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Sammanfattning 
 

Rapporten presenterar ett projekt som genomförts i samarbete med företaget 

IntuitivexAerialxAB med syfte att skapa en rörelsesimulator för att kalibrera tröghetssensorer. 

Med en studie av liknande produkter på marknaden samt krav från uppgiftsbeställaren skapades 

en kravspecifikation som blev grunden för den fortsatta utvecklingen av simulatorn. Kravet var 

att skapa en rörelsesimulator som ska kunna rotera i tre axlar samt vara orörlig i en given 

position.  

 

Olika typer av DC-motorer till rörelsesimulatorn analyserades och stegmotor med inbyggd 

enkoder valdes för att dess styrka var att de kan vara orörliga i en position utan reglering. 

Utvecklingen har gjorts i två parallella spår. Det ena spåret har varit att skapa en fysisk 

konstruktion och det andra spåret har inneburit programmering av motorer samt 

signalbehandling. Utvecklingen av rörelsesimulatorn innebar framtagning av en konstruktion 

med rotation i tre axlar, en plattform där det går snabbt att fästa och lossa tröghetssensorerna 

samt val av tillverkningsmaterial. Motorerna programmerades för att rotera i en konstant 

hastighet, stanna i en given position samt lokalisera ett givet nolläge.  

 

Resultatet av projektet blev en prototyp av en rörelsesimulator för kalibrering av 

tröghetsensorer. Simulatorn består av delar i plast och aluminium. Tröghetssensorerna fästs på 

en adapterplatta med distanshållare för kretskort.  

 

Slutsatserna är att rörelsesimulatorer kan skapas med en enkel konstruktion. Motorerna har inte 

kunnat testas i simulatorn efter montering, men tester innan montering visade att motorernas 

egenskaper gör att kravspecifikationen för rörelsesimulatorn är uppnådd. Det fortsatta arbetet 

består av att utföra tester på rörelsesimulatorn för att analysera dess noggrannhet. Därefter kan 

tröghetssensorerna kalibreras. 

  



 

  

Abstract 
 

This thesis presents a project made in cooperation with the company Intuitive Aerial AB with 

the purpose to develop a motion simulator to calibrate inertial measurement units (IMUs). The 

requirement was a simulator that should be able to rotate around three axes and be fixated in a 

given position. Based on a review of similar products on the market as well as Intuitive Aerial’s 

demands, a specification of requirements for a simulator was created.  

 

Different types of DC-motors were analyzed and stepper motors with built-in encoder were 

chosen to the motion simulator, because their strength is that they can be fixated in a position 

without regulation. The simulator has been developed in two different tracks. One track focused 

on creating a simulator construction and the other track has been to program motors and process 

their signals. Development of a motion simulator has meant construction with a three-axis 

rotation, a platform to quickly attach and detach inertial sensors as well as selecting materials. 

The motors were programmed to rotate at a constant speed, to be fixated in a given position and 

to find a given zero position.  

 

This project resulted in a prototype of a motion simulator. The simulator consists of plastic and 

aluminum. Every IMU is attached to an adapter plate with spacers for PB fasteners and tested.  

 

The conclusion is that a motion simulator can be created with a simple construction. After 

installation of motors the simulator has not been tested. However, tests done before installations 

show that the motors together with construction of the simulator meet set requirements. Future 

work consists of performing tests on the motion simulator to analyze its accuracy. Thereafter 

calibration of every IMU.  
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Nomenklatur 
 

ABS-plast 

(Acrylonitrile 

butadiene styrene) 

Hård och slittålig plast som kan användas i 3D-utskrifter. 

Benchmarking Undersökning för att ta reda på vilka produkter som finns på marknaden 

och vilka krav de uppfyller. 

Brainstorming Metod för att genera koncept genom att skriva ner alla tänkbara 

lösningar.  

DC Direct Current. Likström som används i till exempel ett batteri. 

Deterministiska fel Systematiskt fel som, vid kännedom, kan kompenseras för att öka 

noggrannheten på ett system. 

Enkoder Sensor som med hjälp av pulser används för att bestämma position och 

rörelseriktning på en motoraxel. 

Gyrostabilisator Ett objekt som används för att motverka oönskad rörelse. 

Kommutator Roterande switch som ändrar strömriktningen mellan armaturen och 

den externa kretsen på en DC-motor. 

Koncept Alternativ på konstruktioner av en produkt.  

Micro Electro 

Mechanical Systems 

(MEMS) 

Vanligaste typen av gyro som används i tröghetssensorer. 

Nolläge Definierar en punkt på en motors axel. Denna punkt används som 

referens när motorns position ska mätas.  

PLA-plast (Polylaktid) Plast vanlig i 3D-utskrifter. Är lätt att forma men blir mjuk vid relativt 

låg temperatur.  

Potentiometer Reglerbart motstånd.  

Släpring Komponent för att överföra kraft eller signal från en roterande till en 

fast del.  

Stokastiska fel Okända och/eller okontrollerbara storheter som till exempel brus. 

Tröghetssensor En anordning som mäter acceleration och vinkelhastighet. 
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https://liuonline-my.sharepoint.com/personal/amaer131_student_liu_se/Documents/Exjobb/Rapport/Rapport_inlämningar/Rapport_rörelsesimulator_inlämning2_v4.docx#_Toc516571672
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https://liuonline-my.sharepoint.com/personal/amaer131_student_liu_se/Documents/Exjobb/Rapport/Rapport_inlämningar/Rapport_rörelsesimulator_inlämning2_v4.docx#_Toc516571675
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https://liuonline-my.sharepoint.com/personal/amaer131_student_liu_se/Documents/Exjobb/Rapport/Rapport_inlämningar/Rapport_rörelsesimulator_inlämning2_v4.docx#_Toc516571680
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https://liuonline-my.sharepoint.com/personal/amaer131_student_liu_se/Documents/Exjobb/Rapport/Rapport_inlämningar/Rapport_rörelsesimulator_inlämning2_v4.docx#_Toc516571683
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https://liuonline-my.sharepoint.com/personal/amaer131_student_liu_se/Documents/Exjobb/Rapport/Rapport_inlämningar/Rapport_rörelsesimulator_inlämning2_v4.docx#_Toc516571691
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https://liuonline-my.sharepoint.com/personal/amaer131_student_liu_se/Documents/Exjobb/Rapport/Rapport_inlämningar/Rapport_rörelsesimulator_inlämning2_v4.docx#_Toc516571695
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1. Inledning 

Företaget Intuitive Aerial AB producerar gyrostabiliserade kamerahuvuden som stabiliserar 

kameror i rörelse. Kamerahuvudet kallas Newton och innehåller en tröghetssensor som 

registrerar kamerans position. Varje tröghetssensor är unik då de tillverkas manuellt. Om en 

sensor monteras snett kan det leda till att huvudets position ställs i en annan position än den 

önskade. För att kalibrera tröghetssensorer behövs en rörelsesimulator som kan bestämma 

felmarginalen för att sedan åtgärda den.     

  

1.1. Bakgrund 

Uppgiftsbeställaren utvecklar och tillverkar gyrostabiliserade kamerahuvuden kallade Newton, 

som bland annat används vid produktion av film, TV och reklam. Genom att tillämpa avancerad 

reglerteknik har företaget tagit fram en metod som gör att kamerabilden hålls stabil under 

filmning. I kamerahuvudet sitter en MEMS-baserad tröghetssensor som känner av hur kameran 

rör sig och utifrån dessa data reglerar och stabiliserar kamerans position. En bild på Newton 

visas i figur 1. Kamerahuvudet kan rotera i tre axlar och har en vikt på sex kilogram. 

Stabiliseringen sker med hjälp av gyro [1]. Gyrostabilisering har ett brett användningsområde 

inom hemelektronik, försvar, flyg- och rymdteknik.     

 

 

I detta arbete ska en rörelsesimulator konstrueras. I figur 2 ges en översiktsbild av hur 

simulatorn ska kopplas upp och röra sig. Rörelsesimulatorer skapar en fleraxlig rörelse för att 

kunna testa och kalibrera sensorer som mäter acceleration, lutning och vibration. Företaget 

saknar en rörelsesimulator som kan fungera som ett kalibreringsverktyg till tröghetssensorer. I 

figur 3 ges en bild över tröghetsensorn som används i Newton. 

Figur 1. Det gyrostabiliserade kamerahuvudet Newton. Bilden är tagen med tillåtelse från Intuitive 

Aerial. För mer info se https://www.intuitiveaerial.com/newton/newton-c/ 
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Intuitive Aerial tillverkar tröghetssensorer manuellt och därför finns risk för avvikelser som 

kan påverka funktionen. För att säkra kvalitén och minska felmarginalen på tröghetssensorer 

behöver de kalibreras innan de monteras i Newton. Kalibrering av sensorer ska göras med en 

rörelsesimulator.  

 

1.2. Syfte  

Syftet med projektet är att ta fram en prototyp som beställaren kan använda för att konfigurera 

tröghetssensorer. Kalibrering av sensorerna ökar noggrannheten på Newton vilket gynnar 

användarna. De rörelsesimulatorer som finns på marknaden idag är stora och svåra att 

modifiera. Genom att utveckla en rörelsesimulator kan hårdvaran och mjukvaran anpassas om 

företagets behov för simulatorn förändras.  

 

Figur 2. Illustration över hur rörelsesimulatorn ska kunna röra sig och hur den ska kopplas upp.  Den 
programmerbara mikrokontrollern skickar information till rörelsesimulatorn. Enkodern återkopplar 

simulatorns position till mikrokontrollern. Kretskortet som testas skickar vidare information till en 

dator där de behandlas. 

Figur 3. Till vänster visas tröghetssensorns ovansida och till höger undersidan. 
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1.3. Målsättning 

Det förväntade resultatet på projektarbetet är en prototyp av en rörelsesimulator med rotation i 

tre axlar. Konstruktionen inkluderar styrning av motorer samt signalbehandling. 

Rörelsesimulatorn ska kunna användas till att kalibrera tröghetssensorer för kamerahuvuden.  

 

1.4. Frågeställningar  

Uppgiften är att konstruera en rörelsesimulator och programmera dess motorer. 

Frågeställningarna denna rapport besvarar är följande:  

 

F1: Vilka specifikationer bör rörelsesimulatorn uppfylla för att ge utdata som kan användas 

för att kalibrera tröghetssensorer? 

F2: Är DC-motorer med eller utan borstar, servomotorer eller stegmotorer det bästa 

alternativet för att uppnå specifikationerna? 

F3: Hur kan fästet för tröghetssensorer utvecklas för att underlätta fastsättning samt 

anpassas för olika storlekar av sensorer? 

F4: Hur ska motorerna testas för att bekräfta att rörelsesimulatorn uppfyller 

specifikationerna som tagits fram? 

 

Utifrån dessa frågor kan en lämplig metod väljas för att tillverka en rörelsesimulator som 

uppfyller specifikationerna.  

 

1.5. Metod 

Projeket bygger på den första delen av Ullmans konstruktionscykel ”Produktutveckling”. Enligt 

Ullman ska konstruktionsutvecklingen börja med att identifiera behovet av projektet samt 

förbereda en projektplanering. Utvecklingen av en produkt inleds med att skapa en 

kravspecifikation och grundläggande skisser för konstruktionen. Idéerna utvecklas till färdiga 

koncept. Det sista steget i cykeln är att utveckla konceptet till en färdig produkt. En illustration 

av stegen för produktutveckling visas i figur 4 [2].  

 

 

 
Figur 4. Illustration av produktutvecklingsdelen av Ullmans konstruktionscykel, från [2]. 
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En variant av konstruktionscykeln, anpassad till framtagning av rörelsesimulatorn, visas i figur 

5. Då Intuitive Aerial redan identifierat ett behov och projektet begränsats till tio veckor 

presenteras inte de två första stegen från Ullmans konstruktionscykel. Rapporten följer 

strukturen som ges i figur 5 med kapitel såsom teori, utveckling av kravspecifikation etcetra. 

Då de studenter som utförde arbetet har olika akademisk bakgrund delades arbetet upp i två 

paralella spår med fokusområde på olika delar i processen. 

Figur 5. Illustration av den övergripande metoden för projektet. De rektangulära rutorna visar de delar 

som utvecklas gemensamt och de cirkulära visar utvecklingsarbetet av prototypen som sker parallellt. 
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1.6. Avgränsningar 

Rörelsesimulatorn kommer vara anpassad för tröghetssensorer i kalibreringssyfte och enligt 

krav Intuitive Aerial specificerat. Utsignalerna från tröghetssensorn kommer inte att hanteras i 

projektet då det är begränsat till tio veckor. De motorer som undersöks till konstruktionen är 

stegmotorer, servomotorer och DC-motorer med eller utan borstar.  

 

Tröghetssensorn som kalibreras har en storlek på 40  30  3mm3. Den maximala storleken på 

tröghetssensorer för användning i rörelsesimulatorn är 65  65  30mm3 med vikt på 100g. 

Konstruktionen anpassas till dessa mått gällande val av motortyp och motorns minsta 

vridmoment. 

 

Motorerna ska testas innan de placeras i den färdiga prototypen. Testerna som genomförs är 

följande:  

 

Test 1: en vald position anges till motorn. Motoraxeln belastas med en vikt för att 

undersöka hur motorns position påverkas av yttre störningar. Den angivna 

positionen jämförs sedan med enkoderns data som anger motorns faktiska position.  

Test 2: kontrollera att motorns nolläge är i samma position vid upprepade tester. I detta 

arbete ska Z-kanalen från en enkoder och en analog halleffektsensor testas och 

utvärderas för att definiera ett nolläge.     

  

Ovanstående tester kommer ske på ett testsystem och inte i den färdiga rörelsesimulatorn. 

Testsystemet kommer bestå av en motor och endast kunna röra sig i en axel. I testen kommer 

systemets noggrannhet i position undersökas.  
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2. Teori 

Tröghetssensorer används för att bestämma vinkelacceleration och vinkelhastighet på ett 

objekt. Genom att kalibrera en tröghetssensor kan deterministiska fel åtgärdas innan montering 

i en produkt. Olika typer av motorer och positionsgivare som kan användas i rörelsesimulatorer 

presenteras i detta kapitel.  

 

2.1.  Tröghetssensorer 

Inertial Measurement Unit (IMU) som även kallas tröghetssensor består av tre accelerometrar 

och lika många gyroskop. Detta medför att acceleration och rotationshastighet kan mätas av en 

sensorkropp i upp till tre axlar. En accelerometer mäter accelerationen för respektive axel 

medan rotationshastigheten mäts av gyroskop [3]. Figur 6 visar hur kroppen kan rotera i axlarna 

X, Y och Z. Noggrannheten på utsignalerna från en tröghetssensor påverkas av flera faktorer. 

