet. Skadorna bedöms i första hand genom att 
man studerar cellerna i mikroskop efter dragprovet. Man vill i framtiden kunna mäta 
spänningen i cellerna under dragprovet. 

Då nervcellerna är känsliga och saknar immunförsvar måste miljön vara steril, och 
hållas inom ett visst temperaturspann. 

Maskinen från Pfister, som nämns i tabell 1.1, uppfyller dessa krav (Pfister, et al., 2003), 
men den befinner sig i USA. Att bygga en likadan här skulle vara dyrt pga. att den består 
av flera komponenter som är komplexa att tillverka. Enbart den linjära avkodaren skulle 
kosta mer än hela detta projekts budget. Vi hoppas dessutom kunna uppnå en likvärdig 
precision och mer flexibilitet rörande provernas storlek.  
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1.3 Mål 

Målet är att konstruera ett dragprovsinstrument som på ett kontrollerat sätt 
åstadkommer skador på nervceller genom dragprov, utan att utsätta cellerna för annan 
påverkan såsom bakterier och kyla. Detta ska ske inom specificerad budget och tid. 
Systemet ska när det är klart ha specifikationer för hur mycket motstånd silikonet max 
får utgöra för att man garanterat ska ha bibehållen precision. 

 

1.3.1 Krav och Önskemål 

Krav: 

• Instrumentet ska kunna töja en sträcka som motsvarar 5 – 50 % av cellängden 
med ett fel på max ±2 %. 

• Hastigheten som töjningen sker med ska kunna ställas mellan 0,5 mm/s och 50 
mm/s med ett fel på max ±1 %. 

• Delar av instrumentet ska tåla uppvärmning till 37°C. 

• De delar som kommer i kontakt med vätskan cellerna befinner sig i måste kunna 
desinficeras. 

• EN PDMS-form ska gjutas som ska fästas i maskinen. 

• En passande elasticitet på PDMS för att gjuta formen med.  

• En applikation för att kunna styra instrumentet från en PC. 

• Specifikation ska utformas angående maximal motståndskraft vid dragning som 
PDMS-formen får ha. 
 

Önskemål: 

• Instrumentet ska byggas så kompakt som möjligt. 

• Elektroder ska fästas på silikonformen. 

• Hastigheter upp till 80 mm/s ska klaras. 

• Spår ska finnas på PDMS-formen där cellerna ska odlas. 

 

1.4 Lösningsmetod 

Vi kommer utforma en PDMS-form, eventuellt med spår som de odlade nervcellerna ska 
kunna följa. Denna ska kunna fästas i instrumentet utan att cellerna behöver flyttas 
enskilt. PDMS-formen utformas lämpligen som en platta av sådana dimensioner att den 
får plats i en petriskål samt har hål eller liknande detaljer för infästning i 
mätinstrumentet. Precisionen i infästningen måste vara tillräckligt god med hänsyn till 
toleranskraven. Därför är detta en viktig del i projektet. 
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Instrumentet kommer att designas för att utföra dragprov med hjälp av CAD och göra 
beräkningar. Vid konstruktionen får standardkomponenter användas för de mekaniska 
problemen för att kunna säkerställa den precision som krävs.  För att hitta komponenter 
som uppfyller våra krav kommer vi att titta på datablad, göra beräkningar och jämföra 
med likartade mekaniska lösningar. Vi kommer att programera i Visual studio eller 
annan lämplig utvecklingsmiljö för att ta fram ett passande interface för att styra 
instrumentet från en dator genom en mikrokontroller.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

• Instrumentet ska enbart testa på celler från däggdjur.  

• Det finns inga restriktioner angående vikt och storlek.  

• Det behöver inte reglera sin egen temperatur.   

• Enbart den del som är i nära kontakt med cellen ska kunna desinficeras i en 
autoklav, en autoklav är form av tryckkokare som används för dessinfektering. 

• Applikationen ska passa Microsoft Windows.  
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2 Val av komponenter 
 

 

2.1 Urvalsmetoder 

Utgångspunkten för val av komponenter har varit att följa befintliga standarder i 
möjligaste mån. Andra maskiner med rörliga delar och krav på hög precision, så som 3D 
skrivare och fräsar, har studerats för att bedöma lämpliga lösningar. 

Vid val av verktyg för bearbetning och utveckling har den befintliga kunskapen i 
projektgruppen stått i fokus. Hänsyn har även tagits till kostnad och tid. 

 

2.2 Utvecklingsmiljö 

För att styra det instrument som tas fram i detta projekt behövs en applikation som går 
att installera på en dator med Windows. Det finns en stor mängd programmeringsspråk 
och utvecklingsmiljöer som alla är fullt kapabla att göra det som behövs för detta 
projekt. Men då det skulle ta för lång tid att lära sig ett nytt språk från grunden är det 
rimligt att endast utvärdera de språk som projektdeltagarna har erfarenhet av, C/C++ i 
Visual Studio av Microsoft och NI LabVIEW av National Instruments.  

Applikationen kommer behöva  

1) köras på en dator med Windows 
 

2) kontroller som gör det möjligt för användaren att ställa in hur experimentet ska 
utföras 
 

3) kommunicera inställningarna användaren gjort till mikrokontrollen 
 

4) ta emot data från experimentet från mikrokontrollen 
 

5) visa data från experimentet för användaren på ett tydligt sätt. 
 

1 LabViewfiler går att paketera så att de kan installera de komponenter som krävs för 
att köra dem. De går sedan att köra som vanliga program. Med Visual Studio kan du 
kompilera applikationen till en exekverbar fil som går att köra utan installation på en 
Windows dator. 
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2 och 5 LabView har i sitt grundutförande fler visuella kontroller för mätdata än vad 
Visual Studio har. Det är dock enkelt att skapa egna kontroller i Visual Studio och det 
finns färdiga paket som till exempel National Instruments Measurement Studio. 

3 och 4 LabView har ett toolkit som heter ”NI LabVIEW Interface for Arduino Toolkit” 
vilket gör det möjligt att på ett enkelt sätt kommunicera med alla olika Arduino modeller 
via USB, Bluetooth eller XBee. I Visual Studio använder man sig av de vanliga 
datorfunktionerna i Windows för kommunikation. Det vill säga att om du ska 
kommunicera via USB deklarerar du ett objekt som en seriell port och kan sedan 
använda detta objekt för kommunikationen. 

Debugging Under utvecklingen av applikationen kommer man behöva felsöka denna. 
Detta kan bli något mer komplicerat i ett visuellt programmeringsspråk som LabView än 
i ett textbaserat som Visual Studio. 

Som summering kan man konstatera att båda utvecklingsmiljöerna har sina styrkor och 
svagheter. De kan båda utföra uppgiften. I slutändan väljs Visual Studio för detta projekt 
därför att projektdeltagarna är något mer vana att arbeta i denna miljö. 

 

2.3 Materialval 

Kraven på det material instrumentet tillverkas av är att det ska vara lätt att hålla rent. 
Instrumentet kommer inte att utsättas för eller själv orsaka stora krafter. Vikten får 
dock inte bli så stor att det är svårhanterligt. Vissa rörliga delar är särskilt känsliga för 
vikt då de påverkar motorns moment negativt. 

Aluminium valdes som huvudmaterial då det är en metall och därför lätt att hålla rent. 
Samtidigt är det en väldigt lätt metall med en densitet på endast 2,7 kg/dm3 (Ullman, 
2003, p. 256) som inte bidrar till en allt för stor vikt. Det är utöver detta också lätt att 
bearbeta med såväl plastisk som skärande bearbetning (Ullman, 2003, p. 256). För att få 
extra precision och renlighet valdes rostfritt stål till ”klorna”.  

Aluminium finns i flera olika legeringar med olika egenskaper. Den som fanns 
lättillgänglig till ett rimligt pris vid detta projekt var aluminium 6060.  

När man ökar temperaturen på ett material förskjuts atomernas jämnviktsläge, detta 
leder till att materialet expanderar (Ullman, 2003, p. 14). Då instrumentet kommer att 
tillverkas vid normal rumstemperatur (ca 20 °C) men användas vid 37 °C och aluminium 
har en, relativt andra metaller, hög längdutvidgningskoefficient ville vi undersöka om 
detta kunde påverka resultaten. Aluminium 6060 har en längdutvidgningskoefficient på 
23,4 ∗ 10�		/� (se datablad för 6060, appendix A4). Instrumentets längsta bit 
aluminium kommer att vara 18 cm lång. Förlängningen beräknas genom att multiplicera 
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koefficienten med temperaturskillnaden och den ursprungliga längden i meter (Jarfors, 
et al., 2010, p. 562).  

 

23,4 ∗ 10�	 ∗ 18 ∗ 0,18 = 71,6 μm 

Då instrumentet har toleranser på 6 μm är detta en signifikant förändring. Instrumentet 
bör därför kalibreras vid arbetstemperatur. 

 

2.4 Mikrokontroller 

För att sköta kommunikation med en dator och styra stegmotorn enligt de data som 
användaren anger på datorn behövs en mikrokontroller. Den kommer även att användas 
för att ta emot feedbackdata från den linjära lägesgivaren och för kalibrering.  

En mikrokontroller är en elektronisk krets (också kallad IC-krets efter engelskans 
Integrated Circuit) där processor, arbetsminne, programminne, klockgenerator och ett 
antal I/O funktioner har blivit integrerade. Det är också vanligt att A/D och D/A 
konverterare och liknande funktioner är inkluderade i kretsen. Mikrokontrollers säljs 
ofta monterade på kretskort där andra funktioner finns färdigbyggda. Detta kallas 
mikrokontrollerkort. 

För att lägga in den kod man vill att processorn ska köra använder man sig av kretsar 
som kallas programmerare. Det finns mikrokontrollerkort som har inbyggda 
programmerare som man enkelt kan ansluta sin dator till med USB sladd, andra kräver 
att man har en extern programmerare. 

Det finns ett stort utbud av mikrokontroller och mikrokontrollerkort. I detta projekt 
läggs fokus på de som är lätthanterliga och ofta används inom olika prototypbyggen. 
Därför riktar vi in oss på mikrokontrollerkort och utesluter dem som inte har integrerad 
programmerare och USB kommunikation. Detta för att inte denna del ska ta tid ifrån 
huvudmålet med projektet, att utföra en töjning med hög precision. Vill man senare 
masstillverka instrumentet bör man se över valet av mikrokontroller igen. 

2.4.1 Krav 

Efter diskussion med uppdragsgivaren bestämdes att den maximala töjningen inte 
behöver överstiga 2 cm. Därför valdes en linjär lägesgivare från Novotechnik med 
beteckningen T25. Den har en slaglängd på 25 mm och ett repeterbart fel på ±2 μm. 
Lägesgivaren kommer ge en analog spänning beroende på utslaget. För att kunna mäta 
en töjning på 5 % av 4 mm med en tolerans på 2 % behöver man kunna mäta sträckan i 
intervall om 0,004 mm. Detta leder till att det minst skulle behövas en 13-bitars AD-
omvandlare om denna ej hade några brister.  
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4 ∗ 0,05 ∗ 0,02 = 0,004 

 
��

�,���
≈ 6250�� = 1100001101010� 

 

Det finns dock väldigt få AD-omvandlar med ojämnt antal bitar. Dessutom är AD-
omvandlare behäftade med en kvantitetsosäkerhet som brukar uttryckas i LSB (Least 
Significant Bit). En LSB är den spänningsförändring som måste ske för att den minst 
signifikanta biten ska förändras (Bengtsson, 2012, p. 139). Därför undersöktes 14-bitar 
omvandlare och den bästa som fanns tillgänglig inom en rimlig prisklass för projektet 
har en kvantitetsosäkerhet på ±2 LSB.  

