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Förord 
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Akademisk handledare: Niclas Björsell   
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- Daniel 

 

 

”Jag vill tacka Daniel Almqwist för ett roligt arbete och en trevlig tid.” 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete hade till uppgift att konstruera en S/D-omvandlare och tillhörande 

reglerkrets för att styra kurskransen i en Viggensimulator. I introduktionskapitlet kommer 

valda delar att tas upp kring synchrots historia samt i vilka tillämpningar och utföranden 

det kan nyttjas. Här kan även läsas om bakgrunden till detta examensarbete.  

I syftet tas det upp vilka de bidragande orsakerna var till att detta arbete gjordes samt de 

krav som ställts på det utvecklade systemet. 

 

Teoridelen tar upp den nödvändiga kunskapen kring begreppen synchro och resolver samt 

de mindre kretsar och moduler som ingår i systemet. I detta kapitel kan det även läsas om 

hur konverteringen från synchrosignal till digital data sker och hur matematiska 

ekvationer kan användas för konvertering från synchro- till resolverformat. Vidare tas här 

upp den information och teori bakom mjukvaruutvecklingen som hanterar datat. 

 

I metoddelen kan det läsas om hur de olika modulerna konstruerats och hur den 

bakomliggande teorin implementerats. Här kan ses en systemöversikt samt hur enskilda 

delar konstruerats och sammanfogats till en helhet. Bland annat kan det läsas om hur 

amplitudnivåer ”fångas”, kommunikationen mellan A/D och mikroprocessor samt hur 

systemet är konstruerat för att skicka datapaket med vinkelinformation till den reglerenhet 

som styr kransen.  

 

De resultat som åstadkommits genom implementation och konstruktion av både hårdvara 

och mjukvara då reglersystemet är i arbete redovisas under resultatdelen. Här visas och 

beskrivs även att de krav som ställts har uppnåtts. I slutsatsen beskrivs utfallet av 

projektet och hur det i framtiden kommer att förbättras. 
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1 Introduktion 

1.1 Vinkelgivare 

I detta kapitel presenteras två analoga vinkelgivare som ofta används inom flygteknik, 

rymdteknik och militära applikationer. Dessa heter synchro respektive resolver. 

 

 Synchro 1.1.1

Ett synchro har likt en vanlig elektrisk motor en rotor och en stator. Det kan sägas vara en 

enhet som utvecklades från idén om servostyrning. Begreppet servomotor har en lång 

historia - redan antikens greker använde sig av servosystem [1]. Givetvis var dessa 

servoenheter inte elektriskt drivna utan vinddrivna för att kontinuerligt ställa 

vindturbinerna på väderkvarnar. Begreppet servomotor, eller ”La servomoteur”,  kom 

från den franska konstruktören Joseph Farcot år 1896 [1]. Men även om Farcot var den 

som fastslog begreppet så är det fler mer eller mindre kända fysiker, där Nicola Tesla och 

James Watt kan nämnas som några av de mer kända, som experimenterat med 

servostyrning. År 1916 fastställdes uttrycket för servomotor då Lawrence Sperry fick 

patent på en servostyrning på torpeder. General Electric började 1922 att utveckla 

servomotorer och system till den amerikanska flottan, som förutom att regleras även 

skulle underlätta riktning av artilleripjäser så som exempelvis skeppskanoner [1]. Dessa 

gick under namnet Selsyn. Namnet Selsyn är en sammansättning av namnet self-

synchronious och ett allmänt vedertaget namn på dessa blev med tiden endast Synchro 

[2]. De synchros som användes i den amerikanska flottan var kraftsynchros. Det finns tre 

typer av synchros. Dessa typer är kraftsynchros, instrumentsynchros och indikator- och 

kontrollsynchros [2]. Ett kraftsynchro kan exempelvis användas vid synkronisering av 

båda sidorna i lyftanordningen av en bro [3]. Instrumentsynchros är till skillnad från 

kraftsynchros mycket små och har använts vid positionering av visare i mindre 

instrument. Indikator- och kontrollsynchros är den mest använda och har mycket hög 

precision [2], vilket passar väl i många applikationer där hög prestanda krävs som 

exempelvis vid vinkelangivelser inom flygteknik. Detta arbete kommer att arbeta med de 

sistnämnda indikator- och kontrollsynchros. 
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 En mångsidig komponent 1.1.1.1

Synchros kan användas på många olika sätt beroende på hur de kopplas, varav tre 

kommer att introduceras här. 

 

Det första sättet är som synchro-sändare (eng. synchro transmitter), vilket innebär att det 

skickar ut signaler som representerar den vinkel i vilken rotorn för tillfället står. Detta är 

väldigt användbart då man med hög precision vill mäta en vinkel. 

 

Det andra sättet är som synchro-mottagare (eng. synchro receiver). I denna konfiguration 

så styrs synchrots rotor av synchrosignaler från en synchro-sändare. Detta kan till 

exempel användas om man med en synchro-sändare mäter en vinkel och vill presentera 

denna på ett intrument. Synchro-mottagaren kan då placeras bakom en graderad skala 

med en liten visare på rotorn, och denna kommer exakt att följa rotorn hos sändaren. 

Nackdelen med dessa är att de sällan är starka nog att användas till annat än att driva en 

visare. 

 

Det tredje sättet kallas för synchro kontrolltransformator (eng. synchro control 

transformer). Uppkopplat på detta sätt så tar synchrot likt en synchro-mottagare emot en 

vinkel från en synchro-sändare, men dess rotor kommer inte att påverkas. Istället kommer 

kontrolltransformatorn att skicka ut en signal som beror av skillnaden mellan vinkeln hos 

rotorn i synchro-sändaren och rotorn i synchro-kontrolltransformatorn. Detta är 

användbart då man som i fallet med synchro-mottagaren vill få någonting att följa en 

synchro-sändare, men då detta någonting är för tungt att driva för en synchro-mottagare. 

Genom att skicka signalen från synchro-sändaren till en synchro-kontrolltransformator, 

och på så sätt få fram skillnaden mellan dess rotorer, så kan denna skillnad användas för 

att driva en motor som är mycket starkare än en synchro-mottagare. Detta blir en väldigt 

smidig lösning då signalen som skickas ut från kontrolltransformatorn är i ett format som 

gör att den utan manipulering kan användas för att driva en 2-fas växelströmsmotor. En 

förstärkning av signalen kommer dock att behövas. 

 

 Resolver 1.1.2

En resolver fungerar på samma sätt som ett synchro, men utsignalerna har ett format som 

är enklare att avkoda. Faktum är att när synchrosignaler matematiskt räknas om till en 

vinkel så fås först resolversignaler och först därefter så kan vinkeln beräknas.  
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1.2 Kurskransen i AJS 37 Viggen 

Ett instrument som utgjorde en del av navigationssystemet hos ett AJS37 Viggen var den 

så kallade kurskransen. Den var ett instrument och det gränssnitt som visade flygplanets 

tänkta och nuvarande riktning för piloten. I AJS37 Viggen så hämtades information om 

nuvarande kurs från gyroplattformen via en synchro-sändare, och kurskransen reglerades 

därefter med en synchro-kontrolltransformator och en 2-fas växelströmsmotor. 

Reglersystemet drevs bland annat av 3-fas växelström med frekvensen 400 Hz. 

1.3 Kurskransen i simulatorn idag 

För att en flygsimulator skall fungera autentisk i enlighet med riktiga flygplan, så krävs 

det att alla instrument i simulatorn skall fungera på ett stringent sätt med respekt till 

varandra. Tillgängligt i simulatorn idag finns endast 1-fas 400 Hz, vilket gör att 

kurskransen inte kan drivas i sitt originalutförande. Även om 3-fas skulle finnas så saknas 

idag också möjlighet att digitalt generera den analoga signal som en synchro-sändare 

skickar. 

 

Kransen i simulatorn styrs idag med hjälp av ett stegmotorkort och en stegmotor. 

Avsaknaden av återkoppling för reglering, förutom initialt då kransen ställs till 0° med 

hjälp av en optisk läsgaffel, gör att denna driver med tiden och därmed implicit visar fel 

kurs. 

