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Abstract
Modern microprocessors improve and get faster. In automatic control, this
development makes it more attractive to implement as much of the control
algorithm as possible in the software. You get a flexible system that easily
can be adjusted and modified. It also applies to various types of motor control. The purpose of this master thesis was to develop software for control of
two phase stepper motors. The hardware was completed and it consisted of:
a circuit board, a microprocessor, two circuits for current measurement, two
driver stages to run the motors and some ancillary components. Two motors
could be controlled independently of each other. The hardware was designed
in a way that required some special solutions in the software. It took time to
think through different possibilities and make some practical tests.
The plan from the start of this project was to drive the stepper motor with
current control on low speed. When the speed increased, the field oriented
control would be used instead. The work on field oriented control wasn’t started because all other parts of the project took longer time than expected.
Instead, more effort was put on the current controller, so it could function on
higher speeds as well. The finished software could be divided in three parts:
low-level code, current measurement and current controller. The low-level
code took care of the initialization of the hardware during the start up of the
system. Current measurement measured the current in the windings. The
current controller consisted of a feedforward and a feedback. Feedforward
made its calculations of the output signal based on a model of the motor.
The feedback calculated its output signal based on the difference between the
measured current and the reference value. At the end of the project controller parameters were chosen and control measurement of the whole current
controller were made.
The current control proved to work well. Several tests were made on three different stepper motors and all tests showed satisfactory results. There
were differences between the measured current values and reference values,
but they were quite small and within acceptable margins. Some smaller improvments and adjustments could be made, both on the control algorithm
and on the current measurement circuits to get even better results.
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Sammanfattning
Moderna mikroprocessorer förbättras och blir snabbare hela tiden. Denna utveckling gör det, inom reglertekniken, attraktivare att utföra så mycket som
möjligt av styrningen i mjukvara. Man får ett flexibelt system som är enkelt
att anpassa och modifiera. Detta gäller även för styrning av olika motorer.
Syftet med det här examensarbetet var att utveckla mjukvara för att kunna
styra tvåfasstegmotorer. Hårdvaran fanns redan färdigbyggd och den bestod
av ett kort med: en mikroprocessor, två kretsar för strömmätning, två drivsteg för att köra motorerna och lite kringkomponenter. Kortet kunde driva
två stegmotorer helt oberoende av varandra. Hårdvarans utformning krävde
några speciallösningar i mjukvaran, vilka tog tid att tänka genom och testa.
Planen från början var att köra stegmotorerna med strömreglering på låga
varvtal och med fältorienterad styrning på högre varvtal. Fältorienterad styrning hanns inte med, för att de andra delarna tog längre tid än förväntat.
Istället lades mer arbete på strömregulatorn för att få den att fungera även på
högre frekvenser. Den färdiga mjukvaran kunde lite förenklat delas in i tre olika delar: hårdvarunära kod, strömmätning och strömreglering. Hårdvarunära
kod hanterade initialiseringen av hårdvaran under uppstarten. Strömmätningen mätte strömmen i lindningarna. Själva strömregulatorn bestod av
framkoppling och återkoppling. Framkoplingen beräknade utsignalen utifrån
en modell av motorn och återkopplingen beräknade utsignalen baserat på
avvikelsen från ett referensvärde. I slutet av arbetet gjordes inställningar av
regulatorparametrar och kontrollmätningar.
Strömregleringen visade sig vara välfungerande. Flera provkörningar utfördes
på tre olika stegmotorer och alla tester visade tillfredsställande resultat. Det
fanns skillnader mellan de uppmätta strömmarna och referensströmmarna,
men de var ganska små och inom acceptabla marginaler. Sen fanns det alltid
någon förbättring och finjustering av regulatorn och strömmätarkretsarna
som kunde göras för att få ännu bättre resultat.
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Förord
Rapporten är en del av ett examensarbete som utfördes på företaget Calmon
Stegmotorteknik AB i Svängsta, Blekinge. Det är ett konsultföretag som i
många år har arbetat med styrning och drivning av små motorer och speciellt
stegmotorer. Examensarbetet som omfattar 30 hp har pågått från november
2018 till juni 2019. Det är den sista delen av min civilingenjörsutbildning i
elektroteknik på Lunds universitet.
I första hand vill jag tacka företaget Calmon Stegmotorteknik för att ha
hittat ett intressant och roligt examensarbete. Det var ett projekt som passade bra med avseende på svårighetsgrad. Ett särskilt stort tack till min
företagshandledare Jonas Johnsson för att ha svarat på alla frågor och varit
ett stöd under arbetets gång.
Sen vill jag tacka min handledare på universitetet, Gunnar Lindstedt, för
att också ha hjälpt till och svarat på frågor om examensarbetet och rapportskrivning.
Och till sist vill jag också tacka min familj som har funnits där och stöttat
mig under hela utbildningen.
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1

Inledning

Utveckling av kraftfulla och kostnadseffektiva mikroprocessorer gör det attraktivare att implementera all styrning av drivsteg i mjukvara, även för små
motorer. Att sätta så mycket styrning som möjligt i mjukvaran gör ett system
mer flexibelt. Större och mindre ändringar kan snabbt göras med en enkel
omprogrammering, istället för att byta komponenter eller bygga nya kort.

1.1

Bakgrund

Företaget Calmon Stegmotorteknik AB hade utvecklat två versioner av hårdvara som var ganska lika. Den ena versionen var för tvåfasstegmotorer, den
andra versionen var för trefasstegmotorer och borstlösa likströmsmotorer
(förkortas BLDC-motorer). Hårdvaran kunde driva motorer med effekt upp
till några hundra watt. Mjukvara för drift av trefasstegmotorer och BLDCmotorer till trefasversionen av hårdvaran fanns redan färdig. Att skriva kod
till hårdvaran för tvåfasstegmotorer blev en vidareutveckling av samma koncept.

1.2

Beskrivning av hårdvaran

Hårdvaran var ett drivstegskort som kunde driva två stycken tvåfasstegmotorer helt oberoende av varandra. På kortet fanns en mikroprocessor [1, 2]
och två drivsteg [3].Varje drivsteg som bestod av en dubbel H-brygga, hade
ett eget strömmätmotstånd med förstärkare. Motorerna delade på mikroprocessorns AD-omvandlare och varje motors lindningar delade på var sitt
strömmätmotstånd. Utsignalerna från förstärkarna kopplades in till AD-omvandlaren. En övergripande ritning av systemet finns i figur 1.

1

Figur 1: Hårdvaran med två motorer

1.3

Beskrivning av mjukvaran

Mjukvaran var skriven i C/C++ och bestod av ett paket med olika filer,
där varje fil tog hand om en viss del av motorns styrning. De flesta filerna
var generiska och kunde användas för styrning av olika motortyper. Mainfilen startade hela programmet och strömmens frekvens ställdes in där. Varje
motor som var tänkt att användas, måste ha en egen MotorMain-fil och med
tillhörande Motor-fil. Alla inställningar av motorparametrar och hårdvaran
gjordes i MotorMain-filen av användaren. Senare, i Motor-filen initialiserades
all hårdvara utifrån inställningarna som hade gjorts i MotorMain. Motorfilen gjorde mer än bara initialisering. Att läsa in fasströmmar och beräkna
pulskvoter kan nämnas som ett par exempel. Det fanns fler filer som bland
annat tog hand om själva strömmätningen och motorns acceleration.

1.4

Uppgift

Arbetet bestod av att konstruera mjukvara till ett drivstegskort, för styrning av tvåfasstegmotorer. All styrning av drivstegen sköttes i mjukvara.
För att vara lite mer konkret, uppgiften var att skriva en ny MotorMainfil och en tillhörande Motor-fil. De två filerna var speciellt anpassade för
tvåfasstegmotorer, men de behövde också passa bra ihop med de andra filerna som redan fanns.
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1.5

Mål

Det var planerat att stegmotorn skulle kunna köras på ett energisnålt sätt,
från nollfart upp till det området där endast en bråkdel av momentet återstod, utan att oupptäckt tappa steg. Konventionell observerarbaserad fältorienterad styrning kunde inte lösa detta. Vid lägre varvtal, när mot-emk
var låg, kunde motorn köras med vanlig strömreglering. Det hade varit till
stor fördel om strömmen i lindningarna liknade en sinusvåg. Detta för att
sinusformad ström hade gett motorn en jämn gång utan vibrationer vid låga
varvtal. Vid högre varvtal, när mot-emk var tillräckligt stort för att kunna
skatta rotorläget, då kunde motorn köras med fältorienterad styrning istället.
En övergång mellan olika styrscheman behövde göras så snabbt och smidigt
som möjligt. Stegmotorn måste på ett, för det aktuella driftfallet, optimalt
sätt använda den information som kunde erhållas, från t.ex. observeraren.
Konceptet var tänkt att medge snabb och noggrann hastighets- och positionsstyrning. I slutet av arbetet var några tester med belastningar inplanerade, för att undersöka hur bra regleringen fungerade när motorn var lastad.
På längre sikt var det tänkt att göra en vidareutveckling av mjukvaran, så
att den kunde upptäcka om stegmotorn tappade steg och göra justeringar
därefter.

1.6

Disposition

Rapporten är uppdelad i följande avsnitt:
Teori
Avsnittet består av tre olika delar. Den första delen innehåller en beskrivning
av tre olika stegmotortyper. I den andra delen presenteras en matematisk
modell av stegmotorn. I den tredje och sista delen förklaras de tre vanligaste
sätten att köra en stegmotor.
Utförande
Utvecklingsprocessen beskrivs steg för steg. Det förklaras vilka de olika stegen
var och hur varje avslutad del testades i praktiken. Vilka instrument och
verktyg som användes under arbetets gång tas också upp.
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Resultat
Resultat från praktiska testerna av mjukvaran presenteras. Den största delen
av kapitlet handlar om hur de olika delarna fungerade var för sig. I slutet
beskrivs hur mjukvaran fungerade i sin helhet.
Diskussion och slutsatser
Resultaten från det föregående avsnittet sammanfattas och diskuteras. Tänkbara vidareutvecklingar och förbättringar av projektet tas upp i slutet.

