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to a variable venturi flow system. The  design criteria has been to create, in a test rig, a venturi control system that gives an output that is not affected 

by changes in either air temperature or pressure. The test rig is used for the development of Varivent, a product used to reduce the environmental 
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 På svenska 

Denna högskoleavhandling beskriver konstruktionen av ett system vars funktion är att PID-reglera ett linjärställdon kopplad till venturi. Syftet har varit 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Sista terminen på elektroingenjörsutbildningen genomförs ett examensarbete som omfattar 10 
poäng. Genom tidigare kontakter fick jag möjlighet att genomföra detta arbete på Haldex 
Hydraulics AB i Märsta.  

Företaget, Haldex Hydraulics AB ingår i koncernen Haldex AB och tillverkar huvudsakligen 
hydralikpumpar.   

De hade ett antal olika projekt att välja mellan. Eftersom jag är intresserad av både 
konstruktion med hårdvara och programmering ville jag arbeta med något som innehöll dessa 
moment. Ett projekt som innehöll allt detta var att reglera Varivent, en produkt som hjälper 
förbränningsmotortillverkare att nå de hårdare miljökrav av emissioner som kommer att 
ställas i framtiden. Kortfattat fungerar det så att alla typer av förbränningsmotorer behöver 
luft tillsammans med någon typ av bränsle för att fungera. Varivents uppgift är att återföra 
viss del av avgaserna till den nya luften och därmed öka förbränningen och samtidigt minska 
farliga utsläpp. För att Haldex skulle kunna utveckla och förbättra Varivent och dess funktion 
behövdes en testrigg. 

Testriggen består av två stycken skruvkompressorer, vars uppgift är att simulera det lufttryck 
som uppstår efter en lastbilsturbo, diverse luftventiler som gör att lufttrycket kan styras och 
användas både till ny inluft och även avgasluft, samt Varivent. Dessutom tillkommer olika 
sensorer för mätdata, t.ex. tryck och temperatur. Varivent är en produkt som är uppbyggd runt 
venturiprincipen. Den beskrivs närmare i nästa stycke. 

 

 

Figur 1: Testrigg. 
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1.2.  Venturi 

Inuti Varivent finns en aerodynamisk droppformad kropp som ger uppkomst till ett s.k. 
venturiflöde. Venturi är ursprungligen en gammal förgasarteknik där ett flöde skapar ett 
annat. Varivent är uppbyggd på denna princip. Uppgiften var att bygga en regulator, med 
tillhörande elektronik, för att flytta och behålla en position på den aerodynamiska kroppen. 
Regulatorn styr ett linjärställdon som, i sin tur, flyttar kroppen. Eftersom kroppens position 
reglerar flödet är det viktigt att den behåller sin position vid användandet. Utan reglering 
ändras positionen lätt då olika krafter verkar på den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Varivent med den aerodynamiska kroppen till vänster inuti venturiröret och 

motorn, den svarta lådan till höger. 

 

1.3.  Syfte 

Tidigare har det byggts en styrning till linjärställdonet. I fortsättningen kommer båda 
benämningarna linjärställdon och aktuator att användas i texten. Styrningen har inte varit 
reglerad vilket har inneburit att den aerodynamiska kroppens position har flyttats vid ökat 
lufttryck. Med detta system har man inte kunnat genomföra korrekta mätningar eftersom 
förutsättningarna kan förändras okontrollerat under användning. 

Det har behövts någon form av reglering på venturin så att förutsättningar förblir desamma 
under mätningarnas gång. Syftet har därför varit att konstruera ett system vars funktion är att 
PID-reglera ett linjärställdon som är kopplat till venturin. Konstruktionen innehåller både 
hårdvara och mjukvara. 

Då det inte varit exakt bestämt hur systemet ska användas i framtiden ville man ha många 
olika funktioner för att få ett så brett användningsområde som möjligt och heller inte bli låst 
vid ett enda alternativ. 

Hårdvaran består av in- och utgångar för lägespositionering och styrdata, slutsteg för att driva 
en DC-motor, d v s linjärställdonet, seriell kommunikation samt ”hjärnan” i systemet som är 
en mikrokontroller. 

I mjukvaran har följande huvuddelar implementerats; PID-reglering, behandling av indata, 
seriell kommunikation med PC, användargränssnitt samt utdata till användaren. 

