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Sammanfattning
Dagens konkurrens styr företag mot allt högre grad av automatisering av produktion. För
att höja kvalitén och förkorta leveranstider krävs nya bearbetningsmetoder. På Rotab vill
man implementera konturskärning av tunnplåt i den egna produktionsmiljön och
därigenom både höja och förbättra kvaliteten och effektiviteten. Dessutom minskas
beroendet av underleverantörer väsenligt. Anledningen till att bygga en skärare jämfört
med att köpa in en färdig lösning, är att uppnå en mer ekonomisk lösning som dessutom
blir skräddarsydd för företagets egen miljö och produktionslinje.
Examensarbetets mål är att ta fram och utvärdera en lösning, som skall utgöra grunden för
att bygga en plasma- eller laserskärare på Rotabs verkstad. Marknaden och liknande
produkter har undersökts för att ge kunskap om de krav som en figurskärare ska uppfylla
för att uppnå bra resultat. De olika lösningsalternativen har utvärderats för att finna en bra
och ekonomisk lösning. Vidare så har en prototyp konstruerats och byggts för att ge
ytterligare kunskap och feedback inför en framtida lösning.
Prototypen fungerar som en plotter, eftersom en penna har monterats på maskinens
styrhuvud för att kunna rita figurer, vilken återger objekten som ritats i Autocad. Ett litet
pre-processing program körs, detta omvandlar informationen i en sparad Autocad fil till en
styrfil. Styrfilen sparas på controllerdatorn för prototypen. Därefter ritar plottern upp de
figurer som ritats i Autocad via ett styrprogram i realtid.
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Abstract
The competition on the market today forces the companies to a more automatized
production. New ways to process and refine steel is needed to increase quality and shorten
delivery time. At Rotab implementation of shape cutting in flat steel within the own
production line is a prioritized matter. As a result both the product quality and
effectiveness will be increased and the dependence of subcontractors will be considerably
reduced. The main reason to build a cutting solution from scratch instead of buying a
complete solution, is to achieve a more economical solution which is adapted to the
company’s own environment and production line.
The goal of this master thesis is to design, build and evaluate a prototype, which will form
the base when building a laser- or plasma cutting machine at Rotabs workshop. A market
research for similar products has been made to obtain knowledge about the requirements
that a shape cutter has to fulfil in order to reach good performance. Alternative solutions
have been evaluated in order to find a good and economical solution. Furthermore a
prototype has been designed and built to give additional knowledge and feedback to a
future solution.
The prototype acts as a plotter, since a pen has been mounted on the steering head of the
machine to be able to draw figures that reproduces objects drawn in Autocad. A small preprocessing software program transforms the information from a stored Autocad file into a
steering file. The steering file is stored on the prototype´s controller computer. After that
the plotter draws the figures that have been drawn in Autocad via a steering program in
real time.
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Teckenförklaring
Symbol

Enhet
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Förklaring
Vinkel
Vinkel
Friktionskonstant
Densitet
Tidskonstant
Vinkelhastighet
Gravitationsacceleration
Stigning
Ström
Massa
Antal faser
Antal rotortänder
Radie
Tid
hastighet
Position
Position
Kraft
Ström
Masströghet
Induktans
Resistans
Moment
Spänning
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1 Inledning
Syftet med examensarbetet är att utveckla en konstruktion, med tillhörande styrlösning, för
bearbetning av tunnplåt i form av laser- eller plasmaskärning i godtyckliga former. Denna
lösning skall vara optimerad för Rotabs produktion och miljö. För att uppnå detta ska olika
lösningar utvärderas och en prototyp byggas i form av en 1,2 x 2,0 m stor plotter. På
styrhuvudet monteras en penna istället för en skärare.
Dagens konkurrens styr företag mot allt högre grad av automatisering av produktion. För
att höja kvalitén och förkorta leveranstiden krävs nya bearbetningsmetoder. I Rotab vill
man implementera konturskärning av tunnplåt i den egna produktionsmiljön och
därigenom både höja och förbättra kvaliteten och effektiviteten. Dessutom kan
leveranstider kortas väsentligt samtidigt som beroendet av underleverantörer minskar.

1.1 Bakgrund
Rotab är ett företag som konstruerar och tillverkar transportörer. De flesta transportörer
som tillverkas är kundanpassade konstruktioner, vilka kräver nya eller ändrade ritningar för
tillverkning av delarna. Eftersom konkurrensen på dagens marknad är hård krävs
ekonomiska och bra lösningar, samtidigt som snabba leveranstider är ett måste. Man har
konstaterat att i många fall skulle lösningen bli bättre, enklare och mer ekonomisk om
figurskärning av tunnplåt snabbt och enkelt skulle kunna utföras på verkstaden.
Idag används standardkomponenter så långt som möjligt, vilket i många fall ger upphov till
mer komplicerade lösningar. I de fall där det krävs figurskuren plåt köps denna tjänst in
från utomstående företag och detta är kostsamt. Framförallt är ställtiden dyr, vilket gör det
ekonomiskt först vid stora volymer, men leveranstiden på dessa delar leder till en minskad
vinst. En egen skärmaskin för tunnplåt skulle innebära ett lyft för Rotab och står därför
högt på deras önskelista.

1.2 Uppdragsbeskrivning
Examensarbetet består av att ta fram och utvärdera en lösning, som skall utgöra grunden
för att bygga en plasma- eller laserskärare på Rotabs verkstad. För att uppnå detta ska
marknaden och liknande produkter undersökas för att ge kunskap om de krav som ska
ställas för att uppnå bra resultat. Olika lösningsalternativ ska utvärderas och en prototyp
ska byggas för att ge ytterligare kunskap och feedback inför en framtida lösning.
Anledningen till att bygga en egen skärare på verkstaden är att uppnå en mer ekonomisk
lösning som dessutom blir skräddarsydd för företagets egen miljö, i första hand anpassning
mot konstruktörernas CAD-verktyg samt egen kompetens för att kunna reparera och
underhålla skärmaskinen.
1.2.1 Utformning av krav
För att ta fram kraven för plasma- eller laserskäraren gjordes en marknadsundersökning.
Kravparametrarna var skärhastighet, rimlig maximal hastighet och beroende på hur tjock
skärstrålen är uppstår en begränsning i upplösningen. Tester gjordes för att säkerställa att
kraven var rimliga och vilka av kraven som är viktigast.
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1.2.2 Prototypbygge
Att bygga en prototyp av den valda lösningsmetoden var en viktig del i uppgiften.
Prototypen skulle byggas i form av en plotter, där en penna monteras på ett styrhuvud som
rör sig i x-led och y-led. Byggandet av prototypen ska ligga till grund för utveckling och
utvärdering av lösningsmetodiken i de olika delarna. Att bygga en prototyp är också viktigt
för att upptäcka ev. problem som kan uppstå vid byggandet av en laser- eller plasmaskärare
i verkstaden. Den ger också information om hur väl anpassningen mot befintlig miljö blir,
t ex mot Autocad.
1.2.3 Integrering med Rotabs miljö
På Rotab använder konstruktörerna Autocad för att skapa tillverkningsritningar. Dessa
läggs därefter ut i kö för tillverkning på verkstaden. För att anpassa lösningen till Rotabs
produktionslinje ska informationen från en Autocad-ritning utgöra den indata som plottern
behöver. Denna information ska sedan enkelt, via den redan existerande nätverks- och
mjukvarumiljön, skickas till plottern.
1.2.4 Mål med uppdrag
I punktform är målen:
-

Undersöka marknaden för att inhämta kunskap om olika lösningsalternativ.
Formulera noggrannhetskrav efter inhämtad information och göra en utvärdering
för att kontrollera att kraven är tillräckliga och rimliga.
Utvärdera olika lösningsalternativ samt formulera och ta fram en mekanisk
konstruktion för valt alternativ.
Utvärdera och välja komponenter för att få en kostnadseffektiv lösning som
uppfyller de ställda kraven.
Välja PLC för att styra motorerna.
Välja och konstruera mjukvara för att styra plottern och integrera i Rotabs
mjukvarumiljö.

1.3 Kravspecifikation
Examensarbetet huvuduppgift är att konstruera och bygga en prototyp som utifrån en
autocad ritning styrs efter erhållen information. Uppgiftskraven listas nedan:
-

Formulera prototypkrav
Skapa en konstruktion för att uppfylla kraven
Bygga en prototyp efter vald konstruktion
Prototypen skall styras efter en autocad-ritning

Utöver dessa uppställda skall-krav, listas börkraven nedan:
-

En ekonomisk lösning
Enkel lösning att integrera i Rotabs miljö

1.3.1 Prototypkrav
Efter en marknadsundersökning uppställdes ytterligare krav på prototypen, dessa är
grundade i vad en skärmaskin bör klara på Rotabs verkstad, samt vilka material som ska
skäras och vilka plåttjocklekar som skärmaskinen ska klara:
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-

Att den rektangulära skärytans längre axel ska vara 1,5 m eftersom det är den
önskade längden på den kortare axeln på en skarp skärmaskin i verkstaden.
Minimera licenskostnader och hantering av licenser
Anpassa lösning till befintligt Intranät

1.3.2 Prototypens prestandakrav
Efter undersökningar och tester diskuterades krav fram som prototypen skall uppfylla för
att uppnå en tillfredsställande prestanda. Dessa är:
-

Brännhastighet 30 mm/sek
Maxhastighet 250 mm/sek
Noggrannhet 0,1 mm/steg
Repeternoggrannhet 0,05 mm

Repeternoggrannheten anses vara det viktigaste kravet för att erhålla tillfredsställande
skärning. Det svåraste vid figurskärning, att uppnå bra resultat i, är små cirklar som skall
bli hål. Tester i Autocad med olika tjocklekar på cirklar och olika upplösning på
bakomliggande rutnät, till vilket skärvägen anpassades, visade att noggrannhetskravet är
tillräckligt.
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2 Mekanisk konstruktion
Arbetet inleddes med en studie om olika arkitekturer och olika skärmetoder studerades och
diskuterades med Rotab. Avsikten var att tidigt fastställa de viktigaste kraven så att en
ekonomisk och enkel lösning på problemet skulle erhållas. Efter att den mekaniska
konstruktionen bestämts användes Autocad för att ta fram ritningarna för prototypen och
arbetet lades sedan ut på verkstaden för tillverkning.

2.1 Möjliga arkitekturer
Eftersom uppgiften är att få ett huvud att kunna följa banor på ett relativt plant underlag
leder detta till krav på att roboten skall kunna skära figurer i två dimensioner. Men
eftersom också höjden på skärhuvudet ska vara ställbart för att kunna anpassa skärstrålen
till olika material och materialtjocklekar skall arkitekturen klara av att arbeta i ett
tredimensionellt rum.
Beroende på hur huvudet rör sig i arbetsrymden kan vi dela upp arkitekturerna i kartesiska,
cylindriska, sfäriska, SCARA och antromorfa.
2.1.1 Kartesisk arkitektur
Den kartesiska arkitekturen består av tre axlar som
rör sig vinkelrätt mot varandra och kan då röra sig i
rummet i enlighet med ett kartesiskt koordinatsystem.
Varje axel motsvarar en dimension i rummet.
”Gantry” arkitektur är då ytan angrips ovanifrån, se
figur 2.1.
Arkitekturen har mycket bra mekanisk robusthet.
Positionsnoggrannheten är lika stor över hela
arbetsfältet. Den kartesiska strukturen ger låg
rörlighet, men erbjuder istället hög noggrannhet.

Figur 2.1 Kartesisk arkitektur

2.1.2 Cylindrisk arkitektur
Cylindrisk arkitektur skiljer sig från kartesisk genom att
en axel är utbytt mot en roterande axel. Arbetsrummet
blir här som en ihålig cylinder och bör beskrivas med
cylindriska koordinater, se figur 2.2.
Denna arkitektur ger också hög mekanisk robusthet. En
nackdel är att upplösningen minskar längre ut från
centrum, eftersom steglängden, som uppstår vid
användandet av stegmotorer eller encodrar, från den
roterande axeln blir längre.
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Figur 2.2 Cylindrisk
arkitektur

2.1.3 Sfärisk arkitektur
Den sfäriska arkitekturen har två stycken roterande axlar och en linjär axel. Det ger ett
arbetsrum som en ihålig sfär, vilket bäst beskrivs med
polära koordinater, se figur 2.3.
Den mekaniska robustheten blir lägre än i tidigare
arkitekturer. Den sfäriska strukturen har stor rörlighet
eftersom det är en betydligt mer komplex konstruktion.
Positionsnoggrannheten blir lägre allteftersom det
radiella utslaget ökar.

