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Utvecklingsmetodik för styrning av stegmotorer med en FPGA  1. Inledning

1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med examensarbetet är att ge en god inblick i hur en Field-programmable gate array (FPGA) kan

användas i ett elektroniksystem tillsammans med mikroprocessorer och drivsteg, samt ge god förståel-

se i hur stegmotorer beter sig och ska styras. Vid studiens slut ska en FPGA-lösning för styrning av en

stegmotor implementeras i ett utvecklingskort utvecklat av Calmon Stegmotorteknik (CST). 

1.2 Bakgrund

För att kunna utveckla olika applikationer behöver CST ett avancerat och flexibelt utvecklingskort,

Calmon Project Plattform (CPP), med en FPGA och en Central Processing Unit (CPU). CPP-kortet, se

figur  1,  är  tänkt  att  användas  för  videobehandling,  motorstyrningar  samt  interna  mät  och  instru-

mentapplikationer för CST. Arbetet som utförs enligt rapporten är avgränsat till att endast inkludera ut-

vecklingen av FPGA:n och skrivit i hårdvaruspråket VHSIC Hardware Description Language (VHDL),

där VHSIC står för Very High Speed Integrated Circuit.

1

Figur 1: CPP-kortet sett från ovansidan
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1.3 Metod

Arbetet har utförts i tre faser för varje delprojekt. Varje delprojekt har inletts med att studera teorin

bakom det som ska implementeras. Implementering har gjorts med fokus på att strukturera upp och ge-

neralisera så mycket som möjligt av arbetet. Efter implementationen har tester gjorts för att verifiera att

det som är implementerat har rätt funktion ut till hårdvaran. Totalt är det tre delprojekt som utförts.

Varav två delprojekt har varit av arten VHDL-kod samt ett delprojekt som handlar om systemuppbygg-

nad. 

1.4 Mål och frågeställningar

Målen och frågeställningarna med arbetet, indelande efter delprojekt:

 1 Systemuppbyggnad – Hur bygger man upp ett komplext system?

 1.1 Genomgång av teknisk dokumentation för hårdvaran av CPP-kortet.

 1.2 Pinnmappning av FPGA.

 2 Motorstyrningsfunktioner – Hur fungerar styrningen för en stegmotor?

 2.1 Programmera VHDL-kod för motorstyrning med hjälp av stegpulser.

 2.2 Programmera VHDL-kod för motorstyrning med hjälp av mikrostegning.

 3 Systemfunktioner – Hur bygger man generella system funktioner?

 3.1 Programmera VHDL-kod för generellt PWM-block.

 3.2 Implementera och redigera förprogrammerad VHDL-kod för system- 

uppgifter.
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2 Teori

Detta kapitel avser att ge den teoretiska bakgrunden till de funktioner som har implementerats under

arbetet.  

2.1 Synkront system med asynkrona inslag

När ett system är synkront innebär det att allting i en process är klockat. Med klockat menas att proces-

sen exekveras på en av klockans flanker, antingen på fallande eller stigande flank, eller på båda flan-

kerna. För varje tilldelning av data mellan två signaler kommer det då att krävas en vippa. Till skillnad

från asynkrona system där tilldelningen av data mellan två signaler sker omedelbart. Detta gör att det

kan uppkomma vissa problem med synkroniseringen av data i synkrona system. Om man vill synkroni-

sera parallellt exekverande data måste man se till att båda vägarna för data har samma antal klock-

cykler. För att få bort så många vippor som möjligt från systemet kan man använda sig av variabler

istället för signaler  i VHDL-koden. Detta kan man dock endast göra med data som inte behöver lagras

till nästa klockcykel. Ett annat alternativ är att införa en pipeline för den data som är snabbast, vilket

fördröjer den med en klockcykel eller mer. Det är de två mest använda sätten att bearbeta synkronise-

ringsproblemen i arbetet tillsammans med att ta bort onödiga vippor från systemet. På grund av synkro-

niseringsproblemen kommer det även att finns behov av att använda bryggor mellan olika klockdomä-

ner, [1]. 

Det finns även inslag av asynkrona tillämpningar i systemet. Reset-signalen som nollställer alla register

är av asynkron typ, se figur 2. Det finns även diverse flaggsignaler i systemet som använder sig av den

asynkrona tillämpningen. Detta för att dessa signaler hellre kommer fram för tidigt än att lägga ner

konstruktionstid att synkronisera signalerna mellan olika klockdomäner.  

3

Figur 2: Synkron data som klockas med in-klockan och som 
nollställs av en asynkron reset-signal
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2.2 Omgivning för FPGA

Omgivningen för FPGA:n består av CPP-kortet som är ett generellt utvecklingskort för att kunna an-

sluta olika tilläggskort. På CPP-kortet finns styrelektronik för att uppstartssäkra FPGA:n, CPU:n och

yttre applikationskort. Det finns även kommunikationsanslutningar till FPGA:n via CPU:n. Det finns

även portar (Port A/B/C) på kortet som är pinnade med både FPGA:n och CPU:n för att kunna ansluta

yttre applikationskort.     