 

Z 

-Z 
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1.4.  Metod 

Vid projektets början presenterade Haldex en specifikation över vad man önskade av det nya 
systemet. Under arbetets gång uppstod behovet av andra funktioner så listan reviderades efter 
hand. 

 

Den slutgiltiga kravlistan innefattade följande moment:  

1. Ingångar 
2. Utgångar 
3. Mikroprocessor  
4. Reglering 
5. Kommunikation 
6. Övriga krav 

 

2. HUVUDDEL 

2.1.  Ingångar 

Ingångarna kan delas upp i två olika delar, styringångar och återkopplingar. 

2.1.1. Styringångar 

Ett av kraven var att det skulle finnas fyra stycken olika ingångar för att sätta ”bör”-värdet. 
Detta var för att få ett brett användningsområde eftersom det inte var bestämt exakt hur 
systemet skulle användas. Man väljer den ingång som passar bäst beroende på hur systemet 
ska användas. Den första ingången är via ett terminalprogram från en PC, där man i en meny 
kan skriva in sin önskade position i procent. Den andra är en spänning som ska vara från 0 – 
10V.  Den tredje ingången var en ström som ska vara från 4 – 20mA. Det fjärde alternativet är 
PWM på en frekvens runt 500Hz. De tre sista alternativen är industristandarder, något som 
underlättade användningen eftersom systemet skulle komma att användas i en 
industriliknande miljö.   

 

2.1.2. Återkopplingar 

Från början var kravet på återkopplingen att den skulle klara en vinkelpulsgivare som gav två, 
till varandra, fasförskjutna signaler så att rotationsriktning samt hastighet kunde avgöras. Den 
skulle även klara 0 – 10V.  Haldex insåg så småningom att linjärställdonet de använde inte 
uppfyllde deras krav och anskaffade ett nytt. Det medförde att det även ställdes nya krav på 
slutprodukten. De nya kraven innefattade fortfarande pulsgivar- och spänningsåterkoppling 
men ström- och PWMåterkoppling tillkom. Samma standard som för styringångarna gällde. 
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2.2.  Utgångar 

2.2.1. Motorslutsteg 

Kravet från Haldex var att motorslutseget skulle klara 24V och 20A och skulle styra både en 
motor och en ventil, dock inte samtidigt. Utformandet av det var fritt.  

Till att börja med behövdes en H-brygga vilket innebär att fyra transistorer kopplas som ett H 
och resultatet blir att man kan köra en likspänningsmotor åt båda hållen. Två olika 
konstruktioner var intressanta att studera närmare, den första var en bipolär H-brygga där man 
styr ut transistorerna olika mycket för att åstadkomma olika hastighet av motorn. Den andra 
var en PWM-styrd H-brygga där hastigheten ändras genom att man ändrar pulsbredden.  

Det första alternativet innebär att man styr ut olika mycket ström till transistorerna så de 
öppnar mer eller mindre och därmed kör motorn olika fort. Detta medför dock stor 
värmeförlust i transistorerna och man kan få problem med avkylning vid höga strömmar.  

Det andra alternativet, där PWM står för Puls With Modulation, pulsbreddsmodulering , 
innebär att man under varje aktivering av transistorerna styr ut dem fullt men man väljer hur 
länge de ska vara aktiverade för att ändra hastighet (Molin). För att få en någorlunda fin 
likspänning behöver signalen filtreras. Nackdelen med det systemet är att det behövs dyra 
komponenter till filtreringen men det är ändå att föredra framför den stora värmeutvecklingen 
i alternativ ett. Alternativ två framstod som det bättre alternativet. En annan orsak till att välja 
PWM-alternativet är att ventilen vill ha en PWM-signal och det är då lätt att konvertera 
mellan motor och ventil. 

 

2.2.2. Den aerodynamiska kroppens position 

För att en operatör ska veta vilken position den aerodynamiska kroppen verkligen befinner sig 
i krävs någon typ av signal ut för detta. Den signalen presenteras med de tre återkommande 
gränssnitten, 0 – 10V, 4 – 20mA, och PWM, som tidigare nämnts i stycket 2.1.1. 

