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Sammanfattning 
Vid kalibrering av en radars antenn placeras radarn på ett vridbord som kan rikta in den mot 

en mast. På masten sitter ett kors som används som riktpunkt. Huvuduppgiften i 

examensarbetet var att skriva ett program i National Instruments programmeringsmiljö 

LabVIEW som kan ställa in vridbordet med en noggrannhet på 0,1 milliradianer. Programmet 

ska kunna användas som ett DLL (Dynamic-link library) i LabWindows/CVI där ett antal 

olika funktioner ska kunna anropas för styrning av vridbordet. Eftersom nästan all maskinvara 

är från National Instruments blev programmet väldigt lätt att skriva. Det som istället blev en 

utmaning var att mäta upp längder och vinklar för vridbordet samt att vid testning kunna mäta 

så exakt som behövs. Alla krav uppfylldes men bristen på noggrannhet vid testning gör att 

resultaten har en viss osäkerhet.   

 

En annan del av examensarbetet var att skriva dokument som specificerar krav och gränssnitt 

samt beskriver hur programvaran kommer konstrueras, testas och kalibreras. Här följdes 

mallar enligt MIL-STD-498 som var en amerikansk militärstandard.       

Abstract 

When calibrating a radars antenna the radar is placed on a turntable that points it to a 

measuring point on a tower. The main task for the thesis was to write a program in National 

Instruments programming environment LabVIEW that can turn the turntable with an accuracy 

of 0.1 milliradians. The program shall be able to be used as a DLL (Dynamic-link library) in 

LabWindows/CVI where a number of different functions shall be able to control the turntable. 

Because all of the hardware is from National Instruments the software development became 

easy. The challenge was instead to measure the lengths and angles of the turntable and at 

testing be so precise that is necessary. All requirements were met but the lack of accuracy 

when testing makes the results a bit uncertain.         

 

Another part of the thesis was to write documents that specify requirements, interfaces and 

also describes how the software will be designed, tested and calibrated. For these documents 

the MIL-STD-498 was used that used to be an American military standard. 
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1. Bakgrund 
Jag kom i kontakt med det här examensarbetet via Saabs hemsida och sökte det för att det 

erbjöd möjligheten att få använda det jag lärt mig inom programmering. Avdelningen inom 

Saab AB där examensarbetet utfördes specialiserar sig på att utveckla teknik för att upptäcka 

potentiella hot i ett så tidigt stadium som möjligt där användning av radar spelar en viktig roll. 

För att kalibrera radarantennerna behövs testutrustning med krav på hög mekanisk 

noggrannhet. 

    

Det finns en radarmätplats där ett vridbord styrs med programvara från 1988 skrivet i Pascal 

och assembler. En till mätplats ska sättas upp och därmed ett nytt vridbord som behöver 

styrutrustning, se bild 1. Det nya vridbordet ska styras med både maskinvara och programvara 

från National Instruments, detta för att slippa kompabilitetsproblem (1). Det gör också att 

kommunikationen mellan maskinvaruenheterna sköts automatiskt vilket underlättar 

konstruktionen av programvaran. För att styra vridbordet ska ett program skrivas i LabVIEW 

som sen ska kunna användas som ett DLL (Dynamic-link library) i LabWindows/CVI.   

 

 
Bild 1. Det nya vridbordet utan radar. 

Ställdon med brytare 

NEMA 34 N32HRLG stegmotorer 
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1.1 Krav på vridbordets rörlighet och noggrannhet 

Kraven på vridbordet utgörs av med vilken noggrannhet det kan ställas in, vilka 

rörelsebegränsningar det ska ha samt med vilken hastighet det ska kunna vridas. Nedan följer 

en specificering av dessa krav. 

1. Elevationsvinklar: Det ska vara möjligt att positionera vridbordet från -115 till +200 

milliradianer i elevation när azimut är 0 milliradianer.  

2. Azimutvinklar: Det ska vara möjligt att positionera vridbordet från -200 till +200 

milliradianer i azimut relativt rakt fram när elevationen är 0 milliradianer. 

3. Elevationsnoggrannhet: Noggrannheten ska vara 0,1 milliradianer i elevation. 

4. Azimutnoggrannhet: Noggrannheten ska vara 0,1 milliradianer i azimut. 

5. Hastighet av förändring i position; elevation: Hastigheten av förändring i position i 

elevation ska vara 2 milliradianer per sekund eller mer.  

6. Hastighet av förändring i position; azimut: Hastigheten av förändring i position i 

azimut ska vara 2 milliradianer per sekund eller mer.  

1.2 Krav på programvaran 

Kraven på programvaran utgörs av ett antal kommandon som man ska kunna anropa 

programmet med. Dessa kommandon är funktioner med programmeringsspråket C:s syntax. 

Nedan följer en specificering av dessa krav. 

1. ”CENTRE();”: Vridbordet går till positionen 0 milliradianer i elevation och azimut. 

2. ”RIGHT(xxx.x);”: Vridbordet vrider sig xxx.x milliradianer till höger. 

3. ”LEFT(xxx.x);”: Vridbordet vrider sig xxx.x milliradianer till vänster. 

4. ”UP(xxx.x);”: Vridbordet vrider sig xxx.x milliradianer uppåt. 

5. ”DOWN(xxx.x);”: Vridbordet vrider sig xxx.x milliradianer neråt. 