Miljöförhållande och temperatur är exempel på faktorer som påverkar resultatet på 

mätningarna [4]. 

 
 

 

Noggrannheten hos ett gyroskop har stor betydelse för hur exakta utsignalerna från 

tröghetssensorer blir. Dagens sensorer består vanligtvis av MEMS (Micro Electro Mechanical 

Systems) gyroskop då de är mindre, lättare och billigare än gyroskop med optiskt fiber eller 

laser men har sämre noggrannhet. Deterministiska och stokastiska är två typer av fel vid 

användning av MEMS-gyroskop. Stokastiska fel är svåra att framkalla vid upprepade tillfällen 

då de uppkommer av till exempel brus. Kostnaden på gyroskop har stor betydelse för hur 

mycket de stokastiska felen påverkar utsignalerna. Fel som förspänningar och olinjäritet är 

deterministiska vilket innebär att de är repeterbara vid liknande förhållanden. Dessa fel är oftast 

dominerande och gyroskop måste därför kalibreras och åtgärdas innan användning [5].  

 

Figur 6. Rätblocket representerar en sensorkropp och bilden visar hur denna kropp kan rotera i tre 

axlar. Accelerometrarna mäter acceleration i X-, Y- och Z-led medan gyroskopet mäter 

rotationshastigheten i vardera axel. 
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2.2.  Motorer 

DC-motorer har en roterande del, rotor, och en statisk del, stator. Det är bland annat placeringen 

av lindningar och magnet som avgör om det är en borstlös eller borstad DC-motor. Genom att 

variera strömmen i lindningarna kan ett vridmoment skapas. Servomotorer och stegmotorer är 

varianter av likströmsmotorer som kan styras för att ställas i en given position.   

 

2.2.1. Borstad DC-motor 

En borstad DC-motor består av två olika lindningar, fältlindning som finns i statorn samt 

armaturlindning som sitter i rotorn, figur 7. I mindre motorer består fältlindningen oftast av en 

magnet. Armaturströmmen i rotorn och magneten i statorn skapar en rotation vilket ger ett 

vridmoment. Motorn består av borstar och kommutatorer som är mekaniska delar och 

nödvändiga för att kunna uppnå konstant rotation. De mekaniska delarna har en viktig funktion 

genom att omvandla DC-ström från strömförsörjningen till AC-ström i armaturlindningen. 

Motorns borstar och kommutatorer förkortar servicetid och förhindrar motorn från att rotera i 

mycket höga hastigheter. 

 

Motorns uppgift är att omvandla elektrisk energi till mekaniskt vridmoment vilket innebär att 

det är viktigt att kunna reglera motorns vridmoment. Momentets storlek beror på strömmen i 

motorns lindningar, momentkonstanten samt statorns magnetiska flöde, enligt   

 

𝑀 = 𝑘𝑇 ∙ 𝐼𝑎 ∙ 𝜙𝑓,      (1) 

 

där M är motorns moment, kT är momentkonstanten, ϕf är magnetiska flödet och Ia är strömmen 

i lindningarna. Vridmomentet kan regleras genom att utnyttja att momentet är proportionellt 

mot strömmen [6]. 

 

 
 

 

Figur 7. Illustration av en borstad DC-motor. Lindningarna (markerade röda) 

sitter på rotorn och magneterna (markerade gröna) sitter på statorn, från [7]. 



 

 8 

2.2.2.  Borstlös DC-motor 

Genom att placera armaturlindningen i statorn och magneten i rotorn kan de mekaniska 

borstarna i en borstad DC-motor tas bort, vilket skapar en borstlös DC-motor [6]. En illustration 

av en borstlös DC-motor visas i figur 8. En fördel med borstlösa motorer är dess förmåga att 

arbeta i mycket höga hastigheter. Motorerna har hög effektivitet och lång drifttid mellan 

servicebehov [7]. 

 

Den största skillnaden mellan en borstlös DC-motor och en borstad DC-motor är att den 

mekaniska kommutatorn i DC-motorn med borstar har bytts ut till en elektronisk kommutator. 

En elektronisk kommutator består av en sensor som känner av magnetfältet på rotorn och 

drivkretsarna. Den använder sig av information från magnetfältet för att stimulera en specifik 

lindning. De två komponenterna medför att motorn kan uppnå konstant rotation.  

 
 

 

2.2.3.  Stegmotor 

Stegmotor är en borstlös motor som förflyttar sig i jämna steg vilket gör att det inte behövs 

någon återkoppling för att bestämma dess position. I figur 9 visas en stegmotor där punkt A på 

statorn är i linje med punkt 1. Genom att tillföra ström till punkt A kan motorn stå helt still i 

samma position. Om strömmen flyttas till punkt B kommer punkt 2 flytta ett steg medurs och 

hamna i linje med punkt B. Om motorn belastas för tungt så momentet inte räcker för att rotera 

lasten kan motorn hoppa över steg [7].  

 

Figur 8. Illustration av en borstlös DC-motor. Lindningarna (gröna) är placerade 

på i statorn och magneterna (röda) är placerade i rotorn, från [6]. 
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Det finns tre olika typer av stegmotorer: permanent magnet, variabel reluktans och hybrid. 

Motorer som drivs med permanent magnet har en stegvinkel från 3,6 till 30 grader medan 

hybridmotorer har en stegvinkel från 0,9 till 3,6 grader. Hybridmotorer och motorer med 

variabel reluktans kan vara unipolära eller bipolära. En unipolär stegmotor har två spolar med 

varsin ledare i mitten. Det medför att en unipolär motor kan ha fem eller sex ledare då de 

mellersta kablarna antingen kan vara separata eller kopplas ihop till en ledare. Ledarna från 

centrum av spolarna kopplas till matningsspänning och spolarnas ändar är växelvis jordade. 

Även den bipolära stegmotorn har två spolar men skillnaden från den unipolära stegmotorn är 

att det inte finns någon ledare i mitten av spolen, figur 10. Eftersom strömmen i kretsen då går 

igenom hela spolen leder det till att en bipolär motor ger högre vridmoment än en unipolär av 

samma storlek. Detta innebär att för en bipolär motor är motordrivaren mer avancerad jämfört 

med en unipolär [8]. 

 

 

Figur 9. Illustration av en stegmotor där rotor (röd cirkel) och stator (grön cirkel) är markerade. Om ström 

tillförs till punkten A kommer motorn stå still. Skulle strömmen istället gå genom B flyttas motorn ett steg, 

från [6]. 

Figur 10. Illustration av spolar för en bipolär motor (till vänster) respektive en unipolär motor (till 

höger). Den unipolära motorn har en ledning i mitten av varje spole som antingen kan vara separata 

eller kopplas ihop till en ledare. Då strömmen måste gå genom hela spolen i den bioplära motorn kan 

denna ge ett högre vridmoment, från [8] . 
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2.2.4.  Servomotor 

En servomotor är en likströmsmotor med inbyggd växel och återkopplingskrets som gör att den 

kan styras för att uppnå exempelvis en önskad position eller hastighet. En fördel med 

servomotorn är att den kan generera ett högt moment [9].    

 

2.3.  Enkoder 

En enkoder är en sensor som används för att bestämma position och rörelseriktning hos axeln 

på en motor. Den återkopplar till motorns kontrollsystem vilket gör att den har en stor inverkan 

på motorns styrning. En enkoder har två faser, fas A och fas B. Dessa har en förskjutning i 

förhållande till varandra som gör det möjligt att avgöra motorns rörelseriktning. Förskjutningen 

är en fjärdedel av periodtiden. I figur 11 har motorn en positiv riktning då A blir hög när B är 

låg. När motorn istället har en negativ riktning blir A hög när B är hög vilket visas i figur 12 

[10].   

 
Figur 11. Pulser från en enkoder då motorn roterar i en positiv riktning. Faserna A och B anger hur 

många grader motorn har roterat, från [10]. 

 

 

 
 

 

2.4. Analog halleffektsensor 

Halleffektsensor är en magnetisk sensor som kan användas för att bestämma position, hastighet 

och rörelseriktning av ett föremål. Sensorn reagerar på ett magnetfält i omgivningen. Därav 

placeras en magnet på en roterande del och en sensor på en stillastående del så att magneten 

passerar sensorn vid rotation. I en analog sensor varierar utspänningen proportionellt med 

Figur 12. Pulser från en enkoder då motorn roterar i en negativ riktning. Faserna A 

och B anger hur många grader motorn har roterat, från [10]. 
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magnetfältet vilket gör att spänningen blir hög vid ett starkt magnetfält och låg vid ett svagt 

magnetfält. Utspänningen är begränsad av strömförsörjningen vilket gör att magnetfältet inte 

påverkar spänningen då den uppnått sin mättnadspunkt [11]. Överföringsfunktionen för 

halleffektsensorn visas i figur 13. 

 

 

 
 

2.5. Momentberäkningar 

En kropp som roterar med en given acceleration, α, runt en axel skapar ett rotationsmotstånd. 

Rotationsmotståndet kallas masströghetsmoment och beräknas genom att kroppens radie 

integreras med avseende på volymen, enligt 

 

𝐼 = 𝜌 ∫ 𝑟2 𝑑𝑉,      (2) 

 

där I är masströghetsmomentet, ρ är materialets densitet [kg/m3], r är radien [m]. 

Masströghetsmoment för vanliga geometrier kan härledas med ekvation (2) och finns uträknade 

som standardformler som kan användas vid beräkningar. Genom att multiplicera 

masströghetsmomentet med accelerationen kan det moment, M [Nm], som krävs för att rotera 

en kropp beräknas, enligt  

 

𝑀 = 𝐼 ∙ 𝛼,       (3) 

 

där accelerationen är given i m/s2 och tröghetsmomentet i kg∙m2 [12]. 

  

Figur 13. Överföringsfunktion för en halleffektsensor. B är magnetfältets flödestäthet med enheten 

tesla. När Vut uppnått sin mättnadspunkt påverkas den inte trots att B ökar. Från [9]. 
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2.6. Produktutveckling 

För att utveckla och utvärdera koncept till en produkt används utvecklingsprocesser. 

Utvecklingsprocesserna används för att ta fram och jämföra koncept eller komponenter. 

 

2.6.1. Brainstorming 

Metoden brainstorming används för att generera lösningar på ett problem. Lösningarna 

genereras genom att konstruktören eller konstruktörerna skriver ner alla tänkbara lösningar på 

ett problem. De fyra rekommenderade reglerna för metoden listas nedan.  

▪ Inga idéer får kritiseras. Alla idéer ska antecknas och utvärderas för att inte missa lämpliga 

lösningar. 

▪ Använd gärna ord och bild för att förklara idéer.  

▪ Ta inte bort lösningar som anses vara komplicerade eller svårlösliga.  

▪ Generera många lösningar på problemet. Genom att generera många lösningar ökar 

sannolikheten för att en nyskapande produkt kan tas fram.  

De koncept som framtagits under brainstorming utvärderas för att välja det mest lämpade.  

 

2.6.2. Benchmarking 

En metod för att utvärdera produkter på marknaden som liknar den som ska skapas. Genom att 

jämföra produkter kan viktiga funktioner uppmärksammas. Metoden bör också användas för att 

utvärdera om det finns behov av en liknande produkt på marknaden samt för att garantera att 

produkten medför något nytt.  

 

2.6.3. Kravspecifikation 

Kravspecifikation skapas för att sätta krav på vilka funktioner en produkt ska ha. Funktionerna 

ska ha en enhet och begränsas numeriskt om möjligt. I kravspecifikationen listas krav på 

egenskaper produkten måste ha samt önskemål på vad produkten önskas inneha för egenskaper.  

 

2.6.4. Morfologisk matris 

En morfologisk matris används för att sätta ihop olika koncept. Olika problem och lösningar på 

problemen listas i en matris. För att skapa koncept kombineras olika lösningar. De olika 

koncepten ska vara jämbördiga och kunna jämföras med varandra. En mall till en morfologisk 

matris visas i tabell 1. Genom att identifiera problem och fylla i dem i den vänstra kolumnen 

samt generera lösningar till de blanka rutorna kan koncept skapas.  

 
Tabell 1. Mall för morfologisk matris. Genom att identifiera problem och lösningar till problemen för 

att skapa en produkt kan koncept genereras 

 Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 Lösning 4 

Problem 1      

Problem 2      

Problem 3     
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2.6.5. Beslutsmatris och elimineringsmatris 

En elimineringsmatris används för att avgöra om koncept eller komponenter är realiserbara. En 

mall till elimineringsmatris visas i tabell 2. I kolumnen till vänster listas alternativ på koncept 

eller komponenter. Krav skrivs i översta raden. Genom att utvärdera alternativen kan koncept 

elimineras. Ett”+” i matrisen innebär att ett krav är uppfyllt, ett ”-” att kravet inte är uppfyllt 

och ett ”?” innebär vidare utvärdering innan beslut kan tas.  

Tabell 2. Exempel på elimineringsmatris 

 Löser 

problem 

Realiserbar Uppfyller 

krav 

Säker Kommentar Beslut 

Alternativ 1 + + + +  + 

Alternativ 2 + + + ? Utvärderas vidare ? 

Alternativ 3 + -    - 

 

En beslutsmatris används för att jämföra olika koncept och komponenter. Med matrisen kan det 

bäst lämpade konceptet väljas. En mall för en beslutsmatris visas i tabell 3. Olika kriterier listas 

i första kolumnen och alternativ på lösningar skrivs i första raden. Kriterierna tilldelas 

viktningspoäng, kolumn P, beroende på hur viktiga de anses vara. Ett koncept väljs som 

referens och markeras datum i tabellen. De andra koncepten jämförs om det anses vara bättre, 

sämre eller lika bra som komponenten. De bättre alternativen markeras 1 i matrisen, de sämre 

-1 och de likvärdiga 0. När alla koncept utvärderats summeras poängen genom att multiplicera 

viktningen med rankningsvärdet. Det koncept med högst poäng anses bäst lämpat. Viktigt att 

notera är att matriserna bara ska användas som assistans för att ta ett beslut men att 

konstruktören väljer det koncept som är bäst lämpat [13].  

 

Tabell 3. Mall för beslutsmatris 

Kriterier P Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Användarvänlig  D   

Lågt pris  A   

Lätt att montera  T   

Snygg  U   

Hållbar  M   

Summa +     

Summa -     

Summa 0     

Summa     

Ranking     
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3. Utveckling av kravspecifikation 

Viktiga funktioner för rörelsesimulatorn undersöktes med benchmarking [13] och listades 

nedan.  

 

Lista över viktiga funktioner på rörelsesimulatorer:  

• Motorerna ska stå orörliga när de nått sin position. 

• Motorerna ska ha en hög noggrannhet när det stannat i en given position.  