4

2

Teori

Avsnittet innehåller en beskrivning av tre olika stegmotortyper, en matematisk modell som används senare till strömreglering och de tre vanligaste
sätten att driva en stegmotor.

2.1

Olika stegmotortyper

De tre vanligaste stegmotortyperna är: permanentmagnetstegmotorn, variabel reluktansstegmotorn och hybridstegmotorn [4]. Alla tre motortyper
består av: en stator, en rotor och delar som håller rotorn på plats i statorn
eller på annat sätt håller ihop motorn. Hur alla de här delarna är konstruerade beror på motortyp.
2.1.1

Permanentmagnentstegmotorn

En bild på en permanentmagnetstegmotor kan ses i figur 2.

Figur 2: En permanentmagnetstegmotor
Statorn består av två cylinderformade lindningar, som är staplade på varandra, vilket kan ses i delfigur 3a. Den ena lindningen tillhör fas A och den
andra tillhör fas B. Lindningarnas basytor blir magnetiska när en lindning
strömsätts. Vilken sida som blir nord- och sydpol beror på strömmens riktning. På varje lindning finns små triangelformade tänder, som är vikta inåt
och är parallella med rotorn. Tänderna kan ses i delfigurer 3b och 3c. De
används för att leda magnetfältet till rotorn. När lindningen magnetiseras

5

kommer tänderna att bilda polpar, då varannan tand blir nordpol och varannan blir sydpol [4, 5, 6]. Statorlindningar har också inbyggda glidlager som
håller rotorn på plats.

(a) Statorn ihopmonterad

(b) Statorn delad

(c) Statorns inre vägg inzoomad

Figur 3: Permanentmagnetstegmotorns stator
Rotorn är en slät cylinder med en axel. En bild på en rotor finns i delfigur 4a.
Cylindern i rotorn är permanentmagnetiserad. Magnetpolerna är orienterade
parallellt med rotoraxeln [4, 6], vilket kan ses i delfigur 4b.

(a) Rotorn, vy snett uppifrån

(b) 3D-modell av rotorn med utmarkerade magnetpoler

Figur 4: Permanentmagnetstegmotorns rotor
Motorn har också ett cylinderformat metallhölje med ett lock, som används
för att hålla ihop motorn. En bild på det kan ses i figur 5.
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Figur 5: Permanentmagnetstegmotorns hölje
2.1.2

Variabel reluktansstegmotorn

Det som är lite speciellt med just den stegmotortypen är att den helt saknar
permanentmagneter [6]. Statorn har en kärna med några poler och lindningar
runt dem [5]. En 3D-modell av statorn finns i delfigur 6a. Rotorn är gjord
helt i metall, oftast mjukjärn och har också några poler [5, 6]. En 3D-modell
av rotorn kan ses i delfigur 6b. Antalet poler i statorn och rotorn kan inte
vara lika i samma motor [7]. Statorn och rotorn är utformade på ett sådant
sätt, att bara två av rotorns poler kan vara i linje med två av statorns poler
samtidigt [8]. Ett exempel på det kan ses i delfigur 6c.

(a) 3D-modell av statorn

(b) 3D-modell av rotorn

(c) 3D-modeller av rotorn
och statorn kombinerade

Figur 6: 3D-modeller av variabel reluktansmotorns beståndsdelar
Statorpolerna blir magnetiska när lindningar som finns runt de aktiveras.
Magnetiserade statorpoler kommer att dra till sig de två närmaste rotor7

polerna [4]. Rotorns poler försöker alltid att ställa sig i linje med statorns
magnetiserade poler för att minimera den totala reluktansen i motorn [6, 7].
Reluktans är motståndet mot det magnetiska flödet [9].
2.1.3

Hybridstegmotorn

Med hybridstegmotor menas att motorn är en kombination av en permanentmagnetstegmotor och en variabel reluktansstegmotor [4, 6]. Ett foto på en
hybridstegmotor finns i figur 7.

Figur 7: En ihopmonterad hybridstegmotor
Statorns kärna är gjord av ett antal laminerade metallplattor. På kärnan
finns ett jämnt antal lindningar, i det här fallet åtta [5, 7]. Varannan lindning
tillhör fas A och varannan tillhör fas B. Stegmotorns stator kan ses i figur 8.

(a) Vy framifrån

(b) Vy snett uppifrån

Figur 8: Stegmotorns stator
8

Rotorn är gjord av en axel, en permanentmagnet och laminerade metallplattor som är samlade i två lika stora halvor. Permanentmagneten är en cylinder
som är placerad mellan halvorna. Magnetiseringen är orienterad så att polerna hamnar på var sin basyta av cylindern. Rotorns ena halva formar en
nordpol och den andra halvan formar en sydpol [5, 6], vilket kan ses i figur
9. Bilder på hybridstegmotorns rotor finns i figur 10.

Figur 9: 3D-modell av rotorn med utmarkerade magnetpoler.

(a) Vy från sidan

(b) Vy snett uppifrån

Figur 10: Stegmotorns rotor med ett kullager
Kullager används för att minimera rotorns friktion. Ändkåpor monteras på
statorn för att hålla rotorn och kullagren på plats. Kullagren och ändkåporna
kan ses i figur 11.
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Figur 11: Från vänster till höger: kullager, ändkåpa - vy från motorn utsida
och ändkåpa - vy från motorns insida med monterat kullager.
Rotorns halvor och statorkärnans insida har kuggar, vilket kan ses i figur 8 och 10. Rotorns halvor är vridna i förhållande till varandra, så att
försänkningarna på den ena halvan hamnar mitt för kuggarna på den andra
halvan. Antalet kuggar varierar beroende på motor. I det här fallet är det
50, vilket är väldigt vanligt. Hybridstegmotorns rotor har en permanentmagnet, precis som rotorn i permanenetmagnetstegmotorn. Men den motortypen
beter sig också lite som en reluktansmotor på grund av att statorn och rotorn har kuggar. Rotorns kuggar försöker alltid ställa sig i linje med statorns
kuggar [4, 7]. På det sättet kan hybridstegmotorn inta ett antal stabila lägen.

2.2

Matematisk modell av motorn

Motorns lindningar har en resistans, RL , därmed uppstår ett resistivt spänningsfall, UR , se ekvation (1).
UR = RL i

(1)

Lindningarna har även en induktans, vilket ger ett induktivt spänningsfall,
UL , se ekvation (2).
di
(2)
UL = L
dt
Sinusformad ström är tänkt att användas, se ekvation (3). Strömmens tidsderivata finns i ekvation (4).
i(t) = isin(ωt)
10

(3)

di
= ωicos(ωt)
(4)
dt
Men α(t) = ωt, där α är motorns elektriska vinkel. Därmed kan ωt bytas ut
mot α(t) i ekvation (4) och ge ekvation (5).
di
= ωicos(α(t))
dt

(5)

Med hjälp av ekvation (5) kan en mer detaljerad variant av ekvation 2
erhållas, se ekvation (6).
UL = Lωicos(α(t))

(6)

En spänning UM induceras i en elektrisk ledare när den rör sig vinkelrätt
mot ett magnetfält. Den spänningen kallas för mot-emk för att den försöker
motverka förändringar i magnetfältet. I det här fallet induceras spänningen i
lindningarna för att rotorn som består av permanentmagneter roterar. Motemk är proportionell mot motorns varvtal och det sammanlänkade magnetiska flödet i motorn, se ekvation (7).
UM = ωΨ

(7)

Det resistiva spänningsfallet läggs i fas med fasströmmen. Det induktiva
spänningsfallet och mot-emk läggs 90° före fasströmmen. Det totala spänningsfallet i motorns två faser finns i ekvationer (8) och (9).
Uf as1 = Risin(α) + (ωLi + Ψω)cos(α)

(8)

Uf as2 = Ricos(α) − (ωLi + Ψω)sin(α)

(9)

Den framtagna modellen används senare i framkopplingsdelen av strömregulatorn, se avsnitt 3.5.1.

2.3

Drivning av stegmotorn

De tre vanligaste sätten att driva en stegmotor är: helstegning, halvstegning
och mikrostegning [10, 11, 12]. De olika sätten har sina för- och nackdelar.
2.3.1

Helstegning

Vid helstegsdrivning matas motorns lindningar med diskreta spänningspulser. En stor fördel är att den drivningen blir enkel att göra. Det finns två
varianter av helstegsdrivning. Det ena sättet är att endast en faslindning åt
gången är aktiv, vilket kan ses i figur 12. Den pulssekvensen kommer att ge
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ett rörelsemönster som kan ses i figur 13. Helstegsdrivningen med en fas åt
gången är också den som kräver minst effekt från drivsteget [10, 11, 12].

Figur 12: Spänningspulser vid helstegsdrivning med en aktiv lindning åt
gången. Plus och minus visar polariteten av lindningsspänningen.

(a) Helsteg 1

(b) Helsteg 2

(c) Helsteg 3

(d) Helsteg 4

Figur 13: Helstegning med en inkopplad lindning åt gången. Stegnummer är
tagna från figur 12.
Det andra sättet är att två faser är aktiva samtidigt, vilket kan ses i figur 14.
Den pulssekvensen kommer att ge ett rörelsemönster som kan ses i figur 15.
Helstegsdrivningen med två faser åt gången ger en mjukare gång och ca 40%
mer vridmoment jämfört med det tidigare nämnda sättet. Men det krävs
också dubbelt så mycket effekt från drivsteget [10, 11, 12].
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Figur 14: Spänningspulser vid helstegsdrivning med två aktiva lindningar åt
gången. Plus och minus visar polariteten av lindningsspänningen.

