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Ordlista

Gasspjäll Det system som kontrollerar gas�ödet till för-
bränningsmotorn med hjälp av ett ställbart
gasspjällsblad.

Trottel Se Gasspjäll

Aktuator Den mekanism med vilket ett reglersystem re-
glerar ett system. I detta fall en BLDC-motor
som används för att kontrollera ett gasspjäll.

Ställdon Se Aktuator

Intelligent aktuator En intelligent aktuator inkluderar elektronik
och processorkraft och får signaler som feed-
back från sensorer för sin reglering via CAN-
bussen.

Dum aktuator Den dumma aktuatorn innehåller ingen pro-
cessorkraft. Den styrs av en yttre kontrollen-
het och sensorinput från motorn.

Break-even
En ekonomisk term som syftar på när kostna-
den för de två systemen är lika stor.

Kommutering Processen att i ett antal motorlindningar slå
på och av strömmen enligt ett visst mönster
så att rotorns magneter attraheras och repel-
leras med hjälp av de skapade magnetfälten
och därför tvingas till en roterande rörelse.

BLDC Borstlös likspänningsmotor

PWM-signal Pulsbreddsmodulerad signal (Pulse Width
Modulation)
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Sammanfattning

Detta examensarbete behandlar kommutering av en BLDC-motor, borstlös lik-
spänningsmotor, med hjälp av FPGA, Field Programmable Gate Array. Det
jämför och diskuterar också skillnader mellan de �intelligenta� aktuatorer som
används av branchen idag med dumma aktuatorsystem och syftar till att bygga
kunskap kring ämnet.
Allt högre krav ställs på kommunikationen i ett fordon vad gäller hastighet och
datamängd och av denna anledning är det av stort intresse att utreda om ett
teknikbyte av ett driftkritiskt system som en BLDC-aktuator är möjligt och
lämpligt.

Som en fortsättning på tidigare examensarbeten som behandlat reglering av en
borstlös likspänningsmotor med hjälp av en dum aktuator löser detta examens-
arbete ett problem rörande färdigskriven kommuteringskod som uppdagades.
Att använda en FPGA för att ta fram kommuteringssignaler till drivsteget ger
en försumbar fördröjning av de pulsbreddsmodulerade signalerna som reglerar
motorn och därmed uppnås en fungerande dum aktuator som uppfyller Scanias
krav för kommutering av BLDC-motorn.

Dumma aktuatorer är på många sätt ett bättre alternativ än dagens intelligenta
aktuatorer. Fördelar och nackdelar med tre olika system inom områdena up-
time, produktionsvolymer, prisnivå och kostnader, reglerprestanda, IO-krav och
e�ektkrav jämförs och diskuteras och på de �esta punkter pekar resultaten på
att ett teknikbyte till dumma aktuatorer skulle ge vinster på �era plan.
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Summary

This thesis looks at commutation of a brushless DC engine using an FPGA,
Field Programmable Gate Array. It also compares the �intelligent� actuators
used in the vehicle business today with a �dumb� actuator and discusses their
di�erences with the intention to build knowledge on the subject.
The demands on communication in vehicles regarding speed and amount of data
is increasing. For this reason it is of great interest to examine whether a change
of technology is possible and if so, expedient.

As a follow up of earlier thesis-work discussing control of an electrically actu-
ated throttle this thesis attends a problem that surfaced during earlier work
regarding ready�made commutation code. By using an FPGA to produce the
commutation signals for the motordrive the results add a negligible delay and
ful�ll the commutation demands of the system.

Dumb actuators are in many ways a better alternative than the intelligent actu-
ators used by Scania today. Pro's and con's of three di�erent systems regarding
uptime, production volumes, prices and costs, control performance, IO-demands
and demands on e�ect are compared and discussed. On most topics the results
suggest that Scania would pro�t from a change of technique.
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Kapitel 1

Introduktion

1.1 Bakgrund

I en dieselmotor avgör mängden diesel som sprutas in till förbränningsmotorn
mängden luft som ska släppas in. Ett gasspjäll kontrollerar luftintaget för att
åstadkomma en optimal blandning av diesel och luft innan blandningen kom-
primeras och når den temperatur där den antänds.
Innan ett fordon kan öka hastigheten efter att föraren tryckt på gaspedalen
måste alltså luft tillföras. En kort responstid för lufttillförsel är viktig för fö-
rarupplevelsen. Innehåller bränsleblandningen för mycket luft blir förbrännings-
temperaturen mycket hög och systemet kommer att få större värmeförluster än
nödvändigt, innehåller den för lite kommer en del av bränslet inte att antändas
utan istället att rinna ut genom avgassystemet. Eftersom förhållandet mellan
luft och diesel, lambda, påverkar partikel- och NOx(kväveoxid)utsläpp men ock-
så motorns verkningsgrad och bränsleförbrukning är en optimal blandning viktig
av miljöskäl.[1]

Idag används oftast så kallade intelligenta aktuatorer för att kommutera de
elektriska motorer som styr gasspjällen. De köps in som en komplett enhet med
sensorer, kontrollelektronik och processor och får referensvärden för styrning via
CAN-bussen.
En dum aktuator har inga möjligheter att styra sig själv. Den får sina insignaler



2 Introduktion

direkt från sensorer och ger utsignaler till motorns spolar.
Tre viktiga egenskaper hos aktuatorer i tunga fordon är robusthet, reglerpre-
standa och feldiagnosering. Detta examensarbete kommer att undersöka och
utvärdera möjligheten att utveckla dumma aktuatorer för att förbättra dessa
egenskaper jämfört med de intelligenta.

1.2 Syfte och mål

Detta examensarbete består av en praktisk och en teoretisk del. Den praktiska
delen är en fortsättning på arbeten som gjorts för att reglera en borstlös DC-
motor med hjälp av en dum aktuator och syftar till att få fram en fungerande
prototyp av en FPGA, Field Programmable Gate Array, som uppfyller kraven
från föregående examensarbeten �Modeling and Control of Electromechanical
Actuators for Heavy Vehicle Applications� av A. Pettersson och P. Storm [2]
och �PID-control of an Electrically Actuated Throttle� av C. Lidbäck [3] för
kommutering av motorn. Idag används imon branchen oftast så kallade intelli-
genta aktuatorer för att kommutera elmotorer som styr gasspjällen.
Den teoretiska delen av detta examensarbete kommer diskutera för och nackde-
lar med intelligenta och dumma aktuatorer, att undersöka och utvärdera möjlig-
heten att producera dumma aktuatorer, samt att föreslå en strategi med hänsyn
till ekonomi och robusthet.

1.3 Problembeskrivning

Aktuatorer i en dieselmotor sköter tidskritiska uppgifter. Det är därför nödvän-
digt med ett snabbt och pålitligt system. Hårdvaran bör vara tåligt mot miljön
i motorn alternativt gå att placera på avstånd från vibrationer och smuts. Vid
eventuella fel är möjligheten att upptäcka och att diagnostisera viktig, tidig och
korrekt feldiagnosering sparar mycket tid och pengar. Andra viktiga faktorer
är till exempel storleken och mängden kablage då det är ont om utrymme i en
motor.
Kraven på en aktuator är höga och att ha större in�ytande över mjuk- såväl som
hårdvara exempelvis genom egen produktion av dumma aktuatorer kan förbätt-
ra prestanda och robusthet, därför är en strategi inför framtiden en angelägen
fråga.
De tidigare examensarbetena på samma ämne, �Modeling and Control of Electro-
mechanical Actuators for Heavy Vehicle Applications� [2] och �PID-control of an
Electrically Actuated Throttle� [3] har kommit långt i arbetet med att kommute-
ra en BLDC-motor. Hårdvara togs fram och regleringen av motorn överträ�ade
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de uppsatta reglermålen. Kommuteringen i tidigare examensarbeten skedde med
hjälp av en processormodul med eTPU, en separat kärna med egna minnesceller
som arbetar vid mycket högre frekvenser än CPUn för att självständigt kunna
hantera tidskritiska moment samt in- och output. Det är vanligt att använda
eTPU vid styrning av borstlösa motorer och eTPU-kod har ett antal funktioner
speciellt skrivna för detta ändamål.
Man använde sig därför av färdigskriven kod som visade sig utgå från att motorn
drevs enbart i en riktning och gav problem vid försök att få motorn att byta
riktning vid låga varvtal. För att lösa detta problem men även för att förbättra
responstiden hos aktuatorn väcktes iden med att ta fram en dum aktuator, en
FPGA som kunde sköta kommuteringen av BLDC-motorn [3] enligt �gur 1.1.