• Rörelsesimulatorn ska ha en konstant rotationshastighet. 

 

En kravspecifikation skapades för rörelsesimulatorn med fokus på företagets önskemål och 

funktioner som listades som viktiga efter benchmarking. För att tröghetsensorn ska kunna rotera 

i alla riktningar krävdes tre axlar med rotationer i 360°, 180° och 90°. Tröghetsensorn behövde 

placeras i rotationscentrum för att enklare kunna jämföra motorns position med data från 

sensorerna. Axlarna med maximala rotationer på 180° och 90° begränsades med mjuk- och 

hårdvarustopp. Konstruktionen anpassades för att kunna placeras på ett skrivbord. Den 

tröghetssensor som skulle testas var 40  30  3mm3. Ett önskemål var att konstruktionen skulle 

kunna testa tröghetsensorer med en storlek upp till 65  65  30mm3. Rotationshastigheten 

begränsades på grund av att gyroskopen hade en maximal rotationshastighet [14]. När den 

maximala hastigheten för gyroskopen överskrids ökar inte utsignalen utan förblir en horisontell 

linje på det maximala värdet. Rörelsesimulatorns noggrannhet påverkade hur exakt 

kalibreringen av tröghetssensorn kunde bli. Utifrån benchmarkingen och önskemål från 

Intuitive Aerial skapades en kravspecifikation för konstruktionen som kan ses i tabell 4.  

 

Tabell 3. Kravspecifikationen för rörelsesimulatorn 

Funktion Enhet Krav Önskemål 

Antal roterande axlar   3   

Tröghetsensor i rotationscentrum  K  

Rotation axlar grader 360, 180, 90   

Stillastående axlar grader/s 0   

Storlek (basxhöjdxdjup) mm3 <400400300 <300300200 

Rotationshastighet grader/s ω<450   

Noggrannhet grader <0,5 <0,3 

Anpassad för olika storlekar på 

tröghetssensorer     Ö 

Stopp för överrotation   K   

 

 

Vid kalibrering av tröghetssensorer är det viktigt att temperaturen är konstant då det kan 

påverka resultatet av mätningarna [15]. Det är även viktigt att sensorn befinner sig i en statisk 

position, konstant gravitation antas [4].  
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4. Val av motorer 

Fyra olika typer av motorer jämfördes till rörelsesimulatorn, DC-motorer med och utan borstar, 

servomotorer samt stegmotorer. Motorerna ställdes upp i en beslutsmatris för att jämföra de 

olika motorernas egenskaper, tabell 5. Viktiga kriterier listades och gavs poäng beroende på 

hur viktiga de ansågs vara. Poängen är givna i spalten P. Borstlösa DC-motorer valdes som 

referens, markerat datum i tabellen, mot vilka de andra motorerna jämfördes. Poängen 

summerades i slutet.  

 

Tabell 4. Beslutsmatris för motorer till rörelsesimulatorn 

 

Den viktigaste funktionen ansågs vara att motorn skulle kunna stå orörlig i en exakt position. 

För att rörelsesimulatorn skulle bli klar under de veckor projektet varade ansågs det nödvändigt 

att motorn var lätt att programmera. Att ha motorer som var pålitliga i drift var viktigt då det 

skulle minska risken för underhåll av motorerna. Enligt kravspecifikationen skulle 

rörelsesimulatorn anpassas efter vissa mått. Motorerna begränsade för hur liten simulatorn 

kunde göras. Av den anledningen var liten storlek en viktig aspekt. Konstruktionen kunde 

anpassas för att hantera en tyngre vikt och ingen av motorerna som undersökts ansågs vara 

begränsande kostnadsmässigt, därav gavs kriterierna låga poäng.  

 

Med hjälp av matrisen togs beslutet att stegmotorer skulle användas för att rotera axlarna i 

rörelsesimulatorn. Stegmotorns stora fördel är att den kan stanna på en exakt position och vara 

orörlig utan att kräva reglering vilket sågs som viktiga egenskaper för rörelsesimulatorn. 

 

4.1. Momentberäkning 

Beräkningar gjordes för att uppskatta minsta moment varje motor måste tillföra för att kunna 

rotera respektive axel. Bild på en skiss av rörelsesimulatorn visas i figur 17, kapitel 5.1. Motor 

1 i beräkningarna antogs representera en rörelsesimulator med rotation i en axel, motor 2 en 

simulator i två axlar och motor 3 en rotation i tre axlar. Masscentrum antogs vara centrerad i 

alla beräkningar. 

 

Kriterier P 
DC-motorer med 

borstar 

Borstlösa DC-

motorer 
Servomotorer Stegmotorer 

Lågt pris 10 1 D 1 1 

Lätt att programmera 15 0 A 0 1 

Pålitlig i drift 15 -1 T 0 0 

Låg vikt 10 0 U 1 1 

Liten storlek 15 0 M 1 1 

Exakt position  25 0   1 1 

Ʃ+   10 - 50 75 

Ʃ0   40 - 30 15 

Ʃ-   15 -     

Summa   -5   50 75 

Ranking   4 3 2 1 
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Masströghetsmomenten beräknades genom standardformlerna för vanliga geometrier som kan 

härledas enligt ekvation (2). Momentet för att rotera en kropp beräknades men ekvation (3) i 

kapitel 2.5 [12]. Rotationsaccelerationen, α, som ingår i ekvationen för moment, valdes till π 

rad/s2 för alla motorer och antogs vara konstant i alla beräkningar. Rotationshastigheten valdes 

som den minsta acceleration som krävdes av motorerna för att påbörja rotation av en last. 

Resultatet av beräkningarna presenteras i tabell 9.  

 

Motor 1:  

För beräkning av masströghetsmoment antogs först rotation i en axel. Motorn som utförde 

rotationen benämndes motor 1 och är den översta motorn som roterar en skiva med 

tröghetssensorn på, figur 14. Den vita axeln i bilden illustrerar motoraxeln och den blå skivan 

massan som roterades. Massan för rotationen antogs vara 0,3 kg och inkluderar en 

tröghetssensor, fäste för tröghetssensor och en skiva att fästa tröghetssensorn på. Skivans radie 

antogs vara 0,05 m för att kunna fästa tröghetssensorer med storlek upp till 65  65mm2. 

Konstanterna för beräkningarna för motor 1 visas i tabell 6. Skivan approximerades till oändligt 

tunn, då det inte ansågs troligt att skivan skulle bli tillräckligt tjock för att påverka 

momentekvationen nämnvärt.  

 

 
 

 

Tabell 5. Antagna värden för beräkning av tröghetsmomentet för motor 1 

Skivans massa m 0,3 kg 

Skivans radie r 0,05 m 

 

Tröghetsmomentet för den massa som roterades approximerades till en cylinder och beräknades 

för rotation kring z-axeln, enligt  

 

𝐼𝑧𝑧 = 𝑚𝑟2,       (4) 

 

där m är cylinderns massa och r är radien [12].  

 

 

             z

    r                     m

     M

Figur 14. Illustration av den konstruktion motor 1 rotera där den blå skivan är 

tröghetssensorn och dess fäste. Den vita axeln illustrerar motoraxeln. I beräkningarna 

approximerades den blå skivan till en oändligt tunn skiva. 
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Motor 2: 

Den andra motorn, kallad motor 2, antogs rotera motor 1 samt dess last. Tillsammans med 

motor 1 bildade konstruktionen en rörelsesimulator med rotation i två axlar. Formen på 

rotationslasten antogs vara ett rätblock och inkluderade lasten för beräkningarna av motor 1 

samt en låda för att fästa motor 1 och dess komponenter i. Den totala rotationslasten antogs till 

1kg. Rätblocket som roterades antogs vara 0,1m djup och 0,2m hög. I tabell 7 visas de antagna 

konstanterna för beräkningarna.  

 

Tabell 6. Antagna konstanter för att räkna ut tröghetsmomentet för motor 2 

Objektets massa m 1 kg 

Rätblockets djup a 0,1 m 

Rätblockets höjd b 0,2 m 

 

Beräkning av tröghetsmomentet gjordes enligt  

 

𝐼𝑧𝑧 =
1

12
𝑚(𝑎2 + 𝑏2),      (5) 

 

där m är objektets massa, a är rätblockets djup och b är höjden. En illustration av rätblocket 

som motor 2 roterade runt z-axeln visas i figur 15 [12].  

 

 
Figur 15. Illustration av rätblock som skapade ett tröghetsmoment för motor 2. Motorn roterade 

rätblocket runt z-axeln. 
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Motor 3: 

Motor 3 benämndes den motor som roterade motor 2 samt dess last. Konstruktionen skapade 

en rörelsesimulator med rotation i tre axlar.  Den roterande konstruktionen approximerades till 

formen av ett rätblock med längd 0,4m och djup 0,1m. Motor 3 roterade rätblocket i x-axeln, 

figur 16. Rätblockets massa antogs till 1,5kg och inkluderade massan från beräkningarna för 

motor 2 samt låda att fästa motor 2 i och dess komponenter. Konstanter för beräkningen listas 

i tabell 8.  

 

Tabell 7. Konstanter som antagits för att räkna ut tröghetsmomentet för motor 3 

Objektets massa m 1,5 kg 

Rätblockets djup a 0,1 m 

Rätblockets längd l 0,4 m 

 

Tröghetsmomentet för motor 3 beräknades enligt  

 

𝐼𝑥𝑥 =
1

12
𝑚(𝑎2 + 𝑙2),      (6) 

 

där m är objektets massa, a är rätblockets djup och l är längden [12]. 

 

 

 
 

 

Tabell 8. Resultat av beräkningar för masströghetsmoment samt moment 

Motor I [kg∙m2] M [Nm] 

1 3,75 ∗ 10−4 0,0012 

2 0,0042 0,0131 

3 0,0213 0,0668 

 

Resultatet i tabell 9 låg till grund för val av storlek på stegmotorer. Då lasten för motor 1 var 

mindre än för de andra motorerna valdes en mindre stegmotor för den översta rotationen. 

l

b

z

a

y

x

Figur 16. Approximation av rotationsmassan för motor 3. 

Motorn roterade rätblocket runt x-axeln. 
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5. Framtagning av koncept till en rörelsesimulator 

Grundläggande skisser av rörelsesimulatorer skapades och lösningar för att fästa 

tröghetssensorn samt registrera ett nolläge för motorn. Lösningarna användes för att ta fram 

koncept till rörelsesimulatorn.  

 

5.1. Grundläggande skisser 

Skisser på konstruktioner av en rörelsesimulator skapades från kravspecifikationen. Skiss 1 

visas i figur 17 och en genomskärning av skissen visas i figur 18. I figur 17 illustreras 

tröghetssensorn fäst på lådan formad som ett u. En motor, kallad motor 1, fästes i lådan för att 

rotera sensorn. I en av de vertikala lådorna fästes en motor, motor 2, som roterade den första 

lådan med tröghetssensorn på. En motor, kallad motor 3, fästes i den nedersta lådan för att 

rotera de övriga lådorna. I figur 18 roterar motor 1 den svarta plattan med tröghetssensorn på, 

motor 2 den gula lådan med motor 1 i och motor 3 den gröna axeln. Tröghetssensorn placerades 

på den svarta plattan, vilket gjorde att den fästes i rotationscentrum för de tre motorerna. 

 

 
Figur 17. Skiss 1 av rörelsesimulatorn. 

 

 

 
Figur 18. Genomskärning av skiss 1 med illustrationer av motorerna. 
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Figur 19 visar skiss 2 och figur 20 visar en genomskärning av skissen där motor 1 roterar 

den svarta plattan, motor 2 den gula axeln och motor 3 roterar den gröna skivan. 

Tröghetssensorn placerades på den översta centrerade lådan. Tröghetssensorn placerades 

på den översta centrerade lådan. 

 

 
 

 

 
 

 

Skiss 3 visas i figur 21 och en genomskärning av skissen i figur 22. Skissen skiljer sig från 

skiss 1 då motor 3 roterar en skiva, markerad grön, istället för en axel. Motor 1 roterar den 

svarta plattan och motor 2 den gula lådan som innehåller motor 1.  

 2

1

3

Figur 19. Skiss 2 av rörelsesimulatorn. 

Figur 20. Genomskärning av skiss 2 med de tre motorerna illustrerade. 
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Figur 21. Skiss 3 av rörelsesimulatorn.  

Figur 22. Genomskärning av skiss 3 med de tre motorerna illustrerade. 
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5.2. Fäste för tröghetssensor 

Tröghetssensorn är 40  30 mm2 och har fyra skruvhål anpassade för M3-skruvar. Idéer för att 

fästa tröghetssensorn togs fram genom brainstorming.  

 

Förslag på fäste för tröghetssensorer utifrån brainstorming:  

▪ Skruv. 

▪ Provpåsklammer. 

▪ Hakar som fästs i hålen ovanifrån. Utveckla en konstruktion som fäster tröghetssensorn 

med hakar som spänns fast i sensorns hål.  

▪ Hakar som klämmer fast sensorn ovan- och underifrån. Fästa hakar, likt en klämma, i 

hålen för tröghetssensorn.  

▪ Distansfäste för kretskort. 

▪ Distansbult för kretskort. 

▪ Kloss med pinfäste. Kloss som kan roteras runt en punkt och kila fast tröghetsensorn. 

 

Enligt kravspecifikationen var det ett önskemål att rörelsesimulatorn skulle anpassas för att 

testa kretskort i olika storlekar. Ett alternativ var att använda en platta med en hålbild som 

anpassades för kalibrering av olika tröghetsensorer. Det andra alternativet var att använda 

adapterplattor för olika storlekar på tröghetssensorer som sedan fästes i rörelsesimulatorn.  

 

Efter att idéerna utvärderats valdes alternativet med en hålbildsplatta bort då det ansågs för 

omständligt att skruva fast tröghetssensorerna på rörelsesimulatorn. En konstruktion med kloss 

eller hakar som fäste för tröghetssensorn ansågs vara optimal lösning för att fästa 

tröghetssensorerna, då de kunde fästas och lossas snabbt. Det hade dock inneburit en mer 

komplicerad konstruktion att tillverka jämfört med övriga alternativ som övervägdes. 

En komplicerad konstruktion hade även gjort det svårare för uppgiftsbeställaren att anpassa 

rörelsesimulatorn efter andra storlekar på tröghetssensorer.  

 

5.3. Nolläge för stegmotor 

Stegmotorer har ingen inbyggd funktion för att registrera sitt läge gentemot en given punkt, 

kallat nolläge. Tre lösningar på problemet togs fram och utvärderades med en 

elimineringsmatris som visas i tabell 10. Till matrisen listades krav på rörelsesimulatorn och 

alternativen undersöktes för att säkerställa att kraven uppfyllts. Ett ”+” i matrisen innebar att 

kravet uppfyllts, ”-” innebar att kravet inte uppfyllts och ”?” innebar att alternativet behövde 

utredas vidare.  