6. ”ELEVATION(xxx.x);”: Vridbordet går till en absolutposition i elevation från 0 

milliradianer i elevation och azimut. 

7. ”AZIMUTH(xxx.x);”: Vridbordet går till en absolutposition i azimut från 0 

milliradianer i elevation och azimut. 
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2. Metod 

2.1 Maskinvara 

Följande maskinvara används. 

 Två National Instruments NEMA 34 N32HRLG stegmotorer 

 Två linjära ställdon med länkhuvuden från SKF 

 Två National Instruments P70360 drivsteg 

 National Instruments UMI-7772 2-axis Universal Motion Interface 

 National Instruments PCI-7332 motion controller 

 

Stegmotorerna drivs med varsitt drivsteg och används tillsammans med varsitt ställdon. 

Drivstegen styrs med signaler från UMI-7772 som i sin tur får signaler från PCI-7332 motion 

controller som sitter i en dator. På varje ställdon sitter det fem brytare som kopplas in i UMI-

7772 (5), se bild 2. En brytare är ”Home Switch” (Hemmabrytare) som används för att 

bestämma var 0 grader i elevation och azimut är. Det finns två ”Limit Switches” 

(Gränsbrytare), en ”Forward” (Framåt) och en ”Reverse” (Bakåt) som sitter i varsin ände av 

ett ställdon. Dessa används som stopp så att inte vridbordet går sönder. Som extra säkerhet 

finns två ”Inhibit All” (Förhindra Allt) som sitter precis utanför gränsbrytarna och som 

förhindrar rörelse hos motorerna. Motorerna tar 25 400 steg på ett varv (6) och ställdonen 

förflyttar sig 0,65 millimeter på ett motorvarv. På en av motorerna ändrades riktningen genom 

att byta plats på två sladdar (6). Detta för att båda ställdonen ska förflytta sig åt samma håll 

med samma kommando.   

 

   
Bild 2. Vänster ställdon (sett bakifrån vridbordet) med brytare. 

Inhibit All 

Forward Limit Switch 

Home Switch 

Reverse Limit Switch 

Inhibit All 
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2.2 Programvara 

Följande programvara används. 

 LabVIEW 2011, Version 11.0.0.  

 LabWindows/CVI 2010 SP1, Version 10.0.1. 

2.2.1 Dynamic-link library 

Ett Dynamic-link library eller DLL består av ett antal filer som används för att kunna dela 

programfunktioner mellan olika program. I det här fallet är det för att kunna använda 

funktionerna gjorda i LabVIEW i LabWindows. När man skapar ett DLL i LabVIEW skapas 

fem filer: ”.aliases”, “.dll”, “.h”, “.ini” och “.lib”. ”.h”-filen innehåller funktionsprototyperna 

för att anropa funktionerna som finns i ”.lib”-filen som i sin tur anropar DLL:et. För att 

använda DLL:et ska ”.lib”-filen läggas till i C/C++-projektet och ”.h”-filen inkluderas i 

source-filen (4). För att DLL:et ska kunna hittas så måste en sökväg till den läggas till i 

Windows (3).   

2.3 Dokument 

Följande dokument skulle skrivas och godkännas. 

 Kravspecifikation 

 Gränssnittsbeskrivning 

 Testbeskrivning 

 Programvarukonstruktionsbeskrivning 

 Testrapport 

 

En kalibreringsföreskrift skulle också skrivas. 
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3. Genomförande 
Eftersom vridbordet inte var helt iordningställt när jag började så utnyttjades största delen av 

tiden i början till att läsa på om maskin- och programvara. Då hittade jag färdiga exempel på 

hur man styr en stegmotor och hur man kan få LabVIEW att automatiskt hitta brytare. Detta 

gjorde att konstruktionen av programmet underlättades väldigt mycket. Under samma tid 

skrev jag också på kravspecifikationen, gränssnittsbeskrivningen och testbeskrivningen. När 

jag kunde använda vridbordet så programmerade jag parallellt med att jag skrev 

programvarukonstruktionsbeskrivningen. Testbeskrivningen kompletterades när programmet 

var klart med noggrannare beskrivningar över hur testen skulle utföras. 

3.1 Dokumentation 

För följande dokument användes färdiga dokumentmallar enligt MIL-STD-498 som var en 

amerikansk militärstandard. 

 Kravspecifikation 

 Gränssnittsbeskrivning 

 Programvarukonstruktionsbeskrivning 

 Testbeskrivning 

 Testrapport 

 

För kalibreringsföreskriften användes Saabs grundmall. 

3.1.1 Kravspecifikation 

Jag började med att skriva en kravspecifikation. Där finns alla krav specificerade som Saab 

AB har ställt vad gäller rörelser och noggrannhet på vridbordet samt vilka funktioner som ska 

finns i programmet (2). Se 1.1 och 1.2. 

3.1.2 Gränssnittsbeskrivning 

Gränssnittsbeskrivningen är ett dokument som har en detaljerad beskrivning av gränssnitten 

som används av programmet. LabVIEW kommunicerar via Virtual Instruments (VI) med 

PCI-7332, se bild 3. Ett VI är ett program i LabVIEW och dessa kom med PCI-7332 på en 

CD-skiva.  

 
Bild 3. LabVIEW kommunicerar med PCI-7332 via VI:s.  

