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Sammanfattning 

Terco, ett företag som tillhandahåller laboratorieutrustning för undervisning, har bland annat en 
laborationsuppställning för mätning av elmotorers egenskaper. I denna laborationsuppställning 
ingår en motor som ska rotera, en motor som ska bromsa den roterande och en sensor som läser 
av varvtal, vridmoment och effektutveckling mellan motorerna. 

Syftet med detta projekt var att underlätta undervisningen med laborationsuppställningen. 

I detta projekt har vi utvecklat ett program som kan styra en motor via datorn. Det går i 
programmet att reglera till önskade värden på varvtal, vridmoment och effektutveckling. I 
programmet finns också en säkerhetsfunktion som kan varna användaren eller utföra en 
säkerhetsåtgärd (t.ex. stänga av utstyrningen), om något oönskat händer. 

Vi har i detta projekt även tagit fram en prototyp för en låda, som vi kallar AO modulen. Lådan 
kapslar in tre komponenter som behövs för att kunna styra en motor via datorn: Z-3AO, 
nätadapter och USB-i485. 

Programmet vi utvecklade fungerar tillsammans med prototypen. 
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Abstract 

Terco is a company that provides laboratory equipment for teaching, which have a laboratory 
setup for measuring the characteristics of electric motors. The laboratory setup contains a motor 
that rotates, another motor that slows the rotating motor and a sensor that reads the rotational 
speed, torque and power exchange between the motors. 

The purpose of this project was to facilitate the teaching with the laboratory setup. 

In this project, we have developed a program to control a motor from a computer. With this 
program, it is possible to control values of rotational speed, torque and power. The program also 
contains a safety function for warning the user, or performing a safety measure (e.g. turning off 
the output), in case something unwanted happens. 

We have also developed a prototype of a box, which we call the AO module. The box 
encapsulates three components that are needed to control a motor from a computer: Z-3AO, AC 
adapter and USB-i485. 

The program that we developed works fine with the prototype. 
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Inledning 

Bakgrund 
Terco tillhandahåller olika sorters laboratorieutrustning för undervisning i skolor inom teknik 

och naturvetenskap. Bland annat finns en laborationsuppställning för mätning av elmotorers 

egenskaper. Det kan vara intressant att se hur vridmomentet förändras över olika varvtal vid 

konstant bromsmoment och observera hur effektutvecklingen hos axeln förändras vid olika 

bromsmoment vid samma varvtal. Tidigare har effekten  till elmotorerna bara kunnat styras 

manuellt genom att man vrider på en ratt (se Figur 1). Ville man t.ex. se hur olika storheter 

som rotationshastighet, axelns effektutveckling, spänningar och strömmar förändras med en 

stegvis förändring av t.ex. vridmomentet var man tvungen att vrida så att vridmomentet blev 

t.ex. 1 Nm (dvs. reglera till 1 Nm), anteckna alla sensorers värden, vrida igen så att 

vridmomentet blev 2 Nm (dvs. reglera till 2 Nm), läsa av igen, vrida till 3 Nm (dvs. reglera till 

3 Nm), osv (se Figur 2). Genom att utveckla ett program som hanterar inläsning av sensorer 

och reglering baserat på dessa, så skulle insamlingen av data och jämförelsen med teorin 

förenklas i undervisningen. 

 

Figur 1 Manuell styrning av elmotorerna (röd) och manuell avläsning av sensorerna (grön). 
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Figur 2 Manuell reglering mot önskade vridmoment och avläsning av rotationshastighet och effektutveckling hos 

axeln. 

För att programmet i datorn ska kunna läsa in sensorvärden och reglera baserat på dessa 

behövs hårdvara och ett sätt för datorn att kommunicera med denna (se Figur 3). Hårdvaran 

består i en analog utstryrningsmodul (Z-3AO) som ska styra elmotorerna (se Figur 4), och 

flera sensorer som t.ex. kan mäta axelvridmoment, rotationshastighet, spänningar och 

strömmar. Sensorerna som mäter axelvridmoment och rotationshastighet (med vilka man kan 

beräkna axelns effektutveckling) kommer att vidarebefodra informationen seriellt till en 

digital multimeter (N30U), medan spänningar och strömmar kan mätas direkt av N30U-

mätaren själv (se Figur 5).  

Z-3AO och N30U kommer bli slavar på en buss som datorn kan kommunicera med. 

Kommunikationen på bussen kommer ske seriellt enligt Modbus RTU protokollet, med den 

elektiska standarden RS-485. Mellan datorn och bussen finns en USB till RS-485 

konverterare. Konverteraren, den analoga utstyrningsmodulen (Z-3AO) och strömadaptern 

ligger i dagsläget som löst utspridda delar. Uppdragsgivaren ser gärna att man kapslar in de 

tre komponenterna i en låda (AO modulen) som man kan ta med sig och koppla in varhelst 

det är behövligt (se Figur 6). 
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Figur 3 Programmet i PC:n reglerar till önskat värde och läser av sensorerna via AO modulen. 
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Figur 4 Analog utstryrningsmodul (Z-3AO) som ska styra elmotorerna. 
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Figur 5 Digital multimeter (N30U) läser av axelvridmoment, rotationshastighet från sensorer, visar den uträknade 

effektutvecklingen hos axeln, och mäter spänningar och strömmar själv. 
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Figur 6 I AO modulen ligger USB till RS-485 konverteraren, den analoga utstyrningsmodulen (Z-3AO) och dess 

strömadapter. 

Hittills innefattar mjukvarulösningen all grafik, upptagning av sensorvärden från olika 

maskiner och representationen av dessa. Det är gjort som ett sekventiellt flöde (en tråd), som 

begär data från en slav, sätter programmet i dvala tills man säkert kan få tillbaka ett svar från 

slaven, läser in data om det är ett fullständigt meddelande, begär data från nästa slav osv. 

Varje gång man sätter programmet i dvala, skulle man kunna göra något annat i en annan tråd. 

Än så länge är inte programmet så långsamt, eftersom responstiden för en slav är typiskt 

mindre än 10 ms
1
. Men det kan kanske bli aktuellt och utvärdera möjligheterna att 

implementera flera trådar, om flera slavar kopplas på med längre responstider, för att snabba 

upp interaktionen med användaren. Vid reglering av elmotorerna kan det dessutom komma att 

bli nödvändigt att använda flera trådar. För även om tiden inte är det kritiska, så vill man ändå 

kunna stabilisera ärvärdet kring ett börvärde med tillräckligt liten felmarginal för att 

inläsningen av värden från andra sensorer ska bli representatativa mot varandra (vilket inte 

kanske blir möjligt vid alltför stora fördröjningar). 

Programmet saknar för närvarande möjlighet att kommunicera med den analoga 

utstyrningsmodulen (Z-3AO) som ska styra elmotorerna (se Figur 7). 
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Figur 7 Ett program för insamlingen av data och representationen av dessa finns redan. 

Mål 
Målet är att utveckla ett program för den analoga utstyrningsmodulen (Z-3AO) som ska styra 

elmotorerna. Från programmet ska man kunna styra elmotorerna på tre olika sätt. Manuellt, 

automatiskt i steg (ingen reglering) och baserat på resultatet av styrningen (reglering). 

Förhoppningen är att delar av programmet skall kunna återanvändas i Terco:s program. Det 

andra målet är att ta fram en prototyp för lådan (AO modulen) som ska kapsla in de tre 

hårdvarukomponenterna som i dagsläget ligger som löst utspridda delar (se Figur 6).  

Krav 
I detta avsnitt beskrivs de tekniska krav som Terco ställer på programmet och prototypen.  

 

AO modulens konstruktion: 

AO modulen skall bli en fysik portabel låda med tre utspänningskontakter för uttag från 0 till 

10 volt, en påkopplingskontakt för flera slavar på modbussen (RTU), en USB kontakt för 

styrning och övervakning från PC (Master). 

 Placera komponenterna i lådan så att det får plats och att aktivitet på modbussen syns 

(Tx- och Rx-lamporna på USB till RS-485 konverteraren).  

 Designa AO modulen:s fram och baksida så att utgångskontakterna mot användaren 

blir praktiska. 

 Aluminiumhöljet ska leda bort farlig ström till skyddsjorden. 
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 Inga komponenter får skruvas fast på aluminium höljet. 

 

Utgångskontakter: 

1. Från PC:n via USB till en USB till USB-mini konverterare. 

2. Seriell kontakt för påkoppling av input-slavar (sensorer) på modbussen. 

3. Strömförsörjningsintag till Z-3AO enheten. 

4. Tre labbkabelkontakter för styrutgångarna (0-10V) från AO modulen. 

 

Krav som har mindre med oss att göra och mer att göra med de krav som Terco ställer på 

sig själv: 

 Ritningarna kan vara i CAD eller på papper. 