2.2.1 Kommunikation via SPI

Kommunikationen sker via ett SPI-block i FPGA:n till CPU:n. Överföringsprotokollet innehåller i sin

tur en adressrymd där adresspekaren sätts efter vad som skrivs på SPI-bussen. Detta tillåter att man un-

der utvecklingsarbetet kan använda sig av ett terminal-program på en PC för att kommunicera med

FPGA:n via CPU:n. Detta gör man genom att skriva olika kommandon, tillsammans med att skriva in

adressen och data manuellt, se figur 3. 

4

Figur 3: Kommando via terminalen som ställer registren för 
stegmotorstyrning
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2.2.2 Säker uppstart och resethantering 

Via styrelektroniken på CPP-kortet så ges signaler PowerGood (PG) och nReset (nRST), dessa signaler

finns i hela systemet för att förhindra elektriska skador på systemet, samt att sätta komponenterna i sitt

initieringstillstånd. PG-signalen har som uppgift att vara låg fram till dess att rätt spänningar erhålls i

systemet. När rätt spänningar har uppnåtts går signalen hög och systemet kan bli aktivt. Signalen nRST

är aktivt låg och har som bivillkor att den inte får gå hög innan PG-signalen har gått hög. Detta för att

säkerställa att ett uppstartat system alltid ska starta i ett känt tillstånd. 

2.2.3 Kommunikation med yttre applikationskort

De yttre applikationskorten som kopplas in till CPP-kortet kan kommunicera med både FPGA:n och

CPU:n via Port A/B/C. Det som är specifikt för FPGA:n är att all kommunikation som sker med ett ytt-

re applikationskort måste ha rätt pinning redan när applikationskortet kopplas in.

2.3 Utvecklingsmiljö

De utvecklingsmiljöer som har använts kommer från Altera. Quartus är programmet för kodutveckling-

en och ModelSim för testning av kod. 

2.3.1 Quartus II

I programmet finns flera grafiska hjälpmedel att använda istället för att skriva ren VHDL-kod för upp-

gifter som ska utföras. En speciell funktion för detta är block diagram file (bdf-filer), där man grafiskt

kopplar ihop olika insignaler och  utsignaler till de symboler som illustrerar kodstycken. Detta genere-

ras sedan till VHDL-kod som kan kompileras. Andra grafiska gränssnitt som har använts är pin pla-

nern, där man sätter upp pinnarna på FPGA:n om de ska vara IN/OUT/BIDIR. Det går även att sätta

pinnar till att vara direktkopplade till GND eller VDD vilket gör att man kan säkra kretsen från att ha

flytande pinnar. Till den funktionen kan man även använda assignment editor som i princip är samma

funktion men istället för att ha det grafiska gränssnittet får man ett gränssnitt i tabellform, där man kan

se de olika inställningar för pinnarna.

2.3.1.1 Megafunctions

Megafunctions är ett hjälpmedel i programmet som generera VHDL- eller Verilog-kod utifrån ett fråge-

formulär. Vilket gör det väldigt enkelt att implementera phase-locked loop (PLL), read-only memory

5
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(ROM) och random access memory (RAM). Dock finns det en sak man måste göra själv för att åstad-

komma ett ROM eller RAM, nämligen att göra en memory initialization file (mif). Detta är den fil som

innehåller den data som ska finnas i ROM/RAM:et när det initieras och denna fil innehåller förutom

data även adressen där data ska finnas efter initiering, [2]. 

2.3.1.2 SerialFlashLoader 

För att man ska kunna använda något annat än enbart SRAM object file (sof) som bygger logiken i

FPGA:n, men som bara håller den uppbyggda logiken under tiden som den är spänningssatt, behöver

man kunna använda ett ROM-minne som initierar FPGA:n när spänningen slås på. För att generar min-

net kan man använda megafunktion SerialFlashLoader som skapar en konfigurationsfil för konfigura-

tionsminnet. När man har satt upp funktionen för ROM:et kan man konvertera denna sof-fil till  en

JTAG Indirect Configuration File (jic) som används för att skriva i en kedja till FPGA:n och på så vis

kan man även ladda ett konfigurartionsminne som sitter utanför FPGA:n, se figur 4, [3].

2.3.1.3 Parameter och generic

En bra sak som man kan implementera direkt i programmet är parametrar. Parametrar kan användas

väldigt fördelaktigt för att göra enkla inställningar av initierings-värden i topp-hierarkin. När man se-

6

Figur 4: Quartus visualiserar hur skrivningen av ett konfigurationsminne går till
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dan vill använda detta i olika funktioner så använder man sig av generics i koden som sedan kan sam-

mankopplas med parametrarna. 

Som exempel, se figur 5, finns VHDL-koden två steg ner i hierarkin i ett block (ex_data) som befinner

sig ett steg ner i hierarkin. Där ändras paramter_is_now i två skilda block (ex_parameter) under topp-

hierarkin. När vi ändrar parametern Constant i topp-hierarikin, se figur 6, med 0 och 1 så skickas para-

metern vidare till nästa nivå.