(a) Helsteg 1

(b) Helsteg 2

(c) Helsteg 3

(d) Helsteg 4

Figur 15: Helstegning med två inkopplade lindningar åt gången. Stegnummer
är tagna från figur 14.
2.3.2

Halvstegning

Halvstegning är en kombination av de två helstegsdrivningarna som finns beskrivna i avsnittet 2.3.1. Det drivsättet kan ses i figur 16. Den pulssekvensen
kommer att ge ett rörelsemönster som kan ses i figur 17.Varannan gång är
en fas aktiverad och varannan gång är två faser aktiverade. Med halvstegning flyttar rotorn sig en halv stegvinkel åt gången. Mindre stegvinkel ger
en jämnare gång. Halvstegning ger också ca 15% lägre vridmomnet jämfört
med helstegning med två faser aktiverade [10].
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Figur 16: Spänningspulser vid halvstegsdrivning. Plus och minus visar polariteten av lindningsspänningen.

(a) Halvsteg 1

(b) Halvsteg 2

(c) Halvsteg 3

(d) Halvsteg 4

(e) Halvsteg 5

(f) Halvsteg 6

(g) Halvsteg 7

(h) Halvsteg 8

Figur 17: Halvstegning. Stegnummer är tagna från figur 16.
2.3.3

Mikrostegning

Vid mikrostegning används två sinusformade strömmar, en i varje fas. De har
samma frekvens, men är fasförskjutna 90° i förhållande till varandra, vilket
14

kan ses i figur 18. Bland fördelarna med den här drivningen kan nämnas en
mjuk rotation med mindre vibrationer än vid hel- och halvstegsdrivning. Det
blir så för att fasströmmarna är kontinuerliga. Precisionen ökar, motorn kan
ta mycket mindre steg än hel- och halvsteg. Vridmomentet är konstant under
rotationen [10, 11]. En stor nackdel är att det krävs mer avancerad elektronik
som kan generera sinusformade strömmar. Mikrostegsdrivning användes i det
här arbetet.

Figur 18: Fasströmmar vid mikrostegning
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3

Utförande

Utvecklingsarbetet bestod av flera delar. Första delmomentet var att ta fram
flera olika switchscheman och därefter undersöka deras för- och nackdelar.
När en lösning som verkade fungera fanns, kunde hårdvaran kopplas upp
och arbetet med själva mjukvaran påbörjades. Utvecklingen av mjukvaran
delades in i två olika delar: hårdvarunära kod och strömreglering. För att
kunna reglera strömmen måste man kunna mäta den. Funktionen för att
göra strömmätningar fanns redan färdig. Men en del arbete fick läggas på
olika kontrollmätningar för att säkerställa att den fungerade korrekt. Den
hårdvarunära koden tog hand om all initialisering av hårdvaran vid uppstarten av systemet. Det utfördes också ett försök att lägga ut en sinusformad spänning med amplitud på några volt, bara för att få motorn att
rotera. Amplituden ställdes in i Motor-filen och sinusvågen genererades utifrån det önskade varvtalet i en separat fil. Den största delen av arbetet med
strömreglulatorn var att skriva själva funktionen för att hålla rätt ström i
lindningarna. Men en del tid fick också läggas på att finjustera regulatorn.
Målet var hitta regulatorparametrar som fungerade bra för flera olika stegmotorer i samma effektområde.

3.1

Switchschema

Vissa inställningar i systemet fanns redan givna sedan tidigare. Mikroprocessorns klockfrekvens var 100 MHz och switchfrekvensen sattes till 20 kHz.
Det gav att varje PWM-period var 5 000 klocktick eller 50 µs lång. Det
fanns en mikroprocessor på kortet och då kunde maximalt en halv PWMperiod användas för varje motors beräkningar. Fasströmmarna måste mätas
minst en gång under varje PWM-period och mikroprocessorn hade en ADomvandlare. Därmed kunde maximalt en halv PWM-period användas för
strömmätningar i varje motor. Tidpunkter för sampling fastställdes senare, då olika möjligheter undersöktes först. Beräkningar och strömmätningar
kunde utföras samtidigt, för att det var olika delar av mikroprocessorn som
användes. För att strömmätningar och beräkningar för de olika motorerna inte skulle krocka, var det smidigast att direkt från början reservera
den ena halvperioden till strömmätningar och den andra halvperioden till
beräkningar. Motor ett var 180° fasförskjuten i förhållande till motor två. Det
gjorde att mikroprocessorn kunde utföra strömmätningar och beräkningar för
två olika motorer i samma ordning utan några kollisioner.
Varje motors lindningar delade på ett strömmätmotstånd, därmed var det
tekniskt omöjligt att mäta ström i två faser exakt samtidigt. Det fanns ba16

ra två olika sätt mäta ström i två faser. Det ena sättet var att mäta varje
fas för sig. Det andra sättet var att mäta en fas separat och en summa.
Därmed beräknades den andra fasströmmen istället för att mätas upp. Det
första sättet var mer tillförlitligt för att man fick två separata värden som
hade mätts upp. Det andra sättet byggde på antagandet att strömmen i den
första fasen inte hade ändrats mellan mätningarna av fasen och summan.
Även om mätningarna gjordes så nära intill varandra som det gick att få
dem, så kunde den första strömmen ha ändrats något. Därmed hade den
andra mätmetoden gett ett mindre exakt värde på strömmen i den andra
fasen.
Vanlig triangelvågsmodulering gick inte att använda i det här fallet, på
grund av hårdvarans utformning. Strömmen i lindningar kunde mätas bara när de var uppkopplade till matningsspänningen, se figur 1. Det fanns en
viss minimal tid man var tvungen att hålla för att göra en korrekt mätning.
Vid riktigt korta pulskvoter var den minimala tillslagtiden för lång. Därmed
behövdes ytterligare en tillslagstid under samma PWM-period, men med
omvänd spänningspolaritet för att kompensera. Att fasströmmarna inte kunde mätas exakt samtidigt försvårade också användning av triangelvågsmodulering. Därmed behövdes en specialdesignad lösning. Att göra ett switchschema var att hitta ett sätt att automatiskt placera PWM-flanker utifrån
pulskvoternas längd och tidpunkter för strömmätningar.

Figur 19: Uppdelning av tillslagtiden i två delar för en fas
Ett annat krav som också fanns givet från början, var att tillslagstiden måste
vara uppdelad i två ungefär lika stora delar, se figur 19. Tidpunkter för
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strömmätningar placerades inom den reserverade halvperioden. Men placeringen måste göras på ett sådant sätt att de uppmätta värden var så nära
genomsnittströmmen som det var möjligt. Med genomsnittström i det här
fallet menades genomsnittström för hela PWM-perioden. Flankerna kunde
placeras relativt fritt, så länge de inte störde strömmätningen på något sätt.
Det måste gå minst 0,5 µs mellan en flank och slutet av en sampling, för
då hade alla transienter som kunde påverka strömmätningen klingat av. Det
viktiga var att alla transienter var borta från signalen i slutet av samplingen,
för det var slutvärdet som senare räknades om till ett digitalt värde. Av den
anledningen sattes tidsluckan mellan en switchning och slutet av en sampling.
Flera förslag på switchschema togs fram och undersöktes mer detaljerat genom att rita grafer i excel. Det switchschemat som såg ut att fungera bäst,
valdes ut och gjordes till en funktion. Hur bra switchmönstret fungerade i
verkligheten gick inte att veta säkert innan det hade gjorts mätningar och
praktiska tester på det.

3.2

Uppkoppling av hårdvaran

Drivstegskortet anslöts till ett spänningsaggregat, en tvåfasstegmotor och en
programmerare. För att underlätta och effektivisera arbetet användes flera
olika mätinstrument och verktyg:
• Strömprob
• Lågpassfilter (RC-krets)
• Differentialprob
• Realtidsanalysator
• Oscilloskop
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All utrustning kopplades ihop till ett system enligt ritningen i figur 20. En
bild på hur uppkopplingen såg ut i verkligheten finns i figur 21.

Figur 20: Ritning över uppkopplingen

Figur 21: Uppkopplingen i verkligheten
Strömproben sattes runt en av kablarna in till motorns ena lindning och kopplades till oscilloskopet. Differentialproben användes för att mäta spänningen
19

över motorns ena lindning. Om proben anslöts till motorn direkt, hade man
sett varje enskild switchning på lindningen. I just det här fallet var det inte särskilt intressant att se. Ett lågpassfilter tog bort enskilda switchningar,
spänningen blev jämnare och mer lik en sinusvåg. Spänningsmätning utfördes
på samma lindning som strömmätning. Stegmotorn har två olika lindningar, men det fanns bara en strömprob och en differentialprob. Strömmen
och spänningen över en hel sinusperiod var densamma, oavsett vilken lindning som undersöktes. Spänningen som senare kopplades upp till motorn
beräknades för två lindningar samtidigt och enligt exakt samma formler. Det
enda skillnaden som fanns mellan lindningarna var en 90° fasförskjutning.
Därmed räckte det att undersöka bara en av motorns lindningar. Realtidsanalysator är ett verktyg som användes för att läsa av variabler som fanns i
mjukvaran. Alla beräkningar uppdaterades varje PWM-period. Efter att allt
var klart, förnyades variablerna. Därmed kunde man enkelt se om det hade
blivit någon ändring sen förra PWM-perioden. Realtidsanalysatorn har en
SPI-kanal med en digital till analog omvandlare. Analysatorn tog in positiva
heltal mellan 0 och 65 535 (16 bitarstal) genom SPI-kanalen och skickade
ut värden som spänningar mellan 0 och 5 V. Spänningarna som skickades ut
kunde senare ses på ett oscilloskop. Varje digitalt värde som skickades in kom
ut på en egen kanal. Möjligheten att se de interna variablerna underlättade
mycket vid en felsökning.

