
Examensarbete 
Mekatronikingenjör 180 hp

Automatiserad testning av digitala lås

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2018-08-23

Marja Malvila och Yuka Morimoto



i 

 

  



ii 

 

Förord 
Projektet genomfördes av två studenter från Mekatronikingenjörprogrammet vid Högskolan i 

Halmstad. Projektet genomfördes som examensarbete vårterminen 2018. 

Vi vill tacka vår handledare på Högskolan i Halmstad, Jens Lundström, för bra handledning. Vi vill 

även tacka vår handledare på Phoniro, Olle Bliding och alla andra på Phoniro. 

För erat stöd vill vi tacka Thomas Lithén och Tommy Salomonsson. 



iii 

 

  



iv 

 

Sammanfattning 

Testsystem är en stor del i dagen samhälle. Att testa en produkt är viktigt för att se hur länge den 

håller, extra viktigt att testa produkter är det när produkterna ska användas till välfärdsteknologi och 

e-hälsa då tekniken ska användas i människors vardag. Phoniro utvecklar produkter och tjänster inom 

välfärdsteknologi och e-hälsa. Exempel på produkt som tillverkas på Phoniro är digitala lås där 

testningen främst består av mjukvarutester under förhållanden där en verklig aspekt på användning av 

produkten är önskad men inte är medräknad. Därför vill Phoniro ha en automatiserad testmaskin som 

på ett mer korrekt sätt återspeglar verkligheten. 

Målet med projektet var att testa digitala lås där verklig aspekt på användning av produkten är 

medräknad. Det beslutades att göra en testmaskin som skulle innehålla en räknare för att se hur länge 

testet har körts och sensorer som ska känna av om något havererar.  

En testmaskin har tillverkats som kan testa det digitala låset. En räknare visar hur många gånger den 

har öppnat låset. Testmaskinen stannar om något havererat. 

Målen men projektet har uppnåtts, erfarenheter projektet har gett är praktiska och teoretiska 

kunskaper om processen att bygga upp ett testsystem. 

 



v 

 

  



vi 

 

Abstract 
Test systems are very important in today's society. It is important to test how long a product will 

function. It is especially important to test a product that will be used in welfare technology and e-

health as the product will be used daily by people. Phoniro develop products in welfare technology 

and e-health. One example is digital locks where the testing mainly consists of software test under 

conditions where a real aspect of the use of the product is desired but not included. Therefore, Phoniro 

want an automated test machine that correctly reflects the reality. 

The goal with the project is to test a digital lock where a real aspect of the use of the product is 

included. It was decided to do a test machine that includes a counter to know how many times the test 

has opened the door and sensors which makes it possible to know if anything broke down.  

A test machine has been developed that can test digital lock. A counter show how many times the lock 

has been opened. The test stops when something brakes down.  

The goals with the project have been achieved, the experience the project has given is practical and 

theoretical process of building a test system. 
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1 Introduktion 
Detta examensarbete utfördes i samarbete med Phoniro1. Företaget utvecklar produkter och tjänster 

inom välfärdsteknologi och e-hälsa. Exempel på produkterna som tillverkas är digitala lås (se Bilaga 

8.1), boendelås (se Bilaga 8.2) och medicinskåp (se Bilaga 8.3) som löser den problematiska och 

kostsamma nyckelhanteringen inom hemtjänst och särskilt boende. Produkterna öppnas digitalt via en 

tagg eller applikation som personalen får tillgång till. På så sätt låses dörr eller skåp upp. I nuläget 

inriktar sig Phoniro på att göra mjukvarutester under förhållanden där en verklig aspekt på 

användning av produkten är önskad men inte är medräknad. Därför vill Phoniro automatisera testning 

av produkterna för att på ett mer korrekt sätt återspegla verkligheten. 

 

1.1 Problemformulering 
Idag testar Phoniro sina produkter genom mjukvarutester för att kontrollera produkternas funktion. De 

testas dock inte under verklighetsbaserade förhållanden. De mekaniska delarna i produkterna testas i 

stilla läge på en bänk. Företaget vill därför kontrollera produkternas funktion i mer 

verklighetsbaserade förhållanden. Därför ska en testmaskin byggas som simulerar ett naturligt och 

vardagligt användande av produkterna. Produkten som prioriteras är boendelåset som inkluderar en 

låskista. Enheten och låskistan ska sättas på en dörr som öppnas och stängs med hjälp av en 

testmaskin. Går en del i produkten sönder vid approximativt samma cykel varje gång den testas kan 

företaget förutse hållbarheten på de olika delarna i produkterna. Uppfyller inte delen i produkten 

Phoniros standard kan de vidta åtgärder. 

När låset låses upp med en tagg och handtaget trycks ner åker låskolven in, vilket gör att dörren kan 

öppnas. Skulle låset haverera i låst läge ska testmaskinen stanna. Därför önskas det finnas en sensor 

som kan detektera om dörren är öppen eller stängd och en som känner av om fallkolven rör på sig, 

eftersom man då kan förutse om enheterna fortfarande fungerar på ett korrekt sätt. En sensor behövs 

också för att avgöra hur många gånger testet har körts. Skulle låset haverera i öppet läge ska det finnas 

en sensor som känner av det. Nedan följer en punktlista som sammanfattar 

utmaningen/konstruktionskrav: 

• Sensor som känner av haveri 

• Räknare som håller koll på hur många gånger en cykel har körts 

• Boendelåset ska testas 50 000 gånger med hjälp av testmaskinen 

• Projektet ska hålla en budget på cirka 7 000kr 

 

1.2 Frågeställningar 
För att utveckla en testmaskin enligt de nämnda kraven så formulerades följande frågeställningar: 

1.2.1 Utveckling av testmaskinen 

• Finns det liknande produkter på marknaden? 
• Hur väljs komponenter och metoder för att göra ett testsystem? 

• Hur styrs motorn/aktuatorn? 

• Hur kommer konstruktionen designas för att kunna testa produkten?  

 

                                                           
1 http://www.phoniro.se/ 
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1.2.2 Testning av testmaskinen 

• Hur mycket moment behövs för att handtaget ska vridas ner?  

• Hur detekteras fel på låset och kistan när testet körs? 

• Kan testningstiden vara som andra test på Phoniro, ca 7 dygn? 

 

1.3 Avgränsningar  
Phoniro ville ha en testmaskin som kan testa digitala lås, boende lås och medicinskåp. På grund av 

tidsbrist, examensarbetet gjordes under en termin, avsågs testmaskinen testa en produkt. Av samma 

anledning testas inte testmaskinen 50 000 gånger i projektet det görs på företaget, däremot kördes ett 

mindre test. Eftersom vi gick mekatronikingenjörsprogrammet och företaget önskade en simpel 

mjukvara så gjordes inte någon databas där exempelvis antal cyklar, sensorernas värden och låsets id 

skulle kunna loggas för att tydligt se ett resultat. 
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2 Bakgrund 
Syftet med projektet är att utveckla en testmaskin där delar som design av mekaniken, styrning av 

motorer och integrationen mellan hård- och mjukvara var huvudsakliga uppgifter. Motorer och 

sensorer ska jämföras och koras ut. För att kunna integrera mjuk- och hårdvara behövs det en 

plattform, motorer och sensorer som enkelt kan utföra uppgiften. Mekaniken ska vara en ställning där 

komponenterna kan sitta på. Motorerna ska öppna dörren, ena vrider ner handtaget och den andra 

öppnar dörren. Sensorerna ska känna av om låset har havererat genom att titta på fallkolvens rörelse 

och för att se till att dörren är öppen eller stängd när dörren låses eller låses upp. För att få motorer 

och sensorer att arbeta ihop behövdes det en plattform. Nedan följer exempel på möjliga komponenter 

och projektmodeller. 

 

2.1 Projektstyrningsmodell 

Det finns olika projektstyrningsmodell. En av dem är LIPS, Linköping Interactive Project Steering. 

Modellen delas in i tre faser, Före, Under och Efter. Under första fasen definieras specifikationen och 

hur den görs. I den andra fasen görs en mer detaljerad plan av projektet. I sista fasen utvärderas 

projektet. I LIPS sätts flera beslutspunkter och milstolpar under hela projektet (Svensson & 

Krysander, 2011). 

En annan projektstyrningsmodell är Praktisk Projektstyrning, PPS, som framtagen av Tieto (tieto, 

2018). I PPS delas projektet in i tre huvudmoment, startfasen, utförandefasen och avslutningsfasen. 

Sedan sätts åtta olika beslutspunkter under ett pågående projekt. Den första fasen, startfasen är 

viktigast och analys, organisering och detaljplanering av projektet görs (Nor Kanber, 2010). 