Om man delar slaglängden på lägesgivaren med upplösningen på AD-omvandlaren får 
man en LSB uttryckt i en sträcka. Man kan då konstatera att den 14-bitars AD-
omvandlare som undersökts ej räcker till då den får ett fel som är större än 0,004 mm 
när man adderar felet från givaren. 

1 ��� =
25

16383
= 0,0015259720 �� 

� !	 ± 2	��� ⇒ 0,0015259720 ∗ 2 = 0,0030519441 

$%&'(� !	 ⇒ 0,0030519441 + 0,002 = 0,0050519441 

Om man undersöker en 16-bitars AD-omvandlare med ett fel på ±3 LSB istället finner 
man med samma beräkning att den uppfyller kravet även efter att man adderat felet på 
0,002 mm från den linjära lägesgivaren. 

1 ��� =
25

65535
= 0,0003814755 �� 

� !	 ± 2	��� ⇒ 0,0003814755 ∗ 2 = 0,007629511 

$%&'(� !	 ⇒ 0,0007629511 + 0,002 = 0,0027629511 

Om mikrokontrollern inte har en sådan AD-omvandlare integrerad behöver den ha 
tillräckligt många IO portar för att en extern AD-omvandlare ska kunna anslutas. Vid 
parallellt utförande är detta normalt 17st, 16 för data och 1 för klocka. Vid seriellt 
utförande behövs tre portar, två för data och en för klocka normalt. Men detta varierar 
från modell till modell. 

Om man ska kunna mäta under den önskade hastigheten på 80mm/s behöver AD-
omvandlaren kunna sampla 13333ggr/s.  

  

80
��

*
=

2

25

μm

μs
⇒ 6 μm tar 75 μs 
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1

75	μ
≈ 13333	$$(/* 

Efter AD-omvandlingen ska processorn behandla datat. Vid parallell koppling behöver 
varje bit läsas av. En läsning av en bit tar 2 cykler med direkt port access. Den lägsta 
klockfrekvensen för endast denna uppgift är således ca 427 kHz. Processorn ska dock 
även generera en puls till stegmotorn samt kommunikation med datorn. Det är därför 
lämpligt att processorn har en väsentligt mycket högre klockfrekvens än 427 kHz. Två 
klockcykler multiplicerat med sexton bitar, multiplicerat med antal avläsningar per 
sekund. 
 

2 ∗ 16 ∗ 13333 = 426656 

Vid seriell kommunikation överförs visserligen en bit per klockcykel. Men data måste 
buffras på såväl sändar- som mottagarsidan och detta ställer i realiteten större krav på 
processorn. Hur snabbt buffringsminnet är kan också vara en begränsning för denna typ 
av överföring.  

Övrig utrustning som behöver IO-portar är stegmotorn som behöver två stycken IO-
portar och en display för att visa information till användaren. En enkel LCD-display 
kräver 6 IO-portar. 

2.4.2 Mikrokontroller 

En populär plattform för prototypbyggen är Arduino som är en öppen standard för att 
bygga mikrokontrollerkort. De flesta Arduino modeller är baserade på Atmels 
processorer och har som lägst en klockfrekvens på 8 MHz. Den bästa AD-omvandlaren är 
den som återfinns på modellen Due, som endast är på 12-bitar. Om man väljer Arduino 
krävs således en extern AD-omvandlare. Mega och Due modellerna har tillräckligt med 
IO-portar för alla krav. Använder vi seriell överföring av data från den externa AD-
omvandlaren uppfyller alla Arduinomodeller kravet på IO-portar.  

Baby Orangutan är också en populär plattform. Denna riktar sig dock främst till dem 
som bygger robotar och andra mekaniska apparater med små motorer. Den har för detta 
ändamål en integrerad drivenhet för små motorer. Den har dock inga fördelar över 
Arduino för detta projekt. 

Rasberry Pi är en liten en-korts dator som används för en del utvecklingsarbete. Den är 
dock mer komplex än de tidigare nämnda plattformarna. Förutom USB-ingång och IO-
portar har den även Ethernet-port, läsare för SD-kort, ljudingång och grafikprocessor. 
Den är baserad på en 700 MHz ARM processor.  

2.4.3 Val 

Vi väljer att använda en Arduino Mega med extern AD-omvandlare i detta projekt. Den 
har en standard USB-port, tillräckligt många IO-pinnar och har en 16 MHz processor. Vi 
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väljer Megan framför de mindre, något billigare modellerna för att det är enklare och 
snabbare med parallell kommunikation än seriell. 

 

2.5 Kraftöverföring 

För att överföra kraften från en motor behövs någon form av mekanisk lösning. Då det 
finns många sätt att lösa detta på har vi valt att titta närmare på kuggremmar och 
kulskruvar då dessa är de vanligaste metoderna förutom kedja. 

2.5.1 Kulskruv 

En kulskruv fungerar som en vanlig gängad stång med ett stort spel mellan mutter och 
skruv (Olsson, 2008, p. 172). I det spelet placeras kulor av samma typ som i kullager. 
Detta medför att muttern kan löpa fritt utan nämnvärd friktion. Kulskruven har även en 
effektivitet på mer än 90 % (Thomson, 2014). Har kulskruven många kulor blir kraften 
på varje kula liten och det resulterar i en lång livslängd (Thomson, 2014). Kulskruvar 
finns i olika dimensioner och med olika precision. Prisspannet är stort, och valet beror 
på vilka krav man ställer. 

 

Kulskruvens fördelar är  

• hög effektivitet, 

• lång livslängd, 

• litet underhåll. 

 

Kulskruvens nackdelar är 

• högt pris jämfört med kuggremmar och liknande, 

• svårbearbetat för att anpassa längd och infästningsdiameter. 

  

2.5.2 Kuggrem 

Kuggremmar är uppbyggda på ungefär samma sätt som en vanlig flatrem, dvs. en kord 
(Olsson, 2008, p. 403) som ofta är av metall eller glasfiber som tar upp dragkraften. Den 
stora skillnaden är kuggarna som överför kraften (Olsson, 2008, p. 403) utan att 
remmen slirar mot kuggremshjulet. Det ger en exakt rörelseöverföring och liten 

Figur 2.1, Kulskruv, (egen bild) 
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variation av hastigheten. Kuggremmen har ungefär samma höga verkningsgrad som en 
vanlig rem (Olsson, 2008, p. 403). En del remmar har en form av armering, som är en 
förstärkning av glasfiber eller stål för att förhindra att remmen blir töjd. 

 

 

  

Kuggremmens fördelar är 

• enkel - rem och två hjul, 

• billig jämfört med liknande system med kedja, 

• behöver inte monteras helt i linje, 

• näst intill inget underhåll, 

• sprider inte vibrationer,  

• låg ljudnivå. 

Kuggremmens nackdelar är 

• kan töjas på längden och det medför ojämn belastning (gäller dem utan 
armering), 

• kräver rätt spänning för att inte skadas eller glida över kuggar. 

2.5.3 Val 

Efter olika designförslag och tillgängliga bearbetningsalternativ faller valet på 
kuggremmen. De största fördelarna med kuggrem är flexibiliteten och det låga priset. Då 
remmar finns med stål- och glasfiberarmering töjs inte remmen och på så sätt blir 
kraftöverföringen väldigt exakt. Det är också lätt att växla upp eller ner med olika stora 
kuggremshjul så att man kan bestämma upplösningen per steg på ett enkelt och billigt 
sätt. Kulskruvens höga pris och svårigheten att bearbeta dem till önskad längd gör att de 
faller bort. 

 

Figur 2.2a, Kuggremshjul, (egen bild) Figur 2.2b, Kuggrem, (egen bild) 
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2.6 Linjärlager 

Då en linjär rörelse krävs för att anbringa förskjutningar på cellerna behövs någon typ 
av linjärlager så att friktion och glapp reduceras så mycket som möjligt. Vi har valt att 
titta på två varianter, kulbussning och glidlager då dessa är de vanligaste varianterna på 
marknaden.  

2.6.1 Kulbussning 

En kulbussning fungerar som ett vanligt kullager där lagerkulor används för att uppta 
krafter och minska friktionen. Dessa lager klarar större krafter än glidlager, och har 
längre livslängd. 

Kulbussningens fördelar är 

• underhållsfria utöver smörjning, 

• lång livslängd, 

• billiga. 

Kulbussningens nackdelar är 

• icke smorda kulbussningar har hög 
friktion, 

• skräp och damm kan förstöra lagren, 

• kräver precis montering, annars finns 
risk för att lagren kärvar. 

 

2.6.2 Glidlager 

Det finns olika varianter av glidlager, allt från osmorda till glidlager med fast 
smörjmedel (Olsson, 2008, p. 176). De osmorda lagren är oftast billiga och tillverkade av 
ett material med låg friktion. Vid för höga belastningar kan lagret slitas ojämnt och fort, 
vilket resulterar i glapp och ökad servicebehov. Glidlager som är tillverkade av plast 
klarar oftast inte stora krafter utan att deformeras. Det finns även porösa glidlager som 
innehåller smörjmedel, dessa är oftast underhållsfria under livslängden.  

Fördelar med glidlager är 

• billigt, 

• många materialval, 

• varierande lastförmåga. 

 

 

 

Figur 2.3, Linjärlager, (egen bild) 
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Nackdelar med glidlager är 

• kräver regelbunden kontroll när man eftersträvar hög precision, 

• går inte att reparera skadade lager. 

2.6.3 Val 

Då hög precision eftersträvas och byte av lager skulle innebära att en ny kalibrering är 
nödvändig har vi valt kulbussningar. Dessa lager innebär med sin långa livslängd 
innebär att precisionen kan garanteras under lång tid. Endast tillförsel av smörjmedel 
med jämna mellanrum är nödvändigt för att lagren ska få en lång livstid.   

 

2.7 Motor 

För att åstadkomma de rörelser som behövs har vi valt att enbart jämföra olika 
elektriska motorlösningar, då de är lättare att kontrollera utan att de behöver mycket 
kringutrustning. Det eftersträvade målet är hög precision utan att priset blir för högt. 
Motorerna kan inte ha allt för stora yttermått men ska ändå klara kraftkraven och lite 
mer.  

2.7.1 Stegmotor 

En 2-fas stegmotor har många poler vilket medför att ett separat positioneringssystem 
inte behövs, antal digitala pulser styr slutgiltiga positionen. Hastigheten är en funktion 
av de inmatade pulsernas frekvens (All Motion Technology AB, 2014) som enkelt kan 
genereras av mikrokontrollers. Stegvinkeln är vanligast 1.8°, för ett helt varv behövs då 
200 pulser. På en del drivmoduler finns möjlighet att använda sk. microstepping, det ger 
möjlighet att få högre upplösning, dvs. att istället för 200 steg per varv kan man öka från 
400 steg/varv till 25 000 steg/varv (Anaheim automation, 2014). Detta sker dock inte 
helt utan viss hastighets och momentförlust (Micromo, 2010).  

 

Stegmotorns fördelar är 

• enkel att styra, 

• underhållsfria, 

• kan inte överbelastas mekaniskt, 

• relativt billiga. 

Stegmotorns nackdelar är 

• kan missa steg och position vid 
överbelastning, 

• tappar moment vid ökande varvtal, 

• ingen återkoppling av positionen, 

Figur 2.4, Stegmotor, (egen bild) 
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• inget inbyggt system för hastighetsändring vid lastförändring, 

• relativt högt ljud.  

