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Radio antennas are made with different characteristics to fit different applications. One of 
these characteristics is the directivity of the antenna. How to design the antenna to get the 
required directivity can be calculated. To control that the actual directivity and the calculated 
directivity of the antenna are equivalent, the directivity of the antenna can be measured. 
Detectus AB is developing a measurement system to measure the antenna directivity and to 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företaget Detectus AB i Malung tillverkar och säljer EMC-scannrar (Electro Magnetic 
Compatibility) för mätning av elektromagnetisk strålning från bl.a. kretskort och 
mobiltelefoner. De som köper scannrarna är i behov av att kunna mäta om deras 
produkter håller de krav som gäller för elektromagnetisk kompatibilitet. På detta sätt 
kan ett företag i ett tidigt skede upptäcka och rätta till eventuella konstruktionsfel och 
på så sätt spara tid och pengar.  
 
Detectus har sedan en tid haft idén att bygga en liknande scanner för att mäta upp 
radioantenners riktningskaraktäristik. Antenntillverkare bygger idag antenner utifrån 
matematiska modeller och har ofta begränsade möjligheter att göra exakta mätningar 
på antennernas faktiska riktningskaraktäristik. På Detectus har man nu bestämt sig för 
att realisera idén om en antennscanner. Min uppgift har varit att inom ramarna för ett 
tiopoängs examensarbete inom elektroteknik gå från idé till en prototyp för denna 
antennscanner. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete har varit att så långt det gått inom de givna 
tidsramarna utveckla en fungerande radioantennscanner åt Detectus AB. 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet har varit att utveckla och färdigställa den rotortiltanordning 
med tillhörande motorstyrning som skall användas för att rotera och tilta den antenn 
som skall mätas vid en scanning. Detectus har för denna rotortilt satt nedanstående 
kravspecifikation.  

1.3.1 Kravspecifikation 

Kravet som ställdes var att rotortiltanordningen skulle ha följande egenskaper: 
• Den skall kunna rotera ca: 400 grader (1.1 varv) och tilta ca: ±50 grader. 
• Den skall kunna stanna på en grad när, vilket innebär en noggrannhet på ca: 

0,4 grader. 
• Rotationscentrum och tiltcentrum skall vara desamma för antennen som skall 

mätas. 
• Drivningen och positioneringen skall ske med hjälp av stegmotorer. 
• Den skall klara av att hantera en antenn med längden 3 meter och med en 

jämnt fördelad vikt på 8 kg och fortfarande hålla övriga krav. 
• Konstruktionen skall i möjligaste mån vara sådan att programmeringen av 

stegmotorerna underlättas. 
• Konstruktionen skall vara sådan att den egna elektromagnetiska strålningen vid 

stillastående är så liten att den kan försummas vid en mätning. 
• Materialkostnaden för konstruktionen får ej överstiga 20 000 kronor. 
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1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts är att arbetet endast innefattar konstruktionen av en 
fungerande stegmotorstyrd rotortilt. I detta ingår att skriva ett motorstyrningsprogram 
för körningen av rotortilten. Programmeringen innefattar däremot inte skrivande av 
motorstyrningsprogram för den färdiga antennscannern utan endast skrivandet av ett 
testprogram för att provköra rotortilten i alla avseenden som krävs för att kontrollera 
att specifikationen hålls.   

 

2 Teori 

2.1 Radioantenner 

Informativt om radioantenner och dess egenskaper. Information hämtad från [1], [2] 
och [3]. 

2.1.1 Grunder 

En antenn är en elektrisk komponent som är konstruerad för att avge och ta emot 
elektromagnetisk strålning. Antenner är uppbyggda av elektrisk ledande element av 
olika storlek och form beroende på vilka egenskaper hos antennen man eftersträvar. 
En antenns egenskaper kan beskrivas med ett antal parametrar. Dessa är: 
 

• Resonansfrekvens – En antenn konstrueras vanligtvis för ett visst 
frekvensområde centrerat kring en specifik resonansfrekvens, vid vilken den 
är som mest effektiv. Storleken på det frekvensområde som begränsas av 
punkterna där amplituden sjunkit 3 dB i förhållande till amplituden vid 
resonansfrekvensen, mäts i bandbredd. 

• Förstärkning (gain) – Förhållandet i dB mellan en antenns strålningsintensitet 
i den riktning där strålningsintensiteten är som starkast och 
strålningsintensiteten hos en referensantenn, vanligtvis en isotropisk antenn 
(dBi) eller en dipolantenn (dBd).  

• Riktningskaraktäristik – En antenn kan inte förstärka någon signal. Däremot 
kan den konstrueras så att strålningen från antennen distribueras på ett 
önskvärt sätt. Riktningskaraktäristiken beskriver hur antennen strålar i alla 
riktningar. Riktningskaraktäristiken varierar i praktiken med frekvensen. 

• Impedans – Antennens elektriska komplexa motstånd. 
• Polarisation – Den parameter som anger hur det utstrålade elektriska fältet är 

orienterat i förhållande till jordens yta. 
• Effektivitet – Förhållandet mellan den påförda effekten och den utstrålade 

effekten. 
 

En antenn har också den egenskapen att den generellt sätt är lika bra på att sända 
som att ta emot elektromagnetisk strålning.  
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Det finns många olika antennkonstruktioner. Till de vanligaste hör dipolantennen, 
monopolantennen och Yagi-Uda-antennen. Dipolantennen är uppbyggd av två raka 
ledare pekande i motsatt riktning och med en ände av varje ledare ansluten till en av 
sändarens/mottagarens två anslutningar och den andra änden hängande i luften. Se 
Figur 1. 
 

 
Figur 1. Dipolantenn. Ansluten till koaxialkabel. 

 
Monopolantennen är en variant av dipolantennen där den ena halvan av antennen 
ersatts med ett jordplan i rät vinkel mot den kvarvarande halvan. Med ett tillräckligt 
stort jordplan fungerar monopolantennen precis som en dipolantenn. Beträffande 
riktningskaraktäristik är dipolantennen rundstrålande i rät vinkel mot antennens axel, 
men den har kraftiga utsläckningar i axelns förlängning.  
 
Yagi-Uda-antennen är en riktad variant av dipolantenn. Den är uppbyggd av ett 
dipolelement samt passiva element som inte är anslutna till sändaren/mottagaren. De 
passiva elementen riktar antennens strålning genom att de fungerar som reflektorer 
och direktorer. 

2.1.2 Polärdiagram 

Ett polärdiagram är en grafisk beskrivning av en antenns riktningskaraktäristik. För 
att ge en lättöverskådlig bild av riktningskaraktäristiken bör ett polärdiagram vara 
tredimensionellt. Vanligtvis ges dock polärdiagram som ett eller två tvådimensionella 
diagram. Ett polärdiagram bestående av två tvådimensionella diagram visar 
riktningskaraktäristiken i vertikalplanet och horisontalplanet. Det är sedan upp till 
läsaren att tolka de två diagrammen som en tredimensionell bild, se Figur 2. Om 
endast ett diagram ges visar detta oftast riktningskaraktäristiken i horisontalplanet.  
Polärdiagram är i regel presenterade med en logaritmisk skala och med dB som 
enhet. De är generellt sett också normaliserade med den högsta nivån vid 
diagrammets yttersta streck (0 dB) och därefter graderade i negativa dB in mot 
centrum.  
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Figur 2. Polärdiagram för en dipolantenn. (a) visar polärdiagrammet för vertikalplanet, (b) visar 

polärdiagrammet för horisontalplanet och (c) visar det tredimensionella polärdiagrammet. 