 

2.2 Boendelås 
Produkten som ska testas är boendelåset. Produkten består utav ett kitt där enheten (se Bilaga 8.2), 

låskista (se Figur 1), tagg (se Bilaga 8.4) och batteri finns med. Boendelåset sätts på utsidan av en 

dörr, för att öppna dörren behövs en tagg. När taggen trycks ner låser låset upp och när handtaget 

trycks ner åker låskolven och fallkolven in i låskistan och dörren kan öppnas. Efter 10 sekund låses 

låset igen, då rör sig inte fallkolven även om handtaget är nedtryckt. 

 

Figur 1 Låskista, fallkolv 
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2.3 Översiktsbeskrivning 
Boendelåset och låskistan ska sättas på en demodörr där den testas, dörren ska öppnas och stängas för 

att återspegla den verkliga användningen av produkten. Taggen till låset kommer vara aktiverad 

konstant, vilket innebär att låset är olåst. Öppning och stängning sköts av testmaskinen, för att vrida 

ner handtaget behövs en roterande rörelse eller en linjär rörelse som drar ner handtaget. För att sedan 

öppna dörren behövs en linjär rörelse. Rörelsen som vrider/drar ner handtaget ska monteras så att 

låskolven går in i låskistan. För att öppna dörren när fallkolven är inne i låskistan behövs det en linjär 

rörelse. För att detektera fel används sensorer. En sensor kan, till exempel, detektera fallkolvens 

rörelse och en kan avgöra om dörren är öppen eller stängd (se Figur 2). 

 

Figur 2 Översiktsbild av en lösnings olika komponenter 

 

2.4 Testning 
Ett testsystem består av flera delar, testfall och analys, hårdvara, mjukvara. För att utveckla ett 

testsystem måste uppgiften begränsas och en riskanalys måste göras. Nyckelorden är tidsschema, 

resurser och budget (Black, 2002). Först bestäms det vilka funktioner testet ska innehålla. Sedan sätts 

ett tidsschema upp för att bestämma hur lång period projektet ska genomföras på, efter det bestäms 

budget för projektet. När det är gjort avgörs det om målen som önskas är uppnådda. Om svaret är nej 

görs processen om en gång till tills kvalitén är godkänd. Testning är en viktig del av projektet som 

måste finnas. För att hinna med detta krävs planering, exempelvis kan följande frågor ställas: 

• Vilka oönskade händelser/risker finns? Till exempel, vad kan gå sönder? 

• Hur stor budget ska projektet ha? 

• Vad är tidsschemat? 

• Vad planeras att testas? 

• Vilka verktyg ska användas? 

När frågorna är besvarade utvecklas testfall och ett testsystem. Systemet analyseras från ett design- 

och funktionsperspektiv av mjukvaran och hur testsystemet använder sig av mjukvaran för att hitta 

fel. När testsystemet ska testas finns det två frågor att tänka på, hur lång tid kommer ett test att ta? 

Och hur många gånger ska testet köras för att hitta buggar? (Black 2002, Marcelino-Sádaba, Pérez-

Ezcurdia, Lazcano, & Villanueva 2014) 
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2.5 Plattform 
En plattform är en kombination av program- och maskinvara som använder sig av mikroprocessor 

som designats för att köra ett specifikt språk. Exempel på en plattform är en mikrokontroller som är 

en utveckling av en mikroprocessor som består av en CPU (Central Processing Unit), nödvändiga 

data- och program minnen och kringutrustningar som exempelvis analog in- och utgång eller räknare 

och klocka (Wilmshurst, 2009). Mikrokontrollers används exempelvis i kylskåp, låsmekanismen på 

bilar och andra enklare inbyggda system (Wilmshurst, 2009). 

En annan typ av plattform är en enkortsdator som är ett kretskort med en mikroprocessor och RAM 

(Random Access Memory). En mikroprocessor körs med ett operativsystem och tillåter den att köra 

flera processer på samma gång. För att stödja kringutrustningar behöver mikroprocessorn drivrutiner. 

Tillsammans blir det en mikrodator (Aristotelous, 2016). Mikroprocessorer utvecklades snabbt till 

tillämpningar som PC (Personal Computer).  

Arduino är en mikrokontroller och är en öppen hårdvara, vilket innebär att alla kan undersöka 

hårdvara och mjukvara och föreslå ändringar2. Det finns många olika versioner av Arduino där ingen 

av modellerna kräver ett operativsystem. Det innebär att Arduino fungerar oberoende av datorer eller 

andra kringutrustningar eftersom koden sparas i Arduinon (Grimmet, 2014).  Arduino har in- och 

utgångar och minne. Arduino använder sig av flashminne. För att programmera Arduino används 

Arduinos programmeringsspråk, Arduino Language, som är baserat på C/C++ samt Arduinos egen 

IDE (Integrated Development Environment, en utvecklingsmiljlö) som är baserad på Java. Arduino 

Language är inte objektorienterad och man kan använda hela funktioner från C och en del från C++3. 

Arduino har olika tilläggskort som utökar Arduinos funktioner. 

Raspberry Pi är en enkortsdator. Raspberry Pi har ingen hårddisk därför lagras operativsystem i ett 

Micro SD kort. Enkortsdatorn använder sig av RAM och har in- och utgångar. Det officiella 

operativsystemet till Raspberry Pi är Raspbian som bygger på Debian Linux (Sobota, Pisl, Balda, & 

Schlegel, 2013).  

 

2.5.1 Metod för utveckling av mjukvara 
För att utveckla en mjukvara används metoder. Några metoder som ofta används för 

mjukvaruutveckling är Scrum och vattenfallsmetoden. Scrum är en del i agil-familjen, 

systemutvecklingsmetoder som kan användas vid programutveckling av metoder för 

mjukvaruutveckling. Först sätts det upp mål vad mjukvaran skulle göra. Nästa steg är att dela upp 

projektet i olika sprintar där olika delar i projektet görs en i taget. Under varje sprint görs det en 

daglig Scrum där resultaten som är uppnådda inspekteras (se Figur 3). När alla delar är utvecklade är 

mjukvaran färdig att använda (Schwaber, 2004). Scrum är enkel att lära sig och har få regler. 

Nackdelen är att det inte finns tydliga instruktioner om något oförutsett händer (Schwaber, 2004). 

                                                           
2 https://store.arduino.cc/ 
3 https://store.arduino.cc/ 
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Figur 3 Scrum 

Vattenfallsmetoden är den äldsta mjukvaruutvecklingsmetoden och används ofta till komplexa 

ingenjörsprojekt. Metoden har fem steg som följs i tur och ordning. Kravspecifikation, system och 

mjukvarudesign, implementation och testning, integration och testning och femte steget är funktion 

och underhåll. Varje steg ska vara avslutat innan nästa steg kan påbörjas (Summerville, 2007), i 

verkligheten händer det dock att stegen överlappar varandra. Eftersom varje steg ska avslutas innan 

nästa börjar så innebär det att exempelvis specifikationen inte kan ändras när den är gjord, vilket kan 

leda till att produkten inte blir som användaren önskar (Summerville, 2007).  

 

2.6 Kringutrustningar 
För att visa meny och antal testcyklar som körts samt kunna styra motorerna till startläge behövs en 

skärm och en knappsats. 

 

2.6.1 Skärm 
Det finns olika typer av plattskärmar, exempel på skärmar är LCD (liquid crystal display) och OLED 

(organic light-emitting diode). LCD lyser inte själv utan det finns en bakgrundsbelysning. När 

flytande kristaller är instängda mellan två tunna glasplattor och en elektrisk laddning ges till 

elektroder som är förbunden i plattorna ändrar de flytande kristallerna sina riktningar mot 

strömriktningen. Då ändras ljusöverföringen och en bild visas (ウェブリオ株式会社 [Weblio], 

2018). OLED behöver ingen bakgrundsbelysning. Den använder istället kolföreningar som avger ljus 

när strömmen flyter och elektroner exciterar och kräver därför mindre ström (ウェブリオ株式会社 

[Weblio], 2018). LCD har en lägre kostnad än OLED. Båda skärmarna lämpar sig för 

mikrokontroller. 