2.7.2 Servomotor 

Servomotorn har till skillnad från stegmotorn färre poler än stegmotorn, mellan 4 och 
12. Detta medför att en separat encoder krävs för verifiering av positionen. En encoder 
används för att mäta motorns position, en enkel variant är en potentiometer. 
Servomotorn klarar av att leverera högt vridmoment vid höga varvtal. Motorerna finns 
både som borstade och borstlösa, där de borstlösa är mer eller mindre underhållsfria. 
Då motorn har en encoder så uppfattas hastighetsändringar pga. ändrad last. Då både 
varvtalet och vridmomentet är proportionellt mot varandra vid konstant spänning 
(Drivteknik, 2014) blir beräkningar på system med dessa enkla. Fältmagneterna 
tenderar att till viss del avmagnetiseras under stora strömtoppar momentant 
(Drivteknik, 2014).  

 

Servomotorns fördelar är 

• högt moment vid höga hastigheter, 

• konstant feed-back, 

• klarar högre hastigheter än stegmotorer. 

Servomotorns nackdelar är 

• dyrt jämfört med stegmotorer, 

• kräver höga varvtal för att få ut maximalt 
moment ur motorn, 

• kan aldrig vara helt stilla i rörelsen, vibrerar när 
motorn ska vara stillastående, 

• tål inte höga strömtoppar. 

 

2.7.3 Val 

Då priset är av stor vikt i detta projekt har vi valt att arbeta med en stegmotor, det 
betyder också att det blir färre möjliga felkällor då vi inte behöver en separat encoder 
för lägesmätning. Servomotorn har sitt maximala moment vid höga varvtal och 
stegmotorn vid låga varv, det betyder att stegmotorn är lämpligast även ur den 
synpunkten. Krafterna i instrumentet kommer att vara relativt små så risken för att ett 
steg missas är minimal. 

 

Figur 2.5, Servomotor, (egen bild) 
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3 Designbeslut 

 

3.1 PDMS-formen 

Vi har valt att gjuta den form som ska användas till 
odling av nervcellen på i PDMS. Valet av geometri och 
material gjordes med hänsyn till att man lättare ska 
kunna göra provet på cellerna samt underlätta 
infästningen i instrumentet. Denna form ska få plats i 
en petriskål och liknande odlingskärl för att minska 
påverkan från omgivningen. Formen som cellerna ska 
odlas på är avsmalnad där cellerna ska odlas för att få 
en så homogen sträckning som möjligt. Detta minskar 
även deformation vid infästningen så att en så stor del av förskjutningen som möjligt 
sker där cellen ligger. Gjutformen är tillverkad i en friformsskrivare utifrån en CAD-
modell. Det gör att man får svårt att få rätt struktur på ytan där celler ska odlas. I sin tur 
medför detta att celler förmodligen inte kan odlas på de formar som gjutits under 
projektet. Med en mer exakt tillverkningsmetod bör man dock kunna tillverka formar 
med samma infästning som vi tagit fram som även har tillräckligt precisa spår för att 
odla celler.  

 

3.2 Design av instrument 

När vi designat instrumentet har vi utgått från att man ska utsätta cellerna för så små 
risker som möjligt. Detta uppnås genom att man inte ska behöva lyfta ut PDMS-formen 
ur petriskålen. För att kunna fästa PDMS-formen på ett så enkelt sätt som möjlig är 
instrumentet utrustat med ett justerbart plan som höjer och sänker petriskålen mot 
infästningen. Genom att byta ut det partiet av aluminium som axelfästet är monterat på 
och byta till motsvarande axellängd kan man ändra instrumentet så att det passar till 
andra framtida önskemål. Vid större förändringar i slaglängden kan det behövas en 
sensor med längre slaglängd. Denna design gör det även möjligt att använda varierande 
längder på PDMS-formen, om man t ex. vill utföra tester på andra nervceller från t ex. 
skaldjur. Detta gör även att instrumentet inte är låst till en speciell storlek av petriskål, 
utan kan använda varierande storlek på cellodlingskärl. Instrumentet är tillverkad till 
större delen av aluminium för att hålla vikten nere och för att aluminium inte korriderar 
på samma sätt som t ex. stål. 

Figur 3.1, PDMS-form, (egen bild) 
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3.2.1 Mekaniska komponenter 

Stegmotor 

Som stegmotor har vi valt en 23HS9430. Den har ett maximalt hållmoment på 3 Nm. 
Vare steg på denna motor är 1,8°. Det betyder att det behövs 200 steg per varv. Den har 
som de flesta stegmotorer ett maximalt moment vid låga varv. Valet föll på denna motor 
då man i framtiden ska kunna odla celler på en större PDMS-form utan att man närmar 
sig motorns maximala kapacitet. 

Stegmotordrivmodul 

Drivmodulen till stegmotorn är en CWD860 som klarar upp till 200 kHz i pulsingången, 
både vanlig fyrkantspuls där en digital I/O sätts hög respektive låg i önskad frekvens och 
pulsbreddmodulering går att använda för att styra hastigheten. Den klarar även upp till 

�

��	
 i microstepping. Det skulle ge 51200 steg per varv på en stegmotor med 200 steg per 

varv. Drivmodulen behöver en pulssignal för att bestämma hastigheten på stegmotorn 
samt en logisk etta eller nolla för att bestämma rotationsriktningen. Drivmodulen har ett 
inspänningsspann på 24-72 V och maximal ström på 7,2 A. Spänningen som vi valt är 48 
V. Om man i framtiden vill få ut bättre prestanda finns möjligheten att köra 
stegmotordrivaren på högre spänning. 

Linjärlager 

Valet föll på 12 mm linjärlager SC12UU som är monterade på block för enklare 
montering i instrumentet. Dessa linjärlager består av ett stålhölje med kulor likt dem 
som minskar friktionen i kullager. Som axlar har vi valt 12 mm axelstål, dessa är 
monterade på SK-12 axelfästen. Då designen till större delen endast ger upphov till 
axiella krafter krävs inte några större diametrar på axelstålet. 

Kuggrem 

Vi valde här HDT-3M med en bredd på 10 mm, dessa är stålarmerade för maximal 
stumhet i rörelserna. Vi valde även att växla ner stegmotorn med två kuggremshjul, ett 
på 16 respektive 60 tänder för att få nerväxlingen 3,75. Kuggremmen som driver 
rörelsen direkt är delad för att underlätta framtida modifikationer. Om man önskar 
längre eller kortare slaglängd så krävs inget specifikt kuggantal på remmen. 

 

3.3 Parametrar 

3.3.1 Upplösning 

För att få ut önskad upplösning 
på rörelsen har vi valt 

microstepping 
�

�	
 och en 

Figur 3.2, Nedväxling, (egen bild) 
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nedväxling på 3,75. Detta ger 200 ∗ 16 ∗ 3,75	 = 	12000 steg per varv. Nedväxlingen gör 
också att momentet som kan levereras ökar med ca 3,75 gånger. Omkretsen på remmen 

runt det drivande hjulet är 56,5487 mm, vilket ger en upplösning på 
�	,��/0

�����
	=

	4,7	μm	per steg. Då stegmotorn arbetar med steg och inte kontinuerlig rotation måste 
rörelsen vara jämt delbar med 4,7 µm för att få korrekt antal steg som motorn ska göra. 
För en rörelse på 0,47 mm krävs då 100 steg eller 60 steg för en rörelse på 0,283 mm.  

3.3.2 Hastighet 

För att komma upp i önskade hastigheter som är upp till 50 mm/s behövs en 
pulsfrekvens från mikrokontrollen på ca 12 KHz, detta skulle då ge en hastighet på 
12000 ∗ 0,0047	 = 	56,55	mm/s. Här sätter motorn stopp för den maximala hastigheten. 
Motorn måste kunna övervinna tröghetsmomenten för att accelerera upp de rörliga 
delarna utan att stegmotorn missar steg. Det finns även en begränsning i hur fort man 
kan ändra magnetfälten för att få en rotation. 

 

3.4 Kretskortsdesign 

Kretskortet har följande huvuduppgifter; ge spänning till mikrokontrollerkortet, 
Arduino Mega; ge spänning till den linjära lägesgivaren; omvandla den analoga signalen 
från lägesgivaren till en digital signal och skicka denna till mikrokontrollerkortet. 

3.4.1 Kopplingsschemat 

För att få lämpliga spänningar användes ett antal spänningsregulatorer.  

Den analoga signalen kommer från givaren med en spänning mellan 0 och 20 V. För att 
anpassa detta till AD-omvandlaren som vill ha ±10 V in användes en OP förstärkare 
kopplad som en subtraherare. Detta gör att utspänningen från sensorn görs om från 0-
20 V till -10-10V. För att förse OP förstärkaren med en negativ matningsspänning tänkte 
vi använda en DC/DC omvandlare. Denna krets fungerade dock inte. Vi byggde då en 
buffrad spänningsdelare som levererade ±15 V och en virituell jord. Den blev dock 
överhettad och slutade fungera. Man får nu ansluta elektroniken till ett externt aggregat 
som kan leverera ±15V. 

Varje krets kopplades med kringkomponenter som kondensatorer och motstånd enligt 
rekommendationerna i respektive faktablad. Schemat för den slutliga kopplingen finns i 
appendix A3. Faktabladen för alla kretsar finns i appendix A4. 

3.4.2 Kortlayout 

Designen av layouten på kretskortet kan dock vara lika viktig för en precisionskrets som 
designen av kopplingsschemat. (Zumbahlen, 2007, pp. 12-1) 

Det första man måste bestämma är hur många lager kretskortet ska ha. Flera lager 
(multi layer board) innebär att man kan ha separata lager för jord, spänning och 
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kopplingar. Detta ger stora fördelar i de flesta kretsar då stora jordlager är ledare med 
låg impedans, ger ett visst skydd mot externa störningar och gör koppling av 
komponenter lättare. (Zumbahlen, 2007, p. 12.56) Ett separat spänningsplan gör också 
kopplingen lättare och mer effektiv. Tyvärr kunde man inom ramen för tid och pengar 
inte beställa ett tillverkat kretskort i detta projekt utan tillverkade ett eget med etsning. 
Detta gjorde att fler lager än två, ett på varje sida av kortet, var uteslutet. Detta innebär 
att avståndet mellan jordplanet och kopplingsplanet är den fulla tjockleken på kortet 
vilket reducerar det kapacitiva skyddet mot störningar. 

När man bestämt sig för en viss typ av kort ska man tänka på att separera olika typer av 
signaler så mycket som möjligt. Digitala, analoga och högfrekventa signaler stör 
varandra och bör hållas så åtskilda som möjligt (Zumbahlen, 2007, pp. 12-3). I kretsen 
för detta projekt förekommer inga högfrekventa signaler. Digitala och analoga signaler 
har separerats så mycket som möjligt. 

När man kopplar samman komponenterna på kortet ska man tänka på vilken bredd och 
längd man använder på spåren. Koppar är inte en supraledare vid rumstemperatur. 
Detta betyder att även spåren på kretskortet ger upphov till resistans. Ett 5 cm långt 
ledningsspår på normal 35 μm tjock koppar med en bredd på 0,25 mm ger upphov till en 
resistans som är så stor att den förändrar spänningen motsvarande en LSB för en 16-
bitars AD-omvandlare (Zumbahlen, 2007, p. 12.6). Resistansen kan beräknas med hjälp 
av förhållandet i figur 3.3.  

 

  

För att motverka detta har tjockare 105 μm koppar använts i projektet. Alla spår hålls så 
korta som möjligt och även så breda som möjligt. De smalaste spåren är 0,5 mm och de 
bredaste 1,5 mm. 