När vi sedan kommit ner ytterligare ett steg i hierarkin så tilldelas parameter_is_now parametern från

föregående hierarki Constant, se figur 7. Parametern parameter_is_now har då värdet som getts i topp-

hierarkin. Vilket i detta fallet är antingen 0 eller 1 beroende på i vilket av ex_parameter blocken vi be-

finner oss i för tillfället. 

7

Figur 6: Exempel över block som använder parameterinställningar för att särskilja blocken åt

Figur 5: Hierarkisk uppbyggnad av block och VHDL-kod för användning av parametrar
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När vi sedan går in i VHDL-koden för blocket (ex_data) så får vi att paramter_is_now har samma vär-

de som Constant, se figur 8. Detta gör att vi enkelt kan ändra diverse parametrar i topp-hierarkin utan

att behöva gå in och ändra i koden. 

Parametrarna behöver heller inte vara av datatypen string utan kan vara en helt annan datatyp.  

2.3.2 ModelSim

ModelSim är ett debug-program som är skapat av Mentor Graphics. Det finns en version som är gjord

för Altera och som ingår i Quartus miljön. I detta debug program kan man simulera VHDL eller Ve-

rilog filer tillsammans med en simuleringsfil. Simuleringsfilen skrivs antingen med en makro fil (do),

se figur 9, eller med Tool Command Language (Tcl). Det som skiljer do och Tcl åt är nivån på språket

de använder. Ett do-makro används genom att använda enklare kommandon som forcerar enskilda vari-

abler i VHDL-koden. Detta kan även göras med Tcl-scriptet, dock så kan man skriva mer komplicerade

funktioner med Tcl då det är ett scriptspråk, vilket underlättar om man behöver skriva mycket simule-
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Figur 8: VHDL-kod som skapar en generic för en parameter

Figur 7: Överföring av parameter mellan hierarkierna
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ringskod. När man sedan simulerar VHDL-filerna tillsammans med ett do-makro får man en utdata be-

stående av ett tidsdiagram, se figur 10, som återger vad som händer i den simulerade filen. 

2.4 Pulse Width Modulation

För  att  kunna  styra  analoga  spänningar  med  digitala  signaler  så  används  pulse  width  modulation

(PWM). Genom att ha en fast frekvens och en variabel driftcykel kan man dynamiskt ändra den analo-

ga spänningen genom att ändra på driftcykeln. 

Den fasta frekvensen bestäms av en konstant och en räknare, även dem kan vara dynamiska. Räknaren

räknar upp ett steg för varje klockcykel. När sedan räknaren når upp till konstanten kan man antingen

nollställa räknaren, se figur 11, alternativt börja räkna neråt med ett steg i taget. Detta leder till två oli-

ka typer av utsignaler. Sett över två perioder kommer det dock att ge samma analoga utspänning obero-

ende vilket av implementationssätten man använder.  
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Figur 9: Exempel på kod för ett DO-script

Figur 10: Utdata för ModelSim i form av tidsdiagram
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2.5 Stegmotorer

En stegmotor är en synkronmotor som styrs med likspänning istället för växelspänning. Vilket innebär

att man måste generera skiftande polaritet på lindningarna med hårdvara för att kunna köra stegmotorn.
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Figur 11: Hur en PWM-signal genereras med hjälp av räknare och driftcykel

Figur 12: Exempel över hur lindningarna spänningssätt för att rotera en permanet 
magnet ett varv
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Genom att spänningssätta lindningarna vid olika tillfällen kan man ta steg med rotorn, se figur 12. För

att köra stegmotorn ett helt varv behövs således ett visst antal steg per varv, detta bestäms av hur

många  poler  stegmotorn  har,  och  kallas  stegupplösning.  Vanliga  stegupplösningar  är  allt  från  48

steg/varv till 400 steg/varv, detta skapar något som kallas för stegvinkel som säger med vilken vinkel

rotorn rör på sig för varje steg. För att få fram stegvinkeln för en stegmotor räknar man enkelt ut det

genom att dividera ett varv med antal faser gånger antal poler per fas:

Stegvinkel=
1varv

Antal faser×Antal poler per fas

Stegupplösningen är dock samma sak som antalet faser gånger antalet poler per fas och således blir ek-

vation istället:

Stegvinkel=
1 varv

Stegupplösningen

Om vi då ska räkna ut stegvinkeln för en stegmotor med en stegupplösning på 200 steg/varv blir det:

Stegvinkel =
360 grader

200 steg /varv
=1.8 grader / steg

2.5.1 Olika sorters stegmotorer

Det finns tre vanliga typer av stegmotorer, variabel-reluktans (VR), permanent magnet (PM) och hybri-

der (HB). 

VR-motorn är uppbyggd av en stator som har lindningar för varje fas samt en multitandad rotor som

består av en järnkärna, se figur 13. Det är i princip samma uppbyggnad som för en synkron växelspän-

ningsmotor. Skillnaden mellan de olika typerna, förutom att VR-motorn är konstruerad för likspänning,

är att växelspänningsmotorn är konstruerad för att köra en last på en speciell hastighet till skillnad från

stegmotorn som är konstruerad för att kontrollera positionen istället för hastighet, [4].

