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Abstract
This project intends to solve the problem with a training machine with the aim of reducing injuries
among users. The users themselves shall not be applying the weights on this so called
Smithmachine. The project's primary goal is to generate a force via a technical solution to create
resistance on the bar that can be used for e.g. bench press. The project aims to create a safe exercise
machine designed for users regardless of age, gender or physical condition. The goal of the project
is to create a prototype of an already existing exercise machine but for a small fee. The method is
applicable to the project's testing and exploration of the area of knowledge concerning the study.
The project team has gathered knowledge and facts from Internet sources and through conversations
with two lecturers: Hans-Erik Eldemark and Thomas Munther to then apply this information in their
work. The project resulted in a modified exercise machine designed to produce weight via an AC
motor in which the user can select the weight of 5 kg range via an user-friendly interface. The
conclusion shows that the project is practisable, that all high-priority targets in the specifications are
met and that the group got the expected results of the project.
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Sammanfattning
Detta projekt ämnar lösa problematiken med en användarvänlig träningsmaskin med målet att
minska skador bland användarna. Detta ska ske genom att användarna själva inte ska behöva
applicera lösa vikter på en så kallad Smithmaskin. Projektets primära mål är att generera en kraft
via en teknisk lösning för att skapa motstånd på stången som kan användas under t.ex. bänkpress.
Projektets syfte är att skapa en säker träningsmaskin ämnad för användare oavsett ålder, kön eller
fysiskt tillstånd. Ett annat mål med projektet är att skapa en prototyp på en redan befintlig
träningsmaskin men för en mindre kostnad. Metoden som tillämpas för projektet är
processbeskrivning, tester och undersökningar inom det kunskapsområde som berör studien.
Projektgruppen har inhämtat kunskap och fakta via läroböcker samt vetenskapliga artiklar men
också via diskussioner med universitetsadjunkterna Hans-Erik Eldemark och Thomas Munther för
att sedan tillämpa denna information i arbetet. Projektet resulterade i en modifierad träningsmaskin
ämnad för att generera vikt via en växelströmsmotor där användaren kan välja vikt med ett intervall
på 5 kg via ett användarvänligt gränssnitt. Slutsatsen visar att projektet är genomförbart, att alla
högprioriterade mål i kravspecifikationen uppfyllts samt att resultatet blev som förväntat.
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1. Introduktion
Att träna har blivit en primär fokus i de flesta människors liv, speciellt under det senaste decenniet,
detta eftersom intresset för att utföra muskelträning, löpa och cykla inomhus har blivit allt mer
efterfrågat [1]. Denna ökade efterfrågan har också lett till en betydande ökning när det kommer till
skador som orsakats av denna typ av träning. Dessa fysiska konsekvenser av det ökade intresset för
träning hos befolkningen har dessutom fått viral spridning via videoklipp på internet. Denna rapport
ämnar därför beskriva och presentera ett säkert alternativ till den huvudsakliga orsaken till olyckor
och dödsfall vid användning av bänkpress [2]. Överbelastning av bänkpressen medför att personen i
fråga inte orkar lyfta upp vikten med den kraft som krävs. Resultatet av detta blir att personen som
tränar får hela stången med vikter över sig, vilket i sin tur kan leda till svåra skador och som ovan
nämnt eventuellt dödsfall.

1.1 Smithmaskin och dess säkerhetssystem
En Smithmaskin är en träningsmaskin som används vid styrketräning och består av en skivstång
som är fixerad på två stålskenor som endast tillåter en vertikal rörelse, se Figur 1. Maskinen kan
användas till en rad olika övningar exempelvis benpress, axelpress och bänkpress [3]. Det som
skiljer de olika Smithmaskinerna åt är att vissa har en naturlig lutning på ett antal grader samtidigt
som de har kullager monterade på glidstången för att den vertikala rörelsen ska bli smidigare att
utföra. Sedan finns det de Smithmaskiner som också har en motvikt ihopkopplad med stången, detta
för att stången inte ska räknas in som vikt under träning.

Figur 1: Smithmaskin PSM144
En Smithmaskin är en träningsmaskin som används vid styrketräning.

I dag finns det diverse lösningar för att undvika skador vid användning av bänkpressen. När
assistans krävs används ofta spotters1, dock är en spotters reaktionstid inte ideal eftersom en spotter
enkelt förlorar fokus och det medför att personen i fråga inte är beredd när en olycka väl är framme.
Som ett alternativt hjälpmedel till spotter finns Smithmaskinen. Det finns olika sorters
Smithmaskiner där samtliga har ett mekaniskt säkerhetssystem. Det mekaniska säkerhetssystemet
som ställs in på lämplig höjd (vid brösthöjd när övningen innefattar träning av bröstmuskulatur)
minskar risken för skador genom att stoppa stången om användaren mot förmodan skulle tappa
greppet om stången, det vill säga, de mekaniska säkerhetsmodulerna fungerar som ett
låsningssystem. Används inte de mekaniska säkerhetssystemen som finns tillgängliga kan utgången
vara dödlig [4].
1

En spotter är en person som övervakar och vid behov hjälper den som tränar.

1

Modern Träningsmaskin

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att utveckla en säkerhetsmodul som minskar risken för olyckor vid
användning av Smithmaskinen. Syftet är också att integrera ett automatiserat system för
viktgenerering för att användaren ska komma ifrån hantering av lösa vikter.

1.3 Mål
Målet med projektet är att ta fram ett effektivt elektroniskt säkerhetssystem till en Smithmaskin som
kan användas som ett alternativ till dagens mekaniska Smithmaskiner. Vidare är målet att minimera
onödiga belastningar på kroppen genom att utveckla ett gränssnitt där användaren ska kunna välja
en förinställd vikt med ett intervall på 5 kg. I detta projekt är målet också att urvalsprocessen av alla
komponenter, i största möjliga mån, ska ske med hänsyn till möjligheten att vidareutveckla
prototypen.

1.4 Avgränsningar
I detta projekt kommer det tas fram en prototyp av en säkerhetsmodul och ett system för automatisk
viktgenerering. Smithmaskinen kommer inte att tillverkas utan istället kommer modifiering ske på
en befintlig maskin. Fortsättningsvis har projektet avgränsats till att följa de krav som ställts i
kravspecifikationen, se Bilaga 1.
De huvudsakliga kraven är att generering av vikt endast ska ske under den koncentriska2 fasen och
att denna vikt endast ska genereras när ett fast handgrepp runt stången indikerats. Slutligen ska
motorn generera en vikt på maximalt 30 kg.

1.5 Frågeställningar





Finns det liknande lösningar?
Hur ska vikt skapas och regleras?
Hur ska säkerhet uppnås?
Hur påverkas träningsövningarna?

1.6 Budget
Innan projektstart ansökte projektgruppen om ett bidrag på 15 000kr hos Almi Företagspartner
Halland AB [5]. Den totala kostnaden för detta projekt landade på 14 711kr.

1.7 Idégivare och beställare
Idégivare och projektägare till projektet är Fisnik Behramaj. Beställare till projektet är Fisnik
Behramaj och Daniel Albinsson.

2

Under den koncentriska fasen trycks vikten ifrån kroppen.
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2. Bakgrund tekniska metoder
I detta kapitel framförs de teoretiska delarna som behövs inhämtas för att projektet ska vara
genomförbart. Nedan redogörs möjliga tekniska metoder för generering av kraft som kan tillämpas i
detta projekt. Under stycke 2.2.7 framgår vilka teniska lösningarna som kan tillämpas i denna
studie. Primär fokus kommer under detta projekt läggas på viktgenerering och säkerhet.

