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Sammanfattning
Fritidsbåtar har idag mycket elektronik som kräver batterikraft för att fungera. Utöver det

har elmotorer för framdrift på senare tid blivit allt mer populära och de ökar kraven på

batterikapacitet ytterligare. De batterier som används är nästan uteslutande bly-syrabatterier

och för att få ut det mesta av batterierna är det viktigt att de behandlas rätt. Med vetskap om

hur batterierna och elmotorn används och hur olika parametrar påverkar t.ex.

verkningsgrad och återladdning kan hela systemet optimeras och bli effektivare.

En ny elmotordrivning som skall kunna ersätta gamla dieselmotorer i segelbåtar är under

utveckling och den behöver testas och utvärderas. För att kunna utveckla elmotorsystemet

effektivt behövs elektronik som övervakar viktiga parametrar och loggar dessa. Vidare

behöver batteriernas laddningsstatus kunna övervakas och en metod att kontrollera

återladdning från propellern skapas. Elektronik för att åstadkomma detta skall skapas och

funktionen skall verifieras. 

För att skapa övervakningssystemet undersöktes först hur elmotorsystemet var uppbyggt

samt vilka parametrar som är viktiga att känna till för att utveckla det, övervaka batteriernas

laddningsgrad och styra propellerladdningen. Därefter utvecklades elektronik för att

övervaka de olika parametrarna del för del och sedan integrerades de olika delarna till en

enhet. Grundläggande mjukvara för att styra elektroniken och kommunicera med en dator

skapades och till sist verifierades de olika komponenternas funktion.

Resultatet är ett övervakningssystem som läser de nödvändiga parametrarna och presenterar

dem för användaren på en kontrollpanel. Grundläggande hårdvarunära programmering är

gjord men arbete återstår med att göra mer avancerad mjukvara. Enheten har möjlighet att

logga data med tillräcklig precision och skicka den till en dator via USB.
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Abstract

Leisure boats of today have a lot of electronics that needs battery power to work. In addition

to that electric propulsion systems have gotten more popular lately, which further increases

the demand for high battery capacity. The batteries used are mostly lead-acid batteries and to

get the most out of the batteries it is important to treat them right. To optimize the electric

system it is important to have knowledge of how the batteries and the electric motor are used

and which factors affect e.g. efficiency and recharging.

A new electric drive that can replace old diesel engines is being developed and needs testing

and evaluation. To efficiently develop the electric drive a monitoring system which reads and

logs important parameters is needed. Furthermore the state of charge of the batteries needs

to be monitored and a method for controlling recharging from the propeller created.

Electronics to achieve this needs to be created and and its function verified.

To create the monitoring system the electric drive was first studied and the parameters

needed for further development, monitoring of the batteries, and controlling of the propeller

charging were determined. Thereafter electronics for monitoring the different parameters

were created one by one and then combined to a unit. Basic software to control the

electronics and communicate with a computer was created and lastly the function of all the

components was verified.

The result is a monitoring system which reads the necessary parameters and present them to

the user on a control panel. Fundamental programming is finished but work is needed on

more advanced software. The unit is capable of logging data with adequate accuracy and send

the data to a computer over a USB-bus.
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1 Bakgrund

De flesta fritidsbåtar har idag ett relativt komplext elsystem med lanternor, belysning, kyl,

länspump, ankarspel m.m. Förbrukarna drivs för det mesta av en batteribank av bly-syrabatterier.

Vidare finns det många system på båten som man gärna övervakar med mätare, så som till exempel

bränslenivå, batterikapacitet, motorvarvtal, strömuttag och position.

En elmotordrivning för båtar som är under utveckling skall testas och utvärderas. En motor på 4

kW drivs av en batteribank på 100 Ah och 48 V vilken laddas genom landström, regenerering

m.h.a. propellern vid segling samt med solpanel. Till utvärdering och utveckling av denna lösning

behövs ett system som övervakar flera parametrar och loggar dessa. Ett sätt att styra

regenereringen från propellern behöver också skapas för att effektivisera propelleråterladdningen. 

Batterierna kan lätt lida permanent skada av över- eller underladdning och därmed snabbt bli helt

oanvändbara vid felaktig behandling. För att få ut det mesta ur de dyra batterierna är det viktigt att

man kontinuerligt övervakar deras laddningsstatus.
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2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med arbetet är att skapa ett övervakningssystem till den ovan nämnda elmotorlösningen.

Systemet skall möjliggöra kontinuerlig bedömning av batteriernas laddningsstatus, logga data för

utvärdering och vidareutveckling av elmotorsystemet samt tillhandahålla styrning av regenerering

via båtens propeller. Övervakningsenheten skall vara så pass flexibel att den kan användas för

andra liknande syften, till exempel att övervaka elsystemet på en generell segelbåt med inom- eller

utombordare. Vid avslutat arbete skall all nödvändig hårdvara finnas tillverkad och all hårdvaru-

nära programmering vara gjord. Verifiering av funktionen hos alla ingående komponenter skall

göras.
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3 Förstudie

3.1 Befintligt elmotorsystem

Det befintliga motorsystemet är monterat i en RJ85, en 28fots segelbåt på ca 2,3 ton, och syns i

figur 1 nedan. Motorn är en permanentmagnetiserad AC-motor (PMAC) tillverkad av Mars. Den

drivs med 48 V och har en märkeffekt på 4 kW. Motorn kan under korta stunder leverera effekt

upp till ca 10 kW vilket innebär att strömmar upp till säkringens begränsning på 200 A kan

förekomma.

