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Förord 
Denna rapport är en sammanställning av ett projekt utfört som examensarbete vid institutionen 
för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Ett tack riktas till Tomas Lindh, lektor vid 
Tandläkarhögskolan i Umeå, som var projektuppdragets beställare. Ett tack riktas också till Sven 
Rönnbäck som var handledare för arbetet på TFE.  
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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt var att utveckla en testrigg för dentala implantat. Uppdraget kom från 
Institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Beställare efterfrågade en testrigg som kunde 
testa hållfastheten i ett koncept där en tandbro installeras på två implantat istället för fyra. 
Inledningsvis var planen att utveckla ett pneumatiskt styrt system och automatisera detta med 
CODESYS. När det framgått att en elev på Tandläkarhögskolan var tänkt fortsätta med uppdraget 
under sitt kommande examensarbete så bytte fokus i projektet. Från detta tillfälle fortsatte 
arbetet med att utveckla sagda tandläkarelevs koncept. Detta baserades på att en DC-motor 
driver ett mekaniskt system, där en roterande kamnock ger upphov till kraftöverföring på 
testobjektet. Målet var att belasta testobjektet med en kraft på 177 N med ett varvtal på 89 rpm. 
För att få ett kvitto på överförd kraft inkorporerades en lastcell i systemet. Data från lastcellen 
skulle göras tillgänglig via en Raspberry Pi. Detta projekt resulterade i att delar till produkten 
undersöktes och införskaffades, men ingen färdig testrigg blev konstruerad. Arbetet med 
lastcellen resulterade inte i något färdigt program för att hantera data som önskat.  
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Abstract 
This project had the intention to develop a testing-machine for dental implants. The assignment 
came from the Department of Odontology at Umeå University. The sponsor asked for a testing-
machine that could test the mechanical strength in a concept where a dental bridge was installed 
on two implants instead of four. Initially the plan was to develop a pneumatically powered 
system and automate this with CODESYS. When it turned out that a student at the dental 
program was thought to continue with the assignment as his upcoming degree project the focus 
of this project changed. From this moment the project instead continued by developing the 
concept that said dental student had started to develop. This concept was based on DC-engines 
to power a mechanical system, where a rotating camshaft gave cause to force loads on the test 
object. The goal was to introduce a force of 177 N with an rpm of 89. To make sure that the 
correct loads were applied, a load cell was incorporated into the concept. Data from the load cell 
was to be handled with a Raspberry Pi. This project resulted in parts necessary to construct the 
product researched and acquired. The work with the load cell did not result in a finished program 
to handle data as wished.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Att lida av total eller partiell tandlöshet definieras som ett oralt handikapp, och Socialstyrelsen 
har i sina riktlinjer gjort bedömningen att fall där patienter lider av total tandlöshet i underkäken 
har hög åtgärdsprioritet [1]. Den rekommenderade behandlingen är att placera dentala implantat 
i form av skruvar i käkbenet, som sedan en bro med proteser kan fästas vid. I dagsläget placeras 
vanligen fyra sådana implantat, vilket ger fullgott stöd för proteser och har visat sig vara en 
lösning som är hållbar i flera decennier. Ingreppet medför dock vissa risker för patienten då en 
nerv i käkbenet kan skadas vid ingreppet, det är dessutom kostsamt då implantaten är dyra. En 
tandläkare på Tandläkarhögskolan vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) vill testa 
möjligheterna att låta proteser vila på endast två implantat, och har vänt sig till TFE (Institutionen 
för tillämpad fysik och elektronik) med uppdraget att utveckla en testrigg som kan undersöka den 
mekaniska hållfastheten i en sådan lösning.  
 

1.2 Beställande organisation 
Det som idag går under namnet Tandläkarhögskolan på NUS är ett och samma som Institutionen 
för odontologi vid Umeå universitet, men organisationen är i själva verket 9 år äldre än 
universitetet [2][3]. Detta kommer sig av att skolan först grundades som filial till 
Tandläkarhögskolan i Stockholm år 1956, vilken senare gavs självständighet och gick samman 
med Umeå universitets medicinska fakultet. Idag har Tandläkarhögskolan flera olika 
verksamheter och avdelningar, utöver utbildning av framtida tandläkare och övrig 
tandvårdspersonal bedrivs bland annat allmän tandvård, specialistvård, samt forskning inom flera 
områden. Uppdraget att utveckla testriggen är beställt av en universitetslektor och tandläkare på 
avdelningen för protetik, och riggen är även tänkt att användas av elever på 
tandläkarutbildningen.  
 

1.3 Syfte och mål 
Genom att installera en lösning baserad på två implantat i en testrigg och belasta uppställningen 
med krafter motsvarande de i en mänsklig käke kan forskarna få en bild av dess mekaniska 
hållfasthet. Uppdraget är således att utifrån given budget utveckla en testrigg i vilken 
implantaten kan monteras, och som sedan belastar en specifik punkt på själva protesbron som 
vilar på implantaten med sådan last och frekvens att det kan sägas simulera en given tids normalt 
bruk.  
 

1.4 Kravspecifikation 
Efter uppdragsspecifikation och möte med beställare har följande punkter framgått som 
kravspecifikation: 
 

1. Projektet ska pågå under tidsperioden 2019-03-26 till 2019-06-10. 
2. Kostnadsramar för byggande får högst uppgå till 10.000 SEK. 
3. Design och form skall framtas. Produkten ska ha en form och volym som tillåter placering 

på ett skrivbord eller bänk, och vara försedd med ett lämpligt handtag för att underlätta 
vid förflyttning. I övrigt inga specifika krav på mått, vikt eller utsläpp.  

4. Produkten ska kunna kopplas till vanligt vägguttag (220 Volt växelström), vara jordad och 
ha överspänningsskydd. 

5. Inga specifika krav på råvarornas lagringsbarhet avseende t.ex. fukt, ljus, värme och kyla. 
Tandbryggan kommer att vara utförd i material som tål värme.  

6. Ljudnivån bör uppskattningsvis ligga kring 50 dB.  
7. Tandbryggan ska skruvas fast på två ställen med samma princip som i en käke.  
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8. Produkten ska kunna belasta en tandbrygga med tryckbelastning på specifik punkt med 
en viss kraft (200–600 N). Kraftstorlek ska enkelt kunna ställas in av användare inför varje 
testcykel. 

9. Apparaten ska ha en funktion som registrerar vilken kraft som faktiskt belastar objektet. 
Det ska finnas dokumentation av den överförda kraftens storlek, samt belastningens 
frekvens.  

10. Apparaten ska vara anslutningsbar till vanlig PC, e.g. via USB, Ethernet eller dylikt.  
11. Testutrustningen ska minst hålla för tester motsvarande 5–10 års belastning av en 

tandbrygga. Apparaten kommer under pågående försök att gå kontinuerligt under upp 
till 8–10 veckors testning. Kvaliteten får gärna vara sådan att apparaten kan användas 
även framöver för belastningstester av andra dentala konstruktioner.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

1.4.1 Testobjektet 
Det som avses testas i tuggmaskinen är själva den dentala konstruktionen. Denna konstruktion 
kan sägas bestå av tre olika komponenter. Själva implantaten utgörs av skruvar som fästs i 
käkbenet på patienten. Implantaten har en inre gänga i vilken implantatskruvar kan fästas. På 
dessa implantatskruvar installeras en tandbro. I verkliga fall fästs också tandproteser på 
tandbron, detta bortses för detta projekts ändamål. Implantaten som skulle testas var sedan 
tidigare fästa i ett aluminiumblock (se figur 1 nedan).  
 

 
Figur 1. Bilden visar implantaten inskruvade i aluminiumblock, med tandbron vilandes på själva 
implantaten. Implantatet till höger i bild var sedan tidigare skadat och lagat med lim. Notera att 
implantatskruvarna ej finns med på denna bild. 

 
Test var menade att utföras på själva den dentala konstruktionen. Implantatskruvarnas infästning 
i aluminiumblocket var ej i fokus.   
 

1.4.2 Avgränsningar av uppdraget 
Under möte med beställare lyftes att testriggen som beskrivs i överenskommen kravspecifikation 
egentligen inte helt simulerar belastningen från en verklig käke, mer specifikt att en matbit inte 
tuggas på en specifik punkt i munnen. En mänsklig käke arbetar också i sidled vilket resulterar i 
en malande rörelse på det som tuggas. Utmattning i testobjektet skulle också komma att ske 
tidigare om belastningspunkten varierade, men för detta experiments skull är målet att fokusera 
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på en given punkt där tandbron bildar störst hävkraft från sin fästpunkt på implantaten (se figur 2 
nedan). 
 

 
Figur 2. Bild visar ett exempel på en tandbrygga [4]. Punkten märkt Compression visar var bryggan fästs i 
implantatskruvarna som också sitter i patientens käkben, punkten märkt Occlusal force visar var testriggen 
är tänkt fokusera sin belastning. Notera att tandbryggan i bilden kan sägas vara upp och nervänd, då 
experimentet avser testa konstruktioner för proteser installerade i undre käkbenet.  