 

För att få en lösning med återkoppling för kurskransen och alla de andra instrument som 

fungerar på samma sätt så vill man utnyttja det synchro som redan sitter i dessa enheter. 

Detta minimerar behovet av att mekaniskt bygga om instrumenten för en annan sorts 

vinkelgivare, något som i många fall kan bli otroligt tidskrävande och till och med 

praktiskt ogenomförbart. 

 

Man vill också digitalt kunna läsa av den vinkel som ett synchros rotor står i, då det finns 

inställningsorgan där vinklar ställs in som endast består av ett synchro. 

 

1.4 Digital representation av synchrosignaler 

I dag finns synchro-till-digitalomvandlare tillgängligt på marknaden. Dessa skulle med 

lätthet kunna användas för konstruktion av en mer tillförlitlig styrning av kurskransen 
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samt för andra system där en synchro-till-digitalomvandlare behövs. Tyvärr ligger priset 

på dessa på många tusenlappar och att köpa en till ett enda instrument är därför uteslutet.   

1.5 Opencockpits 

I NovelAir’s simulatorer så används idag ett system av interfacekort från en spansk 

tillverkare som heter Opencockpits. Dessa används för att styra instrument och läsa av 

reglage. Uppsättningen inkluderar stegmotorkort, servokort, DC-motorkort, kort för 

generell I/O och ett skriptspråk. Skriptspråket används till att hämta data från 

simulatorprogrammet och presentera detta på instrument och indikatorer via de olika 

interfacekorten, samt till att hämta data från de olika interfacekorten som skall påverka 

simulatorprogrammet (knappar och andra reglage). Speciellt intressant för detta 

examensarbete är Opencockpits servokort. Det har sex stycken pulsbreddsmodulerade 

utgångar med 10-bitars upplösning för att kontrollera små RC-servos som kan användas 

till att styra instrument och andra saker. Det inkluderar också fyra stycken analoga 

ingångar med 8-bitars upplösning som bland annat kan användas till att läsa av 

potentiometrar. 

Det tidigare nämnda skriptspråket heter SIOC. Alla Opencockpits interfacekort är 

integrerade med detta. Det finns också möjlighet att skriva externa program som 

kommunicerar med SIOC via ett protokoll utvecklat av Opencockpits som heter IOCP. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med detta arbete är att konstruera ett system för att kunna styra kurskransen i ett 

AJS37 Viggen med hjälp av en DC-motor och synchroåterkoppling. En relativt billig och 

högupplöst synchro-till-digitalomvandlare måste tas fram för att kunna läsa av kransens 

aktuella vinkel. S/D-omvandlaren skall vidare inte vara beroende av vilken omgivning 

den används i, utan målsättningen är att den lätt skall kunna anpassas till andra 

simulatorer och applikationer där rådande spänningstillgänglighet är annan än den 

spänning som finns tillgängligt i den aktuella AJS37 Viggen simulatorn. Hänsyn bör 

därför tas till att omvandlaren skall fungera oavsett nivåerna på synchrosignalerna inom 

rimliga intervall. Eftersom det också finns tillämpningar då det enda intressanta är att läsa 

av vinkeln från ett synchro, utan att styra någon motor, så bör denna omvandlare även 

kunna användas separat. Det är därför önskvärt att utveckla S/D-omvandlaren så generell 

som möjligt, helst på ett eget kretskort. 
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Kravet på systemet som helhet är att det i simulatorn skall upplevas minst lika bra som 

den befintliga styrningen med avseende på ryckighet, snabbhet och oljud. Det skall inte 

driva med tiden och om S/D-omvandlaren presenterar synbara vinkelfel någonstans över 

varvet så skall den synbara delen av dessa fel vara möjlig att kompensera för i mjukvara. 

Det får alltså inte finnas två vinklar som ligger på ett synbart avstånd från varandra och 

som ger samma resultat. Felen får inte heller ändras synbart över tiden. 

 

Opencockpits system är relativt långsamt och krånglar i vissa avseenden, NovelAir vill 

därför på sikt komma bort från det med egenutvecklade interfacekort och mjukvara. Men 

eftersom detta system idag ändå används så är det dock önskvärt att integrera styrningen 

av kurskransen med SIOC-mjukvaran, men att ta hänsyn till att det i framtiden skall 

kunna anpassas mot ett eget system. 
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2 Teori 

2.1 Synchro 

För att förstå hur ett synchro är uppbyggt och fungerar så är det viktigt att förstå dess 

elementära teori. Detta delkapitel beskriver det som är av vikt om synchros inför detta 

examensarbete. 

 

 Mekanik i synchro 2.1.1

En Synchro är en elektromekanisk komponent som närmast kan beskrivas som en 

roterande elektrisk transformator. Det vill säga, den transformerar spänningar beroende 

på hur dess interna komponenter förhåller sig till varandra i rumslig fas. Med rumslig fas 

menas här den fysiska vinkeln. 

 

Synchrot består enkelt rubricerat av rotor och stator och kan därmed liknas vid en 

elektrisk motor se figur 1. Ekvivalent elektriskt schema för synchrot kan betraktas i figur 

2. Där kan man se hur rotorn är uppbyggd av en lindning och har två stycken 

ingångar/utgångar - medan statorn består av tre stjärnkopplade lindningar vilket resulterar 

i tre stycken ingångar/utgångar. 

 

 

Figur 1 – Synchro – rotor och stator 
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Figur 2 – Synchro - ekvivalent schema [4] 

 

Övrigt kan sägas att synchrot i sin helhet har flera olika funktioner beroende på vilken 

eller vilka ingångar som stimuleras. Om rotorn är den del som stimuleras med en 

sinusformad referensspänning och signalen tas ut vid de tre rotorterminalerna så kallas 

det att rotorn är primär och statorn är sekundär. Se figur 3. Detta är den konfiguration 

som kallas för synchro-sändare. Omvänt kan sägas att om statorn stimuleras med en 

synchrosignal från en annan synchroenhet och signalen tas ut på de två rotorterminalerna 

så kallas det att statorn är primär och rotorn är sekundär. Se figur 4. I denna konfiguration 

så får man en synchro-kontrolltransformator. Om statorn stimuleras med en synchrosignal 

från en synchro-sändare och rotorn stimuleras med samma referensspänning som 

stimulerar rotorn hos sändaren så får man en synchro-mottagare. 

 

 

Figur 3 – Rotor primär 

 

 

Figur 4 – Stator primär 
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 De olika arbetssätten 2.1.2

Ett synchro kan bland annat användas för följande arbetsuppgifter [6]:  

 

 Sändare, förkortat CG. (Eng. Transmitter). 

 Mottagare, förkortat CD. (Eng. Receiver). 

 Differentiell, förkortat CD. (Eng. Differentials). 

 Kontrolltransformator CT. (Eng. Control transformer). 

 

I detta projekt kommer synchrot endast att användas som sändare och för enkelhetens 

skull kommer det engelska namnet transmitter samt förkortningen CG vidare att nyttjas. 

Synchrot som sändare tas upp mer i detalj i nästkommande delkapitel. 

 Synchro-sändare 2.1.3

En synchro-sändare är sålunda en form av sändare som tar emot en sinusformad 

referensspänning på rotorns ingång och transformeras därefter beroende på aktuell 

rumslig fas. För att få mer förståelse kring sändaren skall ett exempel med två stycken 

synchros betraktas. Exemplet är hämtat från Johnson [2] Selsyn design and applications. 

Den enda skillnaden mellan uppbyggnaden av dessa två synchros är i det här fallet att det 

ena, som kallas motor, har ett dämpat balanshjul
1
. Motorn i exemplet är ett synchro som 

är kopplat som en synchro-mottagare. Det andra synchrot kallas i exemplet för generator 

och är kopplat som en synchro-sändare. Hela systemet kan ses i figur 5. 