För att styra motorn används en PMAC-kontroller som omvandlar 48 V DC till frekvensstyrd AC

och därmed reglerar varvtalet. Kontrollern är av typen Sevcon MilliPak SBPM. Motorkontrollern

kan även bromsa motorn varpå den tillvaratagna effekten matas tillbaka i batterierna.

Motorn är kopplad till en rak axel via en stum koppling och axeln driver en fällbar propeller med 13

tums diameter och 10 tums stigning.

Batteribanken består av fyra seriekopplade Tudor Rackpower RPA 12/100 vilka vid seriekoppling

ger en batterikapacitet på 100 Ah och 48 V. Batterierna är ventilreglerade (Valve Regulated Lead

Acid) och av AGM-typ (Absorbed Glass Mat).

3.2 Litteraturstudie

Den teoretiskt mest krävande delen av övervakningsenheten är förmågan att bedöma batteriernas

kvarvarande kapacitet (State of Charge, SOC) då denna påverkas av en mängd olika faktorer så som

temperatur, batteriets ålder, strömuttag etc. På grund av detta fokuserades litteraturstudien mest

mot batteriövervakningsartiklar. Vidare har mängder av datablad för olika kretsar och

komponenter studerats inför komponentval och implementation.

3.3 Bly-syrabatterier

Batterierna som driver motorn är av den vanliga bly-syratypen. De består av plattor av bly och
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blydioxid separerade av en elektrolyt av svavelsyra och vatten. När batteriet urladdas avgår

elektroner från blyplattan, minuspolen, och bildar blysulfat med svavlet i elektrolyten. Elektroner

tas upp av blydioxidplattan, pluspolen, som även den bildar blysulfat med elektrolyten. I ett helt

urladdat batteri består plattorna av blysulfat och elektrolyten av bara vatten. Vid laddning sker den

omvända processen och plattorna återställs till bly och blydioxid medan svavlet återgår till

elektrolyten i form av svavelsyra [1].

Blybatterier är robusta men känsliga för över- och underladdning. Laddas batterierna ur helt bildas

för mycket blysulfat som täpper igen plattornas porer och hindrar laddningsprocessen att äga rum.

Ett helt urladdat batteri är således förbrukat och kan inte laddas igen. Hur mycket ett batteri kan

urladdas utan att ta skada är olika för olika typer och fabrikat och gränsen ligger mellan cirka 50 %

– 80 % urladdning, d.v.s. 20 % – 50% SOC. Överladdas batteriet bildas syre och vätgas genom

elektrolys av vattnet och gasen läcker ur batteriet varvid dess kapacitet blir reducerad. Öppna bly-

syrabatterier kan återfyllas och skadas inte lika mycket av enstaka överladdningar medan stängda,

underhållsfria batterier av VRLA-typ som inte kan återfyllas lider permanent skada av

överladdning.

Ett AGM-batteris spänning varierar mellan ca 2,13 vid full laddning och 1,93 V när det är helt

urladdat [2]. Batterierna består ofta av flera celler i serie och den vanligaste typen har sex celler

vilket ger en spänning mellan cirka 11,6 V och 12.8 V. De fyra seriekopplade batterierna i

elmotorsystemet varierar således mellan cirka 46,3 V och 51,1 V. Denna spänning är även relaterad

till temperaturen och sjunker med cirka 5 mV/°C/cell, där °C är grader under 20 °C [3].

Alla blybatterier har även en självurladdning på cirka 2 % – 10 % per månad. Denna själv-

urladdning ökar markant vid ökad temperatur och minskar vid lägre temperatur. 

3.4 Bly-syrabatteriers laddningsnivå

För att se till att batterierna inte lider skada samt för att kunna bedöma elmotorns räckvidd är det

viktigt att veta batterierna laddningsgrad. Laddningsgradens benämns även SOC och mäts i

procent av den totala batterikapaciteten i Ah. Det finns flera olika sätt att bedöma laddningsgraden

som alla har olika för- och nackdelar.

Batteriets vilospänning som mätare

Batterispänningen varierar relativt linjärt med laddningsgraden och är således ett mått på hur

mycket kapacitet som finns kvar i batteriet. Dock gäller detta endast den öppna kretsspänningen,

det vill säga vilospänningen när ingen last är ansluten. För att mäta denna behöver lasten kopplas

bort helt under en längre period och denna metod är således inte lämpad att använda under drift.

Dock kan spänningens successiva stigning under kortare uppehåll i belastningen mätas och

användas för att uppskatta vilospänningen och därmed laddningsgraden [4].
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Batterispänningen under last som mätare

Batterispänningen under last är som sagt inte direkt relaterad till laddningsgraden, men bly-

batterier har dock en individuell specifik karakteristik som relaterar spänningen, laddningsgraden

och urladdningsströmmen. Känner man denna karakteristik kan man även under urladdning

bedöma laddningsgraden utifrån en känd kurva [5]. Genom empiriska mätningar kan dessa

urladdningskurvor bestämmas för det specifika batteriet.