Figur 2.3 Sfärisk arkitektur

2.1.4 SCARA arkitektur
SCARA, Selective Compliance Assembly Robot Arm, består
också av två roterande axlar och en linjär axel. De två roterande
axlarna är parallella i förhållande till varandra och medger
eftergivlighet i ett plan, se figur 1.4.
SCARA arkitektur ger hög mekanisk robusthet för vertikala
krafter, men ger efter för horisontella krafter. Upplösningen och
därmed positionsnoggrannheten minskar längre ut från första
roterande axeln.

Figur 2.4 SCARA
arkitektur

2.1.5 Antromorf arkitektur
Ordet kommer från Grekiskans anthrōpos, vilket betyder
människa, och morphē, som betyder form. Arkitekturen
beskriver en människoarmsliknande rörelse. Vanligaste
tillämpningarna är industrirobotar och då är konstruktionen i
form av en robotarm som har tre roterande axlar, se figur 2.5.
Den antromorfa strukturen är den som ger störst
rörelseskicklighet av dessa strukturer. En nackdel är att
upplösningen och därmed positionsnoggrannheten varierar i
arbetsområdet beroende på vilket läge axlarna befinner sig i.

Figur 2.5 Antromorf
arkitektur

2.2 Konstruktionskrav
Efterforskningar på området resulterade i ett antal krav som konstruktionen skall uppfylla.
Huvudmålet är att konstruktionen skall återanvändas på en större skarp version ute på
verkstaden. Det första prestationskravet som konstaterades, efter tester i Autocad och
Matlab, var att en upplösning på 0,1 mm/steg är tillräcklig oavsett studerade skärmetoder.
Det andra kravet är att repeternoggrannheten måste vara så bra som möjligt, detta leder till
att hela konstruktionen skall vara närmast glappfri. Att uppnå en helt glappfri konstruktion
är omöjligt. Naturligtvis skall lösningen samtidigt vara så billig som möjligt vilket är raka
motsatsen mot en glappfri konstruktion, kravet ställdes upp att glappet max får vara halva
steglängden. Från samtal med kunniga personer på företag som erbjuder figurskurna delar
framkom att det svåraste i figurskärning är att uppnå bra resultat vid utskärning av små hål.
Med detta som grund bestämdes att steglängden bör vara 0.05 mm/steg och
repeternoggrannheten 0.025mm. Om dessa krav uppfylls uppstår inte några problem att
skära ut så små hål som 4 mm med god noggrannhet. Vid dessa är kraven på upplösning

8

och precision som högst. Figur 2.6 visar ett exempel på hur ett hål med diametern 3,6 mm
ser ut.
Marknadsundersökningar visade att en skärhastighet på
30 mm/sek är brukligt och att skärhastigheter på 50
mm/sek är det högsta som används. Kravet på maximal
transporthastighet sätter vi till 250mm/sek, vilket är mer
än vad som brukar användas vid snabbtransport.
För att hålla kostnaderna nere uppställdes kravet att det
inköpta materialet till plottern, i möjligaste mån, skall gå
att återanvända i en skarp variant, samt att använda
Rotabs standardmaterial i så lång utsträckning som
möjligt. Mycket pengar sparas om alla delar kan
tillverkas i Rotabs verkstad så att ingenting behöver
läggas ut på någon annan verkstad.

Figur 2.6a. En cirkel med d
= 3,6 mm uppritad med
upplösningen 0,05 mm.

Ett vanligt fel som många tillverkare av liknande
Figur 2.6b. Resultat av
maskiner gör är att de bygger väldigt tunga maskiner för
uppritad cirkel med d = 3,6
att uppnå stor robusthet. Eftersom skärhuvudet inte är i
mm från figur 6a.
kontakt med ytan som skall angripas och inte bidrar med
friktion så är det endast maskinens egen vikt och friktion
som är av betydelse vid förflyttning, bortsett från rekylkrafter i skärhuvudet. En stor tung
maskin kostar mycket mer eftersom det krävs mer material samt större och starkare
komponenter för att klara kraven vid förflyttning av den egna massan.

2.3 Val av konstruktion
Till att börja med kommer maskinen endast att skära i två dimensioner, den tredje
dimensionen är till för att ställa höjden på skärhuvudet, vilket betyder att maskinens
rörelseskicklighet endast behöver ligga i ett plan. Då faller naturligt valet av arkitektur på
kartesisk eller cylindrisk - de andra lösningarna blir onödigt komplexa. Eftersom
glappfrihet kostar mycket pengar är det naturliga valet en arkitektur som är så robust som
möjligt i sig själv och samma två arkitekturerna är de mest robusta.
Om den cylindriska arkitekturen väljs för en robot som skall ha en minsta arbetsyta på 1,5
x 3,5 m kommer det att krävas nära 300 000 steg/varv för att få 0,05 mm/steg upplösning
längst ut i arbetsytan. Eftersom ingenting är glappfritt och utväxling av steg alltid innebär
mer glapp i konstruktionen så verkar även denna arkitektur orimlig. Kvar blir kartesisk
arkitektur, där ”Gantry” varianten av denna bäst tillfredsställer de uppställda kraven. Detta
stämmer överens med att nästan alla motsvarande produkter på marknaden har valt denna
arkitektur.
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Figur 2.7. Uppskissad arkitektur

När valet av kartesisk arkitektur var klart så undersöktes olika linjärstyrningar, drivsätt och
motorer. De mest relevanta alternativen undersöktes noggrant och till slut hade en komplett
konstruktionslösning tagits fram, denna ses i figur 2.7. Nedan presenteras först de
viktigaste valen i de olika kategorierna och därefter redovisas beräkningarna på den
slutgiltiga konstruktionen.
2.3.1 Val av elmotor och utväxling
Efter valet av arkitektur undersöktes olika lösningar för linjärstyrning och drivsätt
noggrant. Men det var först efter valet av motor som valen av de andra komponenterna i
konstruktionen blev enkelt.
Eftersom konstruktionen inte kräver några höga hastigheter, kravet är istället
noggrannheten, faller valet naturligt mellan servomotorer eller stegmotorer. Stegmotorerna
är enkla att använda eftersom de har ett specifikt antal steg per varv, servomotorerna är
utväxlade elmotorer som oftast har inbyggd encoder för att återge positionen.
För stegmotorerna gäller att de är billigare och har samma noggrannhet eller ibland till och
med högre än vad servomotorerna har idag. Om stegmotorn dimensioneras väl och bra
accelerations och retardationsramper används, förloras inte några steg, förutsatt att inga
stora dynamiska krafter som inte förutspåtts påverkar systemet. Detta gör att ett enklare
system kan byggas utan återkoppling och betydligt mindre avancerad mjukvara. En
ytterligare fördel med stegmotorer är att ingen svår och komplicerad kalibrering krävs vid
motorbyte om någon skulle gå sönder. Stegmotorer brinner inte upp om de utsätts för en
kraft de inte orkar motverka. Servomotorerna finns däremot i betydligt större storlekar än
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stegmotorer. Om applikationen kräver riktigt låga hastigheter, ner mot 1 mm/s, som
används t.ex vid ”Oxy-Fuel cutting”, krävs för stegmotorer inga växellådor och dessa har
alltid ett inbyggt glapp.
Eftersom uppritning av figurer i två dimensioner innebär för applikationen att man har en
viss framförhållning och i förväg vet hur motorerna skall styras, passar stegmotorer
perfekt. I arbetsmiljön är det onaturligt med stora dynamiska krafter och skulle sådana
uppträda så ger förmodligen servomotorer med återkoppling mer ”overshoot” medan
stegmotorerna tappar steg. Skärningen blir misslyckad i båda fallen. Av detta blir valet att
använda Stegmotorer som ger en billigare och i denna konstruktion lika bra lösning som
servomotorer. Servomotorer kan krävas i applikationer där dess stora moment blir
avgörande [referens 5].
2.3.2 Val av linjärstyrning
För att uppnå de uppsatta målen krävs att släden (se nedan) kan löpa med minimal friktion
och efter att ha studerat marknaden konstaterades att utbudet är olika varianter av glid-,
kul- och rullagrade skenor och bussningar. Om något liknande skulle tillverkas på Rotabs
verkstad, t.ex med hjälp av en profilbalk och hjulupphängning, så uppstår stora problem
med glapp och friktion.
Den bästa lösningen är att köpa en linjärstyrning för slädens ena sida och montera ett hjul
på andra sidan, se fig. 2.8. Därigenom undviks också problemet med att få
linjärstyrningarna helt parallella. En nackdel med denna lösning är att den behöver större
dimensioner för att klara av momenten som uppstår. Men om släden är V-formad, med två
fästpunkter i linjärstyrningen är konstruktionen tillräckligt robust för de moment som
uppstår. Denna lösning tar dock mer plats och blir tyngre, vilket kräver större och dyrare
motor, men enkelheten i denna lösning är att föredra varför valet tillslut föll på denna.

Figur 2.8 Bild på släden

Linjärstyrningen i x-led, som löper på släden, skall vara lättast möjligt eftersom den direkt
bidrar till momentet som måste upptas av y-axeln. Efter beräkningar på konstruktionen
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konstaterades att det bästa alternativet var den minsta kulskenstyrningen från Bosch
Rexroth, som klarar av de krafter som uppstår, figur 2.9.

Figur 2.9

Bild på slutgiltiga linjärstyrningslösningen

2.3.3 Val av linjärdrivning
För att uppnå hög repetitionsnoggrannhet så är drivsättet den mest kritiska delen i hela
konstruktionen. Efter att ha valt stegmotorer som inte har ett ackumulerande fel, men
däremot ett maximalt vinkelfel för varje steg, som enligt tillverkarens [referens 22]
specifikationer är ± 5 %, så blir det maximala positionsfelet för varje steg max 2,5 µm, om
steglängden är 50 µm. Detta fel finns redan innan drivningens glapp tillkommer och beror
på kraften som motorn måste övervinna
Nästa stora svårighet är att uppfylla repeternoggrannheten. Vid användning av kuggar och
gängor uppstår ett glapp vid vändning av drivriktning. För att bli av med detta fel behövs
någon typ av ”anti-backlash” lösning där en fjäder används mellan två kugghjul för att
dessa ska trycka på flera gängor samtidigt.
De olika sätten som undersöktes var kuggrems-, kuggstångs- och kulskruvsdrift. Först
undersöktes kuggremsdrift där ett problem är att hålla remmen tillräckligt spänd på den
långa y-axeln. Kuggrem, som visas i fig. 2.10, förkastades på grund av att dessa har en
repeternoggrannhet i storleksordningen 0,1 mm/meter [referens 23], vilket är dubbelt så
stort som kravet på maximalt 0,05 mm. Detta kan göras bättre om kuggremmen
specialbeställs men det är dyrare än att köpa kulskruvar så därför förkastades detta
alternativ också. Ytterligare ett problem med remdrift är att remmen töjer sig med tiden,
vilket skulle kräva kontinuerlig kalibrering.

Figur 2.10 Bilder på kuggremsdrift och på kuggstångsdrift
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Om istället kuggstång, som visas i fig. 2.10, används skulle kugghjul driva mot denna och
motorerna skulle monteras på de rörliga delarna. Ett problem i denna lösning är glappet
mellan kuggarna – tex. stegmotorns axel, med 400 eller fler steg per varv, skall utväxlas till
50 µm / steg. Om någon typ av utväxling med kugghjul används, utväxlas också glappet
lika mycket. Det ger stora problem, framförallt i denna konstruktion där det finns ett litet
positionsfel i motorerna redan från början.

Figur 2.11 Bild på kulskruv

Det enda drivsättet som uppfyller kraven är kulskruvsdrift, eller kategorinamnet borde vara
ledskruv, se fig. 2.11, eftersom kulskruvar är benämningen på trapetsgängad stång vars
ledmutter har kullager. Muttern kan lika gärna vara glidlagrad vilket gör den betydligt
billigare - ungefär halva priset mot kulskruv. Nackdelen med ledskruvar är att de i sig
själva skapar ett stort tröghetsmoment på motoraxeln, vilket kräver starkare motorer.
Den valda lösningen är glidlagrad ledskruvsdrift från KERK med ”anti-backlash” vilken
skapas genom att dela muttern i två delar och en ställbar fjäder drar ihop delarna.
Lösningen uppfyller de uppställda kraven och ligger på halva priset mot kulskruvar för
motsvarande krav. Stigningen valdes till 20 mm/varv vilket rekommenderas för hastigheter
upp till 300 mm/s med avseende på slitaget, vilket är lite över kravet på maxhastighet och
alltså väl uppfyller konstruktionskraven.