2.1.3 Detectus Antennscanner 

Den antennscanner som Detectus utvecklar planeras fungera på följande sätt: En 
mätantenn placeras på ett trebensstativ och antennen kopplas till en 
spektrumanalysator. Spektrumanalysatorn kopplas till en PC med för ändamålet 
avsedd mjukvara. På lämpligt avstånd till mätantennen placeras ytterligare ett 
trebensstativ på vilken rotortilten är monterad. Den antenn som skall mätas fästes på 
rotortilten och till antennen kopplas en signalgenerator. De båda antennerna riktas in 
mot varandra och därefter inleds insamlingen av mätdata. 
 
Signalgeneratorn genererar ett, genom mjukvaran, förutbestämt antal signaler med 
olika frekvens. Radiovågorna sänds ut av antennen som skall mätas. Mätantennen tar 
upp radiovågorna och deras amplitud mäts med hjälp av spektrumanalysatorn och 
sparas i PC:n tillsammans med övriga data om mätningen. Rotortilten flyttar sedan 
antennen som skall mätas till en ny position och förfarandet upprepas.  
 
När mätpunkter insamlats för ett helt varv i alla tiltvinklar används mätdatan för att 
med hjälp av mjukvaran i PC:n konstruera ett tredimensionellt polärdiagram för 
antennen som mätts. För varje frekvens som mätts upp konstrueras ett 
tredimensionellt polärdiagram. Om datainsamlingen varit tillräckligt omfattande skall 
man i datorn med hjälp av ett dragreglage sedan kunna välja vilken frekvens man vill 
se polärdiagram för. Detta skall i sin tur generera en sömlös övergång mellan de olika 
polärdiagrammen. 
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På detta sätt ges användaren en mycket god bild av hur antennens lober ser ut vid 
olika frekvenser. Det blir då också mycket lätt att upptäcka om den modell, utifrån 
vilken antennen är byggd, är korrekt. 

 

2.2 Stegmotorer 

Informativt om stegmotorer och deras funktion. Information hämtad från [4] och [5]. 

2.2.1 Grunder 

En stegmotor är en variant av den synkrona växelströmsmotorn. Den är vanligtvis 
uppbyggd av en permanentmagnetiserad rotor och en stator av lindad koppartråd. 
Det finns olika typer av stegmotorer. De som användes i rotortilten och de som det 
redogörs för här är de så kallade 2-fas stegmotorerna.  
 
I sin enklaste form har rotorn en nordpol och en sydpol. Statorns lindningar är 
lindade så att varje lindning ger en nordpol och en motstående sydpol och dessa 
poler ligger förskjutna 90° i förhållande till varandra. Om båda lindningarna 
spänningssätts med samma polaritet kommer rotorns nordpol att attraheras av 
lindningarnas sydpoler och rotorns nordpol kommer att ställa sig i ett läge mitt 
mellan de två sydpolerna. Om polariteten för den ena lindningen vänds kommer 
nord- och sydpolen för den lindningen att byta plats och rotorn kommer att vrida sig 
och återigen ställa sig med sin nordpol mellan de två sydpolerna. Rotorn har då 
flyttat sig 90°. Genom att upprepa denna sekvens för de båda lindningarna kommer 
rotorn att rotera i steg om 90°, se Figur 3. Detta kallas för helsteg. 
 

 
Figur 3. Helstegssekvens, 4 steg per varv. (a)-(d) visar rotorns position för de fyra olika magnetiska 

flödena orsakade av motsvarande lindningsströmmar. 
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Om båda lindningarna spänningssätts med samma polaritet och spänningen till den 
ena lindningen därefter bryts, kommer rotorn att flytta sig från en position mellan de 
båda sydpolerna till den sydpol vars lindning är spänningssatt. Rotorn har då flyttat 
sig 45°. Om den ej använda lindningen åter spänningssätts, nu med omvänd 
polaritet, kommer rotorn att flytta sig ytterligare 45° grader framåt. Genom att 
upprepa sekvensen för de båda lindningarna kommer rotorn att rotera i steg om 45°. 
Detta kallas för halvsteg. 
 
Genom att kontrollera strömstyrkan till de båda lindningarna och på så sätt få 
rotorns nordpol att stanna närmare den ena sydpolen än den andra, kan man få 
rotorn att rotera i än mindre steg. Detta kallas för mikrosteg. 
 
En stegmotor med permanentmagnetiserad rotor är i praktiken uppbyggd så att 
rotorn inte bara har en nord- och sydpol utan ett stort antal nord- och sydpoler för 
att på så sätt minska storleken på helstegen, se Figur 4. Förutom stegmotorer med 
permanentmagnetiserad rotor, finns motorer utan permanentmagnetisering, s.k. 
variabel reluktans-motorer, och motorer som kombinerar de två teknikerna, s.k. 
hybridmotorer. 
 

 
Figur 4. Principskiss för stegmotor med permanentmagnetiserad rotor. 
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3 Genomförande 

3.1 Mekanik 

Beslut och bakomliggande resonemang vid utveckling av mekaniken. 

3.1.1 Gammal prototyp 

Detectus hade redan tidigare utvecklat en prototyp för en rotortilt till en 
antennscanner. Inledningsvis blev uppgiften att utreda om vidare konstruktion skulle 
bygga på denna gamla prototyp eller om en helt ny konstruktion skulle utvecklas.  
 
Den gamla prototypen hade konstruerats på ett sådant sätt att den framför allt inte 
skulle avge någon elektromagnetiskt strålning samt att den tänkta elektroniken skulle 
få plats. På grund av problem med den tänkta styrelektroniken (se kapitlet 
Elektronik) hade dock ett nytt motorstyrningskort och med det en ny 
strömförsörjningsenhet beställts. Detta innebar att en möjlighet att minska 
konstruktionens fysiska mått oavsett om den nya prototypen skulle komma att bygga 
på den gamla prototypen eller om en helt ny prototyp skulle utvecklas.  
 
Den gamla prototypen kan ses i bilaga 8.1. För att minska den elektromagnetiska 
strålningen var tanken med den gamla prototypen att försöka hålla nere antalet 
öppningar i konstruktionen samt att hålla nere storleken på dessa [6]. På grund av 
detta skulle kraften till både rotationsrörelsen och tiltrörelsen överföras genom 
samma öppning.  
 
Genom öppningen på konstruktionens ovansida sitter axeln för rotationsrörelsen 
monterad. På axeln sitter hållaren för tiltskivan monterad. Rotation av axeln medför 
på så sätt direkt rotation av tiltskivan. Rotationsaxelns centrum är ihåligt och i detta 
hålrum löper en genomgående axel för tiltrörelsen. På detta sätt kan kraften till både 
rotationsrörelsen och tiltrörelsen överföras genom en och samma öppning.  
Axlarna kan dessutom monteras med ett mycket litet avstånd till varandra och till 
öppningens kant. Axlarna styrs individuellt av varsin stegmotor.  
 