En FPGA-krets består av programmerbar logik. Den stora fördelen med ett
system som kommuterar med hjälp av grindar och vippor är att det är tidsde-
terministiskt och mycket snabbt. Det går alltid att veta exakt hur lång tid kom-
muteringen kommer att ta och det är möjligt att åstadkomma dessa utsignaler
inom några få klockcykler. Det förväntade resultatet av att sköta kommutering-
en med hjälp av en FPGA är att dess påverkan på aktuatorns reglerprestanda
kommer att vara försumbar.

Figur 1.1: FPGA koncept sketch, regleringsalgoritmen från [3] används men
istället för att kommuteringssignalerna produceras av eTPUn tillhandahåller
den PWM-signaler och använder sig av en FPGA för kommutering.
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Kapitel 2

Teoribakgrund

2.1 Motorstyrning

2.1.1 BLDC-motorer

Idag används nästan uteslutande elektriska motorer för att styra gasspjällen i
dieselmotorer eftersom de är snabba och exakta till skillnad från pneumatiska
motorer som har lägre e�ektivitet.[5][6] Den bäst lämpade typen av elektrisk
motor att använda är en BLDC-motor. BLDC står för Brushless Direct Current.
I vanliga DC-motorer leds ström genom spolarna i rotorn med hjälp av en borste
som ligger an mot den roterande delen. Detta orsakar ett stort slitage och är
därför direkt olämpligt när man vill ha en motor med lång livslängd. Till skillnad
från DC-motorer har den borstlösa motorn permanentmagneter i den rörliga
rotordelen och sina spolar i den stationära statordelen vilket gör det lätt att
leda ström genom dem.

Vridmomentet i en motor framkallas genom att en ström genom en spole åstad-
kommer ett magnetfält. Om detta inte är i linje med permanentmagneten i
motorn kommer rotorn att vrida sig till dess att magnetfälten är parallella. I en
DC-motor sker detta med likström som tvingas byta riktning för att simulera
växelström. När en rotor rör sig i förhållande till det omgivande magnetfältet
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uppkommer en spänning i motsatt riktning till strömmen i spolen, denna spän-
ning kallas motorns �back-emf�. I en DC-motor kommer denna back-emf att ha
en trapeziodal kurva till skillnad från en AC motor vars back-emf är sinusoidal.
Att en BLDC-motor lämpar sig bättre än en BLAC-motor är på grund av att
spänningskällan i ett tungt fordon är ett 24V batteri. En BLAC-motor har
visserligen en jämnare gång än en BLDC-motor främst på grund av dess sinu-
soidala back-emf[7], men för att kunna använda en BLAC-motor skulle krävas
en DC/AC-omvandlare. Figur 2.1 visar en bild av H-bryggan och hur den är
kopplad till BLDC-motorn.

Figur 2.1: H-bryggan och BLDC-motorn 1

2.1.2 Kommutering

Nackdelen med en BLDC-motor jämfört med en borstmotor är att styrningen
blir mer komplicerad, den är beroende av att rätt spänning tillförs till rätt spolar
i rätt ögonblick med hänsyn till rotorns aktuella position. Styrkan och riktning-
en på det magnetfält som då skapas avgör rotationsriktning och -hastighet. Det
vanligaste sättet att lösa detta på är genom att använda sig av pulsbreddsmo-
dulerade signaler, PWM-signaler.
PWM-signaler är digitala signaler med en konstant period och en variabel till-
slagstid. Genom att styra tillslagstiden kan man skapa ett spänningsmedelvärde

1http://cache.freescale.com/�les/32bit/doc/app_note/AN2841.pdf
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under en period och på så sätt förse spolarna med en kontinuerligt varierande
spänning med hjälp av en digital signal förutsatt att signalen har tillräckligt hög
frekvens.
För att kunna variera spänningen över spolarna och samtidigt möjliggöra broms-
ning av motorn och drift i båda riktningarna används en teknik som kallas hard
chopping med synkron likriktning. Detta innebär att de två primära transis-
torerna är öppna under den tid som PWM-signalen är `1'. När PWM-signalen
blir `0' kommer de två sekundära transistorerna, det vill säga de �motsatta�
transistorerna som orsakar motsatt rörelse att vara öppna. Denna teknik växlar
strömmens fas och gör det möjligt att bromsa och att byta riktning och därmed
öka kontrollen över motorn.
För driften används en H-brygga, en elektronisk krets av transistorer. Genom
att öppna och stänga olika kombinationer av transistorerna i rätt ögonblick blir
det möjligt att leda likström genom motorns spolar och på så sätt skapa det
magnetfält som tvingar fram ett vridmoment i önskad riktning.
Det är viktigt att systemet har en dödtid mellan det primära och det sekundä-
ra läget. För att undvika kortslutning av transistorgrenar är det viktigt att de
primära transistorerna stängs innan de sekundära öppnas och vice versa. Figur
2.2 visar PWM-signaler med hard chopping och synkron likriktning.

Figur 2.2: PWM-signaler hard chopping med synkron likriktning.2

2http://cache.freescale.com/�les/32bit/doc/appnote/AN2841.pdf
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2.2 Kommuteringskod

Under försöken att kontrollera motorn i [3] upptäcktes att delar av kommute-
ringssignalen försvann vid försök att byta riktning i låg hastighet eller när rotorn
skulle uppnå en referensvinkel som låg nära gränsen mellan två elektriska sekto-
rer. Det visade sig att den färdigskrivna eTPU-koden utgår från att rotorn rör
sig enbart i en riktning och därför läser av interrupt i den inkommande hallsig-
nalen som ju är greykodad.
Koden förutsätter att rotorn bara kan röra sig till en annan sektor när den i
realiteten kan röra sig åt två olika håll. När då rotorn bytte position till en
icke-förväntad elektrisk sektor gick koden in i sitt felläge och den sekundära
PWM-signalerna slås av, detta för att få motorn att fortsätta rotera.



Kapitel 3

Metod � kommutering med

FPGA

Genom att skriva VHDL-kod för att låta en FPGA kommutera motorn med
hjälp av en PWM-signal med en dutycycle framtagen med hjälp av tidigare exa-
mensarbetens regleralgoritmer kommer den praktiska delen av detta examensar-
bete att fokusera på att lösa problemet med den färdigskrivna eTPU-koden som
beskrivits i tidigare kapitel. Detta kapitel beskriver hårdvaran samt mjukvaran
som FPGA-kortet använder för att kommutera motorn.