Coulometrisk mätning

Genom att kontinuerligt mäta strömmen som går in och ut ur batteriet kan man om man utgår från

ett känt stadium räkna sig fram till den aktuella laddningsgraden. Problemet med denna metod är

att små fel kan ackumuleras över tid och ge stor missvisning om de inte korrigeras. Metoden tar i

sin grundläggande form inte hänsyn till om batteriet har åldrats och tappat kapacitet eller det

faktum att ett blybatteris kapacitet beror på hur stor urladdningsströmmen är [4]. Ackumulerade

fel kan dock avrådas genom att räknaren nollställs, manuellt eller automatiskt, vid kända

laddningsgrader och faktorer för att kompensera för strömuttag och batteriets hälsa (State of

Health, SOH) kan implementeras [6].

Parametrar att mäta och noggrannhet

De parametrar som behöver mätas för att kunna använda de tre nämnda sätten att uppskatta

laddningsgraden är spänning, ström och temperatur. Med dessa tre parametrar kända kan man i

mjukvara tillämpa en kombination av metoder för att så korrekt som möjligt bestämma

laddningsgraden.

Spänningen bör mätas så exakt som möjligt då en liten variation i spänningen ger stor skillnad i

laddningsgrad. Spänningen bör på ett 12 V-batteri mätas med en noggrannhet på minst 0,1 V [5]

men gärna med högre noggrannhet framförallt då spänningen används för att kompensera för fel i

den coulometriska räkningen. För att kunna bestämma laddningsgraden med 1 % noggrannhet

behövs en upplösning som motsvarar batteriernas totala spänningsområde genom 100, d.v.s. cirka

0,05 V.

Strömmen behöver mätas noggrant för att minimera de fel som lätt ackumuleras vid coulometrisk

räkning. Batteriernas stora självurladdning gör dock att mätfelet vid små strömmar kan vara

relativt stort innan detta fel blir större än den kompensation för självurladdning som ändå behöver

göras. En upplösning på ±50 mA vid låga strömmar och ±200 mA vid högre strömmar anses räcka.

Temperaturmätning används för att uppskatta självurladdningen samt kompensera spänningens

relation till laddningsgraden. Då spänningens upplösning är 5 mV och temperaturkoefficienten är

5 mV/°C/cell anses en upplösning på ±1 °C vara tillräcklig.
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3.5 Återladdning via propellern

För att kunna ladda batterierna ute till sjöss är båten beroende av solpaneler och laddning från

propellern vid segling. Genom att låta propellern medrotera vid segling och använda motorn som

generator kan värdefull energi lagras tillbaka in i batteriet. Då motorn är utrustad med en propeller

med infällbara blad krävs en viss rotationshastighet på axeln för att bladen skall hållas ute av

centrifugalkraften och inte fällas in av trycket från det förbiflödande vattnet. Försök som har gjorts

visar att propellern kräver minst 4,3 knops hastighet för att hållas i rotation och att det obelastade

varvtalet beror på hastigheten enligt figur 2.

Motorkontrollern har en ingång för en bromssignal som vid variation mellan 0 V – 5 V ger 0 % –

100 % bromsverkan. Energin som tas från axeln vid bromsning matas tillbaks in i batterierna.

Bromsas axeln för mycket kommer varvtalet att sjunka för mycket och propellern att fällas in, men

bromsas axeln för lite går man miste om värdefull laddning. Genom att kontinuerligt mäta

propellerns varvtal och båtens hastighet kan en lagom bromsnivå beräknas i mjukvara och

laddningen därmed optimeras. Vidare kan återladdningen helt automatiserat så att mjukvaran

automatiskt varvar upp motorn och fäller ut propellern när tillräcklig hastighet har uppnåtts och

laddningen därmed startar automatiskt.
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4 Genomförande

4.1 Metoder

Arbetet skedde genom successiv utveckling av olika delsystem. Först ställdes en kravspecifikation

upp, sedan gjordes en övergripande analys av vilka delar som skall ingå i systemet och slutligen

utvecklades dessa delar en efter en. En basplattform med lämplig mikrokontroller, skärm och

några knappar utvecklades först för att ha som grund för implementation av de olika sensorerna.

När alla delar av systemet fungerade var för sig styrdes arbetet över till att konstruera kretskort

som integrerade de olika delarna. När kretskorten var utvecklade och monterade påbörjades

programmering av mjukvara för att binda ihop de olika delarna. Slutligen testades och justerades

systemet i laboratoriemiljö för att verifiera att alla olika hårdvarukomponenter fungerade som

tänkt.

4.2 Verktyg

Utvecklingen skedde i labbmiljö på KTH med de verktyg som fanns tillgängliga. För att utveckla

kretsscheman och mönsterkort användes EAGLE från CadSoft, för matematiska beräkningar

användes MATLAB av The MathWorks, och för mjukvaruutveckling och programmering av mikro-

kontroller  användes AVR Studio från Atmel Corporation. De mätinstrument som har använts är

bland annat FLUKE 123 ScopeMeter, varvtalsmätare Lutron DT-2234B och digital multimeter

Thurlby 1905a. Mönsterkorten är tillverkade av COGRA Pro AB och all montering och lödning är

gjord för hand.