3.3

Hårdvarunära kod

Som det redan hade nämnts i rapporten, det fanns en liknande hårdvara med
färdig mjukvara för drift av trefasstegmotorer och BLDC-motorer. Den enda
viktiga skillnaden mellan de två versionerna av hårdvaran var olika drivsteg.
Därmed kunde grundstrukturen och en del av mjukvaran användas direkt
som den var. Vissa delar av koden behövde anpassas till tvåfasversionen av
hårdvaran.
3.3.1

Beskrivning av trefasversionen

I trefasversionen av mjukvaran genererades styrsignaler till drivstegen med
hjälp av timrar. Varje motor hade en egen timer och varje timer hade fyra
kanaler. Drivsteget behövde tre styrsignaler och tre kanaler användes till att
generera dem. Den fjärde kanalen användes för att generera ett avbrott varje
PWM-period. Under avbrotten utfördess alla nödvändiga beräkningar till
nästa PWM-period. Den första motorns timer användes för att starta upp
timern som tillhörde den andra motorn.
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3.3.2

Anpassningar till tvåfasversionen

Drivsteget i tvåfasversionen av hårdvaran hade fyra bryggben och behövde
fyra styrsignaler. Även i tvåfasfallet hade motorerna var sin timer, med lika många kanaler som innan. Den fjärde timerkanalen, som användes till
att generera avbrott i trefasversionen, programmerades nu om för att generera den fjärde styrsignalen till drivsteget. Två nya pinnar på processorn
behövde också läggas till och aktiveras, en till varje motors drivsteg. De
resterande sex processorpinnarna som styrde drivstegen (tre till varje drivsteg) var redan tillagda och aktiverade i trefasversionen av mjukvaran. Alla
kanaler på motorernas egna timrar var nu upptagna. Ytterligare en timer,
sekundärtimern, aktiverades. Den ena kanalen användes för att ta hand om
strömmätningar. Två andra kanaler användes för att generera avbrott, en
kanal till varje motor. På samma sätt som tidigare användes avbrotten för
att utföra beräkningar och uppdatera pulskvoter till efterkommande PWMperioder.
3.3.3

Funktion för placering av PWM-flanker

En egen funktion skrevs för att räkna ut tidpunkter för placering av PWMflanker utifrån pulskvoter som hade beräknats tidigare. Funktionen tog två
pulskvoter i form av flyttal som inparametrar och gav en struktur med
åtta tidpunkter. Logiken var uppbyggd på exakt samma sätt som switchschemat. Funktionen avgjorde också om strömmätarkretsen kunde göra offsetmätningar. Ifall det var möjligt, beräknades två tidpunkter, för mätningen,
en logisk variabel tilldelades värdet sant och den informationen skickades senare till funktionen som tog hand om strömmätningar. Mer information om
offsetmätningar finns i avsnitt 3.4.1.
3.3.4

Första provkörningen

Efter att all hårdvarunära kod var färdigskriven, var det dags för den första
provkörningen. Det enda som var intressant i det här testet, var om motorn ens kommer att starta och om den kommer att gå jämnt på låga varvtal. Amplituden på utspänningen ställdes in i Motor-filen och det önskade
varvtalet skrevs in i Main-filen. Själva sinusvågen genererades i en annan redan färdigskriven fil, utifrån det angivna varvtalet. Det gav en sinusformad
spänning med amplitud på några volt och frekvens på några tiotals Hz.
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3.3.5

Kontrollmätning av PWM-flanker

När en första provkörning var avklarad, måste funktionen för placering av
PWM-flanker kontrollmätas. Det som undersöktes var om tillslagstiderna
blev korrekt beräknade utifrån pulskvoterna som skickades in. Tiden mellan flankerna mättes upp med oscilloskopet och dividerades med tiden för
en PWM-period. Om resultatet stämde med pulskvoten som var inställd i
mjukvaran, fungerade funktionen helt korrekt.

3.4

Strömmätning

Hårdvaran hade två likadana kretsar för strömmätning, en för varje motor.
Varje krets bestod av ett strömmätmotstånd på några få mΩ och en operationsförstärkare. Utgångarna från de två op-förstärkarna gick in till mikroprocessorns AD-omvandlare. När triggersignalen till AD-omvandlaren kom,
gjordes en sampling av spänningen från op-förstärkaren. Efter omvandlingen
räknades värdet om till en ström i ampere. Kretsen kunde mäta strömmar
från -15 A till 15 A. Funktionen som tog hand om strömmätningen fanns redan färdig när arbetet påbörjades. Den tog fem inparametrar: två tidpunkter
för strömmätningar, två tidpunkter för offsetmätningar och en logisk variabel som hade information om det var möjligt att genomföra en offsetmätning
eller inte. Funktionen gav en struktur med två fasströmmar.
3.4.1

Offsetmätning

Ibland gjorde kretsen offsetmätningar för att få bort ett möjligt offsetfel. Den
mätningen utfördes som två helt vanliga strömmätningar, direkt efter varandra, när det inte fanns någon ström i strömmätmotståndet. De mätvärden som
systemet fick fram var offsetfelet. Det kompenserades bort i efterkommande
strömmätningar. Det tog lite mer än 2 µs att genomföra två strömmätningar.
För att få med lite marginaler bestämdes den minsta nödvändiga tiden för en
offsetmätning till 2,5 µs. I varje PWM-period fanns det tidsluckor, där ingen
av faserna var uppkopplad mot drivspänningen och under den tiden fanns
det ingen ström i strömmätmotståndet. I någon av de tidsluckorna kunde
en offsetmätning göras, om två krav var uppfyllda: tiden var tillräckligt lång
och offsetmätningen inte var i vägen för strömmätningar i den andra motorn.
Ett exempel på en tidslucka som hade fungerat för en offsetmätning finns i
figur 22.
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Figur 22: Ett exempel på en PWM-period där en offsetmätning kunde genomföras. Det hade ingen betydelse vilken fas som switchade först. Det hade
heller ingen betydelse när switchningar gjordes i den andra halvperioden, för
den var reserverad till strömmätningar i den andra motorn.
Informationen om när tidsluckorna uppstod och hur långa de var fanns
i funktionen som beräknade tidpunkter för PWM-flanker. Om det fanns
någon tidslucka under PWM-perioden som uppfyllde de tidigare nämnda
kraven, då beräknades två tidpunkter för offsetmätningarna, den logiska
variabeln tilldelades värdet sant och den informationen skickades över till
strömmätningsfunktionen. Därefter kunde strömmätningsfunktionen antigen
utföra en vanlig strömmätning eller en offsetmätning. Om funktionen för placering av PWM-flanker inte hittade någon lucka som uppfyllde kraven, då
tilldelades den logiska variabeln värdet falskt och strömmätningsfunktionen
kunde bara göra en vanlig strömmätnig. De gångerna strömmätningsfunktionen gjorde offsetmätningar fanns det inga nytagna mätvärden att skicka till
strömregulatorn. De senast tagna mätvärden skickades en gång till istället,
se figur 23.
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Figur 23: Ett exempel på överföring av strömmätvärden. Den nedre raden visar vilka mätningar som faktiskt utfördes. Den övre raden visar vilka
mätvärden som överfördes till strömregleringen
3.4.2

Teckenkorrigering

Hårdvarans design gjorde att den uppmätta strömmens tecken kunde ändras
relativt lindningsströmmens tecken. Om det blev en teckenändring eller inte,
berodde helt på den utställda spänningens polaritet, under just den PWMperioden då strömmätningen genomfördes. Av den anledningen infördes en
funktion för att ge strömmätvärden rätt tecken.

(a) En brygga med strömmätarkrets
uppkopplad till en av motorns faser.

(b) Olika sätt att ställa switcharna i
bryggan.

Figur 24
24

I delfigur 24a kan man se hur strömmätmotståndet var kopplat till bryggan. I delfigur 24b visas alla kombinationer av hur bryggans switchar kunde ställas. De två kombinationerna som syns överst i delfiguren användes
när matningsspänningen inte var ansluten till lindningen. Ingen ström kunde
passera strömmätmotståndet och därmed kommer de fallen inte undersökas
mer i rapporten. De två kombinationerna som finns nederst i samma delfigur användes för anslutning av matningsspänning till lindningen. Lindningsströmmen passerade genom strömmätmotståndet och därmed kunde mätas.
De fallen som visas nederst i delfigur 24b är mer detaljerat utritade i figur
25.

(a) Switcharnas inställning för uppkoppling av positiv lindningsspänning.