2.1 Säkerhet
Maskiner är en del av våra liv och påverkar oss varje dag i hemmet, på fritiden och på jobbet. Vår
säkerhet är därför beroende av det faktum att maskinerna/anordningarna måste vara säkra för oss att
använda.
Felsäker design innebär att en enhet inte äventyrar liv eller egendom när/om enheten upphör att
fungera. I händelse av specifik typ av fel agerar anordningen på ett sådant sätt att skador på andra
enheter och personal förhindras eller i varje fall minimeras. Att ett system är felsäkert innebär
endast att systemets design förhindrar eller dämpar konsekvenserna när/om systemet fallerar.
Oavsett felsäker design eller inte kan ett fel fortfarande uppstå och därför är det viktigt att
konstruera maskiner på ett sådant sätt att risk för skador i största möjliga mån elimineras. Ett
elektroniskt exempel kan hittas i styrenheter i trafikljus som använder konfliktmonitorenheter för att
upptäcka fel eller motstridiga signaler. Vid fel blinkar samtliga trafikljus i korsningen gult snarare
än att visa potentiellt farliga motstridiga singaler så som grönt i alla riktningar, på så sätt uppnås
felsäker design [6]. Ett mekaniskt exempel på en felsäker design är när ett stridsflygplan landar på
ett hangarfartyg. För att eliminera risken att en olycka sker vid landning ökar piloten gasreglaget till
full effekt precis innan landning. Detta på grund av att om vajern som bromsar planet mot förmodan
skulle brista kan piloten återuppta flygningen. Det är just sådana scenarion som finns i åtanke när
felsäkra system utvecklas [7].
Säkerhet uppnås genom att implementera sensorer på maskiner som utgör en fara för
operatören/användaren. Vilken typ av sensor som används, vad sensorn ska användas till och vilka
krav som ställs på sensorn beror på inom vilket arbetsområde sensorn ska arbeta i. Om en olycka
träder fram måste sensorerna reagera med omedelbar verkan. Att integrera sensorer i maskinerna är
en effektiv lösning för att förebygga personskador och egendomsskador. Dock räcker det inte till
när maskinerna är elektroniskt drivna. Vid de fall maskiner är elektroniskt drivna och stor risk finns
för skador integreras även ett nödstop med maskinerna. Detta för att operatören/användaren på ett
enkelt och snabbt sätt ska kunna strypa strömtillförseln till maskinen och på så sätt
eliminera/minimera risken för skador.
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2.2 Generering av kraft
2.2.1 Elektromagnetisk koppling & broms
Elektromagnetiska kopplingar används bland annat i gräsklippare, kopieringsmaskiner och
luftkonditionering i dagens moderna bilar. Den elektromagnetiska bromsen är minst lika vanlig.
Aktivering av den elektriska kretsen ger energi till spolen där strömmen som skapas blir till ett
magnetiskt fält. Rotorn och armaturen glider förbi varandra under de första 0.02-1.0 sekunderna till
den tidpunkt då ingångs- och utgångshastigheterna är lika. Detta kallas ibland för 100 procent
låsning [8]. Generering av vikt med hjälp av elektromagnetiska bromsar sker genom att förse
bromsen med en ström. Strömmen avgör storleken på det magnetiska fältet som motsvarar den kraft
som ska genereras. När uträkningar för detta tagits fram kan strömmen regleras via en transformator
som i sin tur styrs av en mikroprocessor.
2.2.2 Hydraulisk cylinder
En hydraulisk cylinder också känd som ”linjär hydraulisk motor” är ett mekaniskt ställdon som
används för att generera en riktad kraft via ett riktat slag och drivs av en motor som matar cylindern
med vätska via två kanaler [9]. För att vätskan ska utföra arbetet och i sin tur generera en vikt måste
vätskan pumpas till cylindern via motorn. Det finns olika typer av hydrauliska kretsar, ett exempel
är öppna kretsar där en pump som levererar ett konstant flöde används, det vill säga att när ventilen
öppnas pumpas vätska in i cylindern och ett tryck uppstår. När ventilen står i neutralt läge åker
vätskan tillbaka till tanken. I en sluten krets finns det alltid ett högt tryck vare sig vätska pumpas in i
cylindern eller om ventilen står i ett neutralt läge [10]. För att generera en kraft med hydrauliska
cylindrar måste trycket i cylindern regleras. Detta görs via ett reglersystem där vätskan pumpas in
och ut i cylindern med hjälp av en hydraulpump, som nämndes tidigare. För att kunna förse
cylindrarna med det tryck som krävs måste vätskan pumpas med ett konstant flöde. För att utföra
detta arbete krävs det att pumpen styrs samt att trycket kontrolleras via en mikroprocessor.
2.2.3 Mekanisk fjäder
En fjäder är, i stora drag, en tvinnad/snurrad metallstång som fungerar på följande sätt: antingen
appliceras en tryckkraft på fjädern vilket medför att fjädern pressas ihop eller så appliceras en
dragkraft på fjädern vilket i sin tur medför att fjädern förlängs. Ju hårdare och stramare metallen är
tvinnad/snurrad desto svårare är det att deformera en fjäder [11]. För att generera en kraft med
mekaniska fjädrar krävs det att fjädern är ansluten till stången. En vikt skapas när användaren drar
stången i vertikal riktning.
2.2.4 Pneumatik/Gasfjäder
För att den så kallade ”fjädereffekten” ska uppstå pumpas en viss mängd gas in i varje cylinder vid
tillverkning. För att kolven ska kunna förflytta sig inuti cylindern har det borrats små hål i kolvens
botten. Dessa hål tillåter gasen att förflytta sig från kolvens ena sida till den andra. Vid den tidpunkt
kolvstången är helt utdragen ligger all gas i botten av cylindern. För att kunna pressa ihop
gasfjädern måste gasen som finns i cylinderns botten förflytta sig till kolvens ovansida. Detta
genomförs genom att öppna upp hålen i kolven med hjälp av en ventil. När gasfjädern befinner sig i
ett ihopdraget läge skapas det ett större tryck, under denna period ska nämligen både kolvstången
och gasen få plats i samma area. Gasen kommer automatiskt trycka upp kolvstången till dess
ändläge så fort ventilen öppnar de små hålen, vilket leder till att gasen åter hamnar i cylinderns
botten och under kolven [12]. För att en kraft ska uppstå med gasfjädrar måste trycket i cylindern
regleras. Detta görs via ett reglersystem där gasen pumpas in och ut i cylindern via en ventil. För att
utföra detta arbete krävs det att ventilen styrs samt att trycket kontrolleras via en mikroprocessor.
4
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2.2.5 Växelströmsmotor
När växelströmsmotorn matas med en växelspänning på motorns lindningar skapas ett roterande
magnetfält i statorn och eftersläpning av rotorn ger upphov till en kraft. Detta medför att rotorns
magnetfält kolliderar med statorns magnetfält och en rotationskraft uppstår [13]. När en likström
appliceras på två av de tre faserna hos en växelströmsmotor får växelströmsmotorn egenskapen som
en synkron generator, där statorn blir fältet och rotorn blir den roterande armaturen [14]. Under den
tid som likström appliceras på lindningarna kommer rotorn att hålla sig i ett bromsat läge. Ju högre
ström som appliceras desto större blir det stationära magnetiska fältet som bromsar rotorn. Detta
medför i sin tur att en större bromskraft genereras. För att generera en kraft krävs det att en likström
appliceras på växelströmsmotorns lindningar. Detta medför, som ovan nämnt att ett stationärt
magnetiskt fält uppstår [15]. Det stationära fältet applicerar i sin tur en bromskraft på rotorn. Detta
medför att rotorn bromsas in för att till slut stanna [16].
2.2.6 Likströmsmotor
En likströmsmotor används till att driva bland annat tvättmaskiner, skrivare och 3D-skrivare m.m.
men kan även användas som en generator alternativt en broms. När en motor matas med en ström
uppstår ett magnetfält som får rotorn att rotera. Vilket håll rotorn roterar åt beror på strömriktningen
[16]. För att använda likströmsmotorn som en generator/broms bortkopplas spänningen från motorn
och motorn kortsluts. Detta kallas för dynamisk bromsning. Den bromsande effekten styrs av en
varierande resistans exempelvis en potentiometer som är kopplad mellan motorns pluspol och
motorns minuspol. Den effekt som skapas bränns upp i form av värme över resistorn. På detta sätt
kan en bromskraft skapas och sedan styras [17].
2.2.7 Jämförelse av tekniska metoder
För att avgöra vilken metod som är mest passande till detta projekt ställs alla metoder upp i en tabell
där för- och nackdelar framställs.
Metod

Fördel

Elektromagnetisk broms



Hydraulisk cylinder





Nackdel
Levererar ett konstant
moment
Exakt
Stark
Enkel









Fjäder



Enkel

Gasfjäder



Enkel

DC-bromsning av AC-motor





Enkel att driva och reglera
Tar lite plats
Liten






Enkel
Liten
Enkel att driva och reglera
Tar lite plats

DC-motor







Tabell 1: För- och nackdelar av tekniska metoder
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Fungerar endast för den
koncentriska fasen
Kostsam
Vätskedrivande
Krav på extern pump
Kan läcka vätska
Ingen konstant vikt kan
genereras
Kortare rörelselängd
En konstant kraft kan inte
generas
Kortare rörelselängd
Fjädrande
Går inte att generera ett
konstant motstånd
Kortare rörelselängd
Kräver trefas uttag för att
drivas
Kan ge ifrån sig ett vinande
elektriskt ljud
Drar mer ström än övriga
Kan ge ifrån sig ett vinande
elektriskt ljud
Drar mer ström än övriga
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2.3 Liknande system
Den information angående liknande system som uppkom under förstudien visade tecken på att det
finns två utvecklade system på marknaden som var lämpliga för denna studie. Det första systemet är
1080 Quantum Syncro, som kan tillämpas i detta projekt eftersom produkten bland annat är
utvecklad med en robotmotor som är integrerad i en Smithmaskin. Ett annat system är EasyLine,
som huvudsakligen består av ett antal produkter där vikt generas via kolvar men som inte är aktuell
för denna studie på grund av att en konstant kraft inte kan genereras. Att EasyLine’s inte är aktuell
för detta projekt beror på att detta projekt är ämnat för att generera en konstant kraft vilket EasyLine
inte kan åstadkomma med deras kolvar. Dessa system beskrivs mer utförligt nedan.

2.4 1080Motion
1080Motion är ett svenskt företag med säte i Stockholm som arbetar med teknik för testning och
utbildning av neuromuskulär funktion i idrott och rehabilitering. 1080Motion har idag utvecklat två
maskiner som genererar vikt via en robotmotor (AC servo motor). Den ena maskinen kallas för
1080 Quantum och kan generera en vikt på 1-50 kg under första utväxlingen samt en vikt på 1-74
kg på andra utväxlingen. Den andra maskinen kallas 1080 Sprint och används främst för att utföra
övningar av viss distans, exempelvis simning. Den kan i sin tur leverera en motkraft på 0-150N.
1080 Quantum Syncro är deras tredje variant där företaget har integrerat två 1080 Quantum
tillsammans med en Smithmaskin [18].

2.5 TechnoGym
Easyline är en produkt skapad av företaget TechnoGym som har sitt säte i Cesena Italien.
Technogym har utvecklat nio träningsmaskiner där samtliga genererar en vikt via hydraulkolvar där
motståndet som kolvarna genererar är ställbart via ett manuellt reglage som finns monterat på
maskinerna [19].
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs utförande och tillvägagångssätt av projektet. Vidare beskrivs de
lösningsförslag som uppkommit under projektets gång.

3.1 Utförande
I projektets startfas utvecklade gruppen en projektplan vars huvudsakliga fokus låg på att
strukturera och planera arbetsprocessen, se Bilaga 2. Vidare utvecklades även en tidsplan som
inkluderade projektets tidsmässiga aspekter samt planering, utveckling och testning av den
slutgiltiga produkten, se Bilaga 3. Det skedde dessutom en kontinuerlig uppföljning av
projektutvecklingen varje vecka tillsammans med projektgruppen och handledaren där
arbetsprocessen utvärderades och framtida uppgifter diskuterades.
Nedanför punktas de tre faserna:





Planering
o Förstudie
o Lösningsförslag
Utveckling
o Styrsystem & gränssnitt
o Kraftgenerering
o Säkerhet
Testning
o Test under utveckling
o Sluttest

Det skedde en uppdelning av projektet i form av tre delsystem, detta för att skapa bättre uppsikt om
projektet låg i fas men också för att på ett mer okomplicerat sätt fördela arbetet mellan
projektmedlemmarna. De tre delsystemen består av: ett styrsystem, en automatiserad viktgenerering
och ett gränssnitt, se Figur 2 .