 

 

 

Figur 5 – Synchrosystem [2] 

 

                                                      
Svänghjul [7] balanshjul, maskinelement för att utjämna rotationshastigheten hos vissa maskiner, 

som annars skulle få olikformig gång. 
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Systemet fungerar genom att singelspolen på generatorsidan och motorsidan stimuleras 

med växelspänning. Detta inducerar spänningar i statorlindningarna.  Om generatorn och 

motorn inte har samma vinkel på rotoraxeln så uppstår en skillnadsspänning mellan de 

två komponenternas statorlindningar. Denna skillnadsspänning ger upphov till att det 

flyter ström mellan lindningarna och forcerar de två rotorspolarna till att vridas mot 

varandras vinkel. Genom att generatorns rotor sitter fastmonterad i något, till exempel en 

gyroplattform, så kommer i praktiken endast motorns rotor att röra på sig för att följa 

generatorn. Då dessa står i samma vinkel finns inte någon skillnad i spänning mellan 

lindningarna, och därmed har en vinkel transmitterats. 

 

Som kan ses i detta exempel så är en synchro-sändare och en synchro-mottagare kopplade 

på samma sätt. Vilken som blir sändare och vilken som blir mottagare avgörs i detta fall 

av vilken som sitter fast och vilken som kan rotera fritt. 

 

De spänningar som uppstår mellan statorterminalerna hos en sändare kommer alla tre att 

vara sinusformade spänningar med samma frekvens och fas som referensspänningen över 

rotorspolen. Det som förändras då rotorn vrids är de tre spänningarnas relativa 

amplituder, och det är alltså dessa som tillsammans innehåller information om vinkeln. 
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 Amplitudberäkning 2.1.4

Gällande synchrot som sändare så är det alltså den relativa amplituden av de sekundära 

statorspänningarna som innehåller information om den aktuella vinkeln. Dessa amplituder 

kan beräknas med hjälp av figur 3 och formlerna 

 

                (     ), (1)  

           (      )     (     ) och (2)  

           (      )     (     ), (3)  

 

där θ representerar rotorns vinkel. 

 

 Konstanterna K1, K2 och K3 2.1.4.1

Konstanterna K1, K2 och K3 är att betrakta, idealt sett - som lika. Det vill säga att 

K1=K2=K3. De interna egenskaperna i synchrot, som oftast är konstruerat på ett sådant sätt 

att spänningen transformeras ner, gör att utsignalerna aldrig når upp till referenssignalens 

toppvärde. Det är dessa konstanter som bestämmer utsignalernas maximala amplitud. I 

realiteten är dock dessa konstanter inte exakt lika utan varierar något, vilket bidrar till 

små fel. 

 

 Konstanterna α1, α2 och α3 2.1.4.2

Konstanterna α1, α2 och α3 representerar en fasförskjutning i tid för de olika utsignalerna i 

förhållande till referenssignalen. Dessa konstanter är idealt sett att betrakta som noll eller 

små och lika. 

 

Sammanfattningsvis kan då tidigare matematiska uttryck reduceras till följande: 

 

                (     )           (    ) (4)  

           (      )     (     )

     (      )     (    ) 
(5)  

           (      )     (     )

     (      )     (    ) 
(6)  
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I figur 6 ses ett exempel hämtat från Data device corporation [4]. I detta exempel så 

urskiljs spänningsskillnaden mellan de olika utsignalerna vid olika vinklar. Vid den 

elektriska nollan, eller 0° - så kan vi se att S3-S1 har amplituden noll medan S3-S2 har sin 

största positiva amplitud. S1, S2 och S3 är de tre utgångarna från synchrots statordel. 

 

 

Figur 6 -  Amplitud kontra vinkel 

 

 

 

 

 Felkällor 2.1.5

För att ett synchro skall fungera korrekt så måste det belastas helt balanserat. Detta 

innebär att det skall vara samma impedans mellan S1-S3 som mellan S2-S3 och S1-S2. Ett 

idealt synchro agerar helt utan fel. Dock är verkligheten en annan då det vid konstruktion 

uppstår variationer mellan de interna impedanserna i de tre statorlindningarna. Detta gör 

att de tre slingorna, trots perfekt balanserad extern belastning, har olika impedanser. 

Enligt C. Lang[10] kan dessa fel i stort korrigeras med hjälp av olika resistanser och/eller 

kapacitanser som utanför synchrot kopplas i serie med lindningarna. Om detta görs rätt så 

erhålls identiska impedanser i de tre slingorna. 

 

Moderna synchron har dock extremt små interna fel, vilket gör att det sällan behövs 

någon kompensering för dessa. Det viktiga är att se till att den externa belastningen är så 

balanserad som möjligt. 
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2.2 Resolver 

En Resolver är precis som ett synchro uppbyggd med en rotor och en stator. Precis som 

synchrot har den en lindning på rotorn men istället för tre lindningar på statorn har 

resolvern endast två. Dessa två statorlindningar är inte internt sammankopplade på något 

sätt, utan är kopplade till fyra terminaler på resolverns hölje. Se Figur 7[4] för ett schema 

över resolvern. Internt i komponenten så är lindningarna på statorn placerade med en 90° 

rumslig fas. Vid stimulering av rotorlindningen så fås endast två utsignaler, detta i 

jämförelse med synchrots tre. Dessa två signaler kan precis likt synchrots utsignaler inte 

nå upp till stimulussignalens amplitud på grund av nedtransformering. Ej heller påverkas 

tidsfasen nämnvärt. 

 

 

Figur 7 – Resolver 

 

 

 Amplitudberäkning 2.2.1

De signalpar, som vid stimulering av rotorterminalen förvärvas, har amplituder som är 

proportionella mot sinus respektive cosinus för den vinkel som axeln har. Dessa 

amplituder kan således beräknas enligt: 

 

 )sin(sin XXX tKV    (7)  

 )sin(cos YYY tKV    (8)  

 

I ovan skrivna formler betraktas VX som signalen S1 - S3 med en amplitud som är 

proportionell mot sinus för rotorns vinkel samt VY som signalen S2 - S4 med en amplitud 

som är proportionell mot cosinus för densamma. Precis som med synchrot så är KX, KY, αX 

och αY en del av resolverns överföringsfunktion. KX och KY innehåller som i synchrots fall 
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stimulussignalens amplitudvärde och konstanten för nedtransformering, vilka tillsammans 

utgör den maximala amplitud som signalerna kan få. Dessa är även här att betrakta som 

lika i det ideala fallet. αX och αY representerar en fasförskjutning i tid i förhållande till 

stimulussignalen, och är i det ideala fallet att betrakta som noll eller små och lika. 

 

 Vinkelberäkning 2.2.2

I Kapitel 2.2.1 redovisades att amplituden hos resolverns utsignaler VX och VY är 

proportionella mot sinus respektive cosinus för vinkeln som rotorn står i. Detta gör då att 

vinkeln, kalla den  - kan beräknas enligt följande trigonometriska samband: 

 

 

Y

X

Y

X

V

V

V

V 1tantan
cos

sin 



  (9)  
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2.3 Från synchroformat till resolverformat 

Vid beräkning av vinkeln utifrån signalerna från de två tidigare redovisade vinkelgivarna, 

så är resolvern rent matematiskt att föredra då den enbart hanterar två stycken signaler 

med någorlunda enkla trigonometriska samband. I detta projekt och dess slutprodukt 

kommer dock inte någon resolver i ren fysisk närvaro att nyttjas, utan det är dess 

matematiska behandling av signalerna för att få aktuell vinkel som kommer att 

implementeras och behandlas med en mikroprocessor. Med andra ord så är alltså den 

matematiska förståelsen kring denna konversion, från synchrosignal till resolversignal, 

viktig för vidare insikt i detta arbete.  

 

 Scott-T transformator 2.3.1

En Scott-T transformator kan liknas vid en slags hybrid av ett synchro och en resolver, 

men att denna inte har någon form av rotationsmodul utan består av en krets med spolar 

och kärnor. Scott T-transformatorn är egentligen en fasomvandlare och gör om från n till 

m faser, där n och m är heltal. Betrakta Figur 8[4] med primär ingång m = 3, och 

sekundär utgång n = 2. 