Två huvudsakliga problem finns med denna konstruktion. Det första problemet är 
att en rotationsrörelse automatiskt medför en tiltrörelse eftersom kuggkransen på 
tiltskivan vid en rotationsrörelse kommer att röra sig i förhållande till tiltaxeln. Detta 
innebär att rotationsaxeln och tiltaxeln måste köras samtidigt och med samma 
hastighet vid en rotationsrörelse. Ett sådant problem går givetvis att lösa, men 
programmeringen av rotationsrörelsen försvåras till viss del. Det andra problemet är 
att en viss fjädrande effekt i tiltskivan och den tvärgående axel på vilken den är 
monterad är möjlig. Detta ger upphov till en risk för överkuggning i 
kraftöverföringen mellan tiltaxeln och tiltskivan.  
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Ett problem som inte i första hand är ett konstruktionsproblem utan som mer hör 
samman med specifikationen är att centrum för tiltrörelsen och centrum för 
rotationsrörelsen i en sådan konstruktion är desamma endast i en punkt på tiltskivan. 
Det innebär att en antenn som placeras på skivan kommer att ligga ovanför 
tiltcentrum, vilket i sin tur innebär att antennens rotationscentrum inte kommer att 
vara detsamma om antennen tiltas som om antennen ligger horisontellt. Detta skulle 
kunna påverka mätresultatet. Se jämförande skiss i Figur 5.  
 
Mot detta beslutades att en helt ny prototyp skulle utvecklas. 
 

 
Figur 5. Principskiss för tiltning med antenn placerad ovanför tiltcentrum. 

 

3.1.2 Ny prototyp 

Utgångspunkten vid konstruktionen av den nya prototypen var att försöka lösa 
rotationsrörelsen och tiltrörelsen på ett sådant sätt att programmering och montering 
underlättas. Liksom för den gamla prototypen beslutades att mekaniken och 
motorerna för rotation och tilt skulle monteras samlat i en enkelt demonterbar 
överbyggnad och att övrig elektronik skulle monteras i själva inkapslingen. Det skulle 
medföra förenkling vid tillverkning, montering och service.  
 
En önskan från Detectus sida var att drivning av axlar samt utväxling i så stor 
utsträckning som möjligt skulle ske med kuggremmar. Detta för att minska 
överföringen av eventuella resonansljud från motorerna till den mekaniska 
konstruktionen. Resonansljud härstammande från motorer hade enligt tidigare 
erfarenhet givit upphov till akustiska problem i andra konstruktioner.  
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Flera alternativa konstruktioner diskuterades. Inledningsvis föddes flera förslag där 
både motorn för rotationsfunktionen och motorn för tiltfunktionen förutsattes vara 
fast monterade i överbyggnaden och i förhållande till varandra. Kravet att rotortilten 
bara skulle behöva kunna rotera ca: 400 grader och inte ett oändligt antal varv gav 
dock möjligheten att en motor skulle kunna följa hela rörelsen runt med 
förutsättning att kablaget var tillräckligt. Detta öppnade för en konstruktion där 
rotationsfunktionen och tiltfunktionen skulle kunna konstrueras helt separat utan 
hänsyn till varandra. Härvid ansågs den enklaste lösningen på problemet vara att låta 
tiltkonstruktionen vara monterad på rotationskonstruktionen.  
 
För att på ett stabilt sätt kunna bära vikten av motorn och mekaniken för 
tiltkonstruktionen, bestämdes att rotorkonstruktionen skulle bestå av en roterbar 
cirkulär skiva vilande på någon form av kullagrad avlastning i skivans ytterkant. För 
drivningen av skivan bestämdes att en centrummonterad kuggad axel samt en 
kuggrem mellan skivans axel och motorns axel skulle användas. 
 
Tiltkonstruktionen konstruerades med två huvudsakliga utgångspunkter; ett fritt 
tiltcentrum och en linjär rörelse. Ett fritt tiltcentrum innebär i detta fall att antennen 
som skall fästas i tiltkonstruktionen kan fästas så att dess centrum sammanfaller med 
tiltrörelsens centrum för att undvika problemen nämnda i föregående kapitel. 
Anledningen till strävan efter en linjär tiltrörelse var på grund av att detta i hög grad 
skulle underlätta programmeringen av stegmotorn för tiltrörelsen. Det insågs att 
någon form av konstruktion med ett cirkulärt skenstyrningssystem – 
bågstyrningssystem skulle kunna tillgodose de två kraven.  
 
För drivningen av tiltrörelsen bestämdes att kuggremmar skulle användas. En rem 
fäst längs en båges ytterkant skulle kunna användas för att flytta denna båge i sin 
styrning. Det beslutades att motorn för tiltrörelsen skulle monteras på rotorskivans 
underdel för att minska den elektromagnetiska strålningen. Det skulle emellertid 
medföra att öppningar i rotorskivan skulle bli tvungna att göras för genomförningen 
av kuggremmarna. Fördelen med att ha rotorskivans ovansida fri och att slippa bygga 
någon inkapsling för motorn ansågs dock väga tyngre än nackdelen med att ha 
öppningar för kuggremmarna. 

 
På grund av den mindre storleken på det nya motorstyrningskortet och den nya 
strömförsörjningsenheten fanns som tidigare nämnts möjlighet att avsevärt minska 
storleken på den nya prototypen i jämförelse med den gamla prototypen. Detta 
skulle vara eftersträvansvärt med tanke på vikt och stabilitet vid montering på 
trebensstativ. För att kunna ge plats åt infästning av större antenner ansågs det dock 
behövas en diameter på rotorskivan av mellan 200 och 400 mm, vilket skulle 
innebära en förstoring av vissa mått i jämförelse med den gamla prototypen. En 
minskning av den nya prototypens höjd kunde i dock göras. 
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3.2 Elektronik 

Beslut och bakomliggande resonemang vid utveckling av styrsystem. Information 
hämtad från Aratron AB [7] och Trinamic [8]. 

3.2.1 Hårdvara 

För att underlätta under det inledande utvecklingsarbetet, beslutades att de 
stegmotorer som för tillfället användes i Detectus EMC-scanner skulle användas så 
långt som det var möjligt. Dessa motorer var av typen KH42JM2-801 (se ). 
Motorerna har 200 helsteg per varv, vilket innebär 1,8 grader per helsteg. Motorerna 
klarar 850 mA kontinuerligt. 
 
Som tidigare nämnts hade för ändamålet införskaffats ett nytt styrkort för 
stegmotorerna. Kortet, ett TMCM 310 från Trinamic, hade tidigare inte testkörts av 
Detectus, varför det kom att ingå i arbetet att även lära sig hur kortet fungerade och 
hur dess funktioner på bästa sätt kunde implementeras i konstruktionen av 
rotortilten. Kortet var även nytt för den svenska återförsäljaren Aratron och en 
sekundär uppgift blev därför också att informera om eventuella problem med kortet 
gentemot Aratron.  
 
Styrkortet, TMCM 310, hade många funktioner som underlättade arbetet med 
styrningen av stegmotorerna. Några av de funktioner som kom att användas i stor 
utsträckning var seriekommunikationen via RS-232, den automatiska genereringen av 
ramper (pulsfrekvens) på kortet och möjligheten att istället för att skicka 
kommandon i form av binärkod över serieporten, skicka kommandon i form av 
ASCII-kod (s.k. ASCII-mode). 
 