Automatiserad
viktgenerering

Styrsystem

Gränssnitt
Figur 2: Uppdelade delsystem
Styrsystem, Automatiserad Viktgenerering och Gränssnitt
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3.1.1 Förstudie
En av de primära delarna av planeringsfasen har inneburit djupare förståelse för
växelströmsmotorns funktion och uppbyggnad. För att få vidare förståelse angående detta moment
studerades 1080Motions produkt 1080Motion Syncro samtidigt som ett antal test utfördes på
växelströmsmotorer som fanns till förfogande. En annan stor del av planeringsfasen har varit att ta
reda på vilken motor som var lämpligast att använda till prototypen i detta projekt. Idén om
transmissionen utvecklades genom att studera och analysera redan befintliga träningsmaskiner som
finns i träningslokaler runt om i Halmstad.
3.1.2 Lösningsförslag
Det första lösningsförslaget var att använda en elektromagnetisk broms för att generera
bromskraften (mer information om bromsens funktion beskrivs i stycket 2.2.1). En analys av
bromsen visade att den inte kunde leverera en rotationskraft utan endast en bromskraft. Detta
medförde att det inte fanns möjlighet att vidareutveckla produkten till den grad att även den
excentriska3 fasen kunde utföras, vilket är ett av målen för detta projekt.
Det andra lösningsförslaget utvecklades efter diskussion med universitetsadjunkten Hans-Erik
Eldemark. Förslaget var att bromsa en permanentmagnetiserad likströmsmotor (läs mer om hur
detta fungerar under stycket 2.2.6). Lösningen var ytterst intressant för projektet eftersom en
likströmsmotor även möjliggör viktgenerering under den excentriska fasen. Likväl visade det sig att
lösningen inte var relevant för detta projekt eftersom likströmsmotorn inte kan leverera en konstant
vid kortslutning. Detta beror på att kraften hos en kortsluten likströmsmotor påverkas av det varvtal
motorn arbetar i, det vill säga kraften är proportionell mot varvtalet.
Det sista och slutgiltiga lösningsförslaget uppkom med hjälp av den information som togs fram
efter en rad tester som utfördes på en likströmsmotor. Förslaget var att bromsa en växelströmsmotor
genom att applicera en likström på dess lindningar och därmed skapa en konstant kraft oberoende
av varvtalet (teorin bakom detta framgår i stycke 2.2.5).

3.2 Styrsystem & gränssnitt
Val av hårdvara respektive mjukvara har gjorts med hänsyn till tidigare erfarenheter och till vad
som anses vara lämpligast för detta projekt där valet stod mellan Arduino Mega [20] eller
Raspberry Pi [21]. I denna studie låg primär fokus i att generera en kraft, inte ta fram ett avancerat
gränssnitt. Därför ansåg projektgruppen att Arduino Mega var en bättre kandidat. Valet baserades
på det faktum att ett operativsystem inte var nödvändigt för detta projekt vilket hade varit ett krav
om implementering utförts via en Raspberry Pi. Fördelen med Arduino Mega är att den inte är lika
komplex som Raspberry Pi. Nackdelen är dock att den inte kan hantera lika mycket data. Valet av
styrsystem medförde att gränssnitt, sensoravkänning och styrningen av drivkrets programmerades i
arduino-miljö, se Bilaga 4.
Arduino Mega är en mikroprocessor som är baserad på en 16-bitars ARM4-kärna. Processorn har 54
digitala ingångar/utgångar där samtliga kan programmeras och 12 av dessa ingångar/utgångar kan
användas som PWM5-utgångar. Vidare har processorn 16 analoga ingångar, 4 UART och en 16
MHz klocka [22].

3

Under den excentriska fasen ansträngs musklerna på ett bromsande sätt
Advanced RISC Machine
5
Pulse-Width Modulation
4
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Processorn kan användas till att utveckla interaktiva objekt där signaler från olika brytare/sensorer
kan avläsas via processorns ingångar. Processorn erbjuder också möjligheten att styra diverse
komponenter såsom motorer. För att uppfylla kravet med ett användarvänligt gränssnitt tog
projektgruppen beslutet att använda en LCD Key Shield med en 16x2 pixel display [23]. Shielden
är anpassad till att passa Arduino Uno men kan även monteras på en Arduino Mega som används i
detta projekt. Integrerad på shielden finns en potentiometer och en femvägs joystick som bör
underlättar förståelsen för användaren när det kommer till vad han/hon behöver utföra för att
generera en kraft, se Figur 3.

Figur 3: LCD Key Shield
16x2 LCD med potentiometer och en femvägs joystick.

3.3 Kraftgenerering
Smithmaskinen PSM144 valdes med hänsyn till dess konstruktion och uppbyggnad, detta på grund
av att Smithmaskinens legering inte var lika voluminös som resterande Smithmaskiner och
medförde att enklare modifikation av Smithmaskinen var möjlig. Fortsättningsvis ansåg
projektgruppen att PSM144 var en lämplig kandidat för att integrera en modifikation i form av
transmission. Valet gjordes därför också med hänsyn till det sistnämnda lösningsförslaget i stycke
3.1.2. Slutligen valdes Smithmaskinen också med hänsyn till kostnaden eftersom majoriteten av
Smithmaskiner översteg projektets totala budget på 15 000kr.
Efter att Smithmaskinens samtliga delar granskats, konstruerades delarna upp i form av parts i
programmet Catia V5 [24]. Smithmaskinens konstruktion kunde därefter analyseras för att lättare få
en överblick över funktionen av det slutgiltiga resultatet, det vill säga, när Smithmaskinen är
integrerad med transmissionen. Konstruktionen manipulerades sedermera i en så kallad product där
samtliga parts monterats samman med villkor mot varandra. Denna funktion i Catia V5 skapade
gynnsammare förutsättningar för utvecklingen av transmissionen.
Catia V5 är ett CAD6-program som ger möjlighet att utforma exakta 3D-mekaniska delar med
intuitivt och flexibelt användargränssnitt, från skiss i ett monteringssammanhang till iterativ
detaljkonstruktion.
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3.3.1 Transmission
Valet av lösning medförde att Smithmaskinen behövde förses med någon form av transmission som
tillåter att en linjär rörelse övergår till en rotationsrörelse. Fortsättningsvis undersöktes möjliga
komponenter så som: drev, drivkedjor m.m. Efter att projektgruppen tagit ett beslut angående vilka
komponenter som var mest lämpliga kunde designen av de delar som tillhör säkerhetsmodulen börja
ta form i Catia V5. Delarna designades i form av parts och monterades samman med den befintliga
produkten som innehåller Smithmaskinens originaldelar. Idén kunde visuellt manipuleras via
funktionen manipulate i Catia V5 och projektgruppen beslutade att tillverka de delar som skulle
tillämpas på Smithmaskinen. För att underlätta samt spara tid under utvecklingsfasen konstruerades
och måttsattes varje del upp i form av ritningar i Catia V5, se Bilaga 5.
3.3.2 Val av motor
Som tidigare nämnt i stycket 3.1.2 beslutade projektgruppen att generera vikt med via en
växelströmsmotor. Följande motorparametrar påverkas utifrån applikationen: att antalet varvtal
(RPM7) påverkas av hastigheten
användaren utför en vertikal rörelse. Den effekt (P) som i sin
tur utvecklas när motorn är i drift, påverkas av hastigheten och den vikt som genereras, se Bilaga 6.
Motor valdes med hänsyn till de beräkningar som tidigare utförts enligt de krav som listats i
kravspecifikationen, se Bilaga 1. För att ta fram en gynnsam motor för detta projekt, var
parametrarna, RPM och effekt essentiella. Det första momentet av motorval syftade till att anteckna
väsentliga värden, så som: diametern d, radien r, mittpunktsvinkeln β för drevet, längden ΔX som
stången kan röra sig vertikalt och den vikt m som ska genereras, se Figur 4.
Det krävdes en beräkning av båglängden [25] enligt ekvationen (1), detta för att undersöka antalet
varv som visade sig under den period som stången rörde sig från start- till ändläge. Beräkning av
antalet varv som drevet roterade utfördes genom att dividera den totala längden ΔX med båglängden
enligt ekvation (2). I enlighet med ekvation (3) multiplicerades värdet från ekvation (2) med 60
(som motsvarar en minut) och ett efterfrågat värde för antalet varvtal uppkom [26].

Motor

Drev
d
b

Startläge
Transmission

Ändläge
Drev
Figur 4: Varvtal baserat på hastighet
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Fortsättningsvis visade uträkningarna att drevet kommer att rotera med en viss hastighet beroende
på den tid det tar användaren att utföra den vertikala rörelsen. En analys utfördes och samtliga
värden plottades ut i Mathematica [27]. Den andra viktiga motorparametern beror på vridmomentet
och är den effektutveckling som skapas när motorn är i drift och räknades ut genom att analysera
det arbete som utfördes under den vertikala rörelsen enligt ekvation (4), där arbetet beror på
sträckan
. Värdet från ekvation (4) sattes in i ekvation (5) och ett resultat
gällande storleken på arbetet som utförs framkom [29].
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Effektutvecklingen är en stor faktor för att motorn inte ska ta skada av värmen som uppstår vid
användning. Generellt utgörs effekten av det arbete som utförs under en viss tid, därför analyserades
och beräknades det arbete som behöver utföras vid användning av en maxvikt på 30 kg.
3.3.3 Kraftreglering
Valet att utveckla det sistnämnda lösningsförslaget medförde att undersökningar på hur motorn
kunde bromsas med olika krafter utfördes. Detta för att besvara frågan: ”Hur ska vikt skapas och
regleras?”. Efter många studier, experiment och tester beslutade projektgruppen att skapa och
reglera vikten med hjälp av en MOSFET8-transistor. Syftet med styrning av transistorn är att reglera
de strömmar som flyter genom transistorn och därmed ge upphov till de efterfrågade krafterna. För
att reglera strömmarna krävs det att transistorn pulsas med olika pulsbredder, det vill säga
pulsbreddsmodulering måste implementeras till styrsystemet. PWM-signalen styr hur transistorn
ska bete sig och därmed hur mycket ström som ska flyta genom transistorn under en specifik tid, se
Figur 5.
En N-kanals MOSFET-transistor har som egenskap att vara normalt inaktiv vilket innebär att
transistorn alltid är avstängd när ingen spänning appliceras på gaten och därmed flyter ingen ström
genom transistorn. På motsvarande sätt flyter maximal ström genom transistorn när en spänning
appliceras på gaten, se Figur 5. Transistorn kan på så sätt användas som en switch med hjälp av
dessa insignaler. Fördelen med att pulsa transistorn är att effektutvecklingen över transistorn förblir
minimal, detta beror förvisso på hur stor/liten
är.
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U
Insignal

t

Utsignal
t
Figur 5: Utsignal över transistor med PWM som insignal

Generellt beror effekten på den spänning och ström som finns i kretsen. När transistorn leder ström
är litet och stort vilket medför att en minimal effekt uppstår över transistorn vid förutsättning att
är litet, där varierar beroende på valet av transistor. Detta innebär att
enligt formel (7).
När transistorn inte leder ström gäller motsvarade, det vill säga, en minimal effekt uppstår över
transistorn då är stort och är litet. Även i detta fall är
.
(6)
(7)