 

2.6.2 Knappsats 

Matrisknappsats är en typ av knappsats. Matrisknappsatsens rader kopplas som input och kolumner 

som output. För att läsa knapparnas tillstånd kopplas en kolumn i taget till Vcc (Voltage common 

collector). När till exempel kolumn 1 är kopplad läses rad 1 till 4:s tillstånd för att se om någon knapp 

är nedtryckt. Sedan görs samma sak till kolumn 2 samt 3. Med matrisknappsatsen kan antalet kablar 

minskas, det behövs till exempel 7 kablar istället för 12 kablar till 12 knappar (se Figur 4). 
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Figur 4 Kopplingsschema för matris knappsatsen 

En annan knappsats är en med analog utgång. Knappsats med analog utgång använder motstånd som 

är seriekopplade (se Figur 5) och strömbrytare, de ger olika spänningar beroende på vilken knapp som 

är nedtryckt. 

 

Figur 5 Kopplingsschema för LCD KeyPad Shield (DFRobot, 2010) 

 

2.7 Motorer 
I en aktuator finns det någon typ av motor, exempelvis en DC-motor, den kopplas mekaniskt ihop 

med en skruv. Den roterande rörelsen av motorn gör så att skruven börjar rotera. På skruven sätts en 

axel som fungerar ungefär som en mutter på skruven, när skruven roterar så åker axeln upp och ner 

vilket leder till en linjär rörelse. En aktuator är alltså en motor med en linjär rörelse. 
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Det finns olika typer av motorer, exempelvis borstade motorer och borstlösa motorer. 

En borstad motor kan kopplas direkt till en likströmkälla, vilket gör den enkel att arbeta med. Den har 

också en låg kostnad. Nackdelar med en borstad motor är att den är mindre effektiv och har en lägre 

livslängd eftersom borstarna ständigt har fysisk kontakt med skaftet. 

Alla borstade motorer består av liknande komponenter, beroende på vilken motor finns det en eller 

flera av de olika komponenterna. Stator, rotor, borste och kommutator (se Figur 6). Statorn, som är 

permanenta magneter, genererar ett magnetiskt fält som ska driva rotorn. Rotorn består av en eller 

flera rotorlindningar som med hjälp av en energikälla får ett magnetiskt fält. När rotorlindningar 

ansluts till en energikälla attraheras polerna på det magnetiska fältet till motsatt pol som genereras av 

statorn. För att uppnå en fortsatt rörelse byter rotorlindningarna riktning på det magnetiska fältet. 

Ändring i riktning av det magnetiska fältet sköter kommutatorn. Till skillnad från en borstlös motor, 

som behöver en kontroller, fungerar kommutatorn mekaniskt. Kommutatorn är en koppararm. När 

rotorn rör sig glider borstarna över de olika segmenten av kommutatorn. Eftersom segmenten är 

kopplade till olika rotorlindningar genereras ett dynamiskt magnetfält i motorn när spänning läggs 

över borstarna (Ball 2003, Reston Condit 2004). 

 

Figur 6 Borstad motor 

En borstlös motor har däremot en lång livslängd då ingen fysisk kontakt krävs då den saknar borstar. 

Den har hög effekt och har lägre elektrisk ljudnivå. Nackdelen med en borstlös motor är att den har 

behov av en kontroller vilket ger en högre kostnad och en mer avancerad användning (Xia, 2012).  

En borstlös motor har också stator. Statorn i en borstlös motor består av spolar som genererar ett 

magnetfält när de olika spolarna kopplas till en energikälla (se Figur 7). Statorns spolar är uppbyggda 

i par där en är sydpol och den andra är nordpol när de är kopplade. Rotorn är en permanent magnet 

som ska attraheras av spolarna. När rotorn attraheras av ett par i statorn och glider dit kopplas nästa 

par av spolar och föregående par kopplas bort. Det leder till att rotorn roterar då den försöker attrahera 

statorns skiftande magnetfält. För att styra rotationen av spolarnas magnetfält behövs sensorer som 

känner av i vilken position rotorn är i och en kontroller (Xia, 2012). 
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Figur 7 Borstlös motor 

2.8 Motorstyrning 
Genom att använda en H-brygga kan spänningsriktningen bytas för att ändra motorns 

rotationsriktning. En H-brygga har lång livslängd och har en låg kostnad. Den innehåller 4 stycken 

bipolära transistorer. Bipolära transistorer kan växla mellan strömbrytare och förstärkare. Den kan 

alltså fungera som på, av och som en förstärkare. En transistor fungerar som en strömbrytare genom 

att aktivera/inaktivera transistorn (se Figur 8). Aktiveras port ett och fyra roterar motorn åt ett håll, 

aktiveras två och tre roterar motorn åt andra hållet. Motorn bromsar när tre och fyra aktiveras. 

 

Figur 8 H-brygga 

Ett annat sätt att byta spänningsriktning för att ändra motorns rotationsriktning är att använda sig av 

reläer. Ett relä består av en spole och en brygga. När spolen får spänning uppstår ett magnetfält och 

drar då åt sig bryggan och kretsen sluts. Ett relä har höge kostnad än en H-brygga. Vid användning av 

relä kan livslängden minska då den är mekanisk.  

 

2.9 Sensor 
För att detektera en rörelse som vid ett läge är synlig och vid nästa läge osynlig, låskolven, behövs en 

sensor. Det behövs också en sensor som kan detektera dörrens rörelse. 
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2.9.1 Sensorer för att detektera låskolvens rörelse 

Fotoresistorn ändrar sin resistans beroende på mängden av bestrålat ljus. Resistansen minskar när 

ljusmängden ökar. Fotoresistorns resistans varierar mycket och regerar mycket långsamt.  

IR-sensorer använder sig av ljussensorer som detekterar infrarött ljus. Blockeras ljuset känner sensorn 

av det. Till skillnad från fotoresistorer reagerar IR-sensorer snabbt eftersom transistor i sensor 

fungerar som strömbrytare.   

 

2.9.2 Sensorer för att detektera dörrens rörelse 

Mikrobrytare (strömbrytare) finns i två olika typer. NO, normally opened, som bryter ström 

mekaniskt när man trycker knapp och NC, normally closed, gör tvärtom. 

Magnetsensorer använder sig av magnetfält och behöver inte fysiskt röra vid andra delar. Magnet 

sensor fungerar som mikrosensor (NO och NC) med hjälp av magnet. 

 

2.9.3 Sensorer på motorer 
En encoder är exempelvis, en enhet, som omvandlar information från ett format till ett annat. Det kan 

till exempel vara en position som omvandlas till en digital signal. Det finns olika typer av encoders, 

inkrementella och absoluta encoders. En inkrementell encoder ger antal pulser i förhållande till dess 

startposition och startposition nollställs varje gång när strömmen är på eller av. Det finns två olika 

typer av inkrementella encoder. En av de består av flera magneter och hallsensorer (se Figur 9) som 

använder halleffekten enligt ekvation 3.  

 

Figur 9 Magneter och hallsensor 

När flödestätheten B appliceras flyttas elektronerna i halvledaren. Det leder till att ett elektriskt fält 

alstras och kallas halleffekt (se Figur 10) (Bentley 2005, Jezný & Čurilla 2013). 

E ges av: 

  𝐸 = −𝑅𝐻𝐽𝐵 

 

(3) 

Där: 

E = elektriskt fältet = V/w 

V = spänning 

w = bredd av halvledare 

RH = Hall-koefficient 
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J = strömtäthet = I/wt 

I = ström 

t = tjocklek av halvledare 

B = flödestäthet. 

Därför blir spänningen V: 

 𝑉 = +(𝑅𝐻/𝑡)𝐼𝐵 (4) 

 

 

Figur 10 Modell av hall sensor 

Den andra typen av inkrementella encoder består av en skiva med spalter, LED och fotosensorer (se 

Figur 11). Antal magneter och spalter beror på hur exakt resultat ska vara (Eitel, 2014). 

 

Figur 11 Inkrementell encoder, skivan med spalter 

Samtliga inkrementella encoder som nämnts ger utsignaler i form av fyrkantsvågor eftersom 

exempelvis ljuset från LED lampan avbryts av skivan. Utgångarna kallas A samt B och en del 

encoders har även Z. A och B ligger 90 grader ur fas och startposition anges av Z. Rotationsmängden 

kan mätas genom att räkna antalet pulser från A och B då fyrkantsvågorna matas ut från sensorerna 

enligt motoraxelns rotationsförskjutningsmängd. Motorns rotationsriktning kan mätas genom att 

jämföra sensorerna A och B:s nuvarande tillstånd och föregående tillstånd. Om man definierar figur 

11 som att motorn roterar medurs blir värdet från sensorerna 00, 01, 11, 10. När motorn roterar moturs 

blir värdet 10, 11, 01, 00 istället (se Figur 12) (Eitel, 2014). 
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Figur 12 Fyrkantsvågor från inkrementella encoder 

En absolut encoder har flera sensorer och en skiva med unika spår (se Figur 13). De ger binära 

utsignaler vid varje position. Detta gör att encoder behåller sin position även om strömmen slås av 

(NASA Infrared Telescope Facility, 2003). 