(b) Switcharnas inställning för uppkoppling av negativ lindningsspänning

Figur 25: Två olika sätt att koppla upp spänning till motorlindingen. Rm är
strömmätmotståndet. Plus och minus visar lindningssspänningen för att få
positiv ström If as . De blåa pilarna visar strömmen som drevs av matningsspänningen. De röda pilarna visar strömmen åt motsatt håll. Den gröna pilen
i delfigurerna visar positiv ström genom strömmätmotståndet. Det var den
strömmen som mätarkretsen mätte.
Skillnaden mellan kopplingen i delfigur 25a och delfigur 25b var att de gav
olika polaritet på lindningsspänningen. Det medförde att strömmen If as passerade lindningen i olika riktningar. Däremot hade strömmen If as samma
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riktning genom Rm oberoende av lindningsspänningens polaritet, vilket kan
ses i figur 25. För att få rätt tecknet på strömmätvärden, var man tvungen att veta åt vilket håll den uppmätta strömmen passerade genom motorns lindning. Lindningströmmens riktning bestämdes av vilka switchar i
bryggan som var öppna och stängda. Switcharnas positioner styrdes av lindningsspänningens polaritet. Därmed gjordes teckenbytet utifrån polariteten
på lindningsspänningen. I praktiken innebar det att mjukvaran bytte tecken
på alla strömmätvärden som mättes upp när positiv lindningsspänning var
uppkopplad. Ekvationerna (10) och (11) visar mer exakt hur strömmätningen
utfördes och hur tecknet byttes i mjukvaran. För ekvationerna gäller följande:
• Rm är strömmätmotståndet.
• IRm är strömmen genom Rm . Den hade samma absolutbelopp som
strömmen If as . Men strömmens tecken berodde på den utställda spänningens
polaritet. Med den utställda spänningen menas spänning under just den
PWM-perioden då strömmätningen gjordes.
• A är op-förstärkarens förstärkningsfaktor, negativt tecken betyder att
förstärkningen var inverterande.
• Symbolen ”→” betyder i just det här fallet AD-omvandling och omskalning. Omskalningen gjordes för att räkna om värdet från AD-omvandlaren till en ström i ampere.
Ekvation (10) beskriver strömmätning vid positiv lindningsspänning, se delfigur 25a. IRm = If as , i det här fallet.
IRm · Rm · (−A) → −If asuppmätt · (−1) = If asuppmätt

(10)

Ekvation (11) beskriver strömmätning vid negativ lindningsspänning, se delfigur 25b. IRm = −If as , i det här fallet.
IRm · Rm · (−A) → −If asuppmätt · (1) = −If asuppmätt

(11)

Ekvationerna (10) och (11) är nästan helt identiska. Den enda skillnaden är
att det inte finns något teckenbyte i ekvation (11). Som man kan se blev det
samma tecken på den faktiska lindningsströmmen If as och den uppmätta
strömmen If asuppmätt .
3.4.3

Kontroll av strömmätning

Kontroller av strömmätningen gjordes med hjälp av realtidsanalysatorn. En
av dess kanaler anslöts till oscilloskopet. På en annan kanal kopplades en
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strömprob och motorn startades. Ingen reglering var med, bara en sinusformad spänning lades ut. Strömproben visade hur den faktiska strömmen såg
ut i en av motorns faser. Med hjälp av realtidsanalysatorn kunde man se vilken ström som hårdvaran mätte upp. Mätvärdet på strömmen som skickades
ut skalades, så att 1 A ström motsvarade 1 V spänning på oscilloskopet. På
det sättet blev hårdvarans mätvärden mer lättavlästa.

3.5

Strömreglering

Referensströmmen var given som ett fast RMS-värde. Men strömmar i motorns lindningar var tänkta att bli sinusformade eller så lika en sinusvåg som
möjligt. Därför måste fasströmmarnas referensvärden inne i regulatorn också
följa en sinusvåg. Frekvensen berodde på varvatlet som hade ställts in tidigare. Utifrån referesströmmens frekvens och switchfrekvensen kunde motorns
elektriska vinkelhastighet beräknas i elektriska grader/PWM-period, enligt
ekvation (12).
360 · fIref
(12)
ω=
fsw
Motorns elektriska vinkel, α, genererades i mjukvaran vid uppstarten. Motorfilen uppdaterade motorns elektriska vinkel varje PWM-period, baserat på
hastigheten under den förra PWM-perioden. Den beräknade motorhastigheten var i det här fallet samma som vinkeländringen under en PWM-period.
Av den anledningen var enheten grader/PWM-period smidig att använda
i beräkningarna. Stegmotorn hade två faser som var förskjutna 90°. Med
trigonometri och den elektriska vinkeln kunde referensströmmarna för varje
PWM-period beräknas, enligt ekvationer (13) och (14).
√
(13)
iref f as1 = 2 · IrefRM S cos(α)
√
(14)
iref f as2 = 2 · IrefRM S sin(α)
Regleringsfunktionen beräknade två spänningar som senare ställdes ut för
att uppnå de önskade fasströmmarna i nästa PWM-period. Regulatorn bestod av en framkoppling och en återkoppling. Delarna adderades i slutet av
funktionen, enligt ekvation (15).
uT ot = uF F + uF B

(15)

Samma ekvation användes till motorns två faser, FF står för feedforward
och FB står för feedback. Rent allmänt kan man säga att regleringen blir
snabbare och bättre om det finns en framkoppling med i systemet. I så fall gör
återkopplingen bara småjusteringar istället för att generera hela utsignalen
[13].
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3.5.1

Framkoppling

Framkopplingsdelen av regulatorn använde en modell av motorn för att
beräkna utspänningen. Det fanns en återkoppling med i systemet och modellen behövde inte vara extremt detaljerad. Framtagningen finns beskriven
i avsnitt 2.2. Motorparametrar som användes i modellen mättes upp med
olika instrument. Lindningarnas induktans bestämdes med en LCR-mätare.
Motorns axel spändes fast i ett skruvstycke och motorn roterades långsamt.
Induktansen varierade och det exakta värdet berodde på rotorns läge. I det
fallet användes ett beräknat genomsnittsvärde. Resistansen i lindningarna
och kabeln som kopplade ihop kortet med motorn mättes upp med en handmultimeter. Det sammanlänkade flödet beräknades med hjälp av mätningar,
utförda med ett oscilloskop. Motorns axel spändes fast i en skruvdragare och
en av lindningarna kopplades till en oscilloskopsprob. Motoraxeln roterades
med jämn hastighet av skruvdragaren. Oscilloskopet mätte spänningen från
den ena lindningen, beräknade RMS-värdet och periodtiden. Senare utifrån
det kunde det sammanlänkade flödet beräknas. Mätningen gjordes om några
gånger med olika hastigheter på skruvdragaren och ett genomsnittsvärde
beräknades. När alla motorparametrar var uppmätta kunde framkopplingen provköras. En referensström ställdes in och några olika varvtal testades,
från lägre till högre. Lindningsströmmen mättes med strömproben. Strömmens RMS-värde beräknades av oscilloskopet och jämfördes med referensen.
Referensströmmen ändrades och en ny serie tester gjordes vid samma varvtal som tidigare. Det var för att se hur framkopplingen fungerade med olika
referensströmmar.
3.5.2

Återkoppling

Modeller stämmer inte helt med verkligheten rent generellt och modellen
av motorn i det här fallet var förenklad. Ett exempel är att induktansens
värde varierade något beroende på rotorns exakta position och i modellen
användes ett beräknat genomsnittsvärde. Därför finjusterades strömmen med
en vanlig återkoppling. De uppmätta fasströmmarna kom från processorns
AD-omvandlare. Därefter beräknades strömfelen och de multiplicerades med
förstärkningsfaktorn K, se ekvationer (16) och (17).
uF B

f as1

= K(iref

f as1

− if as1 )

(16)

uF B

f as2

= K(iref

f as2

− if as2 )

(17)

Återkopplingsdelen hade också en inbyggd spärr och kunde bara ge ut en
begränsad spänning. Ifall något blev fel, då kunde inte återkopplingen ställa
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ut full spänning hela tiden. Spänningen från återkopplingsdelen adderades
med spänningen från framkopplingsdelen enligt ekvation (15).
3.5.3

Praktiska tester och justering av regulatorn

Efter att regleringsfunktionen var färdigskriven, var det dags för praktiska
tester. Regulatorn måste kunna hålla en ström mellan ca 100 mA och upp
till vad motorn eller drivsteget maximalt klarade av. Parametrarna i regulatorn valdes ut så att RMS-värdet på den uppmätta strömmen var så nära
referensströmmen som möjligt vid alla frekvenser från 1 Hz upp till ca 700
Hz. Referensströmmen sattes till ett fast värde och frekvensen varierades från
låg till hög. Ett värde på förstärkningsfaktorn K valdes ut, så att strömmen
blev rätt för frekvensen som testades. Därefter upprepades processen med en
högre frekvens. Utifrån resultaten man fick fram, försökte man välja ut ett
bra värde på K för motorn som undersöktes. Med bra K-värde menas att regulatorn gav rätt ström oavsett vilken frekvens det var. Efter att ett passande
värde på faktorn K hade hittats, genomfördes fler tester. Det som undersöktes
då, var hur bra regleringen fungerade med andra referensströmmar och vid
samma frekvenser som tidigare. När tester för en stegmotor var avklarade,
undersöktes två andra stegmotorer med andra motorparametrar på samma
sätt.