2.4 Teori för ledskruv
Bilden nedan, figur 2.12, beskriver situationen för den valda lösningen, där en ledskruv är
kopplad till motoraxeln.
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Kraft F

Last

Motor

Massa=m
Rotation θ
Linjärrörelsen x

h
Skruvens
stigning

Figur 2.12 Bild på situation

Ett varv för motoraxeln motsvarar en linjär förflyttning av längden h [m/varv].
Förhållandet mellan en linjär förflyttning x [m] och vinkelförflyttningen θ [rad] beskrivs:

θ
x
=
2π h

(2.1)

Om lasten motsvarar en kraft F [N], med ett antagande att friktionen är liten för
kulskruven, beskrivs arbetet för en förflyttning av sträckan x av F ⋅ x . Detta motsvaras av
ett lastmoment TL [Nm] då motorn roterar vinkeln θ, vilket skrivs:

Fx = TLθ

(2.2)

genom substitution av (2.1) och (2.2) erhålls:
TL =

Fx

θ

=

Fh
2π

(2.3)

Om lasten accelereras är kraften proportionell mot massan m [kg] och
d 2x
accelerationen  2  :
 dt 

 d 2x 
F = m 2 
 dt 
Denna kraft verkar på motorn som ett lastmoment. Av ekvation (2.3) fås:

 d 2x 
Fh
TL =
= mh 2  / 2π
2π
 dt 

(2.4)

och efter substitution för x i termer av θ från ekvation (2.1) erhålls:
2

2
 h  d θ 
TL = m
  2 
 2π   dt 

(2.5)
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Lastens masströghet J [kgm2] som verkar på motorn blir:

 h 
J = m

 2π 

2

(2.6)

Av denna ekvation kan det utläsas att en liten stigning h har egenskapen att minska
lastmomentet som verkar på motorn. Samtidigt uppträder en nedväxling som måste
kompenseras med högre hastighet och vid högre varvtal är motorn svagare. Ett annat
problem är att kulskruvens effektivitet inte är idealisk, dvs att glidlagren har en viskös
friktion. Detta ger en begränsning på en rekommenderad minsta stigning för en specifik
maximal hastighet för att slitaget inte ska bli för stort och en lång levnadslängd ska
erhållas.

2.5 Beräkningar på vald lösning
Efter att ha gjort de viktigaste valen och skissat fram hur en lösning skall se ut ritades en
komplett konstruktion i Autocad som visas i fig 2.13. Nedan presenteras de beräkningar för
den valda konstruktionen som krävs för att dimensionera motorerna. Det som beräknas är
totala tröghetsmomentet på motoraxeln för båda axlarna, vilket består av ledskruvens
tröghet och det från den rörliga massan reflekterade tröghetsmomentet (ekv.2.6).

Figur 2.13 Konstruktionen uppritad i Autocad
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Från Kerks specifikationer fås att masströgheten från ledskruven är

J skruv = 58 ∗ 10 −5 [oz. − in. sec 2 / in.] =

(2.7)

7,064 ∗ 10 −3 ∗ 58 ∗ 10 −5 [kgm 2 ]

För x-led är kulskruven 1075 mm vilket är ungefär 43” och i y-led 1700 vilket motsvaras
av 67”. Av ekvation (2.7) fås då:
J skruv , x = 1,762 ∗ 10 −4 kgm 2

(2.8)

J skruv , y = 2,745 ∗ 10 − 4 kgm 2

Massan som skall förflyttas av ledskruven reflekteras på motoraxeln av ekvation (2.6):
m =V ∗ρ

vilket ger:

(2.9)

x-led:

y-led

benämning
vikt [kg]
vagn
0,2
släde (liten)
0,9
pennhållare
0,2
slädfäste
0,28
hållare för kabelränna
0,48
Övrigt
0,5
Totalt
2,56

benämning
massa x-led
vagn * 2
släde
kulskruvsfäste
slädfäste
motorfäste
hjulhållare
skena x-led
motor
Övrigt
Totalt

vikt [kg]
2,56
0,4
5
0,2
2,2
0,2
0,25
1,25
1
1,1
14,16

Från ekv (2.6) erhålls:
J reflekterad , x = 0,259 ∗ 10 −4 kgm 2

(2.10)

J reflekterad , y = 1,41 ∗ 10 − 4 kgm 2

och totalt från ekvation (2.8) och (2.10):
J tot , x = 2,02 ∗ 10 −4 kgm 2

(2.11)

J tot , y = 4,15 ∗ 10 − 4 kgm 2

Denna masströghet bildar det yttre tröghetsmomentet på motoraxeln som motorn måste
övervinna. Förutom detta tillkommer tröghetsmomentet från motorns rotor och
friktionskrafter.
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3 Elektromekanik
I detta kapitel beskrivs val av stegmotorer och drivelektronik. Först beskrivs teorin för hur
en stegmotor driver motoraxeln, sedan förklaras grunderna för hur drivelektroniken
fungerar. Efter det beskrivs val av controllerhårdvara och kort om drivelektroniken.
Därefter utförs analyser och beräkningar som används för att välja stegmotorer.

3.1 Stegmotorns princip
Stegmotorns viktigaste egenskap är dess förmåga att omvandla en tillståndsförändring till
en exakt definierad inkrementell rörelse på dess rotor. Med hjälp av en drivkrets kan
tillståndsförändringen genereras av digitala pulser, där en puls oftast motsvaras av ett steg,
och då kan motorn enkelt styras av mikrodatorer eller logiska kretsar.
En enkel modell av hur stegmotorn fungerar visas i
figur 3.1, där en permanentmagnet, vilken har nordoch sydpol, utgör en rotor som roterar i en stator med
4 poler. Runt varje statorpol lindas koppartråd. Det är
när ström flyter genom koppartråden som polen blir
magnetisk. Om motorn befinner sig i läge a och
strömmen flyter genom lindningarna för fas 1
kommer rotorn att rotera till läge b. För att ta ett steg
ändras strömmen till att flyta genom lindningarna för
fas 2, detta får rotorn att rotera 90 grader, vilket
återspeglas i läge c. För att ta nästa steg, som visas i
läge d, ska strömmen flyta omvänt genom
lindningarna för fas 1. Ett fjärde tillstånd finns också
Figur 3.1 Stegmotormodell
när strömmen flyter omvänt genom fas 2. Det
magnetiska flödet som strömmar i luftgapet mellan stator och rotor uppkommer antingen
av en strömförande lindning, en permanentmagnet eller genom en kombination av dessa.
Det flesta stegmotorer kan identifieras som en variant av någon av de tre bastyperna:
variabel reluktans (VR), permanentmagnet eller hybrid.

Figur 3.2 Stator lindningar

3.1.1 Variabel reluktans stegmotor
Figur 3.2 visar hur lindningarna är sammankopplade i
en variabel reluktans (VR) stegmotor med tre faser.
Strömmen genom varje fas styrs av switcharna S1, S2
och S3. Då S1 aktiveras flyter strömmen genom
lindningarna och i statorpolerna för fas 1 uppträder
ett magnetiskt fält som rotorn vill inrätta sitt eget
magnetfält efter. Rotorn kommer att rätta in närmaste
tandpar (pol-par) efter stator A och A’, vilket visas i
figur 3.3. När sedan S2 sluts, istället för S1, roterar
rotorn 30 grader för att ordna sig efter fas 2.
Kontinuerlig rotation kan åstadkommas genom att
aktivera S1, S2, S3, S1, S2, S3 osv. Verkliga
stegmotorer har fler rotortänder och statorpoler för att
minska steglängden. En teknik som VR motorerna
använder är att ha flera tänder på varje statorpol, där

Figur 3.3 Enkel VR modell
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tex. en konfiguration har en rotor med 50 tänder och en stator med 4 lindningsfaser (8
poler) med matchande tänder ytterst. Detta ger en steglängd på 1,8 grader. Steglängden kan
också halveras från de hela stegen genom att låta två faser vara strömförande samtidigt. I
vårt exempel blir steglängden 15 grader istället för 30 grader genom tillstånden i tabell 3.1.
Steg
S1
S2
S3

1
1
0
0

2
1
1
0

3
0
1
0

4
0
1
1

5
0
0
1

6
1
0
1

Tabell 3.1 Switch sekvens för halvsteg
Variabel reluktans motorer kan också ha statorn och
rotorn uppdelad i magnetiskt isolerade sektioner.
Ett exempel visas i figur 3.4, där motorn är
uppdelad i 3 sektioner. I detta fall blir alla
statorpoler i en sektion strömförande samtidigt och
tråden är lindad åt olika håll runt varannan pol för
att uppnå olika polaritet. Både rotorn och statorn
har lika många tänder. Som framgår av bilden så är
rotorn tillverkad som en enhet och är axialt
sammanbunden genom hela motorn. För en motor
Figur 3.4 VR motor med 3
med m antal sektioner är antingen rotor- eller
sektioner.
statorsektionerna sekventiellt vridna i förhållande
till varandra, som vinkeln mellan två tänder genom
m. Dessa motorer har m antal faser, där motorer med 7 faser har tillverkats. En klar nackdel
är att motorer med många faser eller sektioner blir väldigt tunga.

3.1.2 Permanentmagnet stegmotor
I det första enkla exemplet i detta kapitel användes en
permanentmagnet (PM) motor som har en PM som rotor.
Rotorn i en PM motor har dock inga tänder utan är helt slät till
ytan, vilket ger den jämnare gång än en VR motor. Figur 3.5
visar en typisk PM motor. Som framgår av figuren har rotorn
fler poler än två, men eftersom det är svårt att tillverka små
permanentmagneter med många poler är steglängden stor. En
Figur 3.5 PM motor
egenskap som kan vara positiv är att då strömmen till motorn
brutits så bibehåller rotorn sin position.
3.1.3 Hybrid stegmotor
Hybridmotorn har fått namnet från att den använder teknik från både PM motorn och VR
motorn. Statorns teknik är lik den från VR motorn och rotorn är uppbyggd på en
permanentmagnet. På rotorns permanentmagnet sitter två laminerade kugghjulsliknande
halvor, dessa är vridna så att ena sidans tänder passar mot andra sidan försänkningar, se
figur 3.6. Ena halvan blir således nordpol och andra sydpol. Vanligt är att rotorn har 50
tänder.
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Figur 3.6 Rotoruppbyggnad

Figur 3.7 Magnetflöde

Magnetflödet, som visas i figur 3.7, flyter från rotorns nordpol genom tänderna ut över
luftspalten in i en statorpol, därefter fortsätter det efter statorns vägg axiellt bort till
motorns andra halva och över luftspalten in till rotorns sydpol.
Statorn som också är uppdelad i två delar, motsvarande rotorns nord- och sydpol, har
normalt 8 poler på vilken det sitter 2 till 6 tänder, se figur 3.8. Två lindningar (faser) brukar
användas där den första, lindning A, är lindad runt polerna 1, 3, 5, 7 och den andra,
lindning B, är lindad runt polerna 2, 4, 6, 8. Nästkommande pol för en lindning är lindad åt
motsatt håll. Om lindning A strömsätts i positiv riktning kommer det uppstå ett magnetiskt
flöde riktat radiellt inåt genom pol 1 och 5, men genom pol 3 och 7 kommer flödet i stället
vara riktat radiellt utåt. I statorns andra del kommer situationen vara omvänd. Detta visas
som läge 1 i figur 3.9, när istället fas B strömförs så uppstår läge 2. Läge 3 inträffar när
lindning A strömsätts inverterat, sedan finns ett läge 4 som uppstår då lindning B
strömsätts inverterat. Stegvinkeln i detta fall, med 50 rotortänder, 2 faser och två
rotorpoler, ger stegvinkeln 1,8 grader vilket motsvaras av 200 steg/varv och är kanske den
vanligaste 2-fas hybridmotorn. Det är ganska vanligt med 3-fas och 5-fas stegmotorer
också. Dessa är betydligt dyrare, men har högre noggrannhet och mindre resonans. 5-fas
hybridmotorn är näst intill resonansfri.

Figur 3.8 Stator

Figur 3.9 Stegförlopp
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3.2 Principen för drivsteg
Det finns många olika kretsar för att styra en stegmotor, där ström skall switchas mellan
olika faser. För en VR motor behöver fasströmmen endast switchas på eller av och i dessa
fall passar ett unipolärt drivsteg. En nackdel är att i denna typ av drivsteg kan inte
strömriktningen ändras. För en hybridmotor och andra stegmotorer som kräver att
strömpolariteten skall kunna växlas krävs i stället ett bipolärt drivsteg. I det här avsnittet
kommer grunderna för dessa tekniker förklaras. Det har med åren framkommit förfinade
varianter på dessa två grundsätt att styra stegmotorer.