 
Det diskuterades också kring vilken testdata som skulle kunna gå att få ut av testriggen, av vilket 
det framgick att fokus låg på att säkert kunna säga vilken kraft som belastar testobjektet, detta 
då det skulle vara av stort värde att säkert kunna säga vilken kraft som verkar i experimentet, 
men även att kunna jämföra kraftens storlek i ett tests början och slut för att se om det uppstått 
variation. Om möjligt var det också önskvärt att få någon form av grafisk illustration av 
belastningen ifall brott skulle uppstå under pågående test, gärna implementerat med en säkring 
så att apparaten stannar vid brott. Det diskuterades också fler olika finesser man skulle kunna 
implementera, framförallt kring apparatens HMI (Human Machine Interface), men sådant 
kommer arbetas med först om tid och budget kvarstår när målen i kravspecifikationen är 
avklarade. 
 

1.4.3 Konceptändring 
Efter det att examensarbetet startat och arbetet var igång framkom det löpande ytterligare 
information som påverkade uppdragets natur. Flera tidigare försök var gjorda kring testriggen 
både på TFE och Tandläkarhögskolan, dessutom var en nuvarande tandläkarelev planlagd att 
göra sitt examensarbete med testriggen. För att uppdraget skulle bli mer resultatorienterat 
beslöts att detta arbete skulle övergå till att utveckla det koncept tandläkareleven skissat på. Det 
koncept som hittills varit i utvecklingsfas bordlades, denna rapport ämnar ändå redogöra för 
bägge koncept för att redovisa arbetet som gjorts under hela examensarbetets tid.  
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2. Teori  
I detta avsnitt lyfts vad som gjorts de tidigare tillfällen elever arbetat med uppdraget. Relevant 
teori för de olika koncepten presenteras, det ges även lite information rörande den Raspberry Pi 
som använts och mjukvaran CODESYS beskrivs.  
 

2.1 Tidigare iterationer av uppdraget 
Här beskrivs fyra olika arbeten som tidigare gjorts rörande tuggmaskinen. Tre av dessa har gjorts 
av maskinstudenter på TFE, och ett arbete har gjorts av tandläkarelever på Institutionen för 
odontologi. 
 

2.1.1 Maskintekniker 
De arbeten som tidigare maskinstudenter utfört presenteras här kort i kronologisk ordning. 
 

2.1.1.1 Maskin för simulering av tuggprocessen - Asplund (vt12) 
Vårterminen 2012 var Asplund först ut med sitt arbete att utveckla sin testrigg [4]. Under 
projektet designades och färdigställdes en apparat driven av en asynkronmotor och som använde 
sig av ett hjul med fyra kammar för att skapa belastningspulser (se figur 3 nedan). 
 

 
Figur 3. Asplunds principiella skiss av sin testrigg. Hjulet med fyra kammar är det längst till höger i bild, när 
det roterar skapar dess varierande radie en linjär rörelse i en länk som belastar testobjektet. 
 
Denna apparat var designad efter en kravspecifikation där storleken på tryckbelastning angavs till 
1 kN, och gjordes med hjälp av mekanisk justering ställbar i spannet 350–1000 N. Efter 
överlämnande till Tandläkarhögskolan avbröts test efter att testobjektets skruvinfästning gått av 
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efter 57 sekunder. Det framgår inte hur apparaten var justerad då test gjordes, det går heller inte 
att utesluta att den linjära rörelsen resulterade i slagkraft på testobjektet.  
 

2.1.1.2 Testrigg för simulering av tuggprocess - Forssell (vt17) 
Näst ut var Forssell som vårterminen 2017 gjorde ett uppföljande arbete på Asplunds testrigg [6]. 
Sin analys av den tidigare apparaten summerar Forssell i tre huvudpunkter:  
 

• Ingen avläsning eller möjlighet till justering av tryckkraft. 

• Driftsäkerhet. 

• Ljudnivå.  
 
Den första punkten gällande justering av tryckkraft kan syfta på svårigheter att veta vilken kraft 
apparaten var inställd på då det poängteras att den inte ger någon feedback. Det klargörs inte 
noggrannare vad som syftas på med driftsäkerhet, men varför ljudnivå listas styrks av att 
Asplunds apparat gav upphov till buller uppmätt till 86 dB (att likna med ljudet orsakat av ett 
passerande tåg [5]) vilket gjorde den mindre lämplig att ha stående i kontorsmiljö under 
pågående test. Efter analys av det tidigare arbetet valde Forssell att gå vidare genom att 
modifiera Asplunds befintliga apparat. I designen Forssell landade på (se figur 4 nedan) byttes 
kamhjulet ut mot ett hjul som via en länkarm belastar testobjektet. Mellan länkarmen och 
testobjektet installerades en pneumatisk cylinder för att försäkra konstant kontakt mot 
testobjektet så att slagkraft undveks, storleken på kraften som överförs till testobjektet kunde 
också justeras genom att ställa in lämpligt tryck i cylindern med hjälp av en tryckregulator.  
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Figur 4. Forssells testrigg. När hjulet ovan i bild roterar pressar den stela länken på cylindern vilken vidare 
ger linjär överföring av kraften på testobjektet. Notera att tryckregulator ej visas i bild.  

 
I utvecklandet av sin apparat utgick Forssell från en annorlunda kravspecifikation än den som 
Asplund arbetat efter. Kravet för den belastande kraften var att motsvara 35–45 kg och 
apparaten skulle kunna samla digital information att analysera i dator. Det senare kravet ersattes 
av förslaget att istället filma test med apparaten för att kunna se vad som skedde ifall det gav 
upphov till brott i testobjektet. Efter överlämnande till Tandläkarhögskolan kalibrerades 
apparaten till önskad kraft och test startades, detta test avbröts dessvärre efter 47 min då 
motorn överhettats. Anledning till motorhaveriet misstänks ha varit felaktig strömtillförsel.  
 

2.1.1.3 Konceptförslag på maskin för simulering av tuggprocess - Foutou (ht17) 
Samma år, men terminen efter Forssell, gjorde även Foutou ett examensarbete baserat på 
samma uppdrag rörande testriggen [7]. Detta arbete avser däremot inte att leverera en färdig 
produkt, utan ger istället förslag på hur ett koncept att ta fram en automatiserat styrd testrigg 
skulle kunna utvecklas. Konceptet är baserat på att en PLC (Programmable Logic Controller) styr 
en process där en pneumatisk cylinder med elektronisk styrning belastar testobjektet. Foutous 
arbete är omfattande men brister i den aspekt att det inte är utformat så att rapporten 
underlättar för nästkommande att färdigställa själva konceptet. Nämnvärt är att den 
kravspecifikation Foutou utgått ifrån har en punkt som förtydligar den beställda apparatens 
strömtillförsel samt att den ska vara jordad med överspänningsskydd.   
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2.1.2 Tandläkarstudenter 
Följande rubrik redogör kort för ett arbete som tidigare gjorts av studenter på 
Tandläkarhögskolan. 
 

2.1.2.1 Fatigue Testing of Implant Supported Bridge. A study of all-on-2 Concept - Lytvyn & Sliwa 
(ht17) 
Lytvyn & Sliwa var de som utförde test med Forssells apparat, avsikten med deras arbete var att 
efter fullbordat test göra en analys baserad på utgången av testresultatet [8]. Inför sitt 
experiment gjorde de en förstudie och tog fram belägg för att test rimligt kan kalibreras baserat 
på 2000 tuggcykler/dag, och att en kraft på 177 N borde representera kraften i en normal 
tuggning (detta värde viktat baserat på bitkraft hos både kvinnor och män) [9]. Lytvyn & Sliwa 
kalibrerade utefter detta apparaten till att belasta testobjektet med 177 N, och beräknade efter 
avbrutet test att apparaten med en frekvens på 89 cykler/min hade genomgått 3560 cykler. 
Denna mängd cykler motsvarar 40 min utfört test vilket är avsevärt kortare än önskat. Genom 
noggranna mätningar på implantatskruvarna före och efter test noterades att det redan efter 
detta kortare test uppstått små förändringar i implantatens positioner. I sitt resultat betonas att 
fullständiga test ändå är önskvärda för att dra en slutsats med större validitet gällande 
tvåskruvslösningen. I diskussionen lyfts också angående förbättringar inför kommande projekt att 
det var svårt att säkert säga att önskad kraft belastade testobjektet med hjälp av tryckregulator, 
en bättre regulator eller ny lösningen föreslås för att säkerställa att test görs med riktig och 
konstant kraft. Det föreslås också att en lastcell installeras som kan ge feedback på relevant 
kraftstorlek. Som alternativ till test med testrigg ställs också frågan om det kunde vara lämpligt 
att först göra analys med hjälp av finita elementmodellering (FEM-analys).  
 