 Minimalt med lödning och borrning 

 Det skall vara möjligt att montera en enhet på 20 min. 

 Kostnad < 5000 kr. 

 

 

AO modulens funktion: 

 Ta in styrkommandon från PC:ns grafiska användargränssnitt ut på modbussen. 

 Skicka tillbaka sensorvärden på begäran av PC:ns grafiska användargränssnitt från 

modbussen. 

 Z-3AO slaven kopplad till bussen ska kunna styra ut till tre 0 till 10 V utgångar. 

 

Programvara:  

Programmet skall kunna styra AO modulens tre utspänningskanaler (0-10V) på tre olika sätt. 

Dels ska man kunna styra manuellt på alla kanalerna samtidigt och automatiskt på en kanal åt 

gången. Den automatiska styrningen ska innefatta två funktioner. En stegfunktion som ändrar 

utgångsspänningen vid varje tidsintervall (∆V/∆t). Den andra automatiska styrningen är en 

reglering baserad på valfri återkopplad datakälla (enligt P/PD/PID). 

Automatisk P-/PD/-PID-reglering av valfri återkopplad datakälla: 

 Även om den tid det tar för ärvärde att stabiliseras kring ett börvärde inte är kritiskt, 

måste den stabiliseras inom en felmarginal (som är valbar) tillräckligt länge för att 

inläsningen av andra sensorer ska inträffa och bli representativa mot varandra och 

återkopplingskällans ärvärde, och för att regulatorn ska börja reglera mot nästa 

börvärde. Börvärdena för vald datakälla skall stegas upp inkrementellt. 

Börvädesstegets storlek ska kunna ställas in av användaren. 

 Programmet ska kontrollera resultatet av styrningen och meddela användaren eller 

avsluta pågående körning om någon storhet ligger utanför de tillåtna gränserna. Man 

kan åtminstone välja en storhet (datakälla) som man vill ha som skydd, och inom vilka 

gränser man ska tillåta (min- och maxvärde). Det kan t.ex. vara strömnivåer som är 

farliga för motorn eller hastigheter som är för höga eller låga eller över/underspänning 

m.m. 

 

Andra krav på programmet: 

 Det ska vara ett grafiskt användargränssnitt mot användaren. 
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 Objektorienterad programmering ska tillämpas.  

 Programspråket som rekommenderas är Visual basic.NET (eftersom Terco:s program 

är skrivet i det programspråket). 

 

Avgränsningar 
Vi kommer inte att: 

 konkret implementera förslag på förbättringar eller ändra något i Terco:s program. 

 leta efter någon annan hårdvarulösning än den vi fått från Terco. 

 göra någon CAD-ritning på AO modulen. 

 titta på hur flera trådar kan implementeras i Terco:s program. 

 göra någon analys av miljöpåverkan av AO-styrenheten. Detta eftersom den större 

delen av projekttiden kommer läggas på programmering och inte på 

produktutveckling. 

 inkludera frågeställningar kring vilken roll en ökad automatisering av 

undervisningsmaterial spelar för inlärningen och förståelsen kring ett ämnesområde. 

Syfte 
Syftet med projektet är att göra det enklare att ändra och testa sina teorier mot ”verkligheten” 

(experimentuppställningen). Syftet är också att undervisningen ska bli roligare för eleverna. 

Lösningsmetoder 
För att kunna designa AO modulens fram- och baksida kommer vi att lägga in alla delarna 

som behövs och se hur de får plats i lådan, och göra en prototyp. 

Vi kommer att bekanta oss med den inköpta hårdvaran, implementera den befintliga 

systemlösningen och se möjligheterna för hur man kan bygga vidare på den, genom att skriva 

ett eget program, för att lättare kunna förstå och debugg:a programmet ifall det skulle uppstå 

komplikationer i ett senare stadium av programmeringen. 

För att minska risken för att programmet fastnar eller att ärvärdet inte kan stabiliseras kring 

ett börvärde vid regleringen (P/PD/PID), kan man låta programmet vara uppbyggt av flera 

trådar som exekveras ”parallellt”. T.ex. en som hanterar interfacet mot användaren och en 

som sköter regleringen (kommunikationen på bussen): en för inhämtning av sensorvärden och 

en för utstyrning av styrsignaler. Samtidigt ökar risken för att programmet kraschar för att 

trådar bli avbrutna (preemptive) och lämnar objekt i inkonsistenta, halvfärdiga tillstånd. 

Projektmedlemmarna har inte kunskaper i om denna risk går att hantera eller ej. 

För att få det mer överskådligt och göra det enklare att utveckla programmet, kan man rita 

UML diagram. 
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Kommunikation (Modbus RTU) 
I Visual Studio finns färdiga bibliotek för att upprätta kommunikation mot en seriell port. 

Biblioteket hanterar hur seriell överföring ska ske på en fysisk ledning mellan två noder. 

Tolkningen och tillämpningen av en ström av tecken på en fysisk ledning behandlas av 

programmeraren i programkod. Tolkningen av tecken sker på datalänklagret. Tecken på det 

fysiska lagret blir sammansatta meddelanden på datalänklagret. Noden på det fysiska lagret 

blir en master eller en slav på datalänklagret. Ett meddelande på applikationslagret 

tillhandahålls av en server på begäran av en klient (se Figur 8). I vårt fall är klienten Visual 

Studio och meddelandet på datalänklagret, som en server tillhandahåller, blir ett sensorvärde 

som används i vår reglering på applikationslagret. 

 

Figur 8 OSI modell för Modbus kommunikation (RS-485 är också känt som EIA/TIA-485)2. 

Fysiska lagret (hårdvara) 
Dataöverföring mellan PC:ns USB utgång och modbussen sker via en USB till RS-485 

konverterare (som opererar på det fysiska lagret). Modbus stöder RS-485 standarden, med två 

eller fyra ledningar. Med fyra ledningar kan man skicka och ta emot data samtidigt på 

modbussen. RS-485 standarden är en elektrisk standard som bland annat beskriver hur 

spänningspotentialer ska uttrycka en binär etta eller nolla. 

Om den inverterade pinnen ”-” (ibland kallad A) har lägre potential än den icke-inverterade 

pinnen ”+” (ibland kallad B), tolkas det som en binär etta. Omvända förhållandet tolkas som 

en binär nolla (se Figur 9)
3
. Pinnarna måste dela samma jord (ibland kallad C). Däremot 

måste inte enheterna på bussen dela samma jord. Det väsentliga är ju vilken ledning som har 

högst potential, inte hur stora potentialerna är.   

 
Figur 9 Pinnarnas potential i förhållande till varandra bestämmer det logiska tillståndet3 (teckenformat 8N14). 
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Vid envägskommunikation kan data inte tas emot och skickas samtidigt.  För det behövs två 

”envägsbussar”, en som skickar (Rx-,Rx+)  och en tar emot (Tx-,Tx+), och därav 

beteckningarna. Det spelar därför ingen roll om du använder Rx-, Rx+ eller Tx-, Tx+ som 

buss vid envägskommunikation (se Figur 10). Figur 10 visar att det handlar om 

envägskommunikation eftersom en enhet endast är kopplad till två linor (en icke-inverterad 

+lina och en inverterad –lina). 

 
Figur 10 Kopplingsschema för envägskommunikation (half-duplex)5.  

 

 
Figur 11 Kontakterna på USB-i485 isolated converter5. 
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Påkopplingen av flera slavar (utöver Z-3AO) på bussen kommer ske via DE-9 Subminiatyr 

kontakter (DB-9 sub refererar nästan alltid till skalstorleken E
6,7

). Se Figur 12. 

 

Figur 12 Pinnarna på DE-9 Subminiatyr8. 

Terco använder pinne 2 och 3 (som RS-232 standarden) för att skicka och ta emot data på 

bussen (se Figur 13). För att se pin-konfigurationen för RS-485 se bilagor sida iv. 

 

Figur 13 Half-duplex bussens 2 ledningar löddes fast i pinnarna 2 och 3 på DE-9 subminiatyrkontakten5. 

Fysiska lagret (mjukvara) 
Alla enheter på modbussen måste ha samma överföringsmode (RTU) och inställningar på den 

seriella porten
9
, med avseende på följande parametrar: 

 COM port 

 Baud rate 

 Parity 

 Data bits 

 Stop bits 

 Flow control / handshake 

 Electrical interface (det fysiska lagret: ”RS-485 2Wire-cabling”)
10

 

 Broadcast adress = 0
11

 (klientens meddelande är ämnat för alla slavar) 

 

Data skickas teckenvis med start- och stopbitar. Ett tecken måste innehålla 8 databitar
12

, en 

startbit och minst en stoppbit
9,13,14,15,16,17

. Modbus egna organisation föreslår 2 stoppbitar utan 

paritet (se Figur 14)
9
, men 1 stopbit är mer vanligt förekommande

4,13,14,17
. 