3.2.1 Unipolär krets
En enkel unipolär drivkrets för en trefas VR motor visas i figur 3.10. Varje lindning
kopplas till en separat krets, som styrs av en kontrollsignal. Faslindningen blir ledande när
transistorn satureras av en tillräckligt hög basström. Kretsen matas med likspänning VS [V]
som beräknas så att strömmen I flyter genom lindningen.

Figur 3.10 Unipolär drivkrets för tre faser

Eftersom kretsens totala resistans består av lindningens resistans RL [Ω] och resistansen RM
[Ω] från ett tvingande motstånd, blir förhållandet:
VS = I ∗ ( RL + RM )

(3.1)

Eftersom faslindningen har hög induktas så blir kretsens tidskonstant stor. I enlighet med

i = i ∞ − (i∞ − i 0 ) e − t / τ
L
τ=
R

(3.2)
(3.3)

där i0 [A] och i∞ [A] är start – och slutvärdet för strömmen, t [s] är tiden och τ är
tidskonstanten. Eftersom det inte är önskvärt med stor tidskonstant då motorn skall drivas
med hög hastighet kan ett tvingande motstånd användas för att minska denna. Då totala
resistansen ökar måste spänningen höjas för att behålla strömstyrkan.
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Då transistorn stängs av så finns fortfarande spänning lagrad i faslindningen, därför
kopplas en bortledande väg in, bestående av en diod och ett motstånd, ovanför transistorn.
Detta för att ström inte ska ledas tillbaka in i transistorn och orsaka skada.

3.2.2 Bipolär krets
En bipolär drivkrets till en lindning består till grunden av en H-brygga, där strömmens
riktning styrs med hjälp av fyra transistorer. Detta visas i figur 3.11. Transistorerna
switchas i par för att uppnå önskad verkan. Om transistorerna T1 och T4 leder så blir
strömriktningen positiv, strömmen går då från spänningskällan genom T1 till faslindningen
och motståndet sedan tillbaka till spänningskällan genom T4. Om istället transistorerna T2
och T3 leder blir strömriktningen omvänd.
En brygga med 4 dioder kopplas sedan in till drivkretsen i motsatt riktning mot
transistorerna, deras uppgift är att leda bort lagrad ström från lindningen. I figur 3.11 är
den bortledande strömvägen inritad genom dioderna D2 och D3. Denna situation uppstår
direkt efter att T1 och T4 slutat leda. Eftersom den bortledande vägen innefattar
spänningskällan, så återgår en liten del av spänningen från lindningen till denna. Att
bortledande vägen är motriktad spänningskällan gör också att strömmen försvinner
betydligt snabbare än i en unipolär drivkrets. Den bipolära kretsen är alltså betydligt
effektivare och snabbare än den unipolära.

Figur 3.11

Bipolär drivkrets

3.3 Val av stegmotor och drivkrets
Något som kanske har framkommit är att valet av drivkrets är minst lika viktigt som valet
av stegmotor och det är kombinationen av dessa som utför arbetet. Eftersom det nästan
alltid är drivelektroniken som sätter gränserna för vad en stegmotor kan prestera, bör valet
av stegmotor och drivkrets göras simultant.
En variabel reluktansmotor kan nå höga hastigheter, men vid dessa är momentet lågt. VRmotorerna är billiga och använder sig av billig drivelektronik. Förutom priset har den
fördelar då lasten skall förflyttas långa sträckor, då den har en typisk steglängd på 15
grader kan den uppnå betydligt högre hastigheter än andra typer av stegmotorer.
Anledningen är att drivelektroniken inte behöver lika hög hastighet på
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tillståndförändringarna. En annan fördel är att VR-motorn inte använder permanentmagnet
i rotorn, vilket innebär betydligt mindre tröghetsmoment i rotorn och snabbare
accelerationer kan åstadkommas.
I och med att permanentmagnetiska material har blivit billigare och bättre har PM motorn
utvecklats och är idag den billigaste lösningen. Detta återspeglas av att det kommersiellt
tillverkas stora mängder av denna motor som används i bl.a bäckstråleskrivare, datorer och
luftkonditioneringar.
Hybridmotorns typiska egenskaper är kort steglängd och ett högt moment på rotoraxeln.
Undersökningar har visat att hybridmotorn ger högst moment i förhållande till sin volym
och vikt. Eftersom hybridmotorn har en permanentmagnet i rotorn så har den ett
restmoment som kan vara till nytta för att bibehålla rotorpositionen då strömmen är
avslagen, t.ex vid strömavbrott. Annars ger permanentmagnetens tyngd ett ytterligare
tröghetsmoment att övervinna vid stegning. En nackdel är att drivstegen är relativt dyra vid
höga krav på prestanda.
Den vanligaste typen är idag 2-fas hybridmotorn. Förr var 5-fas hybridmotorn överlägsen
2-fas typen, den är starkare, har inga resonansproblem och har en stegvinkel på 0,72
grader. Genom elektronikens stora framsteg inom digitaltekniken har också drivkretsarna
utvecklats avsevärt, och idag har 2-fas stegmotorerna nästan samma prestanda, till ett
mycket lägre pris. Det finns dock fortfarande tillämpningar för mätinstrument, speciellt
inom medicinteknik, där 5-fas motorns mycket mjuka nästan resonansfria gång är helt
nödvändig. Det går åt 10 till 20 transistorer i drivsteget vilket gör totallösningen väldigt
dyr. 3-fas hybridstegmotorn är en nyare variant av hybridmotor med relativt billiga
drivsteg, som är på väg att sprida sig. Tyvärr har den ännu inte blivit tillräckligt billig och
mycket mer utveckling ligger bakom 2-fas hybridstegmotorn som fortfarande dominerar
marknaden.
På grund av argumenten ovan föll valet på en lösning med 2-fas hybridstegmotorer och
bipolära drivsteg. Detta var en följd av att kraven på noggrannhet, moment och pris är
prioriterade. För enkelhetens skull köptes samma motor in för båda axlarna, detta för att
det enkelt skall kunna gå att återanvända dessa i någon annan lösning när den här
prototypen inte längre behövs.

3.4 Dimensionering av hybridmotor
Situationen, figur 3.12, kräver att motorn levererar tillräckligt motormoment TM [Nm] för
att motverka lastmomentet TL [Nm] och friktionsmomentet TF [Nm], det moment som
verkar på motoraxel och uppkommer av friktionen i systemet. Eftersom samma motortyp
används för båda axlarna, görs dimensioneringen endast för y-axeln där kraven är störst.

Figur 3.12

Situation med kulskruv
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Jämviktsekvationen för denna blir:

TM − TL − TF = 0

(3.4)

där TL kan skrivas:

 d 2θ 
TL = J L  2 
 dt 
Masströgheten för lasten JL [kgm2] uppstår av ledskruvens masströghet och den av släden
reflekterade masströgheten, Jtot,y, som redovisats i ekvation (2.11), samt av rotorns egen
masströghet JR [kgm2]. Ledskruven har en effektivitet på 80 % och JR specificeras av
motortillverkarna. TL blir då:

  d 2θ 
 J tot , y
TL = 
+ J R  ⋅  2 
  dt 
 0,80

(3.5)

Största delen av den statiska friktionen FF [N] kommer från slädens rörelse. Därför görs
antagandet att den statiska friktionen µ maximalt blir 10 %. Från ekvation (2.3) erhålls:
TF =

FF h µmg ⋅ h
=
≈ 0,0443 Nm
2π
2π

(3.6)

Kravet på maximal hastighet är 250 mm/s vilket motsvaras av en stegfrekvens på 5000 pps
för steglängden 0,05 mm. För att uppnå detta krävs att motorn vid motsvarande hastighet
levererar ett moment som övervinner friktionen TF. I systemet finns också alltid en viskös
friktion, denna är dock mycket svår att bestämma och istället uppskattas en
säkerhetsmarginal att endast 80 % av motormomentet utvinns. För att dimensionera motorn
krävs en bestämd acceleration, som beror på tiden det tar att uppnå den önskade
hastigheten. Teorin för accelerationen av en stegmotor redogörs i kapitel 4. Där framgår att
det mest kritiska för en stegmotor är med vilken hastighet det första steget kan tas utan att
motorn förlorar synkroniseringen.

3.5 Val av controller hårdvara
För att driva stegmotorn ett steg framåt krävs en puls till drivkretsen och för kontinuerlig
rotation skall ett pulståg med 50 % duty-cycle skickas till drivkretsen. Eftersom
maxhastigheten skall vara 5000 pps krävs ett pulståg på 5 kHz till drivsteget. Stegmotorn
kan enligt specifikationerna från tillverkaren stegas i 10 000 pps och ett rimligt krav är en
PLC som kan leverera ett pulståg på 10kHz med 50 % duty-cycle. I lösningen behövs en
typ av dator som kan ta emot en fil via Ethernet och TCP/IP protokollet. Den skall läsa
instruktionerna i filen och styra stegmotorerna efter instruktionerna. En gammal standard
PC är billig och klarar lätt av kravet att ta emot filen med instruktionerna via Rotabs
befintliga nätverk. Ett krav är att datorn måste stå skyddat i verkstadsmiljön, men redan nu
finns andra datorer i anslutning till maskiner på Rotabs verkstad, så det problemet finns det
redan lösningar för.
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Nästa krav är att alla givare och sensorer är i 24V standard och därför undersöktes en redan
brukad lösning, att via PCn kommunicera med en PLC som styr dc-motorer. Efter att ha
undersökt alternativen konstaterades att det finns väldigt få PLC:er som klarar av att skapa
ett pulståg på 10 kHz och de som klarade kraven låg inte inom prisramen. Troligen är det
vanliga är att en pic-processor eller någon typ av mikrodator styr stegmotorprocessen,
eftersom motorerna är digitala.
Det finns kompletta lösningar för att styra stegmotorer att köpa. Dessa ansluts till USB
porten till en vanlig PC, med Windows som operativsystem och klarar av att styra
stegmotorer. Till dessa medföljer den programvara som behövs för styrningen men det är
problem med att utvecklingsmöjligheterna är inkompatibla, samtidigt som problemet med
24V-givarna inte är löst.
Lösningen som valdes blev att köpa ett digitalt I/O PCI kort till standard PCn, som skall
befinna sig intill maskinen för Ethernetkommunikationen, och använda denna som
controller. PCI kortet var en väldigt billig lösning samtidigt som det klarade alla uppställda
krav. Det har 16 inportar som klarar spänningar upp till 48V, 16 utportar där utspänningen
kan regleras med en externt ansluten strömkälla på upp till 40V. Utöver det har kortet 4
interrupt kopplade till antingen inportar eller till någon av två kaskadkopplade 16-bitars
timers eller till en 16-bitars räknare med klockfrekvensen 1MHz.

3.6 Elskåp

Figur 3.13 Elskåp
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För att samla elektroniken på ett ställe där alla erforderliga kopplingar kan göras och
samtidigt ha ordning på alla kablar används ett elskåp (kopplingskåp). In till skåpet
kopplas 220V och ut från skåpet går 3 kablar, en styrkabel till vardera motorn och en
mångledare för givare och sensorer.
Överst i skåpet, innan första kabelrännan, sitter drivkretsarna och elektroniken för att mata
dessa med 65V. För att erhålla 65V används en transformator från Elfa på 500VA som
levererar 48V från 230V, med hjälp av en likriktarbrygga och fyra stycken 100 mF
kondensatorer så uppnås ≈ 65V. Kopplingsschema och spänningens omvandling visas i
figur 3.14.