 

 

 

 

 

LabVIEW 2011, 

Version 11.0.0 

 

National Instruments PCI-

7332 motion controller 
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Bild 4. LabWindows kommunicerar med LabVIEW via ett DLL. 

 

Med LabWindows sker kommunikationen via ett DLL som finns beskrivet i 2.2.1, se bild 4. 

Funktionerna som finns i DLL:et finns beskrivna i 1.2. 

3.1.3 Programvarukonstruktionsbeskrivning 

Programvarukonstruktionsbeskrivningen är ett dokument som beskriver hur programmet är 

konstruerat. I denna rapport framgår det av kapitel 3.2. 

3.1.4 Testbeskrivning 

Testbeskrivningen är ett dokument som beskriver hur kraven ska testas och vad som är 

nödvändigt för att kunna utföra testerna. För att testa kraven på rörelsebegränsningar och 

noggrannhet hos vridbordet används en teodolit, se bild 5. Kraven på programvaran testas 

genom att anropa funktionerna från LabWindows/CVI. 

 

    
Bild 5. Teodolit som används vid mätning. 

LabWindows/CVI 2010 

SP1, Version 10.0.1 

LabVIEW 2011, 

Version 11.0.0 
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3.1.5 Kalibreringsföreskrift 

Kalibreringsföreskriften beskriver hur man ska testa att vridbordet fortfarande fungerar som 

det ska. Detta vridbord kalibreras på samma sätt som det gamla och därmed är dokumentet en 

kopia av det som finns. 

3.1.6 Testrapport 

Testrapporten visar resultaten av testerna. Se 4.1. 

3.2 Programmet 

För att kunna använda programmet som ett DLL används två textfiler där vinkeln i elevation 

sparas på den ena och vinkeln i azimut på den andra. Även en tredje textfil finns som används 

som en logg där eventuella fel rapporteras. 

3.2.1 Beräkna ställdonens längder 

För att räkna ut hur många steg en motor ska ta behöver man räkna ut hur långa ställdonen är 

vid nuvarande vinkel samt hur långa de ska vara vid önskad vinkel hos vridbordet. Formeln 

använder sig av elevation- och azimutvinkeln för vridbordet som indata för att få fram 

längden på varje ställdon. Av denna formel är en Sub-VI gjord så att man bara behöver ändra 

på ett ställe om man vill ändra något i formeln. Här är formeln uppdelad så att den blir enklare 

att följa. Se 6.4 för ritning. 

 

Följande konstanter används i formeln där avstånd är i millimeter och vinklar i radianer. 

LLx = 318 (avståndet mellan yz-planet och mitten på det nedre vänstra länkhuvudet). 

LLy = 250 (avståndet mellan xz-planet och mitten på det nedre vänstra länkhuvudet). 

LLz = 388 (avståndet mellan xy-planet och mitten på det nedre vänstra länkhuvudet). 

Lrx = 318 (avståndet mellan yz-planet och mitten på det nedre högra länkhuvudet). 

Lry = 250 (avståndet mellan xz-planet och mitten på det nedre högra länkhuvudet). 

Lrz = 388 (avståndet mellan xy-planet och mitten på det nedre högra länkhuvudet). 

rr = 298 (avståndet mellan origo och mitten på det övre högra länkhuvudet). 

rfi = 0,0606338 (azimut till det övre högra länkhuvudet). 

rtaeta = 0,1511851 (elevation till det övre högra länkhuvudet). 

Lr = 298 (avståndet mellan origo och mitten på det övre vänstra länkhuvudet). 

Lfi = 0,0606338 (azimut till det övre vänstra länkhuvudet). 

Ltaeta = 0,1511851 (elevation till det övre vänstra länkhuvudet).  

azimuthcal = 0,9785807032 (kalibreringskonstant framtagen ur mätdata, se 6.1.2). 

elevationcal = 0,992 (kalibreringskonstant framtagen ur mätdata, se 6.1.1).  

 

Först räknas positionerna ut för de övre länkhuvudena på ställdonen i koordinatsystemet x, y, 

z. Höger och vänster är sett bakifrån vridbordet. 

 















































































  L
alelevationc

elevation

L
azimuthcal

azimuth

LrLx 1000cos1000cos  

Formel 1. Lx är positionen av det övre länkhuvudet på det vänstra ställdonet i x-led. 
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alelevationc

elevation

L
azimuthcal

azimuth

LrLy 1000cos1000sin  

Formel 2. Ly är positionen av det övre länkhuvudet på det vänstra ställdonet i y-led. 
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alelevationc

elevation

LrLz 1000sin  

Formel 3. Lz är positionen av det övre länkhuvudet på det vänstra ställdonet i z-led. 
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alelevationc

elevation

r
azimuthcal

azimuth

rrrx 1000cos1000cos  

Formel 4. rx är positionen av det övre länkhuvudet på det högra ställdonet i x-led. 

 















































































  r
alelevationc

elevation

r
azimuthcal

azimuth

rrry 1000cos1000sin  

Formel 5. ry är positionen av det övre länkhuvudet på det högra ställdonet i y-led. 

 







































 r
alelevationc

elevation

rrrz 1000sin  

Formel 6. rz är positionen av det övre länkhuvudet på det högra ställdonet i z-led. 

 

Sen räknas längden på ställdonen ut. 