11
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PM-motorn är uppbyggd med hjälp av permanentmagneter i rotorn och ett skiftande magnetfält i sta-

torn, se figur 13. Upplösningen av stegvinkeln i en PM-motor är oftast lägre än VR- och HB-motorn

men istället är den ofta ett mycket billigare alternativ. 

HB-motorn tar tillvara på egenskaper både från VR- och PM-motorn. Den har en förskjutning mellan

två tandade permanentmagneter på rotorn, en för sydpolen och en för nordpolen. När man sedan spän-

ningssätter lindningarna skapas ett magnetfält i de tandade polerna på statorn vilket medför att det ska-

pas ett starkare magnetfält, se figur  13. På grund av det starkare magnetfältet går det att utvinna ett

större moment ur en HB-motor, dock blir denna typ det dyraste alternativet av stegmotortyperna.  
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Figur 13: Överblickande mekaniskt konstruktionsexempel på de olika typer av stegmotorer
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Förutom olika typer av uppbyggnader av stegmotorerna är det även skillnad på hur lindningar ser ut i

statorn. De två mest använda uppdelningarna är unipolära och bipolära lindningar som finns represen-

terade som två faser ut till stegmotorn, se figur 14. I den unipolära lindningen används både den riktiga

fasen (A & C i figur 14)  samt en inverterad version av samma signal (B & D i figur 14). Den invertera-

de signalen kan också vara manipulerad för att ge rätt signalnivå. Mitt på spolen har man en analog sig-

nal (Vp i figur 14) för att ställa in potentialen i spolen. Den behöver inte vara sammankopplad utan kan

även finnas som separat signal för varje fas. Detta gör att enkel logik kan styra en motor. Dock förloras

prestanda för motorer i samma storlek på grund av att lindningsvarven bara är hälften av mot vad de

skulle vara på en bipolär motor. Den bipolära motorn styr istället riktning på magnetfältet genom att

vända på strömmen i lindningarna, se figur  14. Med två stycken fas-signaler (A & B i figur  14) kan

man då styra en motor väldigt enkelt. Dock blir logiken som behövs för att köra motorn mycket mer

komplicerad än i fallet med en unipolär motor, [5]. 

2.5.2 Fullsteg och halvstegsstyrning

Det finns två relativt enkla sätt att styra en stegmotor på, dessa är full- och halvsteg. Fullstegsstyrning

innebär att man för varje steg går ett fullsteg (FS). För att rotorn på stegmotorn ska kunna gå ett helt

varv måste man då skicka 200 stegpulser för en stegmotor med stegvinkeln 1.8 grader/steg. Dessa steg-

pulser ser ut på olika sätt för vilken typ av lindning man använder sig av i stegmotorn, se figur  15.

Halvstegstyrningen fungerar genom att man för varje FS istället får ta två steg, så kallade halvsteg. Vil-
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Figur 14: Konstruktion av lindningar för unipolära och bipolära-stegmotorer
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ket medför att om man använder sig av samma stegmotor som vid fallet med fullstegsstyrningen måste

man istället ta 400 stegpulser för att rotorn på stegmotorn ska kunna gå ett helt varv, se figur 15. Även

för halvstegsstyrningen ser pulserna ut på olika sätt beroende på vilken typ av lindning som används,

[6]. 

2.5.3 Mikrostegnings styrning

I princip är mikrostegningsstyrning samma sak som halvstegsstyrning. Istället för ta halvsteg så tar

denna typen av styrning mikrosteg (µSteg). Varje µSteg är en bråkdel av ett FS och detta gör att man

kan ta allt från 1 FS ner till 1/256 FS vid varje stegpuls. Vilket bråk som ska användas är ingenting

som hårdvaran måste sköta utan detta är något som sker i mjukvara. 
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Figur 15: Strömriktning vid olika steglängder för olika typer av lindningar vid rotation av två
varv.
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Man kan även använda andra utsignaler än stegpulser till mikrostegning. De värde som µSteget har

jämförs med en tabell i mjukvaran där redan fördefinierade värden finns som motsvarar olika punkter

på en sinuskurva. För att få en fasförskjutning mellan lindningarna kan man använda både en sinusta-

bell och en cosinustabell, se figur 16. När man gör detta får man istället för en stegpuls två PWM-sig-

naler som representerar sinus och cosinus värdena. På detta sätt åstadkommer man ett roterande mag-

netfält i stegmotorn.

Fördelen med att använda mikrostegning framför full- och halvstegningsstyrning kommer med att man

använder kortare steglängder. Vilket inte bara gör så att stegmotorn får bättre precision utan minskar

också vibrationerna som annars uppkommer på grund av resonansen i stegmotorn, [7].  