4.3 Kravspecifikation

För att kunna arbeta effektivt mot rätt mål översattes syftet med arbetet till en kort och konkret

kravspecifikation med hänsyn till de rådande omständigheterna.

Systemet skall:

! Mäta ström med 50 mA noggrannhet från 0 A till 3 A

! Mäta ström med 200 mA noggrannhet från 3 A till 200 A

! Mäta spänning med 50 mV noggrannhet mellan 40 V och 60 V

! Mäta temperatur med 2 °C noggrannhet mellan -20 °C och 70°C

! Mäta motorvarvtal med 10 varv/min noggrannhet mellan 0 varv/min och 2000 varv/min

! Mäta hastighet och position med GPS (Global Positioning System)

! Kunna ge ut signal för styrning av återladdning
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! Kontinuerligt presentera data till användaren

! Kunna logga minst 50 timmars användning av systemet

! Kunna uppskatta batteriernas laddningsnivå

! Ha ingångar för loggning av ytterligare minst fem analoga signaler

! Drivas av 12 V DC

! Inte dra mer än 1 A i aktivt läge och 100 mA i viloläge

! Kunna uppmärksamma användare på allvarliga fel

4.4 Komponentval

Alla ingående komponenter har valts med avseende på funktion, tillgänglighet, implementerbarhet,

dokumentation och pris.

Funktion

Komponenten måste självklart kunna utföra den uppgift den är ämnad för. Till exempel måste en

temperatursensor klara ett normalt spann på -20 – +70 grader celsius. Upplösningen på sensorer

måste vara tillräckligt bra för applikationen. 

Tillgänglighet

Komponenten måste vara tillgänglig inom rimlig tid. Det är fördelaktigt om den är vanlig och

således kan erhållas och ersättas enkelt vid eventuell skada.

Implementerbarhet 

Komponenten måste kunna implementeras i systemet på ett enkelt sätt. T.ex. är seriella gränssnitt

att föredra framför parallella då mikrokontrollern har begränsat antal I/O-pinnar (Input/Output).

Vidare måste komponenten karakteristik och begränsningar lämpa sig för miljön på båten.

Dokumentation

Vanliga kretsar samt kretsar från stora tillverkare är att föredra då utförlig dokumentation på dessa

är enkel att finna. Standardgränssnitt används så långt det går.

Pris

Projektets budget är mycket begränsad och komponenter får därför inte kosta allt för mycket.

Vidare måste priset hållas nere för att en eventuell senare produktion av systemet skall vara

lönsam.
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5 Systemets ingående komponenter

5.1 Översikt

Styrsystem består av en centralenhet, en kontrollpanel och sensorer. Enheten och dess inkoppling

till elmotorn ses i figur 3 nedan.

Centralenheten innehåller all elektronik och är kopplad till sensorerna och panelen via kablar. De

sensorer som är implementerade i dagsläget är sensorer för varvtal, temperatur, spänning, ström,

hastighet, position och växelläge. En utsignal som kontrollerar återladdningen är kopplad till

motorstyrningen. Vidare finns kontakter för ett antal analoga och digitala in- och utgångar som

enkelt kan implementeras i såväl mjuk- som hårdvara. Systemet styrs och konfigureras från

kontrollpanelen som även presenterar data för användaren. Enheten kan kommunicera via USB

(Universal Serial Bus) och ett uttag för att implementera seriekommunikation med det marina

NMEA-protokollet (The National Marine Electronics Association) är förberett.

5.2 Centralenheten

Centralenheten består av en aluminiumlåda innehållande tre separata kretskort staplade på

varandra och förbundna med kablar. Det nedersta kortet innehåller huvudkontrollern,

mittenkortet rymmer skrymmande komponenter och det översta kortet sköter batteri-

övervakningen. Anledningen att ha batteriövervakningen separat är att den behöver vara igång
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Figur 3: Schematisk bild av systemet



kontinuerligt och således har krav på låg strömförbrukning. De tre kretskorten syns i figur 4 och 5

nedan och mönsterkorten återfinns i bilaga A.

Huvudkortet (nederst) är byggt kring en Atmel AVR-processor av modell ATmega128. På detta kort

ryms bland annat mikrokontrollern, strömförsörjning, elektronik för drivning av LCDn (Liquid

Crystal Display), kontakter för inkoppling av sensorer och anslutning till kontrollpanelen

Expansionskortet (mitten) innehåller de skrymmande komponenterna: GPS-modul, SD-kort,

(Secure Digital) piezosummer och USB-modul. USB- och GPS-modulerna kommunicerar med

huvudkortet via UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) och SD-kortet

kommunicerar via SPI (Serial Peripheral Interface).

Batteriövervakningskortet (överst) bygger på en strömsnål ATtiny861 och har sin egen

strömförsörjning. Kontrollern läser kontinuerligt av batteribankens spänning, ström och

temperatur för att uppskatta dess laddningsnivå. Aktuell data skickas via SPI till huvudkontrollern

när den är igång.
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Figur 4: Kretskorten



Huvudkortet

Huvudkortets utgör basen av systemet och schemat för detta återfinns i figur 6 samt i bilaga B.
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Figur 6: Huvudkortets kretsschema

Figur 5: Monterade kretskort



Hjärtat i systemet är en ATmega128 som återfinns i mitten på schemat och har avkoppling och

klockkristaller till vänster. Längst upp till vänster finns strömförsörjningen för både 5 V och 3,3 V.