 

Figur 13 Absoluta encoder skiva (4 bitar) 

 

En potentiometer kan finnas i en aktuator. I en potentiometer varierar motståndet. Det beror på var 

glidkontakten befinner sig. I potentiometern finns ett resistivt material där resistansen per enhetslängd 

är konstant. Detta innebär att resistansen är proportionellt mot distansen mellan A och B (se Figur 14) 

(Bentley, 2005). 

Kvoten mellan Vs, matningsspänning, och Eth, tomgångsspänning, kan beräknas med: 

 𝐸𝑡ℎ

𝑉𝑠
=

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝐴𝐵

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝐶𝐵
=

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝐴𝐵

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝐶𝐵
  

 

(1) 

Där: 

resistans CB = den totala resistansen = RP 
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resistans AB = den varierande resistansen = RPd/dT. 

Då är tomgångsspänning: 

 𝐸𝑇ℎ = 𝑉𝑆
𝑅𝑃𝑑/𝑑𝑇

𝑅𝑃
= 𝑉𝑆𝑑/𝑑𝑇  (2) 

 

Figur 14 Förenklad modell av potentiometer 

 

2.10 Mekanik 
För att veta hur hållbar en konstruktion är kan man analysera den. Det kan man göra med exempelvis 

Finite Element Method, FEM, eller Boundary Element Method, BEM.  

FEM är en numerisk metod som söker approximativa lösningar till differentialekvationer. Detta görs 

genom att dela den verkliga geometrin till flera enkla geometrier, finita element, som håller ihop 

varandra med noder. Fysikaliska regler tillämpas på de elementen för att beskriva beteendet på delar 

och hela konstruktionen. Element tillsammans med noder heter nät. FEM görs för att analysera 

hållfasthet på ett effektivt och lönsamt sätt och är den mest allmänna lösningen (Nilsson B., G. R. Liu 

2013). 

BEM är en annan metod, väldigt lik FEM, som används för att bland annat ta fram hållfastigheten av 

ett material. Det görs genom att använda sig av differentialekvationer följt av partiell integration. Det 

innebär att diskretiseringsproblemet, som innebär uppdelning av den verkliga geometrin, har 

reducerats en dimension. BEM är användbar om det förekommer singulariteter i lösningen, som 

exempelvis i spetsen av en spricka där funktionen inte är definierad eller när ytan som ska analyseras 

är oändlig (Nilsson B. ).  

 

2.11 Relaterade arbeten/verktyg 
Det finns olika sätt att bygga ett testsystem. Verktyg som andra har använt sig av i liknande projekt, 

(Nilsson F., 2018) där testning av skivbromsar gjordes, är exempelvis LabVIEW. LabVIEW är ett 

grafiskt programmeringsspråk som är specialiserat mot test och mätsystem. LabVIEW har utvecklats 

av National Instruments. Hårdvaran som används i det projektet är National Instruments hårdvara, 

CompaqDAQ. CompaqDAQ är en plattform som kan samla in data och styras från externa givare som 
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kan komma till användning vid tillverkning av ett testsystem. Nackdelen med produkterna är att 

kostnaden av projektet blir hög. Andra produkter som liknar projektet är IKEA-test4 som testar 

hållbarheten av IKEA:s produkter. Det kan till exempel vara ett test som testar dörrar eller stolar 

genom att simulera en rörelse som motsvarar daglig användning. Andra relaterade produkter är Assa 

Abloys testning av låskistor samt digitala lås. Där testas låsen, till exempelvis hotell, 500 000 gånger. 

En arm visar ett kort som används som nyckel till ett hotellrum, sedan öppnas dörren med hjälp av en 

rörelse som drar ner handtaget och en som öppnar dörren. De testar även hur väl produkterna håller 

för fukt, kondensation, värme och salt (Bliding, 2018). 

Andra verktyg för att testa hållbarhet är utmattningstest och S-N, Stress- Number of cycle, diagram. I 

utmattningstester appliceras spänning på delar av en produkt med hjälp av en testmaskin, detta 

upprepas tills delarna bryter (Weibull, 1961). Resultatet från ett utmattningstest representeras i ett S-N 

diagram. Spänningsamplituden eller spänningsintervallet plottas på den vertikala axeln och antalet 

testcyklar plottas på den horisontella axeln i diagrammet (Marines, Bin, & Bathias, 2003). Vid en viss 

cykel så bryter delarna vilket innebär att S-N kurvan blir stabil. Den cykeln/gränsen kallas för 

utmattningsgräns (Nishijima 1979, Mori 1985). 

  

                                                           
4 www.ittc-lab.com 
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3 Metod  
Till projektet användes det metoder för att genomföra de olika delarna i projektet. De olika delarna 

består av hur uppgiften specificeras, hur komponenterna har valts ut och vilka metoder och program 

som används i projektet. 

I detta examensarbete ämnades det att designa en testmaskin, sedan skulle styrningen för 

testmaskinens motorer utvecklas. Till sist skulle testning av testmaskinen undersökas.  

 För att genomföra ett projekt används metoder. Exempel på metoder är LIPS och PPS. Metoderna 

liknar varandra men eftersom milstolpar och beslutspunkter sattes upp i projektet valdes LIPS. I första 

fasen togs det fram en specifikation (se kapitel 4.1) samt tidsplan och utförandet av projektet (se 

Bilaga 8.9). I den andra fasen gjordes en översikt på hur systemet skulle fungera, komponenter valdes 

ut, design av mekaniken gjordes i 3D-CAD. I sista fasen utvecklades designen och produkten och 

testades slutligen (Svensson & Krysander, 2011). Allt har dokumenterats och möten hölls för att 

presentera resultat och liknande för företaget. I slutet av del två gjordes ett systemtest. 

Programmeringen gjordes i Arduinos IDE som är öppen källkod. Motorer och sensorer styrdes i 

mjukvaran. 

 

3.1 Plattform 
För att kunna styra motorer och läsa av sensorer till projektet användes en plattform. Plattformer som 

jämfördes var Arduino och Raspberry Pi (se Tabell 1). En Arduino kräver inte något operativsystem, 

till skillnad från Raspberry Pi. En Arduino har mindre kostnad än en Raspberry Pi då den inte kräver 

någon kringutrustning som exempelvis tangentbord. Testmaskinen kräver endast fåtal in- och 

utgångar som ska vara enkla att hantera. Arduinons in- och utgångar kopplas direkt till en sensor, 

vilket gör att den digitala signalen från sensorn är lätt att hantera. Raspberry Pi använder RAM. RAM 

behåller inte sin data när spänningen kopplas bort. Det innebär att när ett test ska startas måste man 

starta Raspberry Pi för att sedan välja och köra rätt program, alternativet är att använda sig av ett SD-

kort. Med en Raspberry Pi är det möjligt att koppla upp sig till Wi-Fi och behöver då ingen display för 

att visa värden. Om Raspberry Pi valdes och SD-kortet går sönder medför det merarbete för Phoniro 

då de först måste installera ett operativsystem och sen med hjälp av skärm och tangentbord logga in 

på Raspberry Pi och specificera vilka program som ska starta. En Raspberry Pi öppnar däremot upp 

för fler utvecklingsmöjligheter än en Arduino till exempel kan en databas med sparade värden 

utvecklas. Om Arduinon valdes och går sönder kan koden laddas in i en ny Arduino. Arduino 

använder flashminne vilket innebär att även då spänningen kopplas bort behåller Arduinon sin data. 

Genom att använda Arduino kan testmaskinen startas/stoppas enkelt genom att bara koppla in/ur 

Arduinon till en spänningskälla. Testmaskinens storlek minskar eftersom Arduino inte behöver 

kringutrustningar då koden laddas ner till Arduinon. Storleken på Arduino är mindre än Raspberry Pi 

som har många terminalingångar som inte kommer användas i projektet. För att göra testmaskinen 

enkel och även enkel att byta ut valdes Arduino vid utveckling av testmaskinen.  