Under Detectus konstruktion av den första prototypen för en rotortilt hade man 
stött på vissa problem kopplade till det gamla styrkortet. Ett av de större problemen 
var att man efter att ha stannat en motor inte kunde få motorn att stå stum i 
stoppläget samtidigt som man belastade den. Detta var ett krav som måste hållas om 
längre och tyngre antenner skulle kunna roteras och tiltas. Problemet kunde dock 
lösas på ett enkelt sätt eftersom det nya styrkortet medgav möjlighet att skicka en 
ställbar viloström genom motorns lindningar och på så sätt låsa motorn i det läge 
den befann sig när den stannat. 
 

3.2.2 Mjukvara 

För att kunna testa motorstyrningskortet, motorerna och slutligen den färdiga 
rotortilten behövdes ett lämpligt testprogram. Detectus hade för att kunna testa sina 
EMC-scannrar utvecklat ett program i Delphi för att kunna kommunicera med och 
skicka kommandon till det gamla styrkortet. Detta program modifierades för att 
kunna användas som testprogram för rotortilten. Det modifierades i den mening att 
programskalet med delar av tidigare användargränssnitt och rutiner för 
seriekommunikation behölls och övriga delar ersattes med nya delar anpassade för 
det nya motorstyrningskortet och för rotortiltens positionering i form av grader 
istället för som tidigare, millimeter. 
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För att i så stor utsträckning som möjligt underlätta och förbereda för den 
kommande programmeringen av mjukvaran för antennscannersystemet, lades vikt 
vid att konstruera testprogrammet så att de ingående funktionerna skulle kunna 
återanvändas. 
 
Ett problem med att få kommunikationen mellan dator och styrkort att fungera, 
visade sig bero på att kortet i sin fabriksinställning var inställt på att svara med en 
repetition av senast mottagna tecken, s.k. echo-back. På grund av att rutinen för att 
skicka kommandon till kortet inte var konstruerad för att hantera kollationeringar 
resulterade det i att kommunikationen med kortet havererade. Problemet löstes 
genom att slå av echo-back-funktionen i initieringsskedet. 
 
Vidare under programkonstruktionen upplevdes problem med kommunikationen i 
ASCII-mode. Anledningen till detta problem visade sig vara skillnaden i indexering 
mellan variabeltyperna character array och string. I Delphi indexeras första byten i en 
character array som 0, medan den indexeras som 1 i en sträng. Att problemet 
uppstod i ASCII-mode berodde på att styrkommandona i ASCII-form lagrades i en 
sträng, medan styrkommandona i binärform lagrades i en character array.  
 
Tanken vid programmeringen av rutinerna för att rotera rotortiltens skiva var att 
någon form av fysisk referenspunkt skulle komma att finnas. Två rutiner för rotation 
gjordes. En rutin med möjlighet för användaren att ange ett exakt gradtal som skivan 
skulle rotera i förhållande till en referens och en rutin med möjlighet att ange ett 
relativt gradtal i förhållande till nuvarande position. Exakt gradtal innebär per 
definition att antal steg som motorn skall gå beräknas utifrån den aktuella 
referenspunken och det angivna gradtalet. För att undvika ett växande gradfel i 
rutinen för relativa grader konstruerades rutinen så att även den beräknar antalet steg 
som motorn skall gå utifrån den aktuella referenspunkten. 
 
Ett kommando för att kunna sätta nuvarande position som ny referensposition, d.v.s. 
”0”, finns i kommandouppsättningen för TMCM 310-kortet. I kortet sparas den 
position på vilken motorn befinner sig och bör befinna sig, men denna position 
skrivs inte över automatiskt vid ändring av referenspositionen. Detta innebar att 
motorn flyttade sig till en ny position med samma avstånd till den nya referensen 
som till den gamla varje gång en ny referens angavs.  
 
Problem orsakades av detta eftersom tanken var att motorn skulle stå still vid en 
referensändring. Problemet kunde lösas genom att ett kommando ”gå till position 0” 
skickades direkt efter varje referensändring. 
 
Eftersom de mekaniska delarna för tiltfunktionen inte fanns tillgängliga vid 
tidpunkten då programmet konstruerades, gjordes ingen särskild rutin för 
tiltfunktionen. Skillnaden mellan rutinen för rotationen och en rutin för 
tiltfunktionen är emellertid endast en skalfaktor. 
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4 Resultat 

4.1 Mekanik 

Beskrivning av den färdiga mekaniska konstruktionen. Ritningarna på de mekaniska 
delarna till rotortilten kan ses i bilaga 8.2. 

4.1.1 Rotorfunktion 

Inkapslingen för rotortilten är i form av en låda i 2 mm plåt med måtten 
320*320*160 mm. Måtten i längd och bredd är anpassade för rotorskivan och 
höjdmåttet är anpassat för överbyggnaden. Lådan är i botten förstärkt med en 10 
mm tjock stålplatta med ett gängat hål anpassat för det trebensstativ som lådan skall 
fästas på. Bottenplattan har måtten 100*100 mm, vilket ger plats att i lådans botten 
bredvid bottenplattan montera motorstyrningskortet och tillhörande 
nättransformator, se Bild 1. 
 

 
Bild 1. Låda till rotortilt. 

 
Överbyggnaden är byggd som ett lock till lådan, vilket innebär ett mått på dryga 
320*320 mm och överskjutande kanter på 20 mm för att minska läckaget av 
elektromagnetisk strålning.  
 
Centrerat på överbyggnadens ovansida är en cirkulär öppning med diametern 200 
mm placerad och under öppningen är en form av vagga fastsvetsad. I vaggans botten 
är en infästning med kullager för rotorskivans axel placerad. I vaggans botten är även 
motorn för rotorskivans drivning placerad, se               Bild 2 och Bild 3. Drivningen 
sker med hjälp av kuggrem. 
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              Bild 2. Överbyggnad. Drivning av rotorskiva. Kullagring av rotorskivan. 

 

 
Bild 3. Överbyggnad. Infästning av rotorskivans axel. 
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Rotorskivan är tillverkad i 3 mm plåt och har en diameter på 300 mm samt en 20 
mm kant. I rotorskivans centrum är en 10 mm axel monterad.  
 
Rotorskivan vilar på ett kullager med innermått 220 mm och yttermått 270 mm som 
är monterat kring den cirkulära öppningen på överbyggnadens ovansida. För 
stabilisering och drivning är sedan rotorskivans axel infäst i botten på 
överbyggnadens vagga, se               Bild 2 och Bild 3. Kugghjulet på motorn för 
drivningen av rotorskivan har tio kuggar och kugghjulet på rotorskivans axel har 48 
kuggar, vilket ger en utväxling på 4,8:1. 

 

4.1.2 Tiltfunktion 

Tilten är konstruerad så att en båge löper i en kullagrad infästning. Parallellt med 
denna sitter ytterligare en båge i en likadan infästning. Bågarna sitter ihop i ändarna 
med hjälp av tvärgående stänger och bågarna kan med hjälp av en drivning flytta sig i 
infästningarna. Mellan bågarna finns nu ett fritt tiltcentrum där en antenn kan 
placeras i sin egen vertikala centrumpunkt. Tiltrörelsen åstadkoms genom att 
drivningen flyttar bågarna i infästningarna. Se Figur 6. 
 

 
Figur 6. Principskiss för tiltfunktion. 

