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Sammanfattning 
Abstract 
This thesis work contains a litterature study about electrical motors in general and how PWM-
patterns for brushless DC-motors can be made. A suitable method has been implemented as a 
simulation model in VHDL. A simulation model of a brushless DC-motor which describes the 
phasecurrents, torque and angular velocity has also been made. The motor model made 
simulations easier for the complete PWM-system. 
 
The design was synthesised and tested with a prototypeboard including a SPARTAN II FPGA. In 
order to test the design, a powerstage and a motor was included. The tests showed that the design 
was working as expected according to the previous simulations. 
 
A study about an alternative way to control a brushless DC-motor has also been made. This 
alternative is best suited when the generated back-EMK for the motor is sinusoidal. A simulation 
model for a part of a system like this has been made, and it has been synthesised in order to 
examine if it is possible to implement using a FPGA availible today.  
 

 
 

Nyckelord 
Keyword 
PWM, BLDC, electrical-motors, FPGA, VHDL, back-EMK, SVM, motor-control 



 

Sammanfattning 
Arbetet innefattar en studie om el-motorer i allmänhet och hur PWM-generering 
för borstlösa DC-motorer kan utföras. En lämplig metod har implementerats 
som simuleringsmodell i VHDL. En simuleringsmodell av en BLDC-motor 
gjordes också för att på ett bra sätt kunna simulera konstruktionen samt att 
studera strömmarna, momentet och vinkelhastigheten för motorn.  
 
Konstruktionen har även syntetiserats och testats med en riktig motor och 
drivkrets. En spartan II FPGA från XILINX har använts tillsammans med 
tillhörande labkort. Testerna visade att konstruktionen fungerade enligt 
simuleringsresultat. 
 
Vidare så har även en studie om ett alternativt sätt att styra en BLDC-motor 
utförts. Denna variant lämpar sig bäst då mot-EMK för motorn är sinusformad. 
Till viss del har en simuleringmodell gjorts för detta alternativ. Modellen har 
även syntetiserats för att få en uppfattning om det är genomförbart i dagens 
befintliga kretsar. 



 

Förord 
Detta examensarbete har utförts under vintern/våren 2002-2003 på SAAB 
Bofors Dynamics AB i Göteborg. Rapporten är det avslutande momentet på 
mina studier till civilingenjör inom elektronikdesign.  
 
Jag vill tacka min handledare Carl Persson på SAAB Bofors Dynamics och min 
examinator Kent Palmkvist vid institutionen för systemteknik.  
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1 Introduktion 
Här beskrivs bakgrund, syfte och metod för 
arbetet, samt hur rapporten är disponerad.
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1.1 Inledning 
På SAAB Bofors Dynamics i Göteborg utvecklas IR-sensorer. Dessa sensorer 
innehåller ett antal elmotorer. Motorerna är PWM styrda för att spara 
förlusteffekt. Drivning av motorerna sker med hjälp av en separat PWM-
drivkrets för respektive motor. Lösningen är utrymmeskrävande, alstrar mycket 
värme och är kostsam. Drivkretsen är en MCM kapsel som har relativt hög vikt 
vilket försvårar montering och ökar det mekaniska slitaget på ben och 
mönsterkort.  
 
Styrsignalen in till drivkretsen är analog vilket kräver en DA-omvandling då 
denna signal från övriga systemet är på 16 bitars digital form. Motorerna är 
borstlösa 3-fas DC-motorer med permanentmagnetrotor. 

1.2 Syfte 
Uppgiften består i att undersöka möjligheten att ersätta nuvarande system för 
PWM-styrning av 3-fas DC motorer. Den tänkta konstruktionen består av en 
eller flera FPGA:er där de tre faserna styrs direkt från utgångar på en FPGA. 
Någon enkel drivkrets eller transistorbrygga krävs mellan FPGA och motor. 
Upplösningen ska vara minst 16 bitar.  

1.3 Metod 
En litteraturstudie om styrning av elmotorer i allmänhet ska göras, för att få en 
bild av vilka problem och svårigheter som finns. Vidare ska litteraturstudien 
fördjupas i vilka möjliga PWM metoder som finns. När en tänkbar metod valts 
ska en marknadsundersökning av lämplig FPGA göras. Önskvärt är här att ett 
komplett labbkort finns att tillgå för att på så sätt underlätta test. 
 
Nästa steg är att implementera vald lösning i VHDL och simulera denna. 
Förhoppningsvis kommer även syntes och testning mot den valda kretsen 
innefattas av examensarbetet, men det sker i mån av tid. En preliminär tidsplan 
utarbetas men tidpunkt för syntetisering får hållas flytande beroende på 
simuleringsresultat.
 

1.4 Disposition 
Rapporten inleds med en kort litteraturstudie om elmotorer, främst då 3-fas 
borstlösa DC-motorer (BLDC-motorer) eftersom det är sådana som 
examensarbetet går ut på att styra. Detta följs av en fördjupning i olika PWM 
metoder. Teorin analyseras inför rapportens implementeringsdel, där arbetet 
med VHDL-programmeringen beskrivs. Nästa del av arbetet behandlar hur 
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syntetisering och testning av konstruktionerna fortlöpt. Själva rapportdelen 
avslutas med resultat och slutsatser. 
 
I appendix II och III återfinns en del av VHDL-koden som utarbetats. En 
förkortningslista finns i appendix I. 
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2 Teori 
 

Detta kapitel består av en genomgång av PWM-
styrning och en inblick till olika elmotorer. Det 
ligger till grund för det fortsatta 
konstruktionsarbetet. 
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2.1 PWM-styrning 
Grundidén med pulsbreddsmodulering eller pulse width modulation (PWM) är 
att under en tidsperiod skapa en spänning som ett medelvärde av fyrkantspulser, 
se figur 1. För att till exempel erhålla VDC/2 kommer fyrkantspulserna vara 1 
respektive 0 under lika lång tid.  
 

 

Figur 1, princip för PWM 
 
En av de vanligaste typer av pulsviddsmodulering (PWM) är sinustriangel 
baserad. En triangelformad våg med konstant frekvens jämförs med en 
referenssignal. Varje gång referenssignalen skär triangelvågen sker ett omslag 
på utsignalen. När referenssignalen är mindre än triangelvågen blir utsignalen 0 
och om referenssignalen är större än triangelvågen blir utsignalen 1 [6]. Den 
absolut enklaste varianten på denna PWM metod är att använda en komparator 
med en triangelformad insignal som jämförs med en referenssignal. 
 
En annan vanlig PWM metod är Space-vector modulering (SVM). SVM 
används framför allt till 3-fas AC styrda motorer, se senare kapitel.  

2.2 Allmänt elmotorer 
Elmotorer kan delas in i ett antal kategorier, se figur 2 [15]. En DC-borstmotor 
styrs av ett magnetfält som skapas genom att rotorn strömsätts med en 
glidkontakt, så kallad mekanisk kommutering. En rektangulärliknande ström 
skapas då vid rotation. Varför en borstlös DC-motor (BLDC) kan kallas DC-
motor är just att den mekaniska kommuteringen är ersatt av en elektronisk 
kommutering som skapar rektangulära strömmar [15]. Annars är likheterna rent 
mekaniskt mellan en BLDC-motor och en AC-motor större, vilket förklaras mer 
ingående i nästa stycke [1]. En permanentmagnet-synkronmotor (PMSM) har 
stora likheter med en BLDC-motor. 
 

VDC 

TPWM 
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Figur 2, olika typer av elmotorer 
 
En DC-borstmotors största nackdel är dess krav på underhåll då glidkontakten 
slits och även orsakar gnistbildningar och störningar på närliggande elektronik. 
En borstlös motor har inte dessa problem med glidkontakter, damm från 
kommutator och gnistbildningar, dock kan en borst-motor ändå vara lämplig för 
vissa applikationer där motorn inte används kontinuerligt [16]. 

2.2.1  Motorns uppbyggnad – rotorns-poler och 
statorkonfiguration 

Beroende på antalet magnetiska poler på rotorn varierar förhållandet mellan 
rotationen för magnetfältet och rotationen av rotorn. Vid ökat antal poler så 
roterar magnetfältet fler gånger per mekaniskt varv. Ett samband mellan 
elektriska grader och mekaniska grader finns således [2].  
 
(2/antalet poler)*elektriska grader = mekaniska grader. 
 
Detta samband anger att det är ett konstant förhållande mellan dessa storheter, 
varför detta egentligen inte behöver beaktas men kan vara bra att känna till för 
bland annat behandling av resolver signaler och simulering av motor. Ökat antal 
poler ger högre upplösning men komplexiteten på den mekaniska 
konstruktionen ökar. 
 
Det finns två möjliga statorkonfigurationer för en BLDC-motor, antingen Y-
formad eller deltaformad, där den förstnämnda är vanligast, se figur 3. 
 
 
 

Application 

DC-brush Brushless

AC-motors Switched reluctance

Permanent- 
magnet 

Induction

PMSM BLDC
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Figur 3, statorkonfigurationer för BLDC-motor, delta respektive Y. 
 

2.3 Borstlös DC-motor och borstlös AC-motor  
I princip består en BLDC- eller BLAC-motor (PMSM kallas ofta för BLAC i 
litteraturen) av en stator och en rotor. Rotorn består av en permanentmagnet med 
två eller fler poler. Rotorn drivs med hjälp av ett roterande magnetiskt fält som 
skapas då ström flyter genom statorns induktiva faslindningar. Antalet 
faslindningar kan varieras men 3-stycken är vanligast, då en avvägning mellan 
funktion och komplexitet måste göras. Med fler faser skulle motorn utveckla ett 
jämnare moment men både den mekaniska konstruktionen och styrlogiken blir 
mer komplicerad. Om parallellen mellan en BLDC-motor och en DC-borstmotor 
görs så har borstvarianten oftast fler faser och kommuteringslägen eftersom när 
glidkontakten rör sig kan varje ny kontaktyta ses som en switch som slås på eller 
av [2]. I denna rapport antas en borstlös motor ha 3-faser.  
 
I en BLDC-motor sker den elektriska kommuteringen med hjälp av 
fyrkantspulser som styrs så att endast en eller två av de tre faserna är aktiva 
samtidigt, så kallad blockkommutering. Detta är den största skillnaden mellan en 
borstlös 3-fas DC-motor och en 3-fas AC-motor, där alla tre faserna är aktiva 
samtidigt. Detta beror på skillnaden i uppbyggnad av dessa motorer. I en BLDC-
motor är motorn konstruerad så att mot-EMK (eng. förkortning - BEMF) som 
skapas är trapetsformad (trapezoidal shaped). I en BLAC-motor däremot 
överlappar statorlindningarna varandra och polerna är generellt sätt fler vilket 
gör att den mot-EMK som skapas är sinusformad [14]. Detta är den 
fundamentala skillnaden mellan dessa motortyper vilket resulterar i olika 
strategier för PWM-generering. Detta förklaras i följande kapitel. 

A

B C

A

B C
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2.4  Utgångspunkter för PWM-styrning – BLDC jämfört med 
BLAC 

För att konstant moment ska utvecklas i BLDC-motorn ska den styras med 
fyrkantsströmmar, blockströmmar enligt figur 4. Styrning som utförs på detta 
sätt benämns ofta som blockkommutering. Om fasströmmarna kontrolleras på 
detta sätt kommer maximalt moment erhållas eftersom de två faser som har 
maximalt positiv eller negativ mot-EMK vid ett givet tillfälle utnyttjas, se figur 
4. Ea, Eb och Ec är respektive fas genererade mot-EMK och Ia, Ib och Ic är den 
ström som ska skapas för att utnyttja varje fas mot-EMK på bästa sätt. Positiv 
mot-EMK och positiv ström ger liksom negativ mot-EMK och negativ ström 
positivt bidrag till momentet.  

 

Figur 4, mot-EMK och fasströmmar i BLDC-motor 
 
Att kommutera faserna på detta sätt kallas helvågsoperation. Vid 
halvvågsoperation sker kommutering så att endast den positiva eller den 
negativa delen av mot-EMK utnyttjas. Fördelen med halvvågsoperation är att 
halva antalet cykler krävs för rotorn ska rotera ett elektriskt varv, samt att endast 
3 switchar krävs istället för 6 stycken i drivsteget, se figur 8. Nackdelen däremot 
är att momentripplet blir avsevärt mycket större varför helvågsoperation oftast är 
att föredra [1]. Figur 5 visar i vilken ordning fasströmmarna ska aktiveras för att 
rotera rotorn ett elektriskt varv. Vid halvvågsoperation är centrumpunkten 
jordad och endast en terminal styrs åt gången. Vid helvågsoperation är 
centrumpunkten flytande och två terminaler kontrolleras. I dagsläget är det 
vanligaste sättet att styra en BLDC-motor med en PWM-signal från en 
dedikerad PWM-krets eller med en mikroprocessor [1], [2], [3]. 

Ea

Eb 

Ec

Ia 

Ib 

Ic 

Fas a 

Fas b 

Fas c 
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Figur 5, halvvågsoperation och helvågsoperation av BLDC motor 

2.4.1  Motorns moment 
Momentet som utvecklas i en BLDC motor kan beskrivas som 
 
 ( ) rccbbaae ieieieT ω/++=     (ekv. 1) 
 
då motorns strömmar kontrolleras så att respektive fas mot-EMK utnyttjas 
maximalt eftersom fyrkantsströmmar genereras, som i figur 4. Där ei är 
respektive fas mot-EMK, ii respektive fasström och ωr vinkelhastighet. Idealt 
sätt utvecklas ett variationsfritt moment om fasströmmarna är helt rektangulära. 
Men eftersom faserna är induktiva kommer strömmarna att avvika från den ideal 
formen och ge ett visst momentrippel vid varje kommuteringstillfälle, se figur 6. 
Effekten av dessa oidealiteter minskas vid höga hastigheter då variationerna 
filtreras bort av rotorns tröghetsmoment [15].  

 
Figur 6, momentrippel med trapetsformad mot-EMK 
 
Att styra en BLDC-motor på detta sätt är relativt enkelt men för goda prestanda 
är det viktigt att mot-EMK från motorn är trapetsformad. I figur 4 är dock mot-
EMK idealt trapetsformad vilket inte är fallet i en riktig motor, men det är en 
god approximation. 
 