 

 

Figur 8 – Scott-T transformator 

 

 

Det som sker rent matematiskt i Scott-T transformatorn beskrivs med följande formler: 

 

 
13sin SS   (10)  

  

3

2

2
cos 31

2 






 


SS
S  (11)  

 

I dessa formler så är det hela tiden signalernas amplituder som avses. Alla signaler 

kommer att vara sinusvågor med samma frekvens som den spänning som matas in på 
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synchrots rotor. För att kunna använda dessa formler för att räkna ut sinus- och 

cosinuskomponenterna för vinkeln så krävs det alltså att man först tar reda på 

amplituderna för S1, S2 och S3. 

 

Observera att det i dessa formler också är synchroutgångarnas amplituder i förhållande 

till en fast referens som nyttjas. Inte de skillnadsspänningar S3 – S1, S2 – S3 och S1 – S2 

som diskuterats i kapitel 2.1. 
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2.4 Synchro-till-digitalomvandling 

För att konvertera en synchrosignal till digitalt format så kan man nyttja det faktum att all 

information som behövs för att bestämma vinkeln finns i synchrosignalernas amplituder 

vid ett givet ögonblick. Det enda som behövs är alltså att sampla signalerna samtidigt, 

och detta görs helst när dessa har sina högsta värden för att minimera inverkan av brus 

och för att utnyttja A/D-omvandlarens dynamik till fullo. Eftersom alla signaler idealt sett 

ligger i fas med referenssignalen, eller helt i motfas om amplituden är negativ, så kan en 

toppdetektor nyttjas (se kapitel 2.5). 

 

Då detta examensarbete kommer att använda det faktum att en synchrosignal kan 

konverteras till en resolversignal för enklare vinkelberäkning så måste synchrosignalerna 

mätas var och en i förhållande till en fast referens. Detta kan åstadkommas genom att 

ansluta en av utgångarna till en fast referens och sampla de två resterande i förhållande 

till denna. När en sampling har gjorts av bägge signalerna så kan formlerna (10) och (11) 

för omvandling till resolverformat brukas. Därefter kan vinkeln enkelt beräknas med 

formel (9). 
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2.5 Toppdetektor  

En toppdetektor är en krets som har för avsikt att detektera när periodisk signal är på sin 

positiva eller negativa topp. För att förklara idén bakom en toppdetektor så beskrivs det 

först kortfattat hur komparatorn fungerar och därefter kring den krets som utgör hela 

toppdetektorn. 

 Komparatorn 2.5.1

För att jämföra två inkommande spänningar kan en komparator användas. Komparatorn 

fungerar enligt Molin[8] på ett sådant sätt att den ger en logisk nivå ut om den första 

insignalen är högre än den andra och en annan logisk nivå ut om den andra insignalen är 

högre än den första. Figur 9 är inspirerad från Molin[8]
 
och kan med ledighet förklara 

komparatorns funktionalitet. De två ingångarna är benämda REFERENCE och INPUT. 

Referensingången är i detta exempel konstant medan den andra ingången varierar enligt 

den positiva halvperioden av en triangelvåg. I det ögonblick då nivån på denna ingång 

överstiger spänningen på referensingången så kan man se att OUTPUT ändrar till att ge 

en hög nivå ut. När nivån sedan sjunker under referensspänningen så återgår utgången till 

låg nivå igen. 

 

Figur 9 - Komparatorns funktion 

 Krets till toppdetektor 2.5.2

Toppdetektorn kommer via en diod att lagra amplituden hos inkommande signal i en 

kondensator och jämföra denna med signalens momentanvärde. I Figur 10 kan vi betrakta 

en inkommande sinusspänning på ingången. Så länge som signalens momentanvärde är 

högre än den spänning som ligger lagrad över kondensatorn så kommer kondensatorn att 

laddas upp via dioden för att följa insignalens spänning. När signalen sedan börjar sjunka 

så backspänns dioden och kondensatorn hindras från att ladda ur, vilket medför att 

spänningen över kondensatorn alltid kommer att vara lika med det högsta värdet hos 
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signalen, det vill säga amplituden. Detta uppladdningsförlopp sker endast en gång i 

början. När kondensatorn väl är uppladdad så behåller den sin laddning då läckaget i 

sammanhanget kan anses vara försumbart, och detta minimala läckage laddas åter upp 

igen varje period. Det amplitudvärde som nu finns lagrat över kondensatorn sänks sedan 

något med hjälp av en spänningsdelare och påförs den negativa ingången hos 

komparatorn. Signalens momentanvärde, som går in på komparatorns positiva ingång, 

jämförs nu hela tiden med ett konstant värde som ligger lite under signalens amplitud. Så 

fort insignalen stiger över detta värde, det vill säga vid den positiva toppen - så kommer 

komparatorn att ge en hög logisk nivå ut. 

 

 

Figur 10 – Toppdetektor 
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2.6 Motordrivkrets 

En motordrivkrets är en integrerad krets och har för avsikt att styra en likströmsmotor. 

Det kommer att behövas för att kontrollera den DC-motor som skall rotera kurskransen. 

Motordrivkretsen kan liknas vid en så kallad H-brygga. H-bryggan består av fyra stycken 

switchar, se Figur 11. När matningsspänning ligger på och vänster sida antar värdet noll 

samt höger antar värdet ett så kommer motorn att får en viss riktning. Motsvarande gäller 

då högersidan antar noll och vänster ett och motorn ändrar rotationsrikning. Om då båda 

sidor antar samma värde kommer motorn att bromsas. 

 

 

Figur 11 – H-brygga 

 

 

 

2.7 Simultan kontra multiplexad sampling 

Simultan och multiplexad sampling är två olika tekniker som används då två eller fler 

signaler behöver samplas. Den multiplexade samplingen utförs av en enda A/D-

omvandlare medan den simultana samplingen har en separat A/D-omvandlare för varje 

signal. 

 

Den multiplexade samplingen sker sekventiellt av en enda A/D-omvandlare där de olika 

signalerna leds in till omvandlaren en i taget via en multiplexer, se Figur 12. Detta sätt att 

sampla har fördelen att det blir billigare eftersom man bara behöver en A/D-omvandlare, 

men nackdelen att samplen tas vid olika tillfällen. Detta gör metoden oanvändbar i de fall 

då det är viktigt att sampla flera signaler vid samma tidpunkt. 



27 

 

 

Den simultana samplingen använder som nämnt en A/D-omvandlare för varje signal som 

skall samplas, se Figur 13. Detta leder till att man slipper den fasförskjutning som fås vid 

multiplexad sampling, men designen blir oftast dyrare och mer komplex. 

 

 

Figur 12 - Multiplexad sampling 

 

Figur 13 - Simultan sampling 
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2.8 USB 

USB[9] är en förkortning av Universal Serial Bus och är ett standardiserat protokoll som 

utvecklats för att ansluta externa enheter till datorer USB
 
I denna text så avses alltid USB 

2.0. 

Specifikationen sträcker sig väldigt långt upp i protokollstacken. Det innebär att man t ex 

kan utveckla ett tangentbord, en mus eller en joystick och ett operativsystem som 

implementerar hela standarden kan använda tillbehöret med hjälp av standarddrivrutiner 

utan att utvecklaren behöver skriva egna. 

Protokollet bygger på master-slave-princip där mastern kallas för Host och oftast är en 

dator, medan slaven kallas för Device och kan vara vad som helst som man vill använda 

tillsammans med en Host. 

Det finns fyra olika metoder att överföra data, (Eng. data flow types) dessa är: 

 

 Control Transfers: Används för att konfigurera en enhet då den ansluts och kan 

även användas för applikationsspecifika ändamål. 

 Bulk Data Transfers: Tänkta att användas då stora mängder data behöver skickas 

med ojämna intervall och relativt låga krav på fördröjning, t ex vid filöverföring. 

 Interrupt Data Transfers: Tillåter överföring av data med krav på timing. T ex så 

kan en enhet som använder sig av Interrupt Data Transfers bli garanterad av 

datorn att få skicka ett paket varje millisekund. 

