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Sammanfattning 

Denna rapport sammanfattar arbetet och utvecklingen av ett anpassningskort 

för mätsystem till Calmon Stegmotorteknik AB. Arbetet skall resultera i att 

hantera konstruktionsförloppet av ett kretskort och förstå de utmaningar som 

kan uppstå. Målet är att underlätta konstruktionsprocessen till varje unik 

mätapplikation och förloppet vid mätningar. 

Central teori kring drivsteg och dess uppbyggnad kommer att studeras för 

att få en djupare förståelse vad som innehållsmässigt krävs i denna typ av 

kretskort. En filtrering av drivsteg skall genomföras där de intressanta 

drivstegstyperna selekteras för en djupare analys. 

Utifrån den ackumulerade informationen skall en specifikation skapas. 

Denna specifikation skall innehålla intressanta drivsteg, viktiga 

spänningsnivåer och nödvändiga komponenter. En design skall sedan 

utformas som uppnår kraven i specifikationen. 

Ett blockschema har arbetats fram efter de förutsättningar som konstaterades 

i specifikationen. Blockschemat ligger som grund till kretsschemat och 

mönsterkortsdesignen.  

Utfallet resulteras i ett fullständigt kretsschema med tillhörande 

mönsterkortsdesign, uträkningar, fastställda komponenter och 

dokumentation under projektets gång. 
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Summary 

This report summarizes the work and development of an adaptation card for 

measurement systems for Calmon Stegmotorteknik AB. The work will 

result in managing the process of designing a circuit board and 

understanding the inconvenience that may occur. The goal is to facilitate the 

design process for each unique measurement application and the course of 

measurements. 

Central theory of motor drives and its structure will be studied to gain a 

deeper knowledge of what is required in terms of content in this type of 

circuit board. A filtering of drives must be performed where the interesting 

types of drives are selected for a deeper analysis. 

Based on the accumulated information, a specification must be created. This 

specification should contain compelling motor drives, important voltage 

levels and necessary components. A design shall then be designed to meet 

the requirements of the specification. 

A block diagram has been worked out according to the conditions stated in 

the specification. The block diagram is the basis of the circuit diagram and 

the design of the circuit board. 

The outcome of the result presents in a complete circuit diagram with 

associated pattern card designs, calculations, established components and 

documentation during the process of the project. 
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 Abstract 

Denna rapport innefattar det tillvägagångssätt som har använts vid 

framtagande av ett kretskort för ett specifikt mätsystem. Arbetet innefattar 

teori, informationssökning och processen vid designen av kretsschemat och 

mönsterkortet. 

En grundlig genomgång av den teori som ligger bakom designen presenteras 

och ger läsaren en uppfattning om kretskortets signalbehandling och 

funktion. 

När läsaren har bildat sig en uppfattning utav kretskortets syfte och tankesätt 

följs sedan utvecklingen stegvis i processen. Detta ger möjlighet till läsaren 

att enkelt bilda sig en egen uppfattning på varje individuell del. 

Avslutningsvis lyfts våra egna tankar fram angående utvecklingen, 

tillvägagångssätt och resultat. Detta för att ge en bra bild på vilka andra 

möjliga vägar som var möjliga för projektet, samt de misstag som kan 

undvikas. 

 

Nyckelord: Elektronik, Mönsterkort, anpassningskort, drivsteg. 
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Detta projekt är ett examensarbete som Calmon Stegmotorteknik AB 
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1. Introduktion 

Arbetet består i att konstruera ett standardiserat anpassningskort som kan 

anpassa godtyckliga stegmotordrivsteg till Calmon’s motormätsystem. 

1.1 Bakgrund 

Calmon har en automatisk anläggning för mätning av prestanda på diverse 

stegmotorer. Vid mätningen så mäts pull-out-momentet och 

strömförbrukningen för drivsteget. Strömförbrukningen och pull-out-

momentet beror inte enbart på motorn, utan även på drivstegets 

konstruktion. Detta medför att mätningarna måste göras med det drivsteg 

som applikationen är tänkt att använda, för att få korrekta resultat. 

I dagsläget bygger Calmon ett unikt anpassningskort för varje drivsteg. Stora 

delar av anpassningskorten liknar varandra, men har även sina olikheter. För 

att reducera möjliga felkällor samt bespara tid, önskas det att ett universellt 

anpassningskort tillverkas. 

1.2 Syfte och mål 

Huvudmålet är att tillverka ett smidigt anpassningskort till Calmon’s 

motormätsystem. Kortet skall vara så allomfattande som möjligt för att passa 

majoriteten av de drivsteg som existerar på dagens marknad. För att lyckas 

med huvudmålet måste följande delmål uppnås. 

Sammanställa specifikationen, görs i Word. 

Konstruera kretsschemat, görs i Cadstar schemaritning. 

Konstruera mönsterkortet, görs i Cadstar PCB. 

Materialanskaffning och montering av prototyper. 

Igångkörning och verifiering av prototyper. 

Konfigurering av ett anpassningskort med ett verkligt drivsteg. 

Test av konfigurerat anpassningskort i mätsystemet. 
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1.3 Avgränsningar 

Marknaden innehåller ett stort antal motordrivsteg, detta omöjliggör att 

studiens specificering kan hantera samtliga drivsteg. Specifikationen skall 

därav omfatta ett antal drivsteg av de olika fem klasser som anses 

intressanta. Drivstegen väljs övergripande och specifikationen ger då en 

övergripande blick på hela marknaden. 

Specifikationen kommer innehålla fem olika typer av drivsteg som är 

intressanta för stegmotorer. Indexer, non-indexer, H-brygga, SPI och I2C. 

Studien kommer inte omfatta drivsteg som är tillämpade för andra typer av 

motorer än stegmotorer. 
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2. Teori 

I detta teorikapitel kommer övergripande teori angående ämnet att 

presenteras. Teorin bygger mestadels på sammanfattad information ifrån 

datablad av produkter, men även relevant information från artiklar. Vår 

handledare Jonas Lindén på Calmon har även varit en stor bidragande faktor 

till den teoretiska delen. 

2.1 Drivstegsuppbyggnad 

Ett drivsteg till en tvåfasmotor är i sin enklaste form till grunden uppbyggt 

av två H-bryggor. En H-brygga är uppbyggd utav fyra stycken transistorer 

som fungerar som switchar och avgör strömflödets riktning i bryggan, dvs. 

avgör spolens polaritet.  

Beroende på modell av drivsteg är den övriga uppbyggnaden olik. De flesta 

moderna drivsteg innehåller lösningar för att kringgå de problem som 

existerar och innehar smarta extrafunktioner. Detta medföljer att 

uppbyggnaden i drivsteg är varierande och därmed kräver en särbehandling 

för varje individuellt drivsteg. Varje applikation med drivsteg och motor är 

då unik, en motors funktionalitet varierar även på typ av drivsteg [1]. 

Uppbyggnaden av ett integrerat drivsteg beror även på vilken typ av drivsteg 

det är. Det finns olika konstruktioner angående kommunikation och 

styrning. Även detta är en variabel som påverkar strukturen på ett drivsteg 

och är en variabel som påverkar driften [2]. 

2.2 Drivstegstyper 

Stegmotorer styrs i majoritet av fem olika typer av drivsteg, indexer, non-

indexer, H-brygga, SPI och I2C. De enskilda drivstegstyperna kräver separat 

eller olik signalbehandling in till signalbussen. I detta stycke presenteras de 

fem typer studien omfattar. 