Om en BLAC-motor styrs på detta sätt kommer momentvariationerna bli större 
och variera med sinusformen på mot-EMK, se figur 6. Om styrning för en 
BLAC-motor ska utformas så är därför utgångsläget annorlunda. Fasströmmarna 
som ska generera magnetfältet ska istället vara sinusformade, vilket gör att vid 
rätt styrning kommer en BLAC-motor att generera jämnare moment än en 
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BLDC-motor. Det vill säga, prestandan för motorstyrningen blir bättre. Detta 
beror på att det är omöjligt att skapa en ideal fyrkantsström genom en spole, 
men en sinusström är enklare att skapa [15]. Det går med strömreglering att 
motverka effekterna av sinusformad mot-EMK i ett BLDC-styrsystem, men för 
bästa prestanda ska sinusström strategi användas [1].  

 
Figur 7, momentrippel med sinusformad mot-EMK 
 

2.4.2  Utgångspunkter för PWM 
Utgångspunkterna är således följande: 
 
Trapetsformad mot-EMK (BLDC): 

• Relativt enkel styrning 
• Visst momentrippel vid lägre hastigheter 

 
Sinusformad mot-EMK (BLAC) 

• Komplicerad styrning 
• Bättre prestanda avseende momentrippel jämfört med BLDC 
 

Eftersom utgångspunkten för detta arbete var att utarbeta ett system för styrning 
av BLDC-motorer så har huvuddelen av arbetet lagts på detta. Men då gränsen 
mellan vad som kallas BLDC-motorer och BLAC-motorer inte är självklar alla 
gånger har även en studie gjorts om hur en motor med sinusformad mot-EMK 
kan styras.  Detta gjordes under den senare delen av examensarbetet. 
Specifikationen över de motorer som arbetet syftar till att styra kallas BLDC-
motorer, men mot-EMK är sinusformad. Det finns även liknande exempel i 
litteraturen, där gränsen mellan vad som kallas BLDC och BLAC är hårfin. 

2.5 PWM-styrning av BLDC-motor 
För ett komplett motorstyrsystem krävs oftast någon form av reglering, men 
detta arbete innefattar enbart PWM-genereringen, det vill säga enbart hur 
pulserna genereras och kontrolleras/kommuteras utifrån en given insignal.  

2.5.1  Rotorpositions bestämning 
Som nämnts i föregående stycke ska fasernas strömmar kontrolleras beroende på 
var rotorn befinner sig vid ett givet tillfälle. Till detta behövs någon form av 
metod för att avgöra rotorns position.  
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Det finns ett antal olika varianter för positionsbestämning, det vanligaste sättet 
är att använda 3 eller flera Hallsensorer och på så sätt registrera det magnetiska 
fältet när rotorn passerar en sensor. För applikationer med begränsat utrymme 
kan det vara lämpligt att istället använda en resolver. Den resolver som redan 
finns i systemet för att mäta vinklar består av en transformatorkoppling mellan 
stator och rotor som ger en vinkel utryckt i en sinus- och en cosinusvåg. Med 
hjälp av detta går positionen av rotorn att beräkna. Det finns även ett antal 
metoder som inte kräver några extra komponenter utan använder sig av till 
exempel statorlindningarnas mot-EMK [1]. Dessa metoder är idag under stark 
frammarsch då kostnaden för en sådan metod blir lägre, men detta behandlas 
inte vidare i detta arbete eftersom en resolver ändå måste ingå för 
positionsservoregleringen. 
 
För rotorpositionsbestämning i de specifika BLDC-motorerna för detta arbete 
används resolversignaler. Tre syntetiska sensor signaler motsvarande signalerna 
från hallsensorer genereras utifrån resolversignalen.  Med hjälp av de tre 
kommuteringsignalerna kan positionen bestämmas med 60 graders noggrannhet 
enligt tabell 1. Resolvern har för övrigt 16-bitars noggrannhet och används i det 
övriga systemet för positionsservoregleringen [10].   
 
Tabell 1, kommuteringsignaler som funktion av elektriska grader 

e° K_A K_B K_C 
0-60 1 0 1 
60-120 1 0 0 
120-180 1 1 0 
180-240 0 1 0 
240-300 0 1 1 
300-360 0 0 1 
 

2.5.2  Transistorbrygga -drivsteg  
Eftersom helvågsoperation är att föredra beskrivs endast ett drivsteg avsett för 
detta. Sex switchar behövs för att kunna skapa de signalkombinationer som 
krävs. Figur 8 visar hur en sådan transistorbrygga kan utformas. Numreringen på 
transistorerna kommer vara enligt denna figur genom hela arbetet.  
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Figur 8, transistorbrygga 
 
Dioderna som sitter parallellt med varje transistor kallas free-wheeling diodes 
(FWD) och är nödvändiga dels för att styra motorns strömmar under normalt 
förfarande men också för att skydda transistorerna från de spänningstoppar som 
skapas när en transistor stängs av. Amplituden på spänningstopparna bestäms av  
 

dt
diLVpk =       (ekv. 2) 

 
Då motorns fas är induktiv kan dessa spänningstoppar bli stora och orsaka 
kortslutning i transistorerna. FWD begränsar spänningstopparna till 
spänningsfallet över dioden. Ett annat problem att beakta är de momentana 
kortslutningar som kan inträffa då en av de tre övre dioderna är framspänd och 
motsvarande undre transistor slås på. Dioden blockerar inte strömmen direkt 
utan den kräver en viss tid för att återhämta sig (reverse recovery time), under 
den tiden inträffar kortslutning i ett ben i transistorbryggan [3]. Kortslutning kan 
även inträffa om en sådan kommutering ges ifall den övre transistorn i ett ben är 
aktiv och nästkommande transistorpar inkluderar den undre transistorn i samma 
ben. En sådan sekvens är inte normal vid helvågsoperation för BLDC-motorer 
varför detta förmodligen inte behöver åtgärdas. För AC-styrda motorer är alla tre 
faser aktiva samtidigt och då kan detta bli ett problem. En fördröjning mellan 
switchningarna måste då införas, så kallad dead-time delay. 
 

1 5 3

4 6 2
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2.5.3  PWM-generering 
Prestandan förändras, främst med avseende momentrippel, beroende på hur 
switchningen av transistorbryggan utförs. Eftersom detta rippel är viktigt att 
minimera bör tester med olika switchmoder genomföras. Enligt [8, 9,17] finns 
det åtminstone 5 olika PWM-moder. Dels då både den övre och undre switchen 
för respektive sekvens samtidigt switchas, eller så kan antingen den övre eller 
den undre hållas konstant hög under PWM-perioden. Detta kan även ske 
alternerande, varannan gång är den övre transistorn konstant på och varannan 
gång är den undre konstant på. Se figur 9 för de olika moderna. Numreringen på 
x-axeln anger inom vilket 60 graders intervall rotorn befinner sig, det vill säga 
0-60 grader är intervall 1, 60-120 grader intervall 2 och så vidare. De övre 
transistorerna är 1, 5 eller 3 och de undre är transistorerna 4, 6, eller 2 enligt 
numrering i figur 8. Att använda sig av generering då antingen den övre eller 
den undre switchen i ett ben är aktiv under en hel kommuteringssekvens ger 
minst strömrippel enligt [19].  
 
Med hjälp av de olika PWM-moder kan även störningarna som orsakas av mot-
EMK i den inaktiva fasen påverkas. Vid sensorlös kommutering är det önskvärt 
att ha så lite störningar som möjligt vid tidpunkten för kommutering i den 
inaktiva fasen. Enligt [17] är h_pwm_l_on att föredra eftersom störningarna då 
kommer så långt ifrån varje kommuteringstillfälle som möjligt. Huruvida dessa 
störningar påverkar motorns gång och moment för övrigt är oklart men påverkan 
antas vara liten eller ingen. Eftersom detta arbete inte behandlar sensorlös 
kommutering kan dessa störningar förmodligen försummas. 
 
 

 
Figur 9, olika PWM-moder 
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Hur pulserna ligger i förhållande till PWM-perioden kan påverka distorsionen i 
fasströmmarna [11]. Antingen kan symmetriskt eller asymmetrisk PWM 
användas, där den symmetriska varianten har pulsen centrerad och den 
asymmetriska har en puls placerad antingen i början eller i slutet av PWM-
perioden. Detta kan vara intressant att utföra simuleringar och tester för att 
kontrollera vilka skillnader som finns vid användandet av dessa varianter. 
Symmetrisk PWM verkar dock vara den mest använda. 

2.6 PWM-styrning av BLAC-motor 
Då skillnaden mellan vad som kallas BLDC och BLAC-motor inte är så stor, 
som tidigare nämnts, följer här en genomgång av en metod för PWM-styrning 
av BLAC-motorer. 

2.6.1  Rotorpositionsbestämning 
För en BLAC-motor ska fasströmmarna synkroniseras med mot-EMK, som även 
sker för en BLDC. Men här är inte mot-EMK konstant med 60 graders intervall 
utan varierar hela tiden. Detta gör att rotornsposition behöver bestämmas med 
bättre upplösning, ju högre upplösning desto bättre prestanda på 
motorstyrningen [19]. Därför är det inte här aktuellt med hallsensorer utan en 
resolver är att föredra. Se nästa kapitel för närmare beskrivning. 

2.6.2  Space vector modulation (SVM) 
Den vanligaste och modernaste metoden för att styra en BLAC motor är att 
använda space vector modulation (SVM). Den beskriver ett trefas system med 
en rumsvektor. Pulssekvensen som ska genereras varierar beroende på var i 
koordinatsystemet referensvektorn befinner sig. En av åtta möjliga 
switchsekvenser används beroende på var referensvektorn befinner sig. Med 
hjälp av de åtta switchsekvenserna i form av basvektorer kan tider för respektive 
fasaktivering beräknas med projektion av referensvektorn på de två för tillfället 
närliggande basvektorerna [21]. Två av basvektorerna (111) och (000) 
inaktiverar de tre faserna, eftersom ingen ström kommer att gå genom någon fas 
vid dessa kombinationer. Basvektorerna skapas i ett drivsteg med 3 ben, samma 
som för BLDC fallet, där till exempel (100) motsvarar att det första benet är 
kopplat till Vdc och andra och tredje till gnd. Vid blockkommutering är det 
endast en av de sex basvektorerna som aktiveras åt gången, vilket är den 
fundamentala skillnaden jämfört med SVM. Vid SVM approximeras 
referensvektorn som en kombination av en nollvektor och två basvektorer 
kontinuerligt under hela varvet. Därför behövs positionsbestämning med högre 
noggrannhet vid SVM. 
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Figur 10, referensvektor för SVM 
 
Referensvektorn beskrivs som: 
 

pwmpwm
b

pwm
aref T

tV
T

tbV
T

taVV 0
0++=    (ekv. 3) 

 
Där ta, tb och t0 är respektive tider för att generera spänningsvektorerna Va, Vb 
och V0 [22]. Dessa tider beräknas med trigonometri och blir enligt följande 
ekvationer. Vinkeln α är vinkeln mellan referensvektorn och den senast 
passerade basvektorn. 
 

( ) ( ) pwmref TVta 






 −= αα sin
3

1cos
2
3    (ekv. 4) 

 
( ) pwmref TVtb αsin3=     (ekv. 5) 

 
TbTaTt pwm −−=0      (ekv. 6) 

 
Då SVM bygger på trigonometriska beräkningar blir det komplicerat att 
implementera i en FPGA direkt. Trigonometriska beräkningar kan beräknas med 
till exempel CORDIC algoritmer (COordinate Rotation DIgital Computer). Men 
om det finns möjlighet att beräkna de trigonometriska funktionerna i förväg, kan 
det vara mer fördelaktigt att spara förutberäknade data i look up tables (LUT). 
Detta gör att endast multiplikationer behövs, då vinkeln alfa kan används för att 
adressera den minnescell som innehåller rätt data. För till exempel ekvation 5 
gäller då att data för √(3)sin(α) finns lagrade i ett ROM, som sedan multipliceras 
med Vref. På så sätt erhålls tb utan någon trigonometrisk beräkning. 
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Hur skapas då referensvektorn? Om momentreglering av motorn önskas måste 
återkoppling av fasströmmarna ske. De tre fasströmmarna transformeras till ett 
två-dimensionellt d,q koordinatsystem där q är momentkomponenten och d är 
komponenten för det magnetiska flödet. Momentet regleras mot 
momentbörvärdet och en transformation till α-β domänen görs för att beräkna 
av och på tiderna enligt figuren ovan, varpå korrekt PWM-mönster levereras till 
drivsteget [23].  
 

2.7 Analys av teoridelen 
Huvudarbetet av implementeringsdelen har riktats in mot att först skriva VHDL-
kod till en simuleringsmodell för blockkommutering och sedan modifiera denna 
för att kunna syntetisera konstruktionen mot en FPGA. Nästa steg är att testa 
funktionen med hjälp av ett testkort och motor.  
 
Under arbetets gång väcktes tanken på att även utforma ett system för styrning 
av en motor med sinusformad mot-EMK för att se om det är genomförbart. 
Eftersom det gjordes under arbetets senare del har bara en del av en 
simuleringsmodell utformats. I de två kapitlen nedan anges förutsättningarna för 
arbetet med att konstruera de båda systemen. 

2.7.1  Blockkommutering 
Ett av målen med arbetet är att erhålla en 16 bitars upplösning på moduleringen, 
eller snarare undersöka om det är möjligt eftersom resten av systemet baseras på 
16 bitars upplösning. PWM frekvensen är given och ska vara 50 kHz, vilket den 
också är i det befintliga systemet. 50 kHz ger en periodtid på 20 µs. Denna tid 
ska då kunna delas in i 216 olika nivåer på pulsbredd om 16 bitars upplösning ska 
erhållas. Hur stor det minsta tidsinkrementet ska vara bestäms av  
 

nss
res
pwm

T
3,0

2
20

16 ==
µ      (ekv. 7) 

 
Denna tid ger frekvensen  
 

GHz
ns

3,3
3,0
1

=      (ekv. 8) 

 
3,3 GHz är en orimligt hög frekvens i dessa sammanhang. Eftersom detta system 
ska implementeras i en FPGA så klarar inte dagens kretsar en sådan 
klockfrekvens. Därför måste avkall på antingen upplösningen eller PWM-
frekvensen göras. Lägre PWM-frekvens ger längre periodtid och därmed större 
minsta tidsinkrement. Men att sänka PWM-frekvensen påverkar negativt genom 
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rippel i motorns moment, då tiden mellan fyrkantspulserna blir längre. Att 
istället sänka upplösningen från tänkta 16 bitar verkar vara ett bättre alternativ. 
En rimlig nivå kan vara 12 bitars upplösning, vilket ger en klockfrekvens på 
cirka 205 MHz. För klockfrekvenser runt 200 MHz finns ett antal FPGA:er att 
välja bland.  Eftersom det är önskvärt med ett komplett labkort för testning av 
konstruktionen så är en klockfrekvens runt 200 MHz även bra i det avseendet, 
då labkort med FPGA:er i den prestandanivån finns tillgängliga hos ett flertal 
företag. 