2.5.4 Drivsteg

Funktionen som ska byggas för motorstyrningarna specificeras upp enligt två datablad. Det första driv-

steget är ett step/dir-drivsteg som heter A4983 och tillverkas av Allegro, [8]. Detta drivsteg kräver en

signal för stegpuls (step) och en signal för rotationsriktning (dir) samt signaler för nollställning (reset)

och start signal (enable). Själva drivsteget kan även ställas in med hjälp av hårdvara eller mjukvara för

att kunna användas från ett FS ner till 1/16 FS. 

15

Figur 16: Utsignaler för 4 FS vid användande av µSteg
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Det andra är ett drivsteg för mikrostegning från Texas Instrument som heter DRV8412, [9]. Detta styrs

med hjälp av PWM-signaler som är modifierade enligt principen för mikrostyrning. Förutom en re-

set-signal finns även signaler för att ställa in drivsteget. Dessa inställningar bestämmer hur H-bryggan i

drivsteget ska vara uppbyggd.

För att se sambandet mellan de olika drivstegen hittar vi på timingkrav för dem, se figur 17. Om man

läser i databladet för DRV8412 får man reda på att max PWM frekvens är 500 kHz. Det ger att Tpwm

kan minst vara 2 µs. I databladet för A4983 återfinns att dir-signalen måste komma 200 ns innan step-

signalen går hög samt att den måste hålla det värdet minst i 200 ns efter att step-signalen gått hög. Det

ger att Tdira och Tdirb måste vara minst 200 ns. För step-signalen gäller att den måste vara hög i minst

1 µs sedan vara låg i minst 1 µs. Det ger att Tsa och Tsb måste vara minst 1 µs, vilket medför att det

snabbaste pulståget som kan skickas till det drivsteget är på 2µs (Tsa + Tsb) vilket även kan skrivas

som 500 kHz.  
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Figur 17: Sammanställning av timingkrav från drivstegens datablad
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3 Implementation

Kapitlet  kommer  att  gå  igenom tanken  bakom  implementationen  av  diverse  funktioner  som  FP-

GA-konstruktionen är uppbyggd av, se figur 18. 

3.1 Systemuppbyggnad

För att få en bra uppbyggnad av systemet används en adressrymd för att skapa ett enkelt sätt att använ-

da register även i FPGA:n. Fördelen med detta är förutom att man får en bra överblick över systemet

även kan generera kod i ett kalkylprogram för både CPU:n, i C/C++ kod, och FPGA:n, i VHDL-kod,

se figur 19. 
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Figur 19: Utdrag från den genererade koden där både VHDL- och C-koden för de första register av 
mikrostegnings blocket visas

Figur 18: Övergripande blockschema över systemuppbyggnaden
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3.2 Delsystem

3.2.1 Förberedda konstruktionsblock

För att få igång kommunikation mellan CPU och FPGA:n fanns redan från start ett nästintill färdigt

block att använda för adress- och reset-hantering. De enda tilläggen i blocket är funktionerna till nRST-

och PG-signalerna. Vilket består av väldigt enkel logik. Signalerna för nRST får inte gå låga före PG-

signalerna går höga. Detta löses genom ett och-villkor, se figur 20.

  

Även bryggor för att röra sig mellan olika klockdomäner fanns att tillgå som färdiga block när arbetet

startade och är implementerade utan några ändringar av CST original kod.

3.2.2 Phase-locked loop

Skapandet av en PLL sker genom att använda Quartus megafunction ALTPLL. För att använda denna

PLL används en in-klocka från CPU:n som sedan klockas upp i olika hastigheter, se figur 21. Det im-

plementeras även en locked-signal som går låg ifall PLL:en inte kan synkronisera utgående klockor

med inkommande klocka. Detta för att systemet ska kunna starta om ifall klockan tappar synkronise-

ringen.  
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Figur 20: If-sats för reset-hanteringen av port A
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3.2.3 PWM-block

Blocket  som genererar  PWM-signaler  är  ett  generellt  block  som kan generera  godtyckligt  många

PWM-signaler. För att kunna göra det så enkelt som möjligt att ändra antalet utgångar från blocket,

NR_OF_PWM, skapas en generic i blocket, se figur 22. I denna generic finns även parametern ID som

gör att man kan räkna ut basadressen för olika PWM-block, se figur 23. Vilket gör det enkelt att imple-

mentera flera likadana PWM-block i konstruktionen. 
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Figur 22: PWM:ens generic kod

Figur 21: Inställning av en PLL:s klockutgångarna i megafunction ALTPLL 

Figur 23: Beräkning av basadress till PWM-blocket
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Registren för jämförelsevärdera för varje PWM-utgång är sedan kopplade till en vektor vars storlek be-

räknas baserat på parametern NR_OF_PWM i blocket, figur 24. 

 

När man sedan ska skriva till sina register så krävs en loop-deklaration för att iterera de godtyckligt

många PWM-utgångarna. För att veta vilka register som tillhör vilken PWM-utgång används posi-

tionsberäkningar i den skapade vektorn. Dessa beräkningar utförs med hjälp av variabler för att få en

mer lättläst kod, se figur 25.