 

2.3.  Mikroprocessor 

I valet av mikroprocessor fanns inga krav från Haldex, utan det var viktigare att använda sig 
av en lämplig mikroprocessor. Valet föll på Atmega 8535, en mikroprocessor som har 32 I/O-
ben och kan köras i 16 MHz (Atmel). Det är en 8-bitars AVR-processor från Atmel. Det fanns 
två huvudsakliga skäl till detta, dels hade jag personligen erfarenhet av en viss processor som 
tidigare fungerat bra, dels uppfyllde den de kriterier som fanns, bl.a. antal in- och utgångar, 
hastighet och USART.  

2.4.  Reglering 

Regleringen består av en PID-regulator där P, I och D ska kunna ställas separat genom att ha 
en konstant framför varje funktion.  
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2.4.1. PID-regulatorn 

Det kan vara på sin plats att ta upp PID-regulatorns funktion i närmare detalj eftersom den 
utgör en stor del av arbetet och eftersom många av de problem som uppstått har handlat om 
konstruktionen av PID-regulatorn. En PID-regulator består av tre delar, P-delen har till 
uppgift att reglera proportionellt mot felet, dvs. skillnaden mellan ”är”-värdet och ”bör”-
värdet. I-delens uppgift är att integrera felet för att slutligen eliminera det helt. D-delen, 
deriverar felet för att korrigera mot snabba förändringar. Alla tre delar tillsammans bidrar till 
att regulatorn som helhet fungerar så exakt som möjligt. Samtidigt innebär detta att om någon 
enstaka del är felinställd påverkar det hela regulatorns funktion och därmed hela resultatet. 
Den kan också beskrivas genom ekvation 1. (Glad & Ljung, 1989) 

U(t) = KPe(t) + KI ∫ e(t)ds + KD d/dt e(t), Ekvation: 1 

 

2.5.  Kommunikation 

Kommunikationen innebar att det skulle kunna gå att kommunicera med en PC via ett 
terminalprogram. Det krävdes ett störningståligt gränssnitt eftersom det kommer att användas 
i en industrimiljö. Gemensamt beslöt Haldex och jag att det lämpligaste var ett gränssnitt som 
heter RS-422. Detta är ett balanserat system som kan användas upp till 1200 meter 
(Westermos). Kommunikationen behövs dels för att sätta ”bör”-värdet och dels för att ändra 
PID-parametrarna. Andra funktioner kan också behöva ändras såsom timer, strömbegränsare 
och val av ingångar. 

 

2.6.  Övriga krav 

Här diskuteras mindre krav som inte tagit lika mycket energi i anspråk men som ändå funnits. 
Det ena var strömbegränsning av motorn, d.v.s. drar motorn för mycket ström ska den stängas 
av, t.ex. om något skulle gå fel. Ett annat krav var en driftstidstimer som visar hur länge 
systemet varit spänningssatt. Ett tredje krav var avståndsmätning på linjärställdonet. 

 

3. ANALYS OCH DISKUSSION 

3.1.  Ingångar 

På grund av att olika signaler har olika nivåer, måste en del signalanpassning göras eftersom 
processorn klarar max 5V. Detta har uppnåtts genom att använda olika spänningsdelare. Då 
systemet skulle användas i en besvärlig miljö fanns det risk för felkopplingar och för höga 
spänningar. Därför måste det även finnas någon typ av skydd på ingångarna. Tillräckligt 
skydd i detta fall är zenerdioder som kopplas parallellt mellan signalvägarna och jord. Den 
skyddar för en spänning upp till ca 64 volt. 
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Figur 3: Typisk ingång. 
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3.2.  Utgångar 

3.2.1.  Motorslutsteg 

Som tidigare nämnts valdes en PWM-styrd H-brygga att arbeta med. PWM-frekvensen är  
20 kHz. Skälet till att använda en H-brygga är att man kan köra en motor både framlänges och 
baklänges. Figur 4 visar dess uppbyggnad, när Q1 och Q4 leder så roterar motor åt det ena 
hållet och om istället Q2 och Q3 leder så roterar motorn åt det andra hållet. 

 

IRF5210

Q2

IRF5210

Q1

IRL2910

Q3

IRL2910

Q4

-+

MOTOR

1 2

VCC

 

Figur 4: H-brygga. 