 

Figur 14 11-bitars asynkront teckenformat utan paritetsbit rekommenderas av Modbus egna organisation9,15,16 (även 

kallat 8N2). 



 

 

14 

 

Tiderna mellan 11-bits tecknen är olika (därav asynkron
18

).  

 

Datalänklagret 
Ett Modbus RTU meddelande (paket/ram/telegram) får inte styckas upp och skickas i 

omgångar, utan måste komma i en kontinuerlig ström av tecken (se Figur 15)
9,19

. Mellan varje 

meddelande måste länken ligga i träda i minst 3,5 tecken
9,15,19

(se Figur 16). Det normala är att 

det finns en master
2,20,21

 som inleder alla samtal med slavarna (polling)
2,15,20,21

. 

 

Figur 15 Måste vara mindre än 1.5 tecken mellan tecknen i ett meddelande, annars kastas meddelande av 

mottagaren22. 

 

 

Figur 16 Ledningen måste vara tyst i minst 3,5 tecken mellan meddelanden22. 

 

Här nedan förklaras vilka delar som måste ingå i ett komplett Modbus RTU meddelande. 

 

Figur 17 Ett generellt Modbus-meddelande17. 

 

Slavadress (Device adress) 

Den första byten (8 bitarna) anger vilken slavadress meddelandet ska skickas till. Modbus 

tillåter slavadresser från 1 till 247, vilket innebär att man kan kommunicera med maximalt 

247 slavar
17

. Man kan skicka ett meddelande till alla slavar genom att skriva 0 som 

slavadress, men detta förutsätter att den valda funktionen har stöd för det
17

.  
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Funktionskod (Function code) 

Den andra byten i meddelandet säger till slaven vilken funktionskod som ska köras. I Tabell 1 

visas olika funktionskoder. 

 

Tabell 1 Olika funktionskoder23 

Function Code Action Table Name 

01 (01 hex) Read Discrete Output Coils 

05 (05 hex) Write single Discrete Output Coil 

15 (0F hex) Write multiple Discrete Output Coils 

02 (02 hex) Read Discrete Input Contacts 

04 (04 hex) Read Analog Input Registers 

03 (03 hex) Read Analog Output Holding Registers 

06 (06 hex) Write single Analog Output Holding Register 

16 (10 hex) Write multiple Analog Output Holding Registers 

 

För att förstå de olika funktionskoderna måste man först veta att det kan finnas fyra olika 

typer av register i Modbus-slavar. Dessa register är tillgängliga för slaven själv och mastern 

(PC:n) via modbussen. 

 Coil – 1 bits register till en utgång, man kan både läsa och skriva från/till ett coil 

register
24

. 

 Discrete Input – 1 bits register till en ingång, går enbart att läsa från
24

. 

 Input Register – 16 bitars register till en ingång, går enbart att läsa från
24

. 

 Holding Register – 16 bitars register, man kan både läsa och skriva från/till ett 

Holding register
24

.  

Skriver man t.ex. 01 som funktionskod innebär det att man vill läsa från en eller flera coils, 02 

att man vill läsa från en eller flera Discrete Input osv.  

 

Adressering (adressen till ett slavregister) 

Minnet är uppdelat på olika områden, så kallade tabeller, en för varje typ av register. Figur 18 

visar fyra olika typer av register (tabeller) som en Modbus-slav kan ha. 
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Figur 18 Fyra olika typer av register som en Modbus-slav kan ha25. 

Dataadressen 0 avser olika positioner i minnet beroende på vilken tabell funktionskoden 

använder sig av. Varje tabell har 9999 dataadresser från 0 till 270E (hex)
23

. I datablad kan 

man ibland finna en extra siffra (5 stycken). Den extra siffran anger ingen fysisk dataadress, 

det är bara ett sätt att skriva för att ange vilken typ av register det är (dvs. vilken tabell).  

0 0001  refererar till första registret i minnesområdet ”Discrete Output Coils”  

0 9999 refererar till samma minnesområde (tabell), fast sista registret, på adressen 270E. 

1 0001 refererar till ”Discrete Input Contact” tabellen på adressen 0000, 

1 9999 till samma tabell på adressen 270E (etc. enligt Tabell 2) 

Tabell 2 Varje minnesområde (tabell) har sin egna dataadressering 

”Nummer” Tabell (typ av register) ”offset” Dataadress (hex) 

0 0001 

0 9999 

Discrete Output Coils 1 0000 

270E 

1 0001 

1 9999 

Discrete Input Contacts 10001 0000 

270E 

3 0001 

3 9999 

Analog Input Registers 30001 0000 

270E 

4 0001 

4 9999 

Analog Output Holding Registers 40001 0000 

270E 

 

 

Data 

I data-delen av Modbus-meddelandet skriver man den information som behövs för överföring 

av data
17

. Här ska adressen till det register man skriver till/läser från alltid finnas med. Även 

annan information ska finnas med, men vilken information beror på vilken funktionskod man 
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kör, ska man skriva till ett register t.ex. ska värdet man vill skriva naturligtvis vara med. Har 

man t.ex. valt funktionskod 06 (skriva till ”ett” holding register) så ska data innehålla 

adressen till registret man vill skriva till och värdet man vill skriva. 

Data till eller från ett register (16 bitar) skickas med den höga byten (mest signifikanta) först 

(se Figur 19)
26

. 

 

Figur 19 Sändningsordningen för teckna i datat i ett Modbus RTU meddelande (höga databyten sänds först)26. 

 

CRC 

De 2 sista byten i meddelandet är CRC:n, som står för Cyclic Redundancy check (se Figur 

20)
23

. Stop-, start-, stop- och paritetsbitar
 
tas inte med i beräkningen av CRC:n

27
. Slaven som 

tar emot meddelandet räknar ut CRC:n och jämför med CRC:n från meddelandet. Om en bit i 

meddelandet togs emot fel kommer CRC:na att bli olika
23

. Då struntar slaven i meddelandet 

(även om biten som togs emot fel gjorde att meddelandet blev till ett annat meddelande som 

slaven ändå förstår). 

 

Figur 20 Låga byten (den minst signifikanta) skickas först27. 

 

Felhantering 

Om CRC:n från meddelandet och CRC:n som slaven räknar ut inte stämmer överens får 

mastern inte något svar, men för vissa andra typer av fel skickar slaven tillbaka ett 

felmeddelande till mastern
17

.  

Felmeddelandena har följande form (se Figur 21): 

 

Figur 21 Om det inte är ett CRC fel, skickas ett felmeddelande tillbaka från slaven28 
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Första byten är slavadressen, andra är funktionskoden + 80 (hex) och den mest intressanta 

byten är den tredje byten som säger vilken typ av fel som uppstod. Tabell 3 visar vilka typer 

av felmeddelanden man kan få tillbaka.  

Tabell 3 Olika felkoder28. 

Error code (hex) Meaning 

01 The used function code is not supported 

02 The register address used is not allowed. The register address may be 

invalid or write-protected. 

03 Some data values used are out of range, i.e. invalid number of registers. 

06 Device can not handle the request at the moment. Repeat the request. 

 

Om tredje byten som alltså är ”Error code” t.ex. är 01 så betyder det att man skickat en 

funktionskod som slaven inte stöder. 
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Analog utstyrningsmodul (Z-3AO) 
Z-3AO är en modul med tre utgångar (se Figur 22), som kan skicka ut spänningar i intervallet 

-10 V till 10 V eller ström i intervallet 0-20 mA
29

. Intervallen går att ställa in
30

. Den 

kommunicerar via Modbus. 

 

Figur 22 Utgångar hos Z-3AO31. 

Spänningsintervallet på utgångarna 
Varje kanal till Z-3AO har ett ”OUT”-register som kan ha värden från -10 000 till 10 000. 

Värdena -10 000 och 10 000 ger lägsta respektive högsta möjliga utspänning eller ström.  

Man ändrar spänningsintervallet för en kanal genom att ändra i registren mV0 och mV10000. 

Värdet man sätter på mV10000 gör att man får samma värde i mV som utspänning på 

kanalen, då man skriver in 10000 på ”OUT”-registret. Har man t.ex. satt värdet 8000 på 

register mV10000 så får man 8000mV=8V som utspänning om man skriver 10000 på OUT-

registret. På samma sätt, det värde man sätter in på register mV0, får man som utspänning i 

mV då man sätter in 0 i ”OUT”-registret. Figur 23 visar hur utspänningen är linjär i 

förhållande till värdet man skrivet till OUT. 