2.2.1 Indexer 

Indexer är kanske den enklaste att förstå sig på. Den styrs av två 

huvudsakliga digitala insignaler, dir och step. Dir, (direction), avgör vilket 

håll motorn skall rotera. Step är en stepsignal som säger åt motorn att ta ett 

elektriskt steg. Hur stort det steget är kan konfigureras beroende på drivsteg, 

detta kallas microstepping. Ju fler steg ju jämnare snurrar motorn, vilket 

bidrar först och främst till hur exakt positionen kan ställas in men också hur 
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tyst motorn kan arbeta. Dessa två digitala signaler styrs med mode-bitarna 

från signalbussen, alltså digitala signaler [3]. 

2.2.2 Non-indexer 

Till skillnad från indexer styr en non-indexer istället sina utgångar med 

minst två phasesignaler och en enablesignal. Phasesignalerna avgör 

strömriktningen för varje H-brygga, medan enablesignalen möjliggör 

utgången för de olika bryggorna. 

2.2.3 H-brygga 

H-bryggan är den simplaste varianten då den saknar en controller som enkelt 

kan styra riktning och steg på motorn. Här får man manuellt öppna och 

stänga transistorerna i h-bryggan till respektive spole för att få strömmen att 

gå åt hållet man vill och därmed polariteten på magnetfältet [4]. Med PWM 

kan man välja hur mycket ström man vill ha in i spolen. 

2.2.4 SPI (Serial Peripheral Interface) 

Ett SPI-drivsteg har inbyggd logik- och kontrollsystem. Dessa integrerade 

system programmeras och styrs med fyra typer av signaler, MOSI (Master 

Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), SCK(Serial Clock) och 

CS(Chip Select). Chip select gör det möjligt att kommunicera med de olika 

kontrollenheter som existerar på drivsteget. Majoriteten av SPI-drivsteg går 

att microsteppa [5]. Utöver dessa standardsignaler kan de olika drivstegen 

skilja sig på tilläggsfunktioner och därav kräva extra signalbehandling. 

2.2.5 I2C 

I2C är det typ av drivsteg som skiljer sig mest. Den är uppbyggd att 

kommunicera enbart med två trådar. Dessa trådar tillåter dubbelriktad 

överföring av data mellan en master och flera slave-enheter. En stor fördel 

med dessa drivsteg är att en masterenhet kan styra och kommunicera med 

flera slave-enheter samtidigt. SCL-tråden är reserverad till klockan, medan 

SDA-tråden är reserverad för överföring av data [6].  

2.3 Signalbuss 

Från Calmon’s signalbuss som används till styrning och mätning av 

motorerna sänds de signaler som behövs för drivsteget ut till 

anpassningskortet. Alla signaler används inte samtidigt men bussen ger en 

bred grund för vad som kan skickas. 
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2.4 Spänningsnivåer 

Ett centralt begrepp i studien är de olika nivåerna på spänningarna, dels för 

logiken och hur den styrs, men även för matningen till de olika 

komponenterna och motorn. Det är viktigt att nivåerna blir rätt, särskilt 

viktigt är det att ett visst drivsteg inte får för mycket spänning in, då kretsar 

kan bli överhettade och gå sönder. 

2.4.1 Logikspänning 

Logikspänning är uppdelat i två fall, antingen är den "hög" eller "låg". Vad 

ett visst drivsteg anser som hög och låg varierar från drivsteg till drivsteg. 

Standard är att man matar en spänning med antingen 5V eller 3.3V som får 

representera hög. Men det är inte vid just 5 eller 3.3V som spänningen anses 

som hög. Beroende på om logikgrinden är av typen TTL eller CMOS så är 

gränserna för vad som anses som hög och låg olika. 

Logikgrindar som är baserade på TTL-teknik (transistor-transistor logic) 

bygger på bipolära transistorer och har en gräns vid ungefär 2.7V, vilket 

innebär den minimala spänningen en sådan logikkrets genererar vid en hög 

ingångsnivå. Däremot agerar en TTL-grind som hög vid 2V på ingången och 

låg vid 0.8V. 

Modernare logikgrindar baseras mestadels på CMOS-teknik. Här är hög 

signal 70% av maxspänningen och låg signal 30% av maxspänningen. En 

stor fördel med denna teknik är att den drar mindre effekt och har större 

marginal för störningar [7]. 

Det finns även logik med högre samt lägre spänningsnivåer. Det är tekniker 

som i dagsläget inte är lika standardiserade och sällan förekommer [8]. 

2.4.2 Matningsspänning 

Drivsteg är konstruerade att kunna driva motorer i olika storlekar och 

effektområde. Detta medför att olika spänningar som drivstegen kan ta emot 

och leverera vidare till motorn varierar från drivsteg till drivsteg. De flesta 

har en matningsspänning på antingen 3.3V eller 5V så en reglerbar regulator 

är att föredra då bussens signaler som används ligger på +8V, +15V och 

+24V. 

Drevsteg har dessutom olika spänningar till själva lindningarna på motorn 

som i signalbussen benämns som Ux1, dessa spänningar kan övergå 50V. 
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2.4.3 Regulatorer 

Spänningarna som finns tillgängliga från Calmon’s signalbuss är +8V, +15V 

och +24V. Utifrån dessa förutsättningar krävs något typ av reglering av 

spänningsnivån. Vi söker troligtvis 3.3V eller 5V DC till DC konverterare, 

möjligtvis kommer en fast och en ställbar regulator behövas. 

Regulatorn hjälper alltså till att justera spänningen till vad varje enskild del i 

kretsen vill ha, istället för att ha många spänningskällor med olika fasta 

spänningar. Med regulatorn kan man använda sig av en enda källa som 

matar hela kretsen [9]. 
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3. Metod 

I denna del presenteras ett kort grundupplägg som gjordes inför arbetet. 

Metoderna som presenteras är korta och specifika samt lätta att förstå. 

3.1 Specifikation 

En övergripande blick för de signaler som skall behandlas krävs för en bättre 

förståelse. Dels hur själva drivstegen funkar, men även för vilka typer av 

signaler som kräver behandling. För att lätt sammanställa denna mängd data 

används en anpassningskortsspecifikation skrivet i Excel, för rapportens 

enkelhet kallas det "kortspec" i fortsättningen. Där delas de olika typerna in i 

grupper; tillverkaren, spänningsnivåer och även de olika signalerna och dess 

inkoppling till bussen framgår. 

En mer komplett signalindelning för de olika drivstegen visar vilka typer av 

specialfall som förekommer och därav vilka problem som uppstår. Denna 

övergripande blick på signaler gör det mer förståeligt att se vilka typer av 

kretsar och spänningar anpassningskortet kräver. 

3.2 Komponentval 

Ett anpassningskort är tvunget att ha en mängd olika komponenter då den 

skall kunna anpassas till ett stort utbud av drivsteg. Varje komponent har 

dess egna viktiga specifikationer som skall fungera ihop med drivstegen, det 

får inte överstiga vissa spänningar och inte heller understiga. Vill man hitta 

den perfekta komponenten för uppgiften får man lusläsa datablad för att 

finna de små detaljer som krävs. 

3.3 Kortdesign 

En bättre förståelse och en övergripande blick över kortdesignen samt 

kretsschemat önskas. Detta för att underlätta signalbehandlingen, behovet av 

komponenter och skapandet av kortet i mjukvaran [10]. Ett blockschema 

skall därför skapas i detta syfte. När blockschemat är fullständigt kan 

kretsschemat skapas i programvaran och även mönsterkortet. 
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4. Genomförande 

Vi går i detta kapitel igenom de steg som projektet innefattat. Från arbetets 

start med specificering av drivsteg, blockschema och val av komponenter 

fram till skapandet av kretsschema och mönsterkortsdesignen. 