 

3.2.1.1.  Filtrering 

En PWM-signal kan beskrivas som hård och kantig vilket medförde vissa problem i detta 
applikationsområde. För att få en relativt jämn och mjukare signal så filtrerades den med ett 
lågpassfilter. En av svårigheterna var att räkna fram vilka värden som skulle gälla. Det fanns 
ingen hjälp att tillgå utan jag fick rådet att simulera med olika värden för att se vilket som 
fungerade bäst. Simuleringen genomfördes i Pspice vilket innebar en modell för motorn och 
även för filtret måste byggas. Sedan kunde simuleringen påbörjas och slutligen kom jag fram 
till de värden jag använder mig av idag. Efter simuleringen provkördes systemet på riktigt 
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med de framsimulerade värdena tillsammans med en befintlig motor, detta för att kontrollera 
att det verkligen fungerade. Det visade sig fungera utmärkt. 

 

L1

100uH

1 2

V1
PW = 25u
PER = 50u

V2 = 24

C1
10uF

0.75mH
L3

1

2
1.9R

R1

DC MOTOR

L2

100uH

1 2

 

Figur 5: Simulerad koppling. 

 

Mätningarna skedde differentiellt över C1 och följande inparametrar användes: 

Frekvens = 20KHz 

DutyCycle = 50% 

Spänning = 24 V 

 

 

 

Figur 6: Insvängningstiden är ca 15mS. 
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Figur 7: Simulerat rippel. 

 

I figur 7 syns både in- och ut- signal till filtret, samt det rippel som blir kvar efter filtrering, ca 
1 volt topp – topp 

Ett antal olika värden testades, dessa är de värden som fungerade bäst: 

L1 = L2 = 100uH 

C1 = 10uF 

 

C1

10uF

L2

100uH

1 2
L1

100uH

1 2

IRF5210IRF5210

IRL2910 IRL2910

-+

MOTOR

1 2

VCC

 

Figur 8: Filtret insatt i H-bryggan. 
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3.2.1.2.  Transistorer 

Jag valde att använda mig av MOSFET - transistorer för att de har bra egenskaper i switch- 
sammanhang (Blanchard) och en låg ON-resistans mellan drain och sourc. Problemet med 
dem är att de måste ha en drivning för att fungera optimalt och i det första skedet valde jag 
färdiga drivkretsar. De här kretsarna klarar dock bara spänningsmatning upp till 20V och ett 
av kraven var att systemet skulle klara 24V. En annan lösning fick användas där de färdiga 
kretsarna tog bort. Även de N-dopade transistorerna måste avlägsnas och ersättas med 
logikstyrda transistorer, vilket innebär att de styrs med 5V. För de P-dopade transistorerna 
fanns inte den möjligheten så ett separat förstärkarsteg måste tillföras i stället för 
drivkretsarna. 

 

När projektet började närma sig sitt slut upptäcktes ett nytt problem, nämligen att 
uppkopplingen drog mer ström än motorn förbrukade. Vid en närmare analys av problemet 
visade det sig att propageringstiden genom transistorerna i H-bryggan var längre än den tid 
det tog att byta motorriktning. Detta i sin tur resulterade i att matningsspänningen kortslöts 
ned till jord under korta ögonblick och därmed drog för mycket ström. Lösningen på detta 
problem var, helt enkelt, att lägga in en kort fördröjning mellan skiftena av motorriktning för 
att låta propageringstiden gå. 

 

3.2.1.3. Strömmätning 

Strömmätning sker med hjälp av att mäta spänningsfallet över ett motstånd. Motståndets 
värde är valt till 0,005 ohm vilket ger en spännig på 0,1 volt vid 20A. Denna spänning 
förstärks sedan c:a 50 gånger vilket ger ett spänningssving mellan 0-5 volt vilket passar bra 
för att mäta på med en mikroprocessor. Signalen filtreras även för att få ett stabilare värde. 
Uträkningarna visas nedan: 

Imax = 20 A 

Rc = 0,005 ohm 

VRU caxR 1,0005,020Im =⋅=⋅= , Ekvation: 3 

R1 = 1000 ohm 

R2 = 49900 ohm 

FC µ22,0=  

9,49
1

9,49
1

2

===
K

K

R

R
A , Ekvation: 4    

VUA 99,41,09,49 =⋅= , Ekvation: 5  

Hz
KKCRR
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22,0)9,49//1(2

1
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1
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Figur 9: H-brygga med drivsteg och strömmätning. 