 

Alternativ 1 

Stegmotor med extern off-center enkoder som registrerade motorns position och dess 

förhållande till nolläget. Enkodern kunde också registrera om motorn missat ett steg. En 

stegmotor med två axlar hade varit lämplig att använda tillsammans med en off-center enkoder 

för att förenkla konstruktionen. 
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Alternativ 2 

Stegmotor med en halleffektsensor monterad på rörelsesimulatorn för att bestämma nolläget. 

Sensorn monterades på en stillastående del och magneten på en roterande del. Sensorn 

registrerade avståendet till magneten. Med flera sensorer monterade kunde rotationsriktningen 

på motoraxeln identifieras.  

 

Alternativ 3 

Stegmotor med inbyggd enkoder. Enkodern används för att registrera motorns vinkel och om 

motorn hoppar över ett steg. Stegmotorer med inbyggda enkodrar kan ha en signal som skickar 

ut en puls per varv, denna puls kan då definieras som motorns nolläge. Det finns även inbyggda 

enkodrar utan denna signal och då hade konstruktionen behövt kompletteras med en 

halleffektsensor.  

 

Tabell 9. Elimineringsmatris för bestämning av nolläge på en stegmotor 

  

Löser 

problemet Realiserbart 

Uppfyller 

kraven Kommentar Beslut 

Alternativ 1 + -  

Rörelsesimulatorns konstruktion 

skulle bli stor. - 

Alternativ 2 + + ? 

Ger en halleffektsensor samma 

noggrannhet som en enkoder? ? 

Alternativ 3 + + +  + 

 

Halleffektsensor är inte lika exakt som en enkoder [16]. I det här fallet ansågs 

halleffektsensorerna i teorin uppfylla kraven för rörelsesimulatorn. Praktiska tester för att 

bestämma noggrannheten på halleffektsensorn jämfört med stegmotor med inbyggd enkoder 

genomfördes, se kapitel 9. 
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6. Prototyputveckling 

Olika områden för att generera realiserbara koncept till rörelsesimulatorn listades tillsammans 

med lösningar från kapitel 5. Områdena och dess lösningar fördes in i en morfologisk matris. 

De olika lösningarna kombinerades för att skapa koncept till rörelsesimulatorn. Matrisen visas 

i tabell 11.  

 

Skiss 

De tre grundläggande skisserna från kapitel 5.1 föreslogs till konstruktionen. Alla skisser 

ansågs vara möjliga att producera och skulle kunna uppfylla kravspecifikationen.  

 

Fäste för tröghetssensor 

För att fästa tröghetssensorn på rörelsesimulatorn användes idéer framtagna med brainstorming 

från kapitel 5.2. De tre idéer som ansågs bäst lämpade var provpåsklammer, distanshållare för 

kretskort och distansbult för kretskort.  

 

Nolläge 

Tre alternativ togs fram för att bestämma motorns nolläge. Ett alternativ var att montera en off-

center enkoder på en motoraxel. Ett annat alternativ var att använda en motor med inbyggd 

enkoder. Istället för att använda enkoder för att registrera motorns position kunde en 

halleffektsensor monteras på rörelsesimulatorn.  

 

Typ av stegmotor 

Stegmotorer finns i tre varianter: permanent magnet, bipolär och unipolär. Alla varianterna hade 

ett tillräckligt stort moment för att driva konstruktionen och fanns i storlekar som skulle kunna 

implementeras i en rörelsesimulator.  

 

Material 

Rörelsesimulatorn skulle inte utsättas för tyngre belastningar därför ansågs inte hållfasthet vara 

ett problem. Av den anledningen föreslogs PLA-plast och ABS-plast samt aluminium som 

material till rörelsesimulatorn. ABS-plast och PLA-plast är vanliga material vid 3D-utskrifter, 

där ABS har högre smältpunkt än PLA [17]. 
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Tabell 10. Morfologisk matris för framtagning av koncept till rörelsesimulatorn 

Område  Lösningar 

Skiss 1 (figur 17) 2 (figur 19)  3 (figur 21) 

Fäste 

tröghetssensor 

Provpåsklammer 

 

Distanshållare för kretskort 

 

Distansbult för 

kretskort 

 

Nolläge Motor med off-center enkoder Motor med inbyggd enkoder Halleffektsensor  

Stegmotor typ Bipolär Unipolär Permanent magnet 

Material Aluminium PLA ABS 

 

Tre alternativ på koncept till simulatorn skapades och jämfördes. 

Alternativ A 

Konstruktionen byggde på skiss 2. Tröghetssensorn i alternativ A fästes med en 

provpåsklammer. Motorns nolläge bestämdes med en halleffektsensor. Stegmotorn valdes till 

permanent magnet och konstruktionen tillverkades i aluminium.  

 

Alternativ B 

Skiss 3 valdes som konstruktion till alternativ B. Till konceptet valdes distanshållare för 

kretskort för att fästa tröghetssensorn. En bipolär stegmotor med inbyggd enkoder valdes. 

Konstruktionen tillverkades i ABS-plast.  

 

Alternativ C 

Konstruktionen byggde på skiss 2. För att fästa tröghetssensorn användes distansbult och 

nolläget för motorn valdes till en stegmotor med en off-center enkoder. Stegmotorn valdes till 

unipolär och konstruktionen gjordes i PLA-plast.  

 

Beslut 

Alternativ B ansågs vara det bästa alternativet till prototypen. Skiss 3 ansågs vara den lösning 

som skulle innebära mest kompakt och enklast konstruktion. Fördelen med en enklare 

konstruktion är att den är lättare att justera om företagets behov av simulatorn skulle förändras.  

 

Distanshållare för kretskort trycktes på en adapterplatta och kunde lätt bytas ut vid behov. Fäste 

med en distansbult innebär att en mutter behöver skruvas på vilket innebär lösa delar. 

Provpåsklammer ansågs vara en lösning där resultatet av konceptet hade liknat distanshållare. 

Distanshållare ansågs vara en bättre lösning då de är utvecklade för att fästa kretskort och finns 

tillgängliga i olika storlekar. Adapterplattor kan lätt tillverkas och monteras för att anpassas till 

tröghetsensor av en annan storlek, vilket var ett önskemål enligt kravspecifikationen.  
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En bipolär stegmotor med inbyggd enkoder gjorde rörelsesimulatorn mindre och gav ett högre 

vridmoment än en unipolär stegmotor. Bipolära stegmotorer uppfyllde kraven för minsta 

moment som beräknats, se kapitel 4.1. Stegmotorer av typen permanent magnet tog större steg 

än de andra typerna och ansågs därför vara ett sämre alternativ. Till motor 1 valdes en stegmotor 

med hållmoment 0,083 Nm [18] och de andra två motorernas hållmoment är 0,186 Nm. De tre 

motorerna har inbyggd enkoder med Z-kanal, hur denna fungerar och används beskrivs i kapitel 

8.3. Motorernas rotationshastighet från vila är maximalt 78,75 grader/s [19].   

 

För att minska felmarginalen på rörelsesimulatorn så mycket som möjligt togs beslut att tester 

skulle göras. Detta för att jämföra noggrannheten för den inbyggda enkodern och 

halleffektsensorn, se kapitel 9. Därefter valdes en av dessa metoder.  

 

Materialet för den översta motorlådan, lådan för motor 1, valdes till ABS-plast eftersom motorn 

hade kontakt med ytan på lådan. De delar med komplicerade geometrier, som inte hade kontakt 

med någon motor, tillverkades i PLA-plast då de inte behövde vara värmetåliga. Enkla 

geometrier eller ihåliga delar tillverkades i aluminium genom att köpa in färdiga produkter eller 

tillverkades genom fräsning.  
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7. CAD-modell av prototyp 

Konceptet ritades upp i Creo CAD. En bild av CAD-modellen visas i figur 23 samt bilder på 

genomskärningar av modellen visas i figur 24 och 26. De blå delarna i figuren valdes till PLA-

plast och de grå delarna till aluminium. Aluminiumdelar som frästes ut är färgade gröna i 

figurerna. Topplattans rotation begränsades till 180° och rotationen för bottenplattan 

begränsades till 90°. Fyra gänginsatser värmdes in i topplattan för att skruva fast den med fästet 

för tröghetssensorn. På topp- och bottenplattan monterades stopp som förhindrar överrotation.  

 

 
 

 

Motorlåda 1 modellerades med spår i botten och i spåren sköts en bottenplatta in. 

Aluminiumlådornas lock var gjorda av ABS-plast och fästes med skruv. En monteringsplatta 

skapades för motor 3, för att fästa motorn sist vid montering, figur 25. Det stora hålet i mitten 

av plattan anpassades för motoraxeln och de fyra hålen längst ut användes för att fästa 

monteringsplattan i motorlåda 3. På motorn fanns det två hål för att skruva fast densamma. 

Monteringsplattan utrustades med fyra hål eftersom stegmotorn har ett förbestämt nolläge. För 

att nolläget skulle hamna i det intervall som motorn rör sig var det möjligt att montera motorn 

i fyra riktningar istället för två.  

Figur 23. CAD-modellen av rörelsesimulatorn. De blå delarna består av plast och de grå av 

aluminium. 
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Figur 25. Modell av monteringsplatta för motor 3. De inre hålen används för att fästa motorn i plattan 

och de yttre för att fästa plattan i motorlåda 3. 

 

  

Figur 24. Genomskärning av rörelsesimulatorn. 
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På alla motoraxlar monterades ett monteringsnav. Monteringsnaven var utrustade med fyra hål 

för M3 skruv och gjorde det möjligt att fästa delar och komponenter på motoraxeln. För att inte 

sladdarna skulle kunna snurras ihop när motor 2 roterade kontinuerligt placerades en släpring 

mellan motorlåda 1 och motorlåda 2. Släpringen fästes i en cylinder med en extra ring för att 

skruva fast släpringen i, figur 27. På cylindern skapades en ring för att undvika att den trycks 

in för långt i lådan med sladdar vid montering. På cylinderns andra ände placerades ett kullager. 

Mellan bottenplattan och motor 3 placerades ett kullager för att minska den axiella belastningen 

på motorn. Axeln och cylindern skapades med en kant för att tyngden från rörelsesimulatorn 

skulle hamna på kullagret och därmed minska risken för att kullagret glider, figur 28. På 

ovansidan av motorlåda 1 och motorlåda 3 gjordes ett hål för att dra ner sladdar i lådorna.  

 

 

 
 

 

Figur 26. Genomskärning av rörelsesimulatorn. Genomskärningen visar 

motorernas och kullagernas placering.  
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Figur 27. Modell av cylindern för fäste av släpring och kullager. De blå 

delarna är tillverkade i 3D-utskriven PLA-plast och de grå är släpringen. 

Bilden till höger visar en genomskärning av cylindern och släpringen. 

Figur 28. Visar av en genomskärning av motor 3 samt dess kullager. En breddning av axeln har 

gjorts för att rörelsesimulatorns last ska placeras på kullagret och inte på motoraxeln för motor 3. En 

liknande kant har gjorts under kullagret för att förhindra att lagret glider ner vid belastning. 



 31 

8. Motorstyrning 

Rörelsesimulatorn behöver tre motorer för att rotera tre axlar. Motorerna styrdes med en 

mikrokontroller och tre motordrivare. Motordrivarna är anpassade till de valda motorerna. För 

att definiera ett nolläge på motorernas axlar togs två metoder fram, Z-kanalen på en enkoder 

eller en halleffektsensor.  

 

8.1. Motordrivare: DRV8834 Low-Voltage Stepper Motor Driver Carrier 

Stegmotorerna som valdes var Sanmotion F2 stepping systems modell SS2421-5041 och 

SS2422-5041. Motor 2 och 3 består av den sistnämnda och motor 1 är av typen SS2421-5041. 

 

För att styra motorerna användes ett drivkort av modell DRV8834 Low-Voltage Stepper Motor 

Driver Carrier som är anpassad till motorerna. Varje motor behöver ett drivkort. Motorerna 

programmerades med hjälp av mikrokontrollern Nucleo 64 med processorn STM32F401RE. 

Figur 29 visar hur motordrivaren kopplades upp. Alla stift till jord kopplades ihop till en 

gemensam jordning. Stiften skrivs i kursivt i beskrivningen nedan.  

 

 
 

Alla stiften på motordrivaren, förutom matningsspänning och jord, kan sättas digitalt höga eller 

låga beroende på hur motorn ska styras. För att styra om stiften är låga eller höga kan de kopplas 

direkt till en spänningskälla. Den maximala spänningen för att sätta SLEEP låg är 0,5 volt och 

för de övriga stiften 0,7 volt. För att sätta stiften höga ska SLEEP minimalt kopplas till 2,5 volt 

och resterande stift till 2,0 volt. SLEEP kan sätta motordrivaren i ett vilade läge där kortet drar 

mindre effekt, detta sker när SLEEP sätts låg. Stiftet kopplades hög för att sätta kortet i enable. 

En kondensator på 100μF kopplades in mellan VMOT och GND. VMOT försörjer motorn med 

spänning [20]. Kondensatorn, även kallad avkopplingskondensator, användes för att filtrera 

bort brus [21].  

  

Figur 29. Illustration av hur en motordrivare kopplades upp. Motordrivaren 

styrdes med hjälp av en mikrokontroller som i sin tur styrde en motor. 
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Stiftet CONFIG kan sätta motordrivaren i två olika lägen, indexer mode eller phase/enable 

mode. Stegmotorn kan drivas med båda metoderna. Indexer mode innebär att stegmotorn styrs 

genom att pulser skickas och motorns rotationsvarv kan väljas med en riktningsingång. I 

phase/enable mode kan stegmotorn styras genom att reglera riktningen av strömflödet i 

motorlindningarna samt genom att sätta på och stänga av strömförsörjningen. Motorn styrdes i 

indexer mode då denna metod är anpassad för drivning av stegmotorer. För att sätta 

motordrivaren i detta läge lämnades CONFIG okopplad då indexer mode är 

standardinställningen. Följande beskrivningar av uppkopplingen för motordrivaren förutsätter 

att motorn styrs med indexer mode.  

 

Motorns vinkelhastighet och rotationsriktning styrdes av STEP samt DIR. Mikrokontrollern 

skickar fyrkantspulser till STEP, pulsernas periodtid reglerar motorns hastighet. Motorn rör sig 

ett steg för varje puls vilket gör att motorn får en hög hastighet om pulserna har en kort 

periodtid. DIR är en digital ingång på motordrivaren som bestämmer motorns rotationsriktning. 

Motorn rör sig medurs då DIR sätts låg och moturs då DIR sätts hög.  