När man sedan implementerar den skapade symbolen av PWM-blocket, se figur 26, blir det väldigt lätt

att ändra på värdena utan att behöva ändra i koden. 

I blocket så finns även stöd för att skriva till registren som skapar PWM-signalerna. Detta för att man

från CPU:n via SPI ska kunna ställa in lämpliga värden på jämförelseregister för varje enskild PWM-

signal. Det finns dock några gemensamma register i varje block som kommer gälla för alla PWM-sig-

naler i det enskilda blocket, nämligen registret för hur stor räknaren ska vara samt vilken skalning av

klockan som ska göras. 
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Figur 25: Loop för inläsning av jämförelseregister i PWM-block

Figur 24: Beräkningar av hur stora registren för jämförelsevärdena behöver vara
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3.3 Stegmotorsstyrning

Stegmotorstyrningen är implementerad för att driva två typer av drivsteg, det ena är ett step/dir-drivs-

teg och det andra ett mikrostegnings drivsteg. Båda styrningarna finns implementerade i ett och samma

funktionsblock, se figur 27, då det behövs i stort sätt samma uppbyggnad av kod för båda funktionerna.

3.3.1 Generella delar av styrblock

De gemensamma delarna innefattar tre block, ett supportblock som innehåller adresser till funktioner-

na, ett block som skapar acceleration och ett block som räknar positionen, se figur 28. 
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Figur 26: Hur ett implementerat PWM-block ser ut som symbol

Figur 27: Övergripande bild över blocket för stegmotorsstyrningen
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Supportblocket är uppbyggt för att hantera adresserna och kommunikationen via SPI. 

Adresser som finns att skriva till är  Acceleration, Bör_hastighet, Steglängd  och  Konfiguration. Det

finns även register att läsa som innehåller feedback signaler från systemet, dessa är Motor_position och

Status. 

För att kunna få en överblick över hur systemet är tänkt att fungera ritar vi upp hur alla register ska an-

vändas, se figur 29. På grund av förskjutningarna mellan de olika registers mest signifikanta bit kan vi

skapa de olika funktionerna som behövs för att skapa rampfunktionen och positionsräknaren. 

Nästa  steg  är  att  skapa  blocket  för  acceleration.  Insignal  Acceleration  adderas  till  utsignalen

Aktuell_hastighet. Utsignalen jämförs sedan med insignalen Bör_hastighet. Om Bör_hastighet  är stör-

re än noll och utsignalen är större än Bör_hastighet sätts utsignalen till att vara lika med Bör_hastighet,

annars fortsätter insignalen Acceleration att adderas till utsignalen, se figur 30. 
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Figur 29: Registeruppbyggnad för gemensamma styrregister för drivstegsstyrning

    Support-block Acceleration-block         Position-block

    SPI_insignaler      SPI_Utsignaler            Acceleration     Aktuell_hastighet             Aktuell_hastighet        Intern_step

    Status                        Acceleration            Bör_värde              Max_hastighet            Steg_längd                   Intern_dir

    Motor_position             Bör_värde                                          Noll_hastighet                                                        µSteg

                                        Steg_längd                                Fullsteg

                                    Konfiguration                                                                                                           Motor_position

Figur 28: Översikt av gemensamma block för motorstyrning
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Det finns en till jämförelse, denna avser att sänka Aktuell_hastighet ifall man ändrar på Bör_hasighet

under körning. Detta sker genom att man använder sig av den interna signalen senaste_Bör_hasighe-

ten. Om den skiljer sig från den aktuella Bör_hasighet och Aktuell_hastighet är större än Bör_hastighet

så kommer Aktuell_hastighet att sänkas med det värde som Acceleration innehar. 

Samma procedur appliceras även i fallet om Aktuell_hastighet antar ett negativ värde. Om vi då ritar

upp beroendet av de olika signalerna, se figur 31, så ser vi hur Aktuell_hastighet beror på insignalerna.
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Figur 31: Hur accelerationsblockets register beter sig under acceleration
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Figur 30: Jämförelse för skapande av utsignalen Aktuell_hastighet
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Det finns också ett special fall när Bör_hastighet sätts till noll. När den sätts till noll så kommer Aktu-

ell_hastighet sänkas och när den är strängt lägre än acceleration så kommer Aktuell_hastighet att sättas

till noll. Detta är implementerat för att  Aktuell_hastighet  inte ska hoppa runt noll utan verkligen bli

noll. 

Ut från blocket kommer även statussignaler för när Aktuella_hastighet kommit upp i maxfart och när

den står på noll. Dessa signaler är implementerade för att kunna ge feedback till applikationsanvända-

ren i ett senare skede.