En sak man ofta inte tänker på när man kopplar kretsar är att kopplingen är en loop. Det 
vill säga strömmen av elektroner försvinner inte vid jordpunkten utan även deras väg 

Ren koppars resistans (ρ) är 1,724 * 10-6 Ω/cm vid 25 
°C 

Den ökar med ca 0,4 % / °C 

(Zumbahlen, 2007, p. 12.6) 

Figur 3.3, Resistans i PCB-spår, (Zumbahlen, 2007) 
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genom jord måste beaktas. För att undvika störningar via jordkopplingen brukar man 
använda ett koncept som kallas stjärnjord. Detta innebär att känsliga komponenter 
isoleras från varandra till dess att de når den gemensamma jordpunkten, stjärnpunkten 
(Zumbahlen, 2007, p. 12.54). Denna metod har tillämpats för kortet i detta projekt. 

Något som är viktigt är också att se till att alla IC-kretsar är korrekt avkopplade. Detta 
innebär att man använder en eller flera kondensatorer kopplade till jord för att reducera 
högfrekventa störningar. Dessa kondensatorer ska sitta så nära de kretsar de ska skydda 
som möjligt och kan med fördel kombineras med ferriter (Zumbahlen, 2007, pp. 12-77). 
Ferritpärlor eller ferriter är kretsar av ett material som släpper igenom likström men 
ger ett stort motstånd vid höga frekvenser. Denna teknik har använts genomgående för 
alla IC-kretsar i projektet. 

 

3.5 Programmering 

Windows applikationen utvecklades i C# i Microsoft Visual Studio medan koden för 
Arduinon skrevs i C. För att få tvåvägskommunikation mellan dessa på ett enkelt sätt 
implementerade vi Command Messenger. Det är ett open source protokoll för seriell 
kommunikation släppt under MIT licensen. Man skapar en numrerad lista (enum) av 
kommandon som är lika på båda sidorna. Till dessa kan sedan funktioner kopplas som 
event för att styra händelser vid mottaget kommande.  

3.5.1 Windowsapplikationen 

Högst upp i applikationen placerades en flikmeny som på samma sätt som 
Officeprogrammen kategoriserar olika inställningar på olika flikar. Den första fliken har 
numeriska fält där man kan skriva in parametrarna för testet. Sedan följer flikar för 
kalibrering, kommunikation inställningar och licens information. Man klickar på 
startknappen för att starta testet. När data kommer tillbaka placeras det i en Graph 
kontroll som kan skrivas ut. 

För mer information se kommentarerna i koden som finns i appendix A5. 

Figur 3.4, Frånkoppling med kondensator, (Zumbahlen, 2007) 
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3.5.2 Arduinoapplikationen 

För att styra stegmotorn har vi skrivit en funktion som pulsar en utgång för att 
bestämma hastigheten samt rotationsriktningen. Vi har även skrivit en funktion som 
med hjälp av statistik ökar precisionen genom att spara hundra mätresultat och räkna ut 
om nya värden är inom 68 % av de tidigare värdena. Eftersom mätningarna är 
normalfördelade kan detta ske genom att lagra värden i en array och räkna ut 
medelvärdet av denna i en for-loop. Därefter räknas variansen ut i nästa for-loop. Med 
hjälp av variansen får man lätt fram standardavvikelsen. Slutligen kontrolerar man om 
nya mätvärden ligger i intervallet medelvärdet minus standardavvikelsen till 
medelvärdet plus standardavvikelsen. Om detta är sant läggas det nya mätvärdet till 
arrayen, annars förkastas det. 
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4 Testning 
 

4.1 Testmetod 

Alla tester utfördes efter att vi kalibrerat elektronikens offset, gain och linjäritetsfel så 
gått som möjligt. Vi mätte spänningen från givaren och noterade resultatet i antal steg 
från AD-omvandlaren och jämförde det med 
teoretiska värden. 

För att kontrollera lägesgivaren användes, 
Mitutoyo gage block set BM1-103A, 
serienummer 741505. Vi placerade 
testblocken på hissplattan mot stativet, se figur 
4.1. Vi mätte först steg vid 20 mm + 50 mm 
blocken. Sedan placerade vi ett block av 
varierande storlekar från 0,5 mm till 4 mm och 
mätte antal steg.  

Efter detta utfördes tester av motorrörelsen 
med hjälp av mätningar med lägesgivaren. 
Testmetoden vi använde här var att köra 
motorn ett givet antal steg och efter det konrolera förflyttningen med hjälp av 
lägesgivaren. Detta jämfördes med teoretiska värden. 

4.2 Test resultat 

4.2.1 Givare 

Vid mätningen på spänningen från givaren noterade vi ett linjärt fel efter OP-kretsen se 
figur 4.2.   
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Figur 4.1, Givarkalibrering, (egen bild) 

Figur 4.2, Resultat av mätning på givarspänning, (egen bild) 
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Vid kalibrering av lägesgivaren mot passbitarna noterade vi en avvikelse på ±6 μm. 
Detta gäller de första fem millimetrarna i intervallet. 

4.2.2 Motor 

Vi anpassade konstanten för antal steg per varv till dess att den avvikelse som fanns blev 
minimal. Bild 4.3 visar hur motorn kör 3 mm och sedan vänder tillbaka, där ser man att 
det finns en avvikelse på motorrörelsen mot angiven töjning. 

 

  

Figur 4.3, Resultat av mätning på motorrörelse, (egen bild) 
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5 Resultat och Analys 
 

5.1 Töjning och tolerans 

Kravet på instrumentet töjning var att kunna töja 5-50 % av cellängden med ett fel på 
max ±2 %. Kravspecifikationen specificerar inte längden på cellen vilket kraftig påverkar 
resultatet, vi har däremot diskuterat möjlig cellängd vilket var ungefär 3-6 mm. I figur 
4.4 ser man hur cellängd förhåller sig mot tolerans och töjning.  

Då vi hade problem med att kalibrera bort det linjära felet som nämns i avsnitt 4.2.1, 
resulterar det i att precisionen avtar alltmer ju längre bort från nollpunkten man 
kommer. De fem första millimetrarna klarar instrumentet en töjning på 5 % av en 5 mm 
lång nervcell med en tolerans på 2 %. Vid en cellängd på 4 mm uppfyller instrumentet 
kraven, och vid en töjning på 50 % behövs en cellängd på minst 0,5 mm för att uppfylla 
toleranskraven. 

 

 

 

5.2 Hastighet 

Från mätningar med lägesgivaren vet vi att vi kommer upp i ungefär rätt hastighet. Vi 
hade tänkt verifiera detta med höghastighetskamera och graderad bakgrund, tidsbrist 
gjorde att det inte var möjligt. Vi kan därför inte garantera precisionen på ±1 %.

Figur 4.4, Relation mellan cellängd, töjning och tolerans, (egen bild) 
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5.3 Aseptisk miljö 

De delar som petriskålen och PDMS-formen kommer i kontakt med går att montera bort 
så dessa kan värmas upp till önskad temperatur. Detta gör det även möjligt att 
desinficera utan större svårigheter, eftersom dessa delar med fördel kan placeras i en 
autoklav. 
 

5.4 PDMS-formens parametrar 

Vi har tagit fram en gjutform för PDMS-formen, och efter en del tester bedömer vi att 
den kommer att fungera väl för ändamålet. Vi utförde våra tester med ett PDMS-gummi 
med shore värde på 27 A. Shoreprovning är en metod för att fastställa hårdheten hos 
elastiska material. För att kunna garantera precisionen får töjningen inte belasta 
instrumentet med en större kraft än 1 N, detta är en bedömning vi gjort utifrån motorns 
vridmoment och utväxling. 
 

5.5 Windowsapplikationen 

Vi har skrivit en applikation som fungerar väl på en PC med Windows 7. Detta är den 
enda plattform applikationen blivit testad på under projektet. Applikationen ger resultat 
från mätningarna med såväl en graf som går att skriva ut samt en text fil med semikolon-
separerat rådata. Den har en logg som visar felmedelanden och övrig kommunikation 
med instrumentet.  
 

5.6 Önskemål 

När vi designade instrumentet hade vi i åtanke att göra det så kompakt som möjligt. 
Detta tycker vi att vi har lyckats med. Spår för odling av nervceller finns för tillfället ej, 
men det bör inte vara några problem att skapa sådana i gjutformen. Instrumentet kan nå 
80 mm/s om man ställer om det enligt instruktionerna i appendix, men man förlorar då 
upplösning. Inga försök har gjorts att fästa elektroder på silikonformarna. 
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6 Slutsats och diskussion 

6.1 Slutsats 

Huvudmålet var att konstruera ett dragprovsinstrument för att på ett kontrollerat sätt 
åstadkomma skador på nervceller. Instrumentet skulle vara konstruerat så att cellerna 
ej utsattes för bakterier. Precision i sträcka och hastighet var två av de viktigaste kraven, 
och möjlighet till uppvärmning med hjälp av en extern värmekälla var också viktigt. 

Kraven på töjningens precision nåddes med vissa förbehåll, där det är cellängden och 
töjningslängden som bidrar till att ge önskad precision. Högst precision får man närmast 
nollpunkten. Hastigheten bedöms vara vid målsättningen men toleransen har ej kunnat 
verifieras. 

Eftersom instrumentet är tillverkat i metall så är det möjligt att desinficera med både 
alkohol och autoklav. Det går även att montera bort delar för uppvärmning innan test 
utförs så cellerna inte utsätts för stora temperaturförändringar. 

Vi testade delar av elektroniken innan kretskortet tillverkades. Detta kunde ha gjorts 
mer fullständigt för att undvika många av de problem vi stött på. Även under 
designfasen skulle möjligheten att kunna göra mer tester på delar av den mekaniska 
designen innan konstruktion ha lett till en mer optimerad design.  

De svårigheter vi haft har till stor del berott på bristande erfarenhet. Men vi har på ett 
systematiskt sätt löst de problem vi har ställts inför. 

6.2 Förbättringsförslag 

6.2.1 Kalibrering och precision 

För att öka precisionen krävs att man kalibrerar bort det linjära felet hos mätvärdena. 
En hastighetskalibrering är också nödvändig för att helt kunna säkerställa rätt hastighet. 

För att kontrollera motorn bättre borde någon form av extern reglering användas. Detta 
skulle betyda mer kontroll över acceleration och retardation. 

Dataöverföringen till datorn gick långsammare än väntat, vi blev därför tvungna att 
använda en buffert för data i Arduinons minne. Detta begränsar antalet mätningar man 
kan göra per test. Man kan förbättra detta genom att hitta ett effektivare sätt att 
överföra data till datorn eller genom att bygga ut minnet till Arduinon så man får plats 
med en större buffert. 

6.2.2 Designförbättringar 

Infästningen till hissen borde förbättras, istället för lim kanske någon form av lödning 
skulle vara mer optimalt. 
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För att kunna värma hissplattan så hade t ex. ett peletierelement tillsammans med en 
form av regulator varit en bra lösning.  

Då vi tvingats att använda prototypplattor pga. de problem som uppstått efter 
kretskortstillverkningen bör man kunna reducera störningar och få högre tillförlitlighet 
på mätvärden genom att tillverka ett nytt. 

Display placeringen är inte optimal, en bättre placering skulle göra det mycket enklare 
att läsa av den. Man skulle t ex. kunna vinkla den uppåt. 

Då vi hade stora problem med att få önskad spännig från det spänningsaggregat vi 
designat så tog vi bort det helt. För att slippa använda ett labbaggregat kan man 
konstruera ett välbalanserat spänningsaggregat som ger ±15 V.  



 27 

 

 

Litteraturförteckning 
 

All Motion Technology AB, 2014. Stegmotorteknik. [Online]  
Available at: Länk: http://www.allmotion.se/files/pdf/AMT_stegmotorteknik.pdf 
[Använd 09 04 2014]. 

Anaheim automation, 2014. Steppermotor. [Online]  
Available at: 
Länk:http://www.anaheimautomation.com/manuals/forms/Stepper%20Stepper%20M
otors%2020120301%20-%20Stepper%20Motors%20versus%20Servo%20Motors.pdf 
[Använd 09 04 2014]. 