 

Storleken på stegen som motorn tar vid varje puls från STEP regleras med stiften M0 och M1. 

Motorn kan konfigureras till att antigen ta helsteg eller mikrosteg vid varje puls. Vid helsteg 

förflyttas motorn 1,8 grader och mikrostegen kan vara 1,8
2⁄ , 1,8

4⁄ , 1,8
8⁄ , 1,8

16⁄ , 1,8
32⁄ . För att få en 

mer konstant hastighet samt en högre noggrannhet hos motorn konfigurerades den till att ta 

mikrosteg på 1,8
32⁄ , vilket medförde att motorn rörde sig 0,05625 grader per puls. M1 kopplades 

hög och M0 var okopplad för att åstadkomma detta. 

 

Stiften A1, A2, B1 och B2 kopplades vidare till motorn. A1 och A2 kopplades till varsin ände 

på en lindning medan B1 och B2 kopplades till varsin ände på den andra lindningen. Motorns 

kablar har fyra olika färger, orange, blå, röd och gul. Figur 30 visar vilken kabel A1, A2, B1 och 

B2 kopplades till [20].   

 

 
 

 

Figur 30. Illustration av hur en motordrivare kopplades till en stegmotor [17]. Färgerna på 

A1, A2, B1 och B2 visar vilken kabel på motorn de kopplades till. 
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För att aktivera och inaktivera motordrivaren kan stiftet ENABLE användas. Som 

grundinställning är kortet aktiverat och därför lämnades stiftet okopplad. Stiftet FAULT sätts 

låg när ett fel har uppstått, till exempel för låg matningsspänning eller för hög ström.  

 

Stegmotorn har en maximal ström på en ampere per fas. Motorn strömbegränsas genom att 

ställa in potentiometern för stiftet VREF. Den maximala strömmen bestämdes enligt 

 

𝐼 = 2 ∗ 𝑉𝑅𝐸𝐹.      (7) 

 

Vid mikrostegning kräver motorn en ampere per fas och därför sattes VREF till 500mV. Stiftet 

VREF kan också reglera strömförsörjningen, men lämnades i det här fallet okopplad då 

potentiometern användes istället [20].  

 

8.2. Mikrokontroller Nucleo 64 

Mikrokontrollern Nucleo 64 med processorn STM32F401RE användes för att programmera och 

styra motorerna samt ta emot information från enkodrarna. Processorn har fem stycken 

inbyggda timers, TIM1, TIM2, TIM3, TIM4 och TIM5. Tre av dessa konfigurerades till att 

räkna antalet inkommande pulser från enkodrarna. Varje timer har totalt fyra kanaler. Antalet 

pulser räknas antingen uppåt eller nedåt beroende på motorns rotationsvarv. Varje timer kan 

som högst räkna upp till 65 535 och börjar sedan om på noll. Detta bestämdes vid konfigurering. 

Då timern räknar nedåt börjar räkningen på 65 535 [22]. Hur konfigureringen genomfördes för 

timer 1 beskrivs i bilaga 1, de resterande konfigurerades på samma sätt.   

 

8.3. Enkoder 

Stegmotorerna har varsin inbyggd enkoder som återkopplar dess positioner samt 

rotationsriktningar. Denna används för att kontrollera så motorn rör sig till den position som 

användaren bestämt. Enkodern har tre kanaler som skickar ut pulser när motorn rör sig. Kanal 

A och kanal B skickar vardera ut 1000 pulser per varv med en förskjutning i förhållande till 

varandra enligt figur 11. En puls skickas ut varje gång motorn har förflyttats 0,18 grader. Detta 

resulterar i att en fallande eller stigande flank inträffar efter 0,09 grader. Svarsfrekvensen är 

maximalt 55 kHz [18]. Kanal A och kanal B från vardera enkoder programmerades som 

insignaler till mikrokontrollern. Två av kanalerna på TIM1, TIM3 och TIM4 används till kanal 

A och B på varje enkoder. Med hjälp av dessa timers räknar processorn antalet stigande och 

fallande flanker från enkodrarna och kan på så sätt få fram hur många grader varje motor har 

förflyttats. Hur rotationsriktningen bestämdes beskrivs i kapitel 2.3. Den tredje kanalen, Z, 

skickar ut en puls per varv [18]. Den används för att ge motorerna en nollpunkt på deras 

rotationsvarv. Nollpunkten används som referens till motorernas position.  
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8.4. Analog halleffektsensor, A1326LUA-T Allegro 

En halleffektsensor gav en nollpunkt på motorns rotationsvarv precis som kanal Z på enkodern. 

Sensorn har totalt tre stift, se figur 31. Stift 1 anslöts till matningsspänning på fem volt, stift 2 

kopplades till jord och stift 3 ger en utspänning [23]. Stift 3 kopplades till mikrokontrollern för 

att ge information om motorns position. Sensorn fästes på motors orörliga del och en magnet 

monterades på motorns roterande axel. När magneten var i linje med sensorn skapades maximal 

utspänning och därmed motorns nollpunkt. Tester utfördes sedan för att avgöra om Z-kanalen 

från enkodern och halleffektsensorn gav samma nollpunkt vid upprepade mätningar.   

 

 

  

Figur 31. Illustration av en halleffektsensor och dess stiftnumrering. Stift 1 är matningsspänning, 

stift 2 jord och stift 3 utspänning. 
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9. Test av motorstyrning 

Tester utfördes för att bestämma motorernas noggrannhet i position. Utförandet av testerna 

gjordes på ett testsystem, se figur 32. Endast en motor, Sanmotion F2 stepping systems modell 

SS2421-5041 användes, vilket medförde att systemet endast kunde roteras i en axel. Testerna 

utfördes på testsystemet eftersom konstruktionen av rörelsesimulatorn inte var färdig. 

Programmeringskoden från huvudfilen som användes vid testerna beskrivs i bilaga 3, varje 

mapp innehöll även filerna Encoder.h, EncoderInit.cpp och EncoderMspInit.cpp från bilaga 1. 

Testerna som genomfördes beskrivs i detta kapitel.  

 

 
 

Figur 32. Ett testsystem bestående av ett spänningsaggregat, mikrokontroller, 

stegmotor med inbyggd enkoder, motordrivare samt halleffektsensor.  Stegmotorns 

noggrannhet utvärderades. 
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Uppkopplingen av mikrokontrollern, motorn, enkodern och halleffektsensorn visas i figur 33. 

Mikrokontrollern användes för att styra motorerna samt ta emot information från enkodern och 

halleffektsensorn. 

  

Figur 33. Kopplingsschema över mikrokontroller, motor, enkoder och halleffektsensor vid testning 

av motorns noggrannhet. 
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9.1. Test 1 – position vid yttre belastning 

Tester utfördes för att undersöka med vilken noggrannhet motorn kunde ställa sig i en given 

position då motoraxeln belastades av en yttre vikt, se figur 34. En vikt som vägde cirka 100 

gram fästes på axeln. Fyra positioner testades tio gånger i båda varven. Resultatet av 

mätningarna visas i bilaga 2, testtabell A. Motorns position fick en felmarginal på maximalt 

0,08 grader. 

 
 

 

9.2. Test 2 – nolläge 

Motorn behövde ett nolläge på rotationsvarvet för att kunna mäta sin position i förhållande till 

detta. Två olika metoder togs fram, använda enkoderns Z-kanal eller använda en 

halleffektsensor. Tester utfördes för att avgöra vilken av dessa metoder som gav noggrannast 

nolläge vid upprepade mätningar.  

 

Först testades Z-kanalen. Motorn programmerades då till att rotera 20 varv. Varje gång Z-

kanalen hade stigande flank skrevs antalet flanker från enkodern ut på terminalen. Denna punkt 

definierade motorns nolläge. Antalet grader beräknades med hjälp av  

  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 =  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑎𝑛𝑘𝑒𝑟 ∗ 0,09.    (8) 

 

Enkodern skickade ut en fallande eller stigande flank varje gång motorn hade roterat 0,09 

grader. Ett varv (360 grader) gav 4000 flanker. För att testa noggrannheten på ett nolläge från 

en halleffektsensor utnyttjades Z-kanalens nollpunkt då testerna av denna gav ett bra resultat. 

Motorn placerades i Z-kanalens nolläge och rörde sig därifrån 360 grader så magneten på 

Figur 34. Ett testsystem där motorns axel belastas med en vikt på cirka 100 gram. 

Systemet användes för att testa hur motorns position påverkades av yttre belastning. 
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motoraxeln passerade sensorn en gång. Ett program skrevs som detekterade hur många pulser 

enkodern hade skickat ut vid den punkt då halleffektsensorn gav maximal utspänning. Antalet 

pulser skrevs ut i terminalen. Detta test genomfördes 20 gånger då det ansågs tillräckligt för att 

dra slutsatser om noggrannheten. 

 

Figur 35 visar ett diagram över resultatet, orange kurva är nollägets position från enkodern och 

blå kurva visar nollägets position från halleffektsensorn. Då nolläget bör vara på samma 

position vid upprepade tester är resultatet från enkodern bättre än resultatet från 

halleffektsensorn. Anledningen till detta kan vara att halleffektsensorns utsignal inte filtrerades. 

Testtabell B och C i bilaga 2 visar mätvärdena från testet. Antalet grader beskriver var 

halleffektsensorns nolläge ligger i förhållande till Z-kanalens nolläge i testtabell C. Detta 

räknades fram enligt ekvation (8).     
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Figur 35. Diagram över motorns nolläge vid upprepade tester. Orange kurva visar nollägets position 

från en enkoder och blå kurva visar nollägets position från en halleffektsensor. 
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11. Signalbehandling 

När CAD-ritningen av rörelsesimulatorn var färdigställd ritades ett kopplingsschema som visas 

i figur 36. Denna ritades innan tillverkning för att underlätta monteringen. Rörelsesimulatorn 

behövde totalt två inspänningar, 9 volt och 5 volt. Från vägguttaget kopplades en adapter som 

omvandlade 230 volt växelspänning till 9 volt likspänning. Två DC-adaptrar användes sedan 

för att omvandla 9 volt till 5 volt och 5 volt till 3,3 volt. Tröghetssensorns matningsspänning 

var 3,3 volt eller 5,0 volt beroende på typ av sensor.  För att förenkla kopplingsschemat har 

vissa signaler ritats som en signal, detta är markerat med en siffra som beskriver antalet signaler. 

En släpring användes för att axeln ska kunna rotera 360° utan att förstöra kablarna.  

 

 

 

 

I figur 37 visas uppkoppling av motor, motordrivare och enkoder. Kopplingarna från STEP, 

DIR, A, B och Z går vidare till mikrokontrollern vilket visas i figur 36.  

Figur 36. Kopplingsschema för hela rörelsesimulatorn. Blocken som är döpta motor, 

motordrivare, enkoder beskrivs i figur 37. 
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Figur 37. Kopplingsschema för motor, motordrivare och enkoder. Denna figur visar hur signalerna 

kopplades i blocket motor, motordrivare, enkoder i figur 36. 
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12. Tillverkning 

En beskrivning av monteringen samt vilket material som rörelsesimulatorn tillverkades i 

redovisas i detta kapitel.  

 

12.1. Material 

Delar till rörelsesimulatorn som tillverkades i plast skrevs ut med en 3D-skrivare och 

aluminiumdelar frästes ut för att sedan monteras ihop. De delar med mer komplicerad geometri 

eller som inte utsattes för värme tillverkades i plast. Nedan listas tillverkningsmetod för de olika 

delarna.  

Följande delar skrevs ut i PLA-plast till prototypen:  

▪ Axlar att fästa lager i 

▪ Topplatta 

▪ Motorlåda 1. PLA-plast användes då ABS-inte fanns tillgängligt under 

tillverkningsperioden. 

▪ Golv till motorlåda 1 

▪ Fäste för tröghetssensor 

▪ Stopp för överrotation 

 

Delar som tillverkades i aluminium: 

▪ Bottenplatta. Geometrin och hålen frästes ut ur en aluminiumskiva. 

▪ Aluminiumlådor med plastlock köptes in. Hål i lådorna frästes ut.  

▪ Motorfäste frästes ut ur en aluminiumskiva. 

 

De olika delarna tillverkades och övriga komponenter, såsom kullager och distanshållare 

beställdes. 

 

12.2. Montering 

Kullagerna fästes i sina respektive delar med lim och presspassning. Motorerna skruvades fast 

i respektive låda. Motorlådan för motor 2 samt lådan för kablar skruvades fast i bottenplattan. 

På bottenplattan limmades även stopp för överrotation. Motordrivare samt kablar från motorer 

och deras enkodrar löddes fast på tre experimentkort, se figur 39. Kablarna från tröghetssensorn 

samt kablarna från motor 1 och dess enkoder löddes ihop med släpringen för att sedan dras 

vidare till mikrokontrollern som placerades i motorlåda 3. Mikrokontrollern fästes på ett 

experimentkort med stiftlister, se figur 38. Det var även till detta kort som matningsspänningen 

från vägguttaget kopplades för att sedan dras vidare till de respektive motor samt 

tröghetssensorn. Kopplingsschemat för rörelsesimulatorn visas i figur 36. Bilder på den färdiga 

simulatorn ges i figur 40 och figur 41.  



 

 42 

 
 

 

 
 

 

Figur 38. Stiftlist som användes för att fästa en mikrokontroller på ett experimentkort. 

Figur 39. Motordrivare med signaler från en motor samt enkoder på ett experimentkort. 
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Figur 40. Bild på rörelsesimulatorn ovanifrån. 

Figur 41. Bild på rörelsesimulatorn. Till höger i bild visas mikrokontrollern. 
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13. Resultat 

Resultatet av rörelsesimulatorn redovisas i kapitlet och frågeställningarna besvaras.  

Kravspecifikationen åskådliggörs och visar vilka krav som uppfyllts. Valet av motorer och fäste 

för tröghetssensorn redovisas samt vilka tester som genomförts på motorerna för att kontrollera 

att de uppfyller kravspecifikationen. Rörelsesimulatorn kan roteras i tre axlar men tester för att 

verifiera simulatorns noggrannhet har inte gjorts på grund av tidsbrist. 

 

13.1. Kravspecifikation 

Vilka specifikationer bör rörelsesimulatorn uppfylla för att ge utdata som kan användas för att 

kalibrera tröghetssensorer? 

 

Resultatet av rörelsesimulatorns egenskaper i förhållande till kravspecifikationen anges i tabell 

12. Inga tester av rörelsesimulatorn har kunnat utföras när alla motorer varit installerade, utan 

resultatet har utgått ifrån testerna som gjorts på ett testsystem med en motor. 