Det sista av de gemensamma blocken, positionsblocket, innehåller räkneverket för att bestämma den

aktuella motorpositionen. Insignalerna  Aktuell_hastighet  adderas med utsignalen  Motor_position,  när

FS och µSteg bitarna av Motor_position är större än  Steglängd skickas interna step och dir signaler

som används för att skapa stegpulser till drivstegsstyrning, se figur 32. Förutom dessa skickas även bi-

tarna för FS och µSteg ut för att kunna användas till drivstegsstyrning. 
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Figur 32: Stegpulser beroende av motorpositionen

0 2 4 6 8 10 12

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Motor position

Dir

Step

Antal räkneoperationer på registret för motor positionen

S
te

g
lä

n
g

d



Utvecklingsmetodik för styrning av stegmotorer med en FPGA  3. Implementation

3.3.2 Specifikt för Step / Dir-drivsteg

Tillsammans med den gemensamma uppbyggnaden av blocket är denna funktion mycket enkel. Det är

egentligen enbart en tillståndsmaskin, se figur 33, med principen first-in first-out (FIFO) innan första

tillståndet som aktiverar stegpulsen. Detta FIFO används på grund av att man inte ska tappa några sig-

naler som redan är uppräknade när man kör snabbare än vad drivsteget egentligen klarar av. Om så

ändå skulle ske och kön blir full sätts en flagga som indikerar att något blivit fel, detta sköter dock inte

FPGA:n och således ligger ansvaret på applikationsanvändaren om flaggan skall användas. Det går

även att ställa in längden på hur lång en stegpuls skall vara. Detta löses genom att en konstant läggs på

räknarna som har hand om sSEND_STEP och sSTOP_SEND tillstånden. Konstanten som ska användas

kan anta ett värde mellan 0-31. Tiden T för hur lång en stegpuls blir räknas då ut enligt följande:

T=
(33+33∗Konstant )

clk

Kortast och längsta tiden för en stegpuls med en klocka på 32 MHz blir då:

T=
(33+33∗0)

32∗106 =1.031 µs

T=
(33+33∗31)

32∗106 =33 µs
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Figur 33: Visar tillståndsmaskinen för stegpulsgenerering
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3.3.3 Specifikt för mikrostegnings drivsteg 

Genom att använda bitarna för FS och µSteg från det gemensamma blocket kan man få fram PWM-

signaler som ger något som liknar en sinusvåg eller cosinusvåg. Detta löses med ett kalkylprogram, en

mif-fil och Quartus megafunction för ROM-minnen. Man börjar med att generera en tabell i sitt kalkyl-

program. Efter detta kopierar man in tabellen och redigerar den till mif-format, se figur  34. Därefter

följer man stegen i megafunction, sedan är ROM-minnet klart för att implementeras. Att skapa minnen

har även fördelen att det belastar minnesdelen av FPGA:n och inte logikdelen, vilket gör att man inte

inkräktar på utrymme för logiknät i FPGA:n. 
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Figur 34: Cosinus-tabell i mif-format
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När värdena är hämtade från minnet så går det in i en PWM-funktion som jämförelseregister för två

PWM-utgångar. Dessa PWM-utgångar använder sig utav jämförelseregister för att sätta driftcykeln på

utsignalerna. Värdena som är implementerade i koden för sinus- och cosinus-tabellen ger ett jämförel-

seregister på nio bitar, se figur 35. Hastigheten som de båda jämförelseregistren byter värde med be-

stäms av den interna step-signalen i det gemensamma blocket. Detta för att synkronisering av funktio-

nen ska underlättas. Bland annat så skickas en läs-signal till minneselementen två klockcykler innan

det nya värdet ska hämtas. Detta för att synkroniseringsfel inte ska uppstå. Anledning till att läs-signa-

len skickas två klockcykler innan är att minneselementen innehåller två vippor som fördröjer signalen. 
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Figur 35: PWM utgångar för mikrostegning med två olika µstegslängder
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4 Resultat

Detta kapitel visar och diskutera resultatet av de implementerade funktionerna tillsammans med förslag

på förbättringar.

4.1 Utsignaler för stegmotorstyrning

För stegmotorstyrningen finns efter implementationen möjlighet att använda två olika drivsteg. Man

kan använda både step/dir styrningen och mikrostegningsstyrningen samtidigt, se figur 36, dock skulle

stegmotorerna bete sig lite olika beroende på att mikrostegstyrningen inte hann bli helt färdigt under ti-

den för arbetet.  
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Figur 36: Visar utsignaler för step/dir och en av PWM-signalerna för mikrostegning vid acceleration
från stillastående
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4.1.1 Step / Dir

Vid körning med step/dir-signalerna återfås efter  implementationen ett  nästan symmetriskt  pulståg.

Skillnaden går att se, se figur 37, mellan första och andra pulsen från nollpunkten sett. Skillnaden beror

på jämförelsen som sätter den aktuella hastigheten till noll. Vilken skillnad som uppkommer mellan

första och andra pulsen på den bromsande sidan bestäms av vilket värde den aktuella hastigheten hade

som max hastighet innan den började bromsa samt vilken acceleration som används. För att illustrera

hela förloppet följer vi den svarta linjen som fått namnet ACC, se figur 37. Längst åt vänster är hastig-

heten konstant moturs, sedan bromsas motorn ner till noll. Efter det börjar accelerationen medurs för

att slutligen nå samma konstanta hastighet fast medurs istället. 
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Figur 37: Visar step/dir signaler för en motor som går i fullfart medurs till att gå full fart moturs
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4.1.2 Inställning av steglängd