För att styra motorerna användes en H-brygga. Arduino har ett tilläggskort, Motor Shield, som kan 

kontrollera två motorer med hjälp av H-bryggor (se kapitel 2.8) vilket också ansågs som en fördel till 

projektet. 
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Tabell 1 Plattform jämförelse 

Plattform Pris 

 

Minne In- och 

utgångar 

Kräver 

operativsyste

m 

Storlek 

 

Arduino Uno 

 

€20 

 

32 KB 

Flashminne 

 

14 Nej 

 

Längd: 

69.0mm 

Bredd: 

53.0mm 

 

Raspberry Pi 

3 Modell B 

€40 + 

eventuell 

kringutrustnin
g 

1 GB RAM 

 

40 

 

 

Ja 

 

Längd:  

85.0mm 

Bredd: 
56.0mm 

+ 

kringutrustnin

g 

 

 

 

3.1.1 Metod för utveckling av mjukvara 
För att utveckla mjukvaran används en utvecklingsmodell för mjukvaruutveckling. För att välja metod 

jämfördes vattenfallsmetoden och Scrum. Vattenfallsmetoden är mindre anpassningsbar under 

projektets gång då varje steg ska avslutas innan nästa börjar. Scrum är mer flexibel och är enkel att 

anpassa och använda, därför valdes Scrum. Eftersom projektet görs i en liten grupp gjordes samtliga 

delar av samma grupp. Först sattes det upp mål vad mjukvaran skulle göra (se kapitel 4.1). Nästa steg 

var att dela upp projektet i olika sprintar där olika delar i projektet görs en i taget till exempel styrning 

av motorer gjordes i en del och sensorer i en annan. Under varje sprint görs det en daglig Scrum där 

resultaten som är uppnådda inspekteras. När alla delar var utvecklade var mjukvaran färdig att 

användas. 

 

3.2 Kringutrustningar 
För att kunna visa hur många cyklar testet har gått samt att navigera i en meny används en skärm och 

en knappsats.  

Ett alternativ är Arduinos original LCD och kostar 9 euro. Ett annat alternativ är OLED och kostar 15 

euro5. Arduinos bibliotek kan användas för att styra LCD.  Både LCD och OLED lämpar sig för 

mikrokontroller. OLED kräver mindre ström. Till projektet behövs en meny som ska visas på skärmen 

och en räknare för testresultatet, båda är lämpliga men eftersom LCD har lägre kostnad valdes den.  

För att kunna navigera i menyn krävs en knappsats. Till en matrisknappsats behövs det lika många 

kablar som (rad+kolumn). Däremot behöver en knappsats med analog utgång endast en kabel. Till 

projektet behövs inte många knappar och eftersom plattformen som valdes i kapitel 3.1 var Arduino 

och Arduinons in- och utgångar inte räcker till matrisknappsatsen valdes en knappsats med analog 

utgång.  

 

                                                           
5 Arduino Store https://www.arduino.cc/ 
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3.3 Motorer 
För att öppna handtaget och dörren behövs motorer. I kapitel 2.7 jämfördes olika motorer som kan 

användas till projektet. Då testmaskinen ska öppna en dörr behövdes det en linjär rörelse. Därför 

användes en linjär aktuator. Fördelen med en linjär aktuator är att storleken av testmaskinen kunde 

minskas kraftigt eftersom konvertering av cirkulär rörelse till linjär rörelse görs i aktuatorn. Skulle 

konvertering av cirkulär rörelse till linjär rörelse göras i projektet hade storleken blivit betydligt 

större. 

För att trycka ner handtaget på dörren som testmaskinen ska öppna behövdes en roterande rörelse 

alternativt en linjär rörelse. Eftersom en DC-motor kan ställa in positionen på ett noggrant sätt och 

handtaget behöver kunna justeras valdes det en DC-motor. En borstlös motor har en lång livslängd 

och hög effekt. Nackdelen är att kostnaden på en borstlös motor är högre då den har behov av en 

kontroller, vilket också gör att den är mer avancerad att använda än en borstad motor. En borstad 

motor kopplas direkt till en likströmkälla vilket gör att den är enkel att arbeta med och den har en låg 

kostnad. Nackdelen med en borstad motor är att den är mindre effektiv och har en lägre livslängd. Till 

projektet valdes att använda en borstad motor då den har en låg kostnad, den är enkel att arbeta med 

och den behöver ingen kontroller för att kontrollera rörelsen. 

För att kunna veta hur stark DC-motorn behövde vara gjordes ett test och en momentberäkning  (se 

kapitel 4.6). För att motorns vridmoment skulle vrida ner handtaget räknades vridmomentet ut och 

blev 1.964Nm. För att ha lite marginal beställdes det en motor som hade vridmoment 3Nm. 

  

3.4 Motorstyrning 
För att bestämma spänningsriktningen och på så sätt ändra rotationsriktning på DC-motorn och 

riktning på linjära aktuatorn användes en H-brygga. Eftersom den inte är mekanisk har den möjlighet 

att hålla längre än ett relä. H-bryggan har också låg kostnad. 

 

3.5 Sensorer 
Sensorer behövdes till testmaskinen för att kunna upptäcka haveri av låsen och för att se till att dörren 

är öppen eller stängd när dörren låses eller låses upp. Följande risker måste detekteras: 

• DC-motor havererar 

• Aktuatorn havererar 

• Slitdetaljer i boendelås går sönder 

• Batteri är urladdat 

• Låskista går sönder 

Sensorerna ska känna av om dörren är öppen eller stängd genom att titta på fallkolven och dörrens 

rörelse. Sensorer som kan känna av dörrens rörelse är till exempel mikrosensor eller magnetsensor. 

Om låset har havererat kommer fallkolven förbli stilla, havererar låset i låst eller öppet läge måste 

testmaskinen upptäcka att fallkolven inte rör sig. Det kan upptäckas av en fotoresistor eller IR-sensor. 

Testmaskinen ska avgöra om produkterna har havererat och inte kan öppna dörren. Magnetsensorer 

använder sig av magnetfält och behöver inte röra vid andra delar, till skillnad från exempelvis 

mikrobrytare som måste ha fysisk kontakt med andra delar. Att använda sig av magnetsensor minskar 

risken för haveri. Därför användes en magnetsensor till projektet.  

I specialfall, exempelvis om låset går sönder i öppet läge, behövdes det en sensor som detekterar 

fallkolvens rörelse. Eftersom dörren fortfarande kan öppnas och stängas önskas det att testmaskinen 

stannar om låset har gått sönder. En fotosensors resistans varierar mycket och reagerar långsamt och 
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en IR-sensor reagerar snabbt. Eftersom fotosensorn är långsam och varierar användes en IR-sensor. 

När ljuset blockeras från fallkolven känner IR-sensorn snabbt av det. 

För att kontrollera och övervaka DC-motoraxelns position och hastighet används en encoder som 

ingår i DC-motorn. Till aktuatorn användes en potentiometer som ingår i aktuatorn. 

 

3.6 Design av ställning och mekanik 
Design av ställning undersöktes för att kunna tillverka en stabil och slitstark testmaskin. Mått bestäms 

enligt dörren där testmaskinen ska köras. Sedan ritas ställningen upp i 3D-CAD. Programmet som 

användes är SolidWorks. Nästa steg var att göra en FEM-beräkning i SolidWorks där beräkningen 

gjordes på en balk. En FEM-beräkning gjordes endast på maskinens ram. Dörrens uppbyggnad utöver 

dess öppningssystem behandlas inte i detta examensarbete och kommer därför inte att analyseras. 

Motorerna är av tillverkarna dimensionerade för att kunna uppta de laster de utsätts för och behöver 

därför inte heller beräknas med FEM. DC-motorn sätts under handtaget. Med ett hjul som 

konstruerades i 3D-CAD och en förbindelse mellan hjulet och handtaget (till exempel ett snöre) kan 

handtaget vridas ner av DC-motorn. Aktuatorn sätts fast i handtaget (se Figur 15), det kan exempelvis 

göras med en klämma. Materialet och ställningen samt de andra komponenterna som utgör 

testmaskinen beställdes. 

 

Figur 15 Preliminär helhetsbild av testsystemet 

3.7 Testning av testmaskinen 
Testmaskinen testades med hjälp av FEM-beräkning för att förutse hur hållbar den mekaniska 

designen var. I slutskedet testades testmaskinen genom att köra den på en dörr. För att testa den 

behövdes det en testmjukvara. Testfall utvecklades där det beskrivs vad som ska testas och hur det 

görs. Testfallen är baserat på frågeställningarna i kapitel 1.2 och MosCow listan i kapitel 4.1. 

Testfall 1: Hur mycket moment behövs för att handtaget ska vridas ner?  

• Mät upp hur mycket kraft som behövs för att vrida ner handtaget 

Testfall 2: Testmaskinen ska klara av att öppna och stänga dörren. 

•  Kör testprogram 
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Testfall 3: Det ska finnas en eller flera sensorer som talar om när testet är klart eller om något har 

havererat på testmaskinen eller produkten. Sensorerna ska avgöra om programmet kan fortsätta. 