4.1 Specifikation 

Indelning av de olika drivstegstyperna tillämpades i en sammanställning av 

de olika drivstegen (Bilaga 1). Till en början valdes ett drivsteg av typerna 

indexer, non-indexer, H-brygga och SPI. I2C-drivsteg tillkom senare i listan. 

Därefter lades det till nya drivsteg med annan tillverkare eller med 

funktioner som skiljde sig från de övriga för att få en stor variation. 

För att sammanställa drivstegens olika signaler med den befintliga bussen 

skapades en specifikation för anpassningskortet (Bilaga 2). 

Signalerna från de olika korten parades ihop med lämpliga signaler på 

bussen för en klar överblick på vilka signaler som krävde särbehandling. De 

signaler som krävde särbehandling tittades sedan på individuellt och en 

lösning togs fram. 

Även matningsspänningen, den maximala och minimala logikspänningen 

och motorspänningen redogjorde i tabellen. Detta för att lättare kunna 

fastställa de spänningsnivåer anpassningskortet behöver för sin 

matningsspänning och signalnivåer för den interna logiken. 
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4.2 Blockschema 

För att få en bättre överblick skapades ett blockschema som efter tidens gång 

uppdaterades. Blockschemat förenklade synen av signaler och dess väg till 

drivsteget. Detta medföljde att kombinationen av blockschemat och 

kortspec:en gav en klarare bild på vilka lösningar och komponenter som var 

möjliga. Blockschemat var en betydande faktor i skapandet av kretsschemat. 

När de flesta komponenterna var konstaterade och inritade i blockschemat 

ritades även antalet signaler och dess riktning ut. När väl blockschemat var 

komplett skapades en mer tydlig version i onlineprogrammet draw.io [11]. 

 

 

Figure 1. Blockschema 
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4.3 Komponentval 

I och med att det är ett anpassningskort som skall passa oavsett drivsteg så 

vill man ha det så flexibelt som möjligt. Med kortspec:en som grund kunde 

man ta reda på vilka komponenter som skulle behövas på kortet. Man tittade 

mycket på de olika drivstegens max- och mingränser på tex ingångsspänning 

och logikspänning. Tabeller gjordes för att se gränsvärdena och därefter 

valdes de olika komponenterna som täckte hela spektrumet. Ibland fick man 

ha två likadana komponenter med undantaget att de har olika 

specifikationer, men har samma syfte. Dessa kan då bytas ut direkt på kortet 

beroende på vilken komponent som passar för just det drivsteget. 

Vilka komponenter som krävdes till anpassningskortet fick man ta reda på 

genom kortspec:en där man kunde se de olika drivstegens krav. Man ville 

först ta reda på max- och minvärden på de olika drivstegens 

spänningsvärden för att kunna välja komponenter som täcker dessa intervall. 

För att kunna filtrera fram just de specifikationer varje komponent krävde 

användes diverse sidor som med smarta filtreringssystem [12]. På så sätt 

kunde man leta upp rätt komponent, fastställa dess monteringskåpa och att 

den finns lättillgänglig på marknaden. Efter det lades varje bestämd 

komponent i ett nytt excelark som innehöll alla komponenter som skulle 

finnas på kortet så att allt som skulle köpas in var samlat. (Bilaga 3) 

 

4.3.1 Buffertar 

Kortspec:en visade att ett stort antal buffertar krävs. Buffertarna önskas för 

att kunna filtrera bort eventuella störningar samt skapa säkra signalnivåer. 

Då det förekommer olika logikspänningsnivåer beroende på drivsteg krävdes 

en buffert som kan leverera 3.3V och 5V. Det visade sig väldigt svårt att 

hitta en buffert som uppfyller de krav som ställdes utifrån kortspec:en. 

Istället valdes lösningen att ha en monteringsplats för buffertarna med 

möjlighet at montera en annan modell. Undantaget blev bufferten för DRV-

status signalen som är fast monterad. De buffertar som visade sig lämpliga 

är av typen SN74LVC14A [13] för 3.3V signaler och SN74HCT14 [14] för 

5V signaler. Dessa buffertar är dock inverterande, detta då ingen utan 

invertering uppnådde de krav som ställdes.  

DRV-status bufferten är tvungen att kunna ta emot signaler över 5V och 

skall alltid leverera en 3.3V signal. En konstant matning på 3.3V är därför 

lämplig och en buffert av modellen SN74LVC1G17 [15] valdes. 
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4.3.2 Differentiella Linedriverkretsar 

När SPI-mode önskas i drivsteget krävs differentiella linedriverkretsar då 

dessa kan sända signaler extremt snabbt. Eftersom MOSI, MISO samt CLK 

funktionen har en inverterad och en icke-inverterad signal. Dessa två 

signaler kräver jämförelse mellan varandra samt filtrering. MOSI och CLK 

skickar ut signaler till drivsteget medans MISO tar emot signaler från 

drivsteget. Lämpliga linedriverkretsar utifrån de fastställda förutsättningar 

som existerar valdes AM26LV31E [16] för MISO och AM26LV32E [17] 

för MOSI och CLK. 

4.2.2.1 Avslutningsresistor 

Både mottagaren och sändaren för linedriverkretsarna kräver en resistans 

mellan den inverterade och icke inverterade signalen. Uppgiften för denna 

resistans är att motverka reflektion. Värdet på resistorn måste vara 20 

procent av den karakteristiska utimpedansen för kretsen [17]. 

 

 

Figure 2. Koppling på linedriverkretsar 

 

Resistansen måste även vara lika stor vid mottagaren som sändaren. Då den 

andra ihopkopplade kretsen sitter på ett befintligt kort där storleken är 100Ω, 
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valdes samma värde. Istället för en resistenstyp 0603 valdes 0805, för att 

klara en högre effekt. 

4.3.3 Multiplexrar 2:1 

En del drivsteg kräver analoga inställningsspänningar. Detta för bland annat 

inställning av microstepping. Många drivsteg har en intern Digital to Analog 

Converter(DAC) [18] och kräver då ej en extern analog spänning, men fall 

utan en intern DAC förekommer. 

Lösningen om en intern DAC saknas är att via en 2:1 Multiplexer(MUX) 

lägga en lämplig spänningsnivå på en av ingångarna och slå av och på denna 

med en pulsbreddsmodulerad signal och med rätt duty cycle få ut rätt 

spänning. 

 

 

Figure 3. DAC med 2:1 MUX, RC-filter och OP-Amp 

 

Sedan filtreras utgången med ett RC-filter för en analog DC-spänning 

erhålls. Alltså en extern DAC. Den 2:1 MUX som ansågs lämplig och valdes 

är ADG734[19] från Analog Devices.  
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4.3.3.1 RC-filter 

För att få till en DC-spänning av pulserna från MUX:en använde man RC-

filter precis efter. Med 4 stycken MUX:ar ville man ha snabba filter till två 

av dem med 1% ripple, samt två långsammare filter till de andra MUX:arna 

med 0,1% ripple. Detta simulerades i LTSpice med ett vanligt lågpassfilter 

för att ta reda på passande resistans- och kondensatorvärden. 

4.3.3.2 OP-förstärkare 

De drivsteg som önskar en analog spänning på ingången önskar även en så 

låg inimpendans som möjligt. En-OP förstärkares utimpedans är i teorin 

noll, men i verkligheten är den låg och understiger 100 Ω. [20] Därav 

placerades en OP-förstärkare på utgången av RC-filtret för att se till att 

drivsteget förses med en så låg inimpedans som möjligt. 