 

Figur 23 Linjär elektrisk karaktäristik på utgången (placering och lutnings bestäms av två ”inställningsregister”)30. 

För att ändringen av intervallet ska gälla då man ändrat i registerna mV0 och mV10000, 

måste modulen vara inställd på ”new modality”. För att ställa in modulen till ”new modality” 

så skriver man en etta till bit 12 på Eprflag-registret (en nolla ger ”old modality”). Om 
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modulen är inställd på ”old modality” så har kanal 1 spänningsintervallet -5 V till 5 V och 

kanal 2 & 3 har intervallet -10 V till 10 V. Är modulen inställd på ”new modality” bestäms 

intervallen av värdena i registren mV0 och mV10000. 

Exempel 

Antag att vi vill ändra spänningsintervallet på kanal 1 så att intervallet går från 0 V till 10 V. 

Då gör vi såhär:  

1. Vi sätter OUT1-mV10000 (kanal 1:s mV10000-register) till 10 000 så att högsta 

utspänningen blir 10 000mV = 10 V. 

2. Vi sätter OUT1-mV0 (kanal 1:s mV0-register) till 5 000 så att mitten av intervallet ger 

5 000mV = 5 V och därmed blir minsta spänningen i intervallet 0 V. 

3. Om modulen är inställd på ”new modality” så är nu intervallet från 0 V till 10 V. Om 

inte måste vi ställa in modulen till ”new modality”, och detta gör vi genom att sätta en 

etta på bit 12 i Eprflag-registret. 

Ändring av utgångsregistret (OUT) 
För att ändra ”OUT”-registrets värde behöver man veta Z-3AO:n slavadress, i vilket 

minnesområde ”OUT”-registret ligger i och hur stort det är. I databladet
32

 står det att det är ett 

word-register (16-bitar) på adressen 40005 för OUT1, 40006 för OUT2 och 40007 för OUT3. 

Om man antar att det inte handlar om en utökad adressering (utöver det standardiserade 

spannet omfattandes dataadresser från 0 till 270E) berättar första siffran att det handlar om ett 

”Analog Output Holding”-register (4xxxx)
23

. Funktionskoderna som opererar på detta register 

är 03, 06 och 10 (hex). För att skriva till ett sådant 16-bitars register räcker funktionskod 06. 

Med en offset på 40001 får ”OUT”-registena följande dataadresser: 

Tabell 4 Dataadresserna för de olika utgångsregistena 

”OUT”-register Register nummer Offset Dataadress (hex) 

1 40005 40001 0004 

2 40006 40001 0005 

3 40007 40001 0006 

 

Modbus-meddelandet för att skriva 0 till Z-3AO:ns ”OUT1”-register ser ut på följande sätt: 

010600040000C80B 

01 = Z-3AO:ns slavadress (som kan ställas in med dip-switcharna på Z-3AO) 

06 = funktionskod för skrivning till ett analog output holding register. 

0004 = dataadressen till ”OUT1”-registret. 

0000 = värdet som skrivs till ”OUT1”-registret. 

C80B = CRC 

Dip-switcharna 

Följande parametrar kan bland annat ställas in med dip-switcharna
33

: 

Output type (spänning eller ström) 
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Baud rate 

Slavadress 

RS-485 line termination: "The termination of RS485 communication must be enabled only to 

the ends of the communication line."
34

 

Ingen paritetsbit som default
35

. 
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Digitalt mätinstrument (N30U) 

 

Figur 24 Lumel:s digitala mätinstrument N30U36 

Lumel N30U är ett instrument utvecklat för mätning av sensorvärden och analoga spänningar 

som är kopplad till den 
37

. Instrumentet kommunicerar via Modbus
38

. Stöder både 

teckenformatet 8N2 (se Figur 14) och 8N1
38

. 

Det första som ska göras för att kunna kommunicera med N30U är att ställa in baudrate, 

slavadress och antalet databitar. Detta görs genom knapptryck på instrumentet
39

. Genom 

knapptryck kan man också välja vad instrumentets display ska visa. Exempelvis kan 

temperaturen erhållas genom en inkopplad temp-givare eller spänningen som är kopplad till 

instrumentets speciella port för mätning av spänning
40

. Om man vill läsa av värdet som visas 

på displayen kan man skicka en request med funktionskod 3
38

, ”read holding register”, till 

instrumentets ”displayed value”-register, som är ett holdingregister
23,38

. Request:en man 

skickar ser då ut som nedan:  

16 03 1B62 0002 6016 

Här är: 

16: Slavadressen kan vara 16 eller ett annat värde som man valt.  

03: Funktionskoden ”read holding register”. 

1B62: Adressen till första dataregistret 7010, ”displayed value”
41

. 

0002: Antalet register man vill läsa, displayed value placeras i 2 stycken 16 bitars register
41

. 

6016: CRC:n som måste räknas ut. 

Responsen som man får tillbaka kommer att innehålla det värde som visas på displayen, men 

mer information följer med responsen som t.ex. slavadress och funktionskod (samma som 

man skickade på request:en)
42

. Något som kan vara lite lurigt är att det värde man får via 

bussen kommer som ett 32 bitars flyttal enligt standarden IEEE-754. Detta var inget som vi 

kunde läsa om i N30U manualen, utan först när vi körde en funktion
43

 som omvandlade från 

hexadecimalt till 32 bitars float (eller single som det heter i Visual Basic), såg vi att värdet 

stämde överens med det värde som visades på displayen. Den mest signifikanta byten mottas 

först, och den minst signifikanta byten sist (se Tabell 5). 
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Tabell 5 Visade värdet från displayen mottas från den mest signifikanta till den minst signifikanta byten. 

Register 7010 innehåller höga 16-bitars ordet Register 7011 innehåller låga 16-bitars ordet 

Byte high Byte low Byte high Byte low 

Mest signifikant Näst mest signifikant Näst minst 

signifikant 

Minst signifikant 

Mottas 1 (först) Mottas 2 Mottas 3 Mottas 4 (sist) 

 

 

Flyttal (32 bitars IEEE 754) 

Ett 32 bitars flyttal enligt IEEE 754 har följande form (se Figur 25): 

 

Figur 25 32-bitars flyttal enligt IEEE 75444 

Bit 31 är Sign-biten, en nolla på den biten ger ett positivt tal medan en etta ger negativt tal. 

Bit 23 till 30 kallas exponent och bit 0 till 22 fraction. För att räkna ut värdet i decimal form 

från det binära talet som angivits som 32 bitars float använder man följande formel: 

      (  )    (  ∑       
  

  

   

)   (     ) 

Där e i formeln är exponent och b står för bit, så b22 är t.ex. bit 22. 

Exempel 

Vill man räkna ut det decimala värdet från Figur 25 t.ex. kan man räkna såhär: 

       

Så 

(  )       

  ∑       
  

  

   

            

                                        

Så 

 (     )   (       )       

Det decimala värdet blir då:                     
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Ytterligare ett exempel 

Vi vill konvertera 0 01111111 01110000101000111101100, som är angivet i 32 bitars IEEE 

754 float till decimalt tal. 

Lösning:  

Samma formel som ovan används. 

(  )     (  )    

  ∑       
  

  

   

                                        

                                           

                             

 (     )   (       )        

                     

Det binära talet 0 01111111 01110000101000111101100 är alltså 1.44 om det angivits som 

IEEE 754 float.  
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Reglering 
Programmet som ska utvecklas ska innehålla möjligheten att reglera (se avsnitten Mål och 

Krav). Regleringen behövs för att man inte på förhand kan veta vad en viss utstyrning ger för 

slags resultat (se Tabell 6). Därför måste utstyrningen vara beroende av vilket resultat som 

erhålls, dvs. återkopplat. 

Tabell 6 Tabeller fungerar bara i ett specifikt fall. Ökar man belastningen behövs en ny tabell. 

Önskat vridmoment Utstyrning 

1 Nm 1,25 V 

2 Nm 2,45 V 

3 Nm 4,05 V 

4 Nm 5 V 
 

Det finns många olika typer av regulatorer. Här nedan beskrivs två vanliga regulatorer. 

 

P-regulatorn 

En P-regulator ger en styrsignal som är proportionell mot reglerfelet   (skillnaden mellan 

börvärde och ärvärde)
45

. Styrsignalen kan bestämmas med följande formel: 

         

Där   är förstärkningen som man själv ska ge ett värde, ju större värde på   desto starkare 

kommer regulatorn att styra ut proportionellt med reglerfelet
45

.    kallas normalvärdet, och är 

det värde som regulatorn ska styra ut då    45
. För även när reglerfelet är noll vill man 

oftast styra ut någonting.  