 
Bågen för tiltfunktionen är tillverkad i aluminium. Den har en innerradie på 200 mm, 
en höjd på 15 mm och en bredd på 12 mm. I bågens ytterkant är ett spår med djupet 
2 mm och bredden 7 mm infräst. I detta spår löper kuggremmen för drivningen av 
bågen. Kuggremmen är sedan infäst på insidan av bågen i bågens ände. 
Kuggremmen löper i ett spår för att inte sticka ut utanför bågen och för att på så sätt 
tillåta bågen att löpa fritt och vila på de därför avsedda spännrullarna.  
 
Infästningen och stabiliseringen av bågen sker med hjälp av spännrullar infästa i ett 
block av aluminium, se            Bild 4. Blocket har en längd på 125 mm och en höjd 
på 62 mm. Vertikalstabiliseringen sker genom att bågen vilar på de två nedre yttre 
spännrullarna (röda pilar, 1) och spänns fast av den övre spännrullen (violett pil, 2) 
med hjälp av dess excenterinfattning.  
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Horisontalstabiliseringen sker genom att bågen löper mellan de fyra yttre 
spännrullarna (blå pilar, 3). En av spännrullarna på varje sida har excenterinfattning 
vilket medger fastspänning. De yttre spännrullarna är vinklade 15° eftersom de är 
monterade 15° ut från blockets centrum i förhållande till bågens rotationscentrum. 
På detta sätt löper bågen förbi spännrullarna i linje med rullarnas rotationsriktning 
och på så sätt minimeras slitaget mellan bågen och rullarna.  
 
De två nedre inre spännrullarna (gröna pilar, 4) är till för att styra kuggremmen och 
se till att denna inte vilar mot de nedre yttre spännrullarna. 
 

 
           Bild 4. Infästning och stabilisering av bågen. 

  
Drivningen av bågen sker med tidigare nämnda kuggrem. Kuggremmen löper över 
de två spännrullarna och därefter ned under rotorskivan. På rotorskivans undersida 
sitter sedan motorn, växellådan och kugghjulet för drivningen av kuggremmen, se             
Bild 5 och             Bild 6. Kugghjulet på motorn för drivningen av tiltrörelsen har tio 
kuggar och kugghjulet på axel för drivningen av kuggremmen har 40 kuggar, vilket 
ger en utväxling på 4:1 på axeln. 
 
Den färdiga rotortilten kan ses i Bild 7 och Bild 8.  
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            Bild 5. Undersida rotorskiva. Drivning av kuggrem för tiltrörelse. 

 
 

 
            Bild 6. Undersida rotorskiva. Motor och växellåda. 
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Bild 7. Färdig rotortilt på trebensstativ. 
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Bild 8. Färdig rotortilt. 

 

4.2 Elektronik 

Beskrivning av det färdiga styrsystemet. 

4.2.1 Hårdvara 

Motorerna som används är som tidigare nämnts av typen KH42JM2-801 och för 
styrningen av dessa används Trinamics motorstyrningskort TMCM 310. 
 
Återförsäljaren för motorerna, Aratron, gav rådet att stanna på helsteg eller halvsteg 
även vid körning med mikrosteg eftersom detta ger bättre garanti på att motorn 
stannar på avsedd position vid stora belastningar. Motorerna är därför 
programmerade att stanna på endast helsteg (se avsnitt 4.2.2). 
 
Motorstyrningskortet kan styra tre motorer samtidigt. 
 
Möjlighet finns att spara program i kortets EEPROM för s.k. ”stand alone 
operation” men denna funktion används ej. Istället utnyttjas möjligheten att skicka 
kommandon direkt till kortet via RS232-interface. Möjligheten att skicka 
kommandon som ASCII-kod istället för binärkod utnyttjas också på grunda av att 
kommandona då kan skickas i form av lättförstådda högnivåkommandon. 
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Trinamic har ett eget programspråk och en egen utvecklingsmiljö för 
motorstyrningsprogram till sina motorstyrningskort, kallat Trinamic Motion Control 
Language (TMCL). Varje kommando har en binär representation och en mnemonic. 
Den binära representationen är till för att användas när kommandon skall skickas 
över RS232 och kommandots mnemonic är till för att användas i 
programutvecklingsmiljön. Genom att ge kortet kommandot ”enter ASCII-mode” 
kan man dock skicka kommandon över RS232 i den form som de skrivs i 
utvecklingsmiljön, d.v.s. som en lättförstådd mnemonic med tillhörande värden. För 
att detta skall fungera krävs dock att kortets adress anges som en bokstav innan 
kommandot (A för adress 1 o.s.v.) samt att en ”carriage return” skickas för att 
signalera sändningsslut (se avsnitt 4.2.2). 
 
Förutom de kommandon som har direkt anknytning till motorns rörelse finns en 
mycket stor uppsättning kommandon för att kontrollera motorns och styrkortets 
egenskaper. Vidare finns också kommandon för att kontrollera I/O-portar, 
programsekvens och beräkningar. Nedan listas de kommandon (med förklaringar) 
som används för att kontrollera rotortilten samt de kommandon som p.g.a. sin 
grundläggande natur anses lämpliga att ta upp. Även de kommandon som undersökts 
för kommande funktioner som ännu inte implementerats, listas. 
 
ROR <motornummer>, <hastighet>. Rotate Right. 
ROL <motornummer>, <hastighet>. Rotate Left. 
 
MST <motornummer>. Motor Stop. 
 
MVP <ABS|REL|KOORD>, <motornummer>, <position|offset|koordinatnr>. 
Move to Position. Absolut pos. (0), relativ pos. (1) och till sparad koordinat (2). 
 
SAP <parameternummer>, <motornummer>, <parametervärde>.  
Set Axis Parameter. Inställningar för motoregenskaper. 
 Parameter 1: Nuvarande position, read/write. 
 Parameter 4: Maximal positioneringshastighet, read/write. 
 Parameter 5: Maximal acceleration, read/write. 
 Parameter 6: Maximal arbetsström, read/write. 
 Parameter 7: Viloström, 2 sek efter stopp, read/write. 
 Parameter 9: Referensgivarstatus, read. 
 Parameter 10: Höger gränslägesgivarstatus, read. 
 Parameter 11: Vänster gränslägesgivarstatus, read. 
 Parameter 12: Höger gränslägesgivare, avaktivering, read/write. 
 Parameter 13: Vänster gränslägesgivare, avaktivering, read/write. 
 Parameter 138: Rampläge, read/write. 
 Parameter 140: Mikrostegsupplösning, read/write. 
 Parameter 141: Referensgivarområde, read/write. 
 Parameter 193: Antal referens/gränslägesgivare, read/write. 
 Parameter 194: Referenssökningshastighet, read/write. 
 Parameter 195: Referenspositionsinställningshastighet, read/write. 
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GAP <parameternummer>, <motornummer>. Get Axis Parameter. 
 
SGP <parameternummer>, <banknummer>, <parametervärde>.  
Set Global Parameter. Inställningar för styrkortsegenskaper. 
 
GGP <parameternummer>, <banknummer>. Get Global Parameter. 
 
RFS <START|STOPP|STATUS>, <motornummer>. Reference Search. 
 
BIN. Return to Binary Mode. 
 