Bengtsson, L., 2012. Elektriska mätsystem och mätmetoder. 1 red. Lund: Studentlitteratur 
AB. 

Drivteknik, 2014. Servomotor. [Online]  
Available at: http://www.drivteknik.nu/skolan/motor/servomotor 
[Använd 09 04 2014]. 

Jarfors, A. E. o.a., 2010. Tillverkningsteknologi. 4 red. Lund: Studentlitteratur AB. 

Micromo, 2010. Microsteg. [Online]  
Available at: http://www.micromo.com/microstepping-myths-and-realities.aspx 
[Använd 16 04 2014]. 

Morrison, B., Cater, H., Benham, C. & Sundstrom, L., 2006. An in vitro model of traumatic 

brain injury utilizing two-dimensional stretch of organotypic hippo- campal slice cultures, 

u.o.: Journal of Neuroscience Methods. 

Nyberg, T., Inganäs, O. & Jerregård, H., 2002. Polymer Hydrogel Microelectrodes for 

Neural Communication, u.o.: Biomedical Microdevices. 

Olsson, K.-O., 2008. Maskinelement. 1 red. Stockholm: Liber AB. 

Pfister, B., Weihs, T., Betenbaugh, M. & Bao, G., 2003. An in vitro uniaxial stretch model for 

axonal injury, u.o.: Annals of Biomedical Engineering. 

Thomson, 2014. thomsonlinear. [Online]  
Available at: 
http://www.thomsonlinear.com/website/com/eng/products/ball_screws_and_lead_scr
ews/ball_screws.php 
[Använd 09 04 2014]. 

Ullman, E., 2003. Material Lära. 14 red. Stockholm: Liber AB. 



 28 
 

 

Wikipedia, 2014. Wikipedia. [Online]  
Available at: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nervcell 
[Använd 11 06 2014]. 

Zumbahlen, H., 2007. BASIC LINEAR DESIGN. u.o.:Analog Devices, Inc.. 

 

  



 29 

 

 

Appendix 

A1 Komponentbeskrivning 

Detta appendix innehåller bilder med namn på delarna i instrumentet. Dessa namn 
används på olika ställen i rapporten. 
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Linjär 
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A2 Faktablad Mikrotöjaren 

A2.1 Manual till instrumentet 

Innan instrumentet används ska kablar och remmar kontrolleras så inget är skadat eller 
trasigt. 

För att använda instrumentet gör du följande: 

1) Anpassa mellanrummet mellan klorna utifrån provets infästning, genom att 
placera provet på hissplatta och sedan låta justeringar utgå från det. 

Fäst den justerbara klohållaren på positioneringsbordet och fäst den fasta 
klohållaren i stativet så önskad mellanrum fås mellan klorna. Man kan även 
justera mellanrumet genom att vrida på det stora kuggremshjulet, då måste 
nätaggregatet till 
stegmotordrivaren vara 
urkopplat.  

2) Detta är viktigt, ALLTID 
koppla USB-kontakten 
mellan dator och 
instrument INNAN några 
andra kablar. 

3) Ställ in ±15 V på 
spänningsaggregatet, 
innan den koppas in i 
instrumentet 

4) Koppla in spänningen till 
instrumentet, och 
spänning till motorn 

5) Starta Windows 
applikationen 

6) Skriv in önskad draglängd, 
hastighet, hålltid och om 
data ska loggas i en fil. 

7) Tarera genom att trycka 
på den röda knappen, om 
detta inte görs innan 
testet startas blir datat oanvändbart 

8) Tryck på start 
9) Vänta tills all data är överfört innan nytt test startas 

  

Figur A2.1, Windows aplikation, (egen 
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A2.2 Ändra hatstighet och upplösning 

För att kunna köra instrumentet i högre hastighet behövs två ändringar, ena på 
stegmotordrivaren och den andra i koden. 

Nu är stegmotordrivaren inställd på 1600 dvs. 1/8 i microstepping. För att kunna köra 
instrumentet i högre hastigheter så måste microsteppingen ändras till 800 (1/4) eller 
lägre, det gör man genom att ändra på DIP-switcharna enlig baksidan på 
stegmotordrivaren och databladet i appendix A4. 

 

 

Ändras microsteppingen till t.ex. 800 
så måste rad 448 och rad 449 i koden 
till arduinon ändras genom att 
dividera Steps och PPS med två. Detta 
kan göras på en ny rad med Steps = 
Steps/2; och PPS = PPS/2;. 

Om du vill köra instrumentet 
snabbare än så kan du ändra till 400, 
det fungerar på samma sätt men du 
får dividera föregående med fyra 
istället för två.  
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A3 Kopplingsschema 

Detta appendix innehåller kopplingsschemat för det kretskort vi skapat i projektet för 
att hantera spänningar och signalen från givaren. Detta är ursprungs schemat, ändringar 
har gjorts för att lösa problem som uppstått efter tillverkningen av kretskortet.
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A4 Faktablad elektroniska komponenter 

Här är alla faktablad för de elektroniska komponenterna samlade
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A5 Källkod 

A5.1 Windows applikationen 

A5.1.1 DeviceCom.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using CommandMessenger; 
using CommandMessenger.TransportLayer; 
 
namespace HotHansomJeans 
{ 
    enum Command 
    { 
        SendStartTime, 
        SendTare, 
        SendSpeed, 
        SendStretch, 
        SendHold, 
        SendData, 
        SendPosition, 
        SendTime, 
        Acknowledge, 
        Error, 
        ComCheck, 
    }; 
     
    public class DeviceCom 
    { 
        private SerialTransport serialTransport; 
        private CmdMessenger cmdMessenger; 
        private MainForm localMainForm; 
 
        private int DCglobalSpeed = 0; 
        private int DCglobalStretch = 0; 
        private int DCglobalHold = 0; 
        private int DCglobalReceivedPosition = 0; 
        private long DCglobalReceivedTime = 0; 
 
        //Setup function 
        public void Setup(MainForm theForm, String DefaultSerialPort) 
        { 
            //storing the Main Form for later reference 
            localMainForm = theForm; 
 
            //Create serial Port object 
            serialTransport = new SerialTransport 
            { 
                CurrentSerialSettings = { PortName = DefaultSerialPort, BaudRate = 
115200 } 
            }; 
 
            //Initilize the command messenger with the Serial Port transport layer 
            cmdMessenger = new CmdMessenger(serialTransport); 
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            //Tell CmdMessenger to "Invoke" commands on the thread running the 
WinForms UI 
            cmdMessenger.SetControlToInvokeOn(localMainForm); 
 
            //Attach the callbacks 
            AttachCommandCallBacks(); 
 
            //Attach to NewLinesReceived  
            cmdMessenger.NewLineReceived += NewLineReceived; 
 
            //Attach to NewLineSent 
            cmdMessenger.NewLinesReceived += NewLineSent; 
 
            //Start listening 
            cmdMessenger.StartListening(); 
        } 
         
        //Exit function 
        public void Exit() 
        { 
            //Stop listening 
            cmdMessenger.StopListening(); 
 
            //Dispose Command Messenger 
            cmdMessenger.Dispose(); 
 
            //Dispose Serial Port object 
            serialTransport.Dispose(); 
        } 
 
        //Commands to send experiment parameters to the Arduino 
        private void SendSpeed(int data) 
        { 
            //Create commands 
            var command1 = new SendCommand((int)Command.SendSpeed, data); 
 
            //Put the command on the queue and wrap it in a collapse command strategy 
            //This strategy will avoid duplicates of this certain command on the queue 
            cmdMessenger.QueueCommand(new CollapseCommandStrategy(command1)); 
        } 
 
        private void SendStretch(int data) 
        { 
            //Create commands 
            var command1 = new SendCommand((int)Command.SendStretch, data); 
 
            //Put the command on the queue and wrap it in a collapse command strategy 
            //This strategy will avoid duplicates of this certain command on the queue 
            cmdMessenger.QueueCommand(new CollapseCommandStrategy(command1)); 
        } 
 
        private void SendHold(int data) 
        { 
            //Create commands 
            var command1 = new SendCommand((int)Command.SendHold, data); 
 
            //Put the command on the queue and wrap it in a collapse command strategy 
            //This strategy will avoid duplicates of this certain command on the queue 
            cmdMessenger.QueueCommand(new CollapseCommandStrategy(command1)); 
        } 
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        public void SendData(int Stretch, int Speed, int Hold) 
        { 
            DCglobalHold = Hold; 
            DCglobalSpeed = Speed; 
            DCglobalStretch = Stretch; 
 
            SendSpeed(DCglobalSpeed); 
        } 
 
        public void SendTime() 
        { 
            //Create command 
            var command0 = new SendCommand((int)Command.SendTime, 0); 
 
            //Put the command on the queue and wrap it in a collapse command strategy 
            //This strategy will avoid duplicates of this certain command on the queue 
            cmdMessenger.QueueCommand(new CollapseCommandStrategy(command0)); 
        } 
 
        //This funktion preforms a com check to verify komunikation with the 
instrument (Arduino) 
        public void ComCheck() 
        { 
            //Create command 
            var command0 = new SendCommand((int)Command.ComCheck, 0); 
 
            //Put the command on the queue and wrap it in a collapse command strategy 
            //This strategy will avoid duplicates of this certain command on the queue 
            cmdMessenger.QueueCommand(new CollapseCommandStrategy(command0)); 
        } 
         
        //Attach command call backs 
        private void AttachCommandCallBacks() 
        { 
            cmdMessenger.Attach(OnUnknownCommand); 
            cmdMessenger.Attach((int)Command.SendStretch, OnSendStretch); 
            cmdMessenger.Attach((int)Command.SendHold, OnSendHold); 
            cmdMessenger.Attach((int)Command.SendData, OnSendData); 
            cmdMessenger.Attach((int)Command.SendPosition, OnSendPosition); 
            cmdMessenger.Attach((int)Command.SendTime, OnSendTime); 
            cmdMessenger.Attach((int)Command.ComCheck, OnComCheck); 
            cmdMessenger.Attach((int)Command.SendTare, OnSendTare); 
            cmdMessenger.Attach((int)Command.SendStartTime, OnSendStartTime); 
        } 
 
        //CALLBACKS 
 
        private void NewLineReceived(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Console.WriteLine(@" Received > " + cmdMessenger.CurrentReceivedLine); 
        } 
 
        private void NewLineSent(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Console.WriteLine(@" Sent > " + cmdMessenger.CurrentSentLine); 
        } 
 
        void OnUnknownCommand(ReceivedCommand arguments) 
        { 
            Console.WriteLine(@"Odefinerat kommando mottaget av datorn"); 
        } 
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        void OnSendStretch(ReceivedCommand arguments) 
        { 
            SendStretch(DCglobalStretch); 
        } 
 
        void OnSendHold(ReceivedCommand arguments) 
        { 
            SendHold(DCglobalHold); 
        } 
 
        void OnSendData(ReceivedCommand arguments) 
        { 
           /* int ReceivedPosition = 0; 
            long ReceivedTime = 0; 
            ReceivedPosition = arguments.ReadInt16Arg(); 
            ReceivedTime = arguments.ReadUInt32Arg(); 
            localMainForm.DataConditioning(ReceivedPosition, ReceivedTime);*/ 
        } 
 
        void OnSendPosition(ReceivedCommand arguments) 
        { 
 
            DCglobalReceivedPosition = arguments.ReadBinInt16Arg();    
//.ReadInt16Arg(); 
           // Console.WriteLine("Punkt Position: " + 
DCglobalReceivedPosition.ToString()); 
            SendTime(); 
        } 
 
        void OnSendTime(ReceivedCommand arguments) 
        { 
            DCglobalReceivedTime = arguments.ReadBinUInt32Arg();         
//.ReadUInt32Arg(); 
           // Console.WriteLine("Punkt Tid: " + DCglobalReceivedTime.ToString()); 
            localMainForm.DataConditioning(DCglobalReceivedPosition, 
DCglobalReceivedTime); 
            //Create commands 
            var command1 = new SendCommand((int)Command.SendData, 0); 
 