4.3.4 Multiplexrar 4:1 

Många drivsteg använder sig även av analog decayinställning [21]. Där 

kopplas ett RC-filter. Storleken på detta RC-filter avgör vilken typ av decay 

som används i H-bryggan. Därav skall möjligheten att kunna byta mellan ett 

antal RC-filter vara möjlig, det medför användningen av en 4:1 MUX. 4:1 

MUXen kan då byta mellan 4 olika filter och tester kan utföras på vardera.  
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Figure 4. 4:1 MUX med olika sorters filter 

 

 

 

Den 4:1 MUX som ansågs lämplig och valdes är ADG704[22] från Analog 

Devices. 

Komponenterna på RC-filtrena är alla ”Not mounted” i schemat, de 

monteras alltså inte på kortet, utan endast hålen finns där. Detta för att själv 

kunna välja filtrets värde genom att välja passande komponenter. 
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4.3.5 Regulatorer 

Tidigt i projektets förlopp klargjordes att andra spänningsnivåer än de 

mätracket ger tillgång till krävs. De flesta drivsteg behöver en 

matningsspänning på 3.3V eller 5V, även andra nivåer förekommer. Att ha 

möjligheten att kunna skifta nivån på spänningen är då en nödvändighet. En 

sammanställning av uppskattad maximal ström genom regulatorerna gjordes 

(Bilaga 4). Detta för att se till att regulatorn uppnår de effektkrav som ställs. 

3.3V är den mest förekommande matningen, detta medföljde att en fast 3.3V 

regulator användes [23]. Även en möjlighet för högre nivå behövs, samma 

regulator användes då och ställdes som standard in på en fast 5V, med 

möjlighet att kunna ändra mellan 1,8V till 20V. Det är samma typ av 

regulator som på 3.3V men här är inte resistanserna som stället utspänningen 

fasta utan dessa kan väljas själva beroende på vad drivsteget kräver. En 

möjlighet att byta mellan dessa skapades genom att koppla ett motstånd på 

0Ω mellan matningen och en av regulatorerna, medan den andra regulatorn 

hade ett avbrott till matningen. Vill man byta över till den andra regulatorn 

kan resistansen bytas över, så att den andra regulatorn har kontakt med 

matningen istället [24]. 

Det visade sig även att ytterligare en regulator behövdes. Användningen är 

till 2:1 MUXarna om en analog inställningsspänning önskas in till 

drivsteget. Då denna ställbara spänning måste ligga på en exakt nivå lades 

en trimfunktion på regulatorns adjustutgång. Detta gjordes genom att utöver 

de resistanser som valdes för att få regulatorn till en fast 5V så lades det en 

trimpotentiometer parallellt med de justerande resistanserna. Denna 

potentiometer är ganska hög i förhållande till de vanliga 

inställningsresistanserna, så att potentiometern inte skall ha allt för stor 

påverkan, utan skall bara finjustera den redan fasta utspänningen. När 

potentiometern i precis i mitten av sitt intervall så ligger spänning väldigt 

nära 5V, för att då enkelt kunna finjustera upp eller ner till exakt 5V. 
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Figure 5. Vref regulator 

 

 

Parallellt med utgången och adjustutgången lades även en 

störningsreducerande koppling som består av en 1kΩ resistans i serie med 

en 220nF kondensator. Dessa värden valdes från ett tidigare projekt från 

Calmon. 

Uträkningarna för resistanserna till de olika regulatorerna gjordes i excel, 

detta för att enkelt kunna ändra runt på resistansvärdena och se vad 

utspänningen landar på (Bilaga 5). 
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4.3.6 TRI-state buffertar 

Det är förekommande att drivsteg använder sig utav högimpediva signaler. 

Förutom att den kan agera hög och låg finns alltså ett tredje stadie. När detta 

stadie önskas behövs det två utgångssignaler från mätracket till en ingång i 

drivsteget. Detta medför även att dessa utgångssignaler från racket behöver 

behandlas i en speciell buffert, en så kallad TRI-state buffert [25]. 

 

Figure 6. Tri-state buffertar 

 

Kortspec:en visade att behandling av denna typ av signalbehandling är 

nödvändig. Drivsteget DRV8880[26] från Texas Instruments är ett av de 

extremaste fallen gällande högimpediva signaler. Den kräver hela fyra TRI-

state buffertar. I åtanke med detta valdes en buffertkrets med fyra 

integrerade TRI-state buffertar från Nexperia [27]. 

4.3.7 SPI to I2C converter 

Större system med flertal motorer använder i en del fall I2C drivsteg som blir 

allt vanligare. Då I2C-drivsteg behöver en SPI till I2C-konverterare 

betraktades det lämpligt att ha möjlighet för detta på anpassningskortet. 

Däremot ansågs det inte nödvändigt att ha ett sådan konverterare på varje 

kort, utan en yta där det lätt kan monteras är att föredra. Framför allt är 

denna lösning ekonomiskt gynnsam. Typen av konverterare som valdes att 

anpassa en monteringsyta efter är SC18IS600 från Nexperia [28]. 
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4.3.8 Filtrerande kondensatorer 

Utöver de buffertar samt differentiella linedriverkretsar som dels reducerar 

störningar men även producerar en önskad spänningsnivå placerades 

kondensatorer ut. Syftet med dessa kondensatorer är att reducera möjliga 

AC-störningar som kan förekomma. Kondensatorer placerades ut vid 

respektive krets ingångar för matningsspänning. På logikmatningen 

användes mindre kondensatorer så som 100nF och 1uF, medan en större 

ytmonterad kondensator på 470 uF/63V användes vid motorspänningen, 

samt en ännu större på 1000uF/100V som får hålmonteras [29]. 

4.3.9 Kontakter 

Kontakten för rörelseanalys var redan utvald av Calmon och fanns redan 

inlagd i deras bibliotek, kontakten är av en 1x8 AMPMODU typ. 

Givarkontakten för motorn fanns redan i en annan applikation och ansågs 

lämplig att använda även här. Kontakten är en MOLEX C-Grid 2x5 [30]. 

 

Figure 7. Givarkontakt 

 

Kontakten till motorn var inte heller vald utav Calmon. Efter fastställning 

hur många pinnar kontakten var tvungen att inneha gav sök resultat att en 

1x7 pin Molex C-Grid kontakt [31] är lämplig. En pinne är egentligen 

överflödig men för att underlätta med nyckling valdes en 7 pin. 
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4.3.10 LED-indikering 

STEP och DIR signalen var intressant att ha någon form av indikering på, 

men framför allt på statussignalen. Formen för indikering blev 3 st LEDar 

där statussignalen fick en röd lampa medans övriga har en grön. Typen är 

vinklad för lättare kunna fysiskt se lysdioderna vid användning. Dioderna är 

från Kingbright [32]. För att begränsa strömmen valdes ett motstånd på 

330Ω. 

4.3.11 Kopplingslister 

Eftersom kortet är ett anpassningskort och skall passa flera applikationer 

konstaterades att signalerna är lämpliga att samla upp på olika lister. Det ger 

en stor flexibilitet och de önskade signalerna är lättillgängliga. Listerna blev 

av varierande storlek och totalt skapades fem lister, en motorlist, en givarlist, 

en I2C-list, en kontaktlist och en list för spänningen Ux1 och SENS. 

 

 

 

Motorlisten består av 7 pinnar och är avsedd för spänningen till lindningarna 

i motorn. 6 av pinnarna är till för spänningar och en extra pinne fungerar 

som nyckling så att kontakten inte kan kopplas in felaktigt. Givarlisten har 9 

pinnar och är till för en motorgivare. Två av pinnarna är spänningar, 3.3V 

respektive 5V. En pinne är jordning och två till sens+ och sens- som läser av 

spänningen precis innan motorn och precis efter. Sista pinnen som används 

är till två pull-upp resistorer och resterande tre pinnar är i dagsläget inte 

inkopplade. 