 Isochronous Data Transfers: Slaven frågar mastern om en förbestämd bandbredd 

och latens som slaven sedan är garanterad att alltid få om mastern godkänner det. 

Kallas även strömmande realtidsöverföring (Eng. streaming real time transfers). 
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2.9 SPI 

SPI står för Serial Peripheral Interface. Den används i väldigt stor utsträckning för att 

skicka och ta emot data från periferikretsar såsom t ex A/D-omvandlare, sensorer och 

interfacekretsar för olika kommunikationsprotokoll. Det är en synkron seriell bus som 

arbetar i full duplex. Den bygger på master-slave-princip. Ett obegränsat antal slavar kan 

finnas på bussen. Vilken slav som mastern pratar med bestäms med en separat ”chip 

select”-pinne för varje slav. Dataöverföringen sker med en klocka och två dataledare. 

Mastern kontrollerar klockan, och en av dataledarna används för varje riktning. Data kan 

alltså skickas och tas emot samtidigt och oberoende av varandra. Beteckningen på de fyra 

dataledarna brukar vara följande: 

 

 SCLK – Serial clock, den ledare som mastern använder för att klocka data in och 

ut ur slavarna. 

 MOSI – Master out/slave in, den ledare som mastern skickar på och som slaven 

tar emot på 

 MISO – Master in/slave out, den ledare som slaven skickar på och som mastern 

tar emot på 

 SS – Slave select, den ledare som mastern använder för att aktivera slaven. Varje 

slav har en egen. 
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2.10 Microchip PIC 

Microchip är ett företag som bland annat tillverkar en familj av mikrokontrollers som 

heter PIC.  Dessa mikrokontroller är enchipsdatorer, det vill säga den innehåller allting 

för att fungera i ett enda chip. Detta inkluderar bland annat CPU,  RAM och I/O-portar. 

PIC finns i en hel uppsjö av olika varianter från 8 till 32 bitar och med olika sorters 

inbyggd hårdvara såsom t ex transceivers för USB[9], CAN eller Ethernet eller inbyggda 

enheter för realtidsklockor, timers, A/D-omvandling eller pulsbreddsmodulering. Den 

använder sig av en RISC-arkitektur (Reduced Instruction Set Computer) som till skillnad 

från CISC-arkitekturen (Complex Instruction Set Computer) har en relativt liten 

uppsättning instruktioner men där varje instruktion är simpel och alla instruktioner idealt 

sett tar lika lång tid att utföra. I en PIC så utgörs en instruktionscykel av fyra klockcykler. 

Det vill säga en vanlig instruktion tar fyra klockcykler att exekveras. 

Det finns flera utvecklingsverktyg för att programmera PIC-mikrokontroller. En gratis 

utvecklingsmiljö som tillhandahålls av Microchip heter MPLAB. Denna innehåller 

länkare och assemblerare, men kan konfigureras för att köra flera olika kompilatorer för 

högnivåspråk. En kompilator för språket C som utvecklats av Microchip själva heter C18, 

och kan användas tillsammans med mikrokontrollers ur PIC18-serien. Detta är toppserien 

av 8-bitarsmikrokontrollers. 

 

 PIC 18F2550 2.10.1

En av de modeller i Microchips PIC18-serie som har en inbyggd USB-transceiver är 

18F2550[11]. För att enkelt kunna hantera USB-protokollet så tillhandahålls en gratis 

USB-stack
 
 på tillverkaren Microchip’s hemsida som kan laddas ned och modifieras för 

egna ändamål. 

Dessa mikrokontroller kan köras i maximalt 48 MHz, vilket medför stöd för USB 2.0 och 

ger en instruktionsfrekvens på 12 MHz. Det är en av de modeller i 8-bitarsserien som 

klarar högst klockfrekvens. 
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3 Genomförande 

3.1 S/D-omvandlaren 

Konstruktionen av en S/D-omvandlare kan delas in i flera mindre delar. Detta kapitel 

kommer att börja med att presentera systemet i sin helhet och därefter redovisa metoderna 

för hur de olika delarna tagits fram. 

 

 Systemet i helhet 3.1.1

För att övergripande kunna förstå vad som sker med signalerna och den information som 

de innehåller, från utgången på synchrot till en digital representation av den avlästa 

vinkeln – presenteras i Figur 14 ett blockschema. 

 

 

Figur 14 - System 

I blockschemat kan man se ett inrutat område, detta är S/D omvandlaren. Den del som 

inte är inramad är den andra delen av systemet och består av reglerkretsen. Det som dock 

inte är inkluderat i blockschemat är ett separat strömförsörjningskort för S/D-

omvandlaren. Systemet kan delas in i följande punkter: 

 

 Spänningsdelare och spänningsföljare 

 Toppdetektor 

 A/D-omvandlare 

 Mikrokontroller 
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 Spänningsreglering 

 

 Spänningsdelare och spänningsföljare 3.1.2

För att kunna ta emot referens- och synchrosignaler som har olika maximala amplituder 

så måste dessa kunna spänningsdelas. Detta beror på att man vill kunna anpassa 

signalnivåerna så att de utnyttjar A/D-konverterarens dynamik till fullo. För övrigt, som 

vi även visade i Kapitel 2.1.5 - så måste synchrots signaler belastas lika för att minimera 

fel. Trimpotentiometrarnas värde valdes till 100k. För att undvika skador på systemet 

vid intrimning placerades en jumper som möjliggör att ingångarna efterföljande delar kan 

kopplas till jord tills insignalen har trimmats ned tillräckligt. Kretsen kopplades upp 

enligt Figur 15. 

 

 

Figur 15 – Intrimning 

För att undvika onödig impedans kopplades sedan signalerna vidare till varsin 

spänningsföljare. Operationsförstärkaren valdes, med underlag för att minimera brus och 

för att ha så liten offsetspänning som möjligt – till en TL071C[15]. Viktigt är att den 

offsetspänning som i alla fall uppstår kan trimmas bort. En kretslösning för borttrimning 

av offsetspänning inspirerades av databladet och kan ses Figur 16. För övriga 

specifikationer kring TL071C hänvisas till databladet. 
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Figur 16 - TL071 offset trimning 

 

För att ytterligare minimera risken för brus och höga frekvenser som stör, kopplades efter 

spänningsföljaren en kondensator till jord. Hela buffertsteget med spänningsdelare kan 

betraktas i Figur 17. Här även illustrerat med avkopplingskondensatorer för 

matningsspänningen. 

 

 

Figur 17 - Buffertsteg 

 

Den kondensator som är kopplad från utgången på buffertsteget ner till jord är alltså att 

betrakta som ett filter. Värdet på denna valdes till 680 nF då det var det högsta värde som 

fanns tillgängligt i rätt kapsel. Enligt formeln 
C

1
 som beräknar reaktansen för en 

kondensator så ger detta  585  vid 400Hz. 
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 Toppdetektor 3.1.3

Från funderingar sedan tidigare kring hur problemet skulle lösas så valdes en komparator 

som grundidé och stomme. Spänningskomparatorn är av modell LM311[16]. Vid det här 

tillfället i konstruktionen, gällande hela systemet - hade det inte bestämts vilka 

spänningar som skulle användas. Valet av komparator byggdes därför enbart på det 

spänningsintervall med vilket komparatorn kunde drivas. Då LM311 har ett stort spann 

från 155  är detta ett bra val. För övrig upplysning kring denna komparator 

hänvisar vi till National Semiconductor. För att komma åt inkommande sinussignals 

toppvärde användes en likriktare i serie med en kondensator. Likriktarens krav är att den 

måste vara tillräckligt snabb för att kunna hantera inkommande signaler, och då det i detta 

arbete bara handlar om mindre strömmar så blev valet en switchdiod av modell 

1N4148[17]. Kondensatorn som sitter i serie med dioden valdes så att den skulle klara det 

positiva toppvärde som utgår från buffertstegets utgång, det vill säga högst +15 V. Hur 

snabbt kondensatorn laddas har egentligen inte någon större relevans då laddningen av 

denna endast sker initialt. För att undvika att kondensatorn laddas ur för snabbt under 

negativ halvperiod så sattes en högohmig spänningsdelare till komparatorns ingång. 