Vidare medurs syns kontakten för LCDn samt elektronik för att styra bakgrundsbelysning och

kontrast. Vidare ned längs högra sidan ses kontakter för växellägessensor, PWM-utgång (Pulse

Width Modulation), SPI, knappsats, koppling till expansionskortet, varvtalssensor och ISP (In

System Programmer). Till vänster ses kontakter för inkoppling av analoga signaler och

strömförsörjning samt drivelektronik för en generell 12V-last och piezosummern.

Expansionskortet

Expansionskortet, vars schema syns i figur 7 samt i bilaga B, innehåller GPS-modul, SD-kort, USB-

modul, piezosummer, NMEA-utgång samt en generell I/O-kontakt.

Batteriövervakningskortet

Batteriövervakningen sker av en separat mikrokontroller för att den skall vara vara igång

kontinuerligt och därmed behöver vara så strömsnål som möjligt. Kopplingsschemat för kretsen

syns i figur 8 nedan samt i bilaga B.
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Figur 7: Kretsschema för expansionskortet



Kretsen är byggd kring en ATtiny861 som övervakar spänning, ström och temperatur samt

kommunicerar med huvudkortet via SPI. Strömförsörjningen syns till höger, shuntförstärkarna

INA204 överst och kontakter för temperatursensorer till vänster. 

5.3 Sensorer

AD-omvandling och upplösning

Både ATmegan och ATtinyn har inbyggda 10-bitars AD-omvandlare med flera kanaler som

används för att läsa av olika sensorer. Referensspänningen är på ATmegan valbar till 2,56 V eller 5

V och och på ATtinyn till 1,1 V, 2,56 V eller 3,3 V. Den minsta spänningsdifferensen som kan mätas

av AD-omvandlaren är referensspänningen genom 2 upphöjt i antal bitar, t.ex. med 10-bitar och 1,1

V referensspänning blir upplösningen 1,1 V / 1024 ! 0,001 V.

Med mjukvara kan emellertid denna upplösning ökas till godtyckligt antal bitar. Genom att ta t.ex.

16 samplingar, addera dessa och sedan dela summan med fyra har upplösningen ökats från 10 till

12 bitar [8]. Detta fungerar genom att brus i signalen gör att sampling av en signal som ligger mitt

emellan två av AD-omvandlarens upplösningssteg kommer samplas som det övre steget hälften av

gångerna och det undre steget andra hälften. Denna metod används genomgående i alla AD-

omvandlingar (Analogue to Digital) för att uppnå 12-bitars upplösning.
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Figur 8: Kretsschema för batteriövervakningskort



Spänning

Spänningen mäts av ATtinyn som drivs på 3,3 V. För att mäta spänningen används enkel

spänningsdelning för att få ner den höga nivån till 3,3 V. Kretsen för spänningsmätningen ses i

figur 9.

Batterispänningen som kan vara max ca 60 V delas ned till 3,3 V genom 1 %-motstånden R45 och

R44. Detta ger med 12-bitars AD-omvandling en upplösning på 0,0146 V. Då batterierna endast

kan variera mellan ca 40 V och 60 V kan upplösningen ökas genom att området 0 V – 40 V klipps

bort. Spänningsreferensen U$1 som ger en stabil spänning på 2,5 V delas ned till 2,2 V genom

trimpotentiometern R2. AD-omvandlingen görs sedan med differentialmätning mellan 2,2 V och

3,3 V vilket ger en teoretisk upplösning på 0,00488 V. Kondensatorn C32 bildar tillsammans med

R45 ett lågpassfilter. Transientskyddsdioden D2 är till för att skydda kretsen från både positiva och

negativa transienter som kan uppkomma på batterispänningen vid t.ex. start och stopp av motorn.

Temperatur

Temperatursensorn är en linjär aktiv termistor av modell Microchip MCP9700. Sensorn lämnar en

spänning som utsignal och har en temperaturkoefficient på 10 mV/°C. Noggrannheten är ±1 °C

mellan -40 °C och +125 °C [9].
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Figur 9: Spänningsmätningskrets



Kretsen är epoxiingjuten och monterad i änden på en sladd så att den kan placeras i batteriernas

närhet, vilket ses i figur 10.

Hastighet

Hastighet och även position erhålls genom en GPS-modul av modell Globalsat EM-408 vilken ses i

figur 11 nedan. Modulen kopplas till ATmegan genom USART1 och kommunicerar med protokollet

NMEA 0183. 

GPS-modulens signaler RX (stift 3) och TX (stift 4) kopplas till ATmegans TXD1 respektive RXD1.