I2C-listen samlar upp alla utgående signaler från SPI-konverteraren och 

består utav 9 pinnar. Kontaktlisten samlar upp de signaler som skickas ut 

ifrån bussen som har kopplings alternativt inställningsmöjligheter. Den 

består utav 12 pinnar därav en av dessa är jordade. Den sista listen är en 

mindre variant och består enbart av 4 pinnar. En är för bryggspänningen Ux1, 

en pinne är dess jordning GNDUx1 och de två sista är för den positiva och 

den negativa spänningsavläsningen, SENS+ och SENS-. 
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4.4 Kortdesign 

Här går vi igenom processen för skapandet av kretskortsdesignen. 

4.4.1 Blockschema 

När alla komponenter fastslagits skissades ett blockschema på en större 

whiteboardtavla för att enkelt få en bra, detaljerad överblick och samtidigt 

kunna redigera schemat snabbt. Detta blockschema uppdaterades vart 

eftersom och blev mer och mer detaljerat tills ett fullständigt blockschema 

existerade. 

4.4.2 Cadstar schemaritning 

Mjukvaran Cadstar användes som redskap för att designa kortet. Detta 

program är något Calmon har använt mycket och har hela sitt bibliotek med 

komponenter i så det föll sig naturligt att ta användning av det. 

4.4.2.1 Komponentdesign 

När blockschemat var fulländat kunde ritandet på Cadstar påbörjas. Calmon 

har ett stort antal komponenter redan inlagda i Cadstar's bibliotek. För att 

spara tid ville man ta komponenter som redan fanns i det biblioteket, detta 

för att slippa rita en egen design och konfigurera komponenten. Därav 

började inledningsvis cadstarskapandet med att konstruera ett större antal 

komponenter och symboler i mjukvaran. Dessa symboler och komponenter 

sparades i biblioteket för eventuell framtida användning. 
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4.4.2.1.1 Kopplingsarea 

En av de delar som behövde designas från grunden var kopplingsarean, en 

area där förvarje signal som kommer in från bussen, kan delas upp i olika 

funktioner som vissa drivsteg kräver. Det är alltså på den ytan man sedan 

kopplar om och anpassar anpassningskortet till drivsteget. För varje signal 

som inte endast skall direkt drivsteget så finns en förgrening på 

kopplingsarean där signalen delas upp i så många potentiella funktioner den 

signalen har i uppgift att hantera. Från drivsteget kan man då välja den 

funktionen som passar och kapa de andra grenarna om så behövs. 

 

Figure 8. Kopplingsarea 
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4.4.2.1.2 Komponentarea 

Komponentarean är normalt något som inte ingår i en konstruktion och även 

denna var därför tvungen att skapas från grunden. Denna är designad så att 

standardkomponenter kan monteras. Detta medför att distansen mellan 

lödhålen är 2.54mm. För att underlätta vid lödning delade lödhålen in i 

grupper av tre. Detta för att underlätta åtkomsten fysiskt för att montera 

möjligtvis en kopplingstråd till komponentens pins. 

 

 

Figure 9. Komponentarea 

 

4.4.2.1.3 Kopplingslist 

Eftersom varje individuellt drivsteg kräver olika signaler sammanställs alla 

signaler från mätracket i en kopplingslist som konstruerades. I denna list 

väljs då de intressanta signalerna och en kopplingstråd löds fast och kopplas 

till drivsteget. En märkning vid de olika punkterna avslöjar vilken typ av 

signal den lödpunkten har. 

4.4.2.2 Kretsschema 

När majoriteten av de komponenter som sakandes i biblioteket var inlagda 

påbörjades kretsschemat. Huvudstrategin var att se till att varje ingående 

samt utgående signal alltid avslutas i en buss, detta för visuellt underlätta 

schemaläsning.  
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4.4.2.2.1 Namngivning av signaler 

En stor del av kretsschemat har varit namngivningen av olika signaler. För 

att underlätta skall signalnamnen vara så korta, tydliga och relevanta som 

möjligt för sin typ av signal. Det vi eftersträvar är att göra det så lätt som 

möjligt att tyda signalerna på schemat utifrån kortspec. De regler som vi 

slog fast vid namngivningen var följande. 

• En inverterad signal har alltid ett n innan sitt namn. 

• Fullständiga namn mot bussen, men mer uppdelade namn beroende på 

funktion ju närmre drivsteget signalen befinner sig. 

• Om en signal har buffrats tydliggörs det med ”buff” efter signalnamnet 

• Tri-state gör en sammanslagning av de två ingående signalerna som 

påverkar denna buffert, exempelvis "M0-M1 TRI". 

• Signaler till 2:1 MUX döps om till analog PWM. 

• Namnge de olika kontakterna och listerna 

• Signalerna till 4:1 MUX gör en sammanslagning, precis som tri-state 

buffertar. 

• Vid kopplingsarean skall relevant del av bussnamnet samt den funktion 

som är ansluten vara med. 

Då tanken är att vid användning av ett nytt drivsteg går vederbörande in i 

kretsschemat och utifrån den information som finns tillgänglig anpassar 

kortet. Detta medför att namnen skall vara simpla.  

Utöver att namnen skall vara lätta och tydliga infogades textrutor på 

relevanta delar för att lättare förstå vad som skall kopplas bort beroende på 

användningsområde. Även standardvärden för de inkopplade RC-filtrerna 

framgår och uträkningar för utspänningen för regulatorerna. 

4.4.2.2.2 Schemauppdelning 

Kretsschemat i Cadstar delades upp i fem olika blad. Dels för att lättare 

kunna dela in de olika komponenterna och få en bättre struktur, men även 

för att utrymmet krävde det. 

Det första bladet är "Power" bladet, det innehåller all spänningsmatning till 

komponenterna. De komponenter som inte kopplas in och behöver jordas 

och kopplingsarean, då det var mest praktiskt. Andra bladet innehåller 

strömförsörjningen, alltså innehåller den enbart regulatorer med tillhörande 

kopplingar för att reglera spänningen. Bussbladet är signalernas startpunkt 

från mätracket, Bussen tillsammans med de flesta buffertar placerades här. I 

fjärde bladet placerades alla majoriteten av de funktioner kortet innehar, 

även kopplingsarean finns här. Avslutningsvis placerades signalerna i femte 

bladet vilket är slutstationen och där vidare kan kopplas till drivsteget. 



 

 24 

4.4.3 Cadstar PCB 

Kortet är ett 4-lagerskort där de två mittenlagrena är jordplan samt 

spänningsplan. Att ha 4 lager istället för endast 2 underlättar otroligt mycket 

då det är många signaler som skall ledas. 

4.4.3.1 Komponentplacering 

För att underlätta i skapandet av layouten till kortet grupperades 

komponenter i relevanta grupper. Dels för att ha ett sammanhang på kortet, 

men även underlätta signalgenomgången. Exempelvis delades 4:1 

MUX:arna in i en grupp tillsammans med de tillhörande 

inställningsmöjligheterna på resistans och kapacitans. 

 

 

Figure 10. Gruppering av funktioner. 2 olika multiplexar i detta fall. 

 

Man försökte hålla samma design på layouten som på kretsschemat, där alla 

signaler kommer från vänster för att snabbt kunna sätta sig in i hur kortet 

kommer se ut. Exakt som kretsschemat ser ut gick inte riktigt att få till då 

detta är ett kort som skall användas, så man fick tänka mycket på hur man 

skulle göra det så enkelt och bekvämt för användaren som möjligt. Då ett 

testkort kommer monteras ovanpå detta anpassningskort vill man kunna 

komma åt allt som skall kommas åt, till exempel lister, kopplingsarea och 

resistanser som skall lödas fast. 
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Kopplingsarean följt av ett par lister sattes så nära bussen som möjligt då 

denna yta kommer vara öppen eftersom testkortet monteras några centimeter 

bakåt på kortet. Andra lister sattes så långt ut på kanterna som möjligt för att 

någorlunda enkelt kunna komma åt dem. Alla komponenter som man vill 

komma åt för lödning sattes på baksidan av kortet för att ha mycket yta för 

lödande och bytande av komponenter. 