 

Tabell 11. Rörelsesimulatorns egenskaper i förhållande till kravspecifikationen 

Funktion Enhet Krav Önskemål Krav uppfyllt 

Antal axlar   3   Ja 

Rotation axlar grader 360, 180, 90   Ja 

Stillastående axlar rad/s 0   Ja, testat på testsystem 

Storlek (basxhöjdxdjup) mm3 <400400300 <300300200 Ja 

Rotationshastighet grader/s ω <450   Ja, testat på testsystem 

Noggrannhet grader <0,5 <0,3 Ja, testat på testsystem 

Anpassad för olika 

tröghetssensorer     Ö Ja, utbytesbara adapterplattor 

Stopp för överrotation   K   Ja 

 

Rörelsesimulatorns tre axlar kan rotera 360°, 180° respektive 90°. Axlarna som inte ska rotera 

360° har fysiska stopp för att förhindra överrotation. Motorerna har programmerats för att bara 

rotera i givna grader vilket har testats och bekräftats på en motor. Rörelsesimulatorn är 260  

100  200 mm3 vilket gör att den uppfyller kravet och önskemålet från kravspecifikationen. 

Motorns maximala rotationshastighet från vila är lägre än gyroskopets, vilket leder till att 

kraven från motorn begränsar rotationshastigheten och inte gyroskopet. Olika typer av 

tröghetssensorer kan testas i simulatorn genom att byta adapterplatta. När tester av en motor 

genomförts har motorn kunnat vara stillastående samt haft en noggrannhet på 0,08°.  
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13.2. Val av motorer 

Är DC-motorer med eller utan borstar, servomotorer eller stegmotorer det bästa alternativet 

för att uppnå specifikationerna? 

 

Motorerna i rörelsesimulatorn valdes utifrån kravspecifikationen. Egenskaper som prioriterades 

var att motorerna ska ha förmågan att stanna och stå orörliga i en viss position. Stegmotorn 

valdes då de rör sig i steg vilket gör att dessa egenskaper är dess styrka.  

 

13.3. Utveckling av fäste 

Hur kan fästet för tröghetssensorer utvecklas för att underlätta fastsättning samt anpassas för 

olika storlekar av sensorer? 

 

För att sätta fast tröghetssensorerna på rörelsesimulatorn användes distanshållare som är 

utvecklade för att fästa kretskort. Hållarna fästs genom att tryckas fast på en platta på 

rörelsesimulatorn, kallat en adapterplatta. Adapterplattan fästs med skruv på topplattan. 

Topplattan har invärmda gängsatser för att öka hållbarheten på rörelsesimulatorn. En 

adapterplatta utvecklades för att testa tröghetssensorer med storleken 40  30  3 mm3.  

 

13.4. Testresultat motorer 

Hur ska motorerna testas för att bekräfta att rörelsesimulatorn uppfyller specifikationerna som 

tagits fram? 

 

För att kontrollera att motorn uppfyllde specifikationerna var det relevant att genomföra två 

olika tester. Dessa undersökte hur motorns position påverkades när en vikt placerades på 

motoraxeln samt om Z-kanalen hos en enkoder eller en halleffektsensor var mest lämpad för att 

definiera motorns nolläge. Det var viktigt att testa motorns noggrannhet vid yttre belastningar 

då samtliga motorer i rörelsesimulatorn skulle utsättas för detta. Ett nolläge på motoraxeln var 

nödvändigt för att ha en referens när motorns position beräknades. Resultatet av testerna visade 

att enkoderns Z-kanal gav noggrannast nolläge och att motorns position får en maximal 

felmarginal på 0,08° vid belastning. 
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14. Diskussion 

Projektets genomförande, resultat och framtida arbeten diskuteras. Stegmotorer ansågs vara det 

bästa alternativet till rörelsesimulatorn och delarna till simulatorn tillverkades i 3D-utskriven 

plast samt är kompletterad med aluminium. För att fästa tröghetsensorer på simulatorn används 

distanshållare för kretskort och med hjälp av en inbyggd enkoder definieras motorernas nolläge. 

Det fortsatta arbetet med rörelsesimulatorn består främst av att undersöka dess noggrannhet. 

 

14.1. Motorer 

Stegmotorer och servomotorer var bäst lämpade att användas i rörelsesimulatorn. DC-motorer 

med eller utan borstar har inte någon inbyggd funktion eller egenskap som gör att de kan stanna 

i en given position utan reglering. Då det ansågs vara en av de viktigaste egenskaperna hos 

rörelsesimulatorn valdes dessa motorerna bort. Servomotorer har en inbyggd sensor som 

registrerar motorns position och avståndet från ett givet nolläge på motorn. Motorn skulle 

däremot behöva regleras för att fixeras i en given position vid belastning. En servomotor hade 

kunnat användas i projektet genom att inkludera en regulator som håller motorn still i en önskad 

position. Stegmotorer kan enkelt stoppas i en given position och kräver inte reglering för att 

vara fixerad i en position. De har däremot inget nolläge och kan därför inte registrera hur långt 

ifrån en given punkt den befinner sig. En annan nackdel med stegmotorer är att de vid tung 

belastning kan hoppa över steg vilket kan göra att motorns position inte överensstämmer med 

den önskade positionen. Stegmotorer ansågs ändå som det bästa alternativet och valdes till 

rörelsesimulatorn då de rekommenderas att användas när en motor ska kunna stanna och stå 

helt still i en given position.  

 

Storleken på motorer anpassades efter approximerade beräkningar. Till motor 2 användes en 

starkare motor än motor 1 eftersom massan som roterades var större samt för att masscentrum 

för rotationen inte hamnade i linje med motorns axel. Ett alternativ hade varit att flytta 

motorlåda 1 så masscentrum hamnade i linje med axeln för motor 2. Denna idé valdes bort då 

det hade inneburit att tröghetssensorn hamnat längre ifrån rotationscentrum för motor 2. Till 

motor 3 användes en likadan motor som motor 2 eftersom vissa delar som preliminärt var 

planerade att göras i plast byttes mot aluminiumdelar vilket innebar en större vikt för motor 3 

att rotera.  

 

14.2. Konstruktion 

Rörelsesimulatorn tillverkades i 3D-utskriven PLA-plast samt frästa aluminiumdetaljer och 

aluminiumlådor. De plastdelar som placerats i direktkontakt med motorer riskerar att smälta på 

grund av PLA-plastens låga smältpunkt, men används i konstruktionen på grund av att det var 

det enda materialet som fanns tillgängligt för 3D-utskrift under projektet. Om rörelsesimulatorn 

ska användas under längre perioder bör motorlåda 1 bytas ut till ABS-plast. Då simulatorn bara 

skulle tillverkas i ett exemplar ansågs 3D-utskrift vara ett bra alternativ för att tillverka delar 

med mer komplicerad geometri. För de delar med stora ihåliga volymer användes 

aluminiumprofiler. Att 3D-skriva de delarna hade inneburit stora mängder stödmaterial vilket 

hade gjort att utskrifterna tagit lång tid.  
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Två motorer programmerades till att rotera i 90° respektive 180°. För att förhindra överrotation 

vid haveri, och därmed minska risken att rörelsesimulatorn drar av kablar i konstruktionen, 

byggdes hårdvarustopp. Stoppen är placerade så att motorerna tillåts rotera drygt 90° samt 180° 

för att inte stoppen ska begränsa området tröghetssensorn testas i.  

 

14.2.1. Fäste för tröghetssensor 

Distanshållarna till tröghetssensorerna trycktes fast i adapterplattan. Distanshållarna är lätta att 

få tag på och gör det lätt att sätta fast och lossa tröghetssensorn från rörelsesimulatorn. Med 

hållarna fästs tröghetssensorn så att undersidan på sensorn inte är i kontakt med någon yta. 

Eftersom undersidan på sensorn inte är jämn är det en fördel då tröghetsensorn annars riskerat 

att hamna snett vid mätningar.  

 

Ett alternativ till att använda distanshållare hade varit att använda distansbultar. Distansbultar 

tillverkas i metall vilket ger en mer hållbar lösning. Den stora nackdelen hade varit att det krävts 

att en mutter skruvades fast på bulten för att fästa tröghetssensorn. Då det ansågs omständligt 

samt att det hade inneburit lösa delar till rörelsesimulatorn valdes konceptet bort. Av samma 

anledning valdes skruvfäste bort. Att utveckla en mer avancerad konstruktion som till exempel 

med hakar eller kloss hade inneburit mindre underhåll av simulatorn. Nackdelen hade varit att 

det skulle vara svårare att ta fram adaptrar anpassade för andra storlekar på tröghetssensorer. 

Med den valda lösningen kan adapterplattor anpassade till olika tröghetssensorer användas i 

simulatorn.  

 

Det finns en stor risk att fästena kommer att slitas ut och behöva bytas med tiden. Av den 

anledningen värmdes gänginsatser in i topplattan eftersom gängor i plast snabbt blir slitna. Ett 

annat alternativ hade varit att använda muttrar. Det valdes bort eftersom avståndet mellan 

motorlåda 1 och muttern bara är 4mm och det hade därför varit omständligt att lossa och skruva 

fast muttern.  

 

14.2.2. Montering motor 3 

Två alternativ hittades för att fästa motor 3 i motorlåda 3. Det ena alternativet var att fästa motor 

3 direkt i motorlådan och sedan fästa lagret och bottenplattan i densamma. Det fanns en risk att 

någon del skulle hamna snett under montering vilket skulle kunna skada motoraxeln. Därför 

fästes istället kullagret i sina delar först och pressades sedan på motorlåda 3. Motorn skruvades 

sedan fast i motorlådan med hjälp av ett egendesignat fäste. Fästet utformades för att tillåta att 

motoraxelns position kunde anpassas efter monteringen av kullagret.  

 

Vid motor 3 fästes ett spårkullager för att minska den axiella belastningen på motorn. 

Rörelsesimulatorns totalvikt beräknades överstiga den maximala kraften motorn 

rekommenderade belastas med. Spårkullager finns i ett brett utbud och har en bred ytter- och 

innerring samt låg friktion. Delarna runt lagret anpassades för att garantera att den stora vikten 

hamnade på kullagret och samtidigt förhindra att lagret börjar glida.  

Ett spårkullager fästes även mellan motorlåda 1 och släpringen för att underlätta rotation mellan 

de två delarna. Båda kullagren fästes i plastdelar. Efter 3D-utskrifterna var delarna inte helt 

runda men fördelen med plast är att de kan formas efter lagren vid presspassning.  
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Om rotationscentrum inte placeras i linje med alla motoraxlar behöver signalerna från 

tröghetsensorn beräknas för att kunna jämföras med motorns position. Simulatorn har anpassats 

för att tröghetssensorn ska placeras i centrum. För att underlätta att axlarna blir centrerade vid 

montering hade en kant kunnat byggas på axeln för kullagret vid motor 3. Det hade då varit 

lättare att centrera axeln för kullagret med motorns axel. Fästet för tröghetssensorerna är 

anpassat för att testa sensorer med en liten tjocklek. Om tröghetssensorer med en större tjocklek 

testas kan det innebära att rotationscentrum hamnar längre ner än centrum på sensorn. För att 

undvika detta hade fästena på motorerna kunnat vara rörliga vilket hade gjort det möjligt att 

centrera axlarna från motorerna med centrum på tröghetssensorn.  

 

14.3. Testning av motorer 

Två typer av tester utfördes för att undersöka om testsystemet uppfyllde specifikationerna som 

listats för rörelsesimulatorn.  

 

Enligt kravspecifikationen skulle positionens noggrannhet hos rörelsesimulatorn ha en 

felmarginal på mindre än 0,3°. Test 1 visade att felmarginalen var som högst 0,08° från den 

givna positionen då motorn belastades med vikt. Detta innebar att motorn hade en bra 

reglerförmåga samt en hög noggrannhet. Felmarginalen kan ha berott på avrundningsfel då 

enkoderns position räknades ut. Det blev endast en felmarginal vid positionerna 30° samt 100° 

vilket visas i bilaga 2, testtabell A. När enkoderns position räknades ut i koden för test 1 i bilaga 

3 användes motor1.count. Denna variabel var ett heltal som räknade antalet pulser från 

enkodern. Varje puls var 0.09°, då 30 inte är jämt delbart med 0.09 blev det där ett 

avrundningsfel. Anledningen till att positionen blev mer noggrann vid 360° och 1080° var att 

kvoten blev ett heltal då de delades med 0.09.     

 

Motorn behövde ett nolläge för att kunna mäta motorns position utifrån denna punkt. Två olika 

alternativ togs fram för att testas och jämföras. Det första som testades var Z-kanalen från 

enkodern vars resultat visas i testtabell B i bilaga 2. Då det skiljde exakt 4000 pulser, vilket 

motsvarar 360°, mellan varje stigande flank på Z-kanalen hamnade nollstället på samma punkt 

varje varv. Detta var därför en bra metod för att definiera motorns nolläge. Därefter testades 

halleffektsensorn. Som testtabell C visar varierade antalet pulser från enkodern vilket innebär 

att nollägets position varierar. Då motorn hela tiden hade samma utgångspunkt, Z-kanalens 

nolläge, borde antalet pulser vara lika många vid mätningarna. Då Z-kanalen gav ett bra resultat 

användes inte halleffektsensorn i rörelsesimulatorn.  
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14.4. Metod 

Under arbetet genomfördes två huvudsakliga tester på stegmotorn för att undersöka om den 

uppfyllde specifikationerna. Testerna utfördes på ett testsystem med en motor. Då två olika 

modeller av motorer användes i rörelsesimulatorn bör testerna genomförts på båda 

motortyperna för att garantera att alla motorerna uppfyller kraven.  

 

Test 2 som innebar en undersökning på hur motorns nolläge skulle definieras utfördes tidigt 

under arbetet. Anledningen till detta var att den fortsatta programmeringen byggde på den valda 

metoden. Detta medförde att programmeringskoden och utförandet av testet kunde förbättras. 

Testet utfördes endast då motorn roterade medurs, för att få ett noggrannare resultat skulle 

nolläget kontrollerats i båda varven. Detta prövades på enkodern senare i arbetet då 

halleffektsensorn redan valts bort. I bilaga 3 visas koden som användes vid testet. Metoden för 

att hitta nolläget fungerar endast då motorn roterar medurs och är inte ett optimalt sätt för att 

detektera stigande flank på Z-kanalen. Istället kan funktionerna rise och fall används. De 

anropar en funktion då signalen får en stigande respektive fallande flank. Hur dessa kan 

användas visas i bilaga 4. Både rise och fall användas för att nolläget ska bli detsamma i båda 

rotationsriktningarna. Då rotationen sker medurs är nolläget vid stigande flank och vid fallande 

flank när motorn roterar moturs.  