 

 

3.2.2. Den aerodynamiska kroppens position 

Ut från processorn kommer en PWM-signal som beskriver den aerodynamiska kroppens 
position. Den signalen ska sedan omvandlas till 0–10V och 4–20mA. Jag gjorde ett schema 
för dessa omvandlingar som jag trodde skulle kunna fungera. Innan jag testade dem 
diskuterade jag med min handledare på Haldex som ansåg att han hade en bättre lösning som 
tidigare fungerat. Idag används den lösning han lade fram. 
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Figur 10: Öppen kollektor utgång för PWM ut. 
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Figur 11: PWM till 0-10V. 

 

Förstärkning i transistorkopplingen (push-pull koppling) i figur 11. Beräkningarna är gjorda 
för NPN transistorn men gäller även för PNP delen. 

Upwm = 5V 

Ube = 0,7V 

Udiod = 0,7V 

hfe  = 300 

R1 = 470 ohm 

R2 = 1000 ohm 

 

mA
R

U

R

UVU
I

bebediodpwm

be 0069,0
1000

7,0
470

7,07,05
21

≈−
−−

=−
−−

= , Ekvation: 7 

AhII febeT 07,23000069,0 =⋅=⋅= , Ekvation: 8 
 
IT ger det teoretiska strömvärdet som transistorsteget klarar av att leverera. Transistorn klarar 
dock bara av 0,1A i verkligheten. 
 
Gränsfrekvens för lågpassfiltret i Figur 11. 
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Förstärkning i OP kopplingen i Figur 11.  
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Figur 12: Spänning till strömomvandling. 
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3.3.  Mikroprocessor 

Med tidigare erfarenhet från Atmels AVR-processorer kändes det som ett naturligt val att 
använda en sådan även denna gång. Processorn i fråga heter Atmega8535-16. Den har 32 
stycken I/O-ben, 3 stycken timers, 4 PWM-utgångar, 1 USART samt 8 ingångars 10-bitars 
A/D omvandlare (Atmel). Det var i stort sett vad som behövdes. Jag bestämde mig för att 
programmera i Assembler, skälet till valet av Assembler kontra C är att jag tidigare 
programmerat mest i Assembler och kände att genom att använda det skulle undvika den 
tröskel det skulle innebära att lära mig programmera i C. I efterhand kan jag ångra detta val, 
då mycket antagligen hade gått smidigare i C, t.ex. finns det färdiga PID- regulatorer att 
implementera. Fördelen är dock att jag blivit ännu mer kompetent på Assembler-
programmering. 

 

 

Figur 13: Flödesschema över mjukvaran. 
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3.4.  PID-regulator 

Regulatorn som behandlas är en diskret PID-regulator eftersom den är implementerad i en 
mikroprocessor. Samplingsfrekvensen är vald till 200Hz. Innan jag konstruerade PID-
regulatorn var jag tvungen att sätta mig djupare in i hur en sådan fungerar. Till stor hjälp var 
kursboken Reglerteknik grundläggande teori, främst för att den visade exempel på 
differentialekvationer för det system som skulle regleras. Det visade sig dock att en hel del 
problem uppstod då jag försökte att följa de exempel som fanns i boken. Mycket av den 
information som behövdes angående aktuator var svår att få reda på, t ex moment och olika 
krafter. På grund av detta och att det inte ingick i uppgiften att ställa in de olika P, I och D-
parametrarna gjorde jag inga beräkningar på PID- regulatorn. Värdefullt var dock att göra 
diverse mätningar på aktuator eftersom det kan utläsas en del intressant information när man 
ändrar de olika parametrarna. Några saker som kan vara av speciellt intresse att studera är:  

• De olika delarnas, dvs. P-, I- och D-delarnas, inverkan 

• Stigtid 

• Insvängningstid 

• Översläng 

I samtliga fall utom för stigtiden används ett ”bör”-värde som är 85 % och ett startvärdet som 
är 15 %. 

 

 

Figur 14: P=20, I=0, D=0.  

Här visas att aktuatorn aldrig uppnår 85% som är ”bör”-värdet. 
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Figur 15: P=60, I=0, D=0.  

Här visas en snabbare stigtid men det resulterar även i en översläng. 

 

  

 

Figur 16:  P=250, I=0, D=0.  

Här visas att när P blir större så blir det en längre insvängningstid och mindre stabilt. 
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Figur 17: P= 0, I= 20, D= 0. 

Litet I ger en lång stigtid, lång insvängningstid och stor översläng. 

 

 

 

Figur 18: P= 0, I= 60, D= 0. 