För att verifiera att stegpulsen följer den uppsatta ekvationen för minimal och maximal stegpulslängd,

initierades registren till att producera fler pulser än vad funktionen klarar av att ta tillvara på. Vilket gör

att FIFO:t alltid är fullt. När vi sedan ställer in stegpulsen till att vara minimal ser vi, se figur 38, att

pulsen är 1,03 µs vilket även var det uträknade. Det som även blir tydligt här är att det drivsteget, som

är ett snabbt ombyggt drivsteg för att klara TTL-kretsar spänningsnivåer, som använts har för uppgiften

alldeles för stora kondensatorer på ingångarna, vilket ger väldigt långsamma flanker istället för den

fyrkantsvåg som skickas ut från FPGA:n. 
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Figur 39: Step-signal när tiden för stegpulsen har maximal längd

Figur 38: Step-signal när tiden för stegpulsen har minimal längd
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Om vi kollar på stegpulsen när den har maximal längd istället, se figur 39, ses ett av problemen som

finns på CPP-kortet när arbetet genomfördes. Stegpulsen har en längd på 33.2 µs vilket är mer än det

uträknade 33µs. Problemet uppkommer av att ingångsklockan till FPGA:n inte ger exakt samma fre-

kvens hela tiden. Möjliga problem till detta är att klockan inte är rätt inställd i CPU:ns PLL eller att det

blir för mycket störningar på ledningsbanorna. För att undkomma detta problem skulle man kunna leta

upp felet eller klocka FPGA:n med en egen kristall. 

4.1.3 Mikrostegning

Under arbetet fanns det inte tillräckligt med tid att implementera allt som hör till mikrostegningen.

Dock implementerades viss logik tillsammans med de ROM som innehåller sinus och cosinus tabeller-

na. Dessa ger signaler som skulle kunna styra en stegmotor med hjälp av ett drivsteg för mikrosteg-

ning, men man skulle inte kunna läsa av motorpositionen från det inbyggda registret på grund av att det

är synkroniseringsfel i denna delen av konstruktionen. Om man ändå kollar på utsignalerna, se figur

40, figur 41, figur 42, figur 43, ser man tydligt hur det är tänkt att funktionen ska fungera i slutändan.

Oscilloskopet är inställt på high resolution mode vilket gör en medelbildning av signalerna för att tyd-

liggöra stegen på PWM-signalerna.
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Figur 40: Step-signal samt PWM-signaler med 1/2 mikrosteg 
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Figur 42: Step-signal samt PWM-signaler med 1/128 mikrosteg

Figur 41: Step-signal samt PWM-signaler med 1/4 mikrosteg
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4.2 PWM-blocket

Själva funktionen av PWM-blocket fungerar precis  som tänkt.  Dock finns det många fördelar och

nackdelar med att göra det mer eller mindre komplicerat. 

Om man vill kan man göra det mer dynamiskt där man måste ställa in skalning av klockan och hur stor

räknare man ska ha för varje enskild utsignal. Detta ger ett väldigt flexibelt PWM-block där man en-

dast skulle behöva ett block för alla PWM funktioner i hela konstruktionen. Dock skulle det bli pro-

blem med att  synkronisera  konstruktionen då flera  klockdomäner  används.  Alla  signaler  skulle  få

klockas in varje gång en förändring sker för varje enskild utsignal som ska till en annan klockdomän.

Det finns även fördelar med att bygga upp ett block där man endast ändrar på driftcykeln dynamiskt.

Detta gör att det blir väldigt simpla PWM-block där endast en adress används. Dock medför det pro-

blem med att ändra frekvensen på signalen. 

Därmed blir slutsatsen att det beror på vilken applikation man använder som får bestämma vilka funk-

tioner man ska kunna styra dynamiskt i PWM-blocket. 
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Figur 43: PWM-signaler för mikrostegning när stegmotor byter håll



Utvecklingsmetodik för styrning av stegmotorer med en FPGA  4. Resultat

4.3 Generella problem under projektet

De vanligaste felen som har uppkommit under arbetets gång har varit av två karaktärer, hårdvaru- och

ett-fel. På grund av att kommunikationen mellan CPP-kortet och PC:n skedde med en provisorisk in-

kopplad USB-sladd skedde det ett flertal gånger att stiften lossnade eller gick av till USB-sladden. Det

fanns även problem med JTAG:en för att programmera FPGA:n, detta på grund av långa sladdar. Dessa

problem har dock inte varit till mer besvär än att det varit lite frustrerande att löda om kopplingar.

Ett-fel som innebär att man på något ställe satt någon bit fel har dock varit till mer besvär. De flesta av

dessa fel har uppkommit i konstruktionen av drivstegsstyrningarna och har medfört stora problem med

att synkronisera systemet och erhålla rätt funktionalitet. För att försöka minimera dessa fel har register

och flödesschema ritats upp, dock hjälper det inte alltid att ha det uppritat utan man får sitta och ändra

på koden tills det blir rätt. 
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