3.1 Hårdvara

Utvecklingskortet XPC56XX från FreeScale med en XPC563M/XPC564A pro-
cessormodul och eTPU [8] som använts som kontrollenhet i tidigare examens-
arbeten används även i detta arbete i syfte att programmera hallsensorerna vid
uppstart. Då regleralgoritmen redan konstaterats överträ�a de uppsatta kraven
gjordes inga kontroller av algoritmens funktion tillsammans med FPGA-kortet.
PWM-signalen för test av motordrift producerades istället av en funktionsgene-
rator.
Drivsteget DRV8312EVM [9] med kretsen DRV8332 [11] konverterar den digita-
la signalen till en kontinuerligt varierande spänning. Det består av en H-brygga
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med sex MOSFET-transistorer och är avsett att driva BLDC-motorer. Den kla-
rar av en PWM-frekvens på upp till 500 kHz, kontinuerliga strömmar på 8 A
och en spänning på upp till 50 V vilket täcker behoven, se kapitel 5.5. Kortet
inkluderar också strömsensorer vars output med hjälp av en ADE-omvandlare
skulle kunna användas vid reglering och som sensorinput för kommutering. Stig-
och falltid för transistorerna i drivsteget är 14ns och dödtiden är 5.5ns. Dessa
tider är viktiga att ta hänsyn till i FPGA-koden för att undvika kortslutning av
transistorgrenar, dödtider mellan PWM-signaler till transistorer på samma gren
måste vara minst 19.5 ns. Reset-ingångarna i drivsteget kräver de inverterade
Reset-signalerna som input.
Motorn som kommuteras är en trefas BLDC-motor med 4 magnetiska poler i
rotorn. Till motorn sitter ett gasspjäll kopplat via en växellåda med ett kugg-
hjul, utväxlingen är sådan att hastigheten minskar och rotationskraften ökar hos
gasspjället.
I anslutning till motorn �nns ett sensorkort monterat. På det sitter två uppsätt-
ningar hallsensorer av typen AS5040. Den ena uppsättningen sitter monterad
kring motoraxeln och det är dessa som producerar hallsignalerna som är insig-
nalerna till motorkommuteringen. Det sitter även en uppsättning sensorer runt
gasspjällsaxeln som ger information om dess vinkelposition, den informationen
används i regleralgoritmen.
I detta arbete används ett ProASIC3 kort med A3P1000 kärna från ACTEL
för att producera PWM-signaler till drivsteget. Kortet har en intern oscillator
med en frekvens på 40MHz som används för att skapa klockorna som driver
FPGA-kortet.

3.2 Mjukvara

FPGA-koden som ska sköta kommuteringen av motorn är skriven i syntetiser-
bar VHDL i Libero SoC v11.0, ett verktyg som tillhandahålls av Actel som är
leverantör av FPGA-utvecklingskortet som använts. Tabell 3.1 visar kommute-
ringstabellen för systemet.

Vektorn med PWM-signaler beskriver signalerna till transistorerna i ordningen
PWMA, PWMB, PWMC, ResetA, ResetB, ResetC enligt �gur 2.1, de första
tre si�rorna motsvarar transistorerna mot plus och de tre sista motsvarar tran-
sistorerna mot jord. När rotorn be�nner sig mellan den elektriska sektorn 0�60
grader ska transistor 1 och 6 vara aktiva under den period PWM-signalen är
`1'. När den är `0' ska istället transistor 2 och 5 vara aktiva. Detta innebär att
ström kommer att �yta från spole A till C när PWM är 1 och från C till A när
den är `0'.
Rörelsen orsakad av den primära och den sekundära fasen motverkar varandra,
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State Elektrisk
sektor

Hallsignaler
(A - C)

Primära
transistorer

PWM
(1 - 6)

Sekundära
transistorer

PWM
(1-6)

S0 0 � 60 100 T1, T6 100001 T2, T5 001100
S1 60 � 120 110 T3, T6 010001 T4, T5 001010
S2 120 � 180 010 T3, T2 010100 T1, T4 100010
S3 180 � 240 011 T5, T2 001100 T6, T1 100001
S4 240 � 300 001 T5, T4 001010 T6, T3 010001
S5 300 � 360 101 T1, T4 100010 T2, T3 010100

Tabell 3.1: Kommuteringstabell

det innebär att motorn kommer att stå stilla om PWM-signalen ligger på 50%,
dvs är `1' hälften av periodtiden, köra med 50% av sin hastighet åt ena hållet
om signalen är 75% och med 50% av hastighetskapaciteten åt motsatt håll om
signalen ligger på 25%.
PWM(A�B) för den primära signalen är alltid Reset(a � C) för den sekundära
signalen och vice versa.

Systemet är konstruerat som en Mealy-maskin, en tillståndsmaskin där utsigna-
lerna beror både av vilka insignaler som kommer in i systemet men även vilket
tillstånd den be�nner sig i. Figur 3.1 illustrerar de olika tillstånden samt in- och
utsignaler.

Koden består av �era moduler som tillsammans utgör FPGA-kortets funktion,
se �gur 3.2. Systemets insignaler är:

• DutyCycle från eTPUn, PWM-signal för styrning som räknats fram med
hjälp av regleralgoritmen i kontrollenhetens CPU.

• Hall, insignaler från de tre hallsensorerna.

• CLKA, en 40MHz klocksignal från FPGA-kortets interna oscillator.

• POWERDOWN, en insignal som används för att minska klocksignalens
jitter.

Utsignalerna är:

• PWM(A � C), PWM-signaler till de tre transistorer i drivsteget som är
kopplade mot +, de tre översta transistorerna i �gur 2.1.

• Reset(A � C), PWM-signaler till de tre transistorer i drivsteget som är
kopplade mot jord, de tre nedersta transistorerna i �gur 2.1.
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Figur 3.1: Mealymaskinens tillståndsdiagram

• LOAD, en utsignal kopplad till en led på FPGA-kortet. Denna signal
används i en funktion för att minska klocksignalens jitter.

3.2.1 PLL_3MHz

I detta block som är automatgenererat i utvecklingsmiljön Libero konverteras
signalerna från den interna 40MHz oscillatorn till en klockpuls på 3MHz. Insig-
nalen POWERDOWN och utsignalen LOCK är kan användas tillsammans med
externa kretsar för att minimera jitter på klocksignalen.

3.2.2 Clk_divider

I detta block konverteras 3MHz-signalen till Basefreq, en klocksignal med en
frekvens på 30kHz.
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Figur 3.2: FPGA-komponenten modellerad i Libero
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3.2.3 Halldecoder

Detta block avgör vilket tillstånd systemet be�nner sig i med hjälp av insig-
nalerna från hall-sensorerna och bestämmer därefter signalkombinationen på
utgångarna. Dutycycle för en PWM-signal brukar anges mellan 5 och 95% för
att signalens �anker ska kunna användas i systemet men för att försäkra sig om
att systemet fungerar även om PWM-signalen skulle vara 0 eller 100% används
Basefreq för att klocka in hallsignalerna.
Koden är skriven så att PWM-signalerna blir noll om systemet går in i ett
errorstate, det vill säga växlar mellan två hallsignalkombinationer som inte är
greykod och alltså inte representerar elektriska sektorer som ligger fysiskt brevid
varandra eller antar kombinationerna �111� eller �000�.
Koden försäkrar också att om ett sektorbyte sker mitt under en aktiv period
kommer PWM och Resetutsignalen att först nollställas under en klockperiod,
333 ns, innan de antar sitt nya värde. Detta är för att säkerställa att den aktiva
transistorn hinner öppnas innan nästa sluts.

3.2.4 Delay

Delay-modulerna är räknare som vid varje �ank i DutyCycle orsakar ett delay
på en klockperiod, 333 ns, och sedan aktiverar en �agga. Flaggan nollställs
sedan vid nästa �ank på DutyCycle. Det ena delayblocket ettställer sig �agga
vid ettställd DutyCycle, det andra blocket vid nollställd DutyCycle. Detta gör
att �aggorna har en aktiv period som motsvarar DutyCycle-signalens ett- och
nollställda faser och aldrig är aktiva samtidigt.
Denna delay beräknas för att åstadkomma de 19.5 ns som är den minimala
dödtiden som måste �nnas mellan PWM-signaler till samma transistorgren för
att inte de primära och sekundära transistorerna leder samtidigt och på så sätt
orsakar kortslutning i två grenar samtidigt.