     222
LzLLzLyLLyLxLLxLengthLeft   

Formel 7. LengthLeft är längden på det vänstra ställdonet. 

 

     222
rzLrzryLryrxLrxtLengthrigh   

Formel 8. Lengthright är längden på det högra ställdonet.       
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3.2.2 Funktionen CENTRE(); 

Denna funktion uppfyller det första kravet bland kraven på programvaran, se 1.2. När denna 

funktion anropas letar programmet reda på hemmabrytarna, se 2.1.  

 
Bild 6. Flödet för CENTRE();. 

 

Det första som händer är att PCI-7332 kortet initieras, se bild 6. Därför måste denna funktion 

vara den första som anropas efter att datorn har startats annars kommer inte drivstegen att 

svara på kommandon. Samtidigt skrivs det i loggen att funktionen har anropats. För att hitta 

brytarna används ett exempel som finns på CD-skivan (7) som följer med PCI-7332-kortet, 

dock med vissa ändringar. Hastigheten är ändrad från 10 000 steg per sekund till 50 000 steg 

per sekund. Det är också valt att det är hemmabrytarna som ska hittas. Exemplet körs för båda 

motorerna och för varje körning loggas eventuella fel som har uppstått. Det sista som händer 

är att nollor skrivs till textfilerna där vinklarna på vridbordet sparas.     

3.2.3 Funktionen RIGHT(); 

Denna funktion uppfyller det andra kravet bland kraven på programvaran, se 1.2. Funktionen 

tar en parameter som är det önskade steget till höger i milliradianer sett bakifrån vridbordet. 

För den här funktionen finns det bilder av koden i 6.5. 

 
Bild 7. Flödet för RIGHT();. 

 

Det första som händer är att textfilerna där vinklarna på vridbordet finns sparade läses in, se 

bild 7. De inlästa värdena används sedan som indata för beräkning av de nuvarande längderna 

på ställdonen, se 3.2.1. Längderna som ställdonen ska ha efter förflyttningen beräknas också 

genom att addera den nuvarande azimutvinkeln med det önskade steget till höger. Skillnaden 

mellan längderna på ställdonen i nuvarande läget och det önskade görs sen om till hur många 

steg varje motor ska ta.  

 

För att köra motorerna används ett exempel som finns på CD-skivan (7) som följer med PCI-

7332-kortet, dock med vissa ändringar. Hastigheten är ändrad från 10 000 steg per sekund till 

25 000 steg per sekund. Istället för absolutposition används relativ position och 

positionsvärdet är satt till hur många steg varje motor ska ta. Exemplet körs för båda 

motorerna och för varje körning loggas eventuella fel som har uppstått. Den nya 

azimutvinkeln räknas ut och skrivs till textfilen för azimutvinkeln. 

Nuvarande 

vinklar läses 

in från 

textfilerna 

Räknar ut skillnad 

i steg mellan 

nuvarande och 

önskad position 

Går antalet 

uträknade 

steg 

Skriver nya 

azimutvinkeln 

till textfilen 

Initierar 

PCI-7332 

motion 

controller 

Går till 

hemmabrytarna 

Skriver noll 

till 

textfilerna 
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3.2.4 Funktionen LEFT(); 

Denna funktion uppfyller det tredje kravet bland kraven på programvaran, se 1.2. Funktionen 

tar en parameter som är det önskade steget till vänster i milliradianer sett bakifrån vridbordet. 

 
Bild 8. Flödet för LEFT();. 

 

Det första som händer är att textfilerna där vinklarna på vridbordet finns sparade läses in, se 

bild 8. De inlästa värdena används sedan som indata för beräkning av de nuvarande längderna 

på ställdonen, se 3.2.1. Längderna som ställdonen ska ha efter förflyttningen beräknas också 

genom att subtrahera den nuvarande azimutvinkeln med det önskade steget till vänster. 

Skillnaden mellan längderna på ställdonen i nuvarande läget och det önskade görs sen om till 

hur många steg varje motor ska ta.  

 

För att köra motorerna görs på samma sätt som för RIGHT();-funktionen, se 3.2.3. Samma 

ändringar av exemplet har också gjorts här. Exemplet körs för båda motorerna och för varje 

körning loggas eventuella fel som har uppstått. Den nya azimutvinkeln räknas ut och skrivs 

till textfilen för azimutvinkeln. 

3.2.5 Funktionen UP(); 

Denna funktion uppfyller det fjärde kravet bland kraven på programvaran, se 1.2. Funktionen 

tar en parameter som är det önskade steget uppåt i milliradianer. 

 
Bild 9. Flödet för UP();. 

 

Det första som händer är att textfilerna där vinklarna på vridbordet finns sparade läses in, se 

bild 9. De inlästa värdena används sedan som indata för beräkning av de nuvarande längderna 

på ställdonen, se 3.2.1. Längderna som ställdonen ska ha efter förflyttningen beräknas också 

genom att addera den nuvarande elevationsvinkeln med det önskade steget uppåt. Skillnaden 

mellan längderna på ställdonen i nuvarande läget och det önskade görs sen om till hur många 

steg varje motor ska ta.  