2.2 Pneumatiskt drivet koncept 
Det koncept som nämns ha blivit påbörjat och senare bordlagt i rubrik 1.4.3 var baserat på ett 
system där en pneumatisk cylinder överför kraften till testobjektet. För att beräkna vilken kraft 
(𝐹) som en cylinder verkar med vid visst tryck (𝑝) används formeln 
 
  𝐹 = (𝑝1 ∗ 𝐴1 − 𝑝2 ∗ 𝐴2) ∗ 𝑛𝑚,  (1) 
 
där 𝑝1 är trycket i cylinderns pluskammare med tvärsnittsarea 𝐴1, 𝑝2 är trycket i cylinderns 
minuskammare med tvärsnittsarea 𝐴2, och 𝑛𝑚 är cylinderns mekaniska verkningsgrad [10]. 
 

2.3 Mekaniskt koncept 
Det koncept som senare kom att hamna i fokus för detta arbete (läs 1.4.3) var baserat på 
elmotorer som drivkraft att rotera en kamaxel (se figur 5).  
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Figur 5. Principiell bild av en kamaxel. Hämtad från artikel på Wikipedia [11].  

 
När stången i figur 5 roterar pressar den äggformade geometrin på vertikal stång och leder en 
kraft rätvinkligt ut sett från drivstången. Kraften ut från drivaxeln är i systemet känd då det är 
den som utgör belastningen av 177 N på testobjektet, obekant då är det minsta vridmoment som 
krävs i drivaxeln för att orka driva runt systemet. Detta var av intresse att ta reda på för att kunna 
välja lämplig motor. En relevant startpunkt att söka detta moment är att titta på kontaktytan 
mellan kamnocken och stången den pressar på och notera att en kraft (𝐹ℎä𝑣) i det planet som är 
rätvinklig till både drivaxeln och stången passar i den allmänna formeln för att räkna ut ett 
moment,  
 
  𝑀 = 𝐹ℎä𝑣 ∗ 𝑙,    (2) 
 
där 𝑀 är det resulterande momentet som uppstår av att kraften 𝐹ℎä𝑣 verkar med distansen 𝑙 som 
hävarm. Genom att göra några förenklingar i systemet går det från denna punkt att göra en 
approximation av det sökta vridmomentet. Betrakta figur 6 nedan där en rätvinklig triangel 𝛥𝑧𝑥𝑦 
passats in i ett tvärsnitt av kamnockens geometri.  
 

 
Figur 6. Kamnockens geometri med inpassad rätvinklig triangel 𝛥zxy, r1 är kamnockens grundradie, r2 dess 
största radie, vinkel mellan sträckorna xy och xz är markerad α. Notera att måtten i figuren är arbiträra, 
men att geometrin är proportionell mot verklig komponent.  
 
Med en kraft 𝐹177 i figurens plan, verkande så att den pressar mot triangelns sida xy riktad mot 𝑧, 
går det utifrån tringelns parametrar att göra en approximation av sökt vridmoment kring punkt 𝑧 
enligt: 
 

  𝑀𝑧 = 𝐹177 ∗ 𝑟2 ∗
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
.   (3) 

 
Detta var inte enda sättet det sökta momentet approximerades, betrakta figur 7 nedan vilken 
fokuserar på en detalj av tvärsnittet i föregående figur.  
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Figur 7. Detalj av figur 6. Punkt a markerar var avvikelse från grundradie börjar, b markerar punkt inuti 
geometrin som ligger horisontellt med nockens största radie markerad som punkt c.  
 
Sträckorna 𝑎𝑏𝑐 markerar i detaljfiguren det område som vid rotation orsakar ökad motkraft till 
𝐹177. Genom att tänka oss att området friläggs och linjerna rätas ut kan en approximation av det 
sökta momentet göras. Tanken är att om området approximeras till en triangel med rät vinkel vid 
punkt 𝑏 och sträckan 𝑎𝑏 läggs horisontellt så kan 𝐹ℎä𝑣 approximeras genom att söka kraften som 
krävs för att flytta en last motsvarande 𝐹177 över triangelns lutande plan. Denna kraft 
multiplicerad med kamnockens största radie ger då ett approximativt moment enligt (2). 
Uttrycket för detta skulle bli som följande:  
 
  𝑀 = 𝑟2 ∗ (𝐹177 ∗ sin𝜔 + 𝐹177µ ∗ cos𝜔),  (4) 
 
där ω är vinkeln som skulle bildas mellan sträckorna 𝑎𝑏 och 𝑎𝑐, och µ är relevant 
friktionskoefficient för komponenternas material. För att nå fram till denna geometri utnyttjas att 
𝑏𝑐 är lika med differensen mellan grundradie och största radie, 𝑎𝑏 kan efter granskning av figur 6 
och 7 approximeras till en sträcka motsvarande en åttondel av omkretsen på den cirkel som 
grundradien bildar.  
 
Vidare i konceptet var det tänkt att den linjära rörelse som bildades av kamnockens rotation 
skulle överföras till testobjektet genom en fjäder. Fjädern skulle ligga i konstant kontakt med 
kamnocken och testobjektet och skulle således komprimeras en sträcka lika med differensen 
mellan 𝑟2 och 𝑟1. För att hitta en lämplig fjäder beaktades Hookes lag,  
 
  𝐹 = 𝑘 ∗ 𝑥,    (5) 
 
där 𝐹 är belastande kraft, 𝑘 är fjäderkonstanten, och 𝑥 är förskjutningen från jämviktsläge.  
 

2.4 Raspberry Pi  
För hantering av produktens feedback var det tänkt att använda en Raspberry Pi, vilket är en typ 
av enkortsdator utan egen lagringsenhet [12]. En Raspberry Pi kör sitt operativsystem och 
hanterar lagring av data med hjälp av ett microSD-kort. Modellen som gavs att arbeta med var 
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Raspberry Pi 3 Model B. Raspberry-enhetens GPIO:s (General Purpose Input Output-pins) anslöts 
till ett kopplingsbord med hjälp av GPIO-kabel och breakout-kit (se figur 8).   
 

 
Figur 8. T.v. Raspberry Pi 3 Model B med GPIO-kabel (flerfärgad). T.h. GPIO-kabel, breakout-kit och 
kopplingsbord. Det breakout-kit som användes ger också förteckning för Raspberry-enhetens 
anslutningsstifts olika funktioner. 
 

Som kan ses i figuren ovan så har anslutningsstiften på modellen olika egenskaper. Stift 
markerade 3V3, 5V0, GND (Ground), är dedikerade att användas som spänningskällor respektive 
jord. Stift markerade GPIOXX är fritt programmerbara att använda som input eller output. Flera 
stift har dessutom specifika markeringar och är till för användandet av olika databussar. 
Nämnvärt är att samtliga stift tolererar spänningar på max 3,3 V. Detta sätter alltså gränsen för 
högsta möjliga output och största tillåtna input. Själva strömförsörjningen till Raspberry-enheten 
är 5 V och kontakten för detta är micro-USB 2.0. Model B har ett flertal olika anslutningsportar 
vilka redogörs för nedan i tabell 1. 
 
Tabell 1. De olika anslutningsportarna som finns på en Raspberry Pi 3 Model B. 

Typ av port Antal 

3,5 mm (audio) 1st 

USB 2.0 4st 

Nätverksport (Ethernet) 1st 

Videoutgång (HDMI) 1st 

 
Utöver anslutningsportarna i tabellen ovan har Model 3 en minneskortsplats för ett microSD-
kort. Model B har också stöd för både Bluetooth och trådlös nätverksanslutning, vilket kan vara 
en stor fördel i olika projekt.   
 
För att använda Model B som en dator krävs att ett operativsystem installeras som en skivavbild 
på ett microSD. Med detta gjort kan Model B användas som en vanlig dator, med skärm via HDMI 
samt tangentbord och mus via USB. Vanligast är att det Linuxbaserade operativsystemet 
Raspbian används, men användare är inte låsta till detta utan kan välja lämpligt system själv. En 
fördel med Raspbian är att det är utvecklat just för Raspberry Pi och därmed väldigt lätt att 
komma igång med. Tillsammans med operativsystemet installeras automatiskt en integrerad 
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utvecklingsmiljö för Python. Att installera program i Raspbian görs annars enkelt med hjälp av 
textkommandon, och det finns gott om information kring hur man hanterar själva 
kommandotolken att läsa på nätet. 
 