 

Vid testet av halleffektsensorns nolläge utnyttjades enkoderns nolläge då det redan var bekräftat 

att det var exakt vid tidigare tester. En alternativ metod för att undersöka halleffektsensorn är 

att genomföra testet på liknande sätt som testet för Z-kanalen. Då roterade motorn 20 varv för 

att sedan kontrollera att det var 360° mellan varje definierat nolläge. Testet av halleffektsensorn 

hade då varit oberoende av enkoderns Z-kanal.   

 

Test 1 genomfördes i ett senare stadie av arbetet vilket innebar att koden var mer utvecklad och 

genomtänkt, se bilaga 3. Då undersöktes motorns position i båda varven vilket ger ett noggrant 

resultat. Även detta test kan förbättras, bland annat hade fler mätningar kunnat utföras. Det blev 

vid vissa mätningar en felmarginal på motorns position som kan berott på ett avrundningsfel. 

Genom att sätta motor1.count till ett flyttal istället för ett heltal hade det bekräftats om felet 

berodde på avrundningsfel eller om det var en felmarginal på motorns position.  

 

Källorna som använts i arbetet har främst hämtats från biblioteket på Linköpings universitet. 

Böcker har använts i enstaka fall men då de snabbt blir omoderna är majoriteten av källorna 

tidskrifter. Datablad för produkterna som använts i rörelsesimulatorn har också angetts som 

källor. Dessa är hämtade från sidor där produkterna säljs och har blivit reviderade inom de tre 

senaste åren.    
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14.5. Framtida arbeten 

Fästet för tröghetssensorer behöver tillverkas och monteras samt motorlåda 1 behöver tillverkas 

i ABS-plast. 

 

Testerna som utfördes för att definiera motorns nolläge kan göras med en mer genomtänkt 

programmeringskod och genomföras i båda rotationsvarven. Halleffektsensorn testades endast 

med enkoderns Z-kanal som utgångspunkt i detta arbete, denna skulle även kunna testas 

oberoende av Z-kanalen. För att definiera motorns nolläge skulle flera olika typer av 

halleffektsensorer kunna testas. I detta projekt testades endast en analog sensor men även en 

digital halleffektsensor skulle kunna utvärderas. Att använda en analog sensor med större 

noggrannhet skulle också vara intressant att prova.  

 

Resultatet av arbetet blev en fungerade rörelsesimulator. Konstruktionen är monterad, kablarna 

är kopplade och alla axlar roterar enligt användarens önskemål. Programmeringskoden som 

används för att styra motor 1 beskrivs i bilaga 4, filerna Encoder.h, EncoderInit.cpp och 

EncoderMspInit.cpp från bilaga 1 användes också. Anledningen till att det endast är koden för 

en motor som beskrivs i rapporten är att den är upplagd på samma sätt för samtliga motorer.  

 

Det fortsatta arbetet består av att utföra tester på rörelsesimulatorn för att undersöka att 

kravspecifikationen uppfylls. Det fanns inte tid att testa noggrannheten på rörelsesimulatorn i 

detta arbete utan alla testerna genomfördes endast på ett testsystem med en motor. När 

rörelsesimulatorns noggrannhet är undersökt är nästa steg att kalibrera en tröghetssensor.  

 

Då tröghetsensorerna är temperaturkänsliga hade det varit intressant att göra praktiska tester för 

att ta reda på hur de påverkas av förändringar i rumstemperatur. Med hjälp av resultatet från 

dessa tester hade kalibreringen blivit mer noggrann.  
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15. Etiska aspekter och samhället 

Rörelsesimulatorer har stor påverkan på samhället då de hjälper till att förbättra produkter som 

används av både företag och privatpersoner. Den kan användas i industrin för att öka 

noggrannheten hos produkterna, till exempel i filmindustrin.  

 

Tröghetssensorer eller rörelsesimulatorer väcker inte några större etikfrågor i sig, men dess 

funktionalitet kan leda till förbättring av produkter där etikfrågorna är viktiga. Intressenter till 

den teknik som kan utvecklas är militären, företag samt privatpersoner. Det militära kan 

utveckla nya förbättrade försvarsmetoder samt övervakning. Företagen får möjlighet att 

utveckla tekniken och producera nya produkter som är intressanta för privatpersoner och andra 

företag. 

  

Drönare är en relativt ny uppfinning vars teknik använder sig av tröghetssensorer [24]. Denna 

teknik ger möjlighet till ökad övervakning i samhället vilket bidrar till en förbättrad säkerhet 

för privatpersoner. Troligtvis sker färre brott de i övervakade områdena och om ett brott begås 

är det lättare för polisen att hitta den skyldige [25]. Tyvärr har övervakningen inte bara positiva 

effekter. Det uppstår en konflikt mellan säkerhet och människans personliga integritet. Vissa 

människor anser att det är en trygghet medan andra känner ett obehag över att vara övervakad 

[26]. Det finns risk för att informationen från kamerorna sprids och hamnar i fel händer vilket 

kan få förödande konsekvenser för vissa människor. Om en person till exempel lever med dold 

identitet och bilder kommer ut att denna person vistas på en viss plats kan följderna bli 

allvarliga.  

 

Övervakningen kan även ske av privatpersoner, till exempel drönare som körs över tomter och 

tar bilder på trädgårdar eller in genom fönster. Denna typ av övervakning är svår att reglera då 

materialet lätt sprids och användning av materialet är dessutom inte begränsat på samma sätt 

som när samhället ansvarar över kamerorna. 

 

Det finns fler etiska dilemman än övervakning som uppstår från utvecklingen av tekniken som 

används vid rörelsesimulatorer och tröghetssensorer. Utvecklingen fortsätter vilket kommer 

leda till ytterligare etiska frågor i framtiden.     
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16. Slutsats 

Syftet med detta arbete var att konstruera en rörelsesimulator som Intuitive Aerial skulle 

använda för att kalibrera tröghetssensorer. Resultatet blev en färdigmonterad simulator gällande 

både det mekaniska och elektroniska. Det som återstår för att uppfylla målsättningen är att 

utföra tester på rörelsesimulatorn och bekräfta att alla kraven från kravspecifikationen uppfylls. 

 

En prioriterad egenskap hos rörelsesimulatorn var dess förmåga att stå still i en given position. 

Av den anledningen valdes stegmotorer för att styra simulatorn. Två tester utfördes på ett 

testsystem med en stegmotor för att kontrollera att kraven som listats i kravspecifikationen 

uppfylldes. Testen gick ut på att kontrollera motoraxelns position vid yttre belastning samt 

undersöka om Z-kanalen på en enkoder eller en halleffektsensor var mest lämpad för att 

definiera motorns nolläge. Distanshållare användes för att fästa tröghetsensorerna i 

rörelsesimulatorn. Med detta fäste var det enkelt att byta sensor vid kalibrering.   

 

Rörelsesimulatorn testades aldrig med en tröghetssensor kopplad till en dator vilket gör att det 

är svårt att utvärdera hur bra den fungerar i praktiken. Det finns ingen anledning att tro att 

rörelsesimulatorn inte kommer kunna kalibrera sensorerna.  

 

Metoden som använts där utvecklingen av rörelsesimulatorn delats upp i två har fungerat väl. 

Det har varit möjligt att korrigera konstruktionen efter att förändringar har gjorts med motorer 

och elektronik. Rörelsesimulatorn har även utvecklas för att det ska vara möjligt att göra både 

hård- och mjukvaruförändringar, enligt uppgiftsbeställarens önskemål.   

 

Det fortsatta arbetet innebär att utföra tester på rörelsesimulatorn för att undersöka dess 

noggrannhet och därefter testa att kalibrera en tröghetssensor. Det skulle även vara intressant 

att göra tester som undersöker hur tröghetsensorerna påverkas av temperaturförändringar. På 

detta sätt skulle kalibreringen kunna göras mer noggrann. 
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Bilaga 1. Konfigurering av timer 

Encoder.h 

#ifndef ENCODER_H 

#define ENCODER_H 

 

void EncoderInit(TIM_Encoder_InitTypeDef * encoder, TIM_HandleTypeDef * timer, TIM_TypeDef 

* TIMx, uint32_t maxcount, uint32_t encmode); 

 

#endif 

Main.cpp: 

#include "mbed.h" 

#include "Encoder.h" 

#define __HAL_TIM_GET_COUNTER(__HANDLE__) ((__HANDLE__)->Instance->CNT) 

#define __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(__HANDLE__)            (((__HANDLE__)-

>Instance->CR1 &(TIM_CR1_DIR)) == (TIM_CR1_DIR)) // inkluderar funktioner skrivna av Mbed 

 

TIM_Encoder_InitTypeDef encoder1; // definierar enkoder 1 

TIM_HandleTypeDef  timer1; // definierar timer 1 

 

int main() 

{ 

    EncoderInit(&encoder1, &timer1, TIM1, 0xffff, TIM_ENCODERMODE_TI12); // sätter att 

enkodern ska räkna både kanal A och B. Räknaren har 16-bitar och kan därför räkna upp till 65535 

 

    while(…)  

   { 

        uint16_t count1=0; // definierar count2 

        int8_t dir1; // definierar dir1 

 

        count1=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&timer1); // sätter count1 till värdet på timer1 

        dir1 = __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(&timer1); // dir1 kontrollerar om motorn 

roterar medurs eller moturs 

    } 

} 

 

EncoderMspInit.cpp 

#include "mbed.h" 

#ifdef TARGET_STM32F4 

 

void HAL_TIM_Encoder_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim) 

{ 

    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; 
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    if (htim->Instance == TIM1) { // TIM1_CH1: PA8, TIM1_CH2: PA9 

        __TIM1_CLK_ENABLE(); 

        __GPIOA_CLK_ENABLE(); 

        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9; // sätter pinnarna PA8 och PA9 

        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; // sätter pinnarna till alternate function, kan även 

sättas till input/output men sätts i detta fall till alternate function då de ska användas som timers 

        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN; // om pinnarna är okopplade sätts de låga 

        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // definierar signalernas hastighet 

        GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM1; // timer1 sätts till alternate function 1  

        HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); 

    }  

} 

#endif 

 

EncoderInit.cpp 

#include "mbed.h" 

 

void EncoderInit(TIM_Encoder_InitTypeDef * encoder, TIM_HandleTypeDef * timer, TIM_TypeDef 

* TIMx, uint16_t maxcount, uint32_t encmode) 

{ 

 

    timer->Instance = TIMx; 

    timer->Init.Period = maxcount; // sätter hur långt timern kan räkna som högst, sätts i main.cpp  

    timer->Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; 

    timer->Init.Prescaler = 0; 

    timer->Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; // Sätter att timern ska räkna alla 

pulser. Om det tex skulle stått DIV2 skulle endast varannan puls räknats.  

 

    encoder->EncoderMode = encmode; // sätter vilka inputs den ska räkna (A, B i detta fall), sätts i 

main.cpp 

 

    // IC1Filter = Input capture 1 filter, IC2Filter = Input capture 2 filter  

    encoder->IC1Filter = 0x0F; // definierar sampelfrekvensen och längden på det digitala filtret för 

insignalerna till timern 

    encoder->IC1Polarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING; 

    encoder->IC1Prescaler = TIM_ICPSC_DIV4; // Prescalern kan dela klockfrekvensen med en faktor 

1 till 65536 för att minska frekvensen 

    encoder->IC1Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI; // Definierar kanalens riktning 

(input/output) samt vilken input som används 

 

    encoder->IC2Filter = 0x0F;  

    encoder->IC2Polarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING; 

    encoder->IC2Prescaler = TIM_ICPSC_DIV4; 
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    encoder->IC2Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI; 

 

 

    if (HAL_TIM_Encoder_Init(timer, encoder) != HAL_OK) { 

        printf("Couldn't Init Encoder\r\n"); 

        while (1) {} 

    } 

 

    if(HAL_TIM_Encoder_Start(timer,TIM_CHANNEL_1)!=HAL_OK) { 

        printf("Couldn't Start Encoder\r\n"); 

        while (1) {} 

    } 

} 

 

Koden är hämtad från [27] och kommentarerna från [28]. 
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Bilaga 2. Testresultat 

 

Testtabell A. Resultat motorns position 

Angiven position 

[grader] 

Position enkoder 

medurs [grader] 

Position enkoder 

moturs [grader]  

1080:   

 1080,0 1080,0 

 1080,0 1080,0 

 1080,0 1080,0 

 1080,0 1080,0 

 1080,0 1080,0 

 1080,0 1080,0 

 1080,0 1080,0 

 1080,0 1080,0 

 1080,0 1080,0 

 1080,0 1080,0 

360:   

 360,0 360,0 

 360,0 360,0 

 360,0 360,0 

 360,0 360,0 

 360,0 360,0 

 360,0 360,0 

 360,0 360,0 

 360,0 360,0 

 360,0 360,0 

 360,0 360,0 

100:   

 100,08 100,08 

 100,08 100,08 

 100,08 100,08 

 100,08 100,08 

 100,08 100,08 

 100,08 100,08 

 100,08 100,08 

 100,08 100,08 

 100,08 100,08 

 100,08 100,08 

30:   

 30,06 30,06 

 30,06 30,06 
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 30,06 30,06 

 30,06 30,06 

 30,06 30,06 

 30,06 30,06 

 30,06 30,06 

 30,06 30,06 

 30,06 30,06 

 30,06 30,06 

 

 

 

Testtabell B. Resultat för Z-kanalens nolläge 

 

 

  

Testresultat Z-kanal från enkoder 

Antal pulser Antal grader Antal pulser 

(helvarv borttaget) 

Antal pulser 

(helvarv borttaget) 

705 63,45 705 63,45 

4705 423,45 705 63,45 

8705 783,45 705 63,45 

12705 1143,45 705 63,45 

16705 1503,45 705 63,45 

20705 1863,45 705 63,45 

24705 2223,45 705 63,45 

28705 2583,45 705 63,45 

32705 2943,45 705 63,45 

36705 3303,45 705 63,45 

40705 3663,45 705 63,45 

44705 4023,45 705 63,45 

48705 4383,45 705 63,45 

52705 4743,45 705 63,45 

56705 5103,45 705 63,45 

60705 5463,45 705 63,45 

64705 5823,45 705 63,45 

68705 6183,45 705 63,45 

72705 6543,45 705 63,45 

75705 6813,45 705 63,45 
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Testtabell C. Resultat för halleffektsensorns nolläge 

Testresultat halleffektsensorn 

Antal pulser Antal grader 

1562 140,58 

1559 140,31 

1610 144,90 

1611 144,99 

1574 141,66 

1611 144,99 

1610 144,90 

1610 144,90 

1530 137,70 

1610 144,90 

1593 143,37 

1579 142,11 

1594 143,46 

1517 136,53 

1491 134,19 

1610 144,90 

1532 137,88 

1481 133,29 

1607 144,63 

1599 143,91 

 

 

  



 