48V

230V

+

V1
100 mF

100 mF

V3 =65V

V2
100 mF

V1

V2

100 mF

V3

t

t

t

Figur 3.14 Kopplingsschema med spänningsutseende

Nästa nivå i elskåpet består av 24V delen och dessa komponenter är monterade på en DINskena. Längst till vänster sitter säkerhetsbrytare för 220 V monterade. De bryter strömmen
vid eventuell kortslutning. Sedan sitter en 24V transformator monterad som matar DIOkortet och de givarna som är tänkta att användas. Efter det kommer säkringar och
kopplingsplintar. Från DIO kortet, som har en 37-pol D-Sub kontakt går en kabel upp till
en plint med skruvkontakter som också monteras på DIN-skenan och på detta sätt blir det
enkelt att koppla in olika saker till DIO-kortets in och utgångar. Längst ner i skåpet står
datorn som fungerar som controller, på detta sätt får den en skyddad miljö.
I skåpets väggar monterades förutom strömbrytare och nödstopp, kontaktdon för det som
kopplas in till skåpet och ut från skåpet. In till skåpet skall Ethernet, tangentbord och 220V
och ut från skåpet skall motorkablar, signalkabel och monitor. För monitorn har ingen
slutgiltig lösning köpts in, pga att tanken är att ha en touchscreen och i utvecklingsfasen av
denna maskin är det enklast att jobba med en standardmonitor och tangentbord.
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Figur 3.15 Kontaktdon
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4 Styrteknik
I en maskin med stegmotorer utan återkoppling är det av avgörande betydelse att inte
förlora steg. Styrtekniken måste ha tillräckliga marginaler och vara konstruerad så att det
inte skall kunna inträffa. De mest kritiska tillfällena är vid start av motorn, vid acceleration,
retardation och vid stopp. En utredning för att bestämma stegmotorernas begränsningar
genomförs nedan.
Eftersom målet är att tekniken skall fungera vid skärning med plasma eller laser krävs att
prototypens styrhuvud, där en penna idag är monterad, har konstant hastighet vid körning.
Detta kräver i sin tur att en planering av styrhuvudets bana görs i två dimensioner, där
motorerna drivs synkroniserat på ett sådant sätt att förflyttningen sker med konstant
hastighet. Senare delen av kapitlet beskriver hur banplaneringen beräknas.

4.1 Stegmotormodell
När en spänning appliceras på en lindning kommer stegmotorn att inta ett specificerat läge.
Om sedan en extern kraft appliceras på motoraxeln kommer ett vinkelfel att uppstå. En
stegmotors hållmoment specificeras som det största statiska moment vilket kan appliceras
på motoraxeln utan att orsaka en kontinuerlig rörelse.
Som tidigare beskrivits tar stegmotorn ett steg då nästa lindning exciterar och för att en
stegmotor skall kunna flytta på en extern last krävs att tillräckligt med magnetiskt flöde
alstras av lindningarna så att rotorn flyttar sig till nästa steg. Krafter som motverkar
stegmotorn att ta nästa steg ger upphov till ett litet vinkelfel från den förväntade
stegpositionen. Om en statisk kraft, som friktion, påverkar systemet kommer ett statiskt
vinkelfel att uppstå, detta vinkelfel är icke ackumulerande och det är oberoende av antalet
exekverade steg.
Om motorn accelereras till högre hastighet, genom att öka stegfrekvensen, kommer den nå
en hastighet där synkroneringen förloras pga av den höga hastigheten. Förhållandet mellan
maximalt lastmoment och maximal pulsfrekvens beskrivs som motorns maxmoment, se fig
4.1. Denna kurva är starkt påverkad av drivsteg, ”coupling” ström/tid konstant,

Figur 4.1 Dynamiska stegmotoregenskaper
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mätinstrument och andra faktorer. När acceleration av en stegmotor skall göras är det
väldigt viktigt att steghastigheten, vid första steget, ligger inom startområdet, så att motorn
inte tappar något steg. Detta område beror på vilket lastmoment motoraxeln utsätts för.
Den maximala startfrekvensen definieras som den frekvens, där en obelastad motor kan
starta och uppnå synkronisering, utan att förlora steg.

4.1.1 Statisk karaktäristik
När kraften som strävar efter att minimera glappet mellan motsvarande tänder delas upp i
två resultanter försöker normalkraften (n) stänga luftgapet och tangentkraften (t) är den
kraft som driver motorn framåt. Detta visas i figur 4.2. Vid en stegposition är motsvarande
stator- och rotortänder helt i linje med varandra och inget moment produceras av motorn.
Om rotorn är lite ur fas med stegpositionen kommer kraften (t) mellan stator och
rotortänderna att växa och med strävan att motverka felet. Om felet mellan tänderna
uppträder i negativ riktning blir t positiv och om felet är positivt kommer kraften att bli
negativ. Detta visas i figur 4.3. Kraften från motorn beror av styrkan på den ström som
flyter i lindningarna. Formen på moment-position grafen beror framförallt på
dimensioneringen mellan rotortänderna och statortänderna och strömstyrkan. Modellering
av kurvans utseende är ett extremt komplext elektromagnetiskt problem.

Figur 4.4 Statiskt positionsfel

4.1.2 Positionsfel av last
Om ett externt moment appliceras på motoraxeln intar rotorn en position där tillräckligt
moment utvecklas för att motverka kraften. Det största moment som en stegmotor kan
motverka kallas hållmoment och det är det maximala moment som en motor kan producera
under statiska förhållanden. Figur 4.4 visar en motor med åtta rotortänder och ett
hållmoment på 1,2 Nm, på vilken det appliceras ett externt moment av 0,75 Nm.
Figuren gäller för en VR-motor, vilka i regel har lägre styvhet än hybridmotorer, vilket
medför att lutningen på momentgrafen hos VR-motorer är mindre. Om strömmen är liten
så blir också styvheten mindre. En lägre styvhet innebär att momentkurven skiljer sig mer
från en approximerad sinuskurva.
Om en sinusfunktion används för att approximera motormomentet T för en motor med
hållmomentet TPK och p antal rotortänder, blir momentet för vinkelfelet θ:
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T = TPK sin( pθ )

(4.1)

Då ett externt lastmoment TL appliceras på motoraxeln, förskjuts rotorn från sitt
jämviktsläge med vinkelfelet θe, detta ger:
TL = T = −TPK sin( pθ e )

(4.2)

och det statiska positionsfelet:

θe =

arcsin(−TL / TPK )
p

(4.3)

Figur 4.2 Krafter mellan
stator- och rotortänder

Figur 4.3 Statisk momentkurva

4.1.3 Stegexciteringsföljd
Som förklarats i avsnitt 3.1.3 har en hybridmotor två faser, vilka kan exciteras med positiv
ström eller med negativ ström. Om faserna exciteras i ordningen (A+, B+, A-, B-) är
motsvarande 4 steg tagna och rotorns förflyttning motsvarar då vinkeln mellan två
rotortänder. Eftersom rotorn i en hybridmotor har 50 tänder blir vinkeln mellan
rotortänderna 7,2 º vilket ger stegvingeln 1,8 º, detta beskrivs approximerat av
sinusfunktionerna:
T A+ = −TPK sin( pθ )
T A− = −TPK sin( pθ − π )

(4.4)

TB + = −TPK sin( pθ − π / 2)
TB − = −TPK sin( pθ − 3π / 2)

TA+ är momentet som produceras vid rotorpositionen θ då fas A är exciterad av en positiv
ström, vilket visas i figur 4.5.
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Figur 4.5 Approximerad moment-rotorpositions karaktäristik

4.1.4 Starthastighet
Den maximala steghastigheten motorn kan uppnå vid en viss last är beskriven i de flesta
fall av en moment-frekvens graf vid olika ström- och spänningsnivåer från tillverkaren.
Den maximala startfrekvensen, vilken är den högsta frekvens motorn kan startas med, utan
att några steg kommer att gå förlorade, finns det ingen information om. Paul Acernley visar
i sin bok “Stepping Motors - a guide to theory and practice” ett förenklat approximativt sätt
att räkna ut detta. Resultatet ligger väldigt nära mer rigorösa metoder och detta sätt visas
nedan tillämpat på en hybridmotor.

Figur 4.6 Acceleration från vila

Om motorn stegas på hög frekvens med sämre drivkrets kan problem uppstå om den
elektriska tidskonstanten är för stor. Men när motorn accelereras från vila med lite last
måste de första stegen vara så långsamma att tidskonstanten inte inverkar. Motormomentet
kan beskrivas med den statiska moment-rotorpositionsgrafen, som approximeras med
sinusgrafer och visas i figur 4.6. När motorn är i vila med fas A+ är exciterad och lastad
med ett moment TL uppstår det ett statiskt positionsfel θe, som erhålls av ekvation (4.3).

θe =

arcsin(−TL / TPK )
p

(4.5)

Då första steget tas, exciteras fas B+ och det statiska momentet överstiger TL vilket gör att
motorn kommet att rotera i positiv riktning. Det kritiska är att vid detta excitationsintervall
måste motorn rotera tillräckligt långt och uppnå tillräcklig hastighet för att garantera att
motorn uppnår synkronisering vid nästa excitation A-. För att uppnå synkronisering
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behöver inte motorn ta ett helt steg eftersom en liten eftersläpning kan hämtas upp under de
efterföljande stegen, när rotorn redan har en hastighet. En gammal och ganska konservativ
uppskattning är att motorn skall nå ”cross-over” frekvensen mellan B+ och A-, vilken
benämns θl, för att tillräckligt moment uppnås till fortsatt rotation.
Då motorn roterar från läge θe till θl med fas B+ exciterad kan motormomentet beskrivas
med:

1
TM =
θl −θe

θl

∫−T

PK

sin( pθ − π / 2)dθ

θe

=

− TPK
[cos( pθ l − π / 2) − cos( pθ e − π / 2)]
p (θ l − θ e )

=

− TPK
[sin( pθ l ) − sin( pθ e )]
p (θ l − θ e )

(4.6)

Om vi sedan antar att motormomentet är konstant över excitationsintervallet blir systemets
jämviktsekvation:

[

TM − TL = J d 2θ / dt 2

]

(4.7)

Integration två gånger av (4.7) med avseende på tiden och initialvillkoren t = 0, θ = θe och
dθ/dt = 0 ger:

θ = (T M − T L ) t 2 / J + θ e

(4.8)

Efter första stegperioden tp då rotorn har förflyttat sig från θe till θ1 erhålls:

θ l = (T M − T L )t p 2 / J + θ e
tp =

J (θ l − θ e ) /( T M − T L )

(4.9)

Av detta kan starthastigheten vs [pps] som visas i figur 4.1 approximerat beskrivas:

vs = 1/ t p = (TM − TL ) / J (θl −θe )

(4.10)

Antagandet som gjordes till ekvation 4.7, att motormomentet är konstant över
excitationsintervallet, kan leda till ett maximalt fel på 15 % enligt [referens 1]. I själva
verket varierar momentet mellan TPK och 0,7 TPK när sinuskurvor används för att
approximera momentgrafen.
Om nästa steghastighet ska beräknas, integreras jämviktsekvationen (4.7) två gånger igen,
men med initialvillkoren t = tp, θ = θl och dθ/dt = (TM – TL) tp / J.
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4.2 Reglering utan återkoppling
Efter att motorer och drivsteg som uppfyller de uppställda kraven på maximalt positionsfel,
accelerationshastighet och maximal hastighet, har valts, kommer valet till hur motorerna
skall styras. Den största frågan är huruvida systemet ska vara återkopplat eller inte. Ett
system utan återkoppling har fördelen av enkelhet och låg kostnad.
Den valda lösningen, som blev ett system utan återkoppling, visas i figur 4.7. Från en PC
med realtids interface till Linux-OS, skickas styrsignaler till drivstegen för x- och y-led.
Dessa omformar sedan styrsignalerna till fasströmmar som styr motorerna.

Figur 4.7 Enkel modell av system

Då ett öppet system används är det av extrem vikt att motorerna svarar korrekt på varje
fasexcitation. Detta ställer i sin tur krav på att styrsignalerna exciterar faserna i sådan takt
att motorerna hinner rotera och att de är tillräckligt starka. Frekvensen på
excitationsändringarna som kan användas då motorn startas, kan beräknas ur ekvation
(4.10). Därefter beräknas accelerations- och retardationsramper fram med tillräckliga
marginaler för att motorn inte skall tappa några steg då den accelereras upp till
körhastighet.
För den valda lösningen är det viktigt att skärhastigheten är konstant. Motorerna är också
dimensionerade så att skärhastigheten är lägre än den maximala starthastigheten. Detta för
att inte avståndet på skärstrålen skall behöva regleras samtidigt som motorerna accelererar
upp till skärhastighet eller retarderar för att ändra riktning eller stanna.