Testet ska stanna om något har havererat. Följande risker finns: 

• DC-motor havererar. Det innebär att fallkolven förblir ute (se Figur 16). Det kan 

också detekteras av encodern (se bilaga 8.6). 

 

Figur 16 Fallkolv förblir ute och kan ej detekteras av IR-sensor 

 

• Aktuatorn havererar. Det innebär att dörren förblir stängd eller öppen (se Figur 17 

och 18). 

 

Figur 17  Öppen dörr, magnetsensor är noll 
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Figur 18 Stängd dörr, magnetsensor är ett 

 

• Slitdetaljer i boendelås går sönder. Det innebär att fallkolven förblir ute (se Figur 16). 

• Batteri är urladdat. Det innebär att fallkolven förblir ute (se Figur 16). 

• Låskista går sönder. DC-motor kan inte öppna dörren, fallkolv förblir ute (se Figur 

16). Det kan också detekteras av encodern (se bilaga 8.6). 

Testfall 4: Bör inte vara större än 1x1 meter och inte tyngre än 25kg  

• Väg testmaskinen 

• Mät testmaskinen 

Testfall 5: Testa enkel hanterbarhet. 

• Låt testperson starta test 

Testfall 6: Hur lång tid tar ett test att genomföra? 

• Beräkna hur lång tid det tar att genomföra då testmaskinen bara genomgår ett mindre 

test i detta projekt 

Testfall 7: Håller projektet en budget på cirka 7 000kr? 

• Räkna ihop alla kostnader för projektet 
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4 Resultat 

4.1 Hur uppgiften specificeras 
För att hantera och prioritera specifikationen används metoden MoSCoW. MoSCoW är 

initialförkortning av Must have, Should have, Could have och Won't have this time. Specifikationen 

har tagits fram tillsammans med Phoniro. Genom att använda MoSCoW kan resurser prioriteras i 

samförstånd med medarbetare och kunder (Consortium, 2014). 

4.1.1 Måste ha 

• Testmaskinen ska klara av att öppna och stänga dörren. Den ska köra 50 000 cyklar. En cykel 

är en öppning och en låsning.  

• Det ska finnas en eller flera sensorer som talar om när testet är klart eller om något har 

havererat. Sensorerna ska avgöra om programmet kan fortsätta. Testet ska stanna om något 

har havererat. 

4.1.2 Bör ha 

• Testmaskinen ska vara lätt att flytta. Den bör inte vara större än 1x1 meter och inte tyngre än 

25kg. 

• Det ska vara enkelt att byta från en produkt till en annan, testmaskinen ska inte behöva 

byggas om. Mjukvaran ska vara enkel att hantera för någon som inte har mycket kunskap 

inom programmering.  

• Projektet ska hålla en budget på cirka 7 000kr. 

4.1.3 Kan ha 

• I mån om tid och överenskommelse med företaget kan testmaskinen testa fler än en produkt. 

Det kan också göras fler än en testmaskin för att kunna köra flera tester samtidigt, detta hade 

dock krävt längre tid och krävt mer resurser.  

4.1.4 Ska inte ha 

• Det kan finnas en databas som registrerar och lagrar resultaten, för att göra detta krävs dock 

en mer avancerad plattform exempelvis Raspberry Pi. Phoniro önskar en testmaskin som 

enkelt kan repareras. Skulle Raspberry Pi haverera måste installation upprepas, därför 

beslutas det att inte använda en databas. 

 

4.2 Programmering av Arduino 
När testet startas kollas det att dörren är stängd (magnetsensor = 1). När sensorn detekterar att dörren 

är stängd börjar DC-motorn dra ner handtaget. Fallkolven ska gå in i låskistan när handtaget trycks 

ner, detta detekteras med en IR-sensor. När encodervärdet visar att handtaget vrids maximalt (encoder 

= ner) och IR-sensorn detekterar att fallkolven flyttat sig (IR-sensor = 1) börjar aktuatorn öppna 

dörren. DC-motorn vrider tillbaka handtaget när aktuatorn är i startläge (potentiometer = kort). Efter 

en delay på 1 sekund kör aktuatorn tillbaka dörren.  

För att stanna programmet vid eventuella fel finns det räknare som detekterar felen. Testet avslutas 

när testcykeln körts 50 000 gånger eller när räknaren detekterar felet. Testet kan även stoppas med en 

knapp. Nedan följer en approximativ helhetsbild av systemet (se Figur 19).  
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Figur 19 Flödesschema 

För att ha en meny till testmaskinen valdes det att använda switch case. Trycks knappen select ner 

startar testet, trycks left kan man justera DC-motorns startposition med knapparna up och down, 

trycks right ner kan man justera aktuatorns startposition med up och down. När man justerat DC-

motorn trycks left ner för att komma tillbaka till menyn, när aktuatorn har justerats trycks right ner för 

att komma tillbaka. Om testet hamnar i ett felmeddelande kan felet justeras och sedan kan testet 

startas från där det slutade. Det läggs även till möjlighet till att stoppa testet. För att göra detta trycks 

knappen down ner när testet körs.  

För att ta reda på vilka värden som knappsatsen på displayen ger ut gjordes en testkod. Sedan 

kopplades värdena på knapparna till namn (se Figur 20). 



23 

 

 

Figur 20 Bestäm knapparnas värde 

 

För att veta hur långt motorn ska köra handtaget upp och ner används interrupt där den läser av 

encodern. När pin som kopplad till encodern blir rising edge hoppar den till funktionen Read_encoder 

där den räknar antalet av rising edge. Beroende på vilken funktion man är inne i, DC_up (funktionen 

som gör att DC-motorn roterar moturs) eller DC _down (DC-motorn roterar medurs) där flag_encoder 

sätts, räknas current_encoder_value plus eller minus. I funktionen DC_up sätts flag_encoder som 1 

vilket resulterar att current_encoder_value räknas minus och i DC_down tvärtom. På så sätt vet man 

vilket värde encodern har. Aktuatorns potentiometer läses av direkt från pin. För att veta hur stort 

encodervärdet ska vara genomfördes följande beräkning. Först tas utväxlingen på motorn, 504, och 

multipliceras med antal pulser på ett varv på en encoder, 5, vilket blir 2 520. Handtaget behövs vrida 

ner 5 cm och omkretsen på trådrullen är 3π, förhållandet mellan omkretsen och hur mycket handtaget 

ska vridas ner blev 53,05%. Sedan multipliceras 53,05% med 2 520. Resultatet blir cirka 1 300 pulser. 

Efter kalibrering används 1 100 i koden.  

 

4.2.1 Detektera fel 
Först var det tänkt att öppna boendelåset med tagg och synkronisera det med systemet. Det var svårt 

att synkronisera eftersom låset reagerade så fort taggen kom närmare än 2 meter från låset. Därför 

bestämdes det tillsammans med Phoniro att boendelåset skulle ha en testmjukvara där taggen inte är 

nödvändig. Låset är då aktivt konstant. Om IR-sensorn inte fungerar första gången den läses av testas 

läsningen igen. Det detekteras med en Error_IR_counter som gör att den kan köra om samma 

frekvens av testet 5 gånger. Error_IR_counter börjar räkna om IR-sensorn förblir 0. Den används 

också till att avgöra om exempelvis låskistan är sönder eller kärvar, funkar det inte att vrida ner 

handtaget första gången så testas 4 gånger till för att sedan stanna om fallkolven inte ändrar tillstånd.  

Det finns också en parameter som avbryter testet om en av motorerna skulle gå sönder, Error_time. 

Detekterar inte encodern eller potentiometer/motorns rörelse inom 5 sekunder så stannar testet.  

När IR-sensor eller magnetsensor detekterar fel visas felmeddelande på skärmen (se Figur 21). 
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Figur 21 Felmeddelande, magnetsensor och IR-sensor 

 

4.3 Plattform 
För att hålla koll på hur det skulle kopplas gjordes ett kopplingsschema (se Bilaga 8.5). 

 

4.4 Design av ställning och mekanik 
Design av mekaniken görs i 3D-CAD. För att konstruera den tas mått på dörren där testet ska sitta. 

Det beslutas då att stängerna till testmaskinen ska vara 370mm, 300mm och 200mm. Testmaskinen 

designas till att vara stabil för att kunna sätta den linjära aktuatorn på toppen av den. Toppen är 

justerbar och kan sänkas eller höjas för att anpassas efter olika demodörrar eller för vidareutveckling 

("Design for Future") (Vogel-Heuser, Fay, Schaefer, & Tichy, 2015). För att få den stabiliteten som 

krävs konstrueras ställningen till fyra stänger nere och fyra stänger uppe samt fyra stänger som binder 

ihop stängerna uppe och nere (se Figur 22).  Dimensionerna på stängerna är 20x20mm och är därför 

enkla att hantera, ställningen kommer vara enkel att flytta på enligt specifikation (se kapitel 4.1). 