Ökar man på I så minskar stigtiden och insvängningstiden. 
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Figur 19: P= 0, I= 200, D= 0. 

Kort stigtid och stor översläng, samt en lång insvängningstid. 

 

 

 

Figur 20: P= 40, I= 40, D= 40. 

Här visas en kombination av de olika delarna vilket ger det bästa resultatet. Förhållandevis 
kort stigtid, liten översläng och snabb insvängningstid. 
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Figur 21: Stigtid. 

Stigtid vid ett steg som inparameter, uppmätt stigtid är 770ms. 

 

Av mätningar som genomförts kan utläsas att en kombination av de olika delarna ger det 
bästa resultatet. När mätningarna gjordes var aktuatorn obelastad vilket inte kommer att vara 
fallet i verkligheten. 

 

3.5.  Kommunikation 

Kommunikationen var en annan del som tidigt kom in i processen, detta var nödvändigt för 
att över huvud taget kunna ge kommandon till mikroprocessorn. För att få den att fungera 
som tänkt måste först RS 422-standarden undersökas (Maxim). När detta var gjort kunde 
komponenterna monteras och provas. Detta var inte möjligt innan USART:en i 
mikroprocessorn initierats för detta ändamål. När detta väl var genomfört fungerade det som 
väntat. I initieringen fanns fyra parametrar att ta ställning till. Dessa var Baudrate, hur många 
stop/startbitar som skulle användas, paritet samt flödesreglering. Baudraten sattes till 9600 
bits/s, en stop/startbit användes, udda paritet samt ingen flödesreglering valdes.  

 

3.6.  Övriga krav 

Ursprungligen fanns tre övriga krav. På grund av tidsbrist blev dock en begränsning 
nödvändig under arbetets gång så endast två av dessa uppfylldes. 

 

3.6.1. Strömbegränsare 

Strömbegränsarens funktion är att begränsa motorns strömförbrukning så till vida att när 
strömförbrukningen överstiger ett förutbestämt maxvärde stängs den av. En 
toppvärdesmätning gjordes för att mäta strömförbrukning. Det fungerade inte riktigt som 
önskat då det visade sig att motorn inte hade en jämn strömförbrukning och därför stängdes 
av för tidigt och för lätt. Det här problemet kan lösas på flera sätt. Antingen kan en 
medelvärdesbildning göras och när medelvärdet överstiger den förutbestämda nivån stängs 
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strömmen till motorn av. Ett annat alternativ är att när den uppmätta strömmen varit för hög 
under en längre tid stängs den av. Sålunda löstes problemet genom att, vid för hög 
strömförbrukning, starta en timer. Om förbrukningen är fortsatt hög under en tidsperiod på 
mer än 5 sekunder stängs strömmen av. Om den, däremot, blir lägre igen nollställs timern.  

3.6.2. Driftstidstimer 

Driftstimerns funktion har varit att ge information om hur länge systemet varit i bruk. Det blir 
extra intressant vid exempelvis uthyrning till kund då man vill se hur länge de använt det. Det 
uppstod ett antal problem under arbetets gång, ett av dem var att timern inte gick exakt rätt. 
Detta berodde på att jag tidigare valt en klockfrekvens för processorn på 4MHz, en frekvens 
som inte är lämplig för klocksammanhang eftersom den inte går att dela internt så att det blir 
jämt med hela sekunder. Problemet löstes dock ganska lätt genom att välja en annan 
klockfrekvens. Den nya frekvensen blev 9,8304MHz. 

 

Ett annat problem som uppstod var att tiden, dvs. timerns värde, måste sparas då systemet blir 
strömlöst. Lösningen på det problemet var en komparatorkrets som känner av när 
matningsspänningen faller under en given nivå och då genereras ett avbrott. Det stänger av 
alla processer och sparar timerns värde. 

 

En lösning på båda dess problem kunde ha varit att använda en separat klockkrets, vars enda 
uppgift hade varit att mäta driftstiden. Jag valde dock, att implementera det i den befintliga 
mikroprocessorn för att hålla nere antal komponenter. 