            //Put the command on the queue and wrap it in a collapse command strategy 
            //This strategy will avoid duplicates of this certain command on the queue 
            cmdMessenger.QueueCommand(new CollapseCommandStrategy(command1)); 
        } 
 
        void OnComCheck(ReceivedCommand arguments) 
        { 
            //The arduino has answered the comcheck 
            localMainForm.DisableTimers(); 
        } 
 
        void OnSendTare(ReceivedCommand arguments) 
        { 
            localMainForm.StoreTare(arguments.ReadInt16Arg()); 
        } 
 
        void OnSendStartTime(ReceivedCommand arguments) 
        { 
            localMainForm.StoreStartTime(arguments.ReadUInt32Arg()); 
             
        } 
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    } 
} 

 

A5.1.2 MainForm.cs 

using System; 
using System.IO; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Printing; 
using System.Globalization; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 
using System.Runtime.Serialization; 
using CommandMessenger; 
using CommandMessenger.TransportLayer; 
 
 
namespace HotHansomJeans 
{ 
    public partial class MainForm : Form 
    {        
        //Declaration of an DeviceCom object to use for serial communication with the 
instrument (Arduino) 
        private DeviceCom deviceCom; 
        public  HansomSave hansomData; 
 
        //This struct keeps track of the starting parameters of the test while the 
test is running 
        struct TestParameters 
        { 
            public int Stretch; 
            public int Speed; 
            public int Hold; 
            public int Tare; 
            public long StartTime; 
        } 
 
        //Declaring a new instance of the struct 
        TestParameters testParameters; 
 
        //Name of file to store settings and other data 
        string fileName = "HansomData.kth"; 
 
        //Formatter for binary serilization, sending data to a file 
        IFormatter formatter = new BinaryFormatter(); 
 
        public MainForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            deviceCom = new DeviceCom(); 
            hansomData = new HansomSave(); 
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            //Deserilize hansom data to get com port setting 
            hansomData = DeserializeItem(fileName, formatter); 
 
            //Run the setup function to connect to serial port and attach callbacks 
            if (string.Compare(hansomData.ComPortSetting, "") == 0) 
                deviceCom.Setup(this, "COM3"); 
            else 
                deviceCom.Setup(this, hansomData.ComPortSetting); 
 
            //Bind Console stream to the textbox textLogg 
            Console.SetOut(new MyLogger(textLogg)); 
        } 
 
        #region MainForm class definitions //-----------------------------------------
------------------------------------- 
 
        //This class defines attributes to be able to read the console stream in a 
textbox 
        class MyLogger : System.IO.TextWriter 
        { 
            private TextBox rtb; 
            public MyLogger(TextBox rtb) { this.rtb = rtb; } 
            public override Encoding Encoding { get { return null; } } 
            public override void Write(char value) 
            { 
                if (value != '\r') rtb.AppendText(new string(value, 1)); 
            } 
        } 
 
        //This class is for storing data on the computer 
        [Serializable] 
        public class HansomSave : ISerializable 
        { 
            public HansomSave() 
            { 
                // Empty constructor required to compile. 
            } 
            
            private string ComPortSettingValue; 
 
            public string ComPortSetting 
            { 
                get { return ComPortSettingValue; } 
                set { ComPortSettingValue = value; } 
            } 
 
            // Implement this method to serialize data. The method is called   
            // on serialization.  
            public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext 
context) 
            { 
                // Use the AddValue method to specify serialized values. 
                info.AddValue("props", ComPortSettingValue, typeof(string)); 
 
            } 
 
            // The special constructor is used to deserialize values.  
            public HansomSave(SerializationInfo info, StreamingContext context) 
            { 
                // Reset the property value using the GetValue method. 
                ComPortSettingValue = (string) info.GetValue("props", typeof(string)); 
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            } 
 
        } 
        #endregion //END OF MainForm class definitions -------------------------------
---------------------------------------- 
 
        //This function is called to serilize an instance of the HansomSave class 
        public static void SerializeItem(string fileName, IFormatter formatter, 
HansomSave t) 
        { 
            FileStream s = new FileStream(fileName, FileMode.Create); 
            formatter.Serialize(s, t); 
            s.Close(); 
        } 
 
        //This function is called to deserilize an instance of the HansomSave class 
        public static HansomSave DeserializeItem(string fileName, IFormatter 
formatter) 
        { 
            FileStream s = new FileStream(fileName, FileMode.Open); 
            HansomSave t = (HansomSave)formatter.Deserialize(s); 
            return t; 
        }   
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Load com port from configuration file 
            if (String.Compare("COM1", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 0; 
            else if (String.Compare("COM2", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 1; 
            else if (String.Compare("COM3", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 2; 
            else if (String.Compare("COM4", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 3; 
            else if (String.Compare("COM5", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 4; 
            else if (String.Compare("COM6", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 5; 
            else if (String.Compare("COM7", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 6; 
            else if (String.Compare("COM8", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 7; 
            else if (String.Compare("COM9", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 8; 
            else if (String.Compare("COM10", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 9; 
            else if (String.Compare("COM11", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 10; 
            else if (String.Compare("COM12", hansomData.ComPortSetting) == 0) 
                cboBoxSerielPort.SelectedIndex = 11; 
            else 
                MessageBox.Show("Okänd Com Port!", "Fel com port", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
 
            rtbLicensInfo.LoadFile("about.rtf"); 
 
             
        } 
 
        //Disables com check timers and enables test start button 
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        public void DisableTimers() 
        { 
            tmrSendComCheck.Enabled = false; 
            tmrComError.Enabled = false; 
            btnStart.Enabled = true; 
        } 
 
        //Sends test parameters to instrument (Arduino) to start the test 
        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string TestText = " "; 
            string LoggFilePath; 
 
            if (cbxDataLogging.Checked == true) 
            { 
                //Test if text file can be created 
                if (txtTestID.Text == "") 
                    LoggFilePath = txtLoggFilePath.Text + @"\TestData.txt"; 
                else 
                    LoggFilePath = txtLoggFilePath.Text + @"\" + txtTestID.Text + 
".txt"; 
 
                try 
                { 
                    using (StreamWriter outfile = new StreamWriter(LoggFilePath)) 
                    { 
                        outfile.Write(TestText + "\n"); 
                    } 
                } 
                catch (Exception error) 
                { 
                    MessageBox.Show("Inget data kommer sparas \n" + error.Message, 
"Fil fel", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
                    return; 
                } 
            } 
             
            int Stretch; 
            //Clear all data points in the chart 
            chartResultOfTest.Series["Series1"].Points.Clear(); 
 
            if (rdBtnStretchMicrometer.Checked) 
                Stretch = (int)numStretch.Value; 
            else 
                Stretch = (int)(numCellLength.Value / numStretchPercent.Value); 
 
            if (Stretch <= 25000 && Stretch >= 100) 
            { 
                 
                //Store parameters to use with return data 
                testParameters.Stretch = Stretch; 
                testParameters.Speed = (int)numSpeed.Value; 
                testParameters.Hold = (int)numHold.Value; 
                //Send parameters to instrument 
                deviceCom.SendData(Stretch, (int)numSpeed.Value, (int)numHold.Value); 
            } 
            else 
                MessageBox.Show("Felaktigt töjningsvärde!", "Fel värde", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 
        } 
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        private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DialogResult Print = printDialog.ShowDialog(); 
            if (Print == DialogResult.OK) 
            { 
                pdChart.PrinterSettings = printDialog.PrinterSettings; 
                pdChart.DefaultPageSettings.Landscape = true; 
                pdChart.Print(); 
            } 
 
        } 
 
        //Stores and applays new communication settings 
        private void btnApplyComSetting_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 0) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM1"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 1) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM2"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 2) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM3"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 3) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM4"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 4) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM5"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 5) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM6"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 6) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM7"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 7) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM8"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 8) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM9"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 9) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM10"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 10) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM11"; 
            else if (cboBoxSerielPort.SelectedIndex == 11) 
                hansomData.ComPortSetting = "COM12"; 
             
            //Serilize the hansomData object and send to disk 
            SerializeItem(fileName, formatter, hansomData); 
 
            if (string.Compare(hansomData.ComPortSetting, "") == 0) 
                deviceCom.Setup(this, "COM3"); 
            else 
                deviceCom.Setup(this, hansomData.ComPortSetting); 
 
        } 
 
        //Changes between entering stretch in absolut length and entering stretch as 
percent of cell length 
        private void rdBtnStretchMicrometer_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if(rdBtnStretchMicrometer.Checked == true) 
            { 
                numStretch.Enabled = true; 
                numStretchPercent.Enabled = false; 
                numCellLength.Enabled = false; 
            } 
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            else 
            { 
                numStretch.Enabled = false; 
                numStretchPercent.Enabled = true; 
                numCellLength.Enabled = true; 
            } 
        } 
 
        private void tmrSendComCheck_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Send a com check four times per second until an answer has been reseived 
            deviceCom.ComCheck(); 
        } 
 
        private void tmrComError_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            MessageBox.Show("Ingen kontakt med instrumentet! Kontrollera 
inställningarna för kommunikation.", "Kommunikations fel", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Warning); 
        } 
 
        //Stores Tare value received from instrument 
        public void StoreTare(int t) 
        { 
 
            testParameters.Tare = t; 
        } 
 
        //Stores StartTime received from instrument 
        public void StoreStartTime(long t) 
        { 
            testParameters.StartTime = t; 
        } 
 
        public void DataConditioning(int rPos, long rTime) 
        { 
            //Make the position value start at 0 instead of -32768 
            double TruePos; 
            long TrueTime; 
            string DataValues; 
            string LoggFilePath; 
 
            TrueTime = rTime - testParameters.StartTime; 
            //Convert TruePos from steps to micrometers 
            TruePos = (rPos - testParameters.Tare) * 0.414489991; 
 
 
            if (cbxDataLogging.Checked == true) 
            { 
                //Convert datavalues to a string 
                DataValues = TruePos.ToString() + "; " + TrueTime.ToString(); 
 
                //Construct path to text file 
                if (txtTestID.Text == "") 
                    LoggFilePath = txtLoggFilePath.Text + @"\TestData.txt"; 
                else 
                    LoggFilePath = txtLoggFilePath.Text + @"\" + txtTestID.Text + 
".txt"; 
 
                //Write data string to textfile 
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                using (System.IO.StreamWriter file = new 
System.IO.StreamWriter(LoggFilePath, true)) 
                { 
                    file.WriteLine(DataValues); 
                } 
            } 
            //Add point to chart 
           // Console.WriteLine("TP: " + TruePos.ToString() + "  TT: " + 
TrueTime.ToString()); 
            chartResultOfTest.Series["Series1"].Points.AddXY(TrueTime, TruePos); 
        } 
 