3.6

Kontrollmätning av drivsteget

Under tiden som arbetet med regulatorns framkopplingsdel pågick, verkade
det som att drivsteget gav ut en spänning som var lägre än den inställda.
För att underlätta arbetet med framkopplingen gjordes ett exceldokument
där motorparametrar, den önskade strömfrekvensen och referensströmmen
skrevs in. Med hjälp av den informationen beräknades mot-emk, det induktiva och det resistiva spänningsfallet. Senare utifrån det, beräknades den
totala spänningen som framkopplingen behövde lägga ut för att hålla rätt
ström. Framkopplingingen i mjukvaran använde exakt samma formler, men
den uppmätta spänningen som bryggan ställde ut var något lägre, jämfört
med den spänningen som beräknades i excel. Det märktes som tydligast när
spänningen ökade. Därmed gjordes det några kontrollmätningar för att undersöka det mer detaljerat. Motorn och strömproben kopplades bort från
systemet. Det som blev kvar var lågpassfiltret och differentialproben. Regleringsdelen stängdes av i mjukvaran och den önskade utspänningen skrevs in
direkt istället. På det sättet blev det mycket enklare att jämföra spännigen
som man ville ha ut med den som man faktiskt fick. Den utställda spänningen
från bryggan passerade genom lågpassfiltret, mätttes upp av differentialpro29

ben och visades på oscilloskopet. I vanliga fall, när motorn var inkopplad
och strömmens frekvens höjdes, fick spänningen också höjas. Detta gjordes
för att kunna driva genom samma ström. Därmed uppstod en fast kombination av frekvens och spänning för en viss referensström. De första kontrollmätningarna gjordes på exakt samma kombinationer av spänning och
frekvens som i vanliga fall användes till motorn. Efter det utfördes en kontrollmätning av RC-filtrets överföringsfunktion med fast spänning och varierande frekvenser.
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4

Resultat

Tre olika switchscheman undersöktes och ett valdes ut för att testas i verkligheten. När hårdvaran var uppkopplad och korrekt konfigurerad gjordes den
första provkörningen. Testet gav ett lyckat resultat, motorn kunde rotera.
Strömmätning fungerade inte helt som förväntat från början. Men efter en
del arbete stämde systemets mätvärden med de faktiska. Efter uppmätningen
av alla motorparametrar var det möjligt att testa hur framkopplingen fungerade. Efter det lades återkopplingen till och hela regleringen kunde provköras.
Det gick inte att hitta konstanta regulatorparametrar som fungerade tillfredsställande för alla strömmar och frekvenser. Det var oavsett vilken motor som
undersöktes. Flera kontrollmätningar visade att drivsteget gav rätt spänning
hela tiden.

4.1

Switchscheman

Det var mer logiskt att mäta fasströmmarna i den första halvan av PWMperioden och göra beräkningar i den andra halvan. Då kunde mätvärden på
fasströmmar från den första halvperioden användas direkt i beräkningar som
gjordes i den andra halvperioden. Som det redan hade nämnts tidigare i del
3.1, var motorerna fasförskjutna 180°. Det medförde att processorn kunde
göra mätningar och beräkningar för två olika motorer, i samma ordning och
utan problem. Detta kan ses i figur 26

Figur 26: Tidsluckor till strömmätningar och beräkningar för två
fasförskjutna motorer.
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Som det redan hade nämnts i del 3.1, pulskvoterna var uppdelade i två
halvor. Det medförde att totalt åtta flanker placerades ut i varje PWMperiod, fyra för varje fas. Under den första halvperioden sattes också två
tidpunkter för strömmätningar, för att just den halvperioden var reserverad
till motorns strömmätningar. Man fick hitta ett sätt att hantera tio variabler
(åtta flanker och två tidpunkter för strömmätningar) utifrån två variabler
(pulskvoternas längd). Den generella strategin blev att ha fasta tidpunkter
för strömmätningar. Fyra av flankerna (två för varje fas) var också fasta.
De andra fyra flankerna (också två för varje fas) fick placeras beroende på
pulskvotens längd. För varje fas och PWM-halvperiod fanns det alltså en fast
och en flyttbar flank. På det sättet blev det bara fyra variabler i systemet
(en flank för varje fas, i var sin halva av PWM-perioden) som bara berodde av två variabler (pulskvoternas längder). På det här sättet, blev allting
mycket enklare att hantera. Strömmätningar i de olika faserna kunde inte
krocka med varandra. De fasta flankerna var tänkta att placeras så nära intill början eller slutet av en PWM-halvperiod som det gick, för att kunna
ställa ut så långa pulskvoter som möjligt. Det måste gå 0,5 µs mellan en
switchning och en strömmätning, på grund av transienter som uppstod vid
switchningen. Det gav en minimal tillslagstid som man var tvungen att hålla
för att få korrekta strömmätvärden. Men korta pulskvoter kunde ha en tillslagstid som var mindre än den minimala tiden. I de fallen, måste skillnaden
mellan pulskvotens tillslagstid och den minimala tillslagstiden läggas ut i den
andra halvan av PWM-perioden (där det inte gjordes någon strömmätning),
men med omvänd spänningspolaritet för att kompensera. Den tillslagstiden
med omvänd polaritet kommer kallas kompensensation i fortsättningen. Var
i halvperioden kompensation gjordes var också viktigt att tänka på vid schemadesign. Tre olika switchscheman togs fram och undersöktes i excel. Bara
positiva spänningar visas i rapporten. Samma mönster följdes vid negativa
spänningar, därmed hade de fallen inte tillfört någon ny information. Tre
olika pulskvoter tas upp, 1%, 10% och 30%. En del experimenterande med
de olika varianter av switchscheman visade att skillnaden märktes som mest
vid korta tillslagstider. Av den anledningen var det mer logiskt att ta upp
just de fallen. För att underlätta jämförelsen antogs en startström på 200
mA i lindningarna för alla de fallen som undersöktes.
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4.1.1

Version 1

Figur 27: Schema 1, pulskvot 1%. Blått visar spänning och ström som hör
till fas A. Rött visar spänning och ström som hör till fas B. Pilarna under
tidsaxeln anger tidpunkter för strömmätningar.

Figur 28: Schema 1, pulskvot 10%. Blått visar spänning och ström som hör
till fas A. Rött visar spänning och ström som hör till fas B. Pilarna under
tidsaxeln anger tidpunkter för strömmätningar.
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Figur 29: Schema 1, pulskvot 30%. Blått visar spänning och ström som hör
till fas A. Rött visar spänning och ström som hör till fas B. Pilarna under
tidsaxeln anger tidpunkter för strömmätningar.
Den första versionen kan ses i figurerna 27, 28 och 29. Flankerna ett och tre
var fasta, flankerna två och fyra placerades beroende på pulskvot för fas A.
Flankerna två och fyra var fasta, flankerna ett och tre placerades beroende
på pulskvot, för fas B. Fasströmmarna mättes så nära början och slutet av
den första periodhalvan som det var möjligt.
Fördelar:
• Det uppmätta strömvärdet i fas B var ganska nära medelströmmen.
• Strömmätningar fanns i den avsatta halvan av PWM-perioden.
• Enda diskontinuiteten var att polariteten skiftade när kompensering
togs bort eller lades till. Men kompenseringens placering i tiden var
densamma.
Nackdelar:
• Det uppmätta strömvärdet i fas A var ganska långt ifrån medelströmmen.
• Kompensationer för korta pulskvoter låg långt bort från tidpunkterna
för strömmätningarna.

34

4.1.2

Version 2

Figur 30: Schema 2, pulskvot 1%. Blått visar spänning och ström som hör
till fas A. Rött visar spänning och ström som hör till fas B. Pilarna under
tidsaxeln anger tidpunkter för strömmätningar.

Figur 31: Schema 2, pulskvot 10%. Blått visar spänning och ström som hör
till fas A. Rött visar spänning och ström som hör till fas B. Pilarna under
tidsaxeln anger tidpunkter för strömmätningar.
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Figur 32: Schema 2, pulskvot 30%. Blått visar spänning och ström som hör
till fas A. Rött visar spänning och ström som hör till fas B. Pilarna under
tidsaxeln anger tidpunkter för strömmätningar.
Den andra versionen kan ses i figurerna 30, 31 och 32. I princip var det samma schema som den första versionen, men det fanns också två skillnader.
Fasströmmarna mättes i mitten av PWM-perioden. Kompensationen som
behövdes vid korta tillslagstider flyttades till mitten av PWM-perioden.
Fördelar:
• Det uppmätta strömvärdet i fas A var närmare medelströmmen.
• Kompensensationer för korta pulskvoter låg nära tidpunkterna för
strömmätningarna.
Nackdelar:
• Ström mättes i olika halvor av PWM-perioden. AD-omvandlaren tog en
viss tid för att få fram strömvärdet. Därmed kunde det uppstå problem
ifall beräkningarna hade behövt informationen direkt.
• Dubbel diskontinuitet uppstod när kompensering för korta pulskvoter
togs bort eller lades till då position och polaritet skiftade samtidigt.
Diskontinuiteter är sällan bra och ska generellt undvikas.
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4.1.3

Version 3

Figur 33: Schema 3, pulskvot 1%. Blått visar spänning och ström som hör
till fas A. Rött visar spänning och ström som hör till fas B. Pilarna under
tidsaxeln anger tidpunkter för strömmätningar.

Figur 34: Schema 3, pulskvot 10%. Blått visar spänning och ström som hör
till fas A. Rött visar spänning och ström som hör till fas B. Pilarna under
tidsaxeln anger tidpunkter för strömmätningar.
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Figur 35: Schema 3, pulskvot 30%. Blått visar spänning och ström som hör
till fas A. Rött visar spänning och ström som hör till fas B. Pilarna under
tidsaxeln anger tidpunkter för strömmätningar.
Den tredje versionen kan ses i figurerna 33, 34 och 35. Flankerna som var
närmast mitten var fasta och flankerna som var närmare ytterkanterna flyttades beroende på pulskvot, oavsett vilken fas det handlade om. Strömmätningarna gjordes i mitten av PWM-perioden som tidigare.
Fördelar:
• Det uppmätta strömvärdet var nära medelströmmen för fasen, oavsett
vilken fas det var. Det gällde för alla tre pulskvoter som undersöktes.
• Enda diskontinuiteten var att polariteten skiftade men inte positionen,
när kompensensation för korta pulskvoter togs bort eller lades till.
• Kompensensationer för korta pulskvoter låg nära tidpunkterna för
strömmätningarna.
Nackdelar:
• Ström mättes i olika halvor av PWM-perioden. AD-omvandlaren tog en
viss tid för att få fram strömvärdet. Därmed kunde det uppstå problem
ifall beräkningarna hade behövt informationen direkt.
4.1.4

Slutsats

Version 3 valdes ut för att testas i verkligheten. Det fanns inte så många olika
sätt att placera PWM-flanker och av de alternativen som hade undersökts
var just den versionen bättre än de andra. Den största fördelen var helt klart
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att det uppmätta strömvärdet var närmast medelströmmen, jämfört med de
andra switchscheman. Det gällde oavsett vilken pulskvot och vilken fas det
handlade om. Kompensationer vid korta pulskvoter var nära tidpunkterna för
strömmätningarna, därmed korrigerades strömmarna snabbt till önskad nivå.
Enda diskontinuiteten som fanns var polaritetsskifte när kompensation lades
till eller togs bort. Diskontinuiteter ska generellt undvikas, därmed är det en
fördel att ha så få som möjligt. Den enda nackdelen som fanns med att mäta
ström i halvperioden som var reserverad för beräkningar, var att det kunde
bli problem om ny data från AD-omvandlaren efterfrågades för snabbt. Men
det kunde hanteras genom att lägga andra beräkningar tidigt i programmet.
På det sättet kunde AD-omvandlaren få den tiden som var nödvändig att få
fram nya strömmätvärden, även om själva mätningen gjordes lite efter att
halva PWM-perioden hade gått.