EM-408 drivs med 3,3 V och därför spänningsdelas 5 V-signalen TXD1 från ATmegan ner med

motstånden R2 och R3. Kontakten NMEA_OUT är till för att systemet som helhet skall kunna

kommunicera med andra enheter via valfritt NMEA-protokoll.
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Figur 10: Temperatursensor

Figur 11: GPS-modul med kopplingsschema



Ur EM-408 fås hastighet, position och tid men ytterligare parametrar som elevation, antal låsta

satelliter, precision etc kan utläsas vid behov. Modulens upplösning är i hastighet på 0,1 m/s, i

position ner till 5m och i tid 1 "s [10]. För att enheten skall kunna placeras inbyggd ansluts den till

en extern antenn.

Varvtal

Varvtalet mäts genom en halleffektsensor av typ Infineon TLE4906L [11]. På propelleraxeln fästs

en liten permanentmagnet och sensorn, som är ingjuten i epoxi och monterad på en sladd enligt

bild 12 nedan, monteras några millimeter från magneten.

När magneten passerar förbi sensorn ger den en signal till ATmegans tidsstämplingsenhet (Input

Capture Unit) ICP3. Med en klockfrekvens på 8 MHz kan tider ned på nanosekundnivå mätas, så

en noggrannhet på 10 varv/min är inga problem att uppnå.

Ström

Strömmen mäts över en shunt som ger 50 mV spänningsfall vid 200A och är monterad mellan

batteriets pluspol och matningskabeln. Två stycken shuntförstärkare av modell TI INA204 mäter

spänningen över, och därmed strömmen igenom, shunten i varsin riktning. Förstärkarna har 50

gångers förstärkning och är inkopplade enligt figur 13. Shunten ansluts i kontakten uppe till höger

och de två signalerna som går nedåt är inkopplade till ATtinyns AD-omvandlare.
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Figur 12: Halleffektgivare



Signalen från shunten filtreras innan INA204 av R5, R24 och C35 som bildar ett lågpassfilter med

brytfrekvensen 87 Hz. Signalen ut från förstärkaren filtreras ytterligare av R27, R25, C8 och C37

som ger en brytfrekvens på 16Hz.

ATtiny861 mäter signalen med differentialsteget som kan förstärka signalen med ytterligare 8, 10,

20 eller 32 gånger. Detta görs för att upplösningen skall kunna ökas vid låga strömmar som ger

mycket lågt spänningsfall över mätmotståndet. Vid användande av 1,1 V spänningsreferens i alla

fall utom vid maximal ström erhålls en teoretisk upplösning enligt tabell 1 nedan.

Förstärkning Referensspänning Strömområde Upplösning

32x50 1,1 V 0 A – 2,75 A 0,671 mA

20x50 1,1 V 2,750 A – 4,4 A 1,07 mA

8x50 1,1 V 4,4 A – 11 A 2,68 mA

1x50 1,1 V 11 A – 88 A 21,5 mA

1x50 2,56 V 88 A – 205 A 50.0 mA

Tabell 1: Strömmätningens teoretiska upplösning

I praktiken kan dock dessa upplösningar inte nås på grund av störningar i signalen vid de höga

förstärkningarna.

5.4 Loggning

Datalagring

Mätdatan lagras kontinuerligt på ett SD-kort på 1GB. Minneskortet är kopplat till mikrokontrollern

enligt figur 14 nedan.
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Figur 13: Strömmätningskrets



Data läses och lagras på minneskortet via SPI enligt Sandisks SPI-standard Fel: Det gick inte att

hitta referenskällan.

Överföring till PC

Överföring av loggad data till PC sker genom en USB-modul av modell FTDI UM232R vilken kan

ses i bild 15 nedan. Data skickas via ATmegans USART0 till UM232R som skickar datan vidare på

USB-bussen.

5.5 Laddningsstyrning

Hårdvaran för att styra återladdningen är mycket enkel då den endast använder sig av ATmegans

inbyggda pulsbreddsmodulering (PWM). En PWM-signal reglerar bromssignalen och en annan ger

en trottelsignal för att kunna fälla ut propellern automatiskt. PWM-signalerna varieras för att ge

mellan 0 V – 5 V utsignal till motorkontrollern. 
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Figur 15: USB-modul med kopplingsschema

Figur 14: SD-kort med kopplingsschema



5.6 Användargränssnitt

Översikt

Kontrollpanelen består av en dosa med en skärm, fyra knappar och en ratt och syns i figur 16. Den

grafiska skärmen kan presentera data för användaren i form av grafer, siffror och symboler. De fyra

knapparna kan användas för att t.ex. gå in och ut ur menyer, tända och släcka

bakgrundsbelysningen m.m. Varje knapp kan dynamiskt tilldelas en funktion som presenteras med

en symbol på skärmen strax bredvid. Ratten, som även fungerar som tryckknapp, kan roteras med-

och motsols och användas för att snabbt sätta värden på parametrar eller stega igenom menyer.

Skärm

Skärmen som presenterar data för användaren är en monokrom LCD-skärm av modell Lumex

LCM-X12864GXX som har 128x64 pixlar och bakgrundsbelysning. Skärmen är kopplad till

huvudkontrollern via ett parallellt gränssnitt, KS0180, med åtta datalinor och sex kontrolllinor

enligt figur 17.
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Figur 16: Kontrollpanel



Bakgrundsbelysningen begränsas till 4,5V och 300 mA av R26 och slås av och på genom Q4 som är

en n-kanals FET. Kontrasten kontrolleras genom den digitala potentiometern MCP41010 som

justeras från mikrokontrollern via SPI. Kontrastens normalläge justeras via trimpotentiometern

R6.