4.2.1 Acceleration och Retardation
När motorn accelereras till en hastighet högre än den maximala starthastigheten behövs en
gradvis ökning av stegfrekvensen till dess att den önskade hastigheten har uppnåtts. Om
maximala starthastigheten överskrids
förlorar motorn steg vid
accelerationen, men om skillnaden är
för stor mellan maximala
startfrekvensen och den använda
startfrekvensen kan synkroniseringen
helt utebli. För retardation gäller på
motsvarande sätt att motorn
successivt måste retarderas med en
hastighet som är lägre än maximala
retardationshastigheten för att inte
Figur 4.8 Hastighetsprofil
oönskad rotation skall tvingas fram.
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Vid analys är skillnaden mellan acceleration och retardation, friktionen, som måste
övervinnas vid acceleration och istället hjälper inbromsningen vid retardation. Ett exempel
på en hastighetsprofil visas i figur 4.8.
Vid en stegfrekvens f beskrivs stegmotorns moment
av TM(f) och lastmomentet av TL(f), förhållandet ses
i figur 4.9. Om motorn skall accelereras maximalt
krävs att det maximala momentet måste utvecklas
vid alla hastigheter. Detta moment övervinner
lastmomentet och accelererar systemets tröghet,
vilket beskrivs:

TM ( f ) = TL ( f ) + J

Figur 4.9 Motor- och
lastmoment

d 2θ
dt 2

(4.11)

För en motor med n faser och p rotortänder blir steglängden 2π/np och då kan förhållandet
mellan stegfrekvens och rotorns vinkelhastighet beskrivas:
2π f
dθ
=
dt
np

(4.12)

Genom substitution av ekvation (4.12) i ekvation (4.11) erhålls:
2πJ df
⋅
np dt
df
np
= (TM ( f ) − TL ( f ) ) ⋅
dt
2πJ

TM ( f ) = TL ( f ) +

(4.13)

Genom att integrera denna ekvation från 0 till tiden t erhålls den frekvens f som uppnås då
motorn accelereras från vila:
t

f

np
npt
df
dt =
=∫
∫
2πJ 0
2πJ 0 TM ( f ) − TL ( f )

(4.14)

Eftersom TM(f) inte är analytisk måste integralen
lösas grafiskt. Figur 4.10 visar funktionen av 1 /
(TM(f) -TL(f)) och den skuggade arean A1 under
grafen motsvarar integration av funktionen från 0
till f1. Tiden det tar att nå frekvensen f1 erhålls ur
ekvation (4.14):
Figur 4.10 1/[TM(f) – TL(f)]

t1 =

2πJA1
np

(4.15)
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En komplett accelerationsprofil åstadkoms genom att
upprepa denna beräkning för varje steg till dess att
maxhastigheten har uppnåtts. Figur 4.11 visar
momentkurvan för stegmotorerna som används i
denna prototyp och om denna skulle approximeras av
en analytisk funktion skulle accelerationprofilen gå
att räkna ut numerisk, vilket sparar mycket arbete.

4.2.2 Val av styrsätt
Figur 4.11 Momentkurva för
Eftersom tvådimensionella bilder ritas upp efter en
stegmotor
Autocadritning måste beräkningar göras för att veta
när nästa steg skall exekveras i x-led och y-led. Stegen måste uppnås synkroniserat vilket
ställer krav på realtidshantering, vilket i sin tur medför krav på att beräkningarna under
körning inte blir för tidskrävande.
4.2.2.1 Inläsning av data
Den önskade lösningen kräver ett program där en Autocadfil konverteras till en Rotabfil,
denna i sin tur skapar informationen om hur motorerna skall drivas. Därav blir valet
angående hur mycket av beräkningarna som skall göras innan körning (preprocessing) och
hur mycket som skall göras i realtid, rätt fritt.
Fördelen med att göra mycket i realtid är att den konverterade filen blir mindre och det går
betydligt snabbare att läsa in och lagra den i styrdatorn. Nackdelen är att det blir mycket
avancerade beräkningar, vilka är tidskrävande, som skall utföras i realtidsprogrammet.
Eftersom realtids-programmering är komplicerat, framförallt att felsöka, krävs det i regel
mycket tid till verifiering av att tidsramarna håller, speciellt med avancerade beräkningar i
det tidskritiska realtidsprogrammet.
Om istället de avancerade beräkningarna görs i preprocessing-programmet kommer det
uppstå väntetid innan dessa är klara och dessutom blir den konverterade filen större. Detta
leder till problem vid inläsning av filen, eftersom buffring då kan krävas i omgångar.
Fördelen är att det blir lättare att uppfylla tidskraven i realtidsprogrammeringen.

4.2.2.2 Stegning
Det finns två olika sätt att styra motorerna på för att skapa olika figurer i två dimensioner,
stegbaserat eller tidsbaserat. Där stegbaserat bygger på att motorn instrueras vid specifika
tidpunkter om steg skall tagas eller inte och i vilken riktning. Tidsbaserad styrning grundar
sig i hur lång tid det skall ta för motorerna att ta ett
specifikt steg i en riktning och ritar upp objektet på
detta sett istället.
Vid stegbaserad styrning behövs endast en timerloop för motorstyrning i realtidsprogrammet och när
den exekveras kommer motorn i x-led och/eller
motorn i y-led, att ta ett steg i vald riktning eller
inte. Detta innebär att då ett steg tas finns det 8
möjliga, olika riktningar för styrhuvudet eftersom
arbetsytan automatiskt delas in i ett rutnät på grund
av stegmotorernas arbetssätt, se figur 4.12. I en
tidsbaserad styrning är grunden istället hur lång tid
ett steg skall ta för varje motor och det kommer då
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Figur 4.12 Stegbaserad styrning

att krävas två stycken timer-loopar i realtidsprogrammet, en för varje motor. Se figur 4.13.
Om rampning skall användas för att accelerera och
retardera hastigheten så är det en fördel att använda
tidsbaserad motorstyrning eftersom det är genom att
minska tiden i stegperioden som en acceleration
uppnås.
Om en konstant skärhastighet ska uppnås i två
dimensioner, kan denna lättare erhållas genom
stegbaserad motorstyrning eftersom ett steg endast
kan ha två längder. Ett rakt steg upp, ner, vänster
eller höger kommer att ha en motorsteglängd och
steglängden för ett snett steg, blir roten ur två
gånger längre enligt Pythagoras sats.

Figur 4.13 Tidsbaserad styrning

4.3 Ytterligare dimensionering av stegmotor
Om stegmotorerna dimensioneras så att maximala startfrekvensen är större än den frekvens
som krävs för att brännhastigheten skall uppnås behövs ingen accelerationsramp för att
uppnå brännhastigheten. Med denna dimensionering kan enkelt tidsbaserad stegning
åstadkommas, vilket är en önskan från Rotab.
Från ekvation (4.10) som härletts i 4.1.4, beräknas den maximala starthastigheten.
Ekvationen för maximala starthastigheten vs [m/s] är:
v s = 1 / t p = (TM − TL ) / J (θ l − θ e )
Från ekvation (3.5) och (3.6) i kapitel 3.4 framgår att lastmomentet, TL, och
friktionsmomentet, TF, är:

  d 2θ 
 J tot , y
+ J R  ⋅  2 
TL = 
  dt 
 0,80
F h µmg ⋅ h
TF = F =
≈ 0,0443 Nm
2π
2π
Vinkelförflyttningskravet, θl - θe, antas till ett halvt steg, 0,9º, vilket är rekommenderat av
tillverkarna [referens 22]. TL i ovanstående ekvation är endast friktionsmomentet eftersom
lasten från ekvation (3.5) adderas i form av extra masströghet. Med en säkerhetsmarginal
på att 80% av motormomentet, TM, erhålls:
v s2 =

0,8TM − TF
(1,25J tot , y + J R )(θ l − θ e )

(3.7)

Hastigheten 30 mm/s innebär att motorn skall rotera kulskruven 1,5 varv/s, vilket
motsvaras av vs = 300 pps. Jtot,y kommer från ekvation (2.11) och JR specificeras för
motorn, för Sonceboz 6600-30 är JR 425 gcm3. Insättning av värden ger:
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TM =
=

[

]

1 2
v s (1,25 J tot , y + J R )(θ l − θ e ) + TF =
0,8


1 
 1 2π 
300 2 ⋅ (1,25 ⋅ 4,15 + 0,425) ⋅ 10 − 4 ⋅  ⋅
 + 0,0443 ≈

0,8 
 2 200 


≈ 1,05 Nm
Med detta krav på motormomentet vid 300 pps väljs 6600-30, vars moment-hastighetsgraf
visas i figur 4.14 samt ett drivsteg som levererar cirka 1,6 Nm vid 60 V och 4.3 A, vilket är
tillräckligt. Motorn som är ett steg mindre levererar som mest 0,85 Nm vid 300 pps och är
därför inte tillräcklig.

Figur 4.14 Moment-hastighetsgrafer

4.4 Banplanering
Eftersom prototypen ska rita upp figurer i två dimensioner måste dessa beskrivas och en
bana planeras för dessa. Därefter skall motorerna styras så att banan följs. Ekvationerna för
figurerna beräknas genom att den essentiella informationen för varje figur utläses från en
Autocadfil. Nedan förklaras hur banan för olika figurer beräknas vid stegbaserad och
tidsbaserad motordrivning. Eftersom skärningen kräver konstant hastighet så är det på detta
krav som nedanstående baseras.

4.4.1 Linjer
Informationen som erhålls för en linje är startpunktens koordinater (x0, y0 och z0) samt
slutpunktens koordinater (xe, ye och ze), där z koordinaten alltid är noll. En linje beskrivs
med ekvationen:
Ax + By + C = 0

(4.16)

Vid stegbaserad motorstyrning så kontrolleras till en början vilken sträcka av ∆x och ∆y
som är längst. Från startvärdet kommer sedan hela tiden ett steg att tas i den längsta
sträckans riktning fram till dess att slutvärdet för denna har uppnåtts. För varje steg
beräknas värdet för den kortare sträckan genom ekvation (4.16) och jämförs med
föregående stegs värde. Om nya värdet ligger närmare stegmotorns nästa steg så tas
samtidigt ett steg i den kortare förflyttningssträckans riktning.
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Vid tidsbaserad styrning, beräknas linjens totala sträcka och hur lång tid sträckan kräver på
grund av hastighetsvillkoret. Därigenom erhålls de antal steg som krävs för ∆x- och ∆yförflyttningen och från dessa beräknas hastigheten i x-led och y-led.

4.4.2 Cirklar
En cirkel beskrivs av mittpunkten (x0, y0 och z0) samt radien
r. Problemet med att rita en cirkel i det tänkta rutnät som
skapas av stegmotorerna, är att den baseras på polära
koordinater, se figur 4.15. Denna prototyp ritar alltid en
cirkel från α = 0 till α = 360° där en cirkel beskrivs med
ekvationen:
Figur 4.15 Cirkel i
rutnät

( x − x0 ) 2 + ( y − y 0 ) 2 = r 2

(4.17)

och i parameterform:
x = x0 + r cos(α )

(4.18)

y = y 0 + r sin(α )

För stegbaserad motorstyrning beräknas den vinkeländring som krävs för att ett steg i x-led
och ett steg i y-led ska tas från befintlig position. Den minsta av dessa vinkeländringar
bestämmer att ett steg skall tas i dess riktning. Från den erhållna vinkeln för nästa steg
beräknas om förändringen i motstående riktning är tillräckligt stor för att ett steg även ska
tas i den riktningen.
Vid uppritandet av en cirkel med tidsbaserad styrning, betyder villkoret på konstant
hastighet v att hastigheten på vinkeländringen dα/dt också ska vara konstant. Med krav på
v, beräknas enkelt den totala tiden det skall ta att köra cirkeln, ttot.Vilkelhastigheten ω ger
sedan:

ω=

α
t

=

v
2π
2π
=
=
2π ⋅ r r
t tot
v

(4.19)

Hastighetsprofilerna för x-led och y-led erhålls genom att derivera cirkeln beskriven i
parameterform med tiden. Insättning av (4.19) i (4.18) ger:
x = r ⋅ cos(ω ⋅ t )

(4.20)

y = r ⋅ sin(ω ⋅ t )

Beräkning av tiden för nästa steg i ett led, principen är samma för båda, utgår från ekvation
(4.18) från vilken vinkeln för den position som styrhuvudet befinner sig på beräknas. I
nästa steg beräknas vinkeln för styrhuvudets nästa position och differensen mellan
vinklarna. Från ekvation (4.19) erhålls sedan stegtiden för nästa steg.
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4.4.3 Andra figurer
För en arc, som visas i figur 4.16, erhålls samma information som
för en cirkel men också startpunkten αo och slutpunkten αe.
Principen för att rita en arc är densamma som för att rita en cirkel
men med tillägg av en bestämd start- och slutpunkt. Detta kräver
också att den kan köras i båda riktningarna.
Ellipser däremot måste behandlas på annat sätt. Den erhållna
informationen är centerpunkten (x0, y0 och z0) och slutpunkten för
den långa axeln i förhållande till centerpunkten (xl, yl och zl) samt
ratioförhållande mellan stora och lilla axeln. Eftersom ellipser är
sällsynta i Rotabs konstruktioner gjordes valet att prototypen inte
behöver rita dessa. Det finns ytterligare några figurer som är
specifika för Autocad vilka inte ännu stöds av prototypen.