 

För att köra motorerna görs på samma sätt som för RIGHT();-funktionen, se 3.2.3. Samma 

ändringar av exemplet har också gjorts här. Exemplet körs för båda motorerna och för varje 

körning loggas eventuella fel som har uppstått. Den nya elevationsvinkeln räknas ut och 

skrivs till textfilen för elevationsvinkeln. 
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3.2.6 Funktionen DOWN(); 

Denna funktion uppfyller det femte kravet bland kraven på programvaran, se 1.2. Funktionen 

tar en parameter som är det önskade steget neråt i milliradianer. 

 
Bild 10. Flödet för DOWN();. 

  

Det första som händer är att textfilerna där vinklarna på vridbordet finns sparade läses in, se 

bild 10. De inlästa värdena används sedan som indata för beräkning av de nuvarande 

längderna på ställdonen, se 3.2.1. Längderna som ställdonen ska ha efter förflyttningen 

beräknas också genom att subtrahera den nuvarande elevationsvinkeln med det önskade steget 

neråt. Skillnaden mellan längderna på ställdonen i nuvarande läget och det önskade görs sen 

om till hur många steg varje motor ska ta.  

 

För att köra motorerna görs på samma sätt som för RIGHT();-funktionen, se 3.2.3. Samma 

ändringar av exemplet har också gjorts här. Exemplet körs för båda motorerna och för varje 

körning loggas eventuella fel som har uppstått. Den nya elevationsvinkeln räknas ut och 

skrivs till textfilen för elevationsvinkeln. 

3.2.7 Funktionen ELEVATION(); 

Denna funktion uppfyller det sjätte kravet bland kraven på programvaran, se 1.2. Funktionen 

tar en parameter som är den önskade vinkeln i elevation på vridbordet utifrån 0 milliradianer i 

elevation och azimut där ett positivt tal får vridbordet att vinkla sig uppåt och ett negativt tal 

får vridbordet att vinkla sig neråt.  

 
Bild 11. Flödet för ELEVATION();. 

 

Det första som händer är att textfilerna där vinklarna på vridbordet finns sparade läses in, se 

bild 11. De inlästa värdena används sedan som indata för beräkning av de nuvarande 

längderna på ställdonen, se 3.2.1.  

 

 

Längderna som ställdonen ska ha efter förflyttningen beräknas också genom att använda den 

önskade vinkeln som elevationsindata och det inlästa azimutvärdet som azimutindata. 

Skillnaden mellan längderna på ställdonen i nuvarande läget och det önskade görs sen om till 

hur många steg varje motor ska ta.  
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För att köra motorerna görs på samma sätt som för RIGHT();-funktionen, se 3.2.3. Samma 

ändringar av exemplet har också gjorts här. Exemplet körs för båda motorerna och för varje 

körning loggas eventuella fel som har uppstått. Den nya elevationsvinkeln räknas ut och 

skrivs till textfilen för elevationsvinkeln. 

3.2.5 Funktionen AZIMUTH(); 

Denna funktion uppfyller det sjunde kravet bland kraven på programvaran, se 1.2. Funktionen 

tar en parameter som är den önskade vinkeln i azimut på vridbordet utifrån 0 milliradianer i 

elevation och azimut där ett positivt tal får vridbordet att vinkla sig till höger och ett negativt 

tal får vridbordet att vinkla sig till vänster.  

 
Bild 12. Flödet för AZIMUTH();. 

 

Det första som händer är att textfilerna där vinklarna på vridbordet finns sparade läses in, se 

bild 12. De inlästa värdena används sedan som indata för beräkning av de nuvarande 

längderna på ställdonen, se 3.2.1. Längderna som ställdonen ska ha efter förflyttningen 

beräknas också genom att använda den önskade vinkeln som azimutindata och det inlästa 

elevationsvärdet som elevationsindata. Skillnaden mellan längderna på ställdonen i nuvarande 

läget och det önskade görs sen om till hur många steg varje motor ska ta.  

 

För att köra motorerna görs på samma sätt som för RIGHT();-funktionen, se 3.2.3. Samma 

ändringar av exemplet har också gjorts här. Exemplet körs för båda motorerna och för varje 

körning loggas eventuella fel som har uppstått. Den nya azimutvinkeln räknas ut och skrivs 

till textfilen för azimutvinkeln. 
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4. Resultat och slutsatser 
Vid mätning av både längder och vinklar sätter de instrument som har använts gränsen för hur 

exakta resultaten blir. Det är viktigt att dimensionerna på vridbordet har blivit uppmätta så 

noggrant som möjligt eftersom de är grunden för beräkning av längden på ställdonen. Vid 

montering av hemmabrytarna behöver man efter bästa förmåga få dem att hamna på samma 

avstånd i höjdled och sidled. Detta underlättar beräkningarna och minimerar koden eftersom 

bara cirka hälften av konstanterna i 3.2.1 behöver användas då. Teodoliten som har använts 

vid testning finns det ingen dokumentation om så att säga hur mycket den har påverkat 

resultatet är svårt. Vid mätning har jag märkt att jag har svårt att se skillnad på fem 

bågsekunder vilket ungefär motsvarar 0,024 milliradianer. I fallet när första vinkeln som man 

läser av är mindre än den andra så betyder det att resultatet kan ha ett fel på ungefär 0,05 

milliradianer om man läser av en för låg vinkel vid första mätningen och en för hög vinkel vid 

den andra. Det felet kan också uppstå om den första vinkeln som man läser av är större än den 

andra.  