5.7 Shuntboxen

Strömshunten, säkringen och DC-DC-omvandlaren är monterade i en tät plastlåda enligt figur 18

nedan. Till vänster syns säkringen, i mitten DC-DC-omvandlaren och till höger shunten. I lådan

monterades även en elektrolytkondensator på 68 µF mellan batteriets poler för att jämna ut

strömmenspikar och på så sätt förbättra förutsättningarna för korrekt strömmätning.
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Figur 17: LCD-modul med kopplingsschema

Figur 18: Strömboxen



5.8 Mjukvara

Den mjukvara som har skapats är bara grundläggande och hårdvarunära. Vidare utveckling av

mjukvara med högre nivå kan göras utan egentlig kunskap kring hårdvaran då all funktionalitet

finns att tillgå med enkla funktioner så som t.ex. voltageRead() etc. Följande funktioner är

implementerade:

! Mätning av spänning, ström, varvtal och temperatur med sensorer.

! Kommunikation med GPS-modul och läsning av GPS-data

! USB-kommunikation med dator

! Kommunikation mellan processorerna

! Läs och skrivmöjligheter för SD-kort

! Styrning av LCD inklusive bakgrundsbelysning och kontrast 

! Läsning av knappar och rotationsenkoder

! Möjlighet att avge ljud med summern

! Utsignal för laddningsstyrning

! Enkel coloumetrisk räkning för att bedöma laddningsgraden
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6 Resultat

6.1 Testrigg

För att testa systemet och den grundläggande mjukvara som gjorts kopplades motorn och

batterierna upp i labbmiljö. Allt kopplades ihop enligt schemat i figur 3 på sida 9 och denna

labbuppställning syns i figur 19 nedan. De olika sensorerna kalibrerades och verifierades sedan var

för sig mot referensinstrument.

6.2 Sensorverifiering

Spänning

Spänningen varierades med ett labbaggregat mellan 40 V och 60 V och mättes med ATtinyn samt

med en digital multimeter av modell Thurlby 1905a. Sensorns mätvärde visade sig överensstämma

väl med multimeterns över hela området.
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Figur 19: Labbuppsättning



I det för batteriövervakningen viktiga området mellan 47,2 V och 51,2 V gjordes ytterligare

mätningar med kortare intervall och resultatet återfinns i figur 20 ovan. Som synes uppfyller

mätningarna med råge kravet på ±5 mV över hela batteriernas arbetsområde.

Temperatur

Temperaturproben placerades tillsammans med en spritfylld laboratorietermometer i ett glas med

70-gradigt vatten enligt figur 21 nedan. Temperaturproben och termometerns känselkropp

placerades mot varandra i botten på glaset och glaset hölls stilla. Allt eftersom temperaturen i

vattnet sjönk avlästes termometern och sensorn och resultatet nedtecknades vid var tionde grad.

Glaset fylldes sedan med isvatten och samma procedur upprepades medan isen smälte.
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Figur 20: Spänningsmätning
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Det var tydligt att termometern och sensorn hela tiden höll sig inom en grad från varandra och vid

varje datainsamlingspunkt, förutom vid - 5°C, var de helt lika vilket kan ses i figur 22 nedan.

Hastighet

GPS-modulen ger enligt databladet [10] en noggrannhet i hastighet på 0,1 m/s och en

positionsnoggrannhet på 5 m. Positionen från GPS-modulen har verifierats genom att GPS-

koordinaterna har tagits ut på en satellitbild och bedömts stämma väl överens med

laboratorielokalens position. Inga tester för att verifiera hastigheten har utförts utan modulen

antas ge specificerad precision. 
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Figur 21: Test av temperatursensor

Figur 22: Temperaturmätning
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Varvtal

På motorns axel tejpades en magnet och en svart skiva med en vit rand. Halleffektgivaren

smältlimmades fast cirka 2 mm från magneten enligt figur 23 nedan. Varvtalet mättes sedan med

givaren och en optisk varvtalsmätare av modell Lutron DT-2234B vid 12 olika varvtal från ca cirka

100 till 1800 varv/minut.

Resultatet, vilket syns i figur 24 nedan, var att värdet från de två olika mätarna aldrig skiljde sig

mer än 7 varv/minut.

Ström

För att mäta strömmen användes ett kraftigt precisionsmotstånd på 0,02 ohm och en precisions-

voltmeter med arbetsområde 0 mV – 60 mV. Motståndet kopplades i serie mellan mätmotståndet
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Figur 23: Test av varvtalsmätare

Figur 24: Varvtalsmätning
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och batteriets minuspol och voltmetern kopplades över motståndet. Motorn kördes på varierande

varvtal för att därmed variera strömuttaget mellan 0 A – 3 A. För att kalibrera mätningen även i

laddningsriktningen laddades sedan batterierna med ett variabelt labbaggregat och mätningarna

upprepades. 