3.2.5 PWM1_output och PWM0_output

Dessa block släpper igenom sin uppsättning PWM-signaler när respektive �agga
är aktiv och nollställer sin utsignal när respektive �agga är `0'.
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3.2.6 Output

Modulen utför ett logiskt �exklusivt eller�, XOR av signalerna från PWM1_output
och PWM0_output vilket ger de kombinerade utsignalerna. Detta XOR säker-
ställer också att de primära och sekundära transistorerna aldrig kan få insigna-
len `1' samtidigt. För att förse drivsteget med rätt insignaler inverteras till slut
resetsignalerna för att skapa ett korrekt kommuteringsmönster, se �gur 3.3

Figur 3.3: Drivsteget kräver inverterade Reset-signaler som input.
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Kapitel 4

Resultat och diskussion

kommutering

4.1 Simulering

Innan koden testades i hårdvara kontrollerades kommuteringsfunktionen med
simulering i ModelSim, se �gur 4.1. Simuleringen är gjord med en DutyCycle
på 75%. I testbänken sattes frekvensen för clk_in till 40MHz och Dutycycle till
30kHz. Som man kan se av av �gur 4.1 och �gur 4.2 varierar PWM-signalernas
responstid från den tidpunkt då hallsignalerna ändrats väldigt eftersom de kloc-
kas in av signalen DutyCycle. Förändringen sker i samband med DutyCycle-
signalens nästa stigande �ank som inträ�ar 0 � 33 µs senare.
Mot slutet av simuleringen i �gur 4.1 syns att utsignalen försvinner under en
kortare period då hallsignalerna inte längre är greykodade utan växlar mellan
oväntade tillstånd.

I �gur 4.3 visas tydligt hur de primära och sekundära PWM-signalerna är akti-
va under DutyCycle-signalens aktiva respektive passiva del. Frånslagstiden för
transistorn efter DutyCycles fallande �ank är i simuleringen strax över 1 µs,
den 4e närmaste stigande klock�anken från tidpunkten då DutyCycle slår om,
det vill säga är 3 ± 1 klockperiod. Den varierande frånslagstiden beror på att
systemets klocka och DutyCycle inte är synkroniserade. Tillslagstiden för den
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sekundära transistorn följer exakt en klockperiod, 333 ns senare.

Vid förändring i hallsignalen försvinner de aktiva PWM-signalerna under en
klockcykel för att undvika en direkt växling av PWM-signaler under en enskild
aktiv transistorperiod för att undvika kortslutningar i �era transistorgrenar, se
�gur 4.4.
I koden har valet gjorts att nollställa både PWM och Resetsignalerna trots att
det bara är en av dem som förändras, tanken med detta är att det bör ge en
jämnare drift när både PWM- och Resetsignalen nollställs än om endast den
signal som ska förändras nollställs, se �gur 4.5. Om och hur detta påverkar regle-
ringsprestandan är okänt men detta arbete kommer att utgå ifrån att skillnaden
är försumbar.

4.2 Test i hårdvara

Efter syntetisering av koden laddades den ner på utvecklingskortet. Med oscil-
loskop mättes dödtiden mellan PWM-signalerna upp, den låg som väntat kon-
sekvent på 333 ns. Till- och frånslagstiden för PWM-signalerna jämfördes sedan
med DutyCycle. Vid stigande och fallande �ank på DutyCyclesignalen inträ�a-
de vid uppmätningar från- och tillslagstiden för PWM-signalen efter 1.02 - 1.36
µs, det villsäga 3-4 klockperioder vilket är reaktionstiden för FPGA-kretsen.
Även detta resultat stämmer väl överrens med simuleringsresultatet. Då delar
av kringutrustningen var defekt fanns inte möjlighet att koppla upp och kom-
mutera motorn med hjälp av FPGA:n.

4.3 Diskussion

4.3.1 Kodförbättringar

Dödtiderna mellan primära och sekundära transistorer samt dödtiden vid för-
ändring i hallsignalen är tilltagna med stor marginal. Kodens dödtider är ba-
serade på 3MHz-klockans period vilket är 333 ns. Denna skulle kunna minskas
genom att öka FPGA-kortets klockfrekvens då dödtiderna som transistorerna
kräver endast är 19.5 ns. På så sätt skulle systemet skulle kunna optimeras för
att förbättra prestandan.

I sammanhanget med kommutering av BLDC-motorn är dock den delay på
strax över 1 µs som FPGA-kretsen orsakar en bråkdel av reglermålet. Den är
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försumbar och kan inte anses inte bidra till stigtiden som uppnåtts i [3].

Kommuteringskoden som skrivits i detta examensarbete inkluderar grundläg-
gande funktioner för motordrift. För ökad robusthet i systemet �nns en mängd
förbättringar som kan göras.

Den sensorinformation som används för positionering kommer från hallsensorer-
na. Skulle fel uppstå på dem kommer de att ge en felaktig utsignal alternativt
bli inaktiva. Hallsekvensfel och felaktiga halltillstånd måste detta hanteras ge-
nom ett �error-state� som fångar upp motorn och driver den i någon form av
felsäkert läge.
Vid trefasdrift �nns sex elektriska sektorer en rotor kan be�nna sig i. Det �nns
därför två hallsignalkombinationer som inte ska uppstå, �111� och �000�. Detta
kan ske om en hallsensor är skadad eller vid bristande strömtillförsel. Ett annat
fel uppkommer om ett halltillstånd inte är det som förväntas följa på den tidiga-
re elektriska sektorn. Halltillstånden är greykodade, hallsekvensfel innebär att
hallinput förändras med två bitar mellan två tillstånd eller om denna förändring
går fortare än rotorn rör sig.
Skulle en hallsensor ge en felaktig signal skulle kommer två elektriska sektorer
vid �era tillfällen att generera samma hallsignal. Till exempel skulle �101� och
�100� ha samma signal om sensor C var inaktiv eller felaktigt konstant visade
`1' eller `0'. Motordrift skulle vara möjlig om vridmomentet i rotorn var tillräck-
ligt högt för att passera den felaktigt signalerade sektorn men om hastigheten
vore låg eller om motorn var tänkt att stanna i den sektorn skulle det inte vara
möjligt med de insignaler FPGA-kretsen har i detta arbete.

eTPU-koden från tidigare arbeten stänger av de sekundära PWM-signalerna vid
felaktiga/förlorade hallsignaler. Detta kan vara en lämplig metod då motorn en-
dast drivs åt ett håll. De primära signalerna utan motståndet från de sekundära
påskyndar motorns rotation i en riktning. Ett lämpligt errorstate när motorn
ska drivas i båda riktningarna skulle kunna vara att få trotteln att under en viss
tidsrymd rotera/svänga fram och tillbaka i lämplig hastighet för att eventuellt
åter få korrekta insignaler i de fall signalerna tillfälligt varit frånvarande. När
denna tidsrymd passerat bör trotteln sedan stanna i sitt startläge, det vill säga
alla PWM-signaler bör slås av så att trottelbladets fjäder drar bladet tillbaka till
startpositionen. Denna funktion är inte inkluderad i koden för FPGA-kretsen
då det inte varit möjligt på grund av examensarbetets tidsbegränsning.

Sensorkortet har en uppsättning varvtalsgivare vid gasspjällsaxeln för att känna
av spjällets hastighet. Denna feedback skulle kunna användas även i FPGA-
kretsen som backup till de hallsensorer som visar vilken sektor rotorn be�nner
sig i. Det skulle innebära �er kablar men ett mer stabilt system.
Strömövervakning är en mycket viktig källa till information om vad som händer
i systemet och används i regleringen av motorn. Strömmen som �yter i spolarna
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är direkt proportionell till rotorns hastighet och skulle också kunna användas
tillsammans med en inkomplett uppsättning hallsensorer för att avgöra när ro-
torn passerar mellan olika elektriska sektorer.
Det är även en möjlighet att addera �er sensorer till systemet för att öka driftsä-
kerheten. Nackdelen med en ökad mängd sensorer är ett känsligare system med
ökande hårdvarukostnad och yta. I vissa situationer kan det vara befogat och
det är också en stor fördel med en dum aktuator, systemet är �exibelt och kan
skräddarsys efter behov. Scania själva kan balansera driftsäkerhet, robusthet
och andra faktorer efter hur de prioriteras.
Idag använder man ibland sensorlösa system. Dessa använder sig av systemets
back-emf för att avgöra rotorns position. Tyvärr är det inte möjligt att använda
i denna applikation då BLDC-motorn inte har tillräckligt stor back-emf i sin
startfas eller vid låga hastigheter.[16]