Strax efter kopplingsarean har kortet tre stycken avlånga hål i vertikal 

riktning, dessa hål är till för att montera fast testkortet med. De är avlånga 

för att kunna anpassas till så många testkort som möjligt som har sina fasta 

borrhål. Även i botten av kortet finns ett fast hål, exakt under de övre 

avlånga hålen. Exakt 90 grader till höger om detta hål finns ytterligare fem 

avlånga hål för att kunna passa så många kortstorlekar som möjligt. 

Mitt på kortet placerades alla IC-kretsar och dylikt som inte skall modifieras 

när testkortet väl sitter på. Dessa är satta så nära varann som möjligt för att 

få en ledig yta lite längre bak på kortet, detta för att kunna borra hål i det om 

testkortets storlek så kräver. 

 

4.4.3.2 Routing och spänningsplan 

Två olika spänningsytor lades ut på ena mittenlagrets spänningsplan, ett där 

regulatorn för 3,3V matar planet, och ett där regulatorn för Vlogic matar 

andra planet. De komponenter som krävde matning av nån av dessa nivåer 

placerades över respektive area, detta för att lätt kunna mata kretsen genom 

att dra en via ner i spänningsplanet. 

Jordningen sköttes på ungefär samma sätt, där hela det andra mittenplanet är 

en gemensam jord. Kretsarnas jordutgången kan då med en via dras rakt ner 

i planet, detta är framförallt fördelaktigt för avkopplingskondensatorer som 

vill ner i jordplanet med kortast möjliga väg. Enda undantaget för gemensam 

jord är Ux1, spänningsmatningen som går direkt till motorn. Denna ledning 

drogs isolerad från det övriga jordplanet, fortfarande på samma plan, och går 

helt ensam till motorn och tillbaka. 
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5. Resultat och analys 

Här presenteras de uträkningar som utförts till diverse område. Resultat på 

kretsschema och mönsterkortsdesignen sammanförs i detta avsnitt. 

5.1 Komponentberäkningar 

I detta avsnitt redogörs de beräkningar som varit relevant för projektet. 

5.1.1 Differentiella linedriverkretsar 

Beräkning för effekt för avslutningsmostånd. 

Vid 3.3V logik U = 3.3V och maximal ström uppskattades till I = 30mA 

𝑃 =  3.3 ∗  30 ∗  10−3 = 0.099𝑊 

Vid 5V logik U = 5V och maximal ström uppskattades till I = 30mA 

𝑃 =  5 ∗  30 ∗  10−3 = 0.15𝑊 

5.1.2 LED-indikering 

Beräkning av motståndsstorlek. 

En ström på ungefär 4mA ansågs lämpligt genom dioderna. Framspänningen 

över dioden låg på 2.1V, via ohm's lag gjordes uträkningen. 

𝑅 =  
3.3 − 2.1

4 ∗ 10−3
= 300Ω 
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Figure 11. LED-lampor till olika signaler. 

 

5.1.2.1 Regulator för Vref 

Utspänningen på den regulator som valts för Vref beskrivs med uttrycket 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1,2 ∗ (1 +
𝑅1

𝑅2
) 

där 

𝑅1 =  
𝑅56 ∗ (𝑅57 + 𝑅36Ö𝑣𝑟𝑒)

𝑅56 + 𝑅57 + 𝑅36Ö𝑣𝑟𝑒
=

43000 ∗ (75000 + 𝑅36Ö𝑣𝑟𝑒)

43000 + 75000 +  𝑅36Ö𝑣𝑟𝑒
 

och 

𝑅2 =  
𝑅60 ∗ (𝑅57 + 𝑅36𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒)

𝑅60 + 𝑅57 + 𝑅36𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒
=

11000 ∗ (75000 + 𝑅36𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒)

11000 + 75000 + 𝑅36𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒
 

där ”Övre” och ”Undre” menas med vad den resistansen som 

potentiometerns övre respektive undre resistans motsvarar. En potentiometer 

kan man ju se som två resistanser som tillsammans blir, i det här fallet, 

100KΩ.  

5.1.2.2 Regulator för 3.3V 

Utspänningen för den regulator som valts för 3.3V beskrivs med uttrycket 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1,25 ∗ (1 +
𝑅1

𝑅2
) + 𝐼𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑅2 

där 

𝑅1 = 𝑅63 = 12000 
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och 

𝑅2 =  𝑅46 = 10000 

𝐼𝑎𝑑𝑗 är enligt databladet estimerat till 100µA. 

5.1.2.3 Regulator för 5V 

Utspänningen för den regulator som valts för 5V beskrivs med uttrycket 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1,25 ∗ (1 +
𝑅1

𝑅2
) + 𝐼𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑅2 

där 

𝑅1 = 𝑅47 = 10000 

och 

𝑅2 =  𝑅62 + 𝑅61 = 680 + 16000 

𝐼𝑎𝑑𝑗 är enligt databladet estimerat till 100µA. 

5.2 Kretsschema 

Uppdelningen av kretsschemat gjordes i fem olika blad. Bladen är strategiskt 

uppbyggda med sortering av strömförsörjning, spänningsomvandlingen, 

diverse utsignaler från bussen, de funktioner som finns och slutstationen för 

signalerna. Här kommer vi gå igenom varje blad och förklara vårt val av 

lösning och upplägg för varje del av kretsschemat. 

5.2.1 Spänningsomvandling  

Vi kom fram till att tre olika regulatorer skulle uppnå de olika nivåer som vi 

eftersträvar. En av dessa har som uppgift att leverera spänningen till de 

analoga inställningar som kan behövas. Denna regulator har 8V på ingången 

och reglerar ner denna till önskad nivå. Den har alltså möjligheten att ställas 

in med hjälp av en potentiometer. 

Eftersom 3.3V logik är vanligast förekommande valde vi att även ha en fast 

3.3V regulator. Även denna matas från 8V och har ingen möjlighet för att 

kunna justera spänningsnivån. 
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Figure 12. Fast regulator inställd på 3.3V. 

 

Den sista regulatorn är en justerbar regulator som skall kunna mata 

logikspänningen om något annat än 3.3V krävs, men även försörja 

drivsteget. I sådant fall att drivsteget kräver mer än 8V, finns möjlighet att 

koppla om regulatorn till 24V för att komma över en spänningsnivå på 8V. 

Den är normalinställd på 5V, men om något annat önskas får resistanserna 

bytas ut. 

 

 

Figure 13. Regulator normalt inställd på 5V. Används för spänningar mellan 1,8V och 20V. 

 

Vi valde även att ha två stycken fasta utspänningar på 3.3V och 5V. Om 

regulatorn som ger 5V ut skall användas för annan nivå får 5V utgången tas 
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ur bruk. Det finns möjlighet att välja vilken regulator både Vlogik och Vdriver 

skall matas ifrån. Detta görs via noll-ohmare som är ytmonterade och redan 

förvald till 3,3V regulatorn då denna är mest förekommande. Önskas den 

andra regulatorn avmonteras resistansen och en annan noll-ohmare löds dit 

för att koppla till den regulatorn. 

 

Figure 14. Val av vilken regulator man vill använda görs av noll-ohmare. 