4.1 Vridbordets rörlighet och noggrannhet 

Ett antal tester gjordes för att se om kraven på vridbordet uppfylls. När testen gjordes hade 

inte en radar hunnit placeras på vridbordet så för att simulera en liknande vikt användes stora 

batterier. Om batterierna verkligen motsvarar vikten av en radar går inte att säga. För att testa 

krav 3 och 4 i 1.1 används testerna i 6.2 och 6.3. Följande värden uppmättes, se tabell 1. 

Höger och vänster är sett bakifrån vridbordet. 

 

Tabell 1. Resultaten av testerna i 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1 och 6.3.2. 

Test     Vinkelskillnad [milliradianer] 

6.2.1       

  Uppåt     

    Elevation 0 

    Azimut 0,024 

  Neråt     

    Elevation 0 

    Azimut 0 

6.3.1       

  Höger     

    Elevation 0 

    Azimut 0 

  Vänster     

    Elevation 0 

    Azimut 0,097 

6.2.2       

  Uppåt     

    Azimut 0,024 

  Neråt     

    Azimut 0,024 

6.3.2       

  Höger     

    Elevation 0,024 

  Vänster     

    Elevation 0,024 
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Detta betyder att alla de testerna klarade gränserna. 

 

För 6.2.3 fick jag följande resultat, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultatet av testet 6.2.3. 

Uppåt 1,003 

Neråt 1,005 

  

Detta test klarades också. 

 

För 6.3.3 fick jag följande resultat, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Resultatet av testet 6.3.3. 

Höger  0,992 

Vänster 0,994 

 

Även detta test klarades. 

 

Vid test av krav 1 och 2 i 1.1 kontrollerades att rätt vinkel ställdes in och att inte någon av 

gränsbrytarna var aktiva. Båda kraven uppfylldes. 

 

Vid test av krav 5 och 6 i 1.1 räknade jag ut att kravet uppfylldes. Accelerationen och 

retardationen hos motorerna är linjär och på 100 000 steg/s² (5). Den maximala hastigheten är 

25 000 steg/s vilket betyder att det tar 0,25 sekunder att gå från 0 steg/s till 25 000 steg/s. Det 

betyder också att det tar 0,25 sekunder att komma ner från 25 000 steg/s till 0 steg/s. Under 

accelerationen hinner man 6250 steg så också det vid retardation. Flest antal steg vid en 2 

milliradianers förflyttning är 20 778 steg. Det betyder att motorerna tar 8278 steg vid 

hastigheten 25 000 steg/s. Den tiden blir då 0,33112 s. Sedan tidigare hade vi 0,5 s. vilket ger 

en total tid på 0,83112 s. vid 20 778 steg. Kravet är därför uppfyllt.  

4.2 Programvaran 

Eftersom funktionerna CENTRE();, UP();, DOWN();, LEFT(); och RIGHT(); används när 

man testar kraven i 1.1 så uppfylls krav 1-5 i 1.2 om kraven i 1.1 uppfylls. Eftersom 

ELEVATION();- och AZIMUTH();-funktionerna bygger på exakt samma beräkningar som 

görs i UP();, DOWN();, LEFT(); och RIGHT(); så görs testerna 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1 och 6.3.2 

för att testa dessa funktioner.  

 

Alla krav i 1.2 uppfylldes. 
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4.3 Diskussion 

Både punkt 1 och 2 i 1.1 var lätta att uppfylla då brytarna sattes så att kraven uppfylls. För 

punkt 3 och 4 visar resultaten att kraven uppfylls, dock med en viss osäkerhet med tanke på 

teodolitens noggrannhet. Punkt 5 och 6 uppfylls utan problem då hastigheten som motorerna 

har är långt ifrån den högst möjliga. Inga krav ställdes avseende temperaturområden som 

vridbordet ska kunna användas i och det kan bero på att det ska användas i normal 

inomhustemperatur (18-20°C).   

 

Om vridbordet under mätning utsätts för en höjning eller sänkning i temperatur motsvarande 

9°C eller mer måste man anropa CENTRE()-funktionen. Detta eftersom noggrannheten i 

elevation då inte längre gäller. Det fanns inte heller några krav på vilken vikt på lasterna som 

vridbordet ska klara av att arbeta med. Detta är för att radartypen som används väger lika 

mycket varje gång och vridbordet är byggt för att klara av det. Om däremot vikten på lasten 

ändras under mätning påverkar det vridbordet och man måste anropa CENTRE()-funktionen. 

 

Vad gäller felhantering ställdes inga krav på programmet. Det finns dock gränser satta i 

programmet så att anrop med felaktiga parametrar hanteras med felrapportering i loggen. 

 

Testerna som har använts och som beskrivs i 6.2 och 6.3 har baserats på testerna som utförs 

vid kalibrering av det gamla vridbordet. Vid denna kalibrering, som görs en gång per år, 

utförs dock bara testerna för noggrannhet uppåt och till vänster. Eftersom kraven är samma på 

det nya vridbordet som det gamla ska också det nya klara samma tester. I min version har jag 

lagt till neråt och till höger för att se om noggrannheten kan behållas då också. Jag valde att 

inte göra några ytterligare noggrannhetstester eftersom de som fanns visar tydligt om 

noggrannheten uppfylls. Detta på grund av alla de små steg man tar så kommer ett eventuellt 

fel ackumuleras och synas tydligt i resultaten.     