2.5 CODESYS 
CODESYS (COntroller DEvelopment SYStem) är en mjukvara som är utformad för programmering 
med samtliga fem programspråk som är standardiserade för programmerbara styrsystem enligt 
IEC-61131-3 [13][14]. De fem språken är Sequential Function Charts (SFC), Ladder Diagram (LD), 
Function Block Diagram (FBD), Instruction List (IL), och Structured Text (ST). Av dessa är de tre 
förstnämnda grafiskt uppbyggda medan IL och ST är textbaserade. Användandet av CODESYS är 
väl etablerat och används i industrier världen över. CODESYS har stöd för flertalet olika fältbussar 
för att underlätta sammankoppling av flera olika enheter i ett nätverk. Direkt i programmet går 
det också att skapa ett HMI för den process man arbetar med, detta kan senare fungera som 
användargränssnitt. CODESYS är gratis att ladda ned och använda utan licens för den som 
registrerar sig i CODESYS Store. Program som körs i en olicensierad version av CODESYS 
begränsas till att endast kunna simulera processer i två timmar, med licensierad version ges full 
behörighet och simuleringstiden är obegränsad. Vid användandet av CODESYS för att göra ett 
program i formatet ST ser mjukvaran ut som i figur nedan.  
 

 
Figur 9. Visar exempel på hur CODESYS ser ut då man utformar ett program i ST. I övre fältet definieras 
variabler, medan själva programmet skrivs med hjälp av variablerna i det nedre fältet. Till vänster ses en 
förgrenad meny för att nå samtliga inställningar för programmet. Användare kan själva välja vilka fält som 
ska visas eller döljas, samt ändra dess positioner.  
 
ST är baserat på programspråket Pascal och dess syntax påminner mycket om andra textbaserade 
programmeringsspråk. Flertalet olika datatyper för variabler kan användas, och det ges stöd för 
användandet av diverse funktioner, villkor, samt loopar för att iterera specifika programstycken. 
Notera i figur 8 ovan fliken Visualization, det är i denna del av CODESYS som användaren kan göra 
ett HMI. Öppnas fliken Visualization i det exempelprogram som figuren visar ser programmet ut 
som följande i figur 10. 
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Figur 10. Visar hur CODESYS ser ut för användaren då fliken Visualization läggs överst. I meny till höger väljs 
lämpliga block, vilka läggs till i HMI:et genom att dra-och-släppa dem i det öppna fältet till vänster. Blocken 
kan sedan kopplas till önskade variabler i programmet. Verktygslådan för Visualization erbjuder också 
möjlighet att skapa utförligare design.  
 
I en och samma mjukvara kan alltså ett program skrivas, gränssnitt i form av HMI utformas, och 
en rad olika anslutningsmöjligheter konfigureras. CODESYS är utan tvekan en mångfacetterad 
mjukvara, med ett brett utbud av möjligheter till olika typer av anslutningar. Men detta innebär 
också att det är upp till användare att själv konfigurera korrekta inställningar. Att få mjukvaran 
att kommunicera riktigt med en önskad apparat kan bli väldigt komplicerat.  
 
 

2.6 Elektroniska komponenter 
En lastcell är en typ av sensor som är till för att mäta upp en kraft. Det finns flera olika sorters 
lastceller, relevant för detta projekt är en lastcell som mäter upp kraft i form av linjär belastning. 
Lastcellens får sin funktion från en typ av kretskoppling som kallas för Wheatstone brygga [15]. 
Bryggan i sig utgörs av en känd inspänning, fyra motstånd, och en utspänning vilken varierar 
beroende på motstånden. Genom att låta motstånden utgöras av exempelvis trådar som 
antingen töjs eller komprimeras vid belastning blir resistensen variabel, vilket i sin tur ger 
förändrat värde på utspänningen (se figur 11).  
 

 
Figur 11. Bild visar den principiella funktionen av en Wheatstone-brygga. Känd spänning 𝑉𝑖𝑛över 
motstånden 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, och 𝑅4. På grund av belastning ändras resistansen i motstånden vilket ger 
förändrat värde i utspänningen  𝑉𝑜𝑢𝑡. 
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En spänning som varierar skulle kunna ha ett utslag som ser ut som en sinuskurva. Spänningen 
varierar då kontinuerligt och antar vid varje ny instans ett nytt värde, detta kännetecknar en 
analog signal. Genom att istället mäta upp storheten på den sinusformade spänningen med 
jämna intervaller fås fasta mätvärden. Markeras dessa i koordinatsystem blir de en 
representation av sinuskurvan, detta kallas för digital signal. För att hantera analoga signaler 
finns färdiga små kretsar kallade A/D-omvandlare. En A/D-omvandlare tar emot en analog signal 
och ger sedan ett numeriskt värde som utsignal, denna signal beror då både på den uppmätta 
analoga storheten samt omvandlarens bitar (syftar på bitar som antalet binära tal). Vissa A/D-
omvandlare är utformade så att utsignalen är justerbar och kan stärkas eller sänkas efter behov.  
 
Många elektroniska komponenter har tydligt angiven gräns för hur stor spänning eller ström de 
är menade för. Detta kallas driftspänning och är angett för att uppnå önskad funktion. För vissa 
komponenter, som stiften på Raspberry-enheten beskrivna under rubrik 2.4, anges maxvärden 
som tolereras. Detta innebär att kretsar förstörs om de utsätts för spänningar större än sina 
maxvärden. I sammanhang då man vill koppla samman flera olika kretsar kan man lätt hamna i en 
sits där någon komponents utsignal överskrider en sammankopplad komponents mottagande 
kapacitet. Vid enklare utföranden kan detta lösas med hjälp av resistorer för att sänka 
spänningen. Men det finns också specifika kretsar kallade Logic-Level Shifters som konverterar 
högre spänningar till låga eller tvärtom efter behov.  
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3. Genomförande  
I detta avsnitt beskrivs vad som gjorts under projektet. Som tidigare skrivet arbetades det 
inledningsvis med ett pneumatiskt system som kom att bordläggas, detta koncept har ändå en 
rubrik i detta avsnitt så att läsaren får en inblick av hur det var upplagt. Efter konceptskiftet kan 
projektet delas upp i två delmål; ett innefattande utformandet av själva testriggen, och ett 
rörande insamlande och hantering av testdata. Vid konceptskiftet kom också kravspecifikationen 
att justeras. Efter samtal med tandläkareleven och analys av de tidigare arbeten som gjorts 
fokuserades härifrån på att utveckla en produkt som genererade en överförd kraft på 177 N, 
apparatens belastningsfrekvens specificerades också till 89 Hz. Ändringar stämdes av med 
beställare.  
 

3.1 Inledande koncept 
Vid arbetets start hölls ett möte med handledare där uppdraget och olika sätt att lösa det 
diskuterades. Det beslutades att utnyttja tillgången till tryckluft på sjukhusets lokaler och 
utveckla ett system med en pneumatisk cylinder att belasta testobjektet. Med hjälp av mjukvaran 
CODESYS skulle processen automatiseras och ett HMI göras. Ett schema över det tänkta 
pneumatiska systemet ses i figur 12.   
 

 
Figur 12. Schema över det pneumatiska systemet gjort med mjukvaran FluidDraw P6 Demo. -GQ1 
betecknar tryckkälla, -QM1 en 5/3-riktningsventil, -KH1 en tryckregulator, -PG1 en tryckgivare, -MM2 
cylinder, -RP1 & 2 ljuddämpare.  

 
Strategin lades upp som så att det pneumatiska systemet först skulle byggas upp av 
komponenter redan tillgängliga på skolan. Komponenter till den tänkta apparaten skulle sedan 
beställas i omgångar och inkorporeras i det pneumatiska systemet, men även kopplas mot en 
Raspberry Pi till vilken ett program skulle skrivas i CODESYS. Design av armatur skulle bestämmas 
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först då det pneumatiska systemet var komplett. De redan befintliga komponenterna som gavs 
att arbeta med ses nedan i figur 13. 
 

 
Figur 13. De befintliga komponenter som gavs att arbeta med. 1: Cylinder, 2: Tryckregulatorer, 3: 
Riktningsventil, 4: Lysdiod, 5: Ljuddämpare, 6: Anslutningsdon. De ihoprullade blå och svarta slangarna är 6 
respektive 8 mm i diameter.  

 
Den första komponenten som valdes ut att beställa var tryckgivaren. Då komponenterna i figur 
13 hade olika anslutningstyper gjordes ett beställningsunderlag för både en tryckgivare och 
nödvändiga anslutningsdon för att kunna koppla samman allt till ett system. Samtliga av dessa 
komponenter listas nedan i tabell 2.  
 
Tabell 2. Lista över utvald tryckgivare och övriga anslutningsdon nödvändiga för att koppla samman 
tillgängliga komponenter. Samtliga komponenter är från elfa.se [16]. Priser på komponenterna är listade 
för att senare kunna göra kostnadsjämförelser av olika koncept.  

Komponent Anslutning Antal Pris/st. 