Likströmmen som växelströmsmotorn erhåller kan regleras och styras med hjälp av ovanstående
teknik. Genom att styra likströmmen styrs även kraften som är direkt kopplad med det magnetiska
fältet som uppstår i växelströmsmotorn när en likspänning appliceras på växelströmsmotorns
lindningar. För att erhålla en specifik kraft vid en specifik ström utfördes ett test som gick ut på att
applicera olika strömmar på motorns lindningar. För att konstatera att strömmen är proportionell
mot kraften utfördes praktiska mätningar under testet, se Figur 6. För att bekräfta att de praktiska
testerna matchade de teoretiska beräkningarna utfördes teoretiska beräkningar med hjälp av
ekvation (8). Resultatet av dessa beräkningar applicerades i ekvation (9) vilket medförde att
pulstiderna transistorn bör pulsas med för att få en specifik kraft uppkom. Dessa pulstider antogs
vara de pulstider som transistorn behöver pulsas med för att generera önskad kraft, se Figur 7. (M
motsvarar den tid transistorn är i sitt maximala öppna läge).
(8)

+M
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Figur 6: Specifik kraft vid specifik ström

Figur 7: Pulstider för olika strömmar
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3.4 Säkerhet via sensorer
För att kontrollera om användaren befinner sig i farozonen krävs det att sensorer integreras med
Smithmaskinen. Genereringen av vikt ska upphöra vid samma tidpunkt som användaren uppfattar
att han/hon inte klarar av att lyfta vikten med den kraft som krävs.
1977 uppfann och patenterade Franklin Eventoff teknologin för kraftsensorn FSR 9. Kraftsensorer
används för att tillverka tryckkänsliga ”knappar” och kan appliceras på många områden, bland
annat på musikinstrument och bärbar elektronik. Kraftsensorn består av konduktiva polymer som
ändrar resistansen när en kraft appliceras på dess yta. Sensorns filmlager består av både elektriskt
ledande och icke- elektriskt ledande partiklar som är avskilda från varandra i matrisen. Till skillnad
från andra kraftsensorer är fördelen med FSR dess storlek eftersom tjockleken är mindre än 0.5
millimeter. Nackdelen är att mätningsresultaten kan variera och har en felmarginal på cirka 10
procent [30].
För att eliminera risken för skador har projektgruppen utgått från systemet felsäker design där
Smithmaskinen har försetts med ett sådant system att användarens liv eller hälsa aldrig riskeras. För
att uppnå målet med ett effektivt säkerhetssystem och besvara frågan: ”Hur ska säkerhet uppnås?”
krävs det att användaren aldrig hamnar i farozonen vilket åstadkoms genom att kontinuerligt avläsa
det värde som uppkommer när personen i fråga har ett fast handgrepp runt stången. Projektgruppen
tog beslutet att montera kraftsensorer på ovansidan av stången, en för den vänstra handen och en för
den högra. Om användaren vid något tillfälle släpper taget om stången medför det att processorn
slutar avläsa kraften som appliceras och kraftgenereringen upphör. När signalen mottagits stängs
motorn av vilket innebär att användaren endast behöver hantera stångens vikt. Om användaren utför
en övning på Smithmaskinen och inte har kraft nog att trycka upp stången med den kraft som krävs
behöver användaren endast öppna sin hand för att generering av vikt ska upphöra. På detta sätt
tvingas användaren att alltid kontrollera att han/hon inte befinner sig i farozonen och på så sätt
minimeras risken för olyckor. Sedermera finns det alltid en risk att elektriska komponenter
havererar och upphör att fungera. Därför har projektgruppen beslutat att inte enbart använda en
kraftsensor utan två. Utöver detta har ett nödstopp monterats som bryter strömmen till hela systemet
om kraftsensorerna mot förmodan skulle haverera.

9
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3.5 Test
Mindre omfattande tester har kontinuerligt utförts under hela utvecklingsfasen för att säkerställa att
de generella kraven i detta projekt har uppfyllts. Fortsättningsvis utfördes ett sluttest för att försäkra
det faktum att målet för ett effektivt elektroniskt säkerhetssystem var uppnått.
De tester som utförts är följande:


Drivkrets, MOSFET-transistor
o Pulsa transistorn med olika pulsbredder för att försäkra att spänningen över
var enligt önskemål
o Skicka varierande strömmar via strömmätaren för att sedan avläsa dessa analogt för
att bekräfta att rätt strömmar flyter i kretsen.



Säkerhetstest
o Försäkra att en kraft endast genereras när användaren har ett fast handgrepp runt
stången genom att kontinuerligt avläsa värdet från kraftsensorerna.
o Konstatera att hela systemet faller ur drift genom att bryta strömmen med hjälp av
strömbrytaren.



Test av maskin
o För att försäkra att övningarna känns likvärdiga innan och efter montering av
transmission inviterade projektgruppen in utomstående som fick utföra ett antal
övningar på Smithmaskinen.
o Ett större test utfördes även under Utexpo där mässans besökare fick möjligheten att
testa Smithmaskinen i dess modifierade form.
o Övningar så som knäböj, axelpress och bänkpress har testats i Smithmaskin PSM
144 av utomstående och under testet uppkom informationen att övningarna känns
likvärdiga i jämförelse med andra Smithmaskiner.



Arduino Mega, Gränssnitt
o Skicka/ta emot information från/till gränssnitt. Testet gick ut på att aktivera olika
funktioner via gränssnittet och visa informationen som processorn mottog via
Arduinos visuella funktion Serial.print() [31].



Arduino Mega, Styrsystem
o Skicka/ta emot information från och till styrsystemet. Testet gick ut på att pulsa
transistorn med olika pulstider och avläsa strömmarna som gick i kretsen.
Informationen skrevs ut visuellt i Arduinos mjukvara via funktionen Serial.print()
för att projektgruppen skulle kunna bekräfta att rätt information skickades/togs emot
av processorn.



Sluttest
o Testning av hela systemet för att fastställa att tidigare test fungerar tillsammans med
resterande system.

För en utförligare beskrivning av utförandet av de olika testerna, se Bilaga 8.
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4. Resultat
I detta kapitel framförs de resultat som med hjälp av metoderna i kapitel 3 arbetats fram under
projektets gång.

4.1 Styrsystem & gränssnitt
I detta projekt har arduino-bibliotek tillämpats i mjukvaran och resultatet av detta är att koden blivit
enklare att förstå och samtidigt lättare att bygga vidare på. All programmeringskod som
implementerats har skrivits med avseende för vidareutveckling.
Ett gränssnitt utvecklades för att hantera inkommande information som matas in av användaren via
display. Se flödesschema för gränssnitt i Figur 8.

Inväntar
användare
Vald vikt?

Nej

Styrsystem
Ja

Sensorer
Generera
kraft
Figur 8: Flödesschema
Ett flödesschema som förklarar hur systemet ska tolkas
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4.2 Kraftreglering
Specifika strömmar ger upphov till specifika krafter vilket i sin tur stämmer överrens med de
praktiska tester som utförts under projektets utvecklingsfas. Rent konkret innebär detta i praktiken
att högre ström ger högre motstånd för användaren, se Tabell 2.
Resultatet i Tabell 2 visar uträknade värden enligt ekvation (8) som jämförs med värden från
praktiska tester som uppmätts med dynamometer. Resultatet visar att uträkningarna stämmer
överrens med de praktiska tester som utfördes med dynamometer under utvecklingsfasen.
Input (Vikt [kg])
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25

Beräknad ström [mA] enligt ekvation
(8)
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
4096
4608
5120

Verklig ström [mA] enligt praktiska
tester, uppmätt med dynamometer
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
4096
4608
5120

Tabell 2: Jämförelse mellan beräknade värden och praktiska tester
Uträkning av ström vid viss kraft oberoende på PWM-signal

Beräknade strömvärden från Tabell 2 tillämpades i ekvation (9) vilket resulterade i de pulstider
(arbetscykler) som listas i Tabell 3. De pulstider som listats i Tabell 3 är de förväntade pulstiderna
eftersom sambandet mellan ström och pulstid antagits vara linjärt under projektets utvecklingsfas.
Input (Vikt [kg])
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25

Beräknad ström [mA] enligt ekvation
(8)
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
4096
4608
5120

Arbetscykel [Puls] enligt ekvation (9)

Tabell 3: Förväntade pulsvärden
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255
238,68
222,36
206,04
189,72
173,4
157,08
140,76
124,44
108,12
91,8
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Vid inmatning av pulstider från Tabell 3 uppkom inte de förväntade strömmarna vilket antydde på
att sambandet mellan ström och pulstid trots allt inte var linjärt. De faktiska strömmarna som
uppkom vid inmatning av de olika pulstiderna listas i Tabell 4 där förväntad ström jämförs med
faktisk ström.
Arbetscykel [Puls] enligt ekvation (9)
255
238,68
222,36
206,04
189,72
173,4
157,08
140,76
124,44
108,12
91,8

Förväntad ström [mA]
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
4096
4608
5120

Faktisk ström [mA]
0
35
125
280
495
775
1100
1500
1940
2460
3030

Tabell 4: Jämförelse mellan förväntade strömmar och faktiska strömmar

Tabell 5 visar de faktiska pulserna som gav de förväntade strömmarna och som även är de pulstider
som används för att pulsa transistorn. Sambandet mellan ström och pulstid togs fram genom att
manuellt mata in olika pulstider till styrsystemet och samtidigt avläsa den integrerade strömmätaren
till den tidpunkt då ett förväntat strömvärde uppkom. Sambandet mellan ström och pulstid visade
sig vara olinjärt under projektets utvecklingsfas, därför styrs strömmarna genom transistorn med
hjälp av pulstiderna listade i Tabell 5. En ekvation för det olinjära sambandet mellan ström och
pulstid togs inte fram. Däremot plottades pulstiderna upp i en graf, se Figur 9.
Manuella inmatningar av
arbetscykel [Puls]
255
189
161
139
121
102
88
74
61
48
39

Faktisk ström [mA] vid olika
arbetscyklar
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
4096
4608
5120

Faktisk vikt [kg] uppmätt
dynamometer
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25

Tabell 5: Faktiska pulstider som ger önskade strömmar och krafter
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Figur 9: Faktiska pulstider

Resultatet av ett test som genomfördes under projektets utvecklingsfas visade att en backspänning
(EMK10) som genererades av växelströmsmotorn uppstod. Backspänningen påverkade strömmen
som applicerades på lindingarna som i sin tur påverkade den kraft som genererades vilket
resulterade i ett strömfall beroende på varvtalet när en övning utfördes. På grund av haveri av
strömmätare och tidsbrist tog projektgruppen beslutet att inte lägga fokus på problemet utan istället
lades fokus på att ta fram en fungerande prototyp i tid till Utexpo. Dock diskuterade projektgruppen
problematiken kring EMK och resultatet av diskussionen framförs i kapitel 5.