 

Med den mätutrustning jag hade tillgänglig uppfyllde jag kraven men med en bättre teodolit 

kanske det inte skulle vara fallet.  Om jag i test 6.3.1, vänster, azimut (se tabell 1) har fått det 

maximala felet (0,05) för lite och det riktiga värdet ska vara 0,147 går inte att veta med den 

teodolit som användes. Därför finns det en osäkerhet kring resultaten som man får tänka på 

när man säger om kraven har uppfyllts. 
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6. Appendix 

6.1 Beräkning av kalibreringskonstanter 

Nedan följer hur kalibreringskonstanterna har tagits fram samt vilka mätdata som har använts. 

6.1.1 Kalibreringskonstant för elevation 

Först är medelvärdet av åtta stycken tiomilliradianerssteg uträknade, se tabell 4. Utifrån det 

beräknas sen konstanten enligt formel 9 där m är medelvärdet. För att få fram de åtta 

tiomilliradianersstegen gör test 3 i 6.2.3 enligt tabell 6. 

 

  1010

10




m
alelevationc  

 

Formel 9. Formel för kalibreringskonstanten i elevation. 

 

Tabell 4. Mätdata för medelvärdet. 

Mätvärden Skillnader  

Grader Minuter Sekunder Grader Minuter Sekunder Radianer 

93 52 15         

      0 34 20 9,98716 

93 17 55         

      0 34 5 9,91444 

92 43 50         

      0 34 0 9,8902 

92 9 50         

      0 34 0 9,8902 

91 35 50         

              

93 52 30         

      0 34 15 9,96292 

93 18 15         

      0 34 15 9,96292 

93 44 0         

      0 34 0 9,8902 

92 10 0         

      0 33 55 9,86596 

91 36 5         

     Medelvärdet 9,9205 

6.1.2 Kalibreringskonstant för azimut 

Först är medelvärdet av åtta stycken tiomilliradianerssteg uträknade, se tabell 5. Utifrån det 

beräknas sen konstanten enligt formeln 10 där m är medelvärdet. För att få fram de åtta 

tiomilliradianersstegen gör test 3 i 6.3.3 enligt tabell 8. 
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Formel 10. Formel för kalibreringskonstanten i azimut. 
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Tabell 5. Mätdata för medelvärdet. 

Mätvärden Skillnader  

Grader Minuter Sekunder Grader Minuter Sekunder Radianer 

11 59 35         

      0 33 40 9,79324 

12 33 15         

      0 33 35 9,769 

13 6 50         

      0 33 40 9,79324 

13 40 30         

      0 33 35 9,769 

14 14 5         

              

11 59 40         

      0 33 35 9,769 

12 33 15         

      0 33 35 9,769 

13 6 50         

      0 34 10 9,93868 

13 41 0         

      0 33 10 9,64779 

14 14 10         

     Medelvärdet 9,78111875 

6.2 Test av noggrannhet i elevation 

6.2.1 Test 1 

Detta test kontrollerar så att vridbordet kan vrida sig och sen vrida tillbaka till samma 

position. Följande procedur används. 

1. Mät vinklarna i elevation och azimut mot en fast punkt. 

2. Gå 10 milliradianer uppåt och tillbaka med programmet. 

3. Mät vinklarna i elevation och azimut mot samma punkt som i punkt 1. 

4. Räkna ut skillnaderna mellan mätningarna. 

 

Gör sen samma sak igen men gå neråt och tillbaka i punkt 2. 

Maximal skillnad: <0,1 milliradianer. 

6.2.2 Test 2 

Detta test kontrollerar ändringen i azimut när man går 10 milliradianer uppåt och neråt. 

Följande procedur används. 

1. Mät azimutvinkeln mot en fast punkt. 

2. Gå 10 milliradianer uppåt. 

3. Mät azimutvinkeln mot samma punkt som i punkt 1. 

4. Räkna ut skillnaden mellan mätningarna.  

 

Gör sen samma sak igen men gå neråt istället för uppåt i punkt 2. 

Maximal skillnad: <0,1 milliradianer. 
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6.2.3 Test 3 

Detta test utgår från ett test i kalibreringsföreskriften för det gamla vridbordet. Det testar 

vridbordets noggrannhet vid vridningar uppåt och neråt. Vid varje kryss i ”Beräkning av 

stegstorlek” ska ändringen i elevation sedan senaste förflyttningen beräknas. Det betyder att 

man kommer få åtta mätvärden som man sen beräknar medelvärdet av. 

 

Tabell 6. Procedur för noggrannhet uppåt. 

Antal steg Storlek i milliradianer Riktning Beräkning av stegstorlek 

2 10 Ner  

2 1 Ner  

2 1 Upp  

10 1 Upp X 

10 1 Upp X 

10 1 Upp X 

10 1 Upp X 

4 10 Ner  

2 1 Ner  

2 1 Upp  

10 1 Upp X 

10 1 Upp X 

10 1 Upp X 

10 1 Upp X 

2 10 Ner  

  

Bestäm kvoten av medelvärdet och normalvärdet (10 milliradianer). 

Krav: 1,0±1% 

 

Upprepa samma procedur med tabell 7. 

 

Tabell 7. Procedur för noggrannhet neråt. 