En nackdel med P-regulatorn är att den i många fall lämnar ett kvarstående fel (se Figur 26), 

d.v.s. den lämnar ett reglerfel även då tiden går mot oändligheten
45

. Genom att komplettera 

med integrerande reglering kan man undvika det kvarstående felet. 
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Figur 26 Kvarstående fel vid P-reglering 

I-regulatorn 

En I-regulator ger en styrsignal som är integralen av reglerfelet multiplicerat med  
 

  
, där    är 

integreringstiden
45

.    är ett värde som man själv ställer in. Styrsignalen för I-regulatorn kan 

beskrivas med följande formel: 

 ( )  
 

  
∫  ( )  
 

 

 

Fördelen med I-regulatorn är att den inte lämnar något kvarstående fel (se Figur 27). Så länge 

reglerfelet är noll så kommer styrsignalen att vara konstant, men uppstår ett fel kommer 

signalen att ändras så att felet minskar och till slut försvinner
45

.   

 

Figur 27 I-regulatorn lämnar inget kvarstående fel 
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Genomförandet 
I detta avsnitt beskrivs några problem som vi stött på under projektets gång. 

Konstruktion 
På den nedre halvan av AO modulen är det ont om plats för både strömintaget och alla 

kanalerna. 

Den analoga utstyrningsmodulen (Z-3AO) som ska sitta fast på en metallskiva som man 

skjuter in i aluminiumhöljets skarvar får inte plats horisontellt. Någonstans måste därför 

metallskivan skjutas in horisontellt, så att Z-3AO kan skruvas fast vertikalt rättvänt eller upp 

och ner. Om både Z-3AO och dess strömadapter hade skruvats fast upp-och-nervänt hade man 

haft mer plats för strömintagskontakt, USB genomledare och kanaler, nertill under 

strömadaptern (se Figur 29). Då hade man inte behövt böja kontakterna från strömintaget till 

strömadaptern, och därmed riskera sprickor i plasten och kortslutning mot jord (höljet är i och 

för sig skiktisolerat, men ändå). Den hade dock fått en hög tyngdpunkt, och man skulle 

behöva vända den upp ner för att komma åt vid reparation (vilket inte är lika intuitivt). Figur 

28 visar en ungefärlig skiss på den prototyp som vi byggde. Där framgår hur komponenterna 

ligger i AO modulen och var alla utgångskontakter sitter på fram- respektive bakplåt. 

Observera att USB till RS-485 konverterarens kortsida, närmast skruvhålet, måste ha stöd mot 

aluminiumhöljet för att inte vicka. 

 

Figur 28 AO modulens konstruktion (till vänster i bild visas AO modulens  framsida, och till höger, baksidan) 



 

 

30 

 

 

Figur 29 Alternativ konstruktion av AO modulen (till vänster i bild visas AO modulens  framsida, och till höger, 

baksidan) 

 

Den hårda ändan till USB sladden (Figur 30) tillsammans med USB till RS-485 

konverteraren får knappt plats horisontellt i AO modulen (se till vänster i Figur 31). 

 

Figur 30 Oböjlig USB ända inringad och fäste för skruv på baksidan (ur bild, men bakom framkanten). 

För att det inte ska bli så tätt kan man ha en vinklad eller en kortare USB-kontakt. Alternativt 

placerar man USB till RS-485 konverteraren vertikalt istället. Placeras den vertikalt kan den 

hårda USB änden komma i vägen för kanalernas utgångskontakter. Man måste i så fall låta 

den hårda USB ändan få plats mellan två sådana kontakter (se till höger i Figur 31). 
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Figur 31 Den hårda ändan till USB-sladden får knapp plats. 

För att lamporna på USB till RS-485 konverteraren ska synas optimalt på AO modulens 

utsida måste framsidan sitta direkt mot plåten. 

Fästet för skruven sitter på dosans baksida (se Figur 33). Om man skruvar fast dosans 

framsida mot framplåten uppstår därför en osymmetrisk spänning i plasten. Dosan kommer att 

tilta, och inte sitta tätt mot framplåten. I värsta fall kan den spricka (se Figur 32). Egentligen 

skulle man vilja skruva fast dosans baksida mot framplåten enligt Figur 33, men då skulle 

lamporna riktas inåt istället för utåt. 

 

Figur 32 Inspänning som tiltar dosan 
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Figur 33 RxTx-lamporna riktas inåt in i AO modul-lådan 

 

Höljet leder inte bort farliga kortslutningsströmmar till skyddsjorden på eluttaget. 

Aluminiumhöljet har ett icke ledande skikt. Detta skikt kan skydda oss från farliga strömmar, 

men vi vet inte hur bra isolationen är. Om skiktet skulle nötas ner riskerar man att strömmen 

leds via en person som rör vid apparaten till jord. För säkerhets skull gjorde vi därför lådan 

helt jordad. Den inskjutbara bottenplattan jordas med en kabel mellan eluttagets skyddsjord 

och bottenplattan, som i sin tur jordar bakplåten (se Figur 34). Genom att fila ner det icke-

ledande skiktet där man skruvar in skruvarna för fram- och bakplåtar jordas aluminiumhöljet 

och framplåten. Eftersom aluminiumhöljet består av två separata delar behövs minst tre 

nerfilningar på rätt ställen (en uppe, en nere på samma sida och en på andra sidan). 

Först filade vi längs med skenorna där man stoppar in bottenplattan (som är kopplad till 

skyddsjorden på eluttaget), men det garanterar inte bottenplattans kontakt med 

aluminiumhöljet (eftersom det blir en nersänkning just där man filade). Det gör däremot en 

kabel fästad mellan en skruv på bottenplattan och en skruv på bakplåten. 
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Figur 34 Jordning av aluminiumhöljet (sett bakifrån). 

 

En snabb 500 mA säkring brinner upp direkt vid inkoppling av AO modulen 

Anledningen till att säkringen brann upp var inte att kretsen var kortsluten mot jord eller att en 

alltför stor belastning drev på en för stor ström (för även utan belastning gick säkringen se 

Figur 35). Med en trög säkring kunde vi dessutom mäta strömmen genom säkringen. 

Strömmen genom säkringen var mindre än 26 mA vid belastning. Detta stämmer också 

överens med våra beräkningar (se Bilagor sida i). Mätningar av inkopplingsförlopp ger olika 

mätresultat under olika tidpunkter och eluttag
46

. Normalt går man därför till väga genom att 

testa olika säkringar. Idén är att säkringen ska skydda den känsligaste komponenten. Därmed 

skyddas alla mindre känsliga komponenter också.  Nätdelens datablad anger ingen separat 

avsäkring utöver den befintliga i husets installation
46

. Däremot rekommenderas det en 2,5 A 

säkring mellan spänningskällan och den analoga utstyrningsmodulen (Z-3AO)
34

. 
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Figur 35 När nätdelen (switching adapter) inte belastas går en snabb 500 mA säkring sönder i 

inkopplingsögonblicket. 

 

 

Vid byte till en trög säkring, med längre smälttid, gick säkringen inte sönder även vid 

belastning från Z-3AO:n. Den tröga säkringen (T) tål dubbla märkströmmen, ca 30 gånger 

längre än en snabb säkring (F) med samma märkström (se Figur 36). 

 

 

Figur 36 Smälttider för säkringar. I/In anger förhållandet mellan belastningsström och säkringens märkström47. 
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Kommunikation 
 

Var uppmärksam på att antalet tal och vilken typ av tal, som representeras i den 

skickade eller mottagna binära datamängden, kan vara olika från fall till fall. 

Om man skriver ett tal till ett 16-bitars register (40005 på Z-3AO
32

), så behöver det inte 

innebära att två 16-bitars register är två tal. I fallet med utläsningen av det visade värdet på 

N30U, var det ju ett 32-bitars tal fördelade på två på varandra följande 16-bitars register 

(7010 och 7011)
41

. Dessutom var det uttryckt på formen, datatypen float (enligt IEEE-754 

standarden) och inte short int (signed 16 bitar) som i Z-3AO’s 16-bitars register 40005. 

 

Minsta tillåtna tid mellan meddelanden på modbussen (protokollets begränsning) 

Mellan meddelanden måste ledningen ligga i träda i minst 3,5 tecken. Det är ungefär 4 ms 

med överföringshastigheten 9600 bitar/sekund (se nedanför).  