4.3 Säkerhet
Sensorer har monterats på stången med funktionen att skicka ett analogt värde till processorn, se
Tabell 6. När ett analogt värde under 900 skickas till processorn, det vill säga när användaren
släpper taget om stången, slutar styrsystemet driva drivkretsen och motorn slutar därmed generera
kraft. Detta resulterar i att användaren endast behöver hantera stångens vikt på 15 kg vilket ökar
säkerheten för användaren och minskar därmed risken för skador.
Analogt värde
>900
<900

OK

INTE OK

Utfall

X
X
Tabell 6: Utfall av sensormätning

10
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Systemet genererar vald vikt
Systemet genererar ingen vikt
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Säkerhetssystemet och transmissionen som utvecklas under detta projekt har minimal eller ingen
påverkan på Smithmaskinens egenskaper. Detta bekräftades genom att utföra tester före och efter
montering av säkerhetsmodul. Projektgruppen inviterade in utomstående studenter som fick utföra
ett x antal repetitioner innan montering av transmission och ett x antal repetitioner efter att
transmissionen monterats på Smithmaskinen. Känslan av att pressa skivstången upplevdes vara
likvärdig av alla medverkande. Fortsättningsvis utfördes ett större test under Utexpo där mässans
besökare fick möjligheten att testa Smithmaskinen. Ett x antal personer testade maskinen under
mässan och utfallet blev att känslan av att pressa skivstången upplevdes vara likvärdig/bra av alla
medverkande.
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4.4 Sammanfattning av resultat


Ett styrsystem har tagits fram med syftet att:
o Ta emot och skicka information via gränssnittet
o Kontrollera säkerhetssensorernas värden för att tillåta kraftgenerering
o Reglera spänningarna till drivkretsen via PWM-signal för att generera en kraft



Ett gränssnitt har utvecklats med funktionerna att:
o Tillåta användaren att välja önskad vikt via en rotationsenkoder, se Figur 10
o Tillåta användaren att öka och sänka styrkan på display via en femvägs joystick, se
Figur 10.

Rotationsenkoder

Femvägs joystick

Figur 10: Val av vikt via gränssnitt



En drivkrets har konstruerats med funktionen att:
o Ta emot information i form av PWM-signal för att reglera spänningarna och
strömmarna efter önskad vikt, se Figur 11
o Läsa av strömmarna som flyter genom kretsen för att kontrollera att strömmarna inte
förändras

Figur 11: Drivkrets
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En modifikation i form av en transmission har utförts på Smithmaskin PSM144 med syftet
att:
o Förbinda motor med resterande konstruktion, se Figur 12 respektive Figur 13 för
hela transmissionen.

Figur 12: Utväxling

Figur 13: Transmission
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5. Diskussion
Användning av en Arduino Mega som styrenhet har visat sig vara en bra lösning i detta projekt
eftersom Arduino erbjuder ett bibliotek med breda valmöjligheter. Problem uppstod dock när
processorn skulle pulsa transistorn samtidigt som den behövde hantera gränssnittet. Problemet med
detta var att det uppstod en oönskad fördröjning i PWM-signalen. Detta medförde att en sekundär
Arduino Mega behövde användas för att hantera pulstiderna vilket resulterade i att förekomsten av
oönskade fördröjningar upphörde. Målet för detta projekt var att utveckla ett enkelt och lättförståligt
gränssnitt, vilket har uppfyllts med Arduino Mega. Vid vidareutveckling kommer Arduino Mega
troligtvis behöva bytas ut mot en processor som ger möjligheten att utveckla ett mer avancerat
gränssnitt än det som utvecklats under detta projekt.
Under detta projekt har projektgruppen utgått från de brister som finns i 1080Motions system. Den
största bristen med maskinen 1080Motion Syncro är bristen på ett bra säkerhetssystem. Utöver de
nödstop som finns utom räckhåll för användaren när en övning utförs finns det ingen annan
säkerhet. I detta projekt har säkerheten varit en stor faktor. Därför valde projektgruppen att montera
sensorer på stångens ovansida. Sensorernas uppgift är att känna av ett tryck som appliceras runt
stången och endast när ett tryck indikerats ska det genereras en kraft. Detta medför att vid det
exakta tillfället användaren känner att han/hon inte orkar hantera den kraft som valts behöver
användaren endast öppna sina händer för att generering av kraft ska upphöra. Detta medför i sin tur
att användaren aldrig behöver hantera mer än stångens vikt på 15 kg när ett tryck inte appliceras
runt sensorerna. En analys av Technogyms produkt EasyLine utfördes inte eftersom projektgruppen
fokuserade sig på att leverera en konstant kraft via motorer. Förstudien visade att Technogym
använder sig av kolvar för att generera en kraft vilket medförde att deras system inte var av intresse
för just denna studie.
Projektgruppen ansåg att det lämpligaste sättet att styra strömmen var via en MOSFET-transistor
eftersom transistorn är enkel att kontrollera och effektförlusten är liten. Transistorn klarar även av
att hantera höga spänningar och strömmar vilket var till projektets fördel eftersom motorn behövde
matas med en ström mellan 0-5.12A och en spänning på 30V. Rent teoretiskt skulle
kraftgenereringen kunna styras via ett strömaggregat men detta är dock inte lämpligt för detta
projekt eftersom ett av målen var att utveckla ett användarvänligt gränssnitt, vilket görs via en
processor. I resultatet konstaterades det att sambandet mellan ström och kraft var linjärt vilket
underlättade vid vidare beräkningar av ekvationer. Dock visade sig sambandet mellan ström och
PWM-signal vara olinjärt vilket resulterade i att en ekvation inte kunde framställas utan istället
pulsades transistorn med pulstider enligt Tabell 5. En ekvation hade i mån av tid framställts, dock
ämnar projektgruppen ta fram en ekvation för detta vid vidareutveckling av projektet. Att PWMsignalen är olinjär beror på det faktum att motorn är induktiv. Med detta menas att när transistorn
pulsas med en viss pulstid går detta förvisso väldigt snabbt men i och med att motorn har en inre
resistans i form av spole medför det att det tar en viss tid för strömmen att uppnå sitt maximala
värde vilket leder till att sambandet mellan PWM-signal och ström inte kan antas vara linjärt.
Vad gäller anslutning mellan motor och stång via en transmission var ett av alternativen att använda
drev med remmar men dessa visade sig dock vara kostsamma. Det andra alternativet som
presenteras i Figur 13 är inte det mest optimala eftersom kedjor/kedjehjul kan utföra ett större oljud
än vad drev/remmar gör. Dessutom kan kedjor sträcka ut sig upp till några centimeter beroende på
kedjans längd vilket kräver att en justering behöver utföras vid eventuell service av Smithmaskin.
Val av kedja gjordes dock med hänsyn till projektets budget. Placeringen av motor baseras på att
spara plats, vara otillgänglig samt inte vara i vägen för användaren. Under detta projekt har
prototypen utvecklats på ett sätt som gör den så pedagogisk som möjligt.
25