Tryckgivare – 
DP102AEP 

Utvändig 1/8” och 
invändig M5 

1st 1402 SEK 

Rak insticksanslutning 
– KQ2F08-01-A 

Anslutning A: 8mm 
Anslutning B: 1/8” 
hongänga 

1st 39,51 SEK 

T-insticksanslutning – 
KQ2T08-00-A 

Ansluter 3st slangar 
D8mm 

1st 58,30 SEK 

Rak insticksanslutning 
– KQ2H08-01AS 

Anslutning A: 8mm 
Anslutning B: 1/8” 

3st 25,62 SEK 

   Tot: 1576,67 SEK 

 
Tryckgivaren valdes på grund av specifikationer såsom både analog och digital utgång samt 
lämpligt tryckmätområde. Utgångarnas spann på 0,6-5 V överskrider visserligen vad en Raspberry 
Pi:s GPIO-pin klarar av, men detta skulle gå att lösa med en komponent kallad Logic-Level Shifter. 
Givarens mätområde sträcker sig upp till 10 Bar, systemets arbetstryck skulle inte komma att 
specificeras förrän det skede då lämplig cylinder skulle beställas, men för att hålla ljudnivån nere 
planerades ett driftstryck på omkring 3bar.  
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3.2 Mekaniskt Koncept 
När det pneumatiska systemet bordlagts fortsatte projektet med fokus på ett mekaniskt koncept. 
Förslaget till konceptbytet lyftes gemensamt av tandläkareleven, som fortsätter arbetet med 
testriggen, och jag själv. Grunden till det nya konceptet var framtaget av tandläkareleven, och 
samarbetet stämdes av med både beställare och handledare. Motiveringen till konceptbytet var 
att ett samarbete var mer resultatorienterat. Tandläkareleven hade tidigare planerat sitt arbete i 
tron om att denne själv skulle tillverka testriggen. Genom samarbete skulle den testrigg som 
fanns i åtanke på tandläkarhögskolan att finnas tillhands ifall detta projekt når sitt mål. Skulle 
detta projekt inte gå i mål vore det av större nytta att ha ett planerat projekt påbörjat än att 
fortsätta med det pneumatiska systemet. Det mekaniska systemet kompletterades med en 
lastcell som komponent att ge feedback på överförd kraft, en skiss av konceptets tänkta produkt 
kan ses nedan i figur 14. 
 

 
Figur 14. Principiell skiss föreställandes det mekaniska konceptet, presenterat som en assembly i 
SolidWorks. T.v. isometrisk vy, t.h. sett från sidan. Block som håller rundstänger på plats är tänkta att 
förses med kullager. För att sticka ut är lastcellen markerad röd i figuren. Ingen modell av motorn har ritats 
upp, dess position är där drivaxeln sticker ut jämte utstickande block i övre högra hörnet i figur t.v. 

 
Som kan ses i figuren ovan är det den udda geometrin på kamnocken ser ger upphov till den 
linjära kraftöverföringen på testobjektet. Lastcellens placering i delen som utför den linjära 
rörelsen innebär att den registrerar kraften i varje belastning.  
 

3.2.1 Fjäder och kamnock  
Byggandet av testriggen planerades så att de moment som enklare gick att utföra med tillgång till 
Umeå universitets maskinhall prioriterades högst. Det togs beslut att använda en kamnock från 
en kamaxel från en bilmotor, och att bearbetningen av en sådan definitivt underlättades med 
tillgång till maskinhallen. Första steget blev därmed att åka till Västerbottens Bildemontering AB 
och leta bland skrotade bilar efter en kamaxel som gick att få lös. Efter att ha skruvat på ett par 
bilar hjälpte personal till genom att lyfta fram en lös motor ur en container, kamaxeln i denna 
motor gick att få lös och köptes in för 300 SEK. Det noterades att kamnockarna på axeln var av 
två olika storlekar, vid uppmätning visade det sig att differensen mellan grundradie och nock 
ändå var densamma på de olika varianterna. I och med att distansen från kamnockens mittpunkt 
ut till yttersta punkten på nocken väger in i både (3) och (4) valdes att använda en kamnock med 
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mindre dimensioner. En lämplig kamnock sågades av från axeln och de utstickande ytorna vid 
skäret planades i fräsmaskin (se figur 15). 
 

 
Figur 15. Kamnock avsågad från kamaxel, på bild mäts längd över nock med skjutmått. Diametern över 
kamnockens grundgeometri mättes till 36,73 mm.   

 
Kamnockens utstick på 10 mm skulle i apparaten bli lika med kompression av den 
kraftöverförande fjädern. Med önskad överförd kraft samt fjäderns kompression känd återstår då 
endast en obekant i (5), nämligen fjäderkonstanten. Utifrån detta hittades en ventilfjäder som 
utifrån exempelvärden på kompression vid olika laster verkade lovande för projektet, ett par 
exemplar av denna fjäder beställdes för 50 SEK/st. [17]. Denna fjäder komprimerades sedan i 
dragprovsmaskinen vilket resulterade i den graf som ses nedan i figur 16.  
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Figur 16. Graf från mätningar gjorda på fjäder i dragprovsmaskin. Grafens Y-axel visar belastad kraft i N, X-
axeln visar kompression i mm.  

 
Baserat på tester i dragprovsmaskinen kan kraften som behövs för att komprimera fjädern lika 
mycket som kamnockens radiedifferens bestämmas. Detta kan också ställas mot hur mycket 
fjädern komprimeras vid relevant kraft. En sammanställning av dessa värden ses nedan i tabell 3.  
 
Tabell 3. Kraft vid specifik kompression av befintlig fjäder. Den kompression som geometrin på befintlig 
kamnock orsakar ställs mot kompression vid relevant kraft.  

Kompression (mm) 10 6,25 

Kraft (N) 282 177 

 
Skulle produkten sammanställas utan modifikation med de befintliga delarna skulle kamnocken 
komprimera fjädern 10 mm, vilket skulle resultera i en överförd kraft på 282 N. Att däremot 
uppnå önskad överförd kraft på 177 N sker då fjädern komprimeras 6,25 mm. Konceptet behövde 
alltså modifieras antingen genom att justera fjädern, modifiera dimensionerna på kamnocken, 
eller implementera en annan lösning. Då de befintliga dimensionerna resulterar i större kraft än 
önskat skulle fjäderkonstanten behöva minskas för att slippa modifiera kamnocken. 
Fjäderkonstanten skulle kunna ändras genom att dra ut fjädern så att plastisk deformation 
uppstår, men ingen metod att göra detta med specifikt resultat var känt. Att bearbeta 
dimensionerna på kamnocken skulle vara möjligt genom att fräsa ner nocken och sedan slipa till 
en ny rundning. Bedömning gjordes att detta skulle resultera i allt för ojämn yta vilket skulle 
orsaka onödiga vibrationer i slutprodukten. Ett alternativ till kamnocken med önskad 
radiedifferens ritades upp i SolidWorks med plan att fräsa ut i CNC-maskin, besked gavs dessvärre 
att möjlighet att göra detta inte fanns förrän vecka 22. Som lösning på problemet beslutades att 
modifiera apparaten så att kamnocken pressar på en vippa, vars andra ände ansluts att överföra 
den linjära rörelsen. Genom att ge vippans hävarmar samma förhållande som råder mellan 
kamnockens differens och den önskade kompressionen skulle problemet lösas (se figur 17).  
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Figur 17. Visar hur implementerandet av en vippa med olika långa hävarmar kan lösa problemet med 
dimensionerna. Med Radiedifferens och Önskad kompression känd bildas två likformiga tringlar med 
gemensam vinkel ω över vippan. Bestäms längd a följer längd b som proportionell katet i sin triangel. 

 
Den uppskissade assemblyn av produkten modifierades efter detta med en vippa implementerad. 
Kostnaderna för delarna summeras i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Sammanställer kostnaderna för komponenterna som beskrivits i detta avsnitt. Inköp gjorda av 
tandläkareleven.  

Komponent Kostnad 

Kamaxel 300 SEK 

Ventilfjäder 50 SEK 

 Tot: 350 SEK 

 

3.2.2 Vridmoment och motor 
För att få reda på minsta vridmoment som behövdes i produktens drivaxel togs ekvationerna (3) 
och (4) fram baserade på (2) och en del klurande. Med hjälp av (3) och (4) kunde ett 
approximerat värde på vridmomentet sedan tas fram. Utifrån detta värde började lämpliga 
motorer att undersökas, det tittades då på både angivet vridmoment och varvtal under 
belastning. När en lämplig variant hittats för en billig peng togs beslutet att åter modifiera 
produktskissen och installera två motorer istället för en, se figur 18.  
 

 
Figur 18. Principiell skiss av det mekaniska konceptet med två motorer för att rotera drivaxeln. På denna 
skiss är också en enkel vippa implementerad. T.v. isometrisk vy, t.h. sett från sidan.  