2.7.2  SVM 
Idén med att göra en simuleringsmodell för SVM är att dels se vad för 
svårigheter som kan uppstå, dels att göra modellen syntetiserbar för att 
undersöka om tidskraven uppfylls vid syntetisering. Eftersom modellen inte är 
komplett för testning med motor tjänar endast syntetiseringen som en 
fingervisning för vilka marginaler som finns. 
 
För att implementera PWM-generering i detta fall krävs en del beräkningar och 
det är mer komplicerat jämfört med blockkommuteringsfallet. Någon reglering 
har inte behandlats i den tidigare delen av arbetet med blockkommuteringen 
utan endast PWM-genereringen och kommutering, varför utgångsläget kommer 
vara samma även här, ingen fördjupning i reglering. Därför antas här att en 
referensvektor uttryckt i α-β koordinatsystemet erhålls från övriga systemet. 
Tiderna ta, tb och t0 beräknas och PWM-pulser skapas enligt lämpligt mönster. 
Eftersom PWM-signalen ska generera en vektor med hjälp av en kombination av 
tre basvektorer under varje PWM-period, finns här en rad olika varianter på hur 
signalerna kan se ut. Det mönster som implementeras är en symmetrisk variant 
där samma ordningsföljd av vektorer upprepas vid varje ny PWM-period, se 
figur 11 [24]. Figur 11 illustrerar vilka vektorer som används för sektor 0-60°. 
När referensvektorn befinner sig i någon av de andra sex sektorerna sker 
genereringen enligt samma mönster men med andra basvektorer.  
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Figur 11, PWM-mönster med SVM för sektor 0-60°
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3 Implementering i 
VHDL 

I detta kapitel redogörs arbetet med VHDL-
konstruktionen av simuleringsmodellen för 
blockkommutering med tillhörande motormodell. 
Detta följs av arbetet med simuleringsmodellen 
för SVM med tidigare angivna begränsningar.
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3.1 Systemuppbyggnad för blockkommutering - 
simuleringsmodell 

En tänkbar systemmodell arbetades fram, först med vilka grundläggande 
funktioner som kommer att krävas och senare mer noggrant i form av 
blockdiagram där dess funktioner ska implementeras i VHDL. De 
grundläggande funktionerna som krävs är: 
• Frekvensdelare: För att utifrån en given oscillatorfrekvens kunna erhålla 

önskad frekvens. 
• Buffert: Möjlighet att buffra insignalen med givet tidsintervall så att önskad 

stabilitet på insignal erhålls. 
• Pulsgenerering: Pulser med bredd proportionell mot insignalen ska genereras, 

möjlighet att välja mellan symmetrisk och asymmetrisk PWM. 
• Utsignal: Olika switch-mönster genereras beroende på vald PWM-mode. 
 

3.2 Blockdiagram – blockkommutering 
De olika delarna är sammansatta för simulering enligt figur 15. Varje del 
förklaras mer ingående i kapitel 3.2.1-3.2.4. 
 
Insignalen ref_in samplas med hjälp av in_buffer. Den buffrade insignalen 
används som referens för bredden på pulserna. Den genererade pulsen används 
sedan i comm_states som utifrån rotorns position ger korrekt utsignal för 
styrning av transistorbryggan. Motor_bridge är en simuleringsmodell av en 
BLDC-motor som förklaras mer ingående i kapitel 3.3. Kommuteringssignaler 
motsvarande hall-signaler erhålls från motor_bridge vilket gör att de enda 
insignaler som behövs för simulering är en klocka och en referenssignal.  
 

 
Figur 12, blockdiagram över simuleringsmodell 
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3.2.1  Clk_divider 
Frekvensdelare där den globala klockan delas ned till önskad frekvens med hjälp 
av den generiska variabeln div. 

3.2.2  In_buffer 
Samplar ett värde från 16 bitars styrsignal med frekvensen clk. Önskad 
sampelfrekvens fås från en instans av clk_divider.  

3.2.3  Time_calc 
Puls genereras utifrån storleken på insignalen. Insignalen trunkeras så att valfri 
upplösning erhålls och eftersom insignalen är i två komplement form särskiljs 
här den mest signifikanta biten för att ange rotationsriktningen. Den globala 
klockan sätter gränsen för tidsupplösningen. Uppbyggnaden av denna funktion 
bygger på en tillståndsmaskin med fyra tillstånd, pulse_high, pulse_low, sample 
och idle. I stort består denna funktion av en räknare som skapar en puls 
proportionell mot insignalen. Det går att välja mellan två moder, den ena för 
symmetrisk- och den andra asymmetrisk puls. Vilket tillstånd som ska vara 
aktivt bestäms på negativ klockflank och tilldelningen av tillståndet sker på 
positiv klockflank. En del märkliga simuleringsresultat inträffar om bara positiv 
klockflank används. Till den första modellen som gjordes användes inte 
tillståndsbeskrivning, detta infördes senare då den symmetriska genereringen 
blir enklare att beskriva med hjälp av tillstånd. Figurerna nedan visar 
tillståndsgraferna för de båda varianterna av pulsgenerering.  
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Figur 13, tillståndsdiagram för symmetrisk pulsgenerering 
 
Cmp_vector är en räknare som räknas upp från 0 till pwm_per. Räknaren 
jämförs enligt figurerna med trunk_in som är den trunkerade insignalen. Idle 
tillståndet behövs ifall insignalen är odefinierad, vilket kan inträffa i början av 
en simulering. PWM_per anger PWM-perioden i antal globala klockpulser. 
 
 

 
 

Figur 14, tillståndsdiagram för asymmetrisk pulsgenerering 
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3.2.4  Comm_states 
De olika varianterna av PWM-mönster för BLDC styrning bygger på samma 
ordningsföljd av fas-aktivering. Det som skiljer är hur styrningen av de enskilda 
transistorerna i transistorbryggan utförs, se kap 3.4.3 Därför kan en generell 
tillståndsmaskin för de olika PWM-moderna skapas där endast tillstånden skiljer 
sig åt. Det normala förfarandet är att tillstånd S1 följs åt av S2 och så vidare. För 
ändrad rotationsriktning på motorn ändras rotationsriktningen för tillstånden.  
 

 
Figur 15, tillståndsmaskin för switchning 

3.3 Modellering av motor 
För att kunna simulera PWM-systemet på ett bra sätt behövs 
kommuteringssignaler från en modell av en motor. Till att börja med gjordes en 
enkel modell som enbart simulerade en rotation med fyra olika hastigheter. 
Denna modell är tillräcklig om endast PWM-genereringen ska kontrolleras men 
en bättre modell behövs om mer information om motorn önskas. Därför 
konstruerades en modell som beskriver fasströmmar, moment och 
vinkelhastighet, vilket kan vara bra för att se hur olika PWM-moder påverkar 
och hur stor induktansen till varje fas bör vara för att få bra prestanda. 
 
En BLDC motor kan beskrivas enligt följande [18]: 
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0=++ cba iii      (ekv. 10) 
 
Momentet beskrivs som: 
 

( ) rccbbaae ieieieT ω/++=     (ekv. 11) 
 
Rotationen beskrivs enligt: 
 

JBTT
dt
d

rLer /)( ωω −−=     (ekv. 12) 

 
och EMK som 
 

reke ω=       (ekv. 13) 
 
Hur mot-EMK ska beskrivas finns en del olika varianter på. En vanlig metod är 
att approximera den som idealt trapetsformad [9], se figur 16. 
 

Figur 16, mot-EMK (BEMK) för alla tillstånd 
 
där:  
ix – fasström [A] 
Te – elektromagnetiskt moment [Nm] 
ex – mot-EMK [V] 
J – tröghetsmoment [Kgm2] 
R – statorresistans 
L – fasinduktans [H] 
M – ömsesidig induktans mellan faserna [H] 
ωr – rotorhastighet [rad/s] 
B – dämpningskonstant [N/rad/s] 
ke – EMK konstant [Vs/rad] 
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Det är underförstått att i, e, Te, wr är funktioner av tiden t 
 
Eftersom modellen ska implementeras som en simuleringsmodell i VHDL måste 
den anpassas för diskret tid, där approximationen 
 

 
T

nyny
dt

tdy ][]1[)( −+
=     (ekv. 14) 

 
används, där T är samplingstiden. Detta ger följande ekvationer: 
 

[ ] [ ] [ ]( )111]1[][ −−−−−
−

+−= nenRinv
ML

Tnini aaaaa  (ekv. 15) 

[ ] [ ] [ ]( )111]1[][ −−−−−
−

+−= nenRinv
ML

Tnini bbbbb   (ekv. 16) 

[ ] [ ] [ ]( )111]1[][ −−−−−
−

+−= nenRinv
ML

Tnini ccccc   (ekv. 17) 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( )nineninenine
n

nT ccbbaa
r

e ++=
ω

1][    (ekv. 18) 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( )1111 −−−−−+−= nBnTnT
J
Tnn rLerr ωωω   (ekv. 19) 

[ ] [ ]nkne reω=      (ekv. 20) 
 
Dessa ekvationer har implementerats som funktioner i ett package och används i 
en strukturell uppbyggnad av en transistorbrygga, se figur 17. Bryggan styr de 
tre fasströmmarna och driver en simulerad rotor. Två olika typer av switchar har 
konstruerats, en för de tre övre och en för de tre undre. Detta har gjorts då det är 
enklare att göra en enkelriktad switch istället för dubbelriktad. För att simulera 
avstängd respektive ledande transistor har en kontrollsignal av std_logic typ 
använts. Detta eftersom den innefattar ett högimpedivt läge, Z. Det gör att 
tillsammans med den resolutionsfunktion som std_logic använder av går det att 
simulera en avstängd transistor. En andra signal används för att motsvara 
strömmen, detta är en brf_real signal som är av datatyp real med en 
resolutionsfunktion som lämpar sig bra för strömsimulering, det vill säga i en 
nod adderas samtliga signaler [20]. Med dessa grundförutsättningar har en 
fungerande modell byggts upp, se appendix II för VHDL kod. 
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Figur 17, strukturell motormodell med switchar 
 

3.3.1  Mot-EMK modellering 
En BLDC motor genererar idealt sätt en mot-EMK som är trapetsformad, se 
figur 16. De två faser som är aktiva vid varje tillfälle, drar en positiv respektive 
negativ ström och den inaktiva fasen kommer att generera en liten ström skapad 
av den rampformade delen av mot-EMK. Vid modellering av motorn kan någon 
av följande tre modeller av mot-EMK användas till de inaktiva faserna. 
 
• ideal trapetsformad, det vill säga rampformad vid inaktiv fas, figur 18. 
• mot-EMK behåller samma värde som vid föregående tillfälle, figur 19. 
• mot-EMK är noll vid inaktiv fas, figur 20. 
 
Fördelen med att använda det första alternativet är att det bäst speglar en verklig 
motor, men den blir lite mer komplicerad att implementera om bra resultat 
önskas. Vid konstant hastighet finns inga svårigheter eftersom även tiden för 
varje kommuteringstillfälle är konstant. Detta gör att lutningen på rampen lätt 
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kan beräknas. Men om rotationshastigheten varierar vid till exempel uppstart 
blir det svårare att uppskatta lutningen på ett enkelt sätt.  
 
Om tiden mellan kommuteringarna antas kort, kan den inaktiva fasen behålla 
samma värde som vid föregående kommutering [9]. Här uppstår inga problem 
med att approximera rätt lutning. Men strömmen för den inaktiva fasen blir 
missvisande, då den är konstant och skild från noll. 
 
Den tredje modellen är att använda medelvärdet av den rampformade mot-EMK, 
det vill säga mot-EMK lika med noll under hela den inaktiva 
kommuteringssekvensen. Med denna approximering är strömmen för den 
inaktiva fasen konstant lika med noll.  
 
Den modell som visat sig vara mest användbara är den sistnämnda då den ger en 
bra bild av strömmarna samtidigt som den är oberoende av rotationshastighet. 
 
I de tre figurerna nedan kan simuleringar med de olika modellerna ses. I figur 
18, och figur 19 är strömmarna i de inaktiva faserna konstanta, med skillnad i 
DC-offset. För den ideala trapetsmodellen i figur 17 finns variationer i de 
inaktiva faserna som orsakas av de rampformade övergångarna. Här har en 
konstant hastighet på 700 rad/s använts. 
 

 
Figur 18, simulering med ideal trapetsformad mot-EMK 
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Figur 19, simulering med konstant mot-EMK i övergångarna 

 
Figur 20, simulering med konstant mot-EMK lika med 0 i övergångarna 
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3.4 Simuleringar 
Som tidigare nämnts är det ett antal olika faktorer som påverkar prestandan hos 
motorstyrningen. Det är upplösningen, PWM-frekvensen, val av switchmönster, 
symmetrisk eller asymmetrisk puls och storleken på fasinduktanserna. Dessa 
faktorer utom den förstnämnda påverkar momentripplet enligt litteraturstudien. 
För att kunna undersöka hur dessa olika faktorer påverkar har ett antal 
simuleringar av motorstyrningen tillsammans med motormodellen utförts.  

3.4.1  Påverkan på momentrippel med olika fasinduktans och 
PWM-frekvens 

Eftersom det är viktigt att minimera momentripplet har simuleringar med olika 
fasinduktanser och PWM-frekvenser utförts för att på så sätt undersöka om det 
finns något optimum för dessa faktorer. När induktansen ökas blir 
momentripplet mindre eftersom strömmen jämnas ut, men motorn kommer att 
reagera långsammare. 
 