Strömmätningen kalibrerades för mätning med 1.1 V referensspänning och 8x50 respektive 1x50

gångers förstärkning. De högre förstärkningarna ansågs inte ge någon förbättrad upplösning på

grund av ökat brus. 8X50 gångers förstärkning används vid strömmar mellan 0 A – 1 A medan

1x50 gångers förstärkning används från 1 A – 3 A.

Resultatet av mätningarna för urladdning och laddning syns i figur 25 respektive 26 nedan.

I figur 25 ser man att strömmätningen vid urladdning ligger inom ±10 mA från det korrekta värdet

från 0 A  till ca 1 A för att sedan öka något. Det relativa felet är vid låga strömmar kring 100 mA så

stort som 12% för att sedan avta och stabilisera sig kring 5 ‰ .

Figur 26 ovan visar strömmätningen vid laddning och även här finns ett större fel vid låga
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Figur 26: Strömmätning i laddningsriktning
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Figur 25: Strömmätning i urladdningsriktning
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strömmar. Felet är så högt som 23 mA, eller 16 %, vid 100 mA för att sedan avta snabbt och

stabilisera sig kring 10 ‰.

Resultatet anses lyckat och motsvara kraven med avseende på upplösning och exakthet vid

strömmar mellan 0 A – 3 A. Det finns ingen anledning att tro att resultatet blir annorlunda vid

större strömmar, tvärt om borde felet bli mindre då större strömmar ger en starkare signal och

därmed mindre inverkan från brus och störningar.

6.3 Verifiering av signal för laddningsstyrning

Motorkontrollern är i dagsläget inte konfigurerad för att ta in en bromssignal så inga skarpa

bromstest har utförts. För att verifiera att bromssignalen fungerar har endast ett enkelt test med

multimeter gjorts för att visa att signalen varierar mella 0 V – 5 V som den ska.

6.4 Verifiering av dataloggning och överföring

Loggning till SD-kort

Möjligheterna att spara och läsa rå data till och från minneskortet har verifierats med testmjukvara

men än finns ingen funktion för att spara ner faktisk mätdata. Räknar man med att 64 bytes lagras

var femte sekund så räcker det nuvarande kortet på 1GB till för att lagra 20 timmars datainsamling.

Kortet kan dock med största enkelhet bytas mot ett på till exempel. 8GB som skulle ge 170 timmars

loggning. 

Överföring till dator

Grundläggande kommunikation mellan systemet och en PC har implementeras. Mätdata skickas

med Slip-protokoll över USB och PC-mjukvaran plottar kontinuerligt mätdatan och lagrar den i en

fil. Ett exempel på plottning av data finns i figur 27 nedan.
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Figur 27: Dataplot



7 Slutsatser och vidare arbete

Syftet med arbetet var att utveckla hårdvara för att övervaka och logga elmotorns olika parametrar

och på så vis kunna vidareutveckla elmotorsystemet på ett effektivt sätt. Även funktionalitet för att

styra återladdningen skulle skapas. Hårdvaran i form av elektronik är konstruerad och funktionen

är verifierad. Kravspecifikationen som ställdes anses vara uppfylld, men det återstår arbete med

kapsling och montering. Vidare behövs sannolikt ny kalibrering av alla sensorer när elektroniken är

monterad i sin rätta kapsling. Strömmätningen behöver även verifieras för högre strömmar.

Vad elektroniken beträffar så är alla ändringar och förbättringar på kretsen som är gjorda under

utvecklingens gång införda i schemat och i mönsterkorten. Som prototyp fungerar elektroniken bra

men skulle systemet produceras i fler exemplar finns det många förbättringar att göra på

elektroniken. I största allmänhet kan kretsen ses över och komponenter bytas ut mot billigare och

mindre varianter. GPS-modulen kan bytas mot en utan inbyggd antenn som sparar både plats och

pengar. USB-modulen kan även den bytas mot en enklare och billigare krets. De kontakter som

använts är både dyra och i viss mån onödigt stora och skulle med fördel kunna bytas ut mot

mindre. LCD-skärmen skulle kunna bytas ut mot en med seriellt gränssnitt för att frigöra IO-

pinnar på ATmegan som kan användas till externt RAM-minne istället. Den linjära

spänningsregulatorn som ger 5 V till huvudkortet bör bytas mot en effektiv DC-DC omvandlare för

att eliminera de stora förlusterna som uppkommer framförallt då skärmens bakgrundsbelysning är

igång. För att bli kvitt förlusten i shunten, vilken till exempel uppgår till 5 W vid 100 A, skulle en

halleffektgivare kunna användas istället för att mäta strömmen.

Mönsterkortet ritades i tre plan och med ganska glest mellan komponenterna för att underlätta vid

laboration och modifiering, vilket inte behövs vid serietillverkning. Komponenterna skulle kunna

placeras mycket tätare för att göra det möjligt att få plats med allt på ett mindre kort. Vidare bör en

korrekt lödmask och komponenttryck skapas för att få en hållbarare och snyggare lösning.

All grundläggande maskinnära programmering är klar men mycket mjukvaruutveckling återstår,

dock är det utanför examensarbetets ram. Hårdvaran är utvecklad med tanke på framtida

funktioner som enkelt skall kunna implementeras med mjukvara.
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Bilaga B – Kretsscheman
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