 
        //Formating for printing Chart 
        private void pdChart_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e) 
        { 
            // Create and initialize print font  
            Font printFont = new System.Drawing.Font("Arial", 10); 
            StringFormat printFormat = new StringFormat(); 
            printFormat.Alignment = StringAlignment.Near; 
            printFormat.LineAlignment = StringAlignment.Far; 
            // Create Rectangle structure, used to set the position of the chart 
Rectangle  
            Rectangle myRec = new 
System.Drawing.Rectangle((int)pdChart.PrinterSettings.DefaultPageSettings.PrintableAre
a.X + 20, (int)pdChart.PrinterSettings.DefaultPageSettings.PrintableArea.Y + 20, 
(int)pdChart.PrinterSettings.DefaultPageSettings.PrintableArea.Height - 40, 
(int)pdChart.PrinterSettings.DefaultPageSettings.PrintableArea.Width - 40); 
            //Get current date and time 
            DateTime currentTime = DateTime.Now; 
             
            chartResultOfTest.Printing.PrintPaint(e.Graphics, myRec); 
            e.Graphics.DrawString("Test: " + txtTestID.Text, printFont, Brushes.Black, 
myRec, printFormat); 
            printFormat.Alignment = StringAlignment.Far; 
            e.Graphics.DrawString(currentTime.ToString("f", 
CultureInfo.CreateSpecificCulture("sv-SE")), printFont, Brushes.Black, myRec, 
printFormat); 
        } 
 
        private void btnPath_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                txtLoggFilePath.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath; 
            } 
        } 
 
 
    } 
} 
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A5.1.3 Design 
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A5.2 Källkod för Arduino 
// *** ArduinoController *** 
 
#include <CmdMessenger.h>          // CmdMessenger 
#include <LiquidCrystal.h> 
#include <math.h> 
 
 
//Modes for Mode variable 
#define WAITING                0    //Waiting for command from 
computer 
#define TESTING                1    //Preform test and send data to 
computer 
#define FINISHING              2    //Reset variables for new test 
 
//Pins for communication with ADC, used for referns mostly not in the code. In the 
code mostly the registers are used 
#define BIT_0                  22         //Data bit 0 registry PORTA, pin 22 on ADC 
#define BIT_1                  23         //Data bit 1 registry PORTA, pin 21 on ADC 
#define BIT_2                  24         //Data bit 2 registry PORTA, pin 20 on ADC 
#define BIT_3                  25         //Data bit 3 registry PORTA, pin 19 on ADC 
#define BIT_4                  26         //Data bit 4 registry PORTA, pin 18 on ADC 
#define BIT_5                  27         //Data bit 5 registry PORTA, pin 17 on ADC 
#define BIT_6                  28         //Data bit 6 registry PORTA, pin 16 on ADC 
#define BIT_7                  29         //Data bit 7 registry PORTA, pin 15 on ADC 
#define BIT_8                  37         //Data bit 8 registry PORTC, pin 13 on ADC 
#define BIT_9                  36         //Data bit 9 registry PORTC, pin 12 on ADC 
#define BIT_10                 35         //Data bit 10 registry PORTC, pin 11 on ADC 
#define BIT_11                 34         //Data bit 11 registry PORTC, pin 10 on ADC 
#define BIT_12                 33         //Data bit 12 registry PORTC, pin 9 on ADC 
#define BIT_13                 32         //Data bit 13 registry PORTC, pin 8 on ADC 
#define BIT_14                 31         //Data bit 14 registry PORTC, pin 7 on ADC 
#define BIT_15                 30         //Data bit 15 registry PORTC, pin 6 on ADC 
#define BUSYpin                38         //Busy pin 26 on ADC, is LOW while ADC is 
converting. MSB PORTD registry on Arduino 
#define RCpin                  39         //R/C pin 24 on ADC, set LOW min 40ns max 
12us to start conversion. bit 2 in PORTG registry on Arduino 
 
//Stepper Motor values 
#define STEP_RESOLUTION       254    //How many steps one half mm is 
#define PULSEpin               42    //Pin for sending pulses to 
stepper motor 
#define DIRECTIONpin           43    //Pin for telleing stepper motor 
in what direction to move 
 
//Conversion values 
#define SAMPLE_FACTOR          20    //Is used to calculate number of 
sampels to take per second based on the speed 
#define TARE_BUTTON             6    //This is the pin the Tare button 
is connected to 
 
// Received data variables  
int ReceivedValue            = 0;    //Value received from computer 
int Stretch                  = 0;    //Variable to store strech in 
float MotorStretch           = 0; 
int Speed                    = 0;    //Variable to store speed in 
unsigned long HoldTime       = 0;    //Variable to store time to keep 
the specimin in streched position in 
 
//Stepper motor variables 
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int PulseState               = LOW;    // pulseState used to set the 
pulse 
long PreviousMillis    = 0;    // will 
store last time pulse was updated 
float Steps                  = 0; 
unsigned long PPS            = 0;         // pulses per second to stepper driver 
int StepCounter              = 0;         // counter for the amount of steps to take 
int Direction                = 0;         // deside what direction to move, 0 is 
towards the motor and 1 is away from the motor 
 
float Interval               = 0;        // interval at which to blink (milliseconds) 
 
//Runtime variables 
int Mode                     = WAITING;   // Mode determens the state of operation 
int Position                 = 0;         // The sampled position is put here before 
transfer to the computer 
long TempPosition            = 0;         // Temporary storage space of a position 
unsigned int TempPosition2   = 0; 
int PositionHistory[100]     = { 0 };     // Array to gather samples for statistic 
calculation 
int HistoryCounter           = 0;         // Makes sure 100 new values are read into 
history after movment 
int PositionBuffer[550]     = { 0 };     // Buffers test results to send to computer 
after test 
unsigned long TimeBuffer[550]={0};       // Buffers test results to send to computer 
after test 
int Tare                     = -32768;         // Stores the offset to 0 when tare 
button is pushed, the test is expected to start from this position 
unsigned int TempTare        = 0; 
unsigned long StartTime      = 0;         // Recordes at the start of the test the 
number of microseconds sense the Arduino was started (or the latest overflow happened, 
overflow happens every 70min) 
unsigned long LatestTime     = 0;         // Recordes a time at each sampel so next 
sampel kan be done at a correct time 
unsigned long CurrentTime    = 0;         // Keeps track of the current time 
unsigned long SampelDelay    = 0;         // Stores the time between samples 
unsigned long SampelCounter  = 1;         // Counts samples done to keep track of 
target time for sampling 
unsigned long StartHoldTime  = 0;         // Timestamp for start of hold time 
bool NewDataAvailable        = false;     // Indicates if a data conversion has been 
done and there is data ready for reading 
bool SendingData             = false;     // Indicates if data is being sent to the 
computer during testing 
bool PositionSent            = false;     // Indicates if Position has been sent to 
the computer in this sending sequense 
 
 
// Attach a new CmdMessenger object to the default Serial port 
CmdMessenger cmdMessenger = CmdMessenger(Serial); 
 
// initialize the display with the numbers of the interface pins 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
 
// This is the list of recognized commands. These can be commands that can either be 
sent or received.  
// In order to receive, attach a callback function to these events 
enum 
{ 
      kSendStartTime, 
      kSendTare, 
      kSendSpeed, 
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      kSendStretch, 
      kSendHold,    
      kSendData, 
      kSendPosition, 
      kSendTime, 
   kAcknowledge, 
   kError, 
   kComCheck,  
}; 
 
// Callbacks define on which received commands we take action 
void attachCommandCallbacks() 
{ 
       // Attach callback methods 
       cmdMessenger.attach(OnUnknownCommand); 
          cmdMessenger.attach(kSendSpeed, OnSendSpeed); 
          cmdMessenger.attach(kSendStretch, OnSendStretch); 
          cmdMessenger.attach(kSendTime, OnSendTime); 
          cmdMessenger.attach(kSendHold, OnSendHold); 
          cmdMessenger.attach(kSendData, OnSendData); 
       cmdMessenger.attach(kComCheck, OnComCheck); 
} 
 
// Called when the Tare button is pushed while the system is in Waiting 
void SendTare() 
{ 
          cmdMessenger.sendCmd(kSendTare, Tare); 
} 
 
// Called at the start of the test to give the computer the start time of the test 
void SendStartTime() 
{ 
          cmdMessenger.sendCmd(kSendStartTime, StartTime); 
} 
 
//Called when speed has been recived to recive stretch 
void SendStretch() 
{ 
          cmdMessenger.sendCmd(kSendStretch, 0); 
} 
 
//Called when stretch has been recived to recive hold 
void SendHold() 
{ 
  cmdMessenger.sendCmd(kSendHold, "Hastighet: " + (String)Speed);         
  //cmdMessenger.sendCmd(kSendHold, "Tojning: " + (String)Stretch); 
} 
 
// Called when Position is to be sent to the computer 
void SendPosition() 
{ 
           SendingData = true; 
           //cmdMessenger.sendCmd(kSendPosition, PositionBuffer[SampelCounter - 1]); 
           cmdMessenger.sendCmdStart (kSendPosition); 
           cmdMessenger.sendCmdBinArg<int>(PositionBuffer[SampelCounter - 1]); 
           cmdMessenger.sendCmdEnd (); 
           PositionSent = true; 
} 
 
// Called when Time is to be sent to the computer 
void SendTime() 
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{ 
          //cmdMessenger.sendCmd(kSendTime, TimeBuffer[SampelCounter - 1]); 
          cmdMessenger.sendCmdStart (kSendTime); 
           cmdMessenger.sendCmdBinArg<unsigned long>(TimeBuffer[SampelCounter - 1]); 
           cmdMessenger.sendCmdEnd (); 
 
} 
 
//Indicates end of data sending sequence 
void OnSendData() 
{ 
        if(SampelCounter - 1 <= 1)   
            SendingData = false; 
        else 
        { 
            PositionSent = false; 
            SampelCounter--; 
        } 
 
} 
 
// Called when a received command has no attached function 
void OnUnknownCommand() 
{ 
 cmdMessenger.sendCmd(kError,"Odefinerat kommando mottaget av Arduinon"); 
} 
 
//Callback function that is called when computer sends speed data 
void OnSendSpeed() 
{ 
         ReceivedValue = cmdMessenger.readIntArg(); 
         Speed = ReceivedValue; 
         SendHold(); 
         //SendStretch(); 
} 
 
//Callback function that is called when computer sends stretch data 
void OnSendStretch() 
{ 
         ReceivedValue = cmdMessenger.readIntArg(); 
         Stretch = ReceivedValue; 
         cmdMessenger.sendCmd(kAcknowledge, "Tojning: " + (String)Stretch); 
         //SendHold(); 
} 
 
//Callback function that is called when computer sends hold data 
void OnSendHold() 
{ 
         ReceivedValue = cmdMessenger.readIntArg(); 
         HoldTime = ReceivedValue; 
         SendStretch(); 
} 
 
void OnSendTime() 
{ 
         SendTime(); 
} 
 
//Callback function that sends back a beep on activation 
void OnComCheck() 
{ 
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 cmdMessenger.sendCmd(kComCheck, "Arduino kommunikation verifierad"); 
} 
 
 
// Setup function 
void setup()  
{ 
   // Listen on serial connection for messages from the PC 
   Serial.begin(115200);  
 
   // Adds newline to every command 
   //cmdMessenger.printLfCr();    
 
   // Attach my application's user-defined callback methods 
   attachCommandCallbacks(); 
 
   // Send the status to the PC that says the Arduino has booted 
   // Note that this is a good debug function: it will let you also know  
   // if your program had a bug and the arduino restarted   
   cmdMessenger.sendCmd(kAcknowledge,"Arduinon har startat!"); 
 
   //Set pins for AD in correct mode 
   pinMode(RCpin, OUTPUT); 
   pinMode(BIT_0, INPUT); 
   pinMode(BIT_1, INPUT); 
   pinMode(BIT_2, INPUT); 
   pinMode(BIT_3, INPUT); 
   pinMode(BIT_4, INPUT); 
   pinMode(BIT_5, INPUT); 
   pinMode(BIT_6, INPUT); 
   pinMode(BIT_7, INPUT); 
   pinMode(BIT_8, INPUT); 
   pinMode(BIT_9, INPUT); 
   pinMode(BIT_10, INPUT); 
   pinMode(BIT_11, INPUT); 
   pinMode(BIT_12, INPUT); 
   pinMode(BIT_13, INPUT); 
   pinMode(BIT_14, INPUT); 
   pinMode(BIT_15, INPUT); 
   pinMode(BUSYpin, INPUT); 
          pinMode(TARE_BUTTON, INPUT); 
           
          digitalWrite(TARE_BUTTON, HIGH); 
 