 

3.6.3. Avståndsmätning 

Något som kan vara bra att veta är absolutbeloppet av linjärställdonets rörelse. Med den 
kunskapen vet man när det är dags att byta ut linjärställdonet eftersom dess livslängd står i 
databladet. Det fanns ingen helt självklar lösning på det problemet och därför lades inte så 
mycket tid på det då det fanns annat som hade högre prioritering. Därmed är detta krav 
fortfarande inte uppfyllt. 
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4. ANALYS AV RESULTAT OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

4.1.  Egna åsikter 

Mitt ursprungliga uppdrag var att bygga styrelektronik till ett linjärställdon. En av de största 
svårigheterna handlade om PID-regulatorn och strukturen för den. Det finns många olika sätt 
att göra det på. Det som ursprungligen framstod som det bästa arbetssättet visade sig ha vissa 
brister. Bland annat skulle det ha varit klokt att ägna mer tid åt att i början göra en grundlig 
teoretisk analys av vad som behövdes. Ivrig att komma igång med det praktiska arbetet och nå 
resultat förbisågs vikten av en ordentlig teoretisk grund. Resultatet blev, i stället, att vissa 
moment måste förbättras eftersom de inte var tillräckligt genomtänkta. Trots att det tog 
onödigt lång tid kunde dock en fungerande lösning så småningom presenteras. 

 

En annan svårighet var att knyta ihop de olika delarna. Det var relativt lätt att få enskilda 
delar att fungera. Först när alla delar skulle knytas ihop till ett helt system uppstod problemen. 
Ett sätt att lösa problem är att bryta ned dem i mindre delar, en metod som fungerade bra 
redan från början. Det gjorde själva problemlösningen mer hanterbar men gjorde samtidigt att 
mycket energi gick åt att lösa det enskilda problemet. Med ett vidare perspektiv hade hänsyn 
kunnat tas till kopplingen mellan de olika delarna redan från början.  

 

Programmeringen i sig var egentligen inget problem. Många fördelar hade dock funnits med 
att välja ett annat programmeringsspråk, t.ex. C. Skälet till att inte använda C var att det 
kändes som en hög tröskel att behöva lära sig ett nytt programmeringsspråk. Vid en närmare 
analys hade det ändå sparat mycket tid. Dessutom hade många saker gått att göra mycket 
enklare, t.ex. datahantering.  

 

Trots ovanstående reflektioner är jag idag mycket nöjd med det slutgiltiga resultatet. Jag har, i 
stort, fullföljt mitt uppdrag. Det prototypmönsterkort som använts under hela 
utvecklingsarbetet har jag producerat själv. Kortet, som jag ritat och etsat själv, har varit en 
förutsättning för att utföra detta uppdrag. Allt detta arbete är grunden till de reglersystem 
Haldex använder sig av i sin testrigg idag. Layouten från mönsterkortet har senare förändrats 
och förbättrats och det färdiga resultatet används numera i den tidigare nämnda testriggen. 

 



 

 30 

4.2. Mönsterkorts layout 

 

 

Figur 22: Bottenlager. 

 

 

 

Figur 23:  Topplager. 
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Figur 24: Bild av prototypkort. 
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4.2.  Bilagor 

Bilaga 1. Komplett schema på konstruktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

Källförteckning 

 

Glad, Torkel och Ljung, Lennart (1989). Reglerteknik Grundläggande teori. 

Studentlitteratur, Andra upplagan. 

 

Molin, Bengt (2001). Analog elektronik. 

Studentlitteratur. 

 

Blanchard, Eugene (1995). MOSFET H-Bridge Schematic &  Theory of Operation 

[www] <http://www.csse.uwa.edu.au/~mafm/robot/blanch-h- 

bridge.html> Hämtat 3/4 2006 

 

Westermos. Dator kommunikation är inte bara kablar och kontakter. 

[www] <http://www.lastmile.no/Leverandorer/665/Theory/Datacom_kunskapsdel_S   V.pdf> 

Hämtat 10/4 2006 

 

Atmel (2003).ATmega8535 Datasheet. 

[www] <http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2502.pdf>  

Hämtat 1/3 2006 

 

Maxim (2001). MAX488 Datasheet. 

 [www] <http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=2200468>  

Hämtat 4/4 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 

Copyright 

In English 
 
   The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - 
for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. 
The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to 
download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-
commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 
revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the 
copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 
authenticity, security and accessibility. 
According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 
work is accessed as described above and to be protected against infringement. 
For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures 
for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: 
http://www.ep.liu.se/ 
 
 
På svenska 
 
   Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre 
tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 
administrativ art. 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 
som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 
dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 
kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/ 
 
 
© Daniel Renn 