 61 

Bilaga 3. Programmeringskod vid tester 

Programmeringskod för test 1:  

 

#include "mbed.h" 

#include "Encoder.h" 

 

#define __HAL_TIM_GET_COUNTER(__HANDLE__) ((__HANDLE__)->Instance->CNT) 

#define __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(__HANDLE__)            (((__HANDLE__)-

>Instance->CR1 &(TIM_CR1_DIR)) == (TIM_CR1_DIR)) 

  

DigitalOut direction_motor1(PC_8); // direction_motor1 är en digital utsignal som styr motorns 

rotationsriktning. Utsignalen sätts till PC_8 på mikrokontrollern 

DigitalOut step_motor1(PC_5); // step_motor1 skickar pulser för att få motorn att rotera. Det är en 

digital utsignal som sätts till PC_5 på mikrokontrollern 

InterruptIn Z(PB_15); // Insignal som reagerar på stigande eller fallande flank 

Serial pc(USBTX, USBRX); // ger möjlighet att läsa och skriva till terminalen  

 

TIM_Encoder_InitTypeDef encoder1; 

TIM_HandleTypeDef timer1; 

 

uint16_t count1 = 0; 

bool zero_position = false; 

 

Ticker motor1_tick; // ticker kallar på en funktion regelbundet med en angiven periodtid  

Ticker encoder; 

 

struct motor 

    { 

        int position; 

        int step; 

        int DIR; 

        uint16_t count; 

    } motor1; 

 

void motor1_drive() // skickar pulser till step vilket får motorn att rotera 

{ 

    motor1.step = compl motor1.step; 

    step_motor1 = motor1.step; 

} 

 

void motor1_set_periodtime(float speed_motor1) // bestämmer periodtiden för motor1_tick som 

bestämmer hastigheten på motorn   

    { 

        float T; 

        float rad_puls = (1.8*3.1415926536)/(32*180); // räknar ut antalet radianer per puls 
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        float freq = speed_motor1/rad_puls; // beräknar frekvensen för motorn utifrån vinkelhastigheten 

(speed_motor1) som är angiven av användaren 

        T = 1/freq; 

        motor1_tick.attach(&motor1_drive, T/2); // sätter igång tickern motor1_tick, funktionen 

motor1_drive anropas med periodtiden T/2 sekunder 

    } 

 

void encoder1_position_check() // kontrollerar enkoderns postion  

    { 

        float encoder_degree1 = 0; 

        motor1.count=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&timer1); 

        if (motor1.DIR == 1) 

            { 

                encoder_degree1 = (motor1.count + 1)*0.09; 

            } 

        else  

            { 

                if (motor1.count == 0) 

                        { 

                            encoder_degree1 = 0; 

                        } 

                else 

                    { 

                        encoder_degree1 = (65536 - motor1.count)*0.09; 

                    } 

            } 

        if (encoder_degree1 >= motor1.position)  

            { 

                motor1_tick.detach(); // stänger av motorn om enkoderns postion är större eller lika med den 

angivna postionen för motorn 

                printf("encoder_degree = %f\r\n", encoder_degree1); 

            } 

    } 

 

int main () 

{ 

    float speed_motor1; 

     

    printf("Position motor1 \n"); 

    pc.scanf( "%d", &motor1.position); // hämtar motor1.position från terminalen 

    printf("Riktning motor1 (1 = medurs, 0 = moturs)  \n"); 

    pc.scanf( "%d", &motor1.DIR); // hämtar motor1.DIR från terminalen 

    printf("Vinkelhastighet (rad/s) motor1 \n"); 

    pc.scanf( "%f", &speed_motor1); // hämtar speed_motor1 från terminalen 

 

    //counting on both A&B inputs, 4 ticks per cycle, full 16-bit count 

    EncoderInit(&encoder1, &timer1, TIM1, 0xffff, TIM_ENCODERMODE_TI12); 
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    direction_motor1 = motor1.DIR; 

    motor1_set_periodtime(speed_motor1); // anropar på funktionen motor1_set_periodtime 

    encoder.attach(&encoder1_position_check, 0.0005); // sätter igång tickern encoder. Funktionen 

encoder1_position_check anropas med periodtiden 0,0005 sekunder 

} 

 

Progammeringskod test 2, nolläge Z-kanal enkoder: 

#include "mbed.h" 

#include "Encoder.h" 

 

#define __HAL_TIM_GET_COUNTER(__HANDLE__) ((__HANDLE__)->Instance->CNT) 

#define __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(__HANDLE__)            (((__HANDLE__)-

>Instance->CR1 &(TIM_CR1_DIR)) == (TIM_CR1_DIR)) 

 

DigitalOut direction(PC_8); // direction_motor1 är en digital utsignal som styr motorns 

rotationsriktning. Utsignalen sätts till PC_8 på mikrokontrollern 

DigitalOut step(PC_5); // step_motor1 skickar pulser för att få motorn att rotera. Det är en digital 

utsignal som sätts till PC_5 på mikrokontrollern 

DigitalIn Z(PB_15); // Digital insignal som från enkodern som definierar motorns nolläge då den går 

från låg till hög  

 

TIM_Encoder_InitTypeDef encoder1; 

TIM_HandleTypeDef  timer1; 

 

int main () 

{ 

    int DIR = 1; 

    float step_degree = 1.8f; // antalet grader motorn rör sig per steg  

    int position = 360; // den angivna positionen  

    int microstep = 32; // mikrosteg 

    step = 0; 

    int num_steps = microstep*(position/step_degree); // beräknar hur många steg motorn ska ta för att 

röra sig till en given position  

    direction = DIR; 

 

EncoderInit(&encoder1, &timer1, TIM1, 0xffff, TIM_ENCODERMODE_TI2); 

 

    int a = 0;  

    int Zprev = 0 

    uint16_t count1=0; 

    int8_t dir1; 

 

while (a < num_steps) // reglerar så motor tar rätt antal steg för att roteras till angiven position 

        {  

            count1=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&timer1); 

            dir1 = __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(&timer1); 

             

// kollar nolläge för Z signalen 
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            if (Z == 0) 

                { 

                    Zprev = 0; 

                } 

                 

            else if (Z != Zprev and Z == 1) // enkoderns Z-kanal har sitt nolläge vid stigande flank  

                { 

                    Zprev = Z; 

                    printf("Nollpunkt Z vid %d\r\n", count1 ); 

 

// skickar pulser till motordrivaren så den roterar. wait bestämmer motorns hastighet   

            step = 1; 

            wait(0.0001); 

            step = 0; 

            wait(0.00065); 

            a++; 

        }        

} 

 

Programmeringskod test 2, nolläge halleffektsensor: 

#include "mbed.h" 

#include "Encoder.h" 

 

#define __HAL_TIM_GET_COUNTER(__HANDLE__) ((__HANDLE__)->Instance->CNT) 

#define __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(__HANDLE__)            (((__HANDLE__)-

>Instance->CR1 &(TIM_CR1_DIR)) == (TIM_CR1_DIR)) 

 

DigitalOut direction(PC_8); // direction_motor1 är en digital utsignal som styr motorns 

rotationsriktning. Utsignalen sätts till PC_8 på mikrokontrollern 

DigitalOut step(PC_5); // step_motor1 skickar pulser för att få motorn att rotera. Det är en digital 

utsignal som sätts till PC_5 på mikrokontrollern 

DigitalIn Z(PB_15); // Digital insignal som från enkodern som definierar motorns nolläge då den går 

från låg till hög  

AnalogIn Hall(PB_0); // Analog insignal från halleffektsensorn 

 

TIM_Encoder_InitTypeDef encoder1; 

TIM_HandleTypeDef  timer1; 

 

int main () 

{ 

    int DIR = 1; 

    float step_degree = 1.8f; // antalet grader motorn rör sig per steg  

    int position = 360; // den angivna positionen 

    int microstep = 32; // mikrosteg 

    step = 0; 

    int num_steps = microstep*(position/step_degree); // hur många steg motorn ska ta för att röra sig till 

en given position  
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    direction = DIR; 

    EncoderInit(&encoder1, &timer1, TIM1, 0xffff, TIM_ENCODERMODE_TI2); 

    int a = 0;  

    int Zprev = 0; 

    float Hall_prev = 0.0; 

    uint16_t count_hall = 0; 

    uint16_t count_noll = 0; 

    uint16_t count1=0; 

    int8_t dir1; 

 

    while (a < num_steps) // reglerar så motor tar rätt antal steg för att roteras till angiven position  

        {  

            count1=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&timer1); 

            dir1 = __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(&timer1); 

            

// kollar nolläge för Z signalen 

            if (Z == 0)  

                { 

                    Zprev = 0; 

                } 

                 

            else if (Z != Zprev and Z == 1) // enkoderns nolläge är då Z går från låg till hög  

                { 

                    Zprev = Z; 

                    printf("Nollpunkt Z vid %d\r\n", count1 ); 

                    wait(1); 

                    a = 0; // nollställer a vid Z nollställe för att börja röra sig lika långt varje gång oavsett var 

motorn börjar 

                    count_noll = count1; // count_noll är antalet pulser enkodern rört sig då den kommit till 

enkoderns nolläge 

                }  

// kollar nolläge för halleffektsensorn  

            if (Hall.read() > Hall_prev) // tar fram största värdet på insignalen från halleffetsensorn  

                { 

                   Hall_prev = Hall.read();  

                   count_hall = count1 - count_noll; // tar minus count_noll för att count_noll är Z nollställe 

och antal pulser fram dit kan bli olika gång till gång. count_hall är antalet pulser mellan enkoderns 

nolläge och halleffektsensorns nolläge   

                } 

// skickar pulser till motordrivaren så den roterar. wait bestämmer motorns hastighet                

            step = 1;  

            wait(0.0001); 

            step = 0; 

            wait(0.00065); 

            a++; 

        }            

    printf("Nollpunkt Hall vid %d\r\n", count_hall ); 

}   
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Bilaga 4. Programmeringskod för en motor  

#include "mbed.h" 

#include "Encoder.h" 

 

#define __HAL_TIM_GET_COUNTER(__HANDLE__) ((__HANDLE__)->Instance->CNT) 

#define __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(__HANDLE__)            (((__HANDLE__)-

>Instance->CR1 &(TIM_CR1_DIR)) == (TIM_CR1_DIR)) 

  

DigitalOut direction_motor1(PC_8); 

DigitalOut step_motor1(PC_5); 

InterruptIn Z1(PA_11); 

Serial pc(USBTX, USBRX); 

 

TIM_Encoder_InitTypeDef encoder1; 

TIM_HandleTypeDef timer1; 

 

uint16_t count1 = 0; 

bool zero_position_1 = false; 

 

Ticker motor1_tick; // ticker används för att anropa en funktion regelbundet med en viss periodtid 

Ticker encoder1_tick; 

 

struct motor  

    { 

        int position; 

        int step; 

        int DIR; 

        uint16_t count; 

    } motor1; 

 

void falling_edge_1(void) // när en fallande flank detekteras anropas denna funktion 

    { 

        count1 = motor1.count; 

        printf("Nollpunkt Z vid %d\r\n", count1); 

        zero_position_1 = true; 

    } 

     

void rising_edge_1(void) // när en stigande flank detekteras anropas denna funktion 

    { 

        count1 = motor1.count; 

        printf("Nollpunkt Z vid %d\r\n", count1); 

        zero_position_1 = true; 

    } 

 

void motor1_drive() // skickar ut pulser till step vilket får motorn att rotera 

{ 

    motor1.step = compl motor1.step; 
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    step_motor1 = motor1.step; 

} 

 

void motor1_set_periodtime(float speed_motor1) // bestämmer periodtiden för tickern motor1_tick och 

startar motorn 

    { 

        float T; 

        float rad_puls = (1.8*3.1415926536)/(32*180); 

        float freq = speed_motor1/rad_puls; 

        T = 1/freq; 

        motor1_tick.attach(&motor1_drive, T/2); 

    } 

 

void encoder1_position_check() // beräknar motorns position med enkodern 

    { 

        float encoder_degree1 = 0; 

        motor1.count=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&timer1); 

        if (motor1.DIR == 0) 

            { 

                encoder_degree1 = (motor1.count + 1)*0.09; 

            } 

        else  

            { 

                if (motor1.count == 0) 

                        { 

                            encoder_degree1 = 0; 

                        } 

                else 

                    { 

                        encoder_degree1 = (65536 - motor1.count)*0.09; 

                    } 

            } 

         

        if (encoder_degree1 > 90)  

            { 

                motor1_tick.detach(); // stannar motorn då rotationsvinkeln är eller har passerat 90 grader 

                encoder1_tick.detach(); 

            } 

             

        if (encoder_degree1 >= motor1.position)  

            { 

                motor1_tick.detach(); // stannar motorn då rotationsvinkeln är eller har passerat användarens 

önskade position 

                encoder1_tick.detach(); 

                printf("vinkel encoder motor1 = %f\r\n", encoder_degree1); 

            } 

    } 
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void find_zero_1()  

    { 

        if (zero_position_1 == true) 

            { 

                motor1_tick.detach(); // om motorn nått sitt nolläge stannas motorn 

                encoder1_tick.detach(); 

            } 

        zero_position_1 = false; 

    } 

 

int main ()  

{ 

    float speed_motor1; 

     

// hämtar data från användaren 

    printf("Position motor1, nollage tryck 1 \n"); 

    pc.scanf( "%d", &motor1.position);  

    printf("Riktning motor1 (1 = medurs, 0 = moturs)  \n"); 

    pc.scanf( "%d", &motor1.DIR);  

    printf("Vinkelhastighet (rad/s) motor1 \n"); 

    pc.scanf( "%f", &speed_motor1);  

    EncoderInit(&encoder1, &timer1, TIM1, 0xffff, TIM_ENCODERMODE_TI12); 

     

     // kollar nolläge för Z-signalen, om DIR = 1 är nolläget vid stigande flank, om DIR = 0 är nolläget 

vid fallande flank 

   if (motor1.DIR == 1) 

        { 

            Z1.rise(&rising_edge_1); 

        } 

    else  

        { 

            Z1.fall(&falling_edge_1);  

        } 

     

    direction_motor1 = motor1.DIR; 

    motor1_set_periodtime(speed_motor1); // anropar på funktionen som beräknar periodtiden för 

pulserna till motorn 

    if (motor1.position == 1) // om användaren angett att motorn ska rotera till nolläget anropas 

funktionen find_zero, annars anropas funktionen encoder1_position_check. Båda funktionerna anropas 

regelbundet med hjälp av tickern enkoder1, periodtiden är 0,5 ms 

        {  

            encoder1_tick.attach(&find_zero_1, 0.0005); 

        } 

    else 

        { 

            encoder1_tick.attach(&encoder1_position_check, 0.0005);  

        }   

} 
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