Antal steg Storlek i milliradianer Riktning Beräkning av stegstorlek 

2 10 Upp  

2 1 Upp  

2 1 Ner  

10 1 Ner X 

10 1 Ner X 

10 1 Ner X 

10 1 Ner X 

4 10 Upp  

2 1 Upp  

2 1 Ner  

10 1 Ner X 

10 1 Ner X 

10 1 Ner X 

10 1 Ner X 

2 10 Upp  
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6.3 Test av noggrannhet i azimut 

6.3.1 Test 1 

Detta test kontrollerar så att vridbordet kan vrida sig och sen vrida tillbaka till samma 

position. Följande procedur används. 

5. Mät vinklarna i elevation och azimut mot en fast punkt. 

6. Gå 10 milliradianer till höger och tillbaka (sett bakifrån vridbordet) med programmet. 

7. Mät vinklarna i elevation och azimut mot samma punkt som i punkt 1. 

8. Räkna ut skillnaderna mellan mätningarna. 

 

Gör sen samma sak igen men gå till vänster (sett bakifrån vridbordet) och tillbaka i punkt 2. 

Maximal skillnad: <0,1 milliradianer. 

6.3.2 Test 2 

Detta test kontrollerar ändringen i elevation när man går 10 milliradianer till höger och 

vänster. Följande procedur används. 

5. Mät elevationsvinkeln mot en fast punkt. 

6. Gå 10 milliradianer till höger (sett bakifrån vridbordet). 

7. Mät elevationsvinkeln mot samma punkt som i punkt 1. 

8. Räkna ut skillnaden mellan mätningarna.  

 

Gör sen samma sak igen men gå till vänster (sett bakifrån vridbordet) i punkt 2. 

Maximal skillnad: <0,1 milliradianer. 

6.3.3 Test 3 

Detta test utgår från ett test i kalibreringsföreskriften för det gamla vridbordet. Det testar 

vridbordets noggrannhet vid vridningar till höger och vänster. Vid varje kryss i ”Beräkning av 

stegstorlek” ska ändringen i azimut sedan senaste förflyttningen beräknas. Det betyder att 

man kommer få åtta mätvärden som man sen beräknar medelvärdet av. 

 

Tabell 8. Procedur för noggrannhet till vänster (sett bakifrån vridbordet). 

Antal steg Storlek i milliradianer Riktning Beräkning av stegstorlek 

2 10 Höger  

2 1 Höger  

2 1 Vänster  

10 1 Vänster X 

10 1 Vänster X 

10 1 Vänster X 

10 1 Vänster X 

4 10 Höger  

2 1 Höger  

2 1 Vänster  

10 1 Vänster X 

10 1 Vänster X 

10 1 Vänster X 

10 1 Vänster X 

2 10 Höger  
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Bestäm kvoten av medelvärdet och normalvärdet (10 milliradianer). 

Krav: 1,0±1% 

 

Upprepa samma procedur med tabell 9. 

 

Tabell 9. Procedur för noggrannhet till höger (sett bakifrån vridbordet). 

Antal steg Storlek i milliradianer Riktning Beräkning av stegstorlek 

2 10 Vänster  

2 1 Vänster  

2 1 Höger  

10 1 Höger X 

10 1 Höger X 

10 1 Höger X 

10 1 Höger X 

4 10 Vänster  

2 1 Vänster  

2 1 Höger  

10 1 Höger X 

10 1 Höger X 

10 1 Höger X 

10 1 Höger X 

2 10 Vänster  
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6.4 Ritning vridbord 

Vridbordet sett framifrån där r är det övre högra länkhuvudet, L det övre vänstra länkhuvudet, 

Lr det nedre högra länkhuvudet och LL det nedre vänstra länkhuvudet. Se bild 12. 

 
Bild 12. Vridbordet sett framifrån. 
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Vridbordet sett från sidan där r är det övre högra länkhuvudet, Lr det nedre högra 

länkhuvudet. Se bild 13. 

 
Bild 13. Vridbordet sett från sidan. 

 

6.5 Kod för funktion RIGHT(); 

De två mellersta blocken i bild 7 utgörs här av RIGHT_GUI.vi, se bild 14. 

 

  

Bild 14. Kod för funktionen RIGHT();. 
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Vad som finns i RIGHT_GUI.vi visas i bild 15 till 18 där ordningen motsvarar den i 

programmet. Detta visar fallet om man rör sig innanför gränserna satta i programvaran. Om 

man anger en parameter som ligger utanför gränserna kommer inte vridbordet att röra sig och 

det rapporteras i loggen. 

 

 
Bild 15. Det första som utförs i RIGHT_GUI.vi. 
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I calculatelength.vi som kan ses i bild 15 utförs det som beskrivs i 3.2.1. Som man kan se 

används en förenklad version eftersom många konstanter har samma värde, se bild 16. 

 

 
Bild 16. calculatelength.vi. 

 

Det andra som händer är att motorerna går de beräknade stegen, se bild 17. 

 

 
Bild 17. Motorerna går de beräknade stegen. 
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Eftersom det togs bort 100 steg i bild 15 för Axis 1 (den högra motorn sett bakifrån 

vridbordet) så får den nu i sista steget åka tillbaka 100 steg, se bild 18. Att ställdonen alltid 

skulle avsluta sin färd uppåt var ett önskemål från Saab AB (2). 

 

 
Bild 18. Axis 1 går 100 steg. 

 

 

 

 

  

 