4.3.2 Strömövervakning för feldiagnostik

Feldiagnos är en mycket viktig funktion i en aktuator. Korrekt feldiagnostisering
bidrar till att öka fordonets uptime, det vill säga hur stor del av tiden fordonet
är i bruk och inte är stående på verkstad. En nyckel till att upptäcka många fel i
en aktuator och ibland avhjälpa eller skademinimera dessa är strömövervakning.
Genom att ta fram en genomsnittsspänning från PWM-signalerna i en ledning
och sedan jämföra denna med en spänning från en referensström över ett känt
motstånd kan värdefull information
[2] tar upp problemet med drift med avbrott i en spole och konstaterar att drift
är möjlig i detta tvåfasläge förutsatt att inte rotorn står stilla och att den har
tillräckligt med rotationskraft för att komma vidare till nästa elektriska sektor
där felfria spolar kan ta vid driften. Det bästa sättet att upptäcka och diagnos-
tisera ett sådant fel är med hjälp av strömövervakning i de tre ledningarna då
strömmen i en ledning med avbrott alltid kommer att vara noll och strömmen
i de två andra kommer att oscillera mer än vid normal drift för att kompensera
för det förlorade magnetfältet. Detta fel kommer även att visas sig som en oscil-
lerande felställning av rotorn eftersom den inte kan styras med samma precision.
En öppen transistor gör att strömmen i en viss ledning endast kan gå åt ett håll
och kan lätt upptäckas med strömövervakning. Felet upptäcks efter en viss pe-
riod då PWM-signalerna genomsnittspänning inte är så hög som den borde och
motorn kan sedan drivas hjälpligt i två faser, situationen liknar den vid avbrott
i en spole.
Transistorer är väldigt känsliga komponenter. En kortsluten transistor är ett
allvarligt fel som kommer att orsaka kortslutning i kretsen. I detta läge kan
inte motorn kontrolleras och skada kan uppstå på komponenter på grund av
överhettning och kortslutna spänningskällor. Säkringar som bryter strömmen i
dessa fall är inte lämpliga att använda i tunga fordon eftersom de lätt skakar
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sönder. Ett sätt att skydda sig är istället genom strömövervakning av drivsteget.
Tack vare att en FPGA är mycket snabb skulle det vara möjligt att genom att
jämföra spänningar kunna bryta strömmen om den blev för hög innan den höga
strömmen hinner åstadkomma någon skada. Felet skulle sedan kunna upptäckas
på samma sätt som en öppen transistor med hjälp av strömövervakning i de tre
ledningarna.
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Figur 4.1: Simulering av kommuteringen i ModelSim
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Figur 4.2: Simulering av kommuteringen i ModelSim, hard chopping med syn-
kron likriktning
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Figur 4.3: Delay av PWM-signalerna.
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Figur 4.4: Förändring i PWM-signal under aktiv period
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Figur 4.5: Förändring i PWM-signaler under aktiv period, endast den förändrade
signalen nollställs.



Kapitel 5

Teknikjämförelse

Den andra delen av detta arbete är en jämförelse av olika alternativa system
för kommutering av BLDC-motorer. De intelligenta system som används idag
är på många sätt inte optimala och eftersom det är konstaterat att regleringen
skulle kunna uppnå bättre prestanda med en dum aktuator är det av högsta
intresse att jämföra systemen på �era plan för att utvärdera e�ekten av ett
teknikbyte. Med de hårda krav som idag ställs för Euro VI och de ökade kraven
som förväntas komma i framtiden är det angeläget att minimera tunga fordons
miljöpåverkan. Utsläppsgränserna �nns därför i åtanke i alla led i utvecklingen
och en faktor som ytterligare kan minska utsläppen är en exakt reglering.
Idag använder branchen mestadels intelligenta aktuatorer för att kommutera
elmotorer. Många av dessa skulle kunna bytas ut till ett dumt aktuatorsystem.
Exempel på dessa är naturligtvis den inloppstrottel som diskuterats i tidigare
kapitel, andra utbytbara aktuatorer i tunga fordon är:

• Wastegate (turbinbypass) skyddar motorn och turbinen i en turbomotor
genom att vid ett visst maximalt laddtryck leda bort avgaser från turbi-
nen. Detta reglerar turbinhastigheten vilket i sin tur reglerar kompressorns
rotationshastighet.

• Avgasbroms används för att minska belastningen på det ordinarie broms-
systemet. Genom att med ett spjäll nästan helt täppa till avgasgrenröret
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skapas ett övertryck. Motorn får det då mycket svårare att pressa ut luft
ur cylindern och en bromse�ekt erhålls.

• EGR-spjäll används till EGR-systemet. Genom att ersätta en del av luft-
insläppet till motorn med avgaser som leds genom motorn en andra gång
sänks förbränningstemperaturen i motorn eftersom avgaserna innehåller
väldigt lite syre. På så sätt är det möjligt att sänka kväveoxid(NOx)utsläppen.
Genom att sänka temperaturen minskar också värmeförluster vilket bidrar
till att göra systemet ännu mer bränslebesparande.

Dessa system är idag med undantag av den pneumatiska wastegateatuatorn av
intelligent elektrisk typ.

För att undersöka strategier inför framtiden kommer tre möjliga system att
analyseras med hänsyn till uptime, prisnivå, reglerprestanda, IO-krav, e�ektkrav
och volymandel. De olika systemen som ska analyseras är:

• System 1: Dagens intelligenta aktuatorer inköpta som färdiga system, som
ett konkret exempel jämförs en VGT�aktuator.

• System 2: En intelligent aktuator bestående av hårdvara beställd från
tredje part där Scania tillhandahåller mjukvaran.

• System 3: En dum aktuator innehållsmässigt speci�cerad av av Scania

5.1 Uptime

En del av materialet som avsnittet grundar sig på är kon�dentiellt, en mer
detaljerad diskussion om felkodsstatistik �nns tillgänglig för Scaniaanställda i
Appendix Teknikval gasväxlingsställdon.[10]

Ett fordons uptime är den tiden det är i bruk eller tillgängligt, det vill säga när
det inte står på garage. För att ha så hög uptime som möjligt är det viktigt att
använda sig av robusta komponenter och att det om de går sönder är enkelt att
utföra feldiagnos och reparation. Önskvärt är även att fordonet kan fortsätta
vara i drift tills det passar att uppsöka verkstad för reparation.

En intelligent aktuator sitter placerad vid sin målkrets. En nackdel med det är
att det inte går att välja att placera den i en skonsam miljö. De utsätts därför
ofta för vibrationer och smuts vilket ökar risken för skador och fel.
En dum aktuator kan styras via en redan existerande processor eller genom
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att lägga till ytterligare en processor. Denna kontrollenhet är inte beroende av
närhet till aktuatorn utan kan vara placerad en bit bort i en mer skonsam miljö,
en möjlighet som kan bidra till längre hållbarhet eftersom kontrollenheterna
ofta är känsliga. Det är dessutom till stor fördel eftersom det ofta är ont om
utrymme i en motor och den därför kan placeras där det �nns plats.
En nackdel med att placera kontrollenheten på avstånd är att det ökar kablaget
och kablar kan gå sönder och orsaka fel.
Aktuatorns vikt är en viktig faktor. Ju tyngre den är desto mer skada kan
vibrationer orsaka. En dum aktuator går att göra lättare än en intelligent. Utan
en kontrollenhet och med möjlighet att styra över design och komponentval
väger en dum aktuator mindre och sparar dessutom in både på kostnad och
utrymme.