  
     

      
                        9,15,19

 

        

     
     
      

       

 

 

Minsta tiden mellan skrivning (request) och läsning (response) för N30U är 42 ms 

Man kan skriva och läsa från bussen (anropa SerialPort.Read/Write) hur ofta som helst, men 

man riskerar att tappa bort förfrågningar och responser om de kommer för tätt inpå varandra. 

Vi gjorde ett testprogram som skulle fastna i en slinga ifall tiden mellan skrivning och läsning 

var tillräcklig och avslutas ifall tiden inte var tillräcklig mellan skrivning och läsning. 

Pseudokoden nedanför beskriver förfarandet (för mer specifik kod se bilagor sida v). 

Skriv till bussen 

Vänta t ms 

Finns något att läsa ut från bussen 

Läs ut det ur bufferten 

Vänta t ms 

 

Om det utlästa var ett fullständigt meddelande, börja från början igen. 

 

För att man ska vara säker på att man får tillbaka ett fullständigt meddelande som innehåller 

N30U-enhetens visade värde, krävs minst 42 ms mellan skrivning och läsning från bussen. 

Samma tid gäller då man ändrar Z-3AO-enhetens andra utgång. Programmeringsmässigt är 

det lättast att vänta in en respons innan man skickar iväg nästa förfrågan. Det är väldigt lätt att 

läsa in ofullständiga meddelanden som ger nonsens tal. Det kan ge upphov till 

svåröverskådliga fel som är svåra att upptäcka. Det finns standardiserade bibliotek för 

händelsestyrda funktioner där t.ex. en läsning från bussen kan triggas och exekveras parallellt 
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när det finns någonting att läsa från bussen (se bilagor sida v). Dessa funderingar förpassas till 

andra med bättre insyn i programmeringsteknik.   

 

Samma variabel för läsning och skrivning till bufferten på seriella COM porten 

Om förfrågan (request) är längre än svaret (response), finns risk att en del av förfrågan blir 

kvar i den gemensamma variabeln som skräp. Nedanför är ett exempel på vad som händer när 

man läser in och skriver på bussen med en och samma Integer-variabel comBuffer (som består 

av 2 bytes): 

Tabell 7 Exempel med läsning och skrivning till samma Integer-variabel (0 <variabelns startindex>) 

Exempel Kommando comBuffer 

Skriver 2 bytes (ABCD) till bussen: SerialPort1.Write(comBuffer, 0, 2) ABCD 

Finns 1 byte (EF) att läsa från bussen: SerialPort1.Read(comBuffer, 0, 1) ABEF 

 

För att variabeln ska få det rätta värdet 00EF (istället för ABEF) kan man rensa den 

gemensamma variabeln mellan läsning och skrivning, eller använda två separata variabler. 

 

Utstyrning 
Den analoga utstyrningsmodulens utspänningsintervall avgörs av en bit 

Om man vill ha en annan utspänningsskala än den förprogrammerade -10 till 10 volt måste 

man ändra modality, en bit i ett 16-bitars register, från old till new, och ställa in den nya 

skalan med ”OUT-mV 0” och ”OUT-mV 10000” registren (se avsnitt Spänningsintervallet på 

utgångarna). Att sätta hela 16-bitars registret, för att ändra modality (som är en bit i registret) 

ledde till följande frågeställning:  

Kan man sätta modality (en bit) utan att ändra på resterande bitar i ErpFlag-register? 

Att skriva till en bit kan man endast göra i minnesområdet ”Discrete Output Coil”. För att 

skriva över en bit i detta minnesområde tillämpas funktionskod 05 (hex)
23

. Varje bit i det 

minnesområdet har en unik dataadress i intervallet 0 till 270E (hex). Även om vi prövade att 

ändra varje bit i det minnesområdet ändras inte old modality till new. Vi såg till att vi skulle 

få olika volt utslag för samma värde i utgångsregistret (dvs. ”OUT1-mV0” ≠ 0). För t.ex. 

”OUT1-mV0”=5000 och ”OUT1”=0 skulle vi mäta 5 volt i new modality och 0 volt i old 

modality, och på så vis skulle vi ha vetat om någon av dessa bitar var en modality-bit. Med 

följande förfrågan (request) 01050000FF008C3A får vi följande svar (respons) 0185018350. 

Tredje byten (01) betyder att funktionskoden 5 (andra byten = funktionskod + 0x80 = 85) inte 

stöds av mottagaren
28

. Z-3A0 har alltså inget sådant minnesområde där man kan skriva en 

enskild bit. Detta förklarar varför spänningen inte förändrades, från 0 (old modality) till 5 V 

(new modlity), i vårt test. 

 

 



 

 

37 

 

Reglering 
 

Samplingstid 

Om man reglerade med för låg samplingstid kunde man få reglerfel som inte motsvarade 

utstyrningen, eftersom det tar tid för systemet att stabilisera sig (se Figur 37). Man så att säga 

baserade sin nästkommande reglering på ett fel som inte motsvarade den tidigare regleringen 

(se Figur 37). Exempelvis baseras nästa reglering u2 inte på nuvarande felet e1 (som den 

tidigare regleringen u1 gett), utan på e0, eftersom trögheten i systemet gjort att vridmomentet 

inte hunnit ändrats från M0 till M1, med en för kort samplingstid, när styrsignalen ändrats 

från u0 till u1. Beroende på vilket system man reglerar, tar det olika lång tid för systemet att 

stabiliseras och hamna i ett nytt jämviktsläge. Om vi påbörjar nästa reglering innan systemet 

hamnat i det nya jämviktläget, blir det som tidigare varit försiktig reglering, istället djärv 

reglering, och vi måste minska  -värdet för att systemet inte ska bli ostabilt. Hur mycket vi 

måste minska  -värdet har inte undersökts, eftersom det redan från början känns ointuitivt 

och eftersom vårt system (se Figur 38) är tillräckligt snabbt och allt som för ofta inte behöver 

en samplingstid större än 2 sekunder för att en förändring ska hinna fortplanta sig till alla 

delar i systemet. Men under alla de olika tester vi gjort i vårt system har vi generellt känt att 

ett mindre  -värde ger betydligt längre tider för systemet att uppnå ett börvärde.  
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Figur 37 Principen för att samplingstiden måste vara större än det tar för det systemet att stabilisera sig 

(karaktäristiken hos vridmomentskurvan mellan de konstanta värdena M1, M2 är godtyckligt ritad, men visar 

trögheten i systemet som gör att en förändring tar tid att fortplanta sig till alla systemets delar innan ett nytt 

jämviktsläge infunnit sig). 
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Figur 38 Typschema över vårt systemflöde (opassligt att reglera så länge som en förändring inte fortplantat sig i hela 

systemet). 

 

D-del 

För det här systemet som vi reglerade tjänade D-delen inget syfte, eftersom hur snabbt 

reglerfelet minskar från en gång till en annan inte medför större eller mindre överslängar eller 

kast som inte kan kompenseras av systemet själv tillräckligt snabbt, utan måste hjälpas till på 

traven och dämpas i förväg. 

Vare sig reglerfelet går ner till noll på första iterationen eller stegvis närmar sig noll, kommer 

systemet bete sig lika efter kort tid (eller i alla fall tillräckligt kort för att vi inte ska hinna 

reglera på det se Figur 39). Ändå skulle en D-del betrakta det som två olika system. I ena 

fallet när reglerfelet går ner till noll på en gång, får vi ett väldigt stort bidrag, som i 

förebyggande syfte är tänkt att dämpa en bieffekt, som inte kommer, vilket medför att 

reglerfelet ökar.  

Om man jämför med en propellervagga (se Figur 40), så hamnar systemet i olika tillstånd ifall 

reglerfelet minskat långsamt, successivt eller snabbt i ett drag. I ena fallet kommer 

propellervaggan ha en mycket större hastighet när reglerfelet är noll än i det andra fallet. 

Vaggan skulle få en översläng som inte kompenseras av systemet självt tillräckligt snabbt för 

vi inte ska hinna reglera på den. En dämpande D-del som bara bidrar i ena fallet, men inte i 
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det andra skulle därför kunna kompensera för sådana överslängar och verka stabiliserande. 

Dessutom är den oberoende av hur stort eller litet reglerfelet är, dvs. var propellervaggan 

befinner sig någonstans. Vilket stämmer överens med en intuitiv fysikalisk bild: den att en 

dämpning av en hastig rörelse alltid är stabiliserande oavsett position.  

 

Figur 39 Systemets tröghet i Figur 38 gör det omöjligt att reglera på korta kontinuerliga förlopp (även om dessa 

transienta förlopp är onödiga att reglera på eftersom de reglerar sig själva pga. den fysikaliska beskaffenhet som 

systemet har). 