 
Då det handlar om DC-motorer rör det sig endast om en polvändning för att få ena motorn att 
rotera motsatt riktning. Tillsammans med motorerna beställdes också två motorfästen. För att 
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koppla motorerna till själva drivaxeln beställdes också två axelkopplingar. Kostnaderna för 
delarna summeras nedan i tabell 5. 
 
Tabell 5. Sammanställning av kostnaderna för komponenterna som beskrivits i detta avsnitt (3.2.2). 
Motorer och motorfästen från conrad.se [18], axelkopplingar från electrokit.com [19]. Dessa komponenter 
köptes in privat.  

Komponent Kostnad 

Växelmotor 12 V Modelcraft RB350050-22723R 2*239 SEK 

Motorfäste för Modelcraft-växelmotor 2*69 SEK 

Axelkoppling 6mm till 6mm 2*69 SEK 

 Tot: 754 SEK 

 
 

3.2.3 Raspberry Pi och CODESYS 
När den Raspberry Pi 3 Model B som var tilltänkt projektet blev tillgänglig införskaffades extra 
uppsättning mus och tangentbord så att det enkelt skulle gå att arbeta med denna även 
hemifrån. I Raspberry-enheten satt då ett microSD-kort med operativsystemet Raspbian. På 
privat dator hemma fanns sedan kursen Automation (vt19) mjukvaran CODESYS redan installerat. 
För att kunna arbeta mot Raspberry-enheten installerades CODESYS Control for Raspberry, vilket 
är ett programtillägg som ger stöd för kommunikation via flera olika fältbussar. Tillägget utökar 
också möjligheterna att anpassa anslutningen till ett skapat HMI via WebVisu, med hjälp av detta 
kan vilken annan enhet som helst som är kopplad till samma nätverk som Raspberry-enheten 
ansluta till HMI:et och styra programmet. För att etablera anslutning i CODESYS mellan en PC och 
Raspberry krävs att man via Update Raspberry Pi gör en scan efter tillgängliga enheter. Genom 
att i Raspberry-enhetens terminal/kommandotolk köra kommandot ifconfig kan aktuell IP-adress 
läsas och stämmas av mot scannen i PC:n. För att gå vidare krävs också att rätt användarnamn 
och lösenord för Raspberry-enheten administratörkonto matas in i CODESYS. Med detta gjort kan 
CODESYS Control for Raspberry installeras på Raspberry-enheten via PC:n direkt i CODESYS, och 
efter detta ska det gå att ansluta program emellan dem. På det microSD-kort som fåtts med 
Raspberry-enheten låg en full licens till CODESYS. Dessvärre gick det inte att få kontakt mellan 
CODESYS på PC och Raspberry-enheten. Upprepade försök slutade med att Raspberry-enheten 
hängde upp sig eller att CODESYS avbröt och gav felmeddelanden. Efter att ha köpt ett nytt 
microSD-kort och installerat Raspbian på detta gjordes däremot några framsteg. Anslutningen 
mellan CODESYS och Raspberry gick att få till på privat PC. Exempelprogram som skrevs gick 
också att ansluta sig till och styra i en mobiltelefons webbläsare genom att ansluta via WebVisu. 
Samma tillvägagångssätt tillämpades också på flera datorer på universitetet. Kostnaderna för 
CODESYS och den Raspberry-modell som arbetats med ses nedan i tabell 6.  
 
Tabell 6. Sammanställning av kostnader för Raspberry Pi och CODESYS. Kostnaden för Raspberry Pi är en 
uppskattning efter att ha kikat på olika återförsäljare, det blev aldrig fastställt om den Raspberry som 
arbetats med skulle ingå i slutprodukt eller om nytt exemplar skulle köpas in. MicroSD-kortet köptes på 
Elgiganten. Kostnaden för CODESYS-licens är baserat på valutaomväxling av Euro-priset i CODESYS Store.  

Komponent Kostnad 

Raspberry Pi 3 Model B 349 SEK 

SanDisk Ultra Micro SD Minneskort 16 GB 99 SEK 

CODESYS Control for Raspberry Pi SL 538,81 SEK 

 Tot: 986,81 SEK 

 
Notera priserna för enkortsdator och mjukvara i tabell ovan inte inkluderar priser för eventuella 
tillbehör.  
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3.2.4 Lastcell och Raspberry Pi  
När en lämplig lastcell för projektet hade hittats gjordes en beställning på denna. I valet av 
lastcell fokuserades på rimligt belastningsintervall och lämpliga dimensioner. Tillsammans med 
lastcellen beställdes inledningsvis även två olika typer av A/D-omvandlare att koppla med, en 
med programmerbar förstärkning (ADS1115) och en variant som ofta setts rekommenderad att 
använda i sammanhang med Raspberry-enheter (MCP3008). Beställningen gjordes via Elfa, en 
återförsäljare som TFE har upphandlingsavtal med och som erbjuder snabb leverans. Dessvärre 
uteblev lastcellen från leveransen, och enligt leveransbeskedet uppskattades följdleverans först 
till vecka 21. Som ersättning beställdes då istället en annan variant av lastcell med lägre 
maxbelastning. Leveransen av denna kom också att denna att dröja, ankomst blev två veckor 
efter lagd beställning. Utöver dessa komponenter lånades också en Logic-Lever Shifter av 
handledare (Adafruit BS1138). Komponenterna nämnda i detta stycke kan ses i figur 19. 
 

 
Figur 19. De primära elektroniska komponenterna som användes inom projektet. 1. Lastcell. 2. A/D-
omvandlare MCP3008. 3. A/D-omvandlare ADS1115. 4. Logic-Level Shifter Adafruit BSS138.  
Kopplingsbordet på denna bild är det som användes primärt under experimentet, jämför med figur 7 som 
även visar breakout-kittet.  

 
Kablarna från lastcellen var oerhört små och det skulle inte gå att ansluta dessa till 
kopplingsbordet direkt. För att lösa detta fästes varje sladd i en krokodilklämma med sladd 
kopplad till ett separat kopplingsbord, sladdar från ledande spår användes sedan för att vidare 
ansluta till det primära kopplingsbordet. Genom att följa tillverkaren Adafruits instruktioner [20] 
kopplades först A/D-omvandlaren ADS1115 till Raspberry-enheten. Via kommandotolken kunde 
ett test göras för att bekräfta kontakt mellan Raspberry-enheten och A/D-omvandlaren. För att få 
detta att fungera justerades kopplingar enligt ett schema hittat på en annan guide [21]. Detta 
kopplingsschema med lastcellen inkopplad kan ses i figur 20.  
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Figur 20. Bild visar det kopplingsschemat som tillämpades när lastcellen anslöts via ADS1115 till Raspberry-
enheten. Notera att många linjer är dragna över varandra men saknar böjning för att markera att de ej är 
sammankopplade. Dessa ska ändå betraktas som ej sammankopplade, inga två sladdar med olika färg i 
figuren har kontakt. Bild hämtad från forumet Codemacs [22], några mindre justeringar av bilden är gjorda.  

 
Adafruits instruktioner innehöll också ett testprogram i Python som kunde användas för att läsa 
av värden som tas emot av Raspberry-enheten från A/D-omvandlaren. Vid experiment med 
omvandlaren MCP3008 användes också instruktioner som hittades på Adafruits webbsida [23].  
 
I ett senare skede av projektet kom ytterligare en A/D-omvandlare (HX711) att beställas och 
användas. Uppkoppling och anslutning med denna och lastcell gjordes med hjälp av handledare, 
försök gjordes sedan att kaliberara den signal som gick att avläsa. För översikt kan 
sammanställning av komponenterna relevanta för denna rubrik ses nedan i tabell 7. 
 
Tabell 7. Sammanställning av de elektroniska komponenterna som det experimenterats med. Samtliga 
komponenter från Elfa [16]. Den Logic Level Converter som listas i tabellen är ej beställd för projektet, den 
fanns tillgänglig via handledare.  

Komponent Kostnad 

FX1901-0001-50L – Load Cell, Variohm 
EuroSensor 

335 SEK 

1085 Gain Amplifier – ADS1115 16-Bit ADC board, 
Adafruit 

144 SEK 

MCP3008-I/P – A/D converter IC 10 bit PDID-16, 
Microchip 

19,30 SEK 

757 Logic Level Converter – BSS138, Bi-
directional Logic Level Converter, Adafruit 

38,30 SEK 

SEN-13879 – HX711 Load Cell Amplifier, SparkFun 
Electronics 

90 SEK 

 Tot: 626,6 SEK 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som uppnåtts under projektet. Under första rubriken, 4.1, 
summeras det inledande pneumatiska systemet. Följande rubrik, 4.2, redogör det mekaniska 
konceptet.  
 