Eftersom simuleringsmodellen inte innefattar någon reglering går det inte att 
mäta stegsvar eller stigtider som annars är brukligt. Istället har lutningen på 
vinkelhastigheten mellan olika tider räknats ut, för att på så sätt få ett relativt 
mått på motorns reaktion. På så sätt kan momentripplet sättas i samanhanget hur 
reaktionen påverkas då momentripplet minskas genom att öka induktansen och 
en avvägning mellan dessa faktorer kan göras. 
 
Simuleringarna utfördes på följande sätt. Insignalen hölls konstant under 15 ms 
varefter den sänktes för att efter 45 ms sättas till 0, se figur 22 för 
simuleringsresultat. Eftersom motorn approximativt har linjär ökning av 
vinkelhastigheten som funktion av tiden vid uppstart, valdes några tidpunkter ut 
för att beräkna lutning för olika fasinduktans. De slutsatser som kan dras av 
simuleringarna är att med en ökning i PWM-frekvens kan motsvarande 
minskning i fasinduktans användas för bibehållet momentrippel. Fördubbling av 
induktans motsvarar fördubbling av PWM-frekvens. Men eftersom en större 
induktans ger långsammare reaktion så är en högre frekvens att föredra framför 
ökad induktans i detta avseende. Momentripplet mättes vid låg vinkelhastighet 
då momentet är som störst. Eftersom endast ett fåtal tester har utförts kan endast 
tendenser utläsas, vilket enligt sammanställningsdiagrammen i figur 20 och figur 
21 skulle ge en induktans i storleksordningen 0,1mH för 50 kHz PWM-frekvens 
och 0.5-1 mH vid 5 kHz för optimalt momentrippel och snabbhet. Delta Te eller 
momentripplet i figur 20 och 21 kan ses som ett relativt mått mellan de olika 
simuleringarna. Lutningen anger helt enkelt accelerationen/retardationen inom 
ett visst tidsintervall. 
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Figur 21, sammanställning av simulering med PWM-frekvens 50kHz 
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Figur 22, sammanställning av simulering med PWM-frekvens 5 kHz 
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Figur 23, 5 kHz PWM-frekvens, induktans uppifrån och ner 1 mH, 0,1 mH,  
0,5 mH, 1,5 mH, 2,5 mH. 
 

3.4.2  Simulering med asymmetrisk och symmetrisk 
pulsgenerering 

Enligt litteraturstudien ska symmetrisk pulsgenerering vara att föredra framför 
asymmetrisk pulsgenerering ur distorsionssynpunkt vid switchningen, men inga 
märkbara skillnader har noterats vid simulering. Detta beror förmodligen på att 
ideala transistormodeller använts, som inte ger upphov till någon distorsion i 
strömmarna. 

3.4.3  Problem vid simulering med motormodellen 
Ett antal olika varianter av motormodellen har gjorts, den första och enklaste 
simulerade endast en rörelse av rotorn så att kommuteringssignaler genererades 
automatiskt vid simuleringar. När sedan modellen gjordes om för att beskriva 
strömmar, moment och vinkelhastighet uppkom problemet med att få modellen 
att uppföra sig som en elektrisk krets där Kirchhoffs lag ska vara uppfylld och 
ge ia+ib+ic=0 i noden där faserna kopplas samman. Detta löstes till en början 
genom att styra signalerna vid varje kommuteringssekvens så att detta samband 
uppfylldes. Detta blev onödigt stelt och oflexibelt så den befintliga modellen 
utarbetades istället, där beteendet är mer realistiskt.  
 



IMPLEMENTERING I VHDL 

 
-34- 

Problem med instabilitet har uppkommit då flera signaler kopplats till samma 
nod och den tidigare nämnda resolutionsfunktionen använts i samband med 
beräkning av de olika differensekvationerna. Detta undviks genom att använda 
temporära signaler. 
 
Att med konstant hastighet rotera med negativ eller positiv rotation i modellen är 
inga problem, men att gå från till exempel positiv rotation till negativ är svårare, 
vilket ställt till problem, och fungerar inte till fullo. Men det har varit lärorikt att 
göra en  ”analog” modell i VHDL. 

3.5 Systemuppbyggnad för SVM – simuleringsmodell 
Den modell som utarbetats för implementering för SVM-systemet består av ett 
antal ROM där multiplikander och utsignaler lagras.  För att erhålla multiplikand 
för ta och tb adresseras två ROM utifrån vinkeln mellan Vref och närmaste 
basvektor, se figur 10. Eftersom vinkelintervallet är 0°<θ1,2,…6<60° behövs 
endast föruträknade multiplikander för detta intervall. Då 11 bitars upplösning 
visat sig vara lämplig upplösning efter syntesresultat med blockkommuteringen, 
se kapitel 4.1.3, antas denna pulsupplösning möjlig även för SVM. Då 
multiplikation mellan |Vref| och lagrade multiplikander ska ge 
pulsbreddsreferensen valdes 6 bitars upplösning för multiplikand och 5 bitar för 
|Vref|, vilket ger en 11 bitars produkt. I de två ROMen kommer således 26 
värden lagras, vilket ger en vinkelnoggrannhet på 0,9375°. När ta och tb erhållits 
som 11 bitsvektor kan t0 beräknas enligt ekvation 6, och ta, tb och t0 skiftas ett 
steg åt höger för att erhålla ta/2, tb/2 och t0/2. Vid skiftning av t0/2 erhålls t0/4. 
De uträknade värdena lagras i ett RAM som fungerar som ett skiftregister där 
referensvärden skiftas till en räknare i SWM_controller för pulsgenerering. 
SWM_controller adresserar utgångsROMet som innehåller de 7 
switchkombinationer för respektive 60° sektor, enligt figur 24.  

 

Figur 24, referensvektorer i olika sektorer 
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3.6 Blockdiagram -SVM 

 
Figur 25, simuleringsmodell för SVM 
 
Här följer en förklaring av konstruktionen, se figur 25 för att följa 
beskrivningen. Resolversignalen på 16-bitar konverteras till en 6 bitars adress i 
rom_adr som används för att adressera i ROM_1 och ROM_2. I de två mult 
instanserna U8 och U9 multipliceras utsignalerna från ROM_1 och ROM_2 med 
signalen Vref_abs så att ta och tb erhålls. I sub_and_shift beräknas t0 och 
skiftning av ta, tb och t0 sker enligt ovan. De skiftade 11 bitars tiderna lagras i 
RAM_11bit och skiftas ut ett i taget till SVM_controller. I SVM_controller 
laddas en räknare med innehållet i den för tillfället adresserade minnesplatsen. 
ROM_6bit adresserar en minnesplats under den aktuella tiden som motsvarar det 
räknarvärde som för tillfället är aktivt. ROM_6bit består av 6 stycken ROM, ett 
för varje 60 graders intervall. Dessa 6 ROM innehåller 7 minnesceller med 6 
bitar i varje, en minnescell för varje utsignalsekvens enligt figur 23. 3 bitars 
signalen rom_select bestämmer vilket av de 6 ROMen som ska användas för 
tillfället. Nedan följer beskrivningar på respektive block. VHDL kod för 
RAM_11bit, SVM_controller och ROM_6bit finns att studera i appendix II för 
djupare förståelse av modellen. 

3.6.1  Rom_adr 
16 bitars resolver signal anpassas till 6 bitar. Utgången används för att adressera 
minnesceller i ROM_1 och ROM_2. 

3.6.2  ROM_1 och ROM_2 
ROM_1 innehåller förutberäknade värden på ta och ROM_2 innehåller värden 
för tb. 
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3.6.3  mult 
Multiplicering av absolutbeloppet för Vref och ta respektive tb. Produkten 
används som tidsreferens, anges i antal globala klockpulser. 

3.6.4  sub_and_shift 
Här beräknas t0. Skiftning av ta, tb och t0 sker här. 

3.6.5  RAM_11bit 
Ett RAM-minne bestående av 7 stycken 11 bitars minnesceller. Den skiftade 
datan från sub_and_shift lagras varje gång strobe-signalen går hög. RAM-
minnet adresseras så att respektive tider från sub_and_shift läggs på utgången i 
kronologisk ordning enligt figur 11. 

3.6.6  SVM_controller 
Styr adresspekaren till ROM_6bit med hjälp av räknare som laddas med data 
från RAM_11bit. När en räkneomgång är färdig går signalen strobe_ram hög 
som triggar RAM_11bit att byta adress. 

3.6.7  ROM_6bit 
Här lagras utsignalsekvenser för alla 6 sektorer, se figur 24. 6 bitars utgången 
styr drivkretsen enligt sekvens i figur 11. 
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4 Syntetisering 
och test 

Här redogörs arbetet med syntetisering mot en 
specifik krets samt testningen av 
blockkommuteringskonstruktionen med motor 
och drivkrets
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4.1 Syntetisering av blockkommuteringskonstruktionen 

4.1.1  Val av FPGA 
För att uppfylla kraven på 12 bitars upplösning och 50 kHz PWM-frekvens 
krävs en FPGA som klarar av en klockfrekvens runt 200 MHz. Efter en 
marknadsundersökning efter lämpliga FPGA:er drogs slutsatsen att en 
SPARTAN-II från XILINX har ovanstående prestanda enligt specifikation. Ett 
lämpligt labkort med en förmonterad SPARTAN-II hittades hos MEMEC 
Insight som passar bra till denna uppgift.  

4.1.2  Arbetsgång vid syntetisering 
Till syntetisering används endast PWM-genereringen, motormodellen är bara till 
för simulering. En strukturell arkitektur skapas där samtliga ingående 
komponenter instantieras, med ingångar för den globala klockan, data, reset 
signal, kommuteringssignaler och styrutgångar. Det är dessa som sedan ska 
mappas till pinnar på FPGA:n vid place and route. För att få en grov uppfattning 
av vad som behöver ändras inför syntetiseringen, gjordes en första syntetisering. 
De mest uppenbara felen ändrades, såsom att ge en signal ett defaultvärde vid 
deklarering och att lägga till alla signaler i sensitivitetslistan. Dessa är i och för 
sig inga direkta fel utan de ger bara varningar i syntesverktyget. För att kunna se 
om den syntetiserade kretsen fungerar på samma sätt som simuleringsmodellen 
användes motormodellen tillsammans med den VHDL-kod som genereras av 
syntetiseringen till simulering. Den syntetiserade VHDL-koden använder sig 
endast av fördefinierade simuleringskomponenter från XILINX med 
tidsinformation, vilket gör att simuleringen blir mer realistisk med avseende på 
tidsfördröjningar i kretsen.  

4.1.3  Syntetisering mot tidskrav 
De största ändringarna jämfört med simuleringsmodellen har föranletts av 
tidskrav, eller krav på 200 MHz klockfrekvens. Syntetisering av i princip 
oförändrad simuleringskod gav en maximal klockfrekvens på cirka 80 MHz 
enligt syntesverktyget Leonardo. Vid högre frekvenser kommer fel uppstå på 
grund av att data inte anländer vid rätt tidpunkt. Detta problem analyserades för 
att se var flaskhalsen fanns. Syntesverktyget anger att det negativa tidsslacket 
härrör från cmp_vector, det vill säga den vektor som används för uppräkning vid 
generering av korrekt pulsbredd. Denna del av kretsen analyserades därför för 
att undersöka vad som går att göra för att kunna klocka den snabbare. På grund 
av att symmetriska pulser är önskvärt och att en tillståndsmaskin används är 
pulsbreddsgenereringen i simuleringsmodellen ganska invecklad. I en ideal 
simuleringsmiljö är detta inget problem, men när fördröjningar vägs in måste 
förenklingar göras. För att studera skillnaderna mellan simuleringsmodellen och 
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den syntetiserade koden se time_calc_a i appendix II och III. Till att börja med 
förenklades pulsbreddsgenereringen för att se vad som begränsar. En vektor som 
inkrementeras med 1 vid en klockflank syntetiseras som en räknare, en 12 
bitarsvektor blir således en 12 bitars räknare. Den maximala frekvens som en 12 
bits räknare i en SPARTAN II krets klarar är enligt syntetiseringsresultat runt 
180 MHz för speed grade –6 och 159 MHz för speed grade –5. Detta gör att 
högre klockfrekvens är omöjlig vid användandet av en sådan krets eftersom 
pulsgenereringen bygger på en räknare. På labkortet från Memec, som tidigare 
nämnts sitter en SPARTAN II med speed grade –5, vilket gör att den maximala 
frekvensen i detta fall är 159 MHz.  
 
När den maximala frekvensen är känd kan således den ursprungliga funktionen 
för pulsbreddgenereringen försöka att uppnås med mål att nå den maximala 
frekvensen för kretsen. Slutsatsen kan dras att en så enkel lösning som möjligt är 
att föredra om den maximala gränsen ska uppnås. Asymmetrisk pulsgenerering 
är enklast och kräver i princip endast en räknare och en jämförelse mellan 
insignalen och räknarvärdet. Om en 12 bitars räknare används krävs ingen 
nollställning under en PWM-period utan den kan räkna runt. Om nollställning 
innan 4095 uppnåtts krävs, behövs en extra grind vilket påverkar resultatet 
negativt då grinden ger en extra nivå logik. Jämförelsen mellan insignal och 
räknarvärdet är däremot nödvändig för funktionen så det går inte att undvika en 
liten avvikelse från den maximala frekvensen. 156 MHz har uppnåtts med den 
kompletta konstruktionen. 

