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Abstrakt 
 
Detta projekt är ett examensarbete för kandidatexamen som är obligatorisk för alla studenter. 
För att ta ut examen måste jag lämna en skriftlig rapport om vad jag har gjort. Redovisa 
simuleringar och mätningar på olika kretsar.  
 
I mitt fall var jag intresserad på att studera hur varvtalet på en likströmsmotor kan regleras 
med hjälp av olika metoder.  Detta är mycket utmanande för mig eftersom jag inte har sett så 
många lösningar på detta problem.  
 
 Jag kommer att använda kunskap, teknik och komponenter från Kraftelektronik för att utföra 
mitt arbete.  
 
Det blir mycket intressant att med dagens utveckling av tekniken se hur olika metoder kan 
användas för att undersöka hur kraftelektronik kan användas i kontroll av varvtal, frekvens 
och rotationsriktning av elektriska maskiner. 
 

Syfte och mål 
 
Syfte för detta projekt är att studera och analysera beteendet för elektriska maskiner för att 
kunna reglera varvtalet. Prototyper kommer att byggas med elektroniska styrda komponenter 
av Kