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 I 

Sammanfattning 

Denna rapport syftar till att beskriva det tillvägagångssätt som har använts för att 

åstadkomma en kvalificerad motoriserad styrning för polarisation och 

vinkelrotation för mätantenner hos företaget Combitech AB, där den individuella 

motorn skall kontrolleras med hjälp av kommandon från en PC. 

Relevanta teoretiska fakta om DC-motorer beskrivs och bearbetas där största vikt 

läggs vid stegmotorn och dess uppbyggnad, funktion och driftmöjligheter. 

Val av motor föregås sedan av praktiska mätningar och återkoppling till den 

teoretiska delen av rapporten som även är vägledande i valet av motordrivare. 

Styrningen realiseras sedermera med hjälp av utvecklingskortet STM32L152c – 

DISCOVERY, som fungerar som ett kommunikationsmedium mellan 

motordrivare och PC där seriell kommunikation med UART implementeras. 

På grund av tidsbrist tar sig inte projektresultatet uttryck i ett fullt konstruerat 

mekatroniskt system för företagets mätantenner, utan fokuserar på den hård-och-

mjukvara som skall möjliggöra att en generell motor-modul (låda) kan 

implementeras.  

 



 

 II 

Summary 

The purpose of this report is to describe the course of action used to achieve 

qualified motorized steering of the polarization and angular rotation for antennas 

used in meassurements by the company Combitech, where the individual motor 

should be controlled using commands from a PC. 

Relevant parts of the theoretical facts regarding DC-motors is described and 

processed, where the emphasis is on the stepper-motor, its construction, working 

principles and also the means of driving the motor. 

The motor-selection is based on practical measurements and by guidance from 

the theoretical part of the report, from where the prefered motor driver also is 

derived. 

The evaluation-board STM32L152c – DISCOVERY is used in order to control the 

motor from a computer through serial kommunikation (UART). 

This study does not present a complete mechatronic implementation, but aims to 

accomplish the hardware and software required to assemble a general motor-box 

module. This is due to the timespan not being enough to fulfill the original 

requirements. 



  
 

 III 

Abstract 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilket motoralternativ som 

lämpar sig bäst för precis positionsstyrning av särskilda mätantenner, samt hur 

denna motor skall kunna drivas på ett funktionellt vis. Huvudresultatet som vill 

uppnås genom detta projekt är en generell motormodul kapabel att styra 

antennernas olika dimensioner utifrån användarens kommando genom seriell 

kommunikation från en PC. Studien har genomförts i samarbete med företaget 

Combitech AB. 

 

 

Nyckelord: stegmotor, motorstyrning, mikroprocessor, DC-motor, UART   
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Förord 

Detta projekt presenterades av företaget Combitech AB, där innehållet från en 

början innefattade elmotorteknik, mekanik, digital elektronik, programmering 

och kretskortsdesign, men som tyvärr fick justeras allteftersom att tidskrävande 

problem uppstod under arbetets gång. 

Den ursprungliga tanken var således att en fullständig antennstyrning skulle 

realiseras från val av motor till konstruktion av kretskort och mekanik, men 

justerades sedermera till att en generell motormodul skulle tas fram som kan 

komma att användas vid ett senare förverkligande av den mekaniska delen. 

Jag, författaren av denna rapport, vill rikta ett stort tack till avdelningen för RÖS-

labbet hos Combitech i Växjö som utöver ett spännande projekt har gett mig 

stöttning och förståelse under hela arbetets gång.  

Däribland vill jag tack Cristian Fransson och även rikta ett extra stort tack till 

mina handledare Oscar Lindhe och Johan Olofsson på företaget, där särskilt 

Johan har stöttat och gett vägledning under hela arbetets gång, vilket jag är 

mycket tacksam för! Jag vill även rikta ett tack till min handledare Sven-Erik 

Sandström och min examinator Pieternella (Ellie) Cijvat. 
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1. Introduktion 

Nedan beskrivs projektets uppkomst samt dess syfte och mål. 

1.1 Bakgrund 

Företaget Combitech AB utför mätningar i slutna skärmade rum på elektriska 

apparater för att upptäcka om, och hur, dessa strålar ut elektromagnetisk 

strålning i form av känslig konfidentiell information (RÖS). Mätningarna utförs 

med hjälp av antenner som riktas mot mätobjektet för att samla in data, vilken 

analyseras i realtid utanför det skärmade rummet. 

I dagsläget är antennerna placerade på höj-och-sänkbara stativ som är flyttbara i 

rummet. Projektet har sitt ursprung i en önskan om att med motorer kunna styra 

antennernas rotationsvinkel, polarisation, höjd och position i rummet, varför en 

generell motorlåda kommer att arbetas fram som kan tillämpas för de 

dimensioner som för situationen önskas. 

1.2 Syfte och mål 

Projektets syfte är att utveckla en gränssnittskontrollenhet i en motormodul där 

det övergripande målet är att ta fram en generell motorlåda som kan användas för 

att styra antennstativets olika dimensioner, varför motorns typ, dess 

driftalternativ och styrka måste fastställas. 

Därtill skall kommunikation med en dator kunna ske till och från kontrollenheten 

genom seriell kommunikation - UART (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter). Detta för att skicka styrkommandon och mottaga 

driftinformation i form av motorns absoluta vinkelposition. 

En strömgräns för motorn skall också finnas för att säkerställa att systemet inte 

drivs utöver dess specifikationer. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet kommer i huvudsak att rikta in sig på styrning av antennens 

polarisation och rotationsvinkel på grund av tidsskäl, men beräkningar kommer 

emellertid att utföras med en generell motormodul i åtanke. 

Styrningen av motorn kommer att realiseras med utvecklingskortet 

STM32L152c-DISCOVERY genom programmeringsspråket C. 

Detta valdes framför andra utvecklingsmiljöer av det huvudsakliga syftet att låta 

författaren vidga sina vyer i den digitala elektrotekniska världen. 

Projektet kommer endast att beakta Likströms(DC)-motorer då företagets system 

tillhandahåller 24V DC. Projektet kommer inte heller i någon större utsträckning 

beakta andra motoralternativ än just stegmotorer. Detta då projektets natur 

påbjuder en precis positionering av antennstativet, varpå stegmotorn skall 

komma att visa sig vara det bättre alternativet. 
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Elektromagnetiska fält kommer inte att uppmärksammas då företaget 

tillhandahåller strålnings-skärmade lådor, vilka förhindrar att motor-

konstruktionen kan påverka företagets mätningar. Detta gör att den 

elektromagnetiska aspekten ur projektets perspektiv blir irrelevant. 

Projektets omfattning gör det inte heller möjligt att realisera projektet i 

mekatronisk realitet inom den stipulerade tiden, varför en fullt färdig produkt 

inte kommer att presenteras, mer än på teoretisk och experimentell nivå. 
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2. Teori 

Följande avsnitt av rapporten ger en fördjupning av den teoretiska aspekten i de 

olika delar som här har valts för att kunna realisera projektet. 

2.1 Tidigare forskning 

Valet av motor är unikt för ändamålet ifråga och väljs utifrån de krav som ställs 

på den färdiga produkten i form av exempelvis kostnad, fysisk storlek och 

funktionalitet. 

Ur motorns tänkta funktion kan ett antal parametrar härledas genom vilka den 

mest passande motorn kan väljas. 

Dessa parametrar innefattar -men är inte begränsade till- hastighet, vridmoment, 

ström och spänningsgränser, precision, värmeutveckling, ljudnivå och 

driftmöjligheter av motorn. 

I en tidigare studie av DC-motorer [1] så jämfördes fyra olika sorters motorer 

och dess egenskaper utifrån styrka, hastighet, kraft per volym, acceleration, 

överbelastningskapacitet och kostnad.  

De motorer som jämfördes var DC-motor med/utan borstar (BDC/BLDC), 

Synkron AC-motor med permanentmagnet (PMSM) och stegmotor, där samtliga 

motorers effektmärkning understeg 1,5kW.  

Slutsatsen i studien överensstämmer med den generella uppfattningen om dessa 

motorer, vilket även presenteras i tabellen nedan. 

 
Tabell 1 - Egenskaper för olika motorer [1] 

Motortyp Fördel: Nackdel: Optimalt 

användnings-

område: 

BDC (DC – 

Borstmotor) 

Hög 

överbelastnings-

kapacitet 

Lågt 

vridmoment 

Ändamål som kräver 

tillfälliga höga 

moment-pulser 

BLDC (DC – 

Permanentmagnetsm

otor (Borst-lös)) 

Hög hastighet Låg kraft per 

volym 

Höghastighets 

tillämpningar 

PMSM (AC – 

Permanentmagnetsm

otor) 

Hög kraft per 

volym 

Hög kostnad Positionsstyrning 

med hög precision 

Stegmotor Högt vridmoment Låg hastighet Positionsstyrning 

med högt 

vridmoment 
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En noggrannare analys av motorernas konstruktion samt för-och-nackdelar 

presenteras i kapitlen nedan.  

Då denna rapport endast behandlar DC-motorer så kommer AC-motorn inte att 

ges något ytterligare utrymme i fortsättningen av projektet. 

2.2 DC-motorer 

Grupperingen ”DC-motorer”, inrymmer en stor selektion av motorer som på 

olika sätt är drivna av likspänning och likström (DC). 

Hur motorn faktiskt fungerar skiljer sig åt beroende på motorns uppbyggnad och 

natur. Här har författaren delat in motorerna i två huvudgrupper där den första 

behandlar motorer som vanligtvis används för kontinuerlig rotation 

(BDC/BLDC-motor), i motsatts till den senare där motorn lämpar sig bäst för 

positionsstyrning (Stegmotorn). 

Nedan följer en presentation och vidare studie av de två motorgrupperna där det 

blir uppenbart att stegmotorn förfaller sig vara det bättre alternativet för den 

funktion som vill uppnås med detta projekt. 

2.2.1 BDC/BLDC-motor 

Den borstförsedda DC-motorn (BDC) består i huvudsak av en stator och en 

rotor, där den förra är statisk och den senare rörlig. Uppbyggnaden av motorn 

kan se ut enligt bilden nedan: 

 

 
Figur 1 - DC-motor(BDC) från näshårstrimmer – ROTOR (Eget foto) 

Kraftöverföringen sker här från matningsspänningen till motorn genom att 

strömmen transporteras genom motorns Borstar till rotorns Kommutator, där 
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strömmen förs vidare genom rotorns Motorlindningar för att sedan återvända 

till källan för matningsspänningen genom motorns borstar. 

Motorns stator består av två magneter med motsatt polaritet, vilka sys på bilden 

nedan: 

 
Figur 2 - DC-motor(BDC) – STATOR (Eget foto) 

Motorns roterande kraft har sitt ursprung i det magnetfält som bildas mellan 

rotorns lindningar i armaturen och statorns magneter. Strömmen genom 

lindningarna kommer att ge upphov till en kraft i enlighet med nedanstående 

ekvation, där kraften kommer att vara vinkelrät mot magnetfältet och strömmens 

riktning [2]: 

𝐹 = 𝐵𝐼𝑙 (1) 

där 𝐹 är kraften, 𝐵 är magnetfältet, 𝐼 är strömmen genom lindningarna och 𝑙 är 

den elektriska ledarens längd (dvs. armaturlindningarnas längd). 

Illustrationen nedan ger en bild av hur motorns vridmoment uppstår: 
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Figur 3 - Kraftomvandling i (B)DC-motor - Egen konstruktion, inspirerad av [2] 

Statorns magneter bildar tillsammans ett magnetfält B i Figur 3(a), vilket 

kommer att påverka de strömbärande lindningarna i rotorns armatur (Figur 3(b)). 

Utifrån Ekvation (1) kommer då en kraft F (Figur 3(c)) att påverka de 

strömbärande lindningarna med längden L (Figur 3(d)) så att rotorn roteras. 

Motorns kommutator koordinerar strömmen genom armaturen så att kraften 

alltid appliceras där den ger upphov till rotation i rätt riktning [2]. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan en borstmotor (BDC) och en borst-lös 

motor (BLDC) är hur kraftöverföringen sker mellan matningsspänning och rotor, 

där den senare motorns strömriktning kommuteras elektroniskt istället för genom 

borstar som på den borstförsedda motorn. 

Statorn för en borst-lös DC motor består vanligtvis av elektromagneter 

konstruerade av lindningar i ett antal sektioner runt statorns periferi, medans 

motorns rotor består av en uppsättning av permanentmagneter med ömsom 

polaritet så som bilden nedan visar: 
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Figur 4 - (BL)DC-motor - Modifierad bild med ursprung från: Kaspars Dambis 

(https://www.flickr.com/photos/kasparsdambis/28137980911/in/photostream/) 

För att kunna rotera motorns rotor så måste statorns elektromagneter aktiveras 

och inaktiveras i en given sekvens så att nord och sydpoler skapas som kan 

attrahera rotorns permanentmagneter med motsatt polaritet. Aktiveringen och 

inaktiveringen av statorns lindningar behöver vara noga koordinerad, varför en 

tekniskt avancerad styrkrets måste tillämpas. 

Detta görs ofta med hjälp av att en eller flera Hall-sensorer förser styrkretsen 

med information om rotorns rotationsposition, varefter styrkretsen förser rätt 

statorlindningar med ström i rätt riktning. Denna styrkrets implementeras oftast i 

själva motormodulen, varför ingen extern styrkrets behöver adderas [3]. 

Den borst-lösa DC-motorn (BLDC) är den borstförsedda motorn vida överlägsen 

då parametrar som motorkraft, effektivitet, livslängd, underhållsarbete, och 

vridmoment i relation till hastighet beaktas. 

Nackdelarna med BLDC-motorn är att den kräver komplex motorstyrning för att 

överhuvudtaget fungera, samt att den är dyrare än en BDC-motor [3]. 

Den största fördelen med den här typen av motor kan utläsas i tabellen nedan där 

hastighets sätts i relation till motorns kraftmärkning. Tabellen är en ungefärlig 

samanställning av den data som samlades in under tidigare nämnda studie [1].  

 

 

https://www.flickr.com/photos/kasparsdambis/28137980911/in/photostream/
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Tabell 2 - Hastighet i relation till motorns kraftmärkning, utifrån tidigare studie [1] 

Motortyp  Kraftmärkning 

(5 W) 

Kraftmärkning 

(50 W) 

Kraftmärkning 

(500 W) 

BDC  7000 Rpm 5000 Rpm 3900 Rpm 

BLDC 18 000 Rpm 10 000 Rpm 6000 Rpm 

PMSM 4200 Rpm 4500 Rpm 4900 Rpm 

Stegmotor 2000 Rpm 2100 Rpm 2500 Rpm 

Samma studie visar också prisskillnaden mellan PMSM, BLDC, BDC och 

stegmotorn både i förhållande till motorns hastighet och till dess vridmoment, 

där stegmotorn obestridligen framstår som det mest ekonomiska alternativet [1]. 

2.2.1.1 Varför inte servomotorn? 

Servomotorstyrning är ofta ett av de begrepp som starkt förknippas med 

positionsstyrning av en motor då en sådan konfiguration mycket väl är kapabel 

till precis positionering. 

Termen ”servomotor” kan appliceras på ett system som huvudsakligen består av 

en motor, någon form av återkopplingsmetod och en drivkrets. 

En servomotor kan därför implementeras genom användandet av olika motorer, 

och definieras inte som en egen sorts motor [4]. 

Servomotor-konfiguration ersätts i projektet med en stegmotor utifrån följande 

premisser [5][6][7]: 

• Stegmotorn har tillräckligt högt vridmoment vid låga hastigheter. 

• Stegmotorn har möjlighet att användas utan återkoppling. 

• Stegmotorn är att föredra ur ekonomisk synvinkel. 

• Stegmotorn har ett spärr(håll)moment då spänningen är frånkopplad, 

vilket bidrar till att motorn inte av misstag roteras lika lätt av yttre 

krafter. 

• Stegmotorn ger upphov till minimal förslitning (i motsats till en 

borstförsedd servomotor där borstarna behöver servas). 

• Stegmotorn är lättare att använda än servomotor-konfigurationen som 

ofta kräver finjustering av dess återkoppling för att fungera 

tillfredställande. 
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• Servomotorn söker konstant den position som ger den minsta differensen 

mellan motor och återkoppling, varför motoraxeln mer eller mindre kan 

oscillera fram och tillbaka i stillastående tillstånd (Eng: Hunting eller 

Dither). 

Nästföljande kapitel ger en fördjupad insikt i stegmotorns konstruktion och 

funktion och är den motortyp som anses vara mest lämpad för projektet. 

2.2.2 Stegmotor 

Stegmotorn är oftast ett självklart förstahandsval när ändamålet kräver högt 

vridmoment, men inte någon relativt hög hastighet.  

I boken Electric Motors and Drives [2] beskriver författaren att volymen av 

rotorn i en generell motor är proportionell mot det vridmoment den är kapabel 

till att ge ut. Detta härleds genom ekvationen: 

𝑇 = (�̅��̅�) ∗ (𝜋𝐷𝐿) ∗ (
𝐷

2
) =

𝜋

2
∗ (�̅��̅�) ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿 (2) 

Där 𝑇 är motorns vridmoment, 𝐷 och 𝐿 är rotorns diameter, respektive längd. 

Variabeln A̅ kallas för den specifika elektroniska lasten och ges utav den axiella 

strömmen per meter för rotorns omkrets. 

B̅ definieras som den specifika magnetiska lasten och är medelvärdet av det 

radiella magnetiska flödets densitet över rotorns cylindriska yta, vilket i 

sammanhanget gäller då rotorn har generaliserats så att den kan antas vara helt 

slät (utan kuggar/tänder) [2]. 

Volymen av rotorn ges utav ekvationen nedan: 

𝑉 =  𝜋 ∗ (
𝐷

2
)

2

∗ 𝐿 (3) 

varför Ekvation (2) genom algebraisk manipulation kan omvandlas till: 

𝑇 = (�̅��̅�) ∗ 2𝑉 (4) 

Utifrån detta kan vi lätt förstå att rotorns (och i förlängningen motorns) volym 

har stor inverkan för det största möjliga vridmomentet för motorn. 

 

Den studie som gjordes med olika DC-motorer [1] ger här en bra visualisering av 

stegmotorns främsta fördel, nämligen att den har ett högt (nominellt)vridmoment 

i förhållande till motorvolymen, vilket i studien presenteras genom en graf. Detta 

kan utläsas ur tabellen nedan som är en samanställning av ungefärliga data 

utifrån sagda graf: 

 



 

 10 

Tabell 3 - Vridmoment i relation till motorvolym, utifrån tidigare studie [1]  

Motortyp  Vridmoment 

(500 mm3) 

Vridmoment 

(1000 mm3) 

Vridmoment 

(1500 mm3) 

BDC 0,5 Nm 1 Nm 1,5 Nm 

BLDC 0,75 Nm 2,25 Nm 3,75 Nm 

PMSM 0,75 Nm 2,5 Nm 6 Nm 

Stegmotor 3,75 Nm 8,75 Nm 14 Nm 

Det kraftiga vridmomentet hämmas dock av stegmotorns 

höghastighetsegenskaper, vilka indikerar att denna motortyp bäst lämpar sig för 

lägre hastigheter där vridmomentet kommer till sin rätt. 

För att få en uppfattning om den specifika motorns begränsningar så tar 

tillverkarna ofta fram en graf där moment sätts i förhållande till hastighet. 

Nedan visas exempelvis ett utdrag ur databladet för motorn QSH6018-65-28-210 

från TRINAMIC: 

 
Figur 5 - Vridmoment i relation till hastighet för motorn QSH6018-65-28-210 [8]  

Här mäts hastigheten i pulser per sekund, vilket får relateras till hur många 

pulser den valda motorn behöver för att fullgöra ett helt varv. I detta fall fordrar 

motorn 200 fulla steg (eller pulser) för att rotera hela varvet [8], vilket härrör 

från motorns gradtal per steg som här är 1,8°. 
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360°

1,8°
= 200 (5) 

För en hastighet på exempelvis 300 varv per minut så krävs det: 

300

60
= 5 [

𝑣𝑎𝑟𝑣

𝑠
] → 5 ∗ 200 = 1000 [𝑃𝑝𝑠] (6) 

Olika ström och matningsspänning kommer att påverka kurvans utseende där 

ökad spänning ger ett högre vridmoment vid högre hastigheter [9]. 

Bilden nedan visar generellt hur moment-hastighetskurvan för en ideal stegmotor 

förändras i förhållande till matningsspänningen: 

 
Figur 6 - Vridmoment i relation till matningsspänning – Egen konstruktion, inspirerad av [9] 

Att vridmomentet reduceras vid högre hastighet kan förklaras genom att utgå 

från ekvationen om utfört arbete [2]: 

𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑑 (7) 

Där 𝑊 är det utförda arbetet i newtonmeter (Nm), 𝐹 är kraften i newton som 

verkar, och 𝑑 är sträckan i meter, över vilken kraften verkar. 

Om en kraft 𝐹 appliceras på avståndet 𝑟 från mitten av en roterande axel så fås 

ekvationen för vridmomentet enligt nedan [2]: 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑟 (8) 

När nu hävarmen (med radien 𝑟, fäst i axelns mitt) roteras med en vinkel θ, så 

beskrivs det förflyttade perifera avståndet genom 𝑟 ∗ θ. 

Det utförda arbetet blir då [2]: 

 

𝑊 = 𝐹 ∗ (𝑟 ∗ θ) = (𝐹 ∗ 𝑟) ∗ θ = T ∗ θ (9) 

För att relatera dessa ekvationer till hastighet och effekt så måste det utförda 

arbetet sättas i relation till tidsåtgången 𝑡 (med antagandet att hastigheten här är 

konstant) [2]: 
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𝑃 =
𝑊

𝑡
=

𝑇 ∗  θ

t
= T ∗ ω (10) 

där ω är vinkelhastigheten i rad/s, vilket författaren här översätter till pulser per 

sekund (Pps) för den aktuella motorn.  

Eftersom att ett helt varv ges utav 2π radianer så har vi att: 

𝜔 = 𝑥 [
𝑣𝑎𝑟𝑣

𝑠
] ∗ 2𝜋 [

𝑟𝑎𝑑

𝑣𝑎𝑟𝑣
] (11) 

Vidare har vi även att: 

 

𝑥 [
𝑣𝑎𝑟𝑣

𝑠
] ∗ 200 [

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑣
] = 𝑧 [

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑟

𝑠
= 𝑃𝑝𝑠] (11.1) 

Där x och z är godtyckliga tal och antalet pulser per varv för den gällande 

motorn är 200 st. Se Ekvation (5) ovan. 

 

𝑥 [
𝑣𝑎𝑟𝑣

𝑠
] =

𝑧 [
𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑟

𝑠 ]

200 [
𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑟
𝑣𝑎𝑟𝑣 ]

=
𝑧

200
[
𝑣𝑎𝑟𝑣

𝑠
] 

 

Därmed kan vi uttrycka hastigheten i antalet Pps (z) för den gällande motorn 

som: 

𝜔 =
𝑧

200
[
𝑣𝑎𝑟𝑣

𝑠
] ∗ 2𝜋 [

𝑟𝑎𝑑

𝑣𝑎𝑟𝑣
] =

𝑧

200
∗ 2𝜋 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

 

𝑧 =
𝜔 ∗ 200

2𝜋
[
𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑟

𝑠
] (12) 

Vi ser i Ekvation (10) ovan att effekten är en produkt av faktorerna vridmoment 

och vinkelhastighet. Eftersom att ekvationen kan skrivas om som:  

T =
𝑃

ω
(13) 

ser vi snabbt att vridmomentet T → 0, då vinkelhastigheten ω → ∞. 

Konstant effekt fordrar alltså att vridmomentet och vinkelhastigheten (eller 

antalet pulser per sekund) är omvänt proportionella mot varandra. 

I avsnittet ”2.4.2 Olika sorters drivkretsar” nedan så beskrivs mer utförligt hur 

den elektriska tidskonstanten för motorns lindningar begränsar vridmomentet vid 

högre hastighet. 
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2.3 Stegmotorns uppbyggnad 

En stegmotor består av en stator och en rotor som de flesta andra motorer, men 

kräver noga koordinerad spänningsstyrning för att fungera. 

Det som huvudsakligen skiljer en stegmotor från andra typer av motorer, är att 

motorn ”stegar” fram i bestämda steg. Storleken på varje steg är given utifrån 

motorns uppbyggnad, där relationen mellan statorpoler och rotortänder ger 

upphov till en stegvis rotation i ett bestämt antal grader. 

Detta kan beräknas genom [10]: 

 

𝑆𝑡𝑒𝑔𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 360° ∗
N𝑤 − N𝑡

N𝑤 ∗ N𝑡

(14) 

Där N𝑤 är antalet lindningar i statorn och N𝑡 är antalet rotortänder. 

Det finns huvudsakligen tre olika sorters stegmotorer som fungerar på lite olika 

sätt, vilka kommer att ges en grundligare genomgång nedan. 

2.3.1 Stegmotor med variabel reluktans 

Den motor som oftast är att föredra vid stora gradtal per steg anses vara 

stegmotorn med variabel (magnetisk) reluktans (VR-motorn), där stegvinkeln 

exempelvis kan vara 15°, 30° eller 45° [2]. 

Nedan illustreras principen av hur en variabel reluktansmotor fungerar (här med 

en stegvinkel på 15°): 

 
Figur 7 - Excitation av VR-motor – Egen konstruktion, inspirerad av [2] 

Motorns rotor är här uppbyggd av en stålkärna med sex tänder. Statorn består 

enligt ovan av åtta områden med lindningar som utgör motorns poler. 

För att rotera statorn så spänningssätts de diametralt motsatta lindningarna 

samtidigt, vilka då effektivt fungerar som elektromagneter, där en nord och 

sydpol skapas. Detta indikeras genom hela denna rapport med röd lindning för 

positiv ström (nordpol) och vit lindning för negativ ström (sydpol). Svart 

lindning innebär däremot att lindningen inte är strömbärande.  
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Rotortänderna roterar för att lägga sig i riktning med magnetfältet för att det 

magnetiska motståndet, kallat reluktansen, ska bli så litet som möjligt mellan 

rotor och stator. Då rotorn inte har varken nord eller sydpol så kommer de 

närmsta ”rotortänderna” att attraheras av elektromagneterna i motorlindningarna 

[10]. 

Genom att förse statorlindningarna med en serie av spänningssättningar så 

roteras rotorn här med en stegvinkel på 15°. 

Detta sker enligt figuren genom att först driva lindningarna A, varefter 

lindningarna B aktiveras medans A avaktiveras. Därefter aktiveras lindningarna 

C samtidigt som lindningarna B avaktiveras. 

Slutligen drivs lindningarna för position D samtidigt som lindningarna C 

avaktiveras. 

Mönstret upprepas sedan för att få en kontinuerlig rotation på motorn. 

I exemplet ovan är stegvinkeln 15°, vilket innebär att det krävs tjugofyra på/av 

magnetiseringar av statorpolerna för att rotorn skall fullgöra ett helt varv: 

 
360°

15°
= 24 (15) 

Detta gäller såklart enbart om magnetiseringsordningen vidhålls genom de 

tjugofyra spänningssättningarna. För att rotera motorn i motsatt riktning så krävs 

endast att magnetiseringsordningen ändras till det motsatta. 

Genom att på detta sätt magnetisera en statorpol åt gången så kan det sägas att 

motorn drivs med en fas (Eng: one-phase-on) [2].   

Denna typ av stegmotor sägs kunna ha utomordentligt hög vinkelprecision 

medans den däremot saknar ett högt vridmoment [10]. 

2.3.2 Stegmotor med permanentmagnet 

En annan typ av motor som istället karaktäriseras av ett högt vridmoment, men 

desto sämre vinkelprecision, är stegmotorn med permanentmagneter (PM-

motorn) [10]. 

Denna motor har en stator som består av ett antal lindningar, på samma sätt som 

motorn med variabel reluktans, vilka även i detta fall fungerar som 

elektromagneter då de blir spänningssatta. 

Rotorn är beklädd med en yttre ring av permanentmagneter av ömsom polaritet. 

Dessa magneter kommer att attraheras av deras motsatta pol i statorns 

elektromagnetiska lindningar, vilket illustreras i figuren nedan: 
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Figur 8 - Excitation av PM-motor - Egen konstruktion, inspirerad av [10]  

När lindningarna A och A’ aktiveras så sker det genom att de förses med ström i 

motsatt riktning till varandra. Detta gör att lindningarna för A och A’ fungerar 

som nordpoler, respektive sydpoler, beroende på strömmens riktning. Strömmen 

genom lindningarna kan tänkas ge upphov till tre lägen för varje 

lindningsposition. Dessa ges utav om strömmen i lindningen är positiv, negativ 

eller avstängd, vilket ger upphov till en nordpol, sydpol eller ingendera [10]. 

Motorns drift kan ses ovan, där Figur 8(a) visar motorn då lindningarna A och A’ 

är aktiverade medans lindningarna B och B’ är avaktiverade.  

I Figur 8(b) är situationen istället den omvända. 

Stegvinkeln kan här räknas ut till 45° om Ekvation (14) används, då N𝑤 avser 

antalet permanetmagneter och där antalet lindningar i statorn ges som N𝑡. 

2.3.3 Hybrid stegmotor 

Där de två föregående stegmotortyperna utmärkte sig genom antingen hög 

vinkelprecision eller högt vridmoment, så kan den hybrida stegmotorn beskrivas 

som en kombination av dessa två, vilket också namnet antyder. 

Hybridmotorn är krasst beskriven som en sammansättning av det bästa av de 

båda föregående stegmotorerna. Detta är dock inte utan nackdelar, då 

hybridmotorn kan vara både dyrare och mer skrymmande än de andra 

motortyperna [10]. 

Motorns rotor består i grunden av en permanentmagnet där varsin uppsättning av 

rotortänder figurerar på dess nord och sydpol. 

Nedan illustreras hur rotorn är uppbyggd i hybridmotorn. Notera hur 

rotortänderna för nord och sydpol är förskjutna i förhållande till varandra [10].  
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Figur 9 - Rotorns uppbyggnad runt en permanentmagnet - Egen konstruktion, inspirerad av [10] 

Utan denna förskjutning mellan rotortänderna så skulle ett ojämnt vridmoment 

uppstå. Närhelst rotor och statortänder då ligger i linje med varandra så skulle ett 

jämviktsläge uppstå (magnetiskt sett), som kräver en kraft för att förflyttas bort 

ifrån.  

Förskjutningen reducerar således jämviktskraften till den grad att den nästan kan 

ses som eliminerad. Den ringa kraft som ändå kvarstår kallas för 

spärrvridmoment (Eng: detent torque), och är det rotationsmotstånd som upplevs 

om motoraxeln roteras manuellt då motorn är avstängd.  

När motorn är avstängd kommer rotorn att vilja rotera av den magnetiska kraften 

till närmsta jämnviktsposition, vilket inträffar då en uppsättning av rotortänder är 

i linje med statortänderna [2]. 

Motorns stegvinkel kan, som tidigare, beräknas utifrån Ekvation (14) om N𝑤 

betraktas som det sammanlagda antalet statortänder för motorn. 

Bilden nedan visar ett exempel på en hybrid stegmotor med en stegvinkel på 18°. 

(Att Ekvation (14) här ger en negativ stegvinkel är ointressant då stegvinkeln 

endast avser magnituden av gradskillnaden mellan två positioner). 
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Figur 10 - Hybrid stegmotor med 18 graders rotation per steg 

Austin Huges [2] beskriver hur motorns vridmoment förstärks om rotorn 

modifieras genom att flera par av rotortänder med permanentmagneter adderas. 

Statorn ackommoderas följaktligen genom att förlängas till rotorns fulla längd. 

Detta påstående får även stöd genom Ekvation (4), där vridmoment och volym är 

tätt sammanbundna. 

Figuren nedan visar en rotor med 2 st. magnetlager från en hybrid stegmotor: 

 
Figur 11 - Rotor från hybrid stegmotor med två sektioner med permanentmagneter - Egen konstruktion, 

inspirerad av [2] 

Generellt gäller det för stegmotorer att de är mycket ineffektiva då 

strömförbrukning är lika hög vid rotation såväl som i stillastående tillstånd1. 

Motoreffekten kan delas upp i mekanisk effekt och värmeeffekt, där den högsta 

                                                 
1 Så länge motorn är igång så är alltid (minst) ett par av lindningarna spänningssatta. 
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mekaniska prestandan uppnås vid den maximala värmeutveckling som motorn är 

begränsad till utifrån databladets specifikation [9].  

2.4 Styrning av Hybrid stegmotor 

För att styra den hybrida stegmotorn så krävs det, i likhet med dess två 

motsvarande stegmotorer, att dess lindningar spänningssätts i en given sekvens. 

Antalet lindningar varierar mellan olika motorer och därmed antalet faser för 

motorn, som utgörs av de diametralt motsatta lindningarna i statorn. 

Nedan syns hur motordriften utförs för en två-fas hybridmotor, där den övre 

delen av bilden visar rotorns rotation, i förhållande till strömmens riktning och 

aktuella fas som visas i nedre delen av bilden:  

 
Figur 12 - Full stegning med en fas - Egen konstruktion, inspirerad av [11] 

Detta kallas för full stegning med en fas (Eng: Full stepping, one-phase-on), 

vilket innebär att lindningarna spänningssätts på ett sådant sätt att två av 

statorlindningarna tillsammans fungerar som en magnet med en nord, och sydpol 

[11]. 

När nu lindningarna är aktiverade så förbyts det svaga spärrmomentet till det 

mycket kraftfullare hållmomentet, vilket i praktiken är analogt med motorns 

vridmoment. 
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Om de båda faserna istället aktiverades samtidigt så skulle ett högre vridmoment 

uppstå då rotorn blir påverkad av två magnetfält samtidigt istället för tidigare då 

endast ett magnetfält var aktivt åt gången.  

Detta drivläge kallas för full stegning med två faser (Eng: Full stepping, two-

phases-on) och kan ses i figuren nedan för en motor med två faser [11]: 

 
Figur 13 - Full stegning med två faser - Egen konstruktion, inspirerad av [11] 

Det förstärkta vridmomentet sker emellertid på bekostnad av kravet på en högre 

effekt från drivkretsen då flera lindningar kräver ström samtidigt [11]. 

För att kunna påverka antalet steg som motorn fordrar för att fullgöra en hel 

rotation utan att alternera motorns uppbyggnad vad gäller stator eller rotor så 

krävs en något annorlunda drivteknik, vilket figuren nedan illustrerar: 
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Figur 14 - Halvstegning - Egen konstruktion, inspirerad av [11] 

Denna metod kallas för halvstegning (Eng: Halfstepping) [11], och utförs även 

här på en motor med två faser. 

De två faserna spänningssätts på ett sådant sätt att de stundvis är aktiverade 

samtidigt, vilket ger motorn dubbelt så många rotationspositioner då rotorn nu 

även kan positioneras halvvägs mellan två magneter. 

Resultatet av detta tillvägagångssätt är därmed en ökad upplösning för motorn, 

men även en mjukare rotation.  

Detta kan emellertid framstå som motsägelsefullt då motorns vridmoment 

kommer att vara starkare och svagare i omgångar när två, respektive en, fas är 

aktiverad. Motorns vridmoment kommer genom detta att begränsas genom det 

reducerade vridmoment som uppstår då endast ena fasen är aktiverad. Enligt 

Jacek Gieras [11] är detta reducerade vridmoment inte något stort problem, men 

kan ändå avhjälpas genom att förse motorn med den dubbla strömmen i de lägen 

då endast en fas är aktiv. 

Utöver dessa tre drivmetoder finns ytterligare en metod kallad mikrostegning 

(Eng: Microstepping) [11] som i hög grad förbättrar motorns rörelse och 

rotationsupplösning genom att fördela ett varv på ännu fler pulser. 

Mikrostegning med två-fasmotorn går ut på att aktivera bägge faser samtidigt 

men med aningen olika strömstyrka [11]. Detta kommer att få rotorn att roteras, i 
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proportion till strömstyrkan, mot lindningen med den starkare strömmen. 

Antalet mikrosteg kan därför i grund och botten ske godtyckligt, där allt beror på 

drivkretsen som används. 

Jacek Gieras [11] beskriver hur strömmen i motorns lindningar av 

mikrostegsdrivning här kan liknas vid hur strömförsörjningen ser ut för en två-

fas AC-motor om ett erforderligt antal mikrosteg utförs: 

 
Figur 15 - Mikrostegning. Vid tillräckligt små mikrosteg liknas strömkurvan vid en sinussignal - Egen 

konstruktion, inspirerad av [11] 

2.4.1 Drivkrets för Bipolär eller Unipolär lindning 

När en PM eller Hybridmotor skall drivas måste användare även ta hänsyn till 

om den är lindad som en bipolär eller unipolär motor. 

Den unipolära lindningen innebär att lindningarna har en eller flera 

mittenkopplingar som delar upp lindningen i två delar, i motsats till den bipolära 

lindningen där ingen uppdelning sker [11]: 

 
Figur 16 - Interna lindningskonfigurationer för stegmotorn - Egen konstruktion, inspirerad av [11] 

Den bipolära lindningen ger motorn ett högre vridmoment då hela lindningen 

leder ström, vilket är motsatsen till den unipolära lindningen där endast halva 

lindningen är strömbärande åt gången [11]. 

Frågan kan uppstå varför unipolära motorer används överhuvudtaget då de 

påvisar en reducering av vridmomentet.  

Svaret är att den unipolära motorn är okomplicerad att driva i jämförelse med 

den bipolära. 

Den unipolära motorn kan kontrolleras genom att mittkopplingarna kopplas till 

matningsspänningen medans lindningens ändar växelvis kopplas till jord för att 

på så sätt alternera strömmens riktning genom lindningen. Detta sker vanligtvis 
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med en drivkrets utrustad med transistorer som är väl anpassade för ändamålet 

[11]. 

För att driva den bipolära motorn krävs det dessvärre en mer komplicerad 

styrning då strömmen genom spolen först måste stoppas innan den sedan kan 

byta riktning och flyta åt det motsatta hållet [11]. 

En sådan styrning sker ofta med s.k. H-bryggor som var för sig består av en 

uppsättning av transistorer (lämpligen MOSFETs) som är arrangerade för att 

kunna kontrollera strömmens riktning så att motorn kan roteras åt ömse håll. 

Nedan syns kretsschemat för en typisk H-brygga konstruerad i LTspice där 

dioderna D ska skydda transistorerna mot höga backspänningar som kan uppstå 

utifrån lindningens induktiva energiegenskaper: 

 
Figur 17 - H-brygga bestående av N-MOSFETs - Egen konstruktion, inspirerad av [12] 

När transistor T1 och T4 aktiveras genom att en tillräcklig bas/gate-spänning 

appliceras på respektive transistors så flyter strömmen från Vdd till transistor T1 

genom lindning A och transistor T4 till jord. 

På liknande sätt kan strömmen flyta genom lindning A från T3 till T2 då dessa 

transistorer är aktiverade och på så sätt byta polaritet på den elektromagnet som 

uppstår i lindningarna för A. 

För att driva den gällande två-fasmotorn så krävs det en H-brygga enligt 

ovanstående för fas A samt en liknande H-brygga för fas B. 

Nedan syns en sammanfattande bild på två typiska kretsscheman för en bipolär 

(vänster) och unipolär (höger) drivkrets: 
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Figur 18 - Jämförelse mellan bipolär och unipolär drivkonfiguration 

Notera att den bipolära kretsen kräver dubbelt så många brytare (transistorer) i 

jämförelse med den unipolära. 

2.4.2 Olika sorters drivkretsar 

Det finns huvudsakligen två olika sätt att styra en stegmotor på som oftast 

tillämpas. Styrningen kan antingen ske genom konstant spänning eller konstant 

ström, där den ekonomiska aspekten tillsammans med motoreffekten avgör valet 

då det senare alternativet är att föredra rent prestandamässigt, vilket även en 

tidigare studie visar [13]. 

Motorns individuella lindningar modelleras av ett motstånd och en induktans 

som är seriekopplade. Detta för att lindningstråden som används för att 

konstruera elektromagneten (induktansen) alltid kommer att ha ett visst 

motstånd, vilket medför elektriska egenskaper som påverkar strömmens stig-och-

falltid.  

Om en spänning appliceras på en krets bestående av ett motstånd och en 

induktans i serie, så kommer strömmen att öka enligt ekvationen nedan [14]:  

𝐼(𝑡) = (
𝑈

𝑅
) ∗ (1 − 𝑒−𝑡∗

𝑅
𝐿 ) (16) 

där I är strömmen i ampere, U är den pålagda spänningen, R är motståndet och L 

är induktansen. 

För ett standardiserat mått på hur snabbt ovanstående strömökning utförs så 

beaktas den elektriska tidskonstanten för kretsen. 

Den elektriska tidskonstanten för ett motstånd och en induktans i serie ges utav: 

𝑡𝑒 =
𝐿

𝑅
(17) 
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och definieras som tiden det tar för strömmen att öka från 0% till 63% av det 

slutliga värdet: 

 
Figur 19 - Elektriska tidskonstanten för en L/R-krets. Bild använd med tillstånd av [14] 

Nedan syns en figur som åskådliggör strömförloppet (övre delen) för en 

modellerad motorkrets (nedre delen) konstruerad i LTspice. Tidsträckan med 

orange markering utgör tidskonstanten för motorn QSH6018-65-28-210 då 

värden från dess datablad har använts för kretsen [8]: 

 
Figur 20 - Strömkurva för seriekopplat motstånd och induktans - Egen konstruktion, inspirerad av [14] 

Till en början så ökar strömmen enligt figuren ovan genom ekvationen för 

strömmen genom en induktor: 
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𝑑𝐼

𝑑𝑡
=

𝑈

𝐿
(18) 

där U är spänningen och L är induktansen [14].  

Detta för att all spänning ligger över induktansen vid 𝑡 = 0, varför motståndet R 

inte påverkar kretsen då ingen ström flyter genom det.  

Givet att spänningen är konstant så kommer strömmen genom induktansen att 

öka linjärt. Motståndet kommer sedermera att begränsa strömmen, varför 

strömkurvan mattas av allteftersom att tiden 𝑡 ökar, vilket även kan utläsas ur 

Ekvation (16) ovan. 

Ökad motorhastighet uppnås genom en ökad pulsfrekvens till motorn vilket leder 

till att tiden 𝑡1 i Figur 19 blir kortare. Detta innebär att en alltför hög frekvens 

leder till att strömmens maxnivå inte hinner nås innan nästa puls kommer. 

Figuren nedan illustrerar hur strömkurvan påverkas om pulshastigheten (grå 

graf) till motorn blir fyra gånger så snabb. Notera att strömmen i Figur 20 (röd 

markering) uppgår till strax under 2.8A vilket är den nominella ström som 

databladet anger för motorn per lindning [8]: 

 
Figur 21 - Fyra gånger den ursprungliga pulshastigheten. Ström reducerad med ungefär 28 % 

Vridmomentet är beroende av strömstyrkan då en högre ström ger en starkare 

elektromagnet. Om strömmen inte har tid att nå sitt maxvärde så reduceras därför 

vridmomentet.  

Detta innebär att hastighet och vridmoment är omvänt proportionella mot 

varandra, vilket även illustreras i Figur 6. 
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För att möjliggöra en högre hastighet utan att göra avkall på vridmomentet så 

krävs det därmed att strömmen genom induktorn snabbare når sin maxgräns. 

Detta leder enligt Ekvation (18) ovan till att spänningen måste ökas, varpå 

strömmen måste begränsas till motorns angivna maxvärde, vilket kan 

implementeras genom en av nedanstående drivmetoder. 

2.4.2.1 L/R-drivare – konstant spänning  

Den mer okomplicerade drivkretsen för en stegmotor kallas för L/R-drive eller 

”drivare med konstant spänning” där strömbegränsningen sker genom 

matningsspänningen tillsammans med motorlindningarnas motstånd [14] utifrån 

ohm’s lag. Vid ökad matningsspänning adderas ett externt motstånd som 

ytterligare begränsar strömmen till motorlindningarna. Ökat motstånd reducerar 

enligt Ekvation (17) tidskonstanten 𝑡𝑒, vilket medför att strömmen ökar snabbare 

och därmed tillåter att en högre hastighet uppnås för motorn med vidbehållet 

vridmoment. 

Värme-effekten som alstras med anledning av lindningens resistiva egenskaper 

kommer emellertid att begränsa motorhastigheten [14] och ges genom: 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 = 𝑅 ∗ 𝐼2 (19) 

där 𝑃 är effekten som en produkt av motståndet 𝑅 och strömmen 𝐼 i kvadrat. Ett 

ökat motstånd leder bevisligen till ökad effektförbrukning i form av värme, 

vilket drastiskt kommer att begränsa motorns prestanda. 

2.4.2.2 Chopper-drivare – konstant ström 

Den mer tekniskt avancerade drivkretsen kallas Chopper-drive men refereras 

även till som en ”drivare med konstant ström” eller PWM-drive [15]. 

Drivkretsen hanterar den ökade matningsspänningen genom att reglera 

utsignalens pulskvot (Eng: duty-cycle), för att uppnå ett medelvärde för ström 

och spänning som inte överstiger motorns specifikationer i databladet. 

Strömmen hålls ofta konstant genom att en kretskonfiguration implementeras där 

en strömmätning sker genom att ett motstånd kopplas i serie med motorns 

lindningar. Strömmen genom motståndet kommer att ge upphov till en spänning 

däröver vilken jämförs med en bestämd kontroll-spänning, varpå strömmen slås 

ifrån om det bestämda värdet har uppnåtts [14]. 

Den huvudsakliga fördelen med denna drivkrets i jämförelse med L/R-

drivkretsen är att så länge pulsbredmoduleringen begränsar ström och spänning 

till säkra nivåer för den valda motorn så kan tidskonstanten reduceras kraftigt 

genom att matningsspänningen ökas. Detta innebär alltså att vridmomentskurvan 

inte reduceras i samma mån som tidigare, vilket leder till att högre vridmoment 

kan uppnås vid högre hastigheter.  
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Värmeutvecklingen och drivkretsens strömförbrukning reduceras även i 

jämförelse med den tidigare drivkretsen [14]. 

2.4.3 Signalgenerering för drivkrets 

Drivkretsen opererar vanligtvis med hjälp av två digitala signaler där den första 

signalen består av pulser och den andra består av en konstant signal som 

antingen är hög eller låg.  

De pulsade signalerna bildar tillsammans ett ”pulståg” som, beroende på 

pulsfrekvensen, bestämmer motorns hastighet. Motorns rotationsriktning 

bestäms sedan vanligtvis beroende på om den konstanta signalen är hög eller låg 

[2]. Principen kan ses i illustrationen nedan:  

 
Figur 22 - Puls och riktningssignal 

Frekvensen för pulståget som här ges genom: 

𝑓 =  
1

𝑇
(20) 

kan direkt översättas till antalet pulser per sekund varför motorhastigheten 

intuitivt direkt kan relateras till pulsfrekvensen för Signal 1 i bilden. 

De båda styrsignalerna genereras utifrån någon form av styrkrets som kan ge 

upphov till främst den pulsade signalen. En kretslösning för signalgenerering 

skulle kunna implementeras genom att bland annat använda en timerkrets. 

Nedan syns den IC-krets som kallas 555-timer samt dess utsignal då den drivs i 

astabilt läge: 

 
Figur 23 - 555Timer-IC (Eget foto) 
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Figur 24 - Utsignal vid astabil konfiguration [16]. 

Detta resultat kan även uppnås genom en konfiguration med exempelvis två 

transistorer. För att få fullständig kontroll över utsignalerna så passar det 

emellertid bäst att använda någon form av mikroprocessor. 

Dessa mikroprocessorer är mycket lätthanterliga när de är inbyggda i ett 

utvecklingskort. 

2.4.4 STM32L152c-DISCOVERY som signalgenerator 

Ett utvecklingskort som är framtaget av ST kallas för STM32L152c-

DISCOVERY, där namnet återspeglar den mikroprocessor som används. 

Utvecklingskortets processor är en ARM-processor med modellnamnet 

STM32L152RCT6 [17].  

Det är i denna processor som programkoden kommer att läggas när den har 

kompilerats och laddats upp till utvecklingskortet från datorn. 

 
Figur 25 - Utvecklingskortet STM32L152c – DISCOVERY (Eget foto) 

Utvecklingskortet består av ett kretskort som huvudsakligen innefattar den 

programmerbara mikroprocessorn och dess kringkomponenter för att försäkra 

full funktionalitet, men är också bestyckad med en felsökarmodul (Eng: 

debugger) kallad ST-LINK/V2.  

Figur 26 nedan visar hur utvecklingskortets olika moduler är sammanlänkade: 
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Figur 26 - Moduluppbyggnad av STM32L152c - DISCOVERY [17] 

För strömförsörjning och programmering från en dator så finns ett uttag på 

kretskortet av typen mini-USB, genom vilken även felsökarmodulen kan nås. 

För åtkomst till mikroprocessorns kopplingsben så finns det ett antal in/utgångar 

som användaren kan nyttja för in eller utdata.  

Dessa kopplingsben är grupperade som fyra portar från A till H [17], vilka här är 

samlade i de två Header- modulerna enligt bilden ovan.  

2.4.4.1 ADC – Analog to Digital Converter 

Enligt kretsschemat och in/utgångstabellen från databladet så är den gällande 

mikroprocessorn utrustat med en analog till digital omvandlare (ADC), vilken 

kan nås genom över femton olika in/utgångar fördelade på olika portar [17]. 

En ADC behandlar en analog inspänning för att kunna representera denna som 

en digital motsvarighet. Detta sker genom att den analoga signalen delas upp i 

digitala spänningsnivåer som sträcker sig över ett givet intervall - Ett förfarande 

som allmänt benämns för kvantisering. 

För att lättare förstå konceptet så kan vi föreställa oss att vi har en kontinuerlig 

amplitudsvarierande analog signal som matas in till mikroprocessorn. Denna 

kvantiseras genom processorns ADC så att spänningsnivåerna (amplituden) 

motsvaras av väldefinierade digitala spänningar. 

Under processen går dock en mängd data från den ursprungliga signalen 

förlorad, vilket blir en logisk slutsats då man på ovanstående sätt modellerar en 

signal med oändligt många spänningsnivåer till en digital motsvarighet med ett 

ändligt antal diskreta nivåer. 
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I boken Modular Low-Power, High-Speed CMOS Analog-to-Digital Converter 

for Embedded Systems [18] beskriver författarna hur AD-omvandlingen kan 

utföras på olika sätt, vilket kan beskrivas med bilden nedan: 

 

 
Figur 27 - AD-omvandling genom två olika tillvägagångssätt - Egen konstruktion, inspirerad av [18]  

Genom att först kvantisera och sedan sampla2 signalen så omvandlas den 

analoga signalen i det första steget till en kontinuerlig digital signal, vilken sedan 

delas upp i samples genom att signalen klockas med periodtiden T. 

Den analoga signalen kan även behandlas på det omvända sättet, där signalen 

först samplas och sedan kvantiseras, där resultatet kommer att bli det samma för 

de båda tillvägagångssätten. 

Skillnaden mellan de två metoderna består i hur omvandlingen åstadkoms, där 

det första förfarandet ofta inbegriper analoga kretsar, medans det senare 

realiseras med hjälp av låg-effekts kretsar [18]. 

Kvantiserings-processen avgör signalens upplösning beroende på antalet digitala 

spänningsnivåer som den kontinuerliga signalen kan anta.  

ADC-modulen för mikroprocessorn L152RCT6 kan maximalt drivas av en 

spänning på 3.6V [19] vilket utgör en övre gräns för den analoga inspänningen.  

Denna spänning representeras sedan som dess digitala motsvarighet i binärkod i 

likhet med exemplet nedan där en ADC implementeras med endast två binära 

bitar: 

                                                 
2 Sample = prov – ADC-modulen tar regelbundna ”tidsprover” på den kontinuerliga analoga 

signalen, där en högre samplehastighet innebär fler tidsprov. Här används ordet ”klocka” istället 

för ”sampla”. 
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Figur 28 - ADC med fyra bitar 

Mikroprocessorns ADC för det gällande utvecklingskortet kan konfigureras för 

6, 8, 10 eller 12 bitars upplösning [19], vilket innebär att intervallet för digitala 

signaler sträcker sig över 64, 256, 1024 respektive 4096 olika spänningsnivåer.  

Vid 12 bitars upplösning erhålls därmed en upplösning på: 

3.3

4096
≈ 0.8𝑚𝑉 (21) 

Mikroprocessorn kan ses som utvecklingskortets ”hjärna” där information 

behandlas och beräkningar utförs. Detta gör att mikroprocessorn gärna 

implementeras fristående i ett slutligt system istället för att hela 

utvecklingskortet används. 

2.5 Återkoppling 

Stegmotorns största naturliga fördel är möjligheten till precisionsstyrning av 

motorn utan användandet av någon återkoppling. 

Varje puls som sänds till motorn kommer att rotera motorns axel (rotorn) ett 

bestämt antal grader, som bestäms av motorns stegvinkel. 

Detta gör att stegen enkelt kan räknas och den aktuella rotationsvinkeln med 

lätthet kan bestämmas.  

 
Figur 29 - Stegsvar vid motor-excitation genom stegpuls - Egen konstruktion, inspirerad av [2] 
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Ovan illustreras motoraxelns stegsvar på en stegpuls som inträffar vid t0. 

Efter varje steg oscillerar rotorn något innan den slutligen stannar (vid t1 enligt 

figuren ovan), vilket möjligtvis kan tänkas skapa problem om motorn skulle 

drivas i en högre hastighet med tätare stegpulser då motorn inte i hinner komma i 

vila mellan stegen. 

Förvånande nog så påverkar inte detta motorns synkronisering eller rörelse 

nämnvärt då stegmotorns egenskaper möjliggör att synkronisering vidhålls vid 

höga hastigheter som i vissa fall uppgår till 20 000 steg per sekund. 

Det tillstånd som uppstår då rotorn inte hinner komma i vila mellan dess steg 

kallas på engelska för Slewing [2].  

Detta utförs av motorn medans precision och stegräkning vidhålls, varför 

stegmotorn mycket väl klarar av att kontrolleras utan återkoppling så länge den 

inte påverkas i yttre mening. 

För att utforma ett robust system är det emellertid en fördel om operatören kan 

bekräfta att antalet utförda steg stämmer överens med förväntningarna. 

Detta då stegmotorn kan ”missa” steg om exempelvis acceleration eller 

retardation är för kraftig i förhållande till den tröghet för massan som motorn 

skall förflytta. 

För att driva en stegmotor med rapida pulser så fordras att pulserna delas upp 

under en rampningsprocess (Eng: ramping) [2] där pulstätheten är ordnad så att 

en acceleration och retardation sker genom att pulserna sänds glesare. På så sätt 

anpassas motorns hastighet gradvis för att säkerställa att inga steg går förlorade.  

Ett återkopplat system medför att en dylik acceleration/retardation inte 

nödvändigtvis behöver implementeras då den exakta rotationsvinkeln istället ges 

genom ett externt medium som exempelvis kan utgöras av en avkodare. 

2.5.1 Avkodare 

För att utläsa en motors rotationsvinkel så förekommer flera olika 

tillvägagångssätt som exempelvis kan innefatta magnetism eller optik.  

Den stora distinktionen avkodare emellan är dock om utsignalen ges som absolut 

eller stegrande, där de två avkodarna på engelska benämns som absolut encoder 

och incremental encoder. 

Den senare avkodaren kommer att behandlas i avsnittet nedan, varefter 

nästföljande avsnitt ger belägg för varför den absoluta avkodaren är den andra 

överlägsen. 

2.5.1.1 Stegrande avkodare 

Den stegrande optiska avkodaren består huvudsakligen av en roterande 

hålförsedd disk tillsammans med någon form av ljuskälla och ljussensor: 
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Figur 30 - Princip för optisk stegrande avkodare - Egen konstruktion, inspirerad av [20] 

På de ställen i disken där det förekommer hål kommer ljussensorn att belysas av 

ljuset från ljuskällan, vilket vid rotation kommer att generera ett pulståg som 

utsignal för ljussensorn [20]. 

För att kunna avgöra rotationsvinkeln genom att använda ovanstående 

konfiguration så krävs det att disken är konstruerad på ett sådant sätt att två olika 

pulståg uppstår vid rotation. 

Disken är därför ofta konstruerad enligt övre sektionen av nedanstående figur, 

där två hålförsedda kanaler förekommer var kanal B är förskjuten 90 grader i 

förhållande till kanal A: 

 
Figur 31 - Utsignaler från ljus-sensor - Egen konstruktion, inspirerad av [20] 

Utan den nedre kanalen (kanal B) skulle det vara omöjligt att bestämma den 

absoluta rotationsvinkeln då utsignalen skulle vara densamma för rotation åt ena 

eller andra hållet. 

Utsignalen från avkodaren kommer enligt figuren ovan att innehålla information 

om rotationsriktningen som kan fastställas genom att iaktta om signalen från 

kanal A föregår den från kanal B, vilket i detta fall skulle innebära att disken 

roterar i klockans håll.  
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Om disken hade roterat åt det motsatta hållet så hade pulssignalen från kanal B 

istället tidsmässigt kommit före pulssignalen från kanal A [20]. 

Den här sortens avkodare kallas för stegrande avkodare då den aktuella 

positionen endast kan ges relativt till den ursprungliga startpositionen genom att 

antalet mottagna pulser räknas. 

För att kunna nyttja denna avkodare för absolut positions-avläsning så krävs det 

att den ursprungliga vinkelpositionen är känd, samt att rotationsriktningen 

uppmärksammas. 

2.5.1.2 Absolut avkodare 

Den absoluta optiska avkodaren fungerar på liknande sätt som den stegrande 

avkodaren men skiljer sig åt i fråga om hur den roterande disken är konstruerad.  

Nedan ses en jämförelse mellan disken för en absolut (vänster) och en stegrande 

(höger) avkodare: 

 
Figur 32 - Roterande disk för absolut och stegrande avkodare - Egen konstruktion, inspirerad av [21] 

Den absoluta avkodarens disk har ett mönster som ger en distinkt utsignal vid en 

given position. 

Diskens mönster frambringar tillsammans med ljuskällor och ljussensorer en 

binärkod [21] som sedan kan tolkas av exempelvis en mikrodator. 

Antalet erforderliga kanaler i diskens mönster beror på hur många binära 

databitar avkodaren ska ge som utsignal. För att realisera en avkodare med fem 

databitar så kan mönstret se ut enligt figuren nedan: 

 
Figur 33 - Mönster på roterande disk för generering av binärdata - Egen konstruktion, inspirerad av [21] 
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Utsignalen kommer därmed att kunna bestämma vinkelpositionen med den 

noggrannhet som antalet sektioner ger upphov till, givet att antalet databitar är 

tillräckliga för att representera värdet, vilket enligt figuren skulle innebära att 

vinkeln kan anta 32 olika värden. 

Den stora fördelen med denna avkodare jämfört med den förra är att den absoluta 

vinkelpositionen kan ges utan att antalet pulser behöver räknas. 

Detta innebär att den absoluta avkodaren inte påverkas vid strömavbrott eller 

yttre omständigheter på sådant sätt att dess synkronisering hämmas, i motsats till 

den stegrande avkodaren där ett avbrott i strömtillförseln medför att 

vinkelpositionen går förlorad.  

Dessutom är den stegrande avkodaren känslig för störningar som kan påverka 

dess positionsangivelse. 
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3. Metod 

Antennstativet kommer att styras med hjälp av en hybrid stegmotor, vilket 

baseras på rapportens teoridel där stegmotorn förefaller sig vara den mest 

lämpade för uppgiften i fråga. 

Valet av den hybrida stegmotorn framför VR eller PM-motorn motiveras utifrån 

dess överlägsenhet i prestanda och övergripande funktionalitet, där hybridmotorn 

kan ses som en samansättning av de andra två. 

För att avgöra motorns lägsta nödvändiga vridmoment så kommer mätningar att 

göras med en fjädervåg (även kallad fiskevåg eller bagage-våg). 

Mätningen kommer att göras med avseende på en ungefärlig önskad hastighet för 

att ett tillräckligt högt vridmoment skall kunna utarbetas. 

Detta kommer att utföras med Figur 5 i åtanke som beskriver hur hastighet och 

vridmoment är relaterade till varandra. 

För att rotera stegmotorn så fordras en drivkrets som är kapabel att magnetisera 

lindningarna sekventiellt med avseende på rotationsriktning och hastighet. 

Denna drivkrets kommer att väljas med avseende på den valda motorns 

egenskaper och de kravspecifikationer som projektet omfattar. 

Motorns interna motorlindningskonfiguration kommer att bestämma om 

drivkretsen skall vara unipolär eller bipolär, där bipolär motor och drivare 

emellertid är att föredra då vridmomentet är högre i jämförelse med den 

unipolära konfigurationen. 

Vidare kommer främst en chopper-drivare att eftersökas då de påvisar en klar 

prestandamässig överlägsenhet i jämförelse med L/R-drivaren. 

Styrningen av drivkretsen kommer att ske genom utvecklingskortet 

STM32L152c-DISCOVERY, med vilken användaren ska kunna kommunicera 

genom UART. 

För att programmera utvecklingskortet så kommer gränssnittet OpenSTM, även 

kallat System Workbench for STM32, att användas - se Figur 34. 

Detta utvecklingsverktyg som vanligtvis förkortas till SW4STM32, är baserat på 

plattformen Eclipe och är utrustat för att skriva och evaluera programkod främst 

i programmeringsspråken C och C++. 
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Figur 34 - System Workbench for STM32 

Programmet i Figur 35 heter STM32CubeMx och används här som ett 

komplement till det föregående programmet. 

 
Figur 35 - STM32CubeMX 

STM32CubeMX är ett kodgenereringsprogram som generar initialiseringskod 

för utvecklingskortets kringutrustning och därmed tillgodoser användaren med 

dess fulla funktionalitet. 

STM32CubeMX tillämpar ett HAL-bibliotek (Hardware Abstraction Layer) för 

att underlätta för programanvändaren, där denne då kan ägna sig åt 

uppgiftsspecifik programmering eftersom att en uppsättning av funktioner då 

redan finns att tillgå. 

Någon form utav återkoppling kommer att appliceras på systemet som helhet, 

där både användaren och stegmotorn skall kunna utläsa den aktuella 

vinkelpositionen. 

Detta är tänkt att ske genom en absolut avkodare av magnetisk eller optisk 

karaktär, även om andra återkopplingsalternativ kan komma att beaktas. 

Avkodarens huvudsakliga syfte kommer att vara att försäkra användaren om att 

motorns vinkel inte har påverkats av yttre omständigheter när motorn har varit 

avstängd. 
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Det sekundära syftet för avkodaren kommer också att innebära att ett 

mjukvarustopp kan implementeras utifall den beräknade rotationsvinkeln för 

motorn inte skulle stämma överens med avkodarens vinkelposition. 

De metoder som kommer att användas utgår inte från en begränsad ekonomisk 

budget, varför prestanda och kvalité istället premieras.  

Att projektets mål mynnar ut i en generell motormodul rättfärdigar att inte de 

mest ekonomiska lösningarna har valts, vilket dock borde betänkas om den 

billigaste men fullt tillräckliga lösningen på problemet efterfrågas.  
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4. Genomförande 

Den här delen av rapporten redogör för hur det praktiska arbetet har 

genomförts för att nå de föreskrivna projektmålen med stöd från rapportens 

teoridel. 

4.1 Val av motorstyrka och storlek 

Projektet tog sin början i en undersökning av företagets antennstativ, varefter en 

metod valdes för att få en uppskattning av det minsta möjliga vridmoment som 

skulle krävas för att rotera stativets axlar i adekvat hastighet. 

Metoden gick ut på att fästa en fjädervåg i antennen på avståndet d ifrån 

rotationspunkten så som illustrationen nedan beskriver: 

 
Figur 36 - Mätning av antenn med fjädervåg - polarisation 

Fjädervågen mätte den vikt i gram som behövde appliceras på antennsprötet för 

att rotera antennen i den ungefärliga önskade hastigheten. Detta för att ändra 

antennens polarisation och därmed möjliggöra mätning av såväl vertikal som 

horisontell elektromagnetisk strålning. 

På samma sätt utfördes en mätning med avseende på antennens rotation för att 

möjliggöra ett simpelt antennbyte i tillfälle av pågående mätning, där den 

sekundära mätantennen kan tänkas vara placerad i motsatt riktning till den 

primära mätantennen: 



 

 40 

 
Figur 37 - Mätning av antenn med fjädervåg - rotation 

I Tabell 4 presenteras de uppskattningar som gjordes utifrån mätningarna, där 

vikten och distansen anges i kilogram, respektive meter.  

Den observanta läsaren upptäcker dock att hastigheten har exkluderats ifrån 

mätresultaten, vilket beror på att någon hastighet inte har specificerats för 

antennstyrningen i det gällande projektet.  

Likväl har mätningarna utgått från en modest hastighet på uppskattningsvis 15 

rpm (= ¼ varv per sekund). 

I Tabell 4 kan även vridmomentet utläsas, vilket är beräknat utifrån Ekvation (8), 

efter att Ekvation (22) om Newtons andra lag har använts för att konvertera 

kilogram till newton: 

𝐹 =  𝑚𝑔 (22) 
 

Tabell 4 - Mätvärden för polarisation och rotation 

Mätning Distans (m): Vikt/Massa (kg): Vridmoment (Nm): 

Polarisation 0,20 0,25 0,49 

Rotation 0,25 0,4  0,98 

Även om mätningarna visade på ett minimalt vridmoment på strax under 1 Nm 

så gjordes motorvalet ur ett överdimensionerat perspektiv då motormodulen även 



  
 

 41 

skall fungera som en generell lösning, där hastighet eller vridmoment mycket väl 

kan divergera från de värden som här har antagits. 

Den motor som valdes för projektet kan ses i bilden nedan: 

 
Figur 38 - Den valda stegmotorn - QSH6018-65-28-210 (Eget foto) 

Motorn benämns (TRINAMIC) QSH6018-65-28-210 och är en bipolär 

hybridmotor med ett vrid(håll)moment på 2,1 Nm och en upplösning på 200 ppr 

(pulser per rotation) [8].  

Denna motor finns i olika längder där talet ”65” här i modellnamnet anger 

längden i millimeter. Detta har, som vi tidigare har förstått, en stor inverkan på 

motorns maximala vridmoment då en större motorvolym generellt sett innebär 

ett högre vridmoment. 

4.2 Val av drivkrets och kringkomponenter 

Efter motorselektionen gjordes eftersökningar för den drivkrets som skulle 

krävas för att tillgodose motorn med tillräcklig ström och spänning för att den 

effektivt och precist skulle kunna drivas. 

Med utgång från teoriavsnittet med drivkretsar så eftersöktes en s.k. chopper-

drive, då dessa förmår att driva motorn effektivt och funktionellt. 

Den valda motorns egenskaper påbjöd att en bipolär drivkrets skulle användas 

varför en bipolär chopper-drive eftersöktes som skulle klara en 

matningsspänning på minst 24 volt.  

Efter en tids sökande hittades drivkretsen G250X från företaget Geckodrive 

Motor Controls, vilken kan ses i bilden nedan: 
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Figur 39 - Drivkretsen G250X (Eget foto) 

Drivkretsmodulen har en standardupplösning på tio gånger genom 

mikrostegningsteknik, vilket innebär att den inkopplade stegmotorn har tio 

gånger fler positioner per rotationsvarv än tidigare [22]. 

 

G250X bygger på en dubbel H-brygga bestående av åtta stycken N-MOSFETs 

av typen IRF540N [15], vilka hittas på kretskortets undersida: 

 
Figur 40 - Dubbla H-bryggor som utgörs av 8 st. MOSFETs (Eget foto) 

Drivkretsen klarar enligt manualen [22] att förse motorn med upp till 3.5A per 

fas, vilket är mer än nog för den valda motorn som drar 2.8A per fas och klarar 

en max-ström på 3A per fas [8]. 

Därtill har även drivkretsen en valbar strömgräns som kan justeras genom att 

koppla in passande motstånd på angiven plats, där strömgränsen sätts i antalet 

ampere utifrån antalet K ohm för motståndet.   

Utöver drivkretsen så införskaffades även monteringskomponenter för att 

möjliggöra en installation av motor och motordrivare i en sluten låda. 

Komponenterna bestod av fästanordning för motorn, spiralkoppling (för att 

skydda motoraxeln om tung eller ojämn last skulle drivas), stål-stav, 

kulbussning, drivhjul och drivrem. 
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Nedan syns utvecklingskortet, drivkretsen och motorn under arbetets gång där 

uppkopplingen skedde på ESD (Electro Static Disharge)-skyddad matta: 

 
Figur 41 – Uppkoppling av utvecklingskort, drivkrets och motor på ESD-matta (Eget foto) 

4.3 Programmering 

All programmering skedde i programmeringsspråket C som enligt den årliga 

listan över populära programmeringsspråk på hemsidan stackify.com [23] 

återkommande ligger på första eller andra plats vad det gäller popularitet. 

Att detta språk är vida välkänt och är väl passande för inbyggda system 

rättfärdigar valet av programmeringsspråket. 

Programmeringsuppgiften bestod i att skapa ett program som användaren eller 

ett framtida system kan använda för att kommunicera med utvecklingskortet 

genom UART. 

Programmets huvudmål skulle inledningsvis komma att definieras som följande: 

• Utarbeta kommando för att bestämma önskad position, hastighet och 

rotationsriktning. 

• Utarbeta kommando för att mottaga motorns aktuella absoluta 

vinkelposition. 

• Utarbeta kommando för att försätta drivkretsen, och därmed motorn, i 

viloläge då den inte används. 

• Utarbeta felhantering för interaktionen mellan motor och avkodare 

Dessa mål kompletterades sedermera genom att följande funktioner önskades: 
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• Utarbeta kommandon för att spara data om vald motor i EEPROM. 

• Utarbeta kommando för att nollställa vinkelposition så att aktuell position 

anses vara 0°. 

Effektmålet som därigenom skulle uppstå var att få full kontroll över motorns 

rörelse, hastighet och position. 

Programmeringen började i programmet STM32CubeMX där den för 

utvecklingskortet specifika IC-kretsens in/utgångar kan konfigureras, vilket 

åskådliggörs i figuren nedan: 

 
Figur 42 - STM32CubeMX – Översikt av mikrodatorn och dess in/utgångar 

Programmet indikerar med en gul varningstriangel om någon av kretsens 

funktioner inte längre kan implementeras till fullo. 

En röd kryssmarkering innebär att hela funktionen är avstängd. 

Dessa indikationer uppkommer då en in/utgång används som besitter flera 

valbara funktioner.  

Genom att exempelvis använda den här mikroprocessorns in/utgångar PB10 och 

PB11 för en av dess tre UART funktioner så omöjliggörs användandet av det 

seriella protokollet I2C. Att dessa funktioner delar på samma in/utgång kan även 

utläsas ur databladet för utvecklingskortet STM32L152c-DISCOVERY där 

in/utgångarna till mikrokontrollenheten (Eng: MCU) är definierade: 
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Figur 43 - In/Utgångar för mikroprocessorn STM32L152RCT6 

I STM32CubeMX konfigureras även klockhastigheten för kretsens olika 

moduler och funktioner, vilket kan ses i figuren nedan: 

 
Figur 44 - Klockkonfiguration för mikroprocessorn 

Dessa klockhastigheter påverkar exempelvis med vilken hastighet den seriella 

kommunikationen kan ske och hur snabbt kretsens interna timers skall utlösas. 

Utöver detta så finns det även möjlighet att i förväg konfigurera kretsens 

funktioner för att exempelvis ställa in rätt kommunikationshastighet (baudrate), 

antal databitar och eventuella stoppbitar som skall användas: 
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Figur 45 - Konfigurering av UART 

Den genererade koden består sedan i en inkluderad fil med ett antal 

drivfunktioner, samt ett kodstycke för att konfigurera kretsens UART.  

Se Figur 46 och Figur 47 nedan:  

 
Figur 46 - Inkluderad fil - (del av) HAL-biblioteket 

 
Figur 47 - Kod för konfiguration av UART 

Samma förfarande gäller för övriga kretsfunktioner såsom ADC, Timers och 

generella in/utgångar. Dessa blir var för sig inkluderade genom att användaren i 

huvudprogrammet inkludera HAL-biblioteket: 
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Figur 48 - HAL-biblioteket och dess drivare 

Programmeringen fortsatte sedan i vanlig ordning där de önskade programmålen 

uppfylldes genom en uppsättning av kommandon som behandlades med 

specifika beräkningar, funktioner och metoder. 

Koden kan iakttagas i sin helhet som Bilaga (1) i rapportens slutdel. 

4.3.1 Datorkommunikation genom UART 

Kommunikationen mellan dator och utvecklingskort skedde genom UART, där 

en terminalemulator som exempelvis PuTTy krävdes för att mata in kommandon 

till utvecklingskortet, samt för att utläsa positionsdata etc.  

För att möjliggöra kommunikationen så krävdes även ett medium mellan 

utvecklingskortets USB-kontakt och datorn. 

Datorn som användes var inte utrustad med någon RS-232-kontakt som ofta 

används vid UART/USART-kommunikation, varför en alternativ lösning 

användes som bestod i en USB-till-RS-232-kabel kapabel att sända och mottaga 

data i hastigheter från 300 till 1 000 000 bitar3 per sekund [25]. 

4.4 Undersökning av återkopplingsalternativ 

För återkoppling i det slutliga systemet så kommer en absolut rotationsgivare att 

implementeras.  

Under projektets gång skedde efterforskning om, och ett urval över, de 

rotationsgivare som skulle kunna komma att användas i projektet. 

Då leveranstiden skulle bli lång för de gällande rotationsgivarna och författarens 

uppfattning var att rotationsgivarna var ekonomiskt belastande för projektet, så 

                                                 
3 Egentligen symboler per sekund då en bit kan innehålla mer än en symbol, vilket skulle 

innebära att kommunikationens baudrate skulle behöva ökas [24]. 
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undersöktes alternativa metoder för att om möjligt kunna avläsa rotationsvinkeln 

på annat sätt. 

Författaren hade här två olika idéer om hur återkopplingen skulle realiseras, där 

den första innefattade att studera strömmen genom motorns lindningar i likhet 

med en studie som gjordes för att avgöra motorpositionen med hjälp av 

motorlindningarnas strömmar [26].  

De flesta DC-motorer, stegmotorn inräknad, kan fungera som en generator om 

motoraxeln roteras manuellt då motorn är avstängd. 

Detta ger upphov till strömmar genom lindningarna som kan mätas genom dess 

kopplingssladdar. Problemet med denna lösning var att mikroprocessorn då inte 

fick förlora strömtillförseln då denna metod skulle ge stegrande avkodning i 

motsats till absolut avkodning.  

Någon form av batteri skulle därför behöva användas för att mikroprocessorn 

skulle kunna veta hur många steg motorn har roterat i avstängt läge. 

Den andra återkopplingsmetoden innebar användandet av en potentiometer, 

vilket är ett vridbart motstånd där motståndet regleras av användaren genom att 

denne vrider dess axel. 

Det finns många olika potentiometrar som är konstruerade på olika sätt. 

Den potentiometer som är vanligast och ofta används till exempelvis 

volymreglage kallas för single-turn-potentiometer och har två ändlägen med 

inbyggda stopp, mellan vilka motståndet varierar från minvärde till maxvärde. 

Utöver denna potentiometer så finns det även dem som på engelska kallas för 

multi-turn-potentiometrar som är konstruerade för att vridas ett bestämt antal 

varv innan ändläget nås. 

Den potentiometer som emellertid var av störst intresse för projektet i fråga var 

potentiometern med kontinuerlig rotation. Denna potentiometer är konstruerad i 

likhet med den första men skiljer sig åt gällande dess ändlägen då den här 

potentiometern inte har några inbyggda stopp. 

Potentiometern med kontinuerlig rotation fanns emellertid inte att tillgå utan 

dröjsmål varför en single-turn potentiometer fick användas. 

Bilden nedan visar en vanlig 10K-ohms single-turn potentiometer: 

 
Figur 49 - Single-turn potentiometer 10K Ohm (Eget foto) 
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I bilden ovan skymtar ett B i märkningen B10K.  

Denna märkning ska kunna berätta om potentiometern är linjär, logaritmisk eller 

antilogaritmisk4 utifrån tabellen nedan som beskriver märkningens innebörd 

[27]: 
 

Tabell 5 - Märkningssymboler för potentiometer - Egen konstruktion, inspirerad av [27] 

Typ av potentiometer Tidigare märkning: Ny märkning: 

Logaritmisk C A 

Linjär A B 

Antilogaritmisk F F 

Märkningen går dock inte att förlita sig på då den inte är konsekvent för gamla 

och nya potentiometrar, vilket även framgår i tabellen ovan. 

För att vara på den säkra sidan så gjordes mätningar med en multimeter då 

potentiometern hade nått sitt max-läge för att ta reda på det faktiska motståndet. 

Sedan gjordes en mätning då potentiometeraxeln hade roterats halvvägs för att 

undersöka om det avlästa motståndet nu kunde beskrivas som en linjär, 

logaritmisk eller antilogaritmisk funktion av axelns vridning. 

Då max-läget påvisade ett motstånd på strax under 10k ohm och mittläget mätte 

omkring 5k ohm så visade det sig att potentiometern var av den linjära typen. 

För att kunna använda den gällande potentiometern för kontinuerlig rotation så 

krävdes det en modifiering där dess ändlägesstopp avlägsnades: 

 
Figur 50 - Dekonstruerad single-turn potentiometer (Eget foto) 

                                                 
4 Antilogaritmen = Det tal vars logaritm för en given bas är ett givet tal. Exempelvis så är 100 

antilogaritmen av 2 med basen 10. 
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En potentiometer är uppbyggd genom ett fält med resistivt material där en 

”visare” får kontakt med materialet vid en godtycklig position, vilket gör hela 

konstruktionen till en spänningsdelare där en proportionell del av den pålagda 

spänningen Vcc finns som en potential Vx: 

 
Figur 51 - Principskiss av potentiometerns uppbyggnad 

Den effektiva elektriska vinkeln är den perifera distans i grader som täcks av 

resistivt material [28]. Denna parameter uppges ofta i databladet för 

kontinuerliga potentiometrar och ibland även i databladet för single-turn 

potentiometrar. 

För att ta reda på den elektriska vinkeln för den gällande potentiometern så 

användes en multimeter och en gradskiva enligt nedan: 

 
Figur 52 - Mätning av potentiometerns elektriska vinkel (Eget foto) 

Den uppskattade elektriska vinkeln visade sig vara ungefär 340 grader, vilket 

lämnade de återstående 20 graderna som en ”död” zon där ingen användbar 

vinkelinformation kan utläsas. 
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Med vetskapen om detta så monterades potentiometern tillfälligt med 

dubbelhäftande tejp för att säkerställa att den var statisk under motorrotation, och 

anpassades genom handgripligt arbete till spiralkopplingen för att roteras 

synkroniserat i förhållande till motorn: 

 
Figur 53 – Stegmotor och potentiometer i återkopplat system (Eget foto) 

Spänningen till potentiometerns Vcc-ben kopplades till ett av utvecklingskortes 

tillhandahållna spänningspotentialer på 3.3V och gnd-benet kopplades till ett av 

utvecklingskortets jord-ben. 

Spänningssignalen Vx kopplades sedan till utvecklingskortets ADC som kan nås 

genom exempelvis ben PA2 – se Figur 42. 

Efter att ADCn hade konfigurerats för tolv bitar (212 = 4096) så kunde en 

avläsning av potentiometerns värden från 0 till 4095 ske, vilket innefattade hela 

den elektriska vinkeln. 

Mjukvarumässigt så omvandlades sedan det avlästa värdet från 

utvecklingskortets ADC genom nedanstående vedertagna funktion: 

 
Figur 54 - Programkod för värdeomvandling 

Där adcMeanValue är det aktuella inlästa värdet från ADCn och electrAng är 

den elektriska vinkeln för potentiometern. 

Funktionen omvandlar här det inlästa värdet från en skala till en annan, där 

encAng antar det aktuella värdet översatt till den absoluta vinkelpositionen i 

grader. 

Här uppfattas innebörden av att beakta potentiometerns elektriska vinkel så att 

inte mikroprocessorn tror att ett helt varv har passerat när endast den yta som är 

täckt med resistivt material verkligen har passerats. 
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4.5 Problem som uppstod 

Under arbetets gång inträffade ett antal problem som upptäcktes efterhand men 

som efter lite eftertanke kunde lösas, varpå arbetet åter kunde fortsätta. Dessa 

beskrivs under rubrikerna nedan. 

4.5.1 Fel i överföring med UART 

Det första problemet uppstod i samband med UART-kommunikationen då 

mottagare och sändare uppvisade en klar diskrepans i överförda data. 

Felsökningen tog sin början i en undersökning med ett oscilloskop för att 

säkerställa att vågformen för signalen på utvecklingskortets sändar-ben (Tx) 

stämde överens med vad som skickades därifrån. 

Oscilloskopet visade vågformen enligt bilden nedan då en femma (”5”) 

skickades över den seriella anslutningen: 

 
Figur 55 - Oscilloskopsbild vid försök att skicka symbolen "5" 

För att kunna urskilja de olika databitarna ur vågformen så gjordes en tidmätning 

på vad som verkade vara en databit: 
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Figur 56 - Oscilloskopsbild av tidmätning av en databit 

Överföringens bithastighet 𝑅 ges utav [24]: 

𝑅 =
1

𝑇𝐵
=

1

104 ∗ 10−6
≈ 9615

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠
(23) 

Där 𝑇𝐵 är databitstiden som i fallet ovan mättes till 104 µs. 

Den seriella baudrate som användes för projektet var 9600 bits/s, vilket stämmer 

väl överens med vad oscilloskopet visade. 

Då bitarna nu kunde urskiljas ur vågformen så gjordes en jämförelse med den 

binära motsvarigheten av symbolen fem (”5”). ASCII-koden för en femma 

visade sig anta det decimala värdet 53. Den binära motsvarigheten till detta, 

räknad på 8 bitar, kan ses nedan: 

5310 = 001101012 (24)  

UART-överföringen var konfigurerad enligt Figur 45 där 8 bitar överfördes 

tillsammans med en stoppbit. Bitarna sändes uppenbarligen med den minst 

signifikanta biten först (LSB) och därtill verkade signalen även vara inverterad i 

relation till hur databitarna uppfattades av RS232-kabeln som användes då en 

oscilloskopsmätning utfördes på den signal som sändes därifrån. 

Genom att använda en logikinverterare kallad SN74LS04N, vilken kan ses i 

figuren nedan, så kunde vågformen inverteras.  
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Figur 57 - Logikinverterare - SN74LS04N, kopplad mellan utvecklingskort och dator (Eget foto) 

Den inverterade vågformen visade sig nu vara korrekt i förhållande till den 

femma (”5”) som hade skickats: 

 
Figur 58 - Oscilloskopsbild av vågformen som utgör symbolen "5" 

4.5.2 Skillnad mellan motorvinkel och avkodarvinkel 

Vid tester av systemet som helhet så upptäcktes en avvikelse som bestod i att den 

inlästa vinkel som var resultatet av potentiometerns vinkelposition var olik den 

motorvinkel som beräknades mjukvarumässigt utifrån antalet förflyttade steg. 

Problemet visade sig vara att en felbedömning hade skett gällande 

potentiometerns effektiva elektriska vinkel genom att en bristfällig mätmetod 

hade använts.  

För att på ett noggrant sätt kunna säkerställa den elektriska vinkeln så 

konstruerades en enhetscirkel ur en bit kartong med hjälp av en gradskiva. 

Denna fästes sedan över potentiometerns axel på ett sådant sätt att den förblev 
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statisk under motorns rörelse. 

En ”visare” konstruerades även till spiralkopplingen för att underlätta 

avläsningen av motorns vinkelposition i antal grader: 

 
Figur 59 - Enhetscirkel fäst vid potentiometeraxeln för att underlätta vinkelavläsning med motorns "visare" 

(Eget foto) 

Programmet samlade sedan in mätdata genom mikroprocessorns ADC 

allteftersom att motoraxeln handgripligen roterades manuellt för att upptäcka 

potentiometerns ”döda zon”. 

Den döda zonen visade sig ligga mellan gradtalen 0 och 105 utifrån bilden ovan 

där visaren pekar på 0 grader. Detta innebar att den elektriska vinkeln i realitet 

utgjordes av totalt 255 grader. 

Den provisoriska lösningen med dubbelhäftande tejp för att fästa potentiometern 

visade sig också påverka avläsningen då potentiometern inte var tillräckligt 

orubblig. Detta löstes genom att istället limma fast potentiometern på en större 

träbit där den förblev stationär. 

Detta problem och flertalet mindre bekymmer löstes därmed utan större 

svårigheter. 
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5. Resultat och analys 

Nedan ges projektets resultatdel tillsammans med en analys och utvärdering av 

systemet som helhet. 

5.1 Motor och drivare 

Undersökningarna och efterforskningarna visade att en DC-motor med ett 

vridmoment på ungefär 1 Nm skulle vara adekvat för den generella 

motormodulen, med utgång från polarisation och rotation av antenn.  

Den motortyp som skulle visa sig vara aktuell för projektets realisation var den 

Hybrida stegmotorn av bipolär typ då den bipolära motorn enligt 

efterforskningar är att föredra om vridmoment premieras. 

Drivkretsen valdes främst utifrån drivartyp, där PWM/Chopper vida överträffade 

L/R-drivaren enligt teoriavsnittet av rapporten, varför chopper-drivaren G250X 

valdes. 

Drivkretsen G250X möjliggjorde även att en strömgräns kunde sättas för motorn 

varför valet av drivkrets ytterligare rättfärdigades. 

5.2 Programmet 

Ett fullständigt program utarbetades där kommunikation sker mellan mikrodator 

och användare genom en terminalemulator på en PC, så som exempelvis PuTTy 

eller Dockligth. 

Nedan syns tillgängliga kommandon för användaren att förmedla genom valda 

terminalemulator, vilka tas emot genom mikrodatorns UART på 

utvecklingskortet: 

 



  
 

 57 

 
Figur 60 - Principschema för inmatning genom UART 

Kommandot pos= kräver två argument i form av önskad vinkel i grader, samt 

hastighet i omslag per minut (rpm). Vid korrekt inmatning utförs beräkningar 

med hänsyn till aktuell vinkelposition för att säkerställa att den inmatade vinkeln 

nås och att förflyttningen sker i rätt hastighet.  

Motorns upplösning är här av stor vikt att beakta då antalet pulser per rotation 

(ppr) kommer att avgöra hur många pulser som skall sändas till motorn och i 

vilken hastighet. 

Om användaren skriver mode=on eller mode=off, så går drivkretsen in i, 

respektive ut ur, ett viloläge, vilket även påverkar motorn på samma sätt då den 

förses med dess matningsspänning genom drivkretsens utgångar [22]. 

Vid inmatning av de båda kommandona res= och rpmmax= så sparas motorns 

upplösning, respektive maxhastighet, i mikroprocessorns EEPROM, vilket kan 

lokaliseras i mikroprocessorns lagringsminne genom dess datablads ”Memory 

map” [19]. 

För att användaren själv skall få bestämma vilken rotationsvinkel programmet 

skall tolka som nollposition där vinkeln är 0 grader, så används kommandot 

zeroang. Till följd av detta så exekveras map-funktionen i Figur 54 med viss 

anpassning (se Bilaga (1)), varefter positionen sparas i mikroprocessorns 

EEPROM. 

Programmet sänder alltid en bekräftelse och tolkning av det som användaren 

matat in för att säkerställa att inget brister i kommunikationen mellan användaren 

och mikrodatorn. 
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Då användaren matar in ett felaktigt kommando så svarar mikrodatorn med ett 

felmeddelande, samt en bekräftelse på vad som matades in, varpå programmet 

konfigureras för att ta emot nya data genom UART. 

Programmets huvudsakliga felhantering, utöver validitetstester på inmatade data, 

berör motorns beräknade rotationsvinkel i relation till avkodarens avlästa 

rotationsvinkel. Brist på överensstämmelse mellan motor och avkodare leder till 

att motorrotationen avbyts, samt att ett felmeddelande skickas som berättar att 

motor och avkodare är ur fas, varefter vidare åtgärder får vidtas. 

5.3 Återkopplingsmetod 

Projektet fullbordades genom användandet av den modifierade potentiometer 

som fanns att tillgå, men är tänkt att ersättas av en optisk eller magnetisk 

avkodare vid tidpunkten för realisering av projektets mekatroniska aspekt. 

Utöver potentiometerns uppenbara bristfällighet i förmågan att förmedla 

läsvärden för en godtycklig position under ett fullbordat rotationsvarv, så 

tillkommer även dess olämpliga uppbyggnad, där potentiometerns ”visare” får 

galvanisk kontakt med det resistiva materialet. Detta innebär att potentiometerns 

livslängd till följd av förslitningar drastiskt kommer att reduceras i förhållande 

till en potentiometer som brukas på ordinärt vis. 

De optiska och magnetiska avkodarna hämmas varken av begränsad yta för att 

generera läsvärden eller av att komponentens livslängd skulle påverkas abnormt 

vid rotation. 

Förslag på absoluta avkodare till en slutlig konstruktion är MA3 från US 

Digital(magnetisk) eller ENC-ME från Anaheim Automation(magnetisk), som 

båda har möjlighet att beställas som avkodare med analog utgång som klarar av 

en samplingshastighet på 2,6 kHz [29][30]. 

Genom eftersökningar och betraktande av diskussioner på diverse internetforum 

angående den elektriska vinkeln för en potentiometer, så framkom det olika 

koncept om att kombinera två potentiometrar för att kunna tillgodogöra sig ett 

komplett mätområde. Tanken gick ut på att kombinera två potentiometrar, där 

den ena potentiometerns elektriska vinkel var roterad 180 grader i jämförelse 

med den andra. 

Författaren reflekterade här över hur en sådan lösning skulle kunna realiseras 

med redan befintliga komponenter och kom fram till att en kombination av två 

st. ihåliga (Eng. Hollow shaft) potentiometrar av typen MHP24 från Megatron 

kunde vara en möjlighet [31]. 
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5.4 Modell av tänkt slutlig motorlåda 

Då projektet på grund av tidsbrist inte var möjligt att realisera i fysisk mening så 

presenteras här en illustration av hur motormodulen var tänkt att konstrueras med 

hjälp av det inhandlade materialet: 

 
Figur 61 - 3D-modell av tänkt generell motorlåda (1) 

 
Figur 62- 3D-modell av tänkt generell motorlåda (2) 

En notering angående den nedersta bilden är att motoraxeln sträcker sig både 

framåt och bakåt ur motorns hölje, vilket tillåter att en avkodare kan fästas på 

motorns baksida. 

Detta är en något annorlunda modell emot den valda motorn då motorn i bilden 

refereras till som ”tvåaxlig motor” medans den valda motorn endast har en 

utstickande axel [8]. 
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En tvåaxlig stegmotor av liknande modell som den valda stegmotorn kommer 

därför att implementeras då motorlådan skall komma att realiseras. 

Lådan skall här sluta tätt och hindra elektromagnetisk strålning som uppstår i 

systemet från att påverka företagets antennmätningar. Detta innebär att den 

inhandlade stål-axeln måste förbytas mot en axel av exempelvis plast, då den 

skjuter ut utanför den skyddade lådan och därmed ger upphov till en EMI5-läcka. 

För att motorn effektivt ska kunna rotera stativets axlar så är avsikten att 

remhjulet skall användas tillsammans med en drivrem. Drivremmen skall löpa 

runt ytterliga ett remhjul, fäst vid antennens rotationspunkt, för att möjliggöra 

tillförlitlig antennrotation. 

5.5 Utvärdering av resultat 

Under projektets gång så utgick det praktiska arbetet från den teoretiska delen av 

rapporten, vars innehåll visade sig vara tillräckligt tillförlitligt för att 

implementeras. 

Det praktiska arbete som resulterade i det preliminära styrsystemets hård-och-

mjukvara uppfyller projektets stipulerade mål, med undantag för den montering 

och anpassning som krävs för att de olika modulerna tillsammans skall kunna ses 

som en fristående generell motorlåda. 

Vid sammanställning av den generella motorlådan så krävs det också att någon 

form av spänningsomvandlare inkluderas, där företagets tillhandahållna spänning 

på 24V DC måste anpassas till en lägre nivå för utvecklingskortet eller 

mikroprocessorn som skall drivas med en maximal matningsspänning på 5V DC 

[17], respektive 3.6V DC [19]. 

 

                                                 
5 Elektromagnetisk Interferens 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Slutsats 

Projektet har resulterat i en generell motor-låda som kan användas vid en 

framtida styrning av företagets mätantenner. Motorn manövreras genom seriell 

kommunikation med en PC, där kommandon som hastighet och vinkel kan matas 

in till den mikroprocessor som används i motor-lådan. Mikroprocessorn 

behandlar indata från användarens PC och styr sedan motorns drivkrets utefter 

användarens inmatade värden. Drivkretsen aktiverar sedan motorns lindningar på 

ett sådant sätt att motorn rör sig utefter vad användaren önskar, beträffande 

hastighet och rotationsvinkel. Återkopplingspotentiometern förmedlar 

kontinuerlig information till mikroprocessorn angående motorns exakta 

vinkelposition. Mikroprocessorn ger sedan signal till drivkretsen som anpassar 

motorns rotation och hastighet efter den avlästa vinkelpositionen. När önskad 

vinkelposition har uppnåtts så stannar motorn och inväntar nya användardata. 

Projektets motor och drivkomponenter har valts utifrån mätningar och teoretisk 

information som varit relevant för projektets fulländande. Drivkretsen för motorn 

tillhandahöll även ett strömbegränsningsalternativ varför det nu sammantaget 

kan anses att studiens syfte och mål har uppnåtts i sin fullhet. 

6.2 Vidare tillämpning 

För att den generella motormodulen skulle kunna implementeras för de övriga 

förflyttningsdimensionerna, som innefattar antennens höjd över golvet och dess 

position i rummet, så krävs det att lämplig mekanisk kraftöverföring sker. 

Vid en dylik kraftöverföring måste systemets begränsningar respekteras gällande 

beräknat vridmoment och hastighet utifrån resultatdelen av rapporten, så att det 

mekaniska gränssnittet inte medför att motorns vridmoment blir otillräckligt på 

grund av adderad tröghet. 
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Utöver denna programkod så tillkommer även den bibliotekskod som genererats 

genom programmet STM32CubeMX. 
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