Med mjukvara tillhandahållen av Scania har man möjlighet till ett mycket ro-
bust system. Genom att som tidigare nämnts inte uppdatera programvaran ofta-
re än när det �nns behov och önskemål riskerar man inte att introducera buggar
i onödan. I en dum aktuator har man även fördelen att kunna styra över vilken
hårdvara som används vilket kan minska risken för att ett byte av komponent
måste göras om någon del har gått ur produktion. Eftersom mjukvaran måste
anpassas om nya komponenter introduceras vinner man mycket på att använda
samma komponenttyp så länge som möjligt.
Att använda en dum aktuator ökar möjligheten att hålla signalernas deadlines
eftersom man inte använder sig av den tidsmässigt opålitliga CAN-bussen.[4]
Programmerbar logik är också mycket mer förutsägbar än mjukvara vad gäller
timing så även på så sätt kan systemet bli bättre om man skulle använda sig
av en ASIC (Application Speci�c Integrated Circuit) eller en FPGA (Field Pro-
grammable Gate Array) för kommutering.
Med en dum aktuator innehållsmässigt speci�cerad av Scania väljer man själv
hur robust systemet ska vara vid fel i hårdvaran. Det är lätt att utöka koden med
funktioner som kan göra att systemet kan drivas med gott resultat även med till
exempel felaktiga sensorer. Detta sker på bekostnad av utrymme, pris och iro-
niskt nog robusthet då man måste addera backup-sensorer och/eller kablage till
systemet för att få information om rotorns position. I det systemet som arbetet
beskriver �nns redan en extra uppsättning vinkelpositionssensorer som skulle
kunna användas till detta. Regleralgoritmen använder sig av strömövervakning
som ger information om med vilken hastighet och i vilken riktning motorn drivs
och i vilken sektor den be�nner sig. Information från dessa strömsensorer skulle
även kunna användas för att kontrollera position och hastighet för korrekt kom-
mutering. Kostnaden för att addera �er kommuteringssensorer är framförallt
ökat kablage. För en lämplig lösning måste man göra en avvägning mellan hur
driftkritiskt systemet är, hur mycket utrymme som �nns tillgängligt, systemets
placering och vad kostnaden skulle bli.

Systemets robusthet är med andra ord en balansgång och kan i ett dumt system



30 Teknikjämförelse

anpassas efter behov och miljö. Ett ökat antal sensorer ökar robustheten på så
sätt att drift kan utföras även vid många komponentfel, till exempel om sensorer
eller spolar går sönder. Nackdelen med detta är att ett ökande antal sensorer
och kablar ökar risken för fel.

5.1.1 Garantidata

En analys gjordes av data för de VGT-garantiärenden som inträ�at från au-
gusti 2008 till mars 2013. 18.6% av dessa garantiutfall gällde VGT-aktuatorer.
I knappt hälften av dessa ärenden �nns inte vilka felkoder som registrerats ned-
tecknade och ofta var verkstadens beskrivning av felet bristfällig. Det är därför
inte möjligt att göra en noggrannare analys av robustheten på olika delat av
aktuatorn. Majoriteten av utfallen, 70.2%, var ärenden där någon felkod regi-
strerats men fel på aktuatorn ej hittats. I dessa fall visade sig aktuatorn oftast
vara felkalibrerad och fungerade felfritt efter omkalibrering.
Det syns inte i Scanias statistik vilken del av aktuatorn som var felaktig när
fel konstaterats. Konstaterat felaktiga aktuatorer skickas av Scania vidare till
aktuatorleverantören. Det är möjligt att de för mer exakt statistik på var felet
på aktuatorn sitter och en analys av detta skulle kunna vara intressant för att
få en uppfattning om hur många av dessa fel som även skulle drabba dumma
aktuatorer.

5.1.2 Felkoder i kundbilar

Scania har en databas med utläsningar av felkoder från kundbilar, dessa ut-
läsningar görs då ett fordon kommer till verkstad för reparation eller planerad
service. Underlaget i databasen är de Euro 5 och Euro 6 fordon som Scania sålt
och som varit på verkstad med internetuppkoppling. Utläsningarna är gjorda
mellan maj 2011 till april 2013. Databasen innehåller data från Scanias senaste
motorsystem S8 och dess föregångare S7.

Allvarligare felkoder tänder en gul lampa på instrumentpanelen och minskar
motore�ekten som en indikator att föraren bör ta fordonet till verkstad sna-
rast, detta efterlevs inte alltid men för diskussionens skull antas en gul lampa
minska fordonets uptime. Felkoderna som är speci�ka för intelligenta aktuato-
rer, kommunikationstimeout på CAN-bussen och bootloaderfel, hör till dessa
allvarligare fel. De utgör också några av de vanligare felkoderna. Denna relativt
stora post bland felkoderna skulle helt kunna undvikas med en dum aktuator.
En mer exakt uppskattning av hur dessa felkoder påverkar uptime är svår att
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göra då det av data inte framgår om och när olika felkoder varit närvarande vid
samma tillfälle.

Förekomsten av vissa felkoder skulle öka med en dum aktuator, till exempel
på grund av skadade kablar i och med ett ökat kablage. Sannolikt skulle denna
ökning inte vara lika stor som de felkodsposter som är speci�ka för de intelligenta
aktuatorerna.

Om man inte aktivt söker efter en felkod är det i efterhand omöjligt att diagnos-
tisera ett fel beroende på timeout på CAN-bussen, detta skulle kunna vara en
förklaring till de många garantiärenden med felkoder och lamptändningar där
man inte hittat något fel på aktuatorn.
Möjliga anledningar till timeout på CAN-bussen är kö-jitter men även EMC-
problem. EMC-kraven på elektroniska komponenter kommer i framtiden att öka
allteftersom mängden strålande elektronik ökar i samhället.
För att kunna vara �exibel vid byggandet av ett fordon vill man kunna pla-
cera bussar mer oskyddat. Detta ställer högre krav på jordning och skärmning
men en mer utsatt CAN-buss gör det också aktuellt att överväga lösningar som
bidrar till att en mindre mängd driftkritisk data skickas över CAN-bussen.

Förutom ett antal koder som endast förekommer vid ett fåtal läsningar är S7
överrepresenterad i aktuatorfelkodsstatistiken. Framför allt skiljer dig förekoms-
ten av felkoden för CAN-timeout, både vad gäller antal koder och andel fordon.
Förekomsten av CAN-timeout felkoder minskar med 66% hos S8 jämfört med
S7. Slutsatsen som kan dras av detta är att VGTaktuatorn i S8 är ett mer robust
system med bättre timingegenskaper.
Eftersom S8 verkar ha ett mer robust system än S7 vore det kanske mer rättvi-
sande att basera uppskattningen av uptime på si�rorna från S8-fordonen då ett
nyare och mer robust system sannolikt bättre representerar framtidens intelli-
genta aktuatorers felkodsutfall.

Med det existerande statistiska materialet och den begränsade tiden som funnits
tillgänglig är det omöjligt att redovisa si�ror på hur uptime skulle förändras
vid ett teknikbyte. De slutsatser som kan dras är att CAN timeoutfel är en
relativt stor felkälla som skulle försvinna vid byte till dum aktuator. Det är
sannolikt så att i garantifall där aktuatorn varit felfri beror fordonsfelet och
därmed verkstadsbesöket och minskad uptime i många fall på timeout på CAN-
bussen.

Det är mycket möjligt att även ett intelligent aktuatorsystem där Scania till-
handahåller mjukvaran skulle förbättra uptime då möjligheten att skräddarsy
mjukvaran och själv bestämma dess robusthet borde minska antalet felkoder.
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5.2 Prisnivå och kostnader

En del av materialet avsnittet grundar sig på är kon�dentiellt. En mer detalje-
rad diskussion om prisnivå och kostnader �nns tillgänglig för Scaniaanställda i
Appendix Teknikval gasväxlingsställdon. [10]

Att införa ett nytt system innebär risker och för att testa det vill man först
producera det i liten serie för att försäkra sig om dess funktion innan det kan
användas i stor skala, felaktigheter och buggar kan annars bli mycket kostsam-
ma. Produktionskostnaden skulle därför till en början vara hög eftersom ett
system som produceras i en liten serie kostar mer per enhet än om den skulle
produceras i stor serie.
Ett nytt system innebär också en ekonomisk risk, innan det kan sättas i produk-
tion läggs många arbetstimmar ner på att utveckla det. Om projektet inte blir
av är den arbetstiden till ingen nytta, men om det blir en ny standard har man
istället en stor resurs i form av den kunskapsbank som bildats och kostnaderna
kommer successivt att minska. Ett bekymmer när en externt producerad aktua-
tor används är att leverantören ibland kommer med uppdateringar av hård- och
mjukvara. När detta sker måste systemet ibland anpassas och det �nns en risk
för buggar. Detta problem skulle kunna minimeras genom att Scania själva till-
handahåller mjukvaran och speci�cerar hårdvaran till ett intelligent eller dumt
system. Med en väl fungerande mjukvara skräddarsydd för sitt syfte �nns ingen
anledning till uppdateringar om man inte själv önskar utökad funktionalitet.
Ibland är uppdateringar av programvaran nödvändiga på grund av att en kom-
ponent går ur produktion. Dessa mjukvaruuppdateringar kan inte undvikas även
om Scania tillhandahåller mjukvaran och gör att även dessa system medför en
kostnad för underhåll.