4.1.4  Pipelining av kombinatoriskt nät 
Eftersom simuleringarna har utförts med ideala transistormodeller utan stig- 
eller falltider behövs vissa skyddsmekanismer för att förhindra kortslutning i 
något ben av transistorbryggan. Kortslutning inträffar om både den övre och 
undre transistorn är på samtidigt. Inför kommande test med motor och 
transistorbrygga behövs därför logik med möjlighet att stänga av utsignalerna 
enligt följande: 
• Om global reset inträffar 
• Ogiltig kommuteringssignal ges 
• Möjlighet att skapa dead-band delay mellan kommuteringssekvenser om det 

anses nödvändigt, se kapitel 2.5.2 för närmare beskrivning. 
Detta ger upphov till ett kombinatoriskt nät med 3 nivåer, som ger upphov till 
icke önskvärda fördröjningar i kretsen. Dessa fördröjningar gör att den 
maximala klockfrekvensen som är möjlig sjunker ytterligare. För att erhålla 
bättre prestanda införs pipelining i detta nät, det vill säga en D-vippa införs 
mellan varje nivå. Detta ger då en latency på 3 klockperioder vid kommutering 
eller användande av någon av ovanstående styrsignaler.  
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4.1.5  Place and route 
Vid place and route räknas även fördröjningarna orsakade av ledarna in i 
tidsanalysen, detta gör att den slutliga maximala frekvens som konstruktionen 
klarar är 125 MHz enligt XILINX place and route verktyg Design manager. 
Detta gör att 12 bitars upplösning och 50 kHz PWM-frekvens inte kommer att 
uppnås. Istället får avkall på upplösningen göras. 11 bitars upplösning får 
godtagas för test med labkortet från Memec. 

4.2 Test av syntetiserad krets 
Till test av konstruktionen används det tidigare nämnda labkortet med en 
SPARTAN II FPGA tillsammans med en motordrivkrets (L6234 ST-
microelectronics). Drivkretsen styrs med 6 insignaler, 3 enablesignaler och 3 
styrsignaler. En nolla som insignal öppnar den undre transistorn i respektive ben 
och en etta som insignal öppnar den övre transistorn. De 3 enablesignalerna 
aktiverar respektive ben genom att hållas höga. Detta sätt att styra transistorerna 
skiljer sig från vad tidigare tänkt, men kräver endast små förändringar i 
konstruktionen.  
 
Motorn som använts vid testning är en liten 24 volts motor från Minimotor SA, 
vilken har deltaformad statorkonfiguration och 3 hallsensorer för kommutering.  
 
Utgångspunkten vid testning av konstruktionen är att verifiera simuleringar och 
testa olika moder och PWM-frekvenser för att slutligen kunna dra lämpliga 
slutsatser utifrån detta. 
 
Olika PWM-frekvens och PWM-moder har testats och påverkan med olika 
fasinduktans. Se tabell 2 för testprotokoll. Motorn har testats med två olika 
fasinduktanser, dels enbart med den interna induktansen för varje fas dels med 
en extra extern induktans på 100 µH. Tre av de fem moderna , h_pwm_l_on, 
h_on_l_pwm och h_pwm_l_pwm har testats, då det två resterande endast är 
kombinationer av h_pwm_l_on och h_on_l_pwm. 
 

Tabell 2 
försök 
 

figur  
nr. 

extern induktans 
[µH] 

PWM-mode fPWM 
[kHz] 

1 figur 27 100  h_pwm_l_on 58  
2 figur 28 0 h_pwm_l_on 58 
3 figur 29 100 h_pwm_l_pwm 58 
4 figur 30 0 h_pwm_l_pwm 58 
5 figur 31 100 h_pwm_l_on 29 
6 figur 32 0 h_pwm_l_on 29 
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7 figur 33 100 h_pwm_l_pwm 29 
8 figur 34 0 h_pwm_l_pwm 29 
9 figur 35 100 h_on_l_pwm 58 

10 figur 36 0 h_on_l_pwm 58 
11 figur 37 100 h_on_l_pwm 58 
12 figur 38 0 h_on_l_pwm 58 
13 figur 39 100 h_on_l_pwm 29 
14 figur 40 0 h_on_l_pwm 29 

 
En av de tre fasströmmarna har registrerats med hjälp av en strömprob och 
oscilloskop. Figurerna visar även de tre hallsignalerna för att se hur strömmarna 
påverkas vid kommuteringstillfällena. 

4.3 Analys av tester 

4.3.1  Fasströmmarnas rippel 
Enligt litteraturdelen ska PWM-moden h_pwm_l_on eller h_on_l_pwm, det vill 
säga den undre eller den övre transistorn leder konstant under en PWM-period, 
vara att föredra. Enligt mätningarna finns en viss skillnad i strömrippel mellan 
de bägge moderna där h_pwm_l_on uppvisar lägre variationer under de aktiva 
perioderna. Däremot verkar h_pwm_l_pwm vara mindre känslig för störningar 
under de inaktiva perioderna för respektive fas, se figur 26 för beskrivning av de 
olika perioderna. Störningarna orsakas av BEMF och ser olika ut beroende på 
hur transistorerna i drivsteget kontrolleras.  
 
Den ström som bildas av mot-EMK och ger de störningar som kan ses då en fas 
är inaktiv antas inte påverka i detta fall, se kapitel PWM-generering. Att notera 
är dock att för h_pwm_l_pwm är den strömmen betydligt mindre än för de andra 
moderna. Det som skiljer mellan h_pwm_l_on och h_on_l_pwm i det avseendet 
är var dessa störningar uppkommer, se figurer nedan. 
 
Om strömmarna i de aktiva faserna studeras kan viss skillnad kan ses mellan de 
tre moderna, där h_pwm_l_on och h_on_l_pwm uppvisar en aning mindre 
strömvariationer jämfört med h_pwm_l_pwm. Den slutsats som kan dras här är 
att en mode med antingen den övre eller den undre transistorn konstant på, bör 
användas. Om antagandet som gjordes ovan att BEMF störningarna i den 
inaktiva fasen inte påverkar, kan antingen h_pwm_l_on eller h_on_l_pwm 
användas med samma resultat, se figurer nedan. 
 
Enligt teori och simuleringar blir strömvariationerna mindre då högre PWM-
frekvens används. Det samma gäller då högre fasinduktans används. Skälet till 
att just 100 uH använts är av den enkla anledningen att spolar med den 
induktansen fanns tillgängliga i labbet. Vid simuleringar gjordes tester av hur 
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responsen ändrades med olika induktanser. På grund av svårigheter att mäta 
responsen med en fysisk motor har sådana tester inte gjorts här.  
 

inaktiv period aktiv period

störning orsakad
av BEMF

 
Figur 26, beskrivning av olika perioder för en fasström 

 
Figur 27,h_pwm_l_on, extern induktans, 
PWM frekvens 58 kHz 

Figur 28, h_pwm_l_on, ingen extern 
induktans, PWM-frekvens 58 kHz 
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Figur 29, h_pwm_l_pwm, extern 
induktans, PWM-frekvens 58 kHz 

Figur 30, h_pwm_l_pwm, ingen extern 
induktans, PWM-frekvens 58 kHz 

Figur 31, h_pwm_l_on, extern 
induktans, PWM-frekvens 29,4 kHz 

Figur 32, h_pwm_l_on, ingen extern 
induktans, PWM- frekvens 29,4 kHz 

 
Figur 33, h_pwm_l_pwm, extern 
induktans, PWM-frekvens 29,4 kHz 

Figur 34, h_pwm_l_pwm, ingen extern 
induktans, PWM-frekvens 29,4 kHz 
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Figur 35, h_on_l_pwm, extern 
induktans, PWM-frekvens 58 kHz 

Figur 36, h_on_l_pwm, ingen extern 
induktans, PWM-frekvens 58 kHz 

4.3.2  Fasströmmarnas frekvensspektrum 
Att undersöka fasströmmarnas frekvensspektrum kan vara intressant för att se 
hur PWM-frekvensen och fasinduktanserna påverkar grundfrekvensen och 
bildandet av övertoner. Frekvensspektrumet studerades med hjälp av FFT 
funktion på oscilloskop. Om den externa induktansen används kan man se att 
första och andra övertonen undertrycks bra. Det som är intressant här är att 
övertonerna är mer framträdande då den lägre PWM-frekvensen används. Vid 
58 kHz PWM-frekvens går det knappt att urskilja topparna även då den extra 
induktansen på 100µH inte används. Vid 58 kHz PWM-frekvens kan bredare 
spridning kring grundfrekvensen urskiljas. Det kan bero på att drivkretsen inte är 
anpassad för högre frekvens än 50 kHz, vilket resulterar i distorsion då högre 
frekvens används. 

 
Figur 37, PWM-frekvens 58 kHz, extern 
induktans 

Figur 38, PWM-frekvens 58 kHz, ingen 
extern induktans 
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Figur 39, PWM-frekvens 29 kHz, extern 
induktans 

Figur 40, PWM-frekvens 29 kHz, ingen 
extern induktans 

 
De slutsatser som kan dras efter det fysiska testet är att teorin och 
konstruktionen verkligen fungerar som väntat. Bäst resultat med jämnast 
moment erhålls om PWM-frekvensen är 50 kHz och en extra induktans används. 

4.3.3  Problem 
Under uppkoppling och test av FPGA, drivkrets och motor har en del problem 
uppstått som här redovisas kortfattat. 
 
Den klockkrets som fanns på labkortet har en grundinställning på halva 
oscillatorfrekvensen, det vill säga 30 MHz. Det finns möjlighet att programmera 
om kretsen genom att ändra i ett register med hjälp av ett 1-wire protokoll, det 
vill säga en gemensam ledning för skrivning och läsning. Ett antal försök 
gjordes för att ändra denna grundinställning för att erhålla 60 MHz klocka 
istället, men utan framgång. Detta påverkar egentligen inte testningen nämnvärt 
då upplösningen inte är av större vikt vid de genomförda testerna. Vid en PWM-
frekvens på 58 kHz blir upplösningen 9 bitar och för 29 kHz PWM-frekvens blir 
upplösningen 10-bitar. Det finns möjlighet att byta ut klockkretsen för att erhålla 
en 100 MHz klocka och på så sätt få 11 bitars upplösning och 50 kHz PWM-
frekvens, men skillnaden skulle endast vara marginell i detta fall, varför 30 MHz 
klockan användes. 
 
FPGA:n och minnet förstördes vid ett tillfälle då en mätprob kortslöt en ingång 
och en utgång på drivsteget. Denna kortslutning ledde till att 
motordrivströmmen gick rakt in i FPGA:n. Nya kretsar fick beställas vilket 
ledde till oplanerad väntetid på några veckor. Isolering mellan ingångarna och 
utgångarna sattes dit för att undvika fler missöden. 
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Problem med störningar har uppstått vid två tillfällen. Vid det första tillfället 
saknades gemensam jord mellan de två korten som utgjorde uppkopplingen, 
vilket gjorde att motorn betedde sig konstigt. Det andra störningsproblemet som 
orsakat mest besvär var att ibland kom tillståndsmaskinen in i fel tillstånd vid 
kommutering. Till att börja med infördes ett antal d-vippor för att filtrera 
hallsignalerna. Detta gjorde att felen blev mindre frekventa men de uppkom 
emellanåt ändå. Efter en del små ändringar i VHDL-koden blev slutligen 
resultatet bra, med en jämn och felfri motorgång. En del av problemen kan 
förmodligen härledas till uppkopplingen som inte är helt perfekt ur 
störningssynpunkt. 
 

4.4 Syntetisering av SVM-konstruktionen 
Då simuleringsmodellen är skriven för att kunna syntetiseras krävs inga större 
förändringar av koden. För att hitta en krets som motsvarar de tidskrav som 
krävs syntetiserades konstruktionen för ett antal olika FPGA:er. Med en 
XILINX Virtex-E uppfylls kraven, det vill säga 100 MHz klockfrekvens. En 
liten modifiering krävs dock, en pipeline med en d-vippa måste införas på 
vardera ingången på sub_and_shift. Denna pipeline klockas med strobe_ram 
signalen från SVM_controller. Strobe_ram går hög när en PWM-period är slut, 
det vill säga med 50 kHz frekvens. Det innebär att nya vinkel- och 
absolutvärden kan läsas in med 20 µs intervall. Med hjälp av detta kan en 
maximal teoretiskt motorhastighet beräknas för optimal gång, det vill säga då 
vinkelupplösningen på 0,9375 grader utnyttjas till fullo. Då vinkelupplösningen 
är känd ger detta en högsta hastighet på cirka 7800 varv/min för en 
tvåpolsmotor. 
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5 Resultat och 
slutsatser 
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En slutsats som kan dras avseende blockkommutering är att det är enkelt att 
implementera PWM-generering i en FPGA. Begränsningen ligger i 
klockfrekvensen då den avgör upplösningen på de genererade pulserna.  
 
En fråga som kvarstår angående upplösningen är hur mycket försämrad 
upplösning från 16 bitar till 11 bitar påverkar prestandan i ett reglerat system. 
Kan 11 bitar vara tillräcklig upplösning, eller behövs snabbare klockad FPGA?  
 
PWM frekvensen bör vara 50 kHz och en extra induktans bör anslutas till 
motorns faser för att undertrycka övertonerna i strömmarna och minska 
momentripplet. 
 
Beträffande SVM-systemet kan slutsatsen dras att det är möjligt att 
implementera i en FPGA, men frågan är om prestandan förbättras så pass 
mycket att det är motiverat med SVM-styrning. Ett sådant system skulle inte 
passa bra då mot-EMK är trapetsformad. Det vill säga 
blockkommuteringssystemet fungerar förmodligen bra för både sinusformad och 
trapetsformad mot-EMK, men SVM-systemet däremot fungerar bara bra för 
sinusformad mot-EMK. 
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7 Appendix 
Som appendix återfinns en förkortningslista och 
den utarbetade VHDL-koden. 
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7.1 Appendix I - Förkortningslista 
 
BLDC – Borstlös DC (motor) 
PWM – Pulse width modulation, puls bredds modulering 
EMK – elektromotorisk kraft (spänning) 
BEMF – back electromotoric force 
MCM – multi chip modul 
SVM – space vector modulation 
PMSM – permanentmagnet synkron motor 
FWD – free wheeling diodes 
ROM – read only memory 
FFT – fast fourier transform 
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7.2 Appendix II - VHDL-kod – simuleringsmodeller 
 
Följande listor är samtliga VHDL-filer skapade för detta examensarbete. De filer 
markerade med asterix är bifogade i detta appendix och kan vara intressanta att 
studera närmare i samband med läsning av kapitel 3.  