Modern Träningsmaskin
Detta innebär att transmissionen är fullt synlig, vilket medför att en viss klämrisk finns. Detta är
dock ett moment som projektgruppen ämnar åtgärda vid vidareutveckling.
Sent i projektet upptäcktes ett strömfall som uppstod i motorn när en övning utfördes. Efter
diskussion med universitetsadjunkterna Hans-Erik Eldemark och Thomas Munther bekräftas det att
ett EMK uppstod i motorn. Utvecklingen av projektet tog en ny vändning eftersom transistorn
numera också skulle ha funktionen av ett reglersystem där transistorn inte enbart kommer arbeta
med att leverera en konstant ström, utan även arbeta med att kompensera för det strömfall som
uppstår på grund av motorns EMK. Lenz lag säger att om en inducerad ström flyter i kretsen blir
dess riktning alltid sådan att den motverkar det som producerade den, det vill säga att orsaken till
induktion motverkas när en inducerad spänning ger upphov till en inducerad ström [32]. För att
motverka detta fenomen beslöt projektgruppen att ta fram ett reglersystem där drivkretsen skulle
kompenseras med det strömfall som uppstod i kretsen men eftersom strömmätaren havererade i
projektets slutfas hann projektgruppen inte åtgärda problemet. En annan möjlighet hade varit att öka
utväxlingen på transmissionen vilket hade medfört att fenomenet inte hade uppkommit vid lägre
varvtal. Dock var en större utväxling inte möjlig på grund av platsbrist i konstruktionen och delvis
på grund av att det inte fanns mindre drev på marknaden som motsvarade de drev som användes i
detta projekt. En annan möjlighet vore att byta motor men i och med att projektet hade en fast
budget på 15 000kr var inte detta möjligt eftersom inköp av motor redan utförts. Att använda en
släpringad motor hade gett projektgruppen möjligheten att komma åt motorns lindningar och låta
strömmen som skapas i motorn ”brinna upp” i ett motstånd.
Att använda FSR-sensorer som en del av projekts säkerhetssystem har visat sig vara en bra lösning
eftersom sensorerna jobbar i realtid och ger ett exakt värde beroende på den kraft som appliceras.
Detta gör systemet väldigt säkert eftersom minsta värde under 900 får motorn att sluta generera den
valda vikten. Ett annorlunda sätt att göra det på vore att applicera någon typ av ljussensor alternativt
ultraljudssensor för att indikera när ett handgrepp finns runt stången. Dock var målet i detta projekt
att ta fram ett enkelt men säkert system, vilket uppfylls med hjälp av FSR-sensorerna.
De val som projektgruppen har gjort under projektets gång har medfört att budgeteringen inte har
överskridits. Att budgeten kunnat hållas låg beror på det faktum att projektgruppen valde att
konstruera hela transmissionen själva med hjälp av maskiner som fanns till förfogande. Vidare lades
det mycket tid att hitta en lämplig men samtidigt mindre kostsam motor för att eliminera risken att
överskrida budgeten till den gränsen att projektet inte skulle vara genomförbart. Tack vare
handledare Kenneth Nilsson kom vi i kontakt med ett lokalt företag som reparerar/säljer alla sorters
motorer till vettiga kostnader. Hade valet gjorts att skicka iväg konstruktionsdelar för tillverkning
hade budgeten bräckts i projektets startfas. Många lösningar har varit innovativa och smarta. Denna
studie har visat att det är fullt rimligt att utveckla en prototyp av en motordriven träningsmaskin
med ett integrerat säkerhetssystem till en rimlig kostnad.
Denna studie har bidragit till att projektgruppen blivit flera erfarenheter rikare, allt från teamwork,
budget och tidsplanering men också till att skriva rapport och förutse problem. Primärt borde en
bättre förstudie genomförts under projektets startfas vilket hade resulterat i att projektgruppen
kunnat spendera mindre tid på förstudien under projektets slutfas. Ytterligare en erfarenhet som
gruppen tagit lärdom av under projektets gång är att utforska möjligheter för fler lösningar och inte
enbart låsa sig vid en idé. Tidplaneringen har följts, trots detta fick projektgruppen lägga viss
övertid på projektet.
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6. Slutsatser
Detta projekt har visat att det är möjligt att reglera strömmar via en MOSFET-transistor genom att
styra PWM-signalen från Arduino Mega och på så sätt skapa olika krafter som motorn kan
generera. Projektet har även visat att det är möjligt att modernisera träningsmaskiner genom att
utrusta maskinerna med motorer och elektroniska säkerhetssystem samt modifikation i form av
transmission. Projektgruppen drog slutsatsen att en kraft går att reglera och styra med hjälp av
MOSFET-transistorer, därför förmodas det också att denna lösning även kan appliceras på andra
sorters träningsmaskiner. Säkerheten för maskinen har fastställts genom att utrusta den med
sensorer som känner av när användaren vill respektive inte vill använda vikt. Gällande
träningsövningarna dras slutsatsen att övningarna upplevs vara likvärdiga med eller utan
transmission.
Projektgruppen har utvecklat ett effektivt elektroniskt säkerhetssystem till en Smithmaskin som kan
användas som ett alternativ till redan befintliga Smithmaskiner. Projektet har även lyckats att
minimera onödiga belastningar på kroppen (användaren slipper hantera lösa vikter) genom att ha
utvecklat ett gränssnitt för användaren som går ut på att användaren ska kunna välja en förinställd
vikt med ett intervall på 5kg. Projektet anses ha uppfyllt alla högprioriterade krav som listats i
kravspecifikationen, se Bilaga 1. Fortsättningsvis har alla mål blivit uppfyllda samtidigt som
problemformuleringarna blivit besvarade. Vidare har projektgruppen lärt sig att programmera i
Arduino-miljö där fokus har lagts på att förstå PWM och seriell kommunikation mellan två
processorer. Projektet har även visat hur en växelströmsmotor bromsas med hjälp av en
likspänning, hur bromsstyrkan styrs via transistorer samt hur olika komponenter påverkar kretsens
helhet.
När det gäller budgeteringen har projektgruppen varit aktiva gällande att hitta sponsorer där Almi
Företagspartner Halland AB var projektets huvudsponsor. Utöver Almi har projektet blivit sponsrat
av Västsvenska Träningsprodukter [33] som gav projektgruppen ett rabatterat pris på Smithmaskin
PSM144 i utbyte mot reklamplats på de posters som användes under Utexpo. Projektets omfång och
mål har också bidragit till billiga och enkla lösningar vilket i sin tur har bidragit till att uppfylla
kraven i kravspecifikationen angående budgeten.
Några erfarenheter som gruppen lärt sig är: hur en strömledare beter sig i ett stationärt magnetiskt
fält samt att räkna på utväxlingar och hantera industrimaskiner för tillverkning av transmission. Det
primärt mest avancerade har för projektgruppen varit att förutse problem t.ex. projektets omfattning
samt rapportskrivningen.
I detta projekt har målet varit att urvalet av alla komponenter, i största möjliga mån, ska ske med
hänsyn till möjligheten att vidareutveckla prototypen. Vid vidare utveckling av projektet ska
övningar i den excentriska fasen kunna utföras. Ett mer avancerat gränssnitt bör utvecklas där en
bättre display med mer funktioner bl.a. ligger i fokus. Målet är även att bygga in tranmissionen för
att undvika eventuell klämrisk.
Denna studie visade att det finns flera olika sätt att generera en kraft men projektgruppen ansåg att
det lämpligaste sättet för detta projekt var att använda en motor. Detta på grund av att de flesta
tekniska metoder tar för mycket plats och dessutom kan majoriteten av dem inte leverera en
konstant kraft. Slutsatsen av detta är att projektgruppen anser ha tagit rätt beslut vad gäller
utveckling av lösningsförslag.
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1. Inledning
Kraven presenteras i en tabell enligt nedan. Den första kolumnen anger vilket kravnummer det är
och är löpande i hela dokumentet. Andra kolumnen anger vilket tillstånd det är på kravet. Den tredje
kolumnen anger vad kravet är och den fjärde kolumnen anger vilken prioritet kravet har. Där 1 är
baskrav som ska uppfyllas, 2 och 3 är krav som ska göras i mån av tid.
Krav nr x

Tillstånd

Kravtext för krav
nr x

Prioritet

1.1 Parter
De parter som är involverade i projektet är följande: Kenneth Nilsson som är handledare för detta
projekt samt blivande mekatronikingenjörerna Daniel Albinson och Fisnik Behramaj.

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att utveckla en prototyp som förhindrar skador vid användning av
Smithmaskinen. Syftet är också att integrera ett automatiserat system för viktgenerering för att
användaren ska slippa hantera lösa vikter.

1.3 Mål
Målet med projektet är att utveckla en anordning via en teknisk lösning som kan användas som ett
alternativ till dagens mekaniskt drivna träningsmaskiner. Vidare är målet att minimera onödiga
belastningar på kroppen. Därför är målet också att eliminera användning av fysiska vikter genom att
utveckla ett gränssnitt för användaren. Dock ska känslan av att ”pressa en skivstång” bevaras.

1.4 Avgränsning
I detta projekt kommer det tas fram en prototyp av en träningsmaskin där själva maskinen inte
kommer tillverkas utan modifiering kommer ske på en maskin som redan finns på marknaden.

1.5 Bakgrundsinformation

Projektägarna upptäckte en brist i säkerheten vad gäller användning av Smithmaskinen1. Bristen är
att de mekaniska säkerhetsmodulerna går att manipulera. Vid manipulation utsätter sig användaren
av träningsmaskinen sig själv för onödig risk för skador. För att en användare ska kunna utföra sina
övningar i en Smithmaskin måste han/hon fysiskt lyfta upp vikter för att sedan applicera dessa på
maskinen. Detta kan i sin tur medföra till skador om lyften inte utförs rätt.
I detta projekt ska det tas fram ett system där användaren måste använda sig av säkerhetsmodulerna
för att kunna manövrera träningsmaskinen vilket bör förhindra eventuella skador. För att eliminera
risken för skador vid förflyttning av fysisk vikt kommer vikt att genereras via en elektroteknisk
lösning. Vikten kommer endast att genereras när användaren har greppat tag i stången där sensorer
är fastmonterade. Om användaren försöker manövrera maskinen utan att ha ett bra grepp runt
stången kommer en vikt alltså inte att generas.

1

Smithmaskinen är en träningsmaskin som används vid styrketräning och består av en skivstång som är fixerad på två stålskenor
som endast tillåter vertikal rörelse.
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2. Översikt av systemet
Systemet kommer bestå ut av en motor, en display, en knappsats och två sensorer där samtliga
kommer att styras via en processor.

Figur 1 Översikt av helsystem

2.1 Grov beskrivning av produkt
Produkten ska eliminera skaderisken vid användning.

2.2 Produktkomponenter
Prototypen kommer bestå utav en Smithmaskin, en processor, en motor, en LCD skärm med
integrerat knappsats och två kraftsensorer.
Prototypen kommer också bestå av kedjehjul, kedja, kullager och stål stång.

2.3 Ingående delsystem




Automatiserad viktgenerering
Styrenhet
Gränssnitt

2.4 Generella krav på hela systemet
Krav nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tillstånd
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original

Kravtext för krav nr x
Mekaniska säkerhetsmoduler ska inte vara manipulerbara
Generering av vikt sker endast under den koncentriska fasen
Start/Stop av system via handgrepp av stång
Relativt tyst vid användning
Ingen vikt kan genereras vid eventuellt strömavbrott
Nödstop ska finnas tillgängligt
Användarvänligt gränssnitt

4

Prioritet
3
1
1
2
1
3
3
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3. Delsystem 1: Automatiserad viktgenerering
Delsystemet består av en Smithmaskin, e motor, flera kedjehjul, kedjor, kullager och diverse
mekaniska komponenter som tillverkas och tillämpas på PSM 144.
Krav nr
8.
9.
10.
11.

Tillstånd
Original
Original
Original
Original

Kravtext för krav nr x
Motorn ska endast simulera en maxvikt på 30 kg
Konstant vikt oberoende av hastighet på övning
Jämviktsfördelning vänster/höger
Upplösningen i vikt ska vara +/- 5kg

6

Prioritet
1
1
2
1
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4. Delsystem 2: Styrenhet
Delsystemet består av en Arduino Mega.
Krav nr
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tillstånd
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original

Kravtext för krav nr x
Styra motorn
Reglera strömmen beroende på det spänningsfall som uppstår
när en övning utförs
Skicka data till gränssnitt
Ta emot data från gränssnitt
Ta emot signal från sensorer
Avläsa strömmen i kretsen
Avläsa kraften som appliceras runt stången vid användning

8

Prioritet
1
3
1
1
1
1
3

Modern Träningsmaskin

9

Modern Träningsmaskin

5. Delsystem 3: Gränssnitt
Delsystemet består av en LCD skärm med 5-vägs mini joystick som funderar som navigation och en
rotationsenkoder för val av vikt.
Krav nr
19.
20.
21.
22.
23.

Status
Original
Original
Original
Original
Original

Kravtext för krav nr x
Ta emot information från processor
Ska endast vara möjligt att välja vikt med 5 kg intervall
Meddela processorn att användaren gjort sitt val av vikt
Meddela processorn att återställa viktgenereringen
Välja vikt via rotationsenkoder

10

Prioritet
1
1
1
2
2
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6. Krav på vidareutveckling
I detta projekt kommer en prototyp att utvecklas. Fokus har lagts på den koncentriska fasen vilket
medför till att vidareutveckling av den excentriska fasen är nödvändig.
Krav nr
24.
25.