 

5.2.2 Strömförsörjning 

I detta blad placerades all försörjning till kortets komponenter. De 

komponenter som skall ha en möjlighet att arbeta på nivåer mellan 1.8-5V 

delades in i en grupp. Denna grupp matas av Vlogik, även tillhörande 

avkopplingskondensatorer som finns för att reducera möjliga störningar 

placeras så man kan se tillhörande komponent. 

De komponenter som konstant vill ha en 3.3V placerades också i en grupp. 

Förutom tillhörande avkopplingskondensatorer finns även de ingångar på de 

differentiella linedriverkretsar som inte används. 

Eftersom vi var i behov av en OP-förstärkare som har möjlighet att matas 

med rätt hög spänning, valdes denna att matas från den fasta 8V från bussen. 
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Figure 15. OP-förstärkaren matas med 8V. 

 

Även de komponenter som ej är i bruk och skall jordas placerades i detta 

blad då detta var mest praktiskt platsmässigt. 

 

 

Figure 16. Ingångar som ej skall kopplas in någonstans skall ner i jordplanet. 
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5.2.3 Bussignaler 

Här samlade vi ingångssignalerna från bussen, men även alla buffertar samt 

de differentiella linedriverkretsar som används. De signaler som inte 

används från bussen just nu går ändå in i till testpunkter, detta om för 

framtida möjligt bruk. Här har även signalen det namn som överensstämmer 

med signalerna ifrån Calmon’s CPU-kort. Alla signaler samlas upp i en 

signalbuss. 

Alla signaler skall buffras för att reducera störningar och få en mer exakt 

signalnivå. Alla buffertar placerades här, även den för DRV-status signalen. 

Bilden nedan visar hur buffertarna är placerade i en liten skala, även DRV-

status bufferten visualiseras. 

 

 

Figure 17. Signaler buffras i inverterande schmitt-trigger buffertar. En LED-indikering kan ses på en 

av signalerna. 
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Signalerna som går till de differentiella linedriverkretsarna som används vid 

SPI är dubbelmappade. Det innebär att om SPI ej används skall denna 

signalen arbeta som en mode-bit och behöver därav en 

omkopplingsmöjlighet via en noll-ohmare. 

 

Figure 18. Med noll-ohmare kan signalen som normalt går igenom en buffert och används som en 

modebit, istället omdirigeras för att användas som SPI-signal. 
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De buffertar som blev över har en möjlighet att användas om någon extra 

applikation i framtiden kan bli av användning. Dessa in- och utsignaler 

sammanställdes i två lister, en för ingångarna och en för utgångarna. 

 

 

Figure 19. Överblivna buffertar som kan användas till annat om så skulle behövas i framtiden. 
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5.2.4 Funktioner 

I detta blad lagrade vi kopplingsarean, några buffertar som inte fick plats i 

buss-bladet och majoriteten av de funktioner kortet innehåller. Bland annat 

placerades de tri-state buffertar som var nödvändiga i detta blad. 

De signaler som har funktionen att omvandlas till en analog spänning via en 

2:1 MUX grupperades här. MUX:en med efterföljande RC-filter samt en OP 

för störningsreducering ligger i detta blad. 

Funktionen att kunna välja olika RC-filter till en inställningsingång som 

exempelvis en decayinställning var lämplig för placering i detta blad. Även 

en lista som klargör vilken ingång blir utgången beroende på insignalerna 

ansågs fördelaktig. 
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5.2.5 Drivsteget 

Detta blad är slutdestinationen för alla signaler i schemat. Här kopplas de 

antingen till en kopplingslist eller går till en kontakt. Komponentarean och 

alla LED-indikeringar förutom DRV-status indikeringen placerades här. De 

tre kontakter som är placerade på kortet, motionkontakt, motorsensorkontakt 

och motorkontakt placerades här. Detta då många av de signalerna ofta skall 

direkt till drivsteget eller motorn underlättar denna placering. De kopplades 

in till en kopplingslist för att få kopplingsmöjligheter. 

 

 

Figure 20. Olika kontakter och lister på driverbladet. 
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En funktion fick även placeras här, då den inte fick plats i funktionsbladet. 

Vi valde I2C konverteraren. Detta då denna funktion har minst tillägg och 

inte behöver någon fysisk modifiering vid användning. 

 

 

Figure 21. Krets som konverterar SPI-signaler till I2C. 
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5.3 Mönsterkortdesign 

För att göra kortet uppgraderingsbart ville vi försöka ha en så stor 

komponentarea som möjligt. Detta medförde att vi placerade alla fasta 

komponenter väldigt nära varandra. Det gav oss lite krångligheter i en del 

fall av signaldragning, en del signaler fick ta omvägar då möjlighet att gå 

den kortaste vägen inte fanns. Troligtvis beror ju mycket på att vi inte har 

den rutin som krävs för att på ett snyggt och metodiskt sätt bygga upp 

signalvägarna på. Det finns olika strategier för hur man bygger upp ett 

kretskort. Vi försökte hålla oss till att vårt signalplan på ovansidan skulle 

ledas vertikalt och det undre horisontellt. Det funkade rätt bra till en början 

då man kan korsa signalerna och byta plan om så behövs. I kombination 

med placering av komponenterna och många signaler som var tvungna att 

ledas igenom en rätt liten kanal fick många undantagsfall göras. Det 

medförde att kretskortet inte blev så stilrent, men denna lösning ger fördelar 

till en stor komponentyta som kan modifieras efter behov. Hela Layouten 

blev lite av en kompenseringshistoria, och vi, samt Jonas Lindén på Calmon, 

såg det fördelaktigt att få en så stor yta som möjligt för modifiering. Såklart 

hade annan prioritering varit möjlig om man istället om inte flexibiliteten för 

kortet var att föredra. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Här kommer vi lyfta fram våra egna tankar och idéer som uppkommit under 

projektets gång. Vi reflekterar över motgångar och framgångar som stuckit 

ut, idéer som kan vara till nytta för eventuell vidareutveckling på projektet 

eller som kan komma till nytta för liknande projekt. 

6.1 Kortspecifikationen 

Excel visade sig vara det perfekta programmet för den här sortens 

specifikation med en x-axel för drivstegen och y-axel för signalerna. 

kortspec:en blev väldigt stor och med Excel’s funktioner kunde man 

organisera allting med färger och fetare linjer, samt att det är enkelt att 

redigera och flika in nya rader eller kolumner vid behov. Specifikationen 

fick en mycket större betydelse för projektet än vad vi först förväntat. Det 

blev flera revisioner på kortspec:en, till en början hade vi inte förståelse för 

hur stor och övergripande den skulle bli. Efter tidens gång ansåg vi att mer 

och mer information var relevant att ha med i kortspec:en. Det var den 

främsta bidragande faktorn till att den ständigt uppdaterades och utökades. 

Kortspec:en var en väldigt stor bidragande faktor till skapandet av 

blockschemat, men även val av komponenter till kretsschemat.  

Eftersom detta var första gången för oss båda att designa ett kretskort så 

hade det troligtvis utan att göra en omfattande informationssökning och en 

specifikation varit väldigt besvärligt. Även med denna specifikation dök det 

ändå upp en del funderingar, och troligtvis utan denna skulle dessa vara av 

ännu större omfattning och antal. För en rutinerad designer kan vi förstå att 

denna biten kanske är lite väl överflödig, och någon annan väg att gå för oss 

hade nog varit relativt svårt. En till positiv aspekt med kortspec:en är att den 

även kommer användas som en utgångspunkt utifrån de drivsteg som 

sammanfattades enligt företaget. Det kan resultera i snabbare 

informationssökning om drivsteget vilket ger en bättre effektivitet. 