• comm_states_a.vhd  
• comm_state_e.vhd 
• *time_calc_a.vhd 
• time_calc_e.vhd 
• clk_divider_a.vhd 
• clk_divider_e.vhd 
• in_buffer_a.vhd 
• in_buffer_e.vhd 
• *upper_switch 
• *lower_switch 
• *phase_model 
• *motor_bridge 
• testbench_motor_bridge_all.vhd toppblock 
• *motor_functions.pkg 
• *phase_model.vhd 

 
Filerna för SVM modellen.  
 

• *svm_controller.vhd 
• ROM_1.vhd 
• ROM_2.vhd 
• *ROM_6bit.vhd 
• *RAM_11bit.vhd 
• rom_adr.vhd 
• testbench_svm_generator.vhd toppblock 

 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :time_calc_a.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- calculates the duration for the output PWM-pulse t1. The input vector in_calc -- determines 
the duration. The width is proportional to in_calc. Symmetric or  
-- asymmetric pulse can be generated, change with generic mode set to either 0 --- (sym) or 1 
(asym). 
-- 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
library IEEE; 
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   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use ieee.std_logic_unsigned.all; 
   use ieee.std_logic_arith.all; 
 
   architecture behave of time_calc is 
      type pwm_states is (pulse_high, pulse_low, sample, idle); 
      type PWM_modes is (asym, sym);      
      signal state : pwm_states; 
      signal cmp_vector : std_logic_vector(n downto 0):=(others=>'0');   
      signal trunk_in : std_logic_vector(n-res downto 0); --truncated in_calc 
      signal PWM_per_sig : std_logic_vector(n-1 downto 0):="0001000000000000"; 
      signal r_shift_PWM_per : std_logic_vector(n-1 downto 0);  --right shifted   
 --PWM_per_sig  
      signal r_shift_trunk_in : std_logic_vector(n-res downto 0); --right  
 --shifted trunk_in 
      signal PWM_mode : PWM_modes:=sym; 
      signal init : std_logic:='0'; 
    
   begin 
      trunk_in(n-res)<='0';  --never to be negative     
      r_shift_PWM_per<=shr(PWM_per_sig,"1"); 
      r_shift_trunk_in<=shr(trunk_in,"1"); 
   --------------------------------------------------------------  
   --process that generates pulses using states 
   -------------------------------------------------------------- 
   t1_generation: 
      process(clk) 
      begin   
         if mode=1 then 
            PWM_mode<=asym; 
         else  
            PWM_mode<=sym; 
         end if;  
         case PWM_mode is       
            when asym =>  --asymmetric 
               if falling_edge(clk) and trunk_in(1)/='U' then 
                  case state is 
                     when sample=> 
                        if cmp_vector<trunk_in then 
                           state<=pulse_high; 
                        else 
                           state<=pulse_low; 
                        end if; 
                     when pulse_low=> 
                        if cmp_vector>=PWM_per_sig-1 then 
                           state<=sample; 
                        else 
                           state<=pulse_low; 
                        end if; 
                     when pulse_high=> 
                        if cmp_vector>=trunk_in then 
                           state<=pulse_low; 
                        elsif cmp_vector>=PWM_per_sig-1 then 
                           state<=sample; 
                        else 
                           state<=pulse_high; 
                        end if; 
                     when idle=> 
                        state<=sample; 
                  end case; 
               elsif falling_edge(clk) and trunk_in(1)='U' then --can occur in  
 --beginning of simulation 
                  state<=idle; 
               end if; 
          
            when sym => --symmetric 
               if falling_edge(clk) and trunk_in(1)/='U' then 
                
                  case state is    
                     when sample=> 
                        if cmp_vector<r_shift_PWM_per - r_shift_trunk_in then 
                           state<=pulse_low; 
                        else 
                           state<=pulse_high; 
                        end if; 
                     when pulse_low=> 
                        if cmp_vector>=PWM_per_sig-1 then 
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                           state<=sample; 
                        elsif cmp_vector>(r_shift_PWM_per - r_shift_trunk_in-1)  
 and cmp_vector<(r_shift_PWM_per + r_shift_trunk_in) then 
                           state<=pulse_high; 
                      elsif cmp_vector<(r_shift_PWM_per - r_shift_trunk_in) then 
                           state<=pulse_low; 
                        end if; 
                     when pulse_high=> 
                        if cmp_vector>=PWM_per_sig-1 then 
                           state<=sample; 
                        elsif cmp_vector>(r_shift_PWM_per - r_shift_trunk_in) and 
cmp_vector<(r_shift_PWM_per + r_shift_trunk_in) then 
                           state<=pulse_high; 
                     elsif cmp_vector>=(r_shift_PWM_per + r_shift_trunk_in) then 
                           state<=pulse_low; 
                        end if; 
                     when idle=> 
                        state<=sample; 
                  end case; 
               elsif falling_edge(clk) and trunk_in(1)='U' then --can occur in  --beginning 
of simulation 
                  state<=idle; 
               end if;           
         end case;     
      
   
      end process; 
   --------------------------------------------------------------    
  --state activation    
   -------------------------------------------------------------- 
 output:   
      process(state,clk) 
      begin 
         if rising_edge(clk) then 
            case state is 
               when idle=> 
                  trunk_in(n-res-1 downto 0)<=(others=>'0');  
  
 
               when sample=> 
                  cmp_vector<=(others=>'0'); 
                  trunk_in(n-res-1 downto 0)<=in_calc(n-2 downto res-1);   
 --depending on resolution, insignal must be truncated 
                  dir<=in_calc(n-1);  
               when pulse_low=> 
                  t1<='0'; 
                  cmp_vector<=cmp_vector+1; 
               when pulse_high=> 
                  t1<='1'; 
                  cmp_vector<=cmp_vector+1;          
            end case; 
         end if; 
      end process; 
   end; 
 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :time_calc_e.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- entity for use with the architecture in time_calc_a.vhd 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use ieee.std_logic_unsigned; 
   use ieee.std_logic_arith.all; 
 
   entity time_calc is  
      generic (n : Integer:= 16; 
      res : integer:=4;  --determines resolution, n-res bits, default  
 --4=12bits for simulation 
      mode : integer:=0); --1 for asymetric, 0 for symetric pulses   
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      port (in_calc   : in Std_Logic_vector(n-1 downto 0); 
      clk    : in Std_logic; 
      t1    : out Std_logic; 
      dir    : out Std_logic);  
   end time_calc; 
 
 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :upper_switch.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- works as a simulation model for a switch placed in the upper part of a leg 
-- in a 6-switch transistor bridge 
-- analog signals represents current, and std_logic signals represents  
-- potential. 
-- package summing_bus_res_function contains functions to able current 
-- summations and analog_data_structure contains data types for analog  
-- signals 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use work.analog_data_structure.all; 
   use ieee.std_logic_arith.all; 
   use ieee.std_logic_unsigned.all; 
   use IEEE.math_real.all; 
   USE work.summing_bus_res_function.all; 
 
   entity upper_switch is 
      port (std_d : in std_logic; 
      analog_d : inout brf_real:=0.0; 
      gate : in std_logic; 
      std_s : out std_logic; 
      analog_s : inout brf_real:=0.0); 
   end upper_switch; 
 
   architecture behave of upper_switch is 
   begin 
      process(gate)  
 
      begin 
         if gate='1' then --switch on  
            std_s<=std_d; 
            analog_s<=analog_d; --conducting current 
         elsif gate='0' then –switch off 
            std_s<='Z'; 
            analog_s<=0.0; 
         end if; 
      end process;  
   end; 
 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :lower_switch.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- works as a simulation model for a switch placed in the lower part of a leg 
-- in a 6-switch transistor bridge 
-- analog signals represents current, and std_logic signals represents  
-- potential. 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use work.analog_data_structure.all; 
   use ieee.std_logic_arith.all; 
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   use ieee.std_logic_unsigned.all; 
   use IEEE.math_real.all; 
   use work.summing_bus_res_function.all; 
 
   entity lower_switch is 
      port (std_s : in std_logic; 
      analog_d : inout brf_real:=0.0; 
      gate : in std_logic; 
      std_d : out std_logic; 
      analog_s : inout brf_real:=0.0); 
 
   end lower_switch; 
 
   architecture behave of lower_switch is 
   begin 
      process(gate) 
      begin 
         if gate='1' then –switch on 
            std_d<=std_s;  
            analog_d<=analog_s; --conducting current 
         elsif gate='0' then --switch off 
            std_d<='Z';    
            analog_d<=0.0; 
         end if; 
      end process;  
   end; 
 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :phase_model.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- simulation model for one phase in a BLDC motor. Every phase is modeled as an  
-- inductor in series with a resistor, L and R. The differential equation for 
-- the phase is a function included in the package motor_functions. 
-- Inputs are pot_pos which works as the potential, either 1, 0 or Z. 
-- emk is the Back EMK for the phase. 
-- current_pos is the current trough the phase. Used as instatinations in  
-- motor_bridge.vhd together with upper_switch.vhd and lower_switch.vhd 
-- 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use work.analog_data_structure.all; 
   use work.motor_functions.all; 
   use ieee.std_logic_arith.all; 
   use ieee.std_logic_unsigned.all; 
   use IEEE.math_real.all; 
   use work.summing_bus_res_function.all; 
 
   entity phase_model is 
      generic(d1 : time:=1 ns);  
      port (pot_pos : in std_logic; 
      emk : in brf_real; 
      current_pos : inout brf_real:=0.0; 
      current_neg : inout brf_real:=0.0); 
   end phase_model; 
 
   architecture behave of phase_model is 
    
      signal Vdc : brf_real:=24.0; --supply voltage 
      signal i_n : brf_real:=0.0; --current at [n] 
      signal i_n_1 : brf_real:=0.0; --current at [n-1] 
    
      signal R : analog_component:=(8.5, res); --phase resistance  
      signal L : analog_component:=(280.0e-6, ind);  --phase inductance  
      signal M : analog_component:=(0.0, ind);  --mutual inductance 
    
   begin 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
   --process for description of the phase at different potentials 
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   ----------------------------------------------------------------------------- 
   phase:     
      process(pot_pos, current_pos, current_neg, i_n, i_n_1) 
      begin 
         if pot_pos='1' then  --upper switch conducting 
            i_n<=phase_current(i_n_1, Vdc, emk, R, L, M, 1.0) after d1; 
            i_n_1<=i_n; 
            current_neg<=i_n; 
            current_pos<=i_n; 
         elsif pot_pos='0' then --lower switch conducting 
            current_neg<=0.0;   --own influence on current_neg=0 
            i_n_1<=-current_neg; --global current_neg 
            i_n<=phase_current(i_n_1, Vdc, emk, R, L, M, 0.0) after d1;  
            current_pos<=i_n;  
         elsif pot_pos='Z' then  --neither of the switches in one leg conducting 
            i_n<=phase_current(i_n_1, Vdc, emk, R, L, M, 0.0) after d1; 
            i_n_1<=i_n;        
            current_pos<=i_n;  
            current_neg<=i_n;          
         end if;      
      end process; 
   end; 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :motor_bridge.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- structural model for simulation of BLDC-motor. Binds together 
-- 3 upper and lower switches and 3 phasemodels. Insignal g is for controlling -- the gates, 
and com is the generated hall signals 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use work.analog_data_structure.all; 
   use work.motor_functions.all; 
   use work.summing_bus_res_function.all; 
   use IEEE.math_real.all; 
 
   entity motor_bridge is 
      generic(d1 : time:=1 ns);   
      port(g : in std_logic_vector(1 to 6):="000000"; 
      com : out std_logic_vector(3 downto 1)); 
   end motor_bridge; 
 
   architecture struct of motor_bridge is 
      signal s1, s3, s8, s10, s5, s12, s20 : brf_real:=(0.0);  
      signal s16, s18, s24 : brf_real:=(0.0);    
    
      signal s2, s9, s17 : std_logic:='1'; 
      signal s6, s13, s21 : std_logic:='1';     
      signal s4, s11 : std_logic; 
      signal s19 : std_logic; 
      signal s25, s26, s27, s28, s29, s30 : std_logic; 
    
      signal i_a, i_b, i_c : brf_real:=0.0; 
      signal i_tot : brf_real:=0.0; 
      signal e_a, e_b, e_c : brf_real:=0.0; 
      signal wr, wr_p : brf_real:=1.0; 
      signal Te, Te_p : brf_real:=0.1; 
      signal K : real_vector(3 downto 1); 
      signal K_std : std_logic_vector(3 downto 1); 
    
      signal B : real:=8.378e-10; 
      signal J : real:=6.5e-7; 
      signal Ke : real:=0.0097; 
      signal e : brf_real; 
      signal rev : real:=0.0;  
      signal clk : std_logic:='0'; 
      signal time_cnt : real:=100.0;  --default to start up motor 
      signal cmp_time : real; 
      signal t_com :time:=1 ns;    
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      component lower_switch_comp 
         port (std_s : in std_logic; 
         analog_d : inout brf_real; 
         gate : in std_logic; 
         std_d : out std_logic; 
         analog_s : inout brf_real); 
      end component; 
    
      component upper_switch_comp 
         port (std_d : in std_logic; 
         analog_d : inout brf_real; 
         gate : in std_logic; 
         std_s : out std_logic; 
         analog_s : inout brf_real); 
      end component; 
    
      component phase_model_comp 
         port (pot_pos : in std_logic; 
         emk : in brf_real; 
         current_pos : inout brf_real; 
         current_neg : inout brf_real); 
      end component; 
    
      for U1, U3, U5 : upper_switch_comp use entity work.upper_switch; 
      for U4, U6, U2 : lower_switch_comp use entity work.lower_switch; 
      for U7, U8, U9 : phase_model_comp use entity work.phase_model;   
    
   begin 
   --upper_switch_comp (std_d, analog_d, gate, std_s, analog_s)     
      U1: upper_switch_comp PORT MAP(s2, s1, s25, s4, s3); 
      U3: upper_switch_comp PORT MAP(s9, s8, s26, s11, s10); 
      U5: upper_switch_comp PORT MAP(s17, s16, s27, s19, s18); 
    
   --lower_switch_comp (std_s, analog_d, gate, std_d, analog_s) 
      U4: lower_switch_comp PORT MAP(s6, s3, s28, s4, s5); 
      U6: lower_switch_comp PORT MAP(s13, s10, s29, s11, s12); 
      U2: lower_switch_comp PORT MAP(s21, s18, s30, s19, s20); 
    