Motorstyrningskortet innehåller en automatisk referenssökningsfunktion som 
kommer att användas för rotortilten men som ännu inte implementerats. På 
tiltkonstruktionen skall gränslägesgivare och referensgivare monteras för att 
säkerställa stopp vid maximal tiltvinkel och för att tillhandahålla en fast referens. På 
samma sätt skall gränslägesgivare och referensgivare monteras på 
rotorkonstruktionen. Eftersom rotorskivan skall kunna rotera mer än 360° kan dock 
inte gränslägesgivarna monteras så att de reagerar på rotorskivans position.  
Gränslägesgivarna skall istället monteras intill kuggremmen för drivningen av 
rotorskivans axel och på kuggremmen skall någon form av ”flagga” monteras. 
Eftersom kuggremmen inte hinner fullborda ett helt varv då rotorskivan fullbordar 
ett varv, kan kuggremmen användas för gränslägesdetektion. Se Figur 7. 
 

 
Figur 7. Gränslägesgivare för rotorskiva. 
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4.2.2 Mjukvara 

Det grafiska användargränssnittet för testprogrammet ser ut som enligt Bild 9. 
Programmet ger användaren möjlighet att öppna och stänga serieporten, ställa in 
kortet i ASCII-mode, skicka kommandon enligt TMCL ASCII-mode, ladda och 
spara dessa kommandon, starta en initieringsrutin som skickar ett antal 
förutbestämda  kommandon, rotera rotorskivan till en absolut position i förhållande 
till referensen, rotera rotorskivan till en relativ position i förhållande till aktuell 
position samt sätta nuvarande position som ny referensposition. Källkoden för 
programmet kan ses i bilaga 8.5 
 

 
Bild 9. Grafiskt användargränssnitt för testprogram. 

   
Knappen ”ASCII-mode” öppnar serieporten och skickar en sträng bestående av tio 
byte på serieporten. Dessa är: [1], som är adressen till kortet, [139][0][0][0][0][0][0], 
som är kommandot ”enter ASCII-mode” och [140], som är checksumman för de 
övriga. Sist sänds en ”carriage return” för att signalera sändningsslut.  
 
Alla svar som motorstyrningskortet skickar skrivs ut i det högra textfältet. 
De kommandon som man vill skicka skrivs in i det vänstra textfältet. Knappen 
”Skicka” sparar den text som står på den rad där markören befinner sig i en sträng 
och lägger till en ”carriage return” i slutet för att signalera sändningsslut. Strängen 
skickas därefter på serieporten. 
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Knappen ”Init” skickar en serie kommandon på serieporten för att initiera kortet 
med de inställningar som behövs för att rotationsrutinerna skall fungera korrekt. 
Kommandona som skickas är bland annat inställningar för maxhastighet, max 
acceleration, driftström, viloström och generering av ramper. Sist sänds kommandon 
för att nollställa positionsminnet och sätta aktuell position som ny referensposition. 
 
Knappen ”Ny Referens” nollställer positionsminnet och sätter aktuell position som 
ny referensposition. 
 
Källkoden för knappen ”Rotera Absolut Gradtal” kan ses i Utdrag 1. Variabeln 
”minstep” sätts till 64 för att motorn alltid skall stanna på helsteg och inte på något 
av de 64 mikrosteg per helsteg som genereras av styrkortet. Det gradtal som står i 
rutan sparas och översätts till antal steg som motorn skall gå. Talet 61440 kommer 
från att motorn har 200 helsteg per varv gånger 64 mikrosteg gånger 4,8 ggr 
utväxling. Antalet steg avrundas och beräknas om till närmast antal steg som 
motsvarar ett stopp på ett helsteg. Kommandot ”Gå till absolut position” skickas 
tillsammans med den beräknade positionen. Sist sparas det antal grader som 
användaren angivit i en global variabel för att kunna användas vid relativ förflyttning. 
 
procedure TForm1.ButtonRotationClick(Sender: TObjec t); 
var 
  i : integer; 
  degree : integer; 
  minstep : integer; 
  step : double; 
  step_pos : integer; 
  S : string; 
  T : string; 
begin 
  //Rutin för rotation till absolut position. 
  minstep := 64; 
  S := EditRotation.Text; 
  degree := StrToInt(S); 
  step := (61440/360)*degree; 
  step_pos := round(step); 
  step_pos := ((step_pos +(minstep div 2)) div mins tep)* minstep; 
  T := IntToStr(step_pos); 
  S := 'AMVP ABS, 2,'+T; 
  S := S+#13; 
  if dataModule1.ApdComPort1.OutBuffFree >= Length( S) then 
  begin 
    for i := 1 to Length(s) do 
      begin 
        dataModule1.ApdComPort1.PutChar(S[i]); 
      end; 
      memo2.Lines.Add('=> '+S); 
  end; 
  degree_pos := degree; 

end;   

Utdrag 1. Källkod för knappen “Rotera Absolut Gradtal” 
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Knappen ”Rotera Relativt Gradtal” har nästan samma källkod med undantaget för 
följande rad: 

    S := EditRelRotation.Text; 
    deg_change := StrToInt(S); 
    degree_pos := degree_pos + deg_change; 
    float_pos := (61440/360)*degree_pos; 

  new_pos := round(float_pos);  
Här läggs det nya relativa gradtalet till den gamla gradpositionen för att skapa en ny 
absolut gradposition att beräkna antalet steg utifrån. 

4.3 Prototyptest 

Test av funktion sett mot det framtida användningsområdet. 

4.3.1 Rotortilt 

För de egenskaper där rotortilten har kunnat testas har den klarat den uppsatta 
kravspecifikationen. Noggrannheten är enligt vad som inledningsvis fastställts. 
Testerna visar att vissa problem finns vid rotation av särskilt tunga och långa 
antenner. Motorn är för dessa antenner relativt svag och risk finns att motorn kuggar 
över elektromagnetiskt sett vid start, stopp, acceleration och inbromsning om inte 
acceleration och inbromsning sker mycket långsamt. Detta skulle dock kunna lösas 
genom att motorn byts ut mot en motor med högre vridmoment och hållmoment 
för samma pulsfrekvens.  
 
På grund av att bågarna och de tillhörande blocken för infästning och stabilisering 
inte fanns tillgängliga förrän i slutskedet av projektet, kunde tester med körning av 
tiltkonstruktionen inte genomföras. Tester för att ta reda på hur mycket 
elektromagnetisk strålning rotortilten avger vid stillastående har heller inte 
genomförts. 
 
Trots att inga tester med motor genomförts för tiltkonstruktionen kan det med stor 
säkerhet sägas att den kommer att hålla specifikationen så länge motorn för 
tiltkonstruktionen orkar driva konstruktionen med pålagd maxvikt. Detta på grund 
av att den mekaniska konstruktionen inklusive kraftöverföring har den noggrannhet 
som krävs. 

4.3.2 Antennmätning 

För att testa rotortilten och för att testa den bakomliggande idén om en 
radioantennscanner, genomfördes en mätning av riktningskaraktäristiken på en 
vanlig modell av TV-antenn. Antennen var en 14 elements Yagi-Uda-antenn för 
UHF-bandet, fabrikat Triax. Antennen som användes som mätantenn var en 10-
elements FX 10 för VHF-bandet. Spektrumanalysatorn var en Hewlett Packard 
8595E och signalgeneratorn var en Agilent 33120A. 
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Mätningen genomfördes i Detectus verkstadslokal och avståndet mellan antennerna 
var ca: 3 m. Antennerna var monterade horisontellt och på samma höjd. Flera 
testmätningar med lägre noggrannhet genomfördes vid frekvenser inom antennens 
frekvensområde för att hitta en lämplig frekvens att genomföra noggrannare 
mätningar vid. Den mätfrekvens som slutligen valdes var 510 MHz och den valdes 
därför att antennens riktningskaraktäristik var mycket framträdande vid denna 
frekvens. En Yagi-Uda-antenn skall teoretiskt ha en riktningskaraktäristik enligt den i 
polärdiagrammet i Figur 8.  