 

 

41 

 

 

Figur 40 Propellervagga - oavsett var propellervaggan befinner sig (reglerfelet e), vill du begränsa hastigheten. 
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Resultat 

Programmet 
Ett program för styrning av bromsmotorn (se Figur 3) på tre olika sätt utvecklades, och det 

uppfyllde uppsatta mål och krav (se avsnitten Mål och Krav). De tre sätten för styrning var: 

manuellt, automatiskt i steg och genom stegning av börvärde vid reglering. Dessutom lades en 

säkerhetsfunktion till för att programmet ska kunna utföra en säkerhetsåtgärd, om värden på 

varvtal, vridmoment eller effektutveckling hamnar utanför ett intervall som anses vara 

lämpligt. Säkerhetsåtgärden kan vara antingen att ett varningsmeddelande visas, att 

utstyrningen stängs av helt eller reglering till mitten av det lämpliga intervallet, dessa åtgärder 

beskrivs under ”Säkerhetsfunktion”. Programmet fungerar tillsammans med den prototyp vi 

byggt. 

Manuell styrning 

Den manuella styrningen är enkel, först skrivs en spänning in från 0 till 10 V och AO-

modulen styr ut denna spänning till bromsmotorn. Bromsmotorn bromsar kraftigare ju högre 

spänning som skrivits in. Detta sätt att styra liknar sättet att styra med ratten (se avsnittet 

Bakgrund), förutom att styrningen sker via datorn istället. 

Styrning automatiskt i steg 

Styrning automatiskt i steg görs i programmet med vad som kallas stegfunktionen, först väljs i 

programmet fyra parametrar (se Figur 41).  

 Start – Vilken spänning AO-modulen ska starta med att ge ut. 

 End – Vilken spänning AO-modulen ska stega till.   

 Step – Hur mycket AO-modulen ska stega upp varje gång. 

 Time interval – Hur ofta AO-modulen ska stega upp. 

När man fyllt i alla parametrar och kör stegfunktionen så kommer utspänningen från AO-

modulen på ett diagram att se ut som en trappa, om man har utspänningen på y-axeln och 

tiden på x-axeln (se Figur 41). 
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Figur 41 Stegfunktion i programmet. 

Stegning av börvärde 

Om man har systemet i Figur 3, där en testmotor får en konstant effekt och denna motor 

bromsas av bromsmotorn, så kan man via programmet reglera mot önskat värde på 

vridmoment och effektutveckling som skapas mellan motorerna. Man kan även reglera till 

önskat varvtal. Självklart behövs då sensorer kopplade till systemet som läser av vridmoment, 

effektutveckling och varvtal. 

Förutom att bara reglera till önskade värden kan man i programmet också stega börvärdena. 

Det innebär då att man börjar med att reglera till ett värde (start, se Figur 42) och sedan stegas 

börvärdet upp hela tiden ända till sista värdet (end).  

 

Figur 42 Stegning av börvärde i programmet. 
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Säkerhetsfunktion 

Säkerhetsfunktionen är gjord för att förhindra att något oönskat ska hända. Man kan ställa in 

så att vridmomentet, effektutvecklingen eller varvtalet håller sig inom ett intervall. Hamnar 

någon av dessa utanför intervallet så utförs en säkerhetsåtgärd. Vilken av parametrarna 

(vridmoment/effekt/varvtal) som önskas hålla sig innanför intervallet ställs in i programmet 

(under Source i Figur 43). Även intervallet och vilken säkerhetsåtgärd som ska utföras ställs 

in i programmet. Säkerhetsåtgärderna som finns att välja mellan är ”meddelande”, ”stäng av” 

och ”reglera till mellan min och max”.  

 

Figur 43 Inställning av säkerhetsfunktionen. 

Med meddelande som säkerhetsåtgärd ploppar det upp ett fönster med en varningstext om 

parametern hamnar utanför intervallet (se Figur 44). Något mer än att meddelandet ploppar 

upp händer inte med denna säkerhetsåtgärd, utan det är upp till användaren att göra något när 

han blivit varnad med meddelandet.  

 

Figur 44 Varningsmeddelande. 

Stäng av som säkerhetsåtgärd innebär att programmet stänger av utstyrningen om parametern 

hamnar utanför intervallet. Detta kan bli konstigt dock om vi vill hålla varvtalet innanför ett 

interval och vi hamnar ovanför övre gränsen, för då när utstyrningen stängs av kommer 

motorn som bromsar sluta bromsa, då blir varvtalet bara ännu högre. I detta fall kan sista 

säkerhetsåtgärd vara mer lämplig, säkerhetsåtgärd ”reglera till mellan min och max” vilket 
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innebär att programmet reglerar till mittenvärdet i det intervall man valt. Har användaren t.ex. 

valt 0 och 10 rpm (varv per minut) som intervall för varvtal, så kommer programmet att 

reglera till 5 rpm om varvtalet hamnar utanför intervallet. 

 

Prototypen (AO modulen) 
Aluminiumhöljet innesluter nätadaptern, USB till RS-485 konverteraren och den analoga 

utstyrningsmodulen (Z-3AO). Z-3AO:n och dess nätadapter sitter fastmonterade på en 

metallskiva som man skjuter in i aluminiumhöljets skarvar. Z-3AO sitter fast på skivan med 

en DIN-skena, medan nätadaptern är fastspänd med buntband. USB till RS-485 konverteraren 

och utgångskontakterna sitter fastskruvade på AO modulens fram- och bakplåtar. För att jorda 

aluminiumhöljet mot eluttagets skyddsjord filades den icke-ledande kontaktytan mot plåten 

bort (Figur 34). Kommunikationsutgångarna till dator och för påkoppling av andra enheter på 

bussen sitter på AO modulens baksida, liksom strömförsörjningskontakten. Lamporna som 

signalerar aktivitet på bussen syns framifrån genom två borrade hål på framplåten. Där sitter 

även tre spänningsuttag för styrning av elmotorer. De är placerade nertill på framplåten för att 

de inte ska hänga ner och vara i vägen. Till den seriella utgångsporten löddes två kablar (på 

pinne 2 och 3 se Figur 13). 

Reglering 
Vi testade att reglera motorn mot bestämda värden av vridmoment, varvtal och 

effektutveckling med P, I, PD och PID. Vi fick fram parametrarna ( ,    och   ) genom 

Ziegler-Nicholsmetod och genom att gissa och testa värden på parametrarna. Den enklaste 

regleringen som fungerade bra visade sig vara I-regulatorn. Med PID-regulatorn hittade vi 

inga värden på   och    så att regleringen blev märkvärt bättre än med bara I-reglering. Den 

dämpade D-delen visade också sig ge bidrag som inte var fördelaktiga för regleringen. D-

delen föregår en inneboende instabilitet i systemet, som inte fanns i detta fall, och därmed blir 

dess förebyggande bidrag, dämpande för ett system som inte behöver dämpas, inte fördelaktig 

(se vidare under Reglering på sida 37). Fördelen med I-regulatorn jämfört med PID- & PI-

regulatorn är också att man bara behöver ställa in en parameter. Detta är positivt då 

användaren måste ställa in parametrarna själv eftersom det kommer behövas olika parametrar 

för olika motorer och vad man reglerar på. 

För vår experimentuppställning krävdes mer än 2 sek för att en förändring ska hinna 

fortplanta sig till systemets alla delar. Om man vill reglera med en kortare samplingstid, måste 

ytterligare försiktighetsåtgärder vidtas vid reglering. Hur pass mycket försiktigare man måste 

bli i sin reglering, för att systemet ska fortgå vara stabilt, har inte undersökts noggrannare (se 

vidare under Reglering på sida 37). 
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Slutsatser 
Programmet som vi utvecklade kan styra motorerna manuellt, automatiskt i steg och genom 

reglering mot förprogrammerade börvärden. Reglering mot förprogrammerade börvärden för 

vinkelhastighet, vridmoment och effektutveckling är möjlig med I-reglering. 

Regleringsparametern    måste dock ställas in för varje ny testmotor och storhet man vill 

reglera på. Samplingstiden kan med fördel väljas längre än det tar för systemet att stabiliseras 

kring ett nytt jämviktsläge efter en utsignalsändring. För vår experimentuppställning krävdes 

mer än 2 sek för att en förändring ska hinna fortplanta sig till systemets alla delar. Det togs 

fram en prototyp på en låda (AO modulen) som kapslar in de tre hårdvarukomponenterna (se 

Figur 6). Aluminiumhöljet var tillräckligt stort för att komponenterna och alla 

utgångskontakter skulle få plats. Att höljet har ett skikt som inte är ledande måste lösas på ett 

bättre sätt än att man filar ner skiktet.  
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Bilagor 

Dimensionering av säkring 
Om Z-3AO är den enda belastande komponenten som drar ström, måste nätspänningen i 

vägguttaget med effektivvärdet 230 VAC i medel minst utföra ett arbete på 4 W, när Z-3AO 

drar som mest 3,2 W (eftersom nätdelen har en verkningsgrad på 80%
48

). Amplituden på 

strömmen kan som max då vara 25 mA enligt följande resonemang. 