   // set up the LCD's number of columns and rows: 
   lcd.begin(16, 2); 
   // Print a message to the LCD. 
   lcd.print("Mikrometer"); 
 
   pinMode(PULSEpin, OUTPUT);                // set pin to output 
   pinMode(DIRECTIONpin, OUTPUT);            // set pin to output 
} 
 
// Loop function 
void loop()  
{ 
   while(Mode == WAITING) 
   { 
      delay(2); 
                        if(SampelCounter >= 100){ 
                             displayMicrometers(); 
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                             SampelCounter = 0; 
                        } 
                        SampelCounter++; 
                              
                            
      //Setup for reading of data 
   digitalWrite(RCpin, HIGH); 
    
   // Process incoming serial data, and perform 
callbacks 
   cmdMessenger.feedinSerialData(); 
   if (Speed != 0 && Stretch != 0 && micros() < 
4230000000) //The right most number leavs about a minute for the test before the 
timecounter resets to zero 
    startTesting(); 
   else if (Speed != 0 && Stretch != 0 && micros() > 
4230000000) 
   { 
    cmdMessenger.sendCmd(kError, 
"Tidsbuffert full, testet startar snart"); 
    delay(5000); 
   } 
 
   if (digitalRead(BUSYpin) == HIGH && 
NewDataAvailable == false) 
   { 
    //Start data convertion 
    digitalWrite(RCpin, LOW); 
     
    digitalWrite(RCpin, HIGH); 
 
    NewDataAvailable = true; 
   } 
 
   if (digitalRead(BUSYpin) == HIGH && 
NewDataAvailable == true) 
   { 
    readTestData(); 
                                TempPosition = getPosition(); 
    if (abs(TempPosition - Position) < 
50) 
     Position = TempPosition; 
    else if (HistoryCounter >= 100) 
     HistoryCounter = 0; 
                                //displayMicrometers(); 
                                 
    NewDataAvailable = false; 
   } 
                        // Check if Tare button is pushed 
   if (digitalRead(TARE_BUTTON) == false) 
   {   
  
                                Tare = Position; 
    SendTare(); 
   }    
   } 
   while(Mode == TESTING) 
   {    
   motorControl(); 
 
   //Get current time 
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   CurrentTime = micros(); 
 
   if ( CurrentTime >= (unsigned long)((unsigned 
long)StartTime + (unsigned long)((unsigned long)SampelDelay * (unsigned 
long)SampelCounter)) ) 
   { 
    if (digitalRead(BUSYpin) == HIGH && 
NewDataAvailable == false) 
    { 
     //Start data convertion 
     digitalWrite(RCpin, 
LOW); 
     //delayMicroseconds(1); 
     digitalWrite(RCpin, 
HIGH); 
 
     NewDataAvailable = true; 
    } 
 
   } 
   motorControl(); 
 
   if (digitalRead(BUSYpin) == HIGH && 
NewDataAvailable == true) 
   { 
    LatestTime = micros(); 
 
                                SampelCounter++; 
    readTestData(); 
                                if(SampelCounter-1 <= 549) 
                                        PositionBuffer[SampelCounter-1] = Position; 
                                else 
                                { 
                                        cmdMessenger.sendCmd(kError, "Testdata buffert 
full, testet avslutas"); 
                                        Mode = FINISHING; 
                                } 
                                if(SampelCounter-1 <= 549) 
                                        TimeBuffer[SampelCounter-1] = LatestTime; 
                                else 
                                { 
                                        cmdMessenger.sendCmd(kError, "Testdata buffert 
full, testet avslutas"); 
                                        Mode = FINISHING; 
                                } 
    motorControl(); 
                                 
 
    NewDataAvailable = false; 
   } 
  
   } 
   while(Mode == FINISHING) 
   { 
                        
                        do{ 
                                  if (PositionSent == false){ 
                                       
                                      cmdMessenger.sendCmd(kError, micros()); 
                                      SendPosition(); 
                                    } 
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                                  delayMicroseconds(20);//To avoid CPU running amok 
                                  
                                  cmdMessenger.feedinSerialData(); 
                        }while(SendingData == true); 
          PositionSent = false;  
  
   
   
                        //Reset HoldTime, Speed and Stretch before returning to 
waiting 
                        ReceivedValue = 0; 
   HoldTime = 0; 
   Speed = 0; 
   Stretch = 0; 
   // Reset Time variables 
   StartTime = 0; 
   LatestTime = 0; 
   CurrentTime = 0; 
            SendingData = false; 
            PositionSent = false; 
            SampelCounter = 1; 
                         
            //Stepper motor variables 
            PulseState = LOW;    
            PreviousMillis = 0;   
            Steps = 0; 
            PPS  = 0;      
            StepCounter = 0;         
            Direction = 0;    
 
            Interval = 50; 
            StartHoldTime  = 0; 
   //Return to Waiting 
   Mode = WAITING; 
   }   
} 
 
void readTestData() 
{ 
  
 //Read MSB 
 Position = PINC; 
 //Shift MSB to correct part of the int 
 Position = Position << 8; 
 
 //Read LSB 
 Position = Position | PINA; 
       
        Position = Position - 110; //Compensate for error from OP 
 
} 
 
void startTesting() 
{ 
 // set the cursor to column 0, line 1 
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0): 
 lcd.setCursor(0, 1); 
 //Clear previuos information 
 lcd.clear(); 
 // print a message to have on the display during testing 
 lcd.print("Test Exekveras"); 
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 //Calcullate sampel rate 
        SampelDelay = 1000000 / (Speed * SAMPLE_FACTOR); 
  
       MotorStretch = Stretch; 
        
 //Set motor values 
 Steps = (MotorStretch / 1000) * 2 * STEP_RESOLUTION;                // 
converts movement in mm to pulses 
 PPS = Speed * 2 * STEP_RESOLUTION;                        // converts mm/s 
to pulses/s  
        Interval = (1000000/PPS); 
        Serial.print("Intervallflex: "); 
        Serial.println(Interval); 
 StartTime = micros(); //Get microseconds sens start or overflow 
 LatestTime = StartTime; // Initiate Latest time to be the same as the 
start time 
    SendStartTime(); // Send start time to the computer 
    SampelCounter = 1; 
 cmdMessenger.sendCmd(kAcknowledge, "Samplingstid: " + 
(String)SampelDelay); 
        cmdMessenger.sendCmd(kAcknowledge, "HoldTime: " + (String)HoldTime); 
 cmdMessenger.sendCmd(kAcknowledge, "Testet startas"); 
 
 Mode = TESTING; //Set mode to TESTING to start the test 
} 
 
 
void motorControl() 
{ 
 
 //Safety condition to avoid damage to the instrument 
 if (Position > -29900 && Position < 32500) 
 { 
  if (StepCounter <= Steps && Direction == 0){   
   digitalWrite(DIRECTIONpin, LOW); 
   unsigned long long CurrentMillis = micros(); 
 
   if (CurrentMillis - PreviousMillis > Interval) { 

// m�ste g� igenom tv� g�nger f�r en puls!!!!!! 
    // save the last time you blinked 
the Pulse 
    PreviousMillis = CurrentMillis; 
     
    // set the pulse with the pulseState 
of the variable: 
     if (PulseState == LOW) 
                                     PulseState = HIGH; 
                                 else 
                                     PulseState = LOW; 
  
                                // set theoulse with the pulseState of the variable: 
                                digitalWrite(PULSEpin, PulseState); 
    StepCounter++; // counts upp to the 
desired position 
    if ( (StepCounter <= (Steps + 1)) && 
(StepCounter >= (Steps -1)) ) 
                                { 
     Direction = 1; // when 
the position is reached set var to high 
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                                        StartHoldTime = micros(); 
                                         
                                } 
 
   } 
  } 
 
  // goes back to te start position 
  if ( (StepCounter >= 0 && Direction == 1) && (CurrentTime >= 
(unsigned long)(StartHoldTime + (HoldTime * 1000))) ){ 
   digitalWrite(DIRECTIONpin, HIGH); 
   unsigned long long currentMillis = micros(); 
   if (currentMillis - PreviousMillis > Interval) { 
    // save the last time you blinked 
the pulse 
    PreviousMillis = currentMillis; 
 
    // set theoulse with the pulseState 
of the variable: 
     if (PulseState == LOW) 
                                     PulseState = HIGH; 
                                 else 
                                     PulseState = LOW; 
  
                                // set theoulse with the pulseState of the variable: 
                                digitalWrite(PULSEpin, PulseState); 
    StepCounter--; // counts down to the 
starting point 
 
   } 
 
  } 
 } 
 else 
 { 
  cmdMessenger.sendCmd(kError, "Motorn kan ej fullfolja 
rorelsen"); 
  Mode = FINISHING; 
 } 
 
    //The test is done, make the program do the clean up 
 if (StepCounter == 0 && Direction == 1) 
        Mode = FINISHING; 
} 
 
void displayMicrometers() 
{ 
        //Clear previous information 
 lcd.clear();     
        // set up the LCD's number of columns and rows: 
 lcd.begin(16, 2); 
        // set the lcd cursor to column 0, line 0 
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0): 
 lcd.setCursor(0, 0); 
 // Print a message to the LCD. 
 lcd.print("Mikrometer"); 
        // set the lcd cursor to column 0, line 1 
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0): 
 lcd.setCursor(0, 1); 
 // print the number of micrometers away from the Tare position: 
        if(Position < 0) 
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             TempPosition2 = Position + 32768; 
        if(Position >= 0) 
             TempPosition2 = Position + 32767; 
         
        if(Tare < 0) 
             TempTare = Tare + 32768; 
        if(Tare >= 0) 
             TempTare = Tare + 32767; 
              
         
              
 lcd.print((double)((double)TempPosition2 - (double)TempTare) * 
(double)0.414489991 ); //0.415421212 
        //lcd.print( ((TempPosition2) * 0.38147554741741054398413061722744) ); 
        //lcd.print(Position); 
} 
 
//Returns as accurate position as possible 
int getPosition() 
{ 
 int i = 0; 
        int done = 0; //indicate if history is updated with value 
 double m = 0; 
 double v = 0; 
 float s = 0; 
 
 //Calculate Mean Value 
 for (i = 0; i <= 99; i++) 
 { 
  m = m + PositionHistory[i]; 
 } 
 m = m / 100; 
 
 //Calculate Varians and Standard Deviation 
 for (i = 0; i <= 99; i++) 
 { 
  v = v + ((PositionHistory[i] - m) * (PositionHistory[i] - 
m)); 
 } 
 v = v / 99; 
 s = sqrt(v); 
 
 if ((Position > m - s && Position < m + s) || HistoryCounter < 100) 
//Check if Position is with 68% of all values 
 { 
  //Update PositionHistory 
                i=0; 
                while(i <= 98 && done == 0) 
  { 
   PositionHistory[i] = PositionHistory[i + 1]; 
                       /* if(PositionHistory[i] < m - s || PositionHistory[i] > m + s) 
                        { 
                          PositionHistory[i] = Position; 
                          done = 1; 
                        }*/ 
                        i++; 
  } 
  PositionHistory[99] = Position; 
  if (HistoryCounter < 100) 
   HistoryCounter++; 
 } 
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 return (int)m; 
} 

 