Figur 4.16 Arc

Figur 4.17 Ellips

4.5 Implementering av reglering utan återkoppling
Eftersom ett program för analys av en Autocadfil ingår i lösningen, valdes att låta detta
utföra så mycket förarbete som möjligt för att slippa ytterligare avancerade
flyttalsoperationer med sinus- och arcsinus- funktioner och för att underlätta den
tidskritiska realtidsprogrammeringen. Med tester konstaterades att tiden för skapandet av
en banplanering i preprocessing programmet inte tog för lång tid i ett ”värsta fallet”
scenario.
Beroende på valet av styrsätt kommer styrfilen med styrdata att innehålla olika information
och framförallt bli olika stor. Om mycket av banplaneringen utförs i
preprocessingprogrammet, blir filen med data som skickas till styrdatorn, betydligt större
än om tidsbaserad styrning används. Detta på grund av att vid stegbaserad styrning så
behövs endast information om riktning och huruvida steg skall exekveras eller ej, vilket
kan rymmas i en char. Den största tänkbara filen blir då 600 kb och kan enkelt lagras i en
buffert i minnet på styrdatorn. Om i stället tidsbaserad styrning skulle användas, så måste
mycket mer information lagras i styrfilen, vilket leder till en komplicerad och i viss mån
riskfylld minneshantering. Dessutom måste fler avancerade beräkningar göras på
styrdatorn.
Med ledning av ovanstående och eftersom motorerna till lösningen är valda så att de kan
starta med brännhastigheten, valdes, efter önskemål från Rotab, det stegbaserade sättet att
styra motorerna på. Detta medför dock begränsningar i möjligheten att optimera
hastigheten över motorernas Pull-out moment. Linjär förflyttning får därför behandlas
separat, baserat på tidsbaserad styrning och accelerationsramp.
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5 Mjukvara
Programvaran för att rita upp det som har konstruerats i en Autocadritning kan ha flera
olika lösningar. Oavsett uppdelning av mjukvara samt val av lösning finns det några saker
som måste göras i kronologisk följd. Dessa är:
1.
2.
3.

Analysera Autocadritningen och läsa in essentiell information.
Göra en banplanering för hur stegmotorerna skall styras.
Styra stegmotorerna.

Figur 5.1 Lösningsföljd för mjukvaran.

5.1 Programstruktur
På Rotab arbetar konstruktörerna med individuella datorer och konstruerar ritningar i
Autocad. Arbetet fortsätter sedan på verkstaden där tillverkning av konstruerade detaljer
sker. Sist monteras de tillverkade delarna och det inköpta materialet ihop till en slutgiltig
produkt. Med anledning av tillverkningsprocessens utformning och miljön som
programmen ska användas i, valdes en uppdelning av mjukvaran i två separata program.
Ett pre-processing program som installeras på konstruktörens dator, för att analysera de
uppritade objekten i autocad, och ett styrprogram på maskinens controllerdator.

Figur 5.2 Vald programuppdelning.

5.1.1 Krav på mjukvaran
Kraven på mjukvaran kan sorteras in i områden som användarvänlighet, funktionalitet,
dynamik med avseende på miljö eller andra yttre faktorer. I vårt fall, då målet är att skapa
en prototyp, är det främsta kravet dynamisk funktionalitet - att programmet enkelt ska
kunna ändras och byggas ut med fler funktioner.
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5.1.2 Pre-processing programmiljö
Efter undersökning av möjligheten att göra ett skript i Autocad för att skriva den essentiella
informationen för varje objekt till en textfil, konstaterades att det lämpligaste är att erhålla
informationen från dxf-filer som Autocad skapar. Denna lösning är mycket enklare
eftersom dxf-filerna innehåller all nödvändig information om varje objekt och redan är i
textformat. Strukturen för hur dessa är uppbyggda förklaras nedan.
Rotab har tidigare skrivna program i Visual Basic, för vilket man har licenser och
kompetens, därför önskades att även detta program skulle programmeras i VB. Efter en
kort undersökning konstaterades inget större hinder för att använda VB mer än att
ytterligare ett programmeringsspråk skulle inläras. Inga större fördelar i snabbhet skulle
vinnas om programmet skrevs i C++ och eftersom VB är objektorienterat som Java, för
vilket kunskapen är stor, gjordes valet att skriva pre-processing programmet i Visual Basic.

Figur 5.3 Enkel layout för Pre-processingprogram.

5.1.3 Styrprogrammiljö
Datormiljön på Rotab är Windows och därför skulle det underlätta att även ha en PC med
Windows vid maskinen på verkstaden. Det är då enkelt att kommunicera med övriga
datorer och inga problem med drivrutiner skulle uppstå. På grund av dessa argument valdes
lösningen att använda en gammal PC i elskåpet, ett koncept som redan tidigare använts på
Rotab. Tyvärr fungerar det inte att styra stegmotorerna från en dator med Windows som
operativsystem på grund av okontrollerbara interrupt som genereras för minneshantering, i
stället krävs ett realtids-operativsystem. Efter mycket undersökning och tester valdes en
lösning med Linux och RTAI (Real Time Application Interface) inkompilerat i dess kernel.
En stor fördel är att denna lösning använder sig av open source programvara och den är
helt gratis. Det finns andra, modifierade varianter av Windows och Linux, som skulle
kunna användas för att hantera de snabba timrarna och högprioriterade interrupten, men
dessa kostar väldigt mycket pengar. Dessutom är det inga stora problem att med Linux som
datormiljö kommunicera via Ethernet.
Linux är programmerat i C. Grafiken är skapad i GTK (GIMP Toolkit) som är ett bibliotek
för ett objektorienterat grafiskt användarinterface. GTK är kanske det största och därmed
ett av de mest komplicerade grafiska biblioteken som finns för Linux, t.ex så är gnome, ett
väldigt populärt shell till Linux, skrivet i GTK. Många andra mycket enklare grafiska
bibliotek undersöktes och testades innan GTK valdes. Huvudargumentet för valet är att det
även stöder C bindningar och inte endast C++ bindningar. Att programmera i C är
nödvändigt för att kunna implementera RTAI koden i ett grafiskt program.
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5.1.4 RTAI – Real-Time Application Interface
Realtid är ett begrepp som används väldigt ofta och betydelsen kan variera i olika
sammanhang. För styrningen av stegmotorerna krävs strikt realtid, för vilken
noggrannheten mäts i nanosekunder. Vanliga operativsystem, som Windows, kan inte
uppfylla kravet på strikt realtid därför att de mest högprioriterade interrupten endast
tillhandahålls av operativsystemet sjävt. Detta för att det skall vara mer användarvänligt i
syftet att det inte skall ”hänga sig” lika ofta, därför används de högsta interrupten till
minneshantering.
RTAI skapar en strikt realtidsmiljö som är nödvändig för funktionaliteten hos
controllerprogramvaran i denna applikation. Detta sker genom att RTAI behandlar Linux
operativsystemets kernel som en idle task. Linuxinterrupten tillåts endast exekveras när
inga realtidsapplikationer körs och realtidskerneln är inaktiv. Det är en mjukvaruemulerad
interruptkontrollhårdvara som sköter interrupthanteringen. När ett interrupt skapas
meddelas realtidssystemet som läser interruptinformationen, för att sedan besluta om Linux
eller RTAI ska hantera interruptet. Om det finns en realtids handler för interruptet så
åberopas denna. Om det inte är ett realtidsinterrupt markeras det som avvaktande till Linux
får hantera interrupt igen. Se figur 5.4.

Figur 5.4 RTAIs interrupt dispatcher.

5.1.5 DXF format
DXF (Data eXchange Format även kallat Drawing Interchange Format) är utvecklat av Autodesk
Inc. som ett programvaruföretag vilket utvecklar produkter inom CAD (Computer Aided Design).
Formatet är ett överföringsformat för överföring av ritningar och kartor mellan olika system.
Många GIS (Geographic Information System) och CAD-system kan importera och exportera
formatet.

Filformatet DXF reprensenterar all information som finns i en Autocad fil, fast i taggat
format. Med det menas att varje element i filen inleds med ett integer-nummer, som
beskriver vad som följer. Endast ett fåtal av elementen i filen som är intressanta och dessa
är de som beskriver vilka objekt som filen representerar. Objekten är linjer, cirklar, arcar
och ellipser. För dessa objekt är det bara den essentiella informationen för motsvarande
funktion som är intressant, samt vilken layer objektet har.
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5.2 Pre-processingprogram
Programmet på konstruktörens dator har till
uppgift att analysera en dxf-fil från Autocad och
skapa en styrfil som skickas via Ethernet till
controllerdatorn. För att lösa detta har preprocessing programmet delats upp i 5 olika steg.
Dessa visas i flödesdiagrammet i bild 5.5 till
höger, vars steg sedan närmare förklaras nedan.

5.2.1 Läsning av inifil
Programmet startar med att läsa in information
från en ini fil, detta för att ha ett dynamiskt
program. Fördelen med att ha en ini-fil är att det
enkelt går att ändra information som står i denna,
utan att användarna enkelt ska kunna göra valen.

Figur 5.5 Pre-processingprogram

Ini-filen innehåller uppgifter om var styrfilen ska sparas, vilken upplösning som ska
användas och så finns ytterligare information för framtida bruk, såsom plåttjocklek och
brännhastighet.

5.2.2 Inläsning av DXF fil
I programmets konverteringsdel finns en variabel objects som är defierad som ett
Rt2Objekt. Klassen Rt2Objekt innehåller förutom objektinformation pekare till föregående
och nästa objekt, vilka skapas i konstruktorn. Då dxf filen läses, stegas den igenom till sitt
slut och när ett objekt upptäcks, läses dess essentiella information och allt lagras i ett nytt
Rt2Objekt. Varje Rt2-objekt har en pekare till föregående objekt och en till nästa objekt.
På så sätt erhålls en lättarbetad kedja med alla objekt som finns lagrade i filen, ett exempel
på en sådan visas i figur 5.6.

Figur 5.6 En objektkedja som skapas vid läsning av dxf-fil.

5.2.3 Skapa körbanor
Objektkedjan som skapats används för nästa steg i programmet som är att länka ihop
sammanhängande objekt. Kriteriet för att två objekt är sammanhängande är att första
objektets start- eller slutpunkt ska vara samma som andra objektets start- eller slutpunkt,
vilket är information som räknats fram vid skapandet av ett nytt Rt2Objekt.
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En körbana skapas genom att första objektet från objektkedjan, där pekaren mot
föregående objekt är ”null”, plockas ut och sparas i en ny körbana. Därefter kontrolleras
körbanorna start- och slutpunkt mot start- och slutpunkten för varje objekt i objektkedjan.
Om ett sammanhängande objekt hittas frigörs det från objektkedjan, sedan kontrolleras om
objektet skall vara i först eller sist, samt om det skall vara omvänt eller inte, i körbanan.
Därefter binds det frigjorda objektet in till körbanan på korrekt sätt. När ett objekt hittats
börjar sökningen efter ett sammanhängande objekt i objektkedjan om från början. Det finns
två olika avbrottsvillkor för att en körbana skall vara komplett. Första avbrottsvillkoret är
att startpunkten och slutpunkten för den aktiva körbanan är lika, då har en komplett bana
bildats. Det andra avbrottsvillkoret är att sökningen i objektkedjan kommit till slutet, där
pekaren mot nästa objekt är ”null”, då existerar inget objekt som kan bygga på den aktiva
körbanan. På detta sätt kommer körbanor att byggas upp, men vid ett vägskäl finns det
ingen kontroll på vilket vägval som kommer att göras.

Figur 5.7 Objekt kopplade till objektkedja.

Om situationen är som visas i figur 5.7 ovan kommer två stycken körbanor att bildas i
enlighet med figur 5.8a nedan, men om objekt 4 skulle ligga före objekt 3 objektkedjan
skulle det istället bildas två körbanor som i figur 5.8b.
Innan körbanorna skapas frigörs alla cirklar och sparas i en separat kedja för att cirklar inte
har någon definerad start och slutpunkt och därför inte kan planeras in i en bana. Efter detta
skapas banor tills objektkedjan är tom.
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Figur 5.8a Två bildade körbanor.