Värdet på resistorerna valdes till R1 = 10k och R2 = 680k. Med vanlig 

spänningsdelning så ger detta att referensnivån blir ca 98,6% av insignalens toppvärde. 
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 A/D-omvandlare 3.1.4

Då buffertstegen och toppdetektorn utvärderats så behövdes en A/D-omvandlare till att 

sampla synchrosignalerna när toppdetektorn signalerar. De krav som ställs på 

omvandlaren kan beskrivas enligt följande punkter: 

 

 Minimalt antal komponenter 

 Simultan sampling 

 Hög upplösning 

 Högt spänningsintevall 

 Bipolär inspänning 

 

För att undvika onödigt stort kretskort och för att få minimalt antal komponenter så 

fastslogs att endast en IC-krets skulle användas för A/D-omvandlaren. I teoridelen kapitel 

2.7 beskrevs hur simultan sampling kontra multiplexad sampling utförs. Då signalerna 

måste mätas på samma ställe i perioden, det vill säga vid samma tidpunkt, så krävdes en 

A/D-omvandlare med simultan samplingsmöjlighet. Upplösningen på omvandlaren var 

även signifikant för att erhålla ett så pass ackurat värde som möjligt, därför valdes en 

omvandlare med en upplösning på 12 bitar som även fanns i pin-kompatibel 14-

bitarsvariant utifall att det första skulle visa sig vara otillräckligt. En annan viktig detalj 

var dess bipolära egenskaper. Eftersom insignalerna har både negativa och positiva 

värden beroende på hur synchrots rotorspole står i förhållandet till statorns lindningar – så 

ansågs det betydligt enklare att ha en omvandlare med bipolära ingångar. Många av de 

omvandlare som togs i bejakning hade ett mycket lågt mätintervall i förhållande till 

signalernas nivåer. Dessa ville man inte sänka mer än nödvändigt för att minimera 

inverkan av brus. En A/D-omvandlare vid namn AD7366[13] hittades som uppfyllde 

detta och alla andra krav. 

 

 Kommunikation mellan mikrokontroller och AD7366 3.1.4.1

Kommunikationen som sker mellan mikrokontrollern och A/D-omvandlaren kan 

beskrivas sådan att mikrokontrollern skickar ett logiskt värde på en separat pinne till 

A/D-omvandlaren för att tala om när den skall börja sampla. Medan omvandlaren 

konverterar så driver den en pinne hög, denna kallas för ”BUSY”. När omvandlingen är 

färdig så talas det om genom att BUSY-pinnen dras låg igen. Mikrokontrollern börjar då 

att hämta hem de samplade värdena via det seriella SPI-gränssnittet. Detta kan betraktas i 

Figur 18. För många omvandlare så sker kommunikationen seriellt och sampling startar 



 36 

med ett seriellt kommando. Denna ADC har dock fördelen att den har en separat pinne 

för detta vilket gör att den blir enklare att hantera och fördröjningen mellan 

toppdetektorns signal och startad sampling minimeras. 

 

 

Figur 18 - A/D och PIC 

 

 Mjukvara 3.1.5

Det program som kör i mikrokontrollern är baserat kring Microchip’s USB-stack. 

Programmet har två funktioner som exekverar kontinuerligt och en som är 

händelsedriven. De två tidigare är USB - kommunikationen respektive SPI-

kommunikationen som hela tiden skickar den inlästa vinkeln över dessa två olika 

protokoll. 

 Kommunikationsprotokoll 3.1.5.1

USB-delen i programmet har konfigurerats för att härma tidigare nämnt servokort från 

Opencockpits genom att använda samma konfigurationstabeller som detta. Som sagt så 

har dessa kort sex 10-bitars utgångar för att styra RC-servon och fyra 8-bitars analoga 

ingångar. Denna mjukvara tar emot de sex 10-bitarsvärden som Opencockpits’ 

programvara skickar, men struntar helt i vad de innehåller och reagerar inte på något sätt 

på vad som skickas. Av de fyra analoga ingångarna så skickar mjukvaran vinkeln på tre 

av dem medan den sista alltid innehåller noll. Vinkeln skickas på så sätt att det som 

datorn tror är A/D-ingång 1 innehåller antalet tiotal i vinkeln, det som datorn tror är A/D-

ingång 2 innehåller antalet tiondelar i vinkeln och det som datorn tror är A/D-ingång 3 

innehåller antalet tusendelar i vinkeln. Vinkeln 145.467˚ skickas t ex genom att talet 14 

sänds på A/D-ingång 1, talet 54 sänds på A/D-ingång 2 och talet talet 67 sänds på A/D-

ingång 3. 
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Om en dator behöver läsa vinkeln används med fördel USB-anslutningen. Om det 

däremot är ett kretskort som skall använda vinkeln som återkoppling i ett reglersystem så 

uppstår ett problem med USB. Eftersom de datorer som denna S/D-omvandlare är riktad 

mot använder vanliga skrivbordsoperativsystem som inte är realtidsanpassade så fanns 

det en oro över att den fördröjning som det kunde innebära att skicka vinkeln via datorn 

till reglerkortet genom USB skulle göra det omöjligt att implementera en bra servoloop. 

Ett till seriellt protokoll togs därför fram där grunden i dataöverföringen är SPI. Både 

USB- och SPI-anslutningen är valfri att använda. De kan användas båda samtidigt eller en 

i taget utan att behöva göra någon konfigurering. 

 

Det protokoll som tagits fram för vinkelöverföringen över SPI har utvecklats för att 

kunna skicka ett 32-bitars flyttal. Varje överföring består av sex byte som är fördelade 

enligt Tabell 1. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1111 1111 DDDD DDD0 DDDD DDD0 DDDD DDD0 DDDD DDD0 DDDD PPP0 

Start Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 

Tabell 1 - Paketlayout 

 

Överföringen börjar med en startbyte som består av åtta efterföljande ettor. Detta är för 

att hålla master och slave synkroniserade. Efter denna byte så skickas 32-bitarstalet i 

omvänd byte-ordning. Med detta menas att den byte som innehåller de minst signifikanta 

bitarna skickas först, men varje enskild byte skickas MSB (Eng. Most significant bit) 

först. Flyttalets 32 bitar är fördelade över 48 bitar. Detta är för att den sista biten i varje 

databyte har satts till noll för att förhindra att en följd av åtta ettor uppstår mitt i data 

sändningen och misstolkas som en startbyte. De bitar som utgör 32-bitarsvärdet är de som 

i figuren markerats med ’D’. De tre bitar som blir över används som paritetsbitar och 

markeras med ’P’ i figuren. 

 

Eftersom en stöt av störningar ofta påverkar intilliggande bitar så har paritetsbitarna 

delats upp så att den första paritetsbiten innehåller paritet för bitarna 1, 4, 7, 10, …, 31 

medan andra paritetsbiten berör bitarna 2, 5, 8, 11, …, 32 och tredje paritetsbiten berör 

bitarna 3, 6, 9, 12, …, 30. 
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SPI innehåller ingen funktionalitet för att mastern (reglerkortet) skall kunna veta när 

slaven (S/D-omvandlaren) har laddat sin buffert och är redo att sända, så för att förhindra 

att mastern börjar klocka in en byte innan slaven har skrivit den till bufferten så har 

protokollet utökats med en extra pinne som här kallas ”READY_PIN”. Slaven sätter 

denna pinne till hög nivå när bufferten har laddats, och mastern reagerar på stigande flank 

och klockar då in en byte. 