      U7: phase_model_comp PORT MAP(s4, e_a, s3, s24); 
      U8: phase_model_comp PORT MAP(s11, e_b, s10, s24); 
      U9: phase_model_comp PORT MAP(s19, e_c, s18, s24);    
    
   --------------------------------------------- 
   --to gnd 
   ---------------------------------------------   
      s5<=0.0; 
      s12<=0.0; 
      s20<=0.0; 
    
      s6<='0'; 
      s13<='0'; 
      s21<='0'; 
   --------------------------------------------- 
   --mapping of gate and the phase currents 
   ---------------------------------------------    
      i_a<=s3; 
      i_b<=s10; 
      i_c<=s18; 
    
      i_tot<=i_a+i_b+i_c; 
    
      s25<=g(1); 
      s26<=g(3); 
      s27<=g(5); 
      s28<=g(4); 
      s29<=g(6); 
      s30<=g(2); 
   --------------------------------------------- 
   --rotor model 
   --------------------------------------------- 
      wr<=rot_speed(wr_p, J, B, Te_p, 0.0, 0.0) after d1;  --0.0=real speed    
      value=constant speed 
      wr_p<=wr; 
    
      Te<=torque(e_a, e_b, e_c, i_a, i_b, i_c, wr);-- after d1; 
      Te_p <=Te;    
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      K_std<=hall_value(rev) after d1; 
      com<=K_std; 
  -------------------------------------------------------------- 
  --back emf for all commutation sequences, constant, for use of 
  --the other back emf modell just comment this and uncomment the 
  --trapedzoidal version. 
  -------------------------------------------------------------- 
      e<=Ke*abs(wr); 
    
      with K_std select 
         e_a<= 0.0 when "001", --e 
         e when "101",  
         e when "100", 
         0.0 when "110", --e 
         -e when "010", 
         -e when "011", 
         e when others; 
    
      with K_std select  
         e_b<= -e when "001",  
         -e when "101",  
         0.0 when "100", --e 
         e when "110",  
         e when "010", 
          0.0 when "011", --e 
         e when others;  
    
      with K_std select   
         e_c<= e when "001",  
         0.0 when "101", --e 
         -e when "100", 
         -e when "110",  
         0.0 when "010", --e 
         e when "011", 
         e when others; 
   --------------------------------- 
   --back emf, trapedzoidal 
   --------------------------------- 
   --   with K_std select 
   --      e_a<=e_a+(e*analog_time_delta_real)/cmp_time after 1 ns when  
   --      "001",  
   --      e when "101",  
   --      e when "100", 
   --      e_a-(e*analog_time_delta_real)/cmp_time after 1 ns when "110",  
   --      -e when "010", 
   --      -e when "011", 
   --      e_a when others; 
    
   --   with K_std select  
   --      e_b<= -e when "001",  
   --      -e when "101",  
   --      e_b+(e*analog_time_delta_real)/cmp_time after 1 ns when "100", 
   --      e when "110",  
   --      e when "010", 
   --     e_b-(e*analog_time_delta_real)/cmp_time after 1 ns when "011", 
   --       e_b when others;  
    
   --   with K_std select   
   --      e_c<= e when "001",  
   --      e_c-(e*analog_time_delta_real)/cmp_time after 1 ns when "101", 
   --      -e when "100", 
   --      -e when "110",  
   --      e_c+(e*analog_time_delta_real)/cmp_time after 1 ns when "010", 
   --      e when "011", 
   --      e_c when others; 
   
-------------------------------------------------------------- 
--simulation of rotation, incremented with 30 degrees each time 
--------------------------------------------------------------      
      process(clk) 
      begin 
         if clk'event then 
            cmp_time<=(1.0/abs(wr))*(math_pi/6.0); 
            time_cnt<=time_cnt+analog_time_delta_real; --increment with  
 --sampeltime  
            if time_cnt>= cmp_time and cmp_time> 0.0 then --increase with 30 
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 -- degrees 
               if wr>=0.0 then  --0.1         
                  rev<=rev+(math_pi+0.0001)/6.0; 
                  time_cnt<=0.0; 
               else 
                  rev<=rev-(math_pi+0.0001)/6.0; 
                  time_cnt<=0.0; 
               end if; 
            end if; 
            if rev>=2.0*math_pi and wr>=0.0 then  --set to zero after one  
 --revolution 
               rev<=0.0; 
            elsif rev<=0.0 and wr<0.0 then 
               rev<=2.0*math_pi; 
            end if; 
         end if; 
      end process; 
    
   -------------------------------------------------------------- 
   --internal clock for processes 
   -------------------------------------------------------------- 
      clk<=not clk after d1;    
   end; 
 
--============================================================================= 
-- Project       : examensarbete 
-- Filename      : motor_functions.vhd 
-- Designer      : Andreas Johansson 
-- Version       : P1A 
-- Date of issue : 2003-02-20 
-- 
-- Description 
-- functions for simulation of BLDC motor, to be used with motor_bridge.vhd  
-- 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use work.analog_data_structure.all; 
   use ieee.std_logic_arith.all; 
   use ieee.std_logic_unsigned.all; 
   use IEEE.math_real.all; 
   use work.summing_bus_res_function.all; 
 
   PACKAGE motor_functions is 
    
      type real_vector is ARRAY (integer range<> ) of real; 
    
   -------------------------------------------------------------- 
   --function headers 
   -------------------------------------------------------------- 
      function phase_current (i_1 : brf_real;  
      V  : brf_real; 
      e  : brf_real; 
      R  : analog_component; 
      L  : analog_component; 
      M  : analog_component; 
      Switch : brf_real) 
      return brf_real; 
    
      function torque (emk_a : brf_real; 
      emk_b : brf_real; 
      emk_c : brf_real; 
      curr_a : brf_real; 
      curr_b : brf_real; 
      curr_c : brf_real; 
      w : brf_real) 
      return brf_real; 
    
      function rot_speed (w_n_1 : brf_real; 
      J : brf_real; 
      B : brf_real; 
      Te_n_1 : brf_real; 
      Tl : brf_real; 
      off : real) 
      return brf_real; 
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      function hall_value (rev : real) 
      return std_logic_vector; 
    
   end motor_functions; 
 
   package body motor_functions is 
    
   -------------------------------------------------------------- 
   --function for the phase currents  
   -------------------------------------------------------------- 
      function phase_current (i_1 :brf_real; --current at n-1 
      V  : brf_real; 
      e  : brf_real; 
      R  : analog_component; 
      L  : analog_component; 
      M  : analog_component; 
      Switch : brf_real) 
      return brf_real is 
         variable i_out : brf_real; 
       
      begin 
         i_out:=i_1 + (analog_time_delta_real/(L.val-M.val))*(V*Switch –  
         R.val*i_1 - e);        
         return i_out; 
      end phase_current; 
    
   -------------------------------------------------------------- 
   --function for generated torque 
   --------------------------------------------------------------    
      function torque (emk_a :brf_real; 
      emk_b : brf_real; 
      emk_c : brf_real; 
      curr_a : brf_real; 
      curr_b : brf_real; 
      curr_c : brf_real; 
      w : brf_real) 
      return brf_real is 
         variable T_out : brf_real; 
       
      begin 
         T_out:=(emk_a*curr_a + emk_b*curr_b + emk_c*curr_c)/abs(w); 
         return T_out; 
      end torque; 
    
   -------------------------------------------------------------- 
   --calculation of angular velocity, w (rad/s) 
   --------------------------------------------------------------    
      function rot_speed (w_n_1 : brf_real; 
      J : brf_real; 
      B : brf_real; 
      Te_n_1 : brf_real; 
      Tl : brf_real; 
      off : real) 
      return brf_real is 
         variable w : brf_real;  
      begin 
         if off=0.0 then  
            w:=w_n_1 + (analog_time_delta_real/J)*(Te_n_1 - Tl - B*w_n_1);          
         else 
            w:=off; --constant speed if off<>0.0 
         end if;       
         return w; 
      end rot_speed; 
 
   -------------------------------------------------------------- 
   --commutation signals determined upon position of rotor 
   -------------------------------------------------------------- 
      function hall_value (rev : real) 
      return std_logic_vector is 
         variable K : std_logic_vector(3 downto 1); 
       
      begin 
         if rev>=0.0 and rev<math_pi/3.0 then  
            K:="101"; 
          elsif rev>=math_pi/3.0 and rev<(2.0*math_pi)/3.0 then  
            K:="100"; 
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          elsif rev>=(2.0*math_pi)/3.0 and rev<(math_pi) then  
            K:="110"; 
          elsif rev>=(math_pi) and rev<(4.0*math_pi)/3.0 then  
            K:="010"; 
          elsif rev>=(4.0*math_pi)/3.0 and rev<(5.0*math_pi)/3.0 then 
            K:="011"; 
          elsif rev>=(5.0*math_pi)/3.0 and rev<=(2.0*math_pi+0.01) then 
            K:="001"; 
          end if; 
         return K; 
      end hall_value; 
   end motor_functions; 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :phase_model.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- simulation model for one phase in a BLDC motor. Every phase is modeled as an  
-- inductor in series with a resistor, L and R. The differential equation for 
-- the phase is a function included in the package motor_functions. 
-- Inputs are pot_pos which works as the potential, either 1, 0 or Z. 
-- emk is the Back EMK for the phase. 
-- current_pos is the current trough the phase. Used as instatinations in  
-- motor_bridge.vhd together with upper_switch.vhd and lower_switch.vhd 
-- 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use work.analog_data_structure.all; 
   use work.motor_functions.all; 
   use ieee.std_logic_arith.all; 
   use ieee.std_logic_unsigned.all; 
   use IEEE.math_real.all; 
   use work.summing_bus_res_function.all; 
 
   entity phase_model is 
      generic(d1 : time:=1 ns);  
      port (pot_pos : in std_logic; 
      emk : in brf_real; 
      current_pos : inout brf_real:=0.0; 
      current_neg : inout brf_real:=0.0); 
   end phase_model; 
 
   architecture behave of phase_model is 
    
      signal Vdc : brf_real:=24.0; --supply voltage 
      signal i_n : brf_real:=0.0; --current at [n] 
      signal i_n_1 : brf_real:=0.0; --current at [n-1] 
    
      signal R : analog_component:=(8.5, res); --phase resistance  
      signal L : analog_component:=(280.0e-6, ind);  --phase inductance  
      signal M : analog_component:=(0.0, ind);  --mutual inductance 
    
   begin 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
   --process for description of the phase at different potentials 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
   phase:     
      process(pot_pos, current_pos, current_neg, i_n, i_n_1) 
      begin 
         if pot_pos='1' then  --upper switch conducting 
            i_n<=phase_current(i_n_1, Vdc, emk, R, L, M, 1.0) after d1; 
            i_n_1<=i_n; 
            current_neg<=i_n; 
            current_pos<=i_n; 
         elsif pot_pos='0' then --lower switch conducting 
            current_neg<=0.0;   --own influence on current_neg=0 
            i_n_1<=-current_neg; --global current_neg 
            i_n<=phase_current(i_n_1, Vdc, emk, R, L, M, 0.0) after d1;  
            current_pos<=i_n;  
         elsif pot_pos='Z' then  --neither of the switches in one leg conducting 
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            i_n<=phase_current(i_n_1, Vdc, emk, R, L, M, 0.0) after d1; 
            i_n_1<=i_n;        
            current_pos<=i_n;  
            current_neg<=i_n;          
         end if;      
      end process; 
   end; 
 
   --============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :svm_controller.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- controls the outgoing ROM_6bit with adr_pointer. Strobes RAM_11bit 
-- to store new values after a complete sequence. Counter_value is received from  
-- RAM_11bit.  
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
 
   entity SVM_controller is 
      port(clk : in std_logic; 
      reset : in std_logic; 
      counter_value : in std_logic_vector(10 downto 0); 
      adr_pointer : out std_logic_vector(3 downto 0); 
      strobe_ram : out std_logic); 
   end SVM_controller; 
 
   architecture RTL of SVM_controller is 
      signal counter_11bit : std_logic_vector(10 downto 0):=(others=>'0'); 
      signal adr_pointer_int : std_logic_vector(3 downto 0):=(others=>'0'); 
    
   begin 
      adr_pointer<=adr_pointer_int;    
   -------------------------------------------------------------- 
   --process that controls the outgoing ROM adresses 
   -------------------------------------------------------------- 
 adr_control:    
process(clk, adr_pointer_int, counter_11bit, reset) 
      begin 
         if reset='1' then 
            counter_11bit<=(others=>'0'); 
            adr_pointer_int<=(others=>'0'); 
            strobe_ram<='1'; 
         elsif rising_edge(clk) then 
            strobe_ram<='0'; 
            if counter_11bit>=counter_value then  --countervalue from RAM_11bit 
               counter_11bit<=(others=>'0');    
               if adr_pointer_int>="0110" then  --strobe ram after 7 steps  
                  adr_pointer_int<=(others=>'0'); 
                  strobe_ram<='1'; 
               else 
                  adr_pointer_int<=adr_pointer_int+'1';  --internal signal, in 
 --order to read 
               end if;   
            else 
               counter_11bit<=counter_11bit+'1'; --count until  
 --counter_11bit=counter_value 
            end if; 
         end if; 
      end process; 
   end; 
 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :ROM_6bit.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
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-- 6 ROMs with outsignal sequences to control the 6 switches.  
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
 
   entity ROM_6bit is 
      port(adr : in std_logic_vector(3 downto 0); 
      rom_select : in std_logic_vector(2 downto 0); 
      out_data : out std_logic_vector(5 downto 0)); 
   end ROM_6bit; 
 
   architecture RTL of ROM_6bit is 
      constant ROM_width : integer:=6; 
      constant ROM_length : integer:=7; 
      subtype ROM_content is std_logic_vector(ROM_width-1 downto 0); 
      type ROM_table is array (0 to ROM_length-1) of ROM_content; 
    
      constant ROM_0 : ROM_table:=ROM_table' --0-60 degrees 
      ("101010",   --000 –activated base vectors 
      "100011", --100 
      "000111", --110 
      "010101", --111 
      "000111", --110 
      "100011", --100 
      "101010"); --000 
    