Status
Original
Original

Kravtext för krav nr x
Prioritet
All dokumentation ska finnas i elektronisk form
1
Vikt ska genereras under den koncentriska och excentriska
1
fasen

12
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7. Ekonomi
Krav nr
26.
27.

Status
Original
Original

Kravtext för krav nr x
Prioritet
Alla inköp görs av projektägarna
1
Den totala kostnaden för prototypen får inte överskrida 17000
2
kr, som är budgeten för projektet.

14

Modern Träningsmaskin

15

Modern Träningsmaskin

8. Dokumentation
De dokument som ska finnas tillgängliga för vidareutveckling listas nedan.
Krav nr
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Status
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original

Kravtext för krav nr x
Examensrapport
Testspecifikation
Kravspecifikation
Tidsplan
Loggbok
CAD-ritningar
Samtliga dokument ska skrivas på svenska

16

Prioritet
1
1
1
1
2
2
2
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9. Kvalitetskrav
Krav nr
1.

Status
Original

Kravtext för krav nr x
Prototypen ska ha testats med testprotokoll mot
specifikationerna

18

Prioritet
1

Bilaga 2: Projektplan

Projektplan för examensprojekt
1. Introduktion
Under de senaste åren har antalet olyckor inom sportvärlden uppmärksammats i form av filmklipp
som spridits via sociala medier. I synnerhet vad gäller bänkpress. Olyckor förekommer även vid
användning av andra träningsmaskiner och redskap, dock är användning av bänkpress en av de
träningsmaskiner som lett till dödsfall. Överbelastning av denna träningsmaskin har medfört till att
personen i fråga inte orkat lyfta upp vikten med den kraft som krävdes. Detta medför till att
personen som tränar får hela vikten över sig, vilket i sin tur kan leda till svåra skador.

2. Syfte
Syftet med projektet är att utveckla en prototyp som förhindrar skador vid användning samt att
utveckla ett elektroniskt system som ger användaren möjlighet att välja vikt via ett interface.
Dessutom ska känslan av ”pressa en skivstång” bevaras.

3. Metod





Förstudie
Konstruktion
Implementation
Testning

3.1 Kunskapsläge
I detta projekt behövs det göras en fördjupning i vad det finns för liknande lösningar i dagsläget, hur
säkerheten uppnås och hur känslan att ”pressa en skivstång” bevaras via en teknisk lösning. Vidare
behövs fördjupning i hur motorer fungerar, hur ett gränssnitt mellan processor och reglersystem
byggs upp samt hur en av konstant kraft genereras.

3.2 Specifikation av uppgift
För att ta fram en tillräcklig specifikation av uppgiften ska det skrivas en utförlig kravspecifikation
där vi listar de krav som vi ställer på projektet. De behov som ska tillfredsställas är våra egna
eftersom vi står som projekt ägare. Specifikation är tillräckligt bra när den uppfyller alla de krav
som blivit listade i kravspecifikationen.

3.3 Metodbeskrivning
I första hand kommer vi att ta fram en projektplan och en tidsplan. Efter detta kommer vi göra en
förstudie. Efter förstudien kommer vi ta fram en kravspecifikation samt testspecifikation. När dessa
moment har färdigställts kommer val av teknisk lösning och komponenter att göras.
I detta projekt kommer vi använda oss av en smithmaskin1 som kommer att modifieras för att passa
våra specifika krav enligt kravspecifikation. Vikten ska genereras elektroniskt och sensorer ska
monteras för att förhindra att användaren utsätts för skador. Elektronisk styrning och motorer att
kommer användas. (Specifikt vilket styrsystem och motor som kommer att användas vet vi inte i
dagsläget).I nuläget vet vi inte exakt vilka experiment som kommer att utföras, det vi vet är att vi
under någon tidpunkt kommer behöva testa träningsmaskinen fysiskt.

1

Smithmaskin är en maskin som används vid styrketräning. Den består av en skivstång som är fixerad via stålräls som endast tillåter vertikal rörelse

Projektägaren står för alla utgifter för projektet. Efter projektets slut kommer fakturor och kvitton
att skickas till vår sponsor Almi Företagspartner Halland AB.

3.4 Analys av resultat
Verifiering av uppgiften görs genom att kontrollera att alla krav enligt kravspecifikationen har blivit
uppfyllda och att alla tester utförts felfritt. Verifiering av ett flödesschema kommer att ske för att
kunna följa de steg systemet ska utföra.
Det som kan gå fel i projektet är att det blir svårt att fördela lika stor kraft på stångens ändar och att
vi inte hinner färdigt eftersom projektet är väldigt omfattande.

3.5 UTExpo
Planen är att visa upp en fullt fungerande prototyp av träningsmaskinen där möjlighet att testa den
ska finnas. Vid testning av prototypen ska det finnas möjlighet att välja en specifik vikt och efter
valet ska vikten genereras via elektriskt drivna motorer.
Det intressanta med projektet är att användning av fysiska vikter inte förekommer samtidigt som
träningsmaskinen kommer ha ett smart säkerhetssystem.

Bilaga 3: Tidsplan

Bilaga 4: Källkod
#include <LiquidCrystal.h>
#include "LCDKeyShield.h"
#include "FSR.h"
#include "Logo.h"
#include "JoyStick.h"
#include "Current.h"
#define Poten 1
#define intervall 5
int sample[1000];
int pos = 0;
int potenDir = 3;
LCDKeyShield mainLCD(3, 2, 0, 50, intervall); //Pin, Pin, Min, Max, Interval
FSR rightFSR(15);
Logo start;
JoyStick cont(0);
Current measure;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(Poten, weightChoice, FALLING);
mainLCD.initLCD();
//Skriver ut text för logo
start.MoTr();
start.CopyRight();
start.CreatedBy();
start.GForce();*/
mainLCD.startText();
}
void loop() {
rightFSR.printFSRMeasure();
Serial.println(analogRead(A0)); //Läsa av enkoderknappen.
while(analogRead(A0) < 810 && analogRead(A0) > 800 ){
mainLCD.LCDprint(0,2,"Avstand Display");
Serial.println(analogRead(A0)); //Läsa av enkoderknappen.
}

if(potenDir == 1 || potenDir == 2){
mainLCD.weightChoice(potenDir);
mainLCD.printGenWeight(11, 0);
potenDir = 0;
if(delayMillis(1200)){
mainLCD.clearRow(1);
}
}
cont.JoyStickControl(2);

measure.controlValue(0);//mainLCD.getWeight()); //Justering av ström
}
void weightChoice(){
boolean dir = digitalRead(2);
if (dir) {
potenDir = 2;
}else{
potenDir = 1;
}
}
boolean delayMillis(long mil){
long currentMillis = millis();
mil = currentMillis + mil;
while(currentMillis < mil && potenDir == 0){
currentMillis = millis();
}
if(currentMillis >= mil){
return true;
}else{
return false;
}
}

#include "Current.h"
#define analogPin A8
#define milliConverter 1000
#define currentAtFiveKG 1024

Current::Current(){
Serial1.begin(9600);
_maxEngineCurrent = (float)5120/(float)milliConverter;
_maxEngineWeight = (float)25;
_barWeight = (float)15;
_maxCurrent = (float)8000/(float)milliConverter;
_maxAnalogPulse = (float)255;
_dutyCycle = 25;
_lineEngineK = engineK();
_lineTransistorK = transistorK();
}
int Current::controlValue(int chosenWeight){
long readCurrent = 0;
int actuallCurrent;
int averageCurrent = 0;
int nSamples = 1000;
float mEngine;
float chosenCurrent;

//Sampling av aktuell strom.
for(int i = 0; i < nSamples; i++){
readCurrent = readCurrent + analogRead(analogPin);
}
averageCurrent = readCurrent/nSamples;
if(averageCurrent - _oldReadCurrent == 1){
averageCurrent = averageCurrent - 1;
}
_oldReadCurrent = averageCurrent;
if(averageCurrent < 509){
averageCurrent = 509;
}
//Faktiskt varde i mA
actuallCurrent = (averageCurrent - 509)*122;
//Vikten som anvandaren valt i A
chosenCurrent = ((float)chosenWeight)/(float)_lineEngineK;
float compansateWithCurrent = chosenCurrent - actuallCurrent;
_pulse = weightToPulse(chosenWeight);

Serial1.println(addZero(_pulse));
}
String Current::addZero(int input){
String output = String(input);
if(input < 9){
output = String(0) + String(0) + input;
}else if(input < 99){
output = String(0) + input;
}
return output;
//Skriver ut strÃ¤ngen av vikt till displayn
}
float Current::engineK(){
return ((float)_maxEngineWeight)/((float)_maxEngineCurrent);
}
float Current::transistorK(){
return (float)(_maxAnalogPulse)/(float)(-_maxCurrent);
//return ((float)_maxCurrent)/((float)255);
}
int weightToPulse(int chosenWeight){
switch(chosenWeight/intervall*currentAtFiveKG){
case 0:
return 255;
break;
case 1024:
return 161;
break;
case 2048:
return 123;
break;
case 3072:
return 91;
break;
case 4096:
return 63;
break;
case 5120:
return 43;
break;
default:
return 0;
break;
}
}

#include "FSR.h"
FSR::FSR(int Pin){
_Pin = Pin;
}
int FSR::readValue(){
return analogRead(_Pin);
}

void FSR::printFSRMeasure(){
if(pos<100){
int newValue = rightFSR.readValue();
sample[pos] = newValue;
pos++;
delay(10);
}else{
int Average = sample[0];
int MinValue = sample[0];
int MaxValue = sample[0];
for(int i=1; i<pos; i++){
Average = Average + sample[i];
if(sample[i] < MinValue){
MinValue = sample[i];
}
if(sample[i] > MaxValue){
MaxValue = sample[i];
}
}
Average = Average / pos;
Serial.print("Min: ");
Serial.println(MinValue);
Serial.print("Max: ");
Serial.println(MaxValue);
Serial.print("Average: ");
Serial.println(Average);
Serial.println("Ny person!!!");
pos = 0;
}
}