Den momentana aktiva effekten (grön kurva) utför i medel arbetet       . 

 

Figur 45 Momentana effekten (svarta) bestående av en aktiv del (ljusgrön) och en reaktiv del (röd). Sinusströmen är 

inte fasförskjuten49. 

Aktiv medeleffekten kan räknas ut med formeln. 

                                  ( ) 
49,50

 

                                                       

 

Om man löser ut strömmens effektivvärde ur formeln ovan med största möjliga aktiva 

medeleffekt (  = 0) kan strömmens toppvärde vid stabilt tillstånd räknas ut enligt: 

      
 

   
 √         
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Den skenbara effekten  



 

 

ii 

 

    √       
           

                          

kan dock momentant vara mycket större precis vid inkopplingsögonblicket pga. reaktiva 

komponenter (röd kurva i Figur 45). Det kan t.ex. vara att kondensatorerna i nätfiltret laddas 

upp på nätdelens ingångsbuffer
52

. Även om den reaktiva delen av den skenbara effekten inte 

utför något arbete, driver den ändå strömmar i kretsen. På så sätt kan vi ändå få en 

strömpulser som bränner upp den snabba säkringen
53

. Det är svårt och veta om man hittat det 

värsta tänkbara inkopplingsförloppet vid en mätning. Samma eluttag kan ge olika mätresultat 

t.ex. beroende på induktans och serieresistans i kablage, komponenttoleranser med mera
54

. 

Förutom det gäller det också att pricka in toppen på sinusspänningen med några procents 

överspänning. Om man byter eluttag blir det dessutom nya okända parametrar.  

 

Om man trots allt vill mäta startströmmen och fånga upp den på ett oscilloskop, kan man inte 

koppla in minussidan var som helst i kretsen om den är jordad
55

. Om den däremot inte 

kopplas in alls (se Figur 46) får du en lång mätslinga via spänningsnätet (den mellan jord och 

nollan), och felaktiga mätresultat som Figur 47 visar.  

 

Figur 46 Kopplingen med lång mätslinga ger en missvisande bild av strömpulsen genom säkringen. 
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Figur 47 Kopplingen med lång mätslinga ger en missvisande bild av strömpulsen genom säkringen. 

Använd en snabb strömtång kopplat till oscilloskopet eller någon differentiell mätning över 

seriemotståndet, eller ta bort oscilloskopets skyddsjord så att du kan fästa oscilloskopets 

minusprobe var som helst i kretsen. Detta kan göras med en separationsburk mellan 

oscilloskopets 230-ingång och eluttaget. Den leder bara igenom nollan och fasen. 

För någon differentiell mätning citerar jag nickepicke77 

” 

Möjligtvis att du kan ha oscilloskopet inkopplat med skyddsjord och att du använder 2 

probar, varav en probklämma på skyddsjorden, samt att du istället visar Ch1-Ch2. ” 
46

 

 

Citat nickepicke77  

” 

Förklaringen till att säkringen löser är konstruktionen av ingångsbuffern i nätdelen. 

Troligtvis sitter det först ett nätfilter följt av en likriktarbrygga och en halvbiffig 

elektrolytkondensator. När nätdelen kopplas in är elektrolytkondensatorn urladdad och beter 

sig närmast som en ganska bra kortslutning innan den laddats upp en del. I större förstärkare 

brukar man lösa det problemet genom att först ladda upp kondensatorn via ett seriemotstånd 

och sedan, vid en viss tid eller spänningsnivå, dras ett relä som kopplar förbi 
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seriemotståndet.”
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Citat nickepicke77  

” 

Vid inkoppling så kan man inte räkna med frekvensen 50 Hz för att lösa ut Z utan man måste 

räkna med en mycket högre frekvens. Brant flank innehåller ju ett större frekvensinnehåll och 

i många fall kan kondensatorns impedans bli väldigt låg. ” 
56

 

    
 

  
 . 

 

Z-3AO 
Citat nickepicke77  

” 

"Pollution degree 2 environment" innebär att enheten skall monteras i en låda som är relativt 

tät mot både fukt och mot damm. Har med kondensation och krypströmmar att göra, finns 

specificerat i standarden IEC 60664-1. ”
57

 

 

USB till RS-485 konverteraren (datablad5) 

 Sänder inte mer data än vad som kan tas emot av modulerna på bussen.  

 Skyddar PC:n från spänningstoppar och felkopplingar på bussen (1500 Vdc, 1 min).  

 Maximala antalet slavar som kan kopplas på till en och samma buss är 32 stycken. 

Tabell 8 Pin funktionerna för RS-48558,59,60,61,62 

Data 

TXD+ (pin 8) Serial Data Output (differential) 

TXD- (pin 9) Serial Data Output (differential) 

RXD+ (pin 4) Serial Data Input (differential) 

RXD- (pin 5) Serial Data Input (differential) 

 

Handshake 

RTS+ (pin 3) Request To Send (differential) 

RTS- (pin 7) Request To Send (differential) 

CTS+ (pin 2) Clear To Send (differential) 

CTS- (pin 6) Clear To Send (differential) 

 

Ground 

GND (pin 1) Ground 
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Data Received Event 
Händelsen triggas när det finns bytes att läsa från seriella porten. ReadTreshHold anger 

antalet bytes som måste finnas för inläsning på en seriell port, för att händelsen ska triggas. 

Händelsen körs i en annan tråd. Notera att det då är möjligt att bufferten läses ut av den andra 

tråden, mellan det att händelsen triggats och att du faktiskt läser ut bufferten (race condition). 

Program som testar tiden mellan skrivning och läsning 

på bussen 
Nedanför begär vi värdet på N30U-displayen, väntar en tid och läser det som finns på bussen. 

Om 9 bytes finns att läsa från bussen har N30U hunnit lägga ut ett fullständigt meddelande. 

 

Figur 48 41ms mellan skrivning och läsning till N30U:n ger ofullständigt (n!=9) meddelande. 
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Figur 49 42ms mellan skrivning och läsning till N30U:n ger fullständiga meddelanden (hoppar aldrig ur while-

loopen). 

Nedanför begär vi Z-3AO:n att ändra värdet på utgång 2, väntar en tid och läser det som finns 

på bussen. Om 8 bytes finns att läsa från bussen har Z-3AO hunnit bekräfta att meddelanden 

kommit fram. 



 

 

vii 

 

 

Figur 50 41ms mellan skrivning och läsning till Z-3AO:n 
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Figur 51 42ms mellan skrivning och läsning till Z-3AO:n. 

Skillnaden mellan I och PI reglering 
 

Den diskreta styrsignalen  :s värde från en reglering till nästa
63,64

: 

I-reglering PI-reglering 

  
 

  
    

 

  
           

 
 

  
      

 

  
    

 

 

  
      

 

  
           

 
 

  
      

 

  
      

 

  
    

 

 

  
      

 

  
      

 

  
           

 

 

Både I-reglering och PI- reglering ger en styrsignal som är summan av alla reglerfel 

multiplicerat med    ( 
 

  
), men i PI-reglering adderar man även nuvarande felet 

multiplicerat med  . I PI-reglering kan man bestämma hur stor betydelse nuvarande felet ska 
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ha genom att välja  , vilket man inte kan i I-reglering då alla tidigare fel har lika stor 

betydelse. 

I-reglering PI-reglering 

  

          
    

 

          
         

 

Styrsignalen begränsas för att det inte är viktigt att veta hur långt utanför de tillåtna gränserna 

som styrsignalen går, för att det kan vara en säkerhetsrisk, och slutligen för att undvika 

fördröjningar orsakade av den tid det tar för regulatorn att minska en ansamlad summa fel till 

gränserna igen efter ett måttlöst summerande (integral windup). Detta kan göras med if-satser. 

UML-diagram 
I början av programmeringsfasen har UML-diagram använts. Även om vi hade klarat av att 

utveckla programmet utan ett UML-diagram, så har ändå UML-diagrammet hjälpt oss att i 

förväg tänka efter och diskutera programmet. Ett exempel på hur whiteboard-tavlan kunde se 

ut illustreras i Figur 52. 

 

Figur 52 I början av programmeringsfasen har UML-diagram använts som ett sätt att kommunicera om 

programmet. 
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