5.2.1 Kostnad komponenter

För att få en estimering av prisbilden på komponenter för de olika aktuatoralter-
nativen har en prisbildsanalys av totalkostnaden av en VGT-aktuator använts.
För system 2 har den andelen av priset som mjukvaran anses stå för dragits
ifrån och för system 3 har prisandelen för mjukvara och kretskort med elekt-
ronikkomponenter dragits ifrån och en uppskattad andel för kringkomponenter
har lagts till. Kostnaden för den intelligenta VGT-aktuator som används idag i
fordon med Scanias standardhytt representerar 100% av kostnaden för hårdva-
ra.
Enligt prisbildsanalysen bör kretskortet med elektronikkomponenter stå för un-
gefär 16% och mjukvaran 0.40% av kostnaden. Om dessa si�ror appliceras på
dagens prisbild borde system 2 kosta 99.6% och system 3 kosta 83.6% plus en
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kostnad för komponenter som i dagens läge uppskattas till 4.3%, totalt 87.9%.

5.2.2 Kostnad utveckling

Utvecklingstiden för system 3 uppskattas till något längre än system 2 på grund
av att även hårdvaran ska tas fram.

5.2.3 Kostnad underhåll

En uppskattning är att förändringar i mjukvaran i ett externt producerat intel-
ligent system sker vartannat år. För att uppskatta kostnaden för underhållet av
ett intelligent externt producerat system har som exempel tagits projekt där ak-
tuatormjukvaran var tvungen att skrivas om på grund av att komponenter gick
ut produktion. Den årliga kostnaden besäknas därför vara halva denna summa.
Aktuatorer med mjukvara tillhandahållen av Scania uppskattas kräva hälften
så mycket underhåll som det externt producerade intelligenta systemet.

5.2.4 Total prisnivå

Total prisnivå för en viss aktuator beror av produktionsvolymen, ju större volym
desto bättre lönsamhet. Om kostnaden för en initialt liten volym räknas bort
som en del av utvecklingskostnaden går det att göra en jämförelse av prisnivån
för de olika systemen.

Systemkostnad = Antal år·Årsproduktionsvolym·Hårdvarukostnad+Antal år·
Underhållskostnad+ Utvecklingskostnad

Kostnaden för system 1 och system 2 når break-even efter 1.6 år. Break-even
för system 1 och 3 inträ�ar efter knappt fyra veckor. Detta gäller om produk-
tionstakten skulle vara konstant. Figur 5.1 visar prisnivån för de tre systemen i
relation till varandra där kostnaden för system 1 är 1.00.

På tio år skulle besparingarna med system 2 vara 0.38% medan man med system
3 skulle göra besparingar på 12.1%. Redan efter två år skulle besparingarna för
system 3 vara 11.7% medan besparingarna för system 2 skulle vara 0.09%, se
�gur 5.2.
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Figur 5.1: Tradeo�-kurva för system 1, 2 och 3

Figur 5.2: Besparingskvoten för system 2 och 3 i relation till system 1

5.3 Reglerprestanda

Data på CAN-bussen utsätts för �era sorters jitter, fördröjningar som inte kan
förutses[12]. Stora mängder data skickas via CAN-bussen och det går inte att
veta på förhand om bussen är upptagen vid en viss tidpunkt. Detta gör att
styrdata som skickas till en aktuator via CAN-bussen blir utsatt för kö-jitter.
CAN-bussen har ett visst mått av kö-jitter som mäts i procent. Om samplings-
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tiden till exempel är 10 ms och jittret ligger på 10% kan signalen komma 1 ms
före eller efter det att den idealt ska på grund av jittret.
På signalnivå �nns också problem med fördröjningar. En bit kan anlända vid fel
tidpunkt på grund av jitter som beror på brus och inter-symbol interferens.[13]
Ju högre signalens frekvens är desto lägre är toleransen för jitter, något som
orsakar problem i en CAN-buss där hastigheten ligger runt 500 kbits/s [4]. Om
biten som skickas ligger tillräckligt mycket fel tidsmässigt kommer den att orsaka
bitfel vilket ofta kan kräva att meddelandet sänds om.

CAN-bussens fördröjning gör att man inte vet om synkroniseringen av enheter-
na på bussen är korrekt och att ett bitfel eller en missad deadline på grund av
jitter kanske inte upptäcks förrän efter mycket lång tid. Data blir därför inte på-
litligt. De aktuella aktuatorerna reglerar ofta motorer med hjälp av skattningar
av värden. Dessa skattningar är ofta beroende av realtidsinformation, till exem-
pel positionen av trottel eller strömmen i en kabel. Om signalen är förskjuten
tidsmässigt kan det bli mycket svårt att upprätthålla en god reglerprestanda.

En intelligent aktuator styrs via CAN-bussen, båda de intelligenta alternativen
är därför utsatta för CAN-bussens kö-jitter. Det är möjligt att genom sche-
maläggning, delays och kvitteringar försäkra sig om att meddelanden på CAN-
bussen kommer fram dit de ska men detta sker till priset av en lägre kommuni-
kationshastighet. Kommutering av gasspjäll kan vara tidskritiskt och om man
ska försäkra sig om att all information ska nå fram kommer systemets prestanda
att försämras avsevärt och det är tveksamt om önskvärda deadlines kan hållas.
En dum aktuator är ett snabbt och tidsdeterministiskt system. Som visats i [2]
och [3] uppfyller det inte bara kraven för övergripande reglering men överträ�ar
dagens intelligenta system. Genom att inte använda CAN-bussen försvinner den
största delen av jitterproblemet, dessutom kan FPGA/ASIC med sin program-
merbara logik garantera deadlines som mjukvara i en MCU inte kan.

5.4 IO-krav

Det �nns tre motiv till att försöka minimera mängden kablar i en motor. Det
första är att spara plats. Utrymmet i en motor är starkt begränsat. Det andra
är att är att minimera fel eftersom kablage är en felkälla. Skadade kablar leder
till kortare uptime. Det tredje motivet är ekonomiskt. Kablage kan utgöra över
25% av kostnaden för ett motorstyrsystem. [14]
De intelligenta aktuatorsystemen har ett I/O-krav på totalt 5, en för jord (U15),
två för batterispänning (U30, U31) och 2 ingångar för CAN-kablar. En dum ak-
tuator skulle kräva tre ingångar för hallsensorer, två för matning och tre till
motorns lindningar, totalt 8 IO-portar.
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En möjlighet för att minska IO-kravet är att använda sig av givare med SENTbuss[14].
Det skulle minska IO-kravet för det dumma systemet till 6 eftersom data från
hallgivarna skulle tas emot seriellt i FPGA-kretsen. Nackdelen med detta är att
systemet skulle ta längre tid på sig eftersom seriell data först måste processas
innan den kan användas för kommutering.