      constant ROM_1 : ROM_table:=ROM_table' --60-120 degrees 
      ("010101", --111 
      "000111", --110 
      "001110", --010 
      "101010", --000 
      "001110", --010 
      "000111", --110 
      "101010"); --111 
    
      constant ROM_2 : ROM_table:=ROM_table' --120-180 degrees 
      ("010101", --000 
      "001110", --010 
      "011100", --011 
      "101010", --111 
      "011100", --011 
      "001110", --010 
      "101010"); --000 
    
      constant ROM_3 : ROM_table:=ROM_table' --180-240 degrees    
      ("010101", --111 
      "011100", --011 
      "111000", --001 
      "101010", --000 
      "111000", --001 
      "011100", --011 
      "010101"); --000 
    
      constant ROM_4 : ROM_table:=ROM_table' --240-300 degrees     
      ("101010", --000 
      "111000", --001 
      "110001", --101 
      "010101", --111 
      "110001", --101  
      "111000", --001 
      "101010"); --000 
    
      constant ROM_5 : ROM_table:=ROM_table' --300-360 degrees     
      ("010101", --111 
      "110001", --101 
      "100011", --100 
      "101010", --000 
      "100011", --100 
      "110001", --101 
      "010101"); --111 
   begin  
      with rom_select select 
         out_data <=  
         ROM_0(conv_integer(adr)) when "000", 
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         ROM_1(conv_integer(adr)) when "001", 
         ROM_2(conv_integer(adr)) when "010", 
         ROM_3(conv_integer(adr)) when "011", 
         ROM_4(conv_integer(adr)) when "100", 
         ROM_5(conv_integer(adr)) when "101", 
         "111111" when others; 
   end; 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :RAM_11bit.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- RAM, All elements are written on strobe rising_edge. 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
 
   entity RAM_11bit is 
      port(adr : in std_logic_vector(3 downto 0); 
      strobe : in std_logic;  
      data_0 : in std_logic_vector(10 downto 0); 
      data_1 : in std_logic_vector(10 downto 0); 
      data_2 : in std_logic_vector(10 downto 0); 
      data_3 : in std_logic_vector(10 downto 0); 
      data_4 : in std_logic_vector(10 downto 0); 
      data_5 : in std_logic_vector(10 downto 0);  
      data_6 : in std_logic_vector(10 downto 0); 
      out_data : out std_logic_vector(10 downto 0)); 
   end RAM_11bit; 
 
   architecture RTL of RAM_11bit is 
      constant RAM_width : integer:=11; 
      constant RAM_length : integer:=7; 
      subtype RAM_content is std_logic_vector(RAM_width-1 downto 0); 
      type RAM_table is array (0 to RAM_length-1) of RAM_content; 
      signal RAM : RAM_table; 
   begin 
    
   store:     
      process(strobe) 
      begin     
      --store new values on strobe 
         if rising_edge(strobe) then 
            RAM(0)<=data_0; 
            RAM(1)<=data_1; 
            RAM(2)<=data_2; 
            RAM(3)<=data_3; 
            RAM(4)<=data_4; 
            RAM(5)<=data_5; 
            RAM(6)<=data_6; 
         else 
         end if; 
      end process;  
    
      out_data<=RAM(conv_integer(adr)); 
   end; 
 
 

7.3 Appendix III - VHDL-kod – syntetiserad 
 
Filerna för den syntetiserade koden är placerade i följande ordning. Innefattar 
även några .vhd filer för att kontrollera LED segmenten på testkortet och 
återfinns på www.memec.com . File markerade med asterix är bifogade i detta 
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appendix och kan vara intressanta att studera för att se skillnader mellan 
simuleringsmodellen och den syntetiserade koden.  
 

• comm_states_a.vhd 
• comm_states_e.vhd 
• *time_calc_a.vhd 
• *time_calc_e.vhd 
• clk_divider_a.vhd 
• clk_divider_e.vhd 
• in_buffer_a.vhd 
• in_buffer_e.vhd 
• *PWM_block_a.vhd toppblock 
• *PWM_block_e.vhd 

 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :time_calc_a.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- calculates the time for the pulse t1 using the clockpulses provided 
-- by clk. Simplified alot since the simulation model in order to cope 
-- with the high clocking frequency. Only asymmetric pulses. 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
 
--============================================================================= 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use ieee.std_logic_unsigned.all; 
   use ieee.std_logic_arith.all; 
 
   architecture RTL of time_calc is    
      signal cmp_vector : std_logic_vector(10 downto 0); 
   signal trunk_in : std_logic_vector(n-res downto 0); 
   begin 
      trunk_in(n-res-1 downto 0)<=in_calc(n-2 downto res-1);  --acording to resolution the 
insignal 
             --must be truncated 
      dir<=in_calc(n-1);  
   t1_generation: 
      process(clk, trunk_in, cmp_vector)  
      begin   
         if reset='1' then 
            cmp_vector<=(others=>'0'); 
            t1<='0'; 
         elsif rising_edge(clk) then   
            cmp_vector<=cmp_vector+1; 
            if trunk_in>cmp_vector then 
               t1<='1';    
            else  --if cmp_vector>=trunk_in then  
               t1<='0';            
            end if;   
         end if; 
      end process; 
   end; 

 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :time_calc_e.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
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-- 
-- Description 
-- entity for use with the RTL architecture in time_calc_a.vhd 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use ieee.std_logic_unsigned; 
   use ieee.std_logic_arith.all; 
 
   entity time_calc is  
      generic (n : Integer;-- := 16; 
      res : integer; --:=5;   --determines resolution, n-res bits, default 16-5=11bitar 
      port (reset : in std_logic; 
 in_calc  : in Std_Logic_vector(n-1 downto 0); 
      clk : in Std_logic; 
      t1 : out Std_logic; 
      dir : out Std_logic);  
   end time_calc; 

 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :clk_divider_a.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-12  
-- 
-- Description 
-- divides the global clk to desired frequency  
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
   use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
 
   architecture behave of clk_divider is 
      signal counter : std_logic_vector(res-1 downto 0);  
    
   begin 
   counter_proc:  
   -------------------------------------------------------------- 
   --12-bit counter for 12-bit resolution i.e 200MHz operation and 
   --50KHz PWM-period 
   --11-bit counter for 11-bit resolution i.e 100MHz operation and 
   --50KHz PWM-period 
   -------------------------------------------------------------- 
      process(clk_global, reset) 
      begin 
         if reset='1' then 
            counter<=(others=>'0'); 
         elsif rising_edge(clk_global) then 
            counter<=counter+'1'; --res-1 bit counter generated from synthesis 
         end if; 
      end process counter_proc; 
      clk_out<=counter(res-1); 
   end; 
 
 
 
 
 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :clk_divider_e.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- entity for use with the architecture in clk_divider_a.vhd 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
library IEEE; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
entity clk_divider is  



APPENDIX 

 
-71- 

generic (res : Integer:= 11);   
port (reset : in std_logic; 
 clk_global  : in Std_Logic; 
 clk_out     : out Std_logic); 
end clk_divider; 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :in_buffer_a.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- Buffers the reference input signal with the frequency of clk. The number of  
-- in ports are defined as a vector vith length n-1 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
 
   architecture behave of in_buffer is 
   begin 
   buf_in_signal: 
      process(clk) 
      begin 
         if rising_edge(clk) then 
            ref_buf<=ref_in; 
         end if; 
      end process buf_in_signal; 
   end; 
 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :in_buffer_e.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- entity for use with architecture in in_buffer_a.vhd 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--============================================================================= 
library IEEE; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
entity in_buffer is  
 
generic (n : Integer:= 16); 
port (ref_in   : in Std_Logic_vector(n-1 downto 0); 
 clk  : in Std_logic; 
 ref_buf : out Std_logic_vector(n-1 downto 0));         
end in_buffer; 
 
 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :PWM_block_a.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- top level for synthetisation ready version of the blockkomutation design. 
-- The led and lcd components are copied from memecs site to control the led  
-- segments on the testboard. 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--=============================================================================- 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
 
   architecture structural of PWM_block is 
      signal s1 : std_logic; 
      signal s2 : std_logic_vector(n-1 downto 0); 
      signal s3 : std_logic; 
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      signal s4 : std_logic; 
      signal states_to_lcd_digits : std_logic_vector(6 downto 0); 
      signal clk_to_lcd_digits : std_logic; 
      signal lcd_to_lcd_digits : std_logic_vector(6 downto 0);   
      signal error_led : std_logic;  
    
      component clk_divider_comp  
         generic (res : integer);   
         port (reset : in std_logic; 
         clk_global  : in Std_Logic; 
         clk_out     : out Std_logic); 
      end component; 
    
      component in_buffer_comp 
         generic (n : Integer); 
         port (ref_in   : in Std_Logic_vector(n-1 downto 0); 
         clk  : in Std_logic; 
         ref_buf : out Std_logic_vector(n-1 downto 0));  
      end component; 
    
      component time_calc_comp 
         generic (n : Integer; 
 
         res : integer;      
         Tper : integer;      
         mode : integer);    
       
         port (reset : in std_logic; 
         in_calc : in Std_Logic_vector(n-1 downto 0); 
         clk  : in Std_logic; 
         t1  : out Std_logic; 
         dir  : out Std_logic);  
      end component; 
    
      component comm_states_comp 
         port (reset : in std_logic; 
         clk : in std_logic; 
         t1  : in Std_Logic;   
         dir_s : in Std_logic; 
         K  : in std_logic_vector(3 downto 1);  
         s  : out Std_logic_vector(1 to 6); 
         test_sig : out Std_logic; 
         lcd : out std_logic_vector(6 downto 0); 
         --force_trig_sim : in std_logic;  --away for FPGA TEST! 
         error_test_sig : out std_logic); 
      end component; 
    
      component lcd_digits_comp 
         port(clk : in std_logic; 
         cnt : in std_logic; 
         lcd_in : in std_logic_vector(6 downto 0); 
         lcd_seg : out std_logic_vector(6 downto 0); 
         lcd_com : out std_logic; 
         lcd_dp : out std_logic); 
      end component; 
    
      component lcd_decoder_comp 
         port(k_in : in std_logic_vector(3 downto 1); 
         lcd : out std_logic_vector(6 downto 0)); 
      end component; 
 
    
      component clk_div_lcd_comp 
         port(clk : in std_logic; 
         clk_24div : out std_logic); 
      end component; 
    
      component LED_display_emulator_comp 
         port(led_in : in std_logic_vector(6 downto 0 ); 
         led_out : out std_logic_vector(3 downto 0)); 
      end component; 
    
      for U1 : clk_divider_comp use entity work.clk_divider; 
      for U2 : in_buffer_comp use entity work.in_buffer; 
      for U3 : time_calc_comp use entity work.time_calc; 
      for U4 : comm_states_comp use entity work.comm_states; 
      for U5,U8 : lcd_digits_comp use entity work.lcd_digits; 
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      for U6 : lcd_decoder_comp use entity work.lcd_decoder; 
      for U7 : clk_div_lcd_comp use entity work.clk_div_lcd; 
      for U9 : LED_display_emulator_comp use entity work.LED_display_emulator; 
    
   begin 
      U1 : clk_divider_comp generic MAP(11) 
            PORT MAP(reset=>reset, clk_global=>clk_system, clk_out=>s1); 
      U2 : in_buffer_comp generic MAP(n) 
            PORT MAP(in_data, s1, s2);  
      U3 : time_calc_comp generic MAP(n, 5, 4096, 1) --5 changed to 7 for 9bit res [030123] 
  --changed to 6 for 10bit res, to 5 fosr 11bit 
            PORT MAP(reset=>reset, in_calc=>s2, clk=>clk_system, t1=>s3, dir=>s4); 
      U4 : comm_states_comp PORT MAP(reset=>reset, clk=>clk_system, t1=>s3, dir_s=>s4, 
K=>K_value,  s=>sw, test_sig=>test, lcd=>states_to_lcd_digits, 
force_trig_sim=>force_trig_sim,  error_test_sig=>error_led); 
      U5 : lcd_digits_comp PORT MAP(clk=>s1, cnt=>clk_to_lcd_digits, 
lcd_in=>lcd_to_lcd_digits,  lcd_seg=>lcd_left, lcd_com=>lcd_com_left, lcd_dp=>lcd_dp_left); 
      U6 : lcd_decoder_comp PORT MAP(k_in=>K_value, lcd=>lcd_to_lcd_digits); 
      U7 : clk_div_lcd_comp PORT MAP(clk=>clk_system, clk_24div=>clk_to_lcd_digits); 
      U8 : lcd_digits_comp PORT MAP(clk=>s1, cnt=>clk_to_lcd_digits, 
lcd_in=>states_to_lcd_digits,  lcd_seg=>lcd_right, lcd_com=>lcd_com_right, 
lcd_dp=>lcd_dp_right); 
      U9 : LED_display_emulator_comp PORT MAP(led_in=>states_to_lcd_digits, 
led_out=>led_out_sim); 
      prg_chk<=error_led; 
   end; 

 
--============================================================================= 
-- Project       :Examensarbete  
-- Filename      :PWM_block_e.vhd 
-- Designer      :Andreas Johansson 
-- Version       :0.1 
-- Date of issue :2002-09-10  
-- 
-- Description 
-- Entity for use with the structural architecture in PWM_block_a.vhd 
-- The led and lcd ports acording to memecs site to control the led  
-- segments on the testboard. 
-- Copyright  ****** SAAB Dynamics AB ****** 
--=============================================================================- 
 
library IEEE; 
   use ieee.std_logic_1164.all; 
 
   entity PWM_block is 
      generic(n : integer:=16); 
      port(reset : in std_logic;  
      in_data : in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
      clk_system  : in std_logic; 
      K_value : in std_logic_vector(3 downto 1); 
      sw : out std_logic_vector(1 to 6); 
      test : out std_logic; 
      lcd_left : out std_logic_vector(6 downto 0); 
      lcd_com_left : out std_logic; 
      lcd_dp_left : out std_logic; 
 lcd_right : out std_logic_vector(6 downto 0); 
 lcd_com_right : out std_logic; 
 lcd_dp_right : out std_logic; 
 prg_chk : out std_logic; 
 led_out_sim : out std_logic_vector(3 downto 0); 
 --force_trig_sim : in std_logic);  --away for FPGA TEST!!! 
   end PWM_block; 
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