4.2

Första provkörningen

Den första provkörningen gav positiva resultat, motorn roterade jämnt och
nästan helt ljudlöst. Det bevisade att hårdvaran hade initialiserats rätt, motorns timer startade och tidpunkter för PWM-flanker skickades över till de
olika kanalerna i timern som förväntat. Timern genererade styrsignalerna och
de kom fram till drivsteget. Den första provkörningen var en viktig bit på
vägen, för den visade att hårdvaran och de mest grundläggande delarna i
mjukvaran fungerade som det var tänkt.

4.3

Kontrollmätning av switchschemat

När den första provkörningen var slutförd, kontrollmättes hela switchschemat
mer exakt. Tillslagstiden för flera olika pulskvoter mättes upp och jämfördes
med den utställda tillslagstiden. Mätningen utfördes för att kontrollera att alla beräkningar i funktionen utfördes korrekt. Mätresultaten sammanställdes
i figur 36.

39

(a) Fas A, positiv polaritet

(b) Fas B, positiv polaritet

(c) Fas A, negativ polaritet

(d) Fas B, negativ polaritet

Figur 36: Skillnaden mellan den utställda och den uppmätta tillslagstiden.
Den blåa linjen i delfigurerna visar skillnaden i µs, som beräknades enligt
Tdif f = Tuppmätt − Tutställd . Runda punkter på linjen markerar vid vilka tillslagstider mätningarna utfördes.
I delfigurerna 36a och 36b finns ingen skillnad mellan den utställda och den
uppmätta tillslagstiden, då den blåa linjen ligger helt på nollstrecket hela
vägen. I delfigurerna 36c och 36d finns en liten skillnad mellan den utställda
och den uppmätta tiden. Den blåa linjen ligger lite över nollstrecket och det
visar att den uppmätta tillslagstiden var något kortare än den utställda. Det
utfördes en extra kontroll av funktionen som beräknade tidpunkter för PWMflanker, men inga fel kunde hittas. Skillnaden i tiden var mycket mindre än
0,1 µs och berodde antagligen på felavläsning. Oscilloskopet som användes
under det tillfället hade ingen inbyggd funktion som fungerade bra för just
den typen av mätningar. På grund av det gjordes mätningen med hjälp av
markörerna på skärmen.
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4.4

Kontroll av strömmätning

Det tog längre tid än förväntat att få strömmätningen att fungera korrekt.
Under det första testet kom det inga mätvärden alls. Mätningar på opförstärkarens utgång visade att den fungerade. Efter fler felsökningar kom
man fram till att det var fel inställningar på sekundärtimern. Det var den timern som skickade triggersignaler till AD-omvandlaren. Timerinställningarna
blev korrigerade och hårdvarans mätvärden av strömmen kunde undersökas
genom realtidsanalysatorn. Men direkt efter det upptäcktes nästa fel, det var
stora hopp i strömkurvan efter varje halvperiod, se figur 37. Det märktes att
det var ett stort offsetfel, men det fanns inga uppenbara orsaker till det.

Figur 37: Strömmätning med offsetfel. Den gröna kurvan är den faktiska strömmen, uppmätt med strömprob. Den gula kurvan är hårdvarans
mätvärden från realtidsanalysatorn. Mätningarna gjordes på fas A.
Efter flera dagars felsökningar hittades felet. Några av strömmens offsetmätningar utfördes vid fel tidpunkt när det fanns ström i strömmätmotståndet.
En funktion som från början var tänkt att ta bort ett offsetfel, genererade
ett offsetfel istället. Tidpunkterna för de två offsetmätningarna var korrekt
satta, men triggersignalerna till AD-omvandlaren hamnade fel. Det fanns
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ingen enkel förklaring till varför det blev så här. Antagligen berodde det på
AD-omvandlaren. Men allt som hade att göra med AD-omvandlaren och dess
inställningar var utanför det här arbetet. Att avaktivera offsetjusteringar helt
fick bli en tillfällig lösning, se figur 38. På längre sikt måste detta problem
undersökas djupare och lösas.

Figur 38: Strömmätning utan offsetfel. Den gröna kurvan är den faktiska strömmen, uppmätt med strömprob. Den gula kurvan är hårdvarans
mätvärden från realtidsanalysatorn.
De uppmätta strömvärden stämde bra med strömprobens mätningar när
offsetjusteringar tillfälligt togs bort.
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4.5

Strömreglering

Strömregleringen var tänkt att fungera för olika tvåfasstegmotorer. Därför
undersöktes flera motorer i samma effektområde med varierande parametrar.
4.5.1

Framkoppling

Motorparametrar mättes upp för tre olika stegmotorer, se tabell 1.
Stegmotor Resistans Induktans Sammanlänkade flödet
1
6Ω
0,012 H
0,00481 V s/rad
2
1,65 Ω
0,0032 H
0,00261 V s/rad
3
1Ω
0,0015 H
0,00184 V s/rad
Tabell 1: Parametrar för tre stegmotorer
Framkopplingen provkördes för sig för att se hur bra den fungerade. Stegmotor ett undersöktes först.

Figur 39: Uppmätta strömmar i motor ett med bara framkoppling. Olika
färger på linjerna anger olika referensströmmar. Punkter på linjerna visar
vid vilka frekvenser mätningar utfördes.
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Figur 40: Uppmätta strömmars avvikelse från referensströmmarna i procent.
Det är samma motor som i den föregående figuren. Olika färger på linjerna
anger olika referensströmmar. Punkter på linjerna visar vid vilka frekvenser
mätningar utfördes.
Att framkopplingen inte fungerade så bra märktes direkt och ganska tydligt, se figur 39 och 40. Det var inte helt oväntat, i och med att modellen
som användes var förenklad. Men man trodde ändå att strömmen skulle
vara närmare referensvärdet. Stegmotor två och tre undersöktes direkt efter stegmotor ett med samma resultat, strömmen i de två motorerna blev
för låg, oavsett referensström och frekvens. En av anledningarna kunde vara
att motorparametrarna var uppmätta med dålig precision. Motorns resistans
var enkel att mäta, men den hade också minst inverkan. Induktansen var
svår att mäta exakt för att den varierade och berodde på rotorns läge. Att
mäta upp det sammanlänkade magnetiska flödet med stor precision var också
komplicerat. Att skala upp induktansen med 15% förbättrade resultaten. Hur
framkopplingen blev efter modifieringen kan man se i figur 41 och 42. Samma
typ av grafer med uppmätta strömmar i motor två och tre finns i bilaga A.1.
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Figur 41: Uppmätta strömmar i motor ett med bara framkoppling. Mätningen
var gjord efter modifiering av framkopplingen. Olika färger på linjerna
anger olika referensströmmar. Punkter på linjerna visar vid vilka frekvenser mätningar utfördes.

Figur 42: Uppmätta strömmars avvikelse från referensströmmarna i procent.
Det är samma motor som i den föregående figuren. Mätningen var gjord efter
modifiering av framkopplingen. Olika färger på linjerna anger olika referensströmmar. Punkter på linjerna visar vid vilka frekvenser mätningar utfördes.
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4.5.2

Återkoppling och finjustering av regulatorparametrar

Återkopplingen bestod endast av P-reglering. Referensvärdet förändrades hela tiden och därmed fungerade inte en vanlig integraldel eller derivatadel. Under arbetet med P-delen uppstod ett litet problem. Det fanns inget fast värde
på K-faktorn som fungerade tillräckligt bra för alla strömmar och frekvenser
som testades. Det var likadant för alla tre stegmotorer som undersöktes. Med
tillräckligt bra menas att strömmen avvek från referensen med bara några
procent. Därmed fick man vända lite på problemet och ta fram en K-faktor
som gav så liten avvikelse som möjligt för varje fall som testades. Med ett
fall menas en kombination av referensström och frekvens. Alla framtagna Kvärden skrevs upp i en tabell, för att se om det fanns något mönster som
senare kunde sammanfattas i en formel. Det gjordes inga avancerade matematiska analyser av värden, men det fanns ett tydligt mönster. K-faktorn var
större när frekvensen var högre. Den ökade också när referensströmmen var
högre. Men K-faktorn ökade mindre med högre ström än med högre frekvens.
Samma observation gjordes för alla tre stegmotorer som undersöktes. Slutsatsen blev att K-faktorn måste vara proportionell mot både referensström
och frekvens. Men referensströmmens ökning fick ha en mindre inverkan än
frekvensens ökning. Den exakta formeln för att beräkna K-faktorn provades
fram och kan ses i ekvation (18).
K = K0 (aω + bIrefRM S + c)

(18)

Faktorn K0 ställdes in av användaren. Konstanterna a, b, c provades fram
och a > b, då referensström hade mindre inverkan än frekvens. Därefter
gjordes praktiska tester av återkopplingen på alla tre stegmotorer. Resultat
från testerna av motor ett kan ses i figur 43 och 44. Resultat från testerna
av motor två och tre finns i bilaga A.2.
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Figur 43: Uppmätta strömmar i motor ett med fram- och återkoppling. Olika
färger på linjerna anger olika referensströmmar. Punkter på linjerna visar vid
vilka frekvenser mätningar utfördes.