#include "JoyStick.h"
#define ContrastPin

10

JoyStick::JoyStick(int JoyStickPin){
_JoyStickPin = JoyStickPin;
_Contrast = 255;
_PositiveVote = 0;
_NegativeVote = 0;
pinMode(ContrastPin, OUTPUT); //Backligth
analogWrite(ContrastPin, _Contrast);
}
void JoyStick::JoyStickControl(int interval){
int readvalue = analogRead(_JoyStickPin);
if (readvalue < 50){ //Left
_Contrast = _Contrast - interval;
if(_Contrast < 0){
_Contrast = 0;
}
analogWrite(ContrastPin, _Contrast);
delay(10);
}else if(readvalue < 150){ //UP
_PositiveVote++;
while(readvalue <150 && readvalue >50){
readvalue = analogRead(_JoyStickPin);
}
}else if(readvalue < 250){
//Right
_Contrast = _Contrast + interval;
if(_Contrast > 255){
_Contrast = 255;
}
analogWrite(ContrastPin, _Contrast);
delay(10);
}else if(readvalue < 450){
//Select
mainLCD.LCDprint(0, 1, "Ja: " + String(_PositiveVote));
mainLCD.LCDprint(8, 1, "Nej: " + String(_NegativeVote));
delay(200);
analogWrite(ContrastPin, _Contrast);
while(readvalue < 450){
readvalue = analogRead(_JoyStickPin);
}
}else if(readvalue < 700){
_NegativeVote++;

//Down

while(readvalue < 700 && readvalue > 450){
readvalue = analogRead(_JoyStickPin);
}
}else if(readvalue < 850){
//Poten Button
_Contrast = 255;
analogWrite(ContrastPin, _Contrast);
}
mainLCD.clearRow(1);
}

#include <LiquidCrystal.h>
#include <Arduino.h>
#include "LCDKeyShield.h"
LiquidCrystal LCD(8, 9, 4, 5, 6, 7);
LCDKeyShield::LCDKeyShield(int PotenButton, int PotenRot, int minWeight, int maxWeight, int
weightInt) {
_weight = minWeight;
_minWeight = minWeight;
_maxWeight = maxWeight;
_weightInt = weightInt;
_PotenButton = PotenButton;
_PotenRot = PotenRot;

pinMode(PotenButton, INPUT);
pinMode(PotenRot, INPUT);
digitalWrite(PotenButton, 1);
digitalWrite(PotenRot, 1);
pinMode(10,OUTPUT);
digitalWrite(10, 1);
}
void LCDKeyShield::initLCD(){
LCD.begin(16, 2);
LCD.setCursor(0,0);
}
void LCDKeyShield::startText(){
LCD.setCursor(0,0);
LCD.print("Vald vikt: " + String(_minWeight));
LCD.setCursor(14,0);
LCD.print("KG");
}
void LCDKeyShield::weightChoice(int potenDir){
if(potenDir == 2){
_weight = _weight + _weightInt;
if(_weight > _maxWeight){
_weight = _maxWeight;
}
}else if(potenDir == 1 &&_weight > _minWeight){
_weight = _weight - _weightInt;
if(_weight < _minWeight){
_weight = _minWeight;
}
}

}
int LCDKeyShield::getWeight(){
return _weight;
}

String LCDKeyShield::shiftZero(){
bÃ¶rja pÃ¥ och en fÃ¶r vilken rad.
String sWeight = String(_weight);

//Tar in tvÃ¥ variabler. En fÃ¶r vilken kolumn texten ska

//Omvandlar vikt till en strÃ¤ng

if(_weight < 100){
_sWeight = String(_weight) + " ";
}else{
_sWeight = String(_weight);
}
return _sWeight;
//Skriver ut strÃ¤ngen av vikt till displayn
}
void LCDKeyShield::clearRow(boolean row){
LCD.setCursor(0, row);
//Vilken rad
LCD.print("
");
LCD.setCursor(0, row);
}
void LCDKeyShield::LCDprint(int col, boolean row, String text){
LCD.setCursor(col,row);
LCD.print(text);
}
void LCDKeyShield::printGenWeight(int col, boolean row){
LCD.setCursor(col,row);
argument
LCD.print(shiftZero());
clearRow(1);
if(_sWeight.toInt() == _maxWeight){
LCDprint(0, 1, "Maxvikt vald!");
}else if(_sWeight.toInt() == _minWeight){
LCDprint(0, 1, "Minvikt vald!");
}else{
LCDprint(0, 1, "Vikt genererad!");
}
}

//SÃ¤tter pekaren pÃ¥ de tvÃ¥ variablerna som tas som

#include "Logo.h"
Logo::Logo(){
}
void Logo::MoTr(){
byte newChar[8] = {
B01010,
B00000,
B01110,
B00001,
B01111,
B10001,
B01111,
B00000
};

LCD.createChar(1, newChar);
LCD.setCursor(0,0);
LCD.print(" Modern");
LCD.setCursor(0,1);
LCD.print(" Tr ningsmaskin");

LCD.setCursor(3,1);
LCD.write(1);
delay(5000);
LCD.clear();
}
void Logo::CopyRight(){
LCD.print("Copyright. All Rights Reserved!");
delay(1000);
for(int i = 0; i < 15; i++){
delay(800);
LCD.scrollDisplayLeft();
}
delay(1000);
LCD.clear();
}
void Logo::CreatedBy(){
LCD.begin(16, 2);
LCD.print("Created by Fisnik Behramaj!");
delay(1000);
for(int i = 0; i < 11; i++){

delay(800);
LCD.scrollDisplayLeft();
}
delay(1000);
LCD.clear();
}

void Logo::GForce(){
LCD.begin(16, 2);
LCD.print(" *The Future*");
LCD.setCursor(2, 1);
LCD.print("***GForce***");
delay(3000);
LCD.clear();
}
void Logo::LCDNotUsed(){
byte newChar[8] = {
B01010,
B00000,
B01110,
B00001,
B01111,
B10001,
B01111,
B00000
};
LCD.begin(16, 2);
LCD.createChar(1, newChar);
LCD.setCursor(0,0);
LCD.print(" Modern");
LCD.setCursor(0,1);
LCD.print(" Tr ningsmaskin");

LCD.setCursor(3,1);
LCD.write(1);
}

#include <PWM.h>
#define pulsePin 11
int32_t frequency = 25000; //frequency (in Hz)
boolean stringFound = false;
String inputString = "";
float pulse = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(9600);
InitTimersSafe(); //initialize all timers except for 0, to save time keeping functions
bool success = SetPinFrequencySafe(pulsePin, frequency); //sets the frequency for the specified pin
if(!success){
while(1);
}
}
void loop() {
while(Serial1.available() && !stringFound){
char inChar = (char)Serial1.read();
if(inChar == '\n'){
stringFound = true;
}else{
inputString += inChar;
}
}
if(stringFound){
stringFound = false;
pulse = (float)inputString.substring(0,6).toFloat();
Serial.println(pulse);
inputString = "";
}
pwmWriteDouble(pulsePin, 255);
}
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1. Inledning
Testspecifikationen beskriver de tester som har utförts på hela systemet och på varje delsystem.
Testerna görs för att kontrollera att systemet uppfyller de krav som har specificerats i
kravspecifikationen.

1.1 Struktur
Under varje systemtest beskrivs syftet och vilket kravnummer som berörs enligt tabellen nedan.
Syfte
Berör krav nummer

I detta dokument listas de tester som ska utföras i tabeller. I varje tabell finns ett steg nummer,
händelse, förväntat utfall och ett två resultat av testet.

Steg

Krav nr

Händelse

Förväntat utfall

Test 1

Test 2

1.2 Icke godkända tester
Tester som inte visar ett förväntat resultat ska tas upp vid gruppmöten och därefter ska en felrapport
skrivas för att ta reda på var felet ligger.

1.3 Syfte
Syftet med testspecifikationen är att hitta eventuella fel och brister i systemet för att dessa sedan ska
kunna åtgärdas.

Figur 1 Översikt av styrsystem
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2. Delsystem 1: Automatiserad viktgenerering
Syfte
Applicera ström på motorns lindningar för att generera en vikt
Berör krav nummer 8, 9 och 11
Steg
1

Krav nr
8

2

9

3

11

Händelse
Applicera en ström på
5.12A (max belastning
motorn tål) på motorns
lindningar.
Applicera en ström på
5.12A (max belastning
motorn tål) på motorns
lindningar och utföra en
vertikal rörelse med
stången.
Via gränssnitt välja vikt:
15, 20, 25 o.s.v. och
skicka information vidare
till motorn.

Förväntat utfall
Att motorn ska generera en vikt på
max 30 kg. (Mätningen visade cirka
25 kg)

Test 1
OK

Test 2
OK

Att motorn ska generera en
konstant vikt oberoende på
hastighet.

OK

OK

Att motorn ska generera olika
krafter beroende på det val som
görs via gränssnittet.

OK

OK

Datum 2015-05-07
Testare

4
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3. Delsystem 2: Styrenhet
Syfte
Berör krav nummer 13, 14, 15, 16, och 17

Steg
1

Krav nr
13

2

14

3

15

4

16

5

17

Händelse
Avläsa strömmätaren och
kompensera med den
spänning som förloras när
en övning utförs
Skicka information till
gränssnittet
Skicka information från
gränssnittet
Skicka information från
sensorer
Avlösa den ström som
finns i kretsen

Förväntat utfall
Att den ström som appliceras på
motorn ska förbli konstant

Att grässnittet tar emot
informationen
Att processorn tar emot
informationen
Att processorn tar emot
informationen
Att strömmen blir avläst och
informationen returneras till
processorn

Datum 2015-05-07
Testare

6

Test 1
OK

Test 2
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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4. Delsystem 3: Gränssnitt
Syfte
Skicka information från gränssnitt till processor
Berör krav nummer 19, 20, 21

Steg
1

Krav nr
19

2

20

3

21

Händelse
Skicka information till
gränssnittet
Vikt med intervall 5kg
väljs via gränssnittet
Välja vikt via gränssnittet

Förväntat utfall
Att informationen kommer tas emot
av gränssnittet
Att informationen ska tas emot av
processorn
Att informationen tas emot av
processorn

Datum 2015-05-07
Testare

8

Test 1
OK

Test 2
OK

OK

OK

OK

OK
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9

Modern Träningsmaskin

5. Hela systemet
Syfte

Testa hela systemet för att konstatera att de tidigare testerna fungerar
tillsammans med hela systemet
Berör krav nummer 3 och 5

Steg
1

Krav nr
3

Händelse
Greppa tag runt
stången/Släppa taget om
stången

2

5

Aktivera strömbrytaren
genom att trycka ner
knappen

Förväntat utfall
Att vikt genereras när ett fast grepp
runt stången appliceras/Att vikt
slutar genereras när ett grepp runt
stången inte appliceras
Att hela systemet ska bli strömlöst

Datum 2015-05-07
Testare

10

Test 1
OK

Test 2
OK

OK

OK
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