 

 Vinkelavläsning 3.1.5.2

Den händelsedrivna funktionen i mjukvaran är den som utför A/D-omvandlingen och 

utifrån resultatet beräknar vinkeln. Den triggas av ett avbrott som sker då utgången från 

toppdetektorn drivs hög. När denna signalerar att referenssignalen är på sin positiva topp 

så drar PIC-processorn ned en utgång till jord som talar om för A/D-omvandlaren att en 

sampling skall göras. Denna sampling görs tillräckligt snabbt (1 Mhz) i förhållande till 

mikrokontrollerns instruktionsfrekvens (12 MHz) för att det inte skall vara meningsfullt 

att implementera kod som läser av A/D-omvandlarens BUSY-utgång. En konstant delay 

lagts in på ett par instruktionscykler innan resultatet hämtas via omvandlarens seriella 

protokoll. 

 

Resultatet är kodat i 12-bitars 2-komplement, och kodas därför om till 16-bitars 2-

komplement för att enkelt kunna användas i beräkningar. De signaler som samplas är S1 

och S3. S2 är som tidigare nämnt kopplad till jord och har därför alltid potentialen 0 V. 

Med hjälp av de amplituder som nu tagits emot för signalerna S1 och S3 så beräknas i 

koden storleken på sinus- och cosinuskomponenterna för vinkeln enligt formlerna 10 och 

11. Dessa komponenter används sedan för att beräkna vinkeln med hjälp av arctan-

funktionen. Därefter uppdateras den variabel (angle) som innehåller den aktuella vinkeln 

med det nya värdet. Denna variabel är den källa varifrån USB- och SPI-funktionerna hela 

tiden hämtar den aktuella vinkeln. 
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 Spänningsreglering 3.1.6

Eftersom S/D-omvandlaren är en precisionsenhet så har det gjorts ett val att satsa extra på 

kvalitativ strömförsörjning. Den analoga delen av kretskortet kräver spänningarna ±15 V 

och +5 V. Det är framförallt ±15 V som måste hålla stabila nivåer då +5 V mest används 

för A/D-omvandlarens digitala delar. 

 

För att generera +5 V till A/D-omvandlaren så har en enkel spänningsregulator av modell 

7805 använts. Genereringen av de högre ±15 V spänningarna görs av en DC/DC-

omvandlare från tillverkaren Traco Power. Modellen är TEN12-2423 och ingår i 

tillverkarens High Performance-serie. Den har galvaniskt isolerade in- och utgångar och 

klarar en inspänning inom intervallet 9-36 V. Detta passar väl eftersom S/D-omvandlaren 

som tidigare sagts skall vara relativt oberoende av rådande spänningstillgänglighet. Den 

kan leverera 400 mA per spänning för totalt 12 W. För vidare information hänvisas 

läsaren till databladet[18]. 

 

DC/DC-omvandlaren från Traco Power är implementerad på ett separat kretskort. 

Eftersom många S/D-omvandlare kommer att användas i varje simulator så lönar det sig 

ekonomiskt att köpa en större DC/DC-omvandlare som kan försörja alla dessa istället för 

att köpa en mindre DC/DC-omvandlare och implementera på varje S/D-omvandlare. 

Kretskortet för genereringen av ±15 V har konstruerats utifrån en referensdesign som 

erhölls från annan simulatorentusiast och visas i Figur 19. 

 

Den digitala strömförsörjningen till mikrokontrollern och A/D-omvandlarens seriella 

interface är också den på +5 V och genereras av en separat 7805. Analoga och digitala 

jordplan har separerats för att förhindra att de digitala signalerna stör de analoga. 

 

 

Figur 19 - Spänningsregulator 
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3.2 Reglerkortet 

Detta kort är egentligen inget riktigt kretskort utan har kopplats upp på kopplingsplatta. 

Det baseras på en PIC18F4550, som i alla avseenden som berör detta examensarbete är 

identisk med PIC18F2550 med undantaget att PIC18F4550 har 40 ben istället för 28. Den 

enda anledningen till detta val var att en PIC18F4550 redan fanns uppkopplad på 

kopplingsplatta med tillhörande kringkomponenter för USB och spänningsreglering, det 

blev därför det snabbaste sättet att prova konceptet och få en plattform att utveckla 

mjukvaran på. Den kod som har skrivits fungerar lika bra på båda modellerna. 

Systemet använder sig förutom en PIC även av en drivkrets av modell L293B[14] för att 

styra motorn. Denna valdes på grund av tidigare erfarenhet av kretsen samt att den även 

används av de Opencockpits-kort som direkt driver motorer. Detta medför att 

reservdelslagret hos NovelAir inte behöver utökas med ytterligare en komponentsort. 

 

 Mjukvara 3.2.1

Programmet i mikrokontrollern är baserat kring Microchip’s USB-stack. Det består av en 

händelsedriven del och en del som körs kontinuerligt. Den sistnämnda är USB-koden som 

läser önskad vinkel från datorn, medan den händelsedrivna delen går igång när S/D-

omvandlaren signalerar att den vill skicka en byte över SPI. 

 

 Kommunikationsprotokoll 3.2.2

Denna del av mjukvaran tar emot de sex 10-bitarsvärden som Opencockpits’ programvara 

skickar, och använder det värde som kommer till Servo 1 och Servo 2 för att styra önskad 

vinkel på kurskransen.  Från värdet till Servo 1 så tas de 10 minst signifikanta bitarna 

medan de fyra mest signifikanta bitarna tas från värdet till Servo 2. Detta ger tillsammans 

ett värde som ligger i intervallet 0-16383, och måste först divideras med 

...511,45
360

16384
  för att få en vinkel i grader. Den data som skickas där datorn 

förväntar sig att få värden från fyra analoga ingångar skickas precis som för S/D-

omvandlaren, vilket gör att man också via reglerkortet kan se kransens aktuella position. 

SPI-koden är händelsedriven, och den fungerar helt enligt beskrivningen i kapitel 3.1.5.1 

om S/D-omvandlarens kommunikationsprotokoll. Ett avbrott genereras i reglerkortet när 

omvandlaren talar om att den har ett byte att skicka. Detta byte klockas då in och tolkas 

på olika sätt beroende på vilket av de sex byten i datapaketet som just mottagits. När den 
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sista byten har tagits emot så genereras ett 32-bitars flyttal utifrån datat i hela paketet. Om 

detta tal klarar paritetskontrollen och ligger inom intervallet [0, 360[ så meddelas 

reglerkoden att en ny vinkel har mottagits från S/D-omvandlaren. 

 

 Reglerkoden 3.2.3

Vid varje mottagande av en ny vinkel från S/D-omvandlaren så exekveras koden som 

beräknar hur motorn skall påverkas. Motorn styrs med pulsbreddsmodulering, och 

pulsbredden ökar kvadratiskt med vinkelfelet. Den högsta pulsbredden som kan användas 

utan att motorn rör på sig adderas till detta värde för att få respons så fort ett fel uppstår. 

När felet ligger inom ±0.1˚ så stängs motorn av. Motorn behåller inställd hastighet och 

riktning tills reglerkoden exekveras igen, det vill säga när en ny vinkel har mottagits från 

S/D-omvandlaren. 



 42 

4 Resultat 

Nedan kommer resultaten för de olika delarna att presenteras var för sig och hur de, i 

enlighet med tidigare nämna krav – uppfyllts. 

 

4.1 S/D-omvandlaren 

För utvecklingen av detta projekt så sattes vissa krav på S/D-omvandlaren. Ett av dessa 

krav var att omvandlaren skulle utvecklas så att den blev så generell som möjligt och med 

lätthet skulle kunna anpassas till andra simulatorer med andra signalamplituder från 

synchrot. Detta är verifierat för VV 5010  . Vidare skulle omvandlaren, då den kan 

tänkas användas i andra tillämpningar där man endast önskar att läsa av en vinkel, 

konstrueras på ett separat kretskort. Detta prototypkort visas i drift i Fotografi 1. 