Figur 44: Uppmätta strömmars avvikelse från referensströmmarna i procent.
Det är samma motor som i den föregående figuren. Olika färger på linjerna
anger olika referensströmmar. Punkter på linjerna visar vid vilka frekvenser
mätningar utfördes.
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4.6

Kontrollmätning av drivsteget

Motorn kopplades bort för kontrollmätningar av drivsteget. Det som fanns
kvar var: hårdvaran, lågpassfiltret och differentialproben. En serie nya mätningar gav samma resultat som observerades tidigare, när motorn var inkopplad. Den uppmätta spänningen var lägre än den utställda. Den relativa
skillnaden mellan dem ökade när spänningen steg. Därmed var det tydligt
att det inte hade med hårdvarans parasitresistans att göra. För det gjordes inget strömuttag och därmed hade resistans ingen betydelse. Drivstegets
blankningstid är ca 5,5 ns enligt databladet [3]. Det är väldigt kort tid i
förhållande till en PWM-period, därmed hade blankningstiden ingen mätbar
påverkan på den utställda spänningen. Det enda som kunde påverka den
uppmätta spänningen var lågpassfiltret. Strömmens frekvens var inte tänkt
att gå högre än ca 700 Hz, därmed valdes brytfrekvens på ca 1 250 Hz när
filtret konstruerades. Kontrollmätning av själva filtret visade att den gav
märkbar dämpning långt innan brytfrekensen, redan vid ca 300 Hz, vilket
var tidigare än väntat. Teoretiska beräkningar gav en amplituddämpning på
ca 3 % vid den tidigare nämnda frekvensen och i verkligheten blev det ca
5%, vilket kan ses i figur 45.

Figur 45: Filtrets teoretiska och uppmätta överföringsfunktion. Punkter på
linjerna visar vid vilka frekvenser mätningar och beräkningar utfördes.
När filtrets uppmätta dämpning kompenserades bort, stämde den uppmätta
spänningen med den utställda nästan helt, se figur 46.
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Figur 46: Den utställda spänningen, den uppmätta spänningen och den
uppmätta spänningen med kompensation för filtret. Punkter på linjerna visar
vid vilka frekvenser mätningar och beräkningar utfördes.
Från början, innan den här mätningen var det inte helt uppenbart att det var
just filtret som gjorde att den utställda spänningen såg ut att vara lägre än
vad den var. Som det redan hade nämnts i del 3.6, frekvensen och spänningen
steg samtidigt för att hålla rätt ström i motorn när den var inkopplad.
Därmed var det lite oklart om det var spänningens eller frekvensens höjning
som gjorde att spänningen blev lägre än den inställda. Först lite senare, när
lågpassfiltrets överföringsfunktionen mättes som det var helt klart att det
var filtret som orsakade spänningsfallet. Ett lågpassfilter med högre brytfrekvens hade märkts av mycket mindre. Ett mer avancerat filter hade också
löst problemet, men det hade antagligen tagit extra tid att konstruera och
testköra det. Filtret var bara tänkt att användas under utvecklingsarbetet
och praktiska tester. Av den anledningen användes en RC-krets. Hela den här
mätningen var ett sidospår, då det inte hade så mycket med styrning av stegmotorer att göra. Men det bekräftade att drivsteget verkligen levererade den
spänningen som mjukvaran hade beräknat. Att hårdvaran var välfungerande
är alltid bra att veta.
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5

Diskussion och slutsatser

Målet med det här arbetet var att konstruera mjukvara för drift av tvåfasstegmotorer. Från första början var det planerat att motorn skulle köras med
vanlig strömreglering vid låga varvtal. När varvtalet ökade, skulle motorn
köras med fältorienterad styrning istället. Övergången mellan de två sätten
att köra stegmotorn var tänkt att bli så smidig som möjligt. En rad praktiska tester med mekaniska belastningar var också inplanerade. Men det är
bara den första delen, att kunna köra stegmotorn med vanlig strömreglering,
som blev helt färdigställd. Den andra delen, att skapa fältorienterad styrning,
blev inte gjord för att den avsatta tiden tog slut. Några praktiska tester med
belastningar, som fanns inplanerade från början, hanns inte heller med av
samma anledning. Som det är nu, finns det fullt fungerande mjukvara för
att kunna driva tvåfasstegmotorer med en vanlig strömreglering. Regulatorn
blev testad på olika motorer, vid olika referensströmmar och frekvenser med
tillfredsställande resultat. Den största avvikelsen mättes upp på den första
stegmotorn med 100 mA referesström. Felet var som störst 12 %. I alla andra
fall var avvikelsen från referensströmmen aldrig mer än 5 %, oavsett vilken
motor, referensström och frekvens man körde med. Alla praktiska tester av
regulatorn utfördes med helt olastade motorer.
Det var svårt att hitta direkta anledningar till att det blev så. Det mest sannolika var, att det var en kombination av flera olika orsaker som gjorde att
allt som var inplanerat inte hanns med. Arbetet bestod av många olika delar
och allting tog längre tid än förväntat. Det kunde också vara så att projektet
var lite för stort till att börja med. Det hände några oväntade saker under
arbetets gång, som tog ganska lång tid att lösa. Offsetfelet i strömmätningen
är ett exempel på en sådan oväntad händelse. Att sätta sig i och lära sig
helt nya saker krävde också ganska mycket tid. Ett tydligt exempel är själva
programmeringspråket. Alla programfiler skrevs i C/C++ och man var inte i
så insatt i det språket i början av arbetet. Det tog mellan två och tre veckor
att fullt ut förstå den koden som redan fanns från trefasversionen, dels hur
kodstrukturen var och dels vad de olika delarna exakt gjorde. Att skriva egen
kod senare var inte heller helt problemfritt. Ett preliminärt start och slutdatum sattes, men det gjordes ingen detaljerad plan över arbetet, vilket också
var lite av ett misstag. Om man hade delat upp arbetet i olika delmoment
och försökte uppskatta hur lång tid de olika delarna tog, då hade man enklare
vetat var man var i arbetet och hur mycket som var kvar innan allt var klart.
Mindre korrigeringar kunde alltid göras senare på vägen. En större ändring
gjordes under arbetets gång. När det stod klart att det var för lite tid kvar
för att kunna fixa fältorienterad styrning och observerare, lades all fokus på
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strömregulatorn. Mycket arbete gjordes för att få den att fungera bra även
för högre frekvenser, flera hundra Hz. Resultatet blev bättre än förväntat.

5.1

Slutsats

Ett delmål blev uppnått, det finns en användbar strömreglulator som kan
hålla rätt ström i lindningarna, vid frekvenser upp till ca 700 Hz och den
fungerar för flera olika motorer.

5.2

Förslag till vidareutveckling

En möjlig vidareutveckling av den nuvarande mjukvaran kunde vara att
göra en observerare så att motorn kunde köras med fältorienterad styrning på högre varvtal, precis som det var tänkt från början. Den nuvarande
strömregulatorn kunde också förbättras, genom att finjustera mer på parametrarna i formeln för att beräkna K-värde och lägga till en integraldel.
Formeln för att beräkna integraldelen måste i så fall vara anpassad, för att
referensvärdet varierade mellan de olika PWM-perioderna. Precision i regulatorn berodde också på mätningarnas kvalité. Strömmätningskretsen var
kapabel att mäta strömmar mellan -15 A och 15 A, men drivsteget klarade
av max 7 A kontinuerligt. Om mätområdet hade minskats ner något eller
halverats, då hade precisionen i mätningen ökat. Vilket i sin tur hade gett
en bättre strömreglering.
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A
A.1

Bilagor
Mätning av framkoppling i andra motorer

Figur 47: Uppmätta strömmar i motor två med bara framkoppling. Olika
färger på linjerna anger olika referensströmmar.

Figur 48: Uppmätta strömmars avvikelse från referensströmmarna i procent.
Det är samma motor som i den föregående figuren. Olika färger på linjerna
anger olika referensströmmar.
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Figur 49: Uppmätta strömmar i motor tre med bara framkoppling. Olika
färger på linjerna anger olika referensströmmar.

Figur 50: Uppmätta strömmars avvikelse från referensströmmarna i procent.
Det är samma motor som i den föregående figuren. Olika färger på linjerna
anger olika referensströmmar.
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A.2

Mätning av återkoppling i andra motorer

Figur 51: Uppmätta strömmar i motor två med fram- och återkoppling. Olika
färger på linjerna anger olika referensströmmar.

Figur 52: Uppmätta strömmars avvikelse från referensströmmarna i procent.
Det är samma motor som i den föregående figuren. Olika färger på linjerna
anger olika referensströmmar.
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Figur 53: Uppmätta strömmar i motor tre med fram- och återkoppling. Olika
färger på linjerna anger olika referensströmmar.

Figur 54: Uppmätta strömmars avvikelse från referensströmmarna i procent.
Det är samma motor som i den föregående figuren. Olika färger på linjerna
anger olika referensströmmar.
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