4.1 Resultat av pneumatiskt koncept 
Då underlaget för tryckgivare och anslutningsdon för de befintliga delarna gjorts klart bordlades 
arbetet med det pneumatiska konceptet, projektet riktades då om till att istället utveckla det 
mekaniska konceptet tillsammans med en lastcell kopplad via en Raspberry. För att ta vara på 
den projekttid som passerade innan konceptskiftet kan ändå en sammanställning av möjliga 
komponenter listas, så att det går att jämföra totalkostnader koncepten emellan. Tillsammans 
med tryckgivaren från tabell 1 under rubrik 3.1 kan en lista över möjliga kandidater av 
nödvändiga pneumatiska komponenter ses nedan i tabell 8. 
 
Tabell 8. Tabell över pneumatiska komponenter som behövts för att färdigställa det inledande konceptet. 
Samtliga komponenter uppsökta på Elfa [16]. Kostnaden för de olika komponenterna i tabellen är endast 
listade för att kunna göra en approximation av vad det bordlagda konceptet skulle kunnat kosta.  

Komponent Kostnad 

Tryckgivare – DP102AEP 1402 SEK 

Tryckregulator – AW20-F02E 392 SEK 

Pneumatisk cylinder – CDQ2B50TF-30DZ 592,29 SEK 

Riktningsventil – EVK3120-5DO-01F-Q 661,84 SEK 

 Tot: 3048,13 SEK 

 
Listan av komponenter i tabellen ovan är högst hypotetisk då den endast är gjord för denna 
rubriks sammanhang. Ingen komplett analys har gjorts över av vad för ytterligare inköp som hade 
behövts göras i form av till exempel anslutningsdon och slangar för att koppla samman 
komponenterna. Kostnaderna för material som kunnat tas från maskinhallen är heller ej känd. Då 
projektet skulle fakturerats de delar som ingick i den slutgiltiga produkten blir det således svårt 
att uppskatta en totalkostnad för detta koncept.  
 

4.2 Resultat mekaniskt koncept  
Det mekaniska konceptet blev aldrig färdigställt. Under följande rubriker redogörs för vad arbetet 
med tuggmaskinen resulterade i.  

 

4.2.1 Konstruktion 
En principiell skiss av produkten har gjorts som assembly i SolidWorks (se figur 18). Ingen färdig 
produkt har byggts ihop, men en del nödvändiga komponenter har efterforskats och 
införskaffats. Komponenterna som införskaffats är följande: 
 

• Kamaxel (Kamnock) 

• DC-motorer 

• Motorfästen 

• Axelkopplingar 

• Ventilfjädrar 
 
Från kamaxeln är en kamnock avsågad och dess sidor planfrästa. Kamnockens grunddiameter var 
36,73 mm och dess hela längd som mätt i figur 15 var 46,73 mm. Baserat på dessa dimensioner 
gjordes approximationerna för nödvändigt vridmoment i drivande motor enligt (3) och (4). Enligt 
(3) där geometrin byttes mot en triangel skulle ett vridmoment på 7,75 Nm krävas för att driva 
systemet. Enligt (4) skulle ett vridmoment på 3,48 Nm behövas, som friktionskoefficient 
användes 0,15 efter konsultation i formelhäfte [10]. Då bägge värden är baserade på 
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approximationer som tagits fram för projektet går det inte att avgöra vilket som är mer korrekt. 
Beslut togs att vara på säkra sidan och gardera mot det högre värdet. Ingen lämplig motor med 
så högt vridmoment hittades, istället togs beslut att driva systemet med två exemplar av den 
Modelcraftmotor som beskrivs under 3.2.2. Denna motor har ett angivet toppvridmoment på 
5,39 Nm, två motorer som delar på vridmomentet skulle alltså vara kraft nog enligt den högre 
approximationen. Varvtalet på motoraxeln är enligt datablad 110 rpm vilket är högre än målet, 
men detta ansågs vara tillräckligt nära. Till motorerna har också införskaffats motorfästen som 
passar motormodellen. Det införskaffades också axelkopplingar för anslutningar 6 mm till 6 mm, 
detta passar motoraxlarna men det är inte säkert att en drivaxel med samma dimension kommer 
användas. Efter att ha provtryckt ventilfjäder i dragprovsmaskin konstaterades att den var för 
stum för att användas i konceptet som tänkt i figur 14. Ett förslag på hur detta skulle kunna lösas 
utan att modifiera varken fjäder eller kamnock togs fram och kan ses i figur 18. I figur nedan visas 
axelkopplingar, DC-motor, och axelfäste.  
 

 
Figur 21. Från vänster till höger visas ett exemplar vardera av inköpt axelkoppling, DC-motor, och 
motorfäste.  

 
En sammanställning av de införskaffade komponenterna och deras kostnader ses nedan i tabell 9.  
 
Tabell 9. Sammanställning av de komponenter som införskaffats för att konstruera tuggmaskinen. Samtliga 
komponenters kostnad samt deras sammanlagda totalsumma är listat. Tabellen kan ses som en 
sammanslagning av tidigare tabeller 4 och 5.  

Komponent Kostnad 

Växelmotor 12 V Modelcraft RB350050-22723R 2*239 SEK 

Motorfäste för Modelcraft-växelmotor 2*69 SEK 

Axelkoppling 6mm till 6mm 2*69 SEK 

Kamaxel 300 SEK 

Ventilfjäder 50 SEK 

 Tot: 1104 SEK 

 
Ingen komplett lista över resterande material och komponenter som behövs för att färdigställa 
tuggmaskinen har gjorts. Tandläkareleven som komponenterna överlämnas till har redan en del 
komponenter tillhands. Innan överlämnande har kamnockens centrum genomborrats, och en 
rundstång har sedan passats in i hålet och svetsats fast.  
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4.2.2 Lastcell och Raspberry Pi 
Arbetet med CODESYS resulterade i lyckad anslutning mellan Raspberry, CODESYS, och privat PC.  
Exempelprogram som skrevs gick att ansluta sig till och styra i en mobiltelefons webbläsare 
genom att ansluta via WebVisu. Med samma tillvägagångssätt nåddes aldrig samma resultat på 
någon utav skolans datorer. Där lyckades det inte etableras tillräcklig kontakt mellan CODESYS 
och Raspberry. Arbetet med CODESYS lades på grund av detta ner.  
 
När lastcellen blev tillgänglig anslöts denna till Raspberry och Python användes för att tolka data. 
Med lastcellen ansluten till Raspberry via A/D-omvandlare ADS1115 som i figur 20 gick det att 
avläsa en signal från lastcellen. Genom att justera variabeln GAIN i exempelprogrammet till 
ADS1115 gick det att höja och sänka värdet på signalen. Oavsett vilket värde som valdes på GAIN 
så förblev signalen brusig, och det gick inte att säkert säga om exempelprogrammet visade 
ändrat värde vid belastning på lastcellen.  
 
Med lastcellen ansluten till Raspberry via MCP3008 gick det inte att ändra någon variabel för att 
stärka eller sänka signalen. Signalen var däremot väldigt stabil. Belastades lastcellen kunde en 
ändring av signalen observeras. Förändringen av värdena som visades för kanalerna då lastcellen 
belastades var numeriskt liten. Det gick däremot att se en korrelation till att värdet ändrades då 
lastcellen belastades. Hur detta såg ut när programmet kördes kan ses i figur 22. 
 

 
Figur 22. Bilden visar en skärmdump av kommandotolken i Raspbian då testprogrammet simpletest.py 
kördes och lastcellen belastades. Lastcellen är ansluten så att signal kan avläsas genom kanal 0 och 1. Då 
lastcellen inte belastades kunde stabila värden läsas av från bägge kanaler. När lastcellen belastades 
noterades att värdet för ena kanalen minskade medan det andra ökade. Förändringen var numeriskt liten, 
men kunde korreleras till när lastcellen belastades.  

 
I det senare skedet av projektet när försök gjordes med omvandlaren HX711 löddes lastcellens 
sladdar direkt på kretskortet för bättre kontakt. Kopplingar och installation gjordes då med stor 
hjälp av handledare. Hur kopplingen såg ut kan ses i figur 23. 
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Figur 23. Bild visar lastcellens sladdar fastlödda på omvandlaren HX711 som är kopplad till Raspberry via 
breakout-kit. Logic-Level Shiftern syns här med på bildens högra sida, notera att den ej är ansluten.  