 

 

Fotografi 1 – S/D-omvandlaren 

 

En oscilloskopsbild som erhölls vid mätningar på toppdetektorn kan ses i Figur 20. Den 

röda kurvan representerar insignalen medan den gröna representerar den logiska utsignal 

som går vidare till mikrokontrollern. 
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Figur 20 – Toppdetektorns karaktäristik 

 

4.2 Systemet i helhet 

När det kommer till det återkopplade systemet där kurskransen från AJS 37 Viggen är 

med så beskrevs tidigare krav som var av olika dignitet. De mindre som skulle uppfyllas 

var att ljudet från kurskransen då den regleras skulle vara minimalt och inte påverka 

omgivningen i simulatorns cockpit mycket. Då den växelströmsmotor som suttit i 

kurskransen tidigare är ursvarvad och höljet från denne fungerar som en adapter till 

nuvarande likströmsmotor, så uppträder visst ljud vid snabb vridning. Detta beror på att 

adaptern inte är optimalt ursvarvad och därför har olika friktion på olika ställen i varvet. 

Viktigare krav var rörelsen på kurskransen. Då den testades med ett testprogram för 

Opencockpits servokort så gav den ett otroligt bra resultat men stegen på kurskransen var 

fortfarande synliga om än på gränsen till att upplevas kontinuerligt. Viss ryckighet 

uppträdde också, men även detta berodde på de mekaniska problemen i motoradaptern. 

Då upplösningen på reglerkortet tar emot 14 bitar från datorn men A/D-omvandlaren 

endast har 12 bitar, så beror de små stegen främst på den upplösning A/D-omvandlaren 

har. Vinkelgivaren är heller inte helt linjär och detta utfaller i att den, eftersom den är 

intrimmad vid 0° - ger ett något större vinkelfel ju längre från noll grader den befinner 
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sig. Det viktiga är dock att det inte uppstår någon som helst tvetydighet om vilken vinkel 

det gäller. Detta problem kan enkelt kompenseras för i mjukvara för att inte vara synbart 

och kraven har därför även här uppfyllts. Nedan följer två bilder där hela systemet är 

ihopkopplat tillsammans med dator och styr kurskransen. Från Fotografi 2 till Fotografi 3 

kan en vinkelförändring ses. 

 

 

 

Fotografi 2 – Kurskransen på 0˚ 

 

Fotografi 3 – Kurskransen på 15˚ 
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5 Diskussion  

Då A/D-omvandlaren i detta projekt valts med en upplösning på endast tolv bitar så blir 

detta en bidragande orsak till kurskransens något stegande gång. Trots att det kanske är 

omöjligt att skilja på en före- och en efterbild när ett steg tagits så syns det precis i 

omslagsögonblicket att den rör på sig. Stegen är förvisso redan nu bara bråkdelar av 

grader, men hade vid val av annan A/D med högre upplösning kunnat reduceras ned 

betydligt. Då reglerkretsen tar emot 14 bitar från datorn och nuvarande A/D har en 

upplösning på 12 bitar så agerar denna som en ”flaskhals” och upplösningen blir inte 

bättre än så.  

 

En likadan A/D omvandlare som den vi har fast med de 14 bitarnas upplösning finns 

tillgänglig på marknaden men för ett något högre pris än den nuvarande. Vid val av denna 

14-bitars A/D så hade resultatet blivit ett annat. Nuvarande upplösning är 360/4096

0.088 grader per steg, en upplösning på 14 bitar skulle resultera i 360/163840.022 

grader per steg. Detta skulle möjliggöra en mer kontinuerlig visualisering av kurskransens 

rörelse och ett bättre resultat. Jämfört med nuvarande lösning i simulatorn som har en 

upplösning på mellan 3˚ - 5˚ så har vi dock gjort en avsevärd förbättring. 

 

Det faktum att kurskransens gång är ojämn är det problem som uppstår från den adapter 

som används för att montera likströmsmotorn där växelströmsmotorn satt. Urfräsningen 

av växelströmsmotorn är dessvärre något skev vilket gör att likströmsmotorns 

axelcentrering inte passar exakt till växellådan. Det vill säga det blir ojämn friktion som 

gör att motorn, då den sitter i kurskransen – går med ojämn fart. En ny adapter som är 

mer noga urfräst kommer att placeras i kurskransen vilket kommer leda till att den 

ojämna gången blir betydligt bättre än i nuläget. Detta kommer troligen också att göra 

stegen mindre märkbara då den statiska friktionen kommer att bli betydligt mindre. Nu 

får motorn ta i mycket för att ”lossna” från stillastående och när den väl börjar röra på sig 

så snurrar den förbi önskad position något för att sedan återvända. Lysdioder finns 

monterade för att visa åt vilket håll motorn kommenderas att rotera, och man kan på de 

delar av varvet som är extra tröga se att regulatorn lägger på ström genom motorn utan att 

kransen rör på sig. När felet blir tillräckligt stort och strömmen således tillräckligt hög så 

släpper den och kommer ikapp. Om proportionalitetskonstanten i regulatorn ökas för att 

kransen skall kunna rotera vid bara ett stegs skillnad så blir det istället för stora 

översvängningar. Någon deriverande del kan heller inte hjälpa när det bara handlar om ett 

diskret steg, eftersom rotationshastigheten är omöjlig att få ut från ett enda steg. 
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Då konstruktionen i det stora hela var klar så upptäcktes det att filtret som sitter efter 

buffertstegen egentligen inte hade någon betydelse för att sålla bort brusfrekvenser som 

kan uppstå. Innan den nya lösningen togs i bruk så kan utimpedansen från buffertsteget 

antas vara mycket liten. Brytfrekvensen kan beräknas med följande formel:  

(1) 
RC

fc
2

1
  

Om man tar i beaktning att operationsförstärkarens utimpedans R är mycket liten så inses 

snabbt att brytfrekvensen kommer att bli väldigt hög. Detta gör att det brus som vi önskar 

eliminera blir kvar i kretsen. Problemet löstes genom att fräsa av ledningarna och sätta 

resistorer på 270 efter buffertstegens utgångar. De tre resistorerna och kondensatorerna 

matchades väl för att inte fasförskjuta och dämpa signalerna olika mycket. Filtrens 

brytfrekvens blev ungefär 867Hz vilket resulterade i att tidigare fladder på kurskransen 

försvann. Den digitala vinkeln låg och fladdrade ungefär ±0.2 grader vilket reducerades 

till ±0.08 grader efter modifikationen. Detta motsvarar ett steg hos A/D-omvandlaren. Det 

skulle troligen också bli ännu bättre om en högre resistans eller större kondensator valdes. 

Detta är ett måste om man till fullo skall kunna utnyttja den dyrare A/D-omvandlaren 

med 14 bitars upplösning. 

 

Den belastning som ligger mellan ingångarna från synchrot låg från början endast från var 

och en av signalerna ner till jord. Detta gav upphov till att mätningen med oscilloskop 

visade mycket märkliga resultat. Efter en tids funderande och läsning insågs att 

belastningen måste vara lika mellan synchrots alla signaler. Det vill säga inte bara mellan 

var och en av de två signalerna och den jordade utan även mellan dem som inte var 

jordade. En fast resistor löddes dit mellan dessa två och detta visade sig vara en mycket 

bra idé vilket gav korrekta amplitudnivåer utan märkliga fasförskjutningar. 

 

Integreringen med SIOC kunde göras antingen genom att emulera ett av de kort som 

ingår i deras sortiment och som skickar och tar emot data enligt ett protokoll som passar 

för applikationen, eller genom att skriva en egen mjukvara som kommunicerar med SIOC 

via IOCP. Valet föll på det första alternativet därför att det var den klart enklaste 

lösningen. SIOC är dessutom långsamt nog i sig, det vore synd att även behöva ta 

omvägen via deras protokoll som också är långsamt. 
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6 Slutsatser 

Genomförandet av examensarbetet har varit otroligt roligt och lärorikt. Resultatet blev 

långt bättre änförväntat med avseende på upplösning, precision och stabilitet hos S/D-

omvandlaren. En vision fanns om att kurskransen skulle rotera väldigt mjukt och fint, 

vilket inte riktigt uppnåddes. Detta är vi dock övertygade om att det beror på de 

mekaniska problem som finns i den adapter som tillverkats för likströmsmotorn. 

 

Förbättringar kommer att göras genast. En ny adapter för motorn skall tillverkas och de 

filter som sitter på de analoga signalerna skall få en betydligt lägre brytfrekvens. 
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