 
Figur 8. Polärdiagram. Yagi-Uda-antenn. 

 
Vid den första mätningen som genomfördes roterades antennen i steg om 10° mellan 
varje mätpunkt. Polärdiagrammet från denna mätning kan ses i Figur 9. Vid den 
andra mätningen som genomfördes roterades antennen i steg om 3° mellan varje 
mätpunkt. Polärdiagrammet från denna mätning kan ses i Figur 10. På grund av att 
mätningarna genomfördes i en tämligen okontrollerad miljö och att mätningarna inte 
upprepades, måste de anses som för otillförlitliga för att kunna användas som 
underlag för några bedömningar. Detta särskilt då mätningarna inte fullt 
överensstämmer med varandra. Mätningarna ger emellertid en bra indikation på att 
det kommande antennscanningssystemet kommer att fungera. 
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Figur 9. Polärdiagram, 10°per steg, 510 MHz. 
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Figur 10. Polärdiagram, 3° per steg, 510 MHz. 
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5 Fortsatt arbete 

5.1 Hårdvara 

Det fortsatta arbetet med hårdvaran innefattar att testköra tiltkonstruktionen för att se 
om den håller specifikationen och för att se om motorn är tillräckligt stark för att driva 
tiltkonstruktionen. Vidare skall gränslägesgivare och referensgivare monteras. Tester 
för att ta reda på hur mycket elektromagnetisk strålning rotortilten avger skall 
genomföras. Tester med en starkare motor för drivningen av rotorskivan skall också 
genomföras. 

5.2 Mjukvara 

Gällande mjukvaran skall tillägg till det befintliga testprogrammet göras så att även 
tiltfunktionen kan kontrolleras från programmet. När gränslägesgivare och 
referensgivare monteras skall programmet också kompletteras för att kunna hantera 
detta. I ett större perspektiv skall programvara för antennscannersystemet tas fram.  
 

6 Tackord 
Jag vill rikta ett tack till personalen på Detectus; Jan Eriksson, Anders Eriksson och Ove 
Fagerlund för deras stöd och hjälp under genomförandet av detta projekt. Jag vill också 
tacka Lars-Erik Cederlöf för god handledning.  
Slutligen vill jag tacka Karl-Erik Norell för att han gav mig möjligheten att läsa 
elektroteknik.  
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8.1 Ritning på gammal prototyp. 
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8.2 Datablad, KH42JM2-801. 
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8.3 Utdrag ur instruktionsbok, TMCM 310. 
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8.4 Ritningar på rotortiltens mekaniska delar. 
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8.5 Källkod för testprogram 
unit serial1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, C ontrols, Forms, 
Dialogs, 
  OoMisc, AdPort, StdCtrls, CheckLst, stStrS; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    BtnSkicka: TButton; 
    Memo1: TMemo; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button5: TButton; 
    Edit1: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Memo2: TMemo; 
    ComboBox1: TComboBox; 
    Label2: TLabel; 
    chkDTR: TCheckBox; 
    chkRTS: TCheckBox; 
    ButtonRotation: TButton; 
    EditRotation: TEdit; 
    Label3: TLabel; 
    EditRelRotation: TEdit; 
    ButtonRelRotation: TButton; 
    Label4: TLabel; 
    Button6: TButton; 
    Button7: TButton; 
    ButtonReferens: TButton; 
    Label5: TLabel; 
    procedure ApdComPort1TriggerAvail(CP: TObject; Count: Word); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure BtnSkickaClick(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button5Click(Sender: TObject); 
    procedure chkDTRClick(Sender: TObject); 
    procedure chkRTSClick(Sender: TObject); 
    procedure ButtonRotationClick(Sender: TObject);  
    procedure ButtonRelRotationClick(Sender: TObjec t); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure Button6Click(Sender: TObject); 
    procedure Button7Click(Sender: TObject); 
    procedure ButtonReferensClick(Sender: TObject);  
  private 
    { Private declarations }
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  public 
    { Public declarations } 
    function SendCommand(command:string):boolean; 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
  Logga:boolean; 
  degree_pos : integer; 
 
implementation 
 
uses data; 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.ApdComPort1TriggerAvail(CP: TObjec t; Count: Word); 
var 
  I : Word; 
  C : Char; 
  S : String; 
begin 
  //Spara och skriv ut det som kommer in på seriepo rten. 
  S := ''; 
  C := #0; 
  for I := 1 to Count do begin 
    C := dataModule1.ApdComPort1.GetChar; 
    case C of 
      #0..#31 : S := S +'['+inttostr(ord(C))+']' ; 
      else S := S + C; 
    end; 
  end; 
  memo2.Lines.Add('<= '+S); 
  indata:=indata+C; 
end; 
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  //Stäng programmet. 
  close; 
end; 
 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  //Spara kommandon. 
  
memo1.Lines.SaveToFile(addbackslashS(justPathNameS( application.exename)
)+'kommandon.dat'); 
end; 
 
 
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
begin
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  //Ladda kommandom. 
  
memo1.Lines.loadfromFile(addbackslashS(justPathName S(application.exenam
e))+'kommandon.dat'); 
end; 
 
 
procedure TForm1.BtnSkickaClick(Sender: TObject); 
var 
  S : string; 
  C : char; 
  i : integer; 
begin 
  //Skicka på serieporten det som står på raden där  markören befinner 
sig. 
  S := memo1.Lines.Strings[memo1.caretpos.y]; 
  S := S+#13; 
  if dataModule1.ApdComPort1.OutBuffFree >= Length( S) then 
  begin 
    for i := 1 to Length(s) do 
      begin 
        dataModule1.ApdComPort1.PutChar(S[i]); 
      end; 
      memo2.Lines.Add('=> '+S); 
  end; 
end; 
 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  //Öppna serieporten. 
  dataModule1.ApdComPort1.ComNumber:=strtoint(Combo Box1.text); 
  dataModule1.ApdComPort1.Baud:=strtoint(Edit1.text ); 
  dataModule1.ApdComPort1.AutoOpen:=False; 
  dataModule1.ApdComPort1.DataBits:=8; 
  dataModule1.ApdComPort1.Parity:=pNone; 
  dataModule1.ApdComPort1.SWFlowOptions:=swfNone; 
  dataModule1.ApdComPort1.Open:=true; 
end; 
 
 
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 
begin 
  //Stäng serieporten. 
  dataModule1.ApdComPort1.Open:=false; 
end; 
 
 
function TForm1.SendCommand(command:string):boolean ; 
var 
  t1,t2 : TDateTime; 
  i:integer; 
begin 
  //Skicka kommando. 
  Result:=False;
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  indata:=''; 
 
  command := command+#13; 
 
  if dataModule1.ApdComPort1.OutBuffFree >= length( command) then 
  begin 
    for i := 1 to length(command) do 
    begin 
      dataModule1.ApdComPort1.PutChar(command[i]); 
    end; 
  end; 
  memo2.Lines.Add('=> '+command); 
 
  //Vänta tills Scannern utfört kommandot. 
  T1:=time; 
  while ((length(indata)<1) or (indata[length(indat a)] <> #13)) do 
//Indata tom eller carriage return mottaget 
  begin 
    application.processmessages; 
    T2:=time; 
    if (T2-T1)>(10*1/SecsPerDay) then                     // Om inget 
svar inom 10 sec... 
    begin 
      showmessage('Scanner command execution timeou t.'); 
      Result := False; 
      exit;                                             // Hoppa ur 
funktionen. 
    end; 
  end; 
  Result:=True; 
end; 
 
 
procedure TForm1.chkDTRClick(Sender: TObject); 
begin 
  dataModule1.ApdComPort1.DTR := chkDTR.Checked ; 
end; 
 
 
procedure TForm1.chkRTSClick(Sender: TObject); 
begin 
  dataModule1.ApdComPort1.RTS := chkRTS.Checked ; 
end; 
 
 
procedure TForm1.ButtonRotationClick(Sender: TObjec t); 
var 
  i : integer; 
  degree : integer; 
  minstep : integer; 
  step : double; 
  step_pos : integer; 
  S : string; 
  T : string; 
begin
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  //Rutin för rotation till absolut position. 
  minstep := 64; 
  S := EditRotation.Text; 
  degree := StrToInt(S); 
  step := (61440/360)*degree; 
  step_pos := round(step); 
  step_pos := ((step_pos + (minstep div 2)) div min step) * minstep; 
  T := IntToStr(step_pos); 
  S := 'AMVP ABS, 2,'+T; 
  S := S+#13; 
  if dataModule1.ApdComPort1.OutBuffFree >= Length( S) then 
  begin 
    for i := 1 to Length(s) do 
      begin 
        dataModule1.ApdComPort1.PutChar(S[i]); 
      end; 
      memo2.Lines.Add('=> '+S); 
  end; 
  degree_pos := degree; 
end; 
 
 
procedure TForm1.ButtonRelRotationClick(Sender: TOb ject); 
var 
  i : integer; 
  S : string; 
  T : string; 
  deg_change : integer; 
  new_pos : integer; 
  float_pos : double; 
  minstep : integer; 
begin 
  //Rutin för rotation till relativ position. 
  minstep := 64; 
  S := EditRelRotation.Text; 
  deg_change := StrToInt(S); 
  degree_pos := degree_pos + deg_change; 
  float_pos := (61440/360)*degree_pos; 
  new_pos := round(float_pos); 
  new_pos := ((new_pos + (minstep div 2)) div minst ep) * minstep; 
  T := IntToStr(new_pos); 
  S := 'AMVP ABS, 2,'+T; 
  S := S+#13; 
  if dataModule1.ApdComPort1.OutBuffFree >= Length( S) then 
  begin 
    for i := 1 to Length(S) do 
      begin 
        dataModule1.ApdComPort1.PutChar(S[i]); 
      end; 
      memo2.Lines.Add('=> '+S); 
  end; 
end; 
 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
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var 
  i:integer; 
  C:array [0..8] of char; 
  S:string; 
  t1,t2:tdatetime; 
begin 
  //Händelser vid programstart. 
  Logga :=False; 
  if dataModule1=nil then 
  dataModule1:=TdataModule1.create(dataModule1); 
  dataModule1.ApdComPort1.Open:=False; 
end; 
 
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); 
var 
  i:integer; 
  C:array [0..8] of char; 
  S:string; 
begin 
  //Initiering av motorstyrningskort i ASCII-mode. 
   
  //Sätt antal mikrosteg till 64, motor 2. 
  S := 'ASAP 140, 2, 6'; 
  SendCommand(S); 
 
  //Sätt ramp mode, motor 2. 
  S := 'ASAP 138, 2, 0'; 
  SendCommand(S); 
 
  //Sätt referenssökningshastigheten till 1/4 av ma xhastigheten. 
  S := 'ASAP 194, 2, 3'; 
  SendCommand(S); 
 
  //Sätt maxhastigheten till 200. 
  S := 'ASAP 4, 2, 200'; 
  SendCommand(S); 
 
  //Sätt max acceleration, motor 2. 
  S := 'ASAP 5, 2, 10'; 
  SendCommand(S); 
 
  //Sätt viloströmmen (2 sek efter stopp) till 500m A, motor 2. 
  S := 'ASAP 70, 2, 500'; 
  SendCommand(S); 
 
  //Sätt arbetsströmmen till 1500mA, motor 2. 
  S := 'ASAP 6, 2, 1500'; 
  SendCommand(S); 
 
  //Sätt "stopp vid brytartillslag" Enable, motor 2 . 
  S := 'ASAP 12, 2, 0'; 
  SendCommand(S); 
  S := 'ASAP 13, 2, 0'; 
  SendCommand(S); 



Bilagor 
Sidan 16 av 17 

Stegmotorstyrd rotortilt för användning vid mätning av antenners riktningskaraktäristik 
Erik Nerback  
Högskolan Dalarna 2006  

Sidan 47 av 48 

  //Antal switchar = 3, motor 2. 
  S := 'ASAP 193, 2, 3'; 
  SendCommand(S); 
 
  //Sätt nuvarande position till "O", motor 2. 
  S := 'ASAP 1, 2, 0'; 
  SendCommand(S); 
  S := 'AMVP 0, 2, 0'; 
  SendCommand(S); 
 
end; 
 
procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject); 
var 
  i:integer; 
  C:array [0..8] of char; 
  S:string; 
  t1,t2:tdatetime; 
begin 
  //Gå in i ASCII-mode 
  Screen.cursor:=crHourGlass; 
 
  dataModule1.ApdComPort1.Open:=true; 
 
  C[0] := #01; 
  C[1] := #139; 
  C[2] := #00; 
  C[3] := #00; 
  C[4] := #00; 
  C[5] := #00; 
  C[6] := #00; 
  C[7] := #00; 
  C[8] := #140; 
 
  indata:=''; 
  if dataModule1.ApdComPort1.OutBuffFree >= 9 then 
  begin 
    for i := 0 to 8 do 
    begin 
      dataModule1.ApdComPort1.PutChar(C[i]); 
    end; 
    dataModule1.ApdComPort1.PutChar(#13); 
  end; 
 
  //Vänta tills Scannern utfört kommandot. 
  T1:=time; 
  while length(indata)<1 do 
  begin 
    application.processmessages; 
    T2:=time; 
    if (T2-T1)>(10*1/SecsPerDay) then    //Om inget  svar inom 10 sec... 
    begin 
      showmessage('Scanner command execution timeou t.'); 
      //Result := False; 
      Screen.cursor:=crDefault;
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      exit;                              //Hoppa ur  funktionen. 
    end; 
  end; 
  Screen.cursor:=crDefault; 
end; 
 
 
procedure TForm1.ButtonReferensClick(Sender: TObjec t); 
var 
  S : string; 
begin 
  //Sätt nuvarande position till "O", motor 2 
  S := 'ASAP 1, 2, 0'; 
  SendCommand(S); 
  S := 'AMVP 0, 2, 0'; 
  SendCommand(S); 
end; 
 
end. 
 
 