Den dumma prototypen kräver 18 signalkablar. Tre kablar från drivsteget till
spolarna för motorströmmarna, 6 för PWM-signaler från FPGA-kretsen till driv-
steget, Fem till FPGA-kretsen: tre från sensorkortet för hallsignalinput, två från
kontrollenheten, en för dutycycle och en för PWM-perioden.
Genom att göra en seriekoppling, en så kallad daisy chain av chip select och
Data out portarna för SSI-kommunikation på sensorkortet kan man reducera
antalet kablar till fyra från kontrollenheten: en klocka, Chip select och data out-
put för SSI-kommunikationen med vinkelpositionssensorn på trottelaxeln och
hallsensorerna kring motoraxeln samt en programmeringskabel. Denna program-
meringskabel skulle vid produktion kunna uteslutas då hallsensorernas register
inte behöver programmeras om efter tillverkning av kortet. (Se �g i problembe-
skrivning.)
Detta antal skulle begränsas genom optimering vid tillverkning. Kontrollenhe-
ten, FPGAn och drivsteget skulle monteras på samma kretskort vilket gör att
det skulle återstå 9 signalkablar och två för matning, det vill säga totalt 11
kablar om alla sensorer ska behållas. Strömsensorer för reglering skulle inte öka
IO-kraven eftersom även dessa skulle kopplas ihop med ledningar på kortet.
Skulle de däremot användas som backupsensorer för kommutering skulle det
tillkommma tre kablar mellan drivsteget och FPGA-kretsen.

5.5 E�ektkrav

E�ektkraven är desamma oavsett vilken aktuator som används, men är viktig
information vid dimensionering av ett system. E�ektkraven nedan är tagna från
aktuatorer som används i branchen. Sannolikt är exemplet på den aktuator som
används för wastegate något överdimensionerad, e�ektkravet skulle gissningsvis
vara ungefär detsamma som för inloppstrotteln, 72W. Typiska peake�ektkraven
för vanliga aktuatorer är:

• VGT: 120W

• Inloppstrottel: 72W

• EGR: 204W

• Avgasbroms: 204W
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• Wastegate: 204W

5.6 Sammanfattning

Ett system som genererar färre felkoder ger fordonet det sitter i en större upti-
me. Sannolikt skulle ett dumt system orsaka färre verkstadsbesök och därmed
högre uptime än ett intelligent system. Här �nns sannolikt ingen större skillnad
mellan de intelligenta systemen. Den stora skillnaden mellan det intelligenta
och det dumma systemet är användandet av CAN-buss i de intelligenta syste-
men. Med ett dumt system skulle detta relativt vanligt förekommande fel kunna
undvikas helt. Dessutom kan frekventa felkoder innebära att det går in�ation i
varningslamporna vilket orsakar onödigt slitage på fordon på grund av att var-
ningar inte hörsammas.
Volymandelen är konstant vare sig man använder sig av en intelligent aktuator
eller en dum. Det som i dagsläget är osäkert är huruvida �er elektriska ak-
tuatorer kommer att tillkomma. Det som då skulle påverkas är styckpriset på
aktuatorerna, om fordonen skulle vara utrustade med ytterligare en aktuator
skulle den totala prisnivån på dem sjunka och därmed skulle besparingarna öka
vid användandet av dumma aktuatorerjämfört med intelligenta.
Prisnivån på intelligenta aktuatorer med mjukvara tillhandahållen av Scania
skiljer sig inte så mycket från de aktuatorer som används idag. Däremot kan
stora ekonomiska vinster göras vid byte till dumma aktuatorer.
Reglerprestandan är vilket tidigare visats högre hos ett dumt system än ett in-
telligent. Dessutom går det att göra ett dumt system tidsdeterministiskt och
robust. Scania skulle få ett mycket mer �exibelt system som går att anpassa
mycket exakt, tids- såväl som funktionsmässigt utifrån de speci�ka behov som
�nns.
IO-kraven är den punkt där de intelligenta aktuatorerna överträ�ar de dumma.
En dum aktuator har tre kablar mer än en intelligent aktuator. Används sent-
buss har den endast en kabel mer. Skulle man vilja öka robustheten ytterligare
med mer sensorinput skulle tre kablar alternativt en sentbuss till tillkomma för
informationen från ytterligare en uppsättning sensorer. En nackdelen med �er
kablar är en ökad kostnad. Kablar kostar mellan 5 � 40 kr/st, vilket innebär
att även med �er kablar skulle kostnaden för ett dumt system ligga långt under
kostnaden för ett intelligent system.
En annan nackdel är att kablar kan gå sönder. Ingen statistik har hittats på
hur ofta en kabel orsakar ett fel i aktuatorn men det är inte troligt att trasiga
kablar skulle orsaka lika många fel som timeout på CAN-bussen gör.
Det återstående tredje problemet är det enda där den dumma aktuatorn förlo-
rar mot den intelligenta. Kablar tar plats, men med en dum aktuator har man
istället möjlighet att styra över utformningen genom att minimera kiselarean
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och på så sätt göra utrymmesvinster som kan kompensera för det utrymmet ett
ökat kablage kräver.



Kapitel 6

Slutsats

En FPGA-krets är mycket snabb och som väntat så är FPGA-kretsens fördröj-
ning försumbar och systemet håller en god reglerprestanda då det överträ�ar de
krav som ställdes. FPGA-kretsens kod innehåller de grundläggande funktioner
som krävs för kommutering och behöver för att åstadkomma robust drift ett
tillägg för �errorstate� i den händelse hallsensorsignalerna skulle vara felaktiga.
För att förbättra FPGA-kretsens prestanda är det möjligt att optimera VHDL-
koden och att öka den interna klockans frekvens. Då fördröjningen orsakad av
FPGA-kretsen är försumbar i sammanhanget är optimeringen utelämnad i det-
ta arbete. Vid produktion av en liknande FPGA-lösning �nns det dock ingen
anledning att inte optimera kretsen.
Ett område som återstår att utforska och realisera är feldiagnostisering av en
dum aktuator. Arbetet tar upp tänkbara felscenarier och hur dessa skulle kunna
diagnostiseras med hjälp av strömövervakning.

Vid studier av statistik ur Scanias databaser har en del intressanta iaktagelser
gjorts. Felkodsutfallsantalet och andelen fordon med utfall av CAN-buss timeout
felkoder hos den äldre och den yngre generationen motorer skiljer sig markant
åt och det vore intressant att studera vad den stora skillnaden beror på. Det
kanske skulle vara mer rättvisande att göra en jämförelse mellan dumma aktua-
torer och intelligenta aktuatorer enbart hos den nyare generationen eftersom de
har en bättre uptime och prestanda än aktuatorer i den kombinerade gruppen
fordon.
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Analys av garantidata försvårades då ärenden i de �esta fall saknade information
från om vilka felkoder som registrerats i samband med fordonets verkstadsbesök
samt i många fall brast i beskrivning av felsymptom. Då man ofta till stor del
grundar beslut rörande framtida strategier på garantidata är en förbättring av
denna statistik något som skulle gagna Scania på sikt.

Felkoder förekommer sällan ensamma. För att få en bättre uppfattning av hur
CAN-timeoutfel påverkar uptime hade det varit intressant att veta vid hur stor
andel av tillfällena då en eller �era aktuatorfelkoder utlästs som koden för CAN-
timeout varit närvarande. Det sammanfattade materialet som funnits tillgäng-
ligt under arbetets gång har endast hanterat enstaka utlästa rader alternativt
vid hur stor andel av utläsningstillfällena en viss felkod funnits med och det har
av tidsskäl inte varit möjligt att göra en mer omfattande analys.

En mer grundläggande analys av garantidata och felkodsutfall skulle behöva
göras för att göra en säker jämförelse av uptime mellan intelligenta och dumma
aktuatorer och en fullständig ekonomisk analys med korrekt avskrivningstid för
kostnader skulle krävas för en exakt prisbild.

Den jämförande studien som gjorts i detta arbete är väldigt övergripande men
när för- och nackdelar vägs mot varandra talar det mesta till fördel för den
dumma aktuatorn.
Ett teknikbyte från intelligenta till dumma elektriska aktuatorer är en framtids-
strategi som Scania bör överväga inte bara av kostnadsskäl men även för ökad
prestanda och robusthet.
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