 
Med denna uppställning kunde registrerat värde från lastcellen avläsas via kommandotolken likt 
de tidigare försöken med de andra två omvandlarna. De registrerade värdena kopierades under 
detta försök också till textfiler, som sedan kunde importeras till mjukvaran Octave och plottas. 
Lastcellen belastades genom att pressa på den tills dess att registrerat visat värde nådde sitt max. 
Maxvärdet varierade något vid olika försök, men höll sig omkring 7,67 miljoner. För att kalibrera 
signalen dividerades maxvärdet med 22,6796, vilket var det antal kg som lastcellen enligt 
datablad skulle klara (50 pounds). Genom att dividera variabeln som hanterade de registrerade 
värdena inför plottningen med denna kvot kunde en graf göras som visade ett ungefärligt värde 
på 22,7 då lastcellen belastades till max. Då samma kalibrering gjordes och en lättare last på cirka 
ett halvt kilo lades på lastcellen gick värdet däremot mot ett värde på 1,25, och slutsats kunde 
dras att signalen inte uppträdde linjärt mot belastningar. Graferna för dessa två exempel kan ses i 
figur 24. 
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Figur 24. Figur visar två grafer över signal från belastad lastcell uppkopplad till Raspberry via HX711, y-axlar 
visar registrerat sensorvärde och x-axlar samplingsintervall. Samplingsintervall blev numeriskt förvrängt då 
signalen kalibrerades men detta har inte påverkar på testet, graferna visar test på cirka 2,5 min. Under (A) 
till vänster i figuren syns en graf som efter kalibrering visar 0 då lastcellen inte belastades, men omkring 
22,7 under maxbelastning. Till höger under (B) syns en graf likadant kalibrerad som föregående exempel, 
den pålagda lasten var här runt ett halvt kilo men signalen gick mot värdet 1,25. 

 
Notera att grafen (B) till höger i figuren ovan inte helt rätar ut sig. Efter att last placerats på 
lastcellen gavs under experimenten ett par minuter för signalen att stabilisera sig, men helt stabil 
blev den aldrig under något försök. I figur (B) gavs signalen omkring 75 sekunder att stabilisera 
sig, men sjönk fortfarande då försök avbröts. Utifrån detta noterades att lastcellen med denna 
konfiguration kanske inte skulle vara möjlig, då produkten med de inköpta motorerna skulle 
arbeta i 110 rpm. En sammanställning av lastcell och övriga elektroniska komponenter kan ses i 
tabell 7 under rubrik 3.2.4. Totalsumman i den tabellen landade på 626,6 SEK. 
 

4.3 Kostnadssammanställning 
Under projektets gång har det noterats kostnader för samtliga komponenter som arbetet 
involverat. Dessa har hittills sammanställts i tabeller under de rubriker där de varit aktuella i 
genomförandet. Nedan följer en tydligare sammanställning så att en jämförelse kan göras mellan 
koncepten.   
 
En del kostnader överlappar de olika koncept som det arbetats med. Både det pneumatiska och 
mekaniska konceptet var tänkt styras med en Raspberry-enhet. För att arbeta med en sådan 
krävs ett microSD-kort. Priser för detta kan ses i tabell 6, deras slutsumma är 448 SEK. 
 
För att komma igång med arbetet med det pneumatiska konceptet skulle inköp behövas för att 
ansluta de befintliga komponenterna som gavs tillhands. Kostnaderna för dessa ses i tabell 2 och 
är 1576,67 SEK. För att hantera signalen från tryckgivaren skulle en Logic-Level Converter 
behövas. Pris för en sådan vore 38,30 SEK och kan ses i tabell 7. Några förslag på komponenter 
som behövts för att fortsätta konstruera det pneumatiska systemet gjordes lyfts under rubrik 4.1 
och summan för dessa ses i tabell 8 vara 3048,13 SEK. Utöver detta skulle en licens för CODESYS 
behövas vilket i tabell 6 anges till 538,81 SEK. Totalsumman för komponenter som varit aktuella 
specifikt för detta koncept är 5246,91 SEK.  
 
Till det mekaniska konceptet gjordes ett par inköp av komponenter för konstruerandet av 
testmaskinen. Dessa sammanställs i tabell 9 och deras gemensamma summa är 1104 SEK. Det 
gjordes försök med flera olika elektroniska komponenter till arbetet med detta koncept, dessa 
sammanställs i tabell 7 och summan för dem är 626,6 SEK. Den totala summan för 
komponenterna som hanterats specifikt för detta koncept landar på 1730,60 SEK. 
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5. Diskussion 
Projektet nådde sitt slut utan att färdig testrigg utvecklats. Det övergripande målet blev alltså 
inte uppfyllt, men min förhoppning är att det arbete som gjorts ändå är till nytta. Min ambition 
var under projektets gång självklart att färdigställa den beställda produkten, efter konceptskiftet 
föreställde jag mig att arbetet som minst skulle leverera en färdig lösning för dokumentation av 
belastningar med lastcellen. På grund av leveransproblem kom arbetet med lastcellen igång 
väldigt sent i projektet, det innebar dessutom arbete inom områden som var helt nya för mig, 
någon färdig lösning för dokumenterandet av belastningar blev tyvärr inte färdigställd. Det som 
kommer överlämnas till tandläkarhögskolan utöver denna rapport är de komponenter som 
införskaffats för att sammanställa själva produkten. Dessa är utvärderade och bedömda som 
lämpliga för vidare konstruktion av en tuggmaskin. 
 

5.1 Kostnadsanalys 
Med kostnader som var relevanta för båda koncept pålagda kan totalsummorna för de olika 
koncepten ses i tabell 10. 
 
Tabell 10. Totalkostnad för de koncept som det arbetats med under detta projekt. Summorna är inte lika 
med utlägg, utan är sammanställda för ändamålet av en prisjämförelse.  

Pneumatiskt koncept 5694,91 SEK 

Mekaniskt koncept 2178 SEK 

 
Jag vill understryka att detta inte är lika med utlagda kostnader, utan en sammanställning av 
faktiska utlägg och priser på komponenter som undersökts just för en prisjämförelses skull. Med 
detta sagt är kostnaden för det pneumatiska systemet mer än dubbla den för det mekaniska. 
Detta kan förklaras av att det pneumatiska systemet består av flera komponenter som sticker 
upp lite i pris, vilket tillsammans bygger upp till en större slutsumma. Om det pneumatiska 
systemet lyckas göras av befintliga komponenter, och inköp av nya komponenter aktivt undvikas, 
skulle givetvis dess totalsumma bantas ordentligt. Det mekaniska konceptet består inte av någon 
enskild komponent som sticker avsevärt i pris, men även detta koncepts slutsumma hade kunnat 
vara lägre om arbetet gått annorlunda tillväga. Jag tror därför att det är rättvist sagt att det 
mekaniska konceptet är det mer ekonomiskt fördelaktigt.  
 
Vad gäller en lösning bestående av en lastcell för att mäta överförd kraft i en tuggmaskin tror jag 
att det skulle kunna göras relativt billigt, förutsatt att det görs direkt av någon kunnig. 
Materialkostnader skulle då främst utgöras av lastcell och Raspberry-enhet med vardera 
relevanta komponenter.  
 

5.2 Reflektion 
Detta projekt tog en del vändningar under sin gång. Dessvärre skar detta ner på arbetstiden, och 
då mycket tid lagts på delar som inte längre är tänkta att användas är denna tid till spillo. Arbetet 
har varit spretigt och det känns i efterhand som att det kunde gått att nå längre med en bättre 
arbetsstruktur. Min förhoppning är ändå att det som slutligen blir gjort i detta projekt som minst 
ska underlätta det arbete med testriggen som påbörjas kommande termin. Under projektets 
gång har jag fått lära mig massor, då jag mest jobbat med saker jag inte haft någon erfarenhet av 
eller kontakt med tidigare. Dessvärre räckte inte min insats och jag fann inte lämpliga resurser för 
att nå projektmålet.  
 
Ser man på projektet i ett större sammanhang så har det känts bra att veta att produkten är 
tänkt användas i riktig forskning. Att utföra hållfasthetstest av implantat i en testrigg snarare än 
att på provinstallera lösningen i en patient är klart det etiskt riktiga valet.  
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5.3 Vidareutveckling inför kommande arbeten 
Min rekommendation inför kommande arbete med tuggmaskinen är att önskad lösning med 
lastcellen beställs utförd av TFE, så att det kopplas riktigt och utformas ett program av någon 
inom fakultet. Möjlighet borde också finnas för Institutionen för odontologi att rentav beställa 
själva tuggmaskinen av TFE. Om uppdraget blir aktuellt som examensarbete på TFE på nytt 
rekommenderar jag vidare att utvärdera vad som faktiskt behöver göras och inom vilket program 
det ska utföras. Kanske kunde själva tuggmaskinen då konstrueras av elev på maskinteknik 
medan delen att dokumentera och presentera data utförs av elev inom elektronik eller data. Det 
kunde också finnas värde i att följa upp Lytvyn & Sliwas fråga om det går att göra en teoretisk 
modell med hjälp av FEM-analys innan man tillverkar en testrigg.  
 
Detta arbete innehåller kortare analyser av tre tidigare tuggmaskinsarbeten som gjorts av elever 
inom maskinteknik, samt ett som gjorts av tandläkarelever. I allra slutskedet av projektet blev 
ytterligare ett arbete utfört av elever på Tandläkarhögskolan känt [24]. Ingen analys av detta 
arbete har gjorts, det lyfts endast här för att samla samtliga tidigare arbeten i referenslistan för 
läsares kännedom.   
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