Resultaten av ställningen visas i Figur 22. 

 

 
Figur 22 Mekanik testmaskin 
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För att testa hållbarheten av ställningen görs en FEM-analys. På ställningen sätts aktuatorn som väger 

cirka 1kg. Därför bestäms det att 10N läggs som last. Resultaten visar som väntat en mycket liten 

böjning av balken. Som mest blir det en böjning på 0.007053 mm (se Figur 23). Därför görs ingen 

vidare analys på ställningen.  

 

Figur 23 Böjning av balk 

För att dra ner handtaget används ett hjul som sättas på DC-motorns axel. Den designas i SolidWork 

och har mått enligt Bilaga 8.8. 

 

Här visas resultatet av den uppbyggda testmaskinensprototypen (se Figur 24 och 25). 

 

Figur 24 Resultat av testmaskinen 
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Figur 25 Linjär aktuator sitter fast i handtag, DC-motor drar ner handtag 

 

 

4.5 Utveckling av testmaskinen 
För att utveckla testmaskinen gjordes frågeställningar som besvaras nedan. 

• Finns det liknande produkter på marknaden?' 

Ja, se kapitel 2.11. 

• Hur väljs komponenter och metoder för att göra ett testsystem? 

För att välja komponenter jämfördes olika motorer, sensorer etc. Sedan avgjordes vilken som 

passade bäst till projektet. Komponenterna åldras under testning och behövs bytas ut till nya 

efter en viss tid. Därför valdes komponenterna så att det blir enkelt att byta ut eller uppgradera 

dem (Vogel-Heuser, Fay, Schaefer, & Tichy, 2015). För detaljerad information se kapitel 3. 

• Hur styrs motorn/aktuatorn? 

Motorn och aktuatorn styrs med en Arduino. För att byta riktning används Motor Shield. För 

detaljerad information se kapitel 3. 

• Hur kommer konstruktionen designas för att kunna testa produkten?  

Mekaniken designades så att den skulle vara stabil och passa till demodörren (se kapitel 4.6). 

Den är också justerbar i höjd till utvecklingsmöjligheter. 

 

4.6 Testning av testmaskinen 
Testningen av testmaskinen görs enligt testfallen som specificerades i kapitel 4.1.  

Testfall 1: Hur mycket moment behövs för att handtaget ska vridas ner?  

• Mät upp hur mycket kraft som behövs för att vrida ner handtaget. 
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För att kunna veta hur stark DC-motorn behövde vara gjordes ett test och en 

momentberäkning. Handtaget på dörren krävde en last på 2.5kg för att öppna 

fallkolven. Avståndet från fästet på handtaget till lasten bestämdes till 0.08m (se Figur 

26). För att veta hur mycket vridmoment, 𝜏, som krävdes för att vrida handtaget 

användes en formel, där l är längden från rotationscentrum och F är kraften som 

handtaget utsätts för, enligt nedan:   

 𝜏 = 𝐹𝑙  (3) 

 

 

Figur 26 Mått på dörr 

För att motorns vridmoment skulle vrida ner handtaget räknades vridmomentet ut och 

blev 1.964Nm. För att ha lite marginal beställdes det en motor som hade vridmoment 

3Nm.  

 

Testfall 2: Testmaskinen ska klara av att öppna och stänga dörren. 

•  Kör testprogram 

Testet har körts cirka 9 000 gånger och klarar av att öppna och stänga dörren. Dock 

drar DC-motorn ner handtaget för mycket för att startpositionen på DC-motorn 

förskjuts efter cirka 500 testcyklar (se Figur 27). Det beror på att endast en encoder 

används och då är det inte möjligt att känna vilket håll DC-motorn roterar. När DC-

motorn drar ner handtaget adderas current_encoder_value till 1 100 eftersom 

flag_encoder sättes som 0 i funktionen DC_down (se kapitel 4.2). Men detta innebär 

att current_encoder_value adderas mer än 1 100 även om DC-motorn glider bakåt på 

grund av motståndet från handtaget. För att undvika det kalibreras 
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current_encoder_value varje gång den kört 500 testcyklar i funktionen DC_Down (se 

Figur 28).  

 

Figur 27 Försjutning av startposition. Tejpbiten i figuren skall sitta vertikalt mot golvet 

 

Figur 28 Kalibrering 

 

Värden ändras i koden efter att ha testat första gången. Exempelvis så ändras 

Error_IR_counter. Till en början sattes Error_IR_counter till 3 men fick efter testning 

ändras till 5 (se Figur 29). 

  

Figur 29 Error 

Testfall 3: Det ska finnas en eller flera sensorer som talar om när testet är klart eller om något har 

havererat på testmaskinen eller produkten. Sensorerna ska avgöra om programmet kan fortsätta. 

Testet ska stanna om något har havererat (se Tabell 2). 

• DC-motor havererar: 
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Det innebär att fallkolven förblir ute. Detekteras av IR-sensor, tillståndet förblir 0, eller 

encoder (se Bilaga 8.6), om IR-sensorns tillstånd inte förändras stannar testet och ett 

felmeddelande visas på skärmen. 

• Aktuatorn havererar: 

Det innebär att dörren förblir stängd eller öppen. Detekteras av magnetsensorn eller 

potentiometern (se Bilaga 8.6) då tillståndet förblir antingen 1 eller 0. Testet stannar 

och visar ett felmeddelande. 

• Slitdetaljer i boendelås går sönder: 

Det innebär att fallkolven förblir ute. Detekteras av IR-sensorn, tillståndet förblir 0. 

Testet stannar och visar ett felmeddelande. 

• Batteri är urladdat: 

Det innebär att fallkolven förblir ute. Detekteras av IR-sensorn, tillståndet förblir 0. 

Testet stannar och visar ett felmeddelande. 

• Låskista går sönder: 

DC-motorn kan inte öppna dörren. Detekteras av IR-sensorn, tillståndet förblir 0, eller 

encodern (se Bilaga 8.6). Testet stannar och visar ett felmeddelande.  

 

 

 

Tabell 2 Testfall 

 Förklarning Detekteras av Resultat 

DC motor havererar Fallkolven förblir ute IR-sensor eller 

encoder 

Testet stannar, visar ett 

felmeddelande 

Aktuatorn havererar Dörren förblir stängd 

eller öppen 

Magnetsensor eller 

potentiometer 

Testet stannar, visar ett 

felmeddelande 

Slitdetaljer i 

boendelås går sönder 

Fallkolven förblir ute IR-sensor Testet stannar, visar ett 

felmeddelande 

Batteri är urladdat Fallkolven förblir ute IR-sensor Testet stannar, visar ett 

felmeddelande 

Låskista går sönder DC kan inte öppna 

dörren 

IR-sensor eller 

encoder 

Testet stannar, visar ett 

felmeddelande 

 

Testfall 4: Bör inte vara större än 1x1 meter och inte tyngre än 25kg. 

• Väg testmaskinen. 

Testmaskinen väger 3 kg.  

• Mät testmaskinen. 

Testmaskinen är 41.5cm hög, 34.5cm bred, 20.0cm djup.  

Testfall 5: Testa enkel hanterbarhet. 

• Låt testperson starta test. 
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För att få en tydlig bild på hur testmaskinen startas görs en manual (se Bilaga 8.7) då 

skärmen som valdes endast hade plats för 16x2 tecken. 

Testpersonen fick manualen och skulle starta testet. Detta gick bra. 

Testfall 6: Hur lång tid tar ett test att genomföra? 

• Beräkna hur lång tid det tar att genomföra då testmaskinen bara genomgår ett mindre 

test i detta projekt. 

 

En cykel tar cirka 20 sekunder. Det innebär att det tar ungefär 11 dygn att genomföra 

testet på 50 000 gånger.  

Testfall 7: Håller projektet en budget på cirka 7 000kr? 

• Räkna ihop alla kostnader för projektet.  

 

Totalt kostar projektet 6 353kr (se Bilaga 8.10).  
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5 Diskussion 
Specifikationen av testmaskinen blev bra då den noggrant sågs över innan projektet startade. Målet 

med produkten var tydliga och därmed enkla att praktisera. Till en början var det tänkt att hinna testa 

testmaskinen 50 000 gånger, detta reducerades sedan ner då tiden inte räckte till. Istället gjordes ett 

mindre test. 