6.2 Val av komponenter 

Något som vi absolut inte var förberedda på var att så mycket tid och 

problem skulle uppstå vid sökningen och val av komponenter. Vi såg det lite 

som en självklarhet att det vi sökte finns på marknaden och inte skulle vara 

något större problem. Dessvärre tog detta istället väldigt lång tid, för att hitta 

komponenter som skulle passa denna applikation var det ett antal variabler 

som skulle stämma in. Många gånger vid första anblick av ett datablad för 

en komponent såg allt väldigt bra ut, men dessvärre visade det sig vid en 

noggrannare analys saknade något av de krav som vi ställde.  
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Det största problemet var sökandet av en buffert som skulle passa in. Vi 

sökte en buffert som skulle kunna funka att köra med både 3.3V och 5V 

logik och samtidigt att nivåerna för när den reagerar hög respektive låg skall 

passa in med det span som fastställdes i kortspec:en. Vår handledare trodde 

inte att detta skulle vara något större problem att hitta till en början, men det 

visade sig efter en veckans sökande att det inte fanns. Därför 

kompromissade och skapade ett alternativ att kunna byta mellan två 

buffertar beroende på vilket logikspänning som önskas. Eftersom de 

distributörer som säljer dessa produkter inte har någon sorteringsfunktion på 

just dessa nivåer när den går hög respektive låg så var det tvunget att titta i 

varje datablad. Detta gjorde att det tog mycket längre tid än förväntat, såklart 

gick en del att filtrera bort med deras sökfunktion men det kvarstod ändå ett 

stort antal buffertar att gå igenom. 

Även denna bit tog såklart längre tid då det var så många parametrar som 

spelade in, och det är första gången någon av oss gör denna typ av noggrann 

komponentsökning. Innan man fick in rutinen för hur de flesta datablad är 

uppbyggda för varje tillverkare och vart det man söker normalt är placerat 

tog det längre tid. I slutändan gick det dock väldigt snabbt att arbeta igenom 

ett datablad och man förstod snabbt om komponenten kunde vara lämplig 

eller inte. 

Det hade varit svårt att göra sökningen samt val av komponenter på något 

annat sätt. Det alternativ man har är olika sökkällor, vilket användes. 

Digikey, Farnell, Elfa, Texas Instrument och Analog Devices var de källor 

som oftast användes. Eftersom det finns så många är utbudet ofta varierande, 

men vi tyckte att enklast var att börja söka på antingen Farnell eller Digikey 

då deras utbud är stort. Därefter gick vi in på tillverkaren om vi hittat en 

produkt som var intressant för ytligare information, eller om någon liknande 

komponent kunde vara mer intressant. 

6.3 Block- och kretsschema 

En väldigt positiv aspekt på blockschemat enligt oss var att man succesivs 

arbetade sig framåt och förståelsen hur kretsschemat skulle se ut byggdes 

upp steg för steg. Utan blockschemat skulle troligtvis ett större antal 

förvirringar uppstå vid skapandet av kretsschemat. Det var även mycket 

lättare att se om någon komponent behövdes eller om någon del saknades. 

För en duktig och rutinerad konstruktör kanske ett blockschema kan kännas 

lite onödigt om nu ingen typ av presentation skall göras, vilket man även 

kan förstå i projektets efterhand. Däremot att till en början hoppa över att 

rita upp ett blockschema skulle nog enbart försvåra arbetet och mycket fler 

blindspår skulle dyka upp.  
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Att rita kretsschemat i sig var ingen större utmaning, men i detta fall var det 

av positiv karaktär att göra det så tydligt som möjligt. En stor del blev 

namngivningen av signaler för att göra det så tydligt som möjligt, här fick vi 

mycket vägledning för att namnen skall vara så anpassade som möjligt enligt 

företagets önskan. Mycket tid gick åt att skapa de komponenter som 

behövdes, då biblioteket inte innehöll så många av dessa. Det upptäcktes en 

del fel på komponenterna när de väl användes i schemat och en del tid gick 

åt att rätta till dessa. En komponent som ändrades mycket var 

kopplingsarean, då vi kom på nya smarta lösningar efter tidens gång. Något 

vi möjligtvis skulle gjort för att vara mer tidseffektiva var att enbart ändrat 

denna komponent i slutet när allt var helt på plats. Istället gjorde vi om 

denna komponent ett antal gånger, vilket såklart tog extra tid. Däremot hade 

vi inte förståelse för att den skulle ändras så mycket under tidens gång, utan 

efter varje revision var vi säkra på att den inte behövdes göras om mer. Detta 

insåg vi däremot med komponentarean och la ingen energi att göra om 

förrän i slutet.  

Vi skulle möjligtvis kunnat dela upp vårt kretsschema i flera blad, nu blev 

det lite trångt på en del ställen och det kan kännas väldigt kompakt för en 

läsare som inte är insatt. Det är däremot inget större problem, men en 

möjlighet om man vill vara väldigt övertydlig. 

6.4 PCB layout 

Vid placeringen av komponenterna hade vi mest fokus på att försöka få så 

stor komponentarea som möjligt. Detta medförde att vi komponenterna 

väldigt nära varandra, men i detta ögonblick tänkte dessvärre inte på att en 

del signaler gärna vill ha så kort bana som möjligt. Lyckligtvis blev ändå 

signalvägarna för dessa signaler bra, efter lite små korrigeringar. Något vi 

borde tänkt på mer var just vilka signaler man gärna vill ha en kort väg för, 

och till en början få dessa bättre placerade. Ovanan med programmet spelade 

också en stor roll, vi var rädda för att placera komponenterna för nära, då vi 

inte hade riktigt införskaffat oss känslan vilken yta som behövs för 

signaldragning. Detta är troligtvis något som är väldigt svårt att lyckas med 

första gången man designar ett kort. Det märktes att allting blev lättare och 

mer självklart ju längre användning av mjukvaran. 

Vår grundtanke med signaldragningen var att väldigt strikt ha ett plan för 

vertikala signaler och ett plan för horisontella. I praktiken var detta en 

väldigt bra idé, det vi inte tog i åtanke var att varje via, som gör det möjligt 

att byta lager på en signal tar mycket plats. Detta gjorde det princip 

oframkomligt för de sista signalerna som skulle dras och vi förstod att vi 

måste tänka om. Den tankegång vi sedan istället använde oss utav att ha 

olika signalbanor på kortet och i en del zoner använda oss av det vertikala 

och horisontella systemet gav mycket bättre resultat. Även här spelar nog 

även användartiden en stor roll, en rutinerad konstruktör ser nog rätt lätt 

vilka signaler som bör dras vart och på vilket plan och sätt. Det tog oss 
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några användartimmar innan man började få upp ögonen för detta, vilket 

hade underlättat enormt om man hade lyckats ha denna erfarenhet sen 

tidigare. 

 

6.5 Mål och delmål 

De delmål i de olika momenten hittades mer eller mindre på under tidens 

gång och avklarades systematiskt av innan nya delmål uppkom. I och med 

att kortets utformning var långt ifrån färdigtänkt kom man hela tiden på nya 

funktioner som behövs och de måste lösas på sitt sätt vilket kunde skjuta upp 

andra delmål en stund. 

Då hela projektet blev lite större än vad som var tänkt kunde många jobbiga 

oförutsägbara hinder uppkomma, så som att hitta en buffert som skulle täcka 

ett stort spänningsintervall, som inte alls var så enkelt som man först hade 

trott. Detta gjorde att vi lade tid på något ganska onödigt ett antal dagar och 

halkade efter lite i projektet. Vårt huvudmål att få klart PCB:n innan 

deadline lyckades vi nätt och jämnt med vilket ändå var det viktigaste för 

oss. Dels för att det aldrig är kul att inte bli klar med sitt projekt men också 

för att inte lämna ett halvfärdigt projekt till Calmon med massa lösa tampar. 
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