Figur 5.8b Alternativt bildade körbanor

5.2.4 Optimera körbanor
Optimeringen sorterar endast körordningen av olika körbanor efter viket lager den är ritad
i. Men denna del i programmet kan enkelt byggas ut för framtida krav.
Framtida funktioner som diskuterats är att kunna korrigera en körbana efter hur bred
skärstrålen är för att kunna uppnå krav på yttermått eller innermått.

5.2.5 Skriva till styrfil
Eftersom valet föll på stegbaserad styrning, vilket framgår i kapitel 4.2.2, krävs
information som baseras på om steg skall tas eller inte i x-riktning och y-riktning samt
riktningen för stegen. Eftersom denna information antingen är 0 eller 1 krävs endast 4
bitar, detta förklaras tydligt i figur 5.10. Ytterligare en bit krävs för att kunna styra om
pennan skall vara i läge upp eller läge ner. Någon styrfunktion för pennan finns dock inte
implementerad mekaniskt i prototypen. För kontroll av detta används i stället en lysdiod
som tänds eller släcks. Den nödvändiga informationen ryms i en char, som är 8 bitar.
Genom att ett steg för den stegbaserade lösningen motsvaras av en char så blir styrfilen
liten.
När styrfilen är färdig kan den sparas på t.ex en server genom att välja det i ini-filen.
Därifrån kan filen sedan hämtas av controllerdatorn innan körning.

5.3 Styrprogram
Styrprogrammet på controllerdatorn har till uppgift att styra plottern. Det innebär inte
endast att rita upp objekten, utan också att uppfylla andra funktioner som krävs för ett
kontinuerligt användande. Idag är inte alla dessa funktioner skapade, men en funktion för
enkel förflyttning av styrhuvudet finns. Dessutom har en funktion skapats för att hitta en
definierad nollpunkt, som valts till det nedre vänstra hörnet. För att styra dessa funktioner
har ett grafiskt interface skapats i GTK. Eftersom GTK använder sig av Linux vanliga
scheduler så kan inte det grafiska interfacet fungera när strikt realtid är aktiverat. Istället
startas strikt realtid, dvs RTAIs egen interrupthanterare, endast när en kör-funktion
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exekveras. När funktionen sedan är klar avslutar den med att stänga av strikt realtid. Ett
enkelt flödesschema för styrprogrammets uppbyggnad visas i figur 5.9.

Figur 5.9 Enkelt flödesschema för styrprogrammet.

5.3.1 Köra fil
När styrfilen har hämtats och styrhuvudet skall köras startas en funktion för att göra detta,
som:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tar kontroll över minnesadresserna för LPT-porten och PCI DIO kortet.
Läser in styrfilen till en buffer, för vilken minne allokeras, och stänger sedan filen.
Konfigurerar realtidstrådar och allokerar
minne för dessa.
Stänger av paging för minnet och startar strikt realtid.
Maskinen körs sedan genom att stega fram i bufferten och skriva till portarnas
register tills bufferten tar slut.
Stänger av strikt realtid.
Tar bort och frigör minnet för
realtidstrådarna och bufferten.
Frigör använda minnesadresser.
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Det viktigaste i denna del är styrningen av motorerna efter styrfilen. Det sker genom att en
while-slinga stegar framåt i en buffert och då läser in nästa char. Denna char består av 8
bit, se fig. 5.10, den ”castas” till en integer vilken redigeras för att sedan skrivas till LPT
portens minnesadress. På detta sätt kan enkelt konstant hastighet hållas genom att
periodtiden för nästkommande steg ställs beroende på om förflyttningen sker i en eller två
riktningar.
Om nästa char innehåller informationen att
ingen skrivning skall ske vid nästa motorsteg,
då bit 7=0, är det en snabbförflyttning som
skall göras och då läser programmet in
riktning och antal steg i x-led och y-led för
denna. Sedan sker det på samma sätt som vid
en snabbförflyttning från det grafiska
interfacet som förklaras nedan. När
förflyttningen är gjord fortsätter styrhuvudet i
konstant brännhastighet genom stegning
framåt i bufferten.

Figur 5.10 En char-variabels
betydelse i styrfilen

5.3.2 Snabbförflyttning
Först läser programmet in antalet steg i x-led respektive y-led som förflyttningen skall ske i
och vilka riktningarna är. Därefter beräknas accelerations- och retardationskurvor fram
genom en ekvation som ger stegtiden för nästa steg. Snabbförflyttningen körs sedan i två
trådar för vilka periodtiden ändras och på det sättet styr hastigheten.
Då snabbförflyttning sker från körfunktionen så krävs en synkronisering mellan den
realtidstråden och realtidstrådarna som krävs för snabbförflyttningen. Detta sker genom att
använda binära semaforer. Dessa kan ses som flaggor - det är en minnesarea som antingen
är noll eller ett.

5.3.3 Hitta nollpunkt
Att hitta ett utgångsläge, nollpunkt, varifrån maskinen skall börja jobba är viktigt för
funktionaliteten. På detta sätt kan materialet utnyttjas bättre, genom att större noggrannhet
uppnås än om en människa skall försöka rikta in materialet. Framförallt så krävs en
nollpunkt för framtida funktioner. Vårt utgångsläge är det nedre vänstra hörnet. Detta
identifieras genom en laser fotosensor som märker skillnad på ytorna från ett papper och
träskivan. Mellan dessa material så var det vissa svårigheter, men mellan olika typer av
metaller så var det skillnaden mycket tydlig. Framtida funktioner som kräver en nollpunkt
är t.ex om skärningen blir avbruten och sedan återupptas och skall fortsätta från den punkt
där den blev avbruten.
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6 Resultat
Prototypen som byggdes under examensarbetet fungerar bra, uppdragsgivaren Rotab är
nöjda med resultatet. Konceptet med kartesisk arkitektur och glidlagrade ledskruvar som
drivs av stegmotorer uppfyller alla för projektet ställda krav. Lösningen att använda en
gammal PC med Linux och RTAI till styrcontroller för maskinen har stor potential och
väldigt små begränsningar jämfört med alternativa metoder. Det är nog möjligt att använda
en billigare mekaniska lösning och ändå uppfylla de uppställda kraven, men med
glidlagrade ledskruvar uppstår inga problem.
Stegmotorerna fungerar bra i lösningen, framförallt om de stegas med halva steg. Då
uppnås en betydligt jämnare gång med resultatet att ljudnivån sänks vid körning samtidigt
som resonansområdena minskas. Tyvärr så är motormomentet mindre vid motsvarande
hastighet på motoraxeln då stegning utförs med halva steg jämfört med hela steg. Tester
med en lasergivare har utförts för att uppmäta om några steg förloras vid körning med
resultatet att inga fel genereras som är tillräckligt stora för att kunna mätas. För
noggrannare undersökning krävs tester med lång körtid och detta är inte prioriterat i dagens
läge. Eftersom en funktion för att kalibrera positionen kommer att krävas i en skarp
skärare, kan fel med denna noggrannare uppmätas, och fler tester kan utföras. Vid körning
med en penna fastmonterad på styrhuvudet uppstår ett fel på grund av att pennudden är
böjlig och detta fel är betydligt större än något annat.
Ett problem som upptäcktes vid körning av prototypen var att friktionen från pennspetsen
mot pappet var betydligt större än vad den uppskattades till under dimensioneringen. På
grund av detta uppstår problem vid körning och den maximala starthastigheten blir endast
25 mm/s vid halvsteg och eftersom ingen acceleration görs vid bränning är detta inte fullt
tillfredsställande. Tyvärr innefattar inte prototypen en lösning för att lyfta och sänka
pennan vilket gör att transporterna, då hastigheten på styrhuvudet accelereras, blir
problematiska på grund av pennspetsens friktion.
Ett bra ekonomiskt koncept har skapats genom att använda Linux och RTAI, som är opensource mjukvara, på controllerdatorn. Lösningen har vidare skräddarsytts för Rotabs
arbetssätt och miljö genom att använda ett litet Visual Basic program för att analysera
Autocad ritningar som skapas av konstruktörerna och sedan från detta skicka en fil med
körinformation till controller datorn. Detta koncept är något som talar starkt emot att köpa
in en färdig laserskärare eftersom en sådan lösning inte kommer att bli lika optimerad mot
Rotabs processkedja.

6.1 Kravåterkoppling
En återkoppling till kraven som ställdes upp vid examensarbetets början görs nedan. Först
uppställdes krav för vad som skulle göras i detta examensarbete och alla dessa krav
uppfylldes, dessa är:
-

Formulera prototypkrav
Skapa en konstruktion för att uppfylla kraven
Bygga en prototyp efter vald konstruktion
Prototypen skall styras efter en autocad-ritning
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Det första kravet, att formulera prototypkrav, genererade i ytterligare krav för arbetet.
Dessa uppdelas i krav på prototypen, för att den ska fungera bra i Rotabs miljö, och krav på
prestanda för att uppnå väl fungerande figurskärning med en laser eller plasma.

6.1.1 Prestandakrav
- Brännhastighet 30 mm/sek
- Maxhastighet 250 mm/sek
- Noggrannhet 0,1 mm/steg
- Repeternggrannhet 0,05 mm
Om stegmotorerna stegas med hela steg så är det inget problem att uppnå en starthastighet
på 30 mm/s. Men om motorerna stegas med halva steg så kan endast en starthastighet på 25
mm/s uppnås, med valet att bränningen sker i starthastighet och med stegning görs med
halvsteg är kravet på brännhastighet inte helt uppfyllt. Däremot har mycket värdefull
kunskap om hur stegmotorer kan och bör användas erhållits under detta projekt vilket var
ett av målen med examensarbetet. Att uppnå en maxhastighet på 250 mm/s utgör inte några
som helst problem då en maxhastighet på 400 mm/s uppnås på 0,3 s med en ooptimerad
accelerationsramp. Problem att mäta att noggrannheten för varje steg och
repeternogrannheten gör att dessa resultat inte exakt kan verifieras, men de utgjorde ett bra
underlag för alla val under arbetes genomförande. Efter tester med en lasergivare är dock
slutsatsen att den uppnådda noggrannheten definitivt är tillräcklig för en skärare.

6.1.2 Prototypkrav
- Den rektangulära skärytans ena längd ska vara 1,5 m eftersom det motsvarar den
önskade längden på den kortare axeln på en skarp skärmaskin i verkstaden.
- Minimera licenskostnader och hantering av licenser
- Anpassa lösning till befintligt Intranät
Det första prototypkravet är uppfyllt eftersom den långa axeln ha en slagsläng på 1,54. De
två återstående kraven har genererats av de två bör-kraven på examensarbetet:
-

En ekonomisk lösning
Enkel lösning att integrera i Rotabs miljö

Eftersom Visual Basic har använts till att programmera pre-processing programmet som
installeras på konstruktörernas datorer och sedermera valdes att använda Linux och RTAI
som är open-source lösningar, så har ett mycket ekonomiskt alternativ använts. Med ett
enkelt program på konstruktörens dator, som analyserar en Autocadfil, och en filöverföring
via befintligt Ethernet-nätverk så har en skräddarsydd lösning för Rotabs miljö byggts upp.

6.2 Framtida utveckling
Detta examensarbete är tänkt att ligga till grunden för att bygga en plasma- eller
laserskärare, framtiden kan därför bli mycket spännande. Det utförda arbetet är en studie
för framtiden och den mjukvara som har skapats är därför dynamisk och är anpassad till att
enkelt kunna utökas med många fler funktioner. Genomgående kan samma koncept
användas för en plasmaskärare, men den mekaniska konstruktionen behöver utvecklas och
anpassas till en mer krävande miljö. Dels eftersom det krävs rader av tvärställda
metallskivor för att lägga tunnplåten på och vidare måste alla känsliga detaljer skyddas för
smuts.
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En stor ändring som måste undersökas bör vara att gå ifrån kulskruvslösningen på den
längre axeln eftersom en 3 m lång kulskruv blir väldigt tung vilket kräver en väldigt stor
och dyr stegmotor. Utifrån kunskap som inhämtats under arbetet kommer en tillräcklig
noggrannhet att uppnås om en lösning väljs med kuggstång på vilken två kugghjul löper.
Dessa kugghjul måste vara uppspända med hjälp av fjädrar och eventuellt kuggrem, för att
hela tiden kontakt skall finnas mellan kuggarna och glappet som uppstår vid ändring av
riktning därigenom skall minimeras. För att detta koncept skall fungera krävs en stor
utväxling för att uppnå en steglängd på 0,05 mm/steg. Men med dagens drivelektronik till
stegmotorer som på senare år har gjort enorma framsteg inom mikrostegning, är detta inget
problem eftersom tillräcklig utväxling kan skapas redan från motorn.
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