Eftersom det från börjar var tänkt att använda tagg för att öppna boendelåset behövdes en rörelse 

synkroniserad med testmaskinen. Istället för detta använde vi oss av en testmjukvara som höll 

boendelåset aktivt och på så sätt behövde vi inte en rörelse framför låset. Det hade kunnat lösas om en 

tredje motor användes och styrdes av Arduinon. Dock hade vi inte fler in- och utgångar kvar på 

Arduinon. Skulle vi ha använt oss av exempelvis Arduino Mega där det finns fler in- och utgångar än 

Arduino Uno så hade det varit en lösning.  

För att styra DC-motorn använde vi oss endast av en encoder då användning av in- och utgångar 

missbedömdes, hade vi använt oss av en Arduino Mega så skulle vi använt oss av både encoder A och 

B och jämfört dom med varandra för att få ut en position. 

Vi skulle kunnat välja en 24 volt motor för att korta ner testtiden. En 24 volt motor hade också stängt 

dörren hårdare (alltså mer realistisk). Detta hade dock krävt en omvandlare mellan strömkälla och 

Arduino. 

I efterhand hade vi valt en annan skärm som kan läsa tillstånd med interrupt, vilket gör att texten på 

skärmen inte flimrar när programmet körs. Det hade också gjort att vi inte skulle behöva läsa 

knapparnas tillstånd så ofta. 

Projektplanen har följts. Däremot skiljer det sig i tidsloggen i jämförelse med den grova tidsplanen 

som gjordes i projektplanen. De tre första veckorna gjordes projektplanering enligt tidsplanen. 

Veckorna efter utvärderades och beställdes motorer och sensorer vilket enligt tidsplanen skulle gjorts 

några veckor senare. Detta gjorde dock att materialet är på plats i god tid vilket bara anses som en 

fördel. Däremot så skulle testning av systemet behövt vara längre. Tiden för testning planerades för 

kort eftersom testningen inte bara inkluderar den slutliga testningen utan hela vägen fram till färdig 

produkt. Eftersom testning av systemet tog längre tid än väntat så testades testmaskinen inte 50 000 

gånger under projektets gång. Istället kördes ett mindre test för att se att alla funktioner fungerade som 

det skulle, vilket de gjorde.  

Vi valde att använda systemutvecklingsmetoden Scrum för att utveckla mjukvaran. Vi träffades 

dagligen och diskuterade om de olika sprintarna. Detta hjälpte oss att hitta problem som åtgärdades 

och gjorde att vi kunde ändra tidsplanen i tid. 

Tekniken påverkar samhället på gott och ont för att tekniken används för samhällets och människans 

bästa följs riktlinjerna som Sveriges Ingenjörer presenterar (Ingenjörer, 2018). I projektet har vi valt 

komponenter och delar som är enkla att byta ut för att minska miljöpåverkan. Går en del sönder i 

testmaskinen behövs bara en del bytas ut och inte hela testmaskinen. Det är också fördelaktigt då 

kostnaderna vid byte av komponenter kan minimeras. Aluminiumprofilerna som användes i projektet 

är konstruerade på ett sådant sätt att de sparar på material6. Tanken med testmaskinen är att minska 

antal fel med digitala lås och därmed minska materialåtgången samt underlätta i människans vardag. 

Erfarenheter vi tar med oss är processen att bygga ett testsystem som inkluderar planering, risker, 

testfall och sedan att bygga upp systemet utifrån planen. Att komma på testfall som inkluderade 

riskerna var särskilt lärorikt eftersom vi var tvungna att analysera boendelåset och även ha en 

detaljerad plan på hur testsystemet skulle se ut. 

                                                           
6 LogicSystem Syd AB http://logicsystem.se/hbg/  
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6 Slutsatser 
För att utveckla testmaskinen gjordes frågeställningar. Liknande produkter finns på marknaden, till 

exempel finns det IKEA-test samt Assa Abloys testriggar (se kapitel 2.11). Komponenter och metoder 

för att bygga upp testmaskinen valdes genom att jämföra och analysera olika motorer, sensorer etc. 

För att sedan styra motorn och aktuatorn användes en plattform, Arduino, riktningen styrs av en 

Motor Shield. Mekaniken och designen av den konstruerades så den skulle vara stabil och den kan 

även justeras i höjd för anpassning av olika dörrar eller, i framtiden, andra produkter.  

Testfall 1: Hur mycket moment behövs för att handtaget ska vridas ner?  

• Mät upp hur mycket kraft som behövs för att vrida ner handtaget 

 

1.964Nm behövdes för att vrida ner handtaget.  

Testfall 2: Testmaskinen ska klara av att öppna och stänga dörren. 

•  Kör testprogram. 

Testet klarar av att öppna och stänga dörren. 

Testfall 3: Det ska finnas en eller flera sensorer som talar om när testet är klart eller om något har 

havererat på testmaskinen eller produkten. Sensorerna ska avgöra om programmet kan fortsätta. 

Testet ska stanna om något har havererat. 

• DC-motor havererar: 

Det detekteras av IR-sensor eller encoder. Stannar om det blir fel.  

• Aktuatorn havererar: 

Det detekteras av magnetsensorn eller potentiometer. Stannar om det blir fel. 

• Slitdetaljer i boendelås går sönder: 

Det detekteras av IR-sensorn. Testet stannar om det blir fel. 

• Batteri är urladdat: 

Det detekteras av IR-sensorn. Testet stannar om det blir fel. 

• Låskista går sönder: 

Det detekteras av IR-sensor eller encoder. Testet stannar om det blir fel.  

Testfall 4: Bör inte vara större än 1x1 meter och inte tyngre än 25kg. 

• Väg testmaskinen. 

Testmaskinen väger 3 kg och hålls alltså till specifikationen.  

• Mät testmaskinen. 

Testmaskinen är 41.5cm hög, 34.5cm bred och 20.0cm djup. Den hålls alltså till 

specifikationen.  

Testfall 5: Testa enkel hanterbarhet. 

• Låt testperson starta test. 
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Testpersonen fick manualen och skulle starta testet. Detta gick bra och anses därför 

vara enkel att hantera. 

Testfall 6: Hur lång tid tar ett test att genomföra? 

• Beräkna hur lång tid det tar att genomföra då testmaskinen bara genomgår ett mindre 

test i detta projekt. 

 

Det tar ungefär 11 dygn att genomföra testet på 50 000 gånger.  

Testfall 7: Håller projektet en budget på cirka 7 000kr? 

• Räkna ihop alla kostnader för projektet.  

 

Totalt kostar projektet 6 353kr och håller alltså budget. 

Testmaskinen som har utvecklats i detta projekt anser vi fungera som det ska så att Phoniro ska kunna 

testa boendelåset på ett nytt verklighetsbaserat test. Phoniro hade velat ha lite högre hastighet på testet 

för att kunna köra testet hårdare (alltså mer realistisk), de hade även velat ha den linjära rörelsen 

längre ut på handtaget, det kan göras som en vidareutveckling. Testmaskinen kan öppna dörren, 

detektera fel och stanna testet om något slutar fungera. Den har även en counter som visas på en 

skärm så det finns möjlighet att hålla koll på hur länge testet har körts. Hantering av testmaskinen är 

enkel och det finns även en manual till den. Testet kommer ta cirka 11 dygn vilket är ungefär som 

andra test på Phoniro. Målen med projektet har uppnåtts. 

Vidareutveckling av testmaskinen kan göras. Exempelvis kan man göra så att testmaskinen kan testa 

fler än en produkt som medicinskåpet. Ställningen är höj- och sänkbar för att göra vidareutveckling 

möjlig. En annan vidareutveckling skulle kunna vara att flytta den linjära rörelsen längre ut på 

handtaget för att få en mer verklig simulerad rörelse av hur en dörr öppnas. För en ännu mer realistisk 

bild av verkligheten skulle ryckande i handtag kunna göras. 
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8 Bilagor 

8.1 Digital lås7 

 

8.2 Boendelås8 

 

                                                           
7 http://www.phoniro.se/images/SV/pdf/PDF_2017/450102_se_phoniro_lock_2.0_2017.pdf 
8 http://www.phoniro.se/loesningar/digital-nyckelhantering/saerskilt-boende 
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8.3 Medicinskåp9 

 

8.4 Tagg till boendelås 

 

                                                           
9 http://www.phoniro.se/images/SV/pdf/PDF_2017/450109_se_phoniro_medic_hemmet_2017.pdf 
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8.5 Kopplingsschema 
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8.6 Kod 
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8.7 Manual 

 

8.8 Trådrulle 
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8.9 Projektplan 
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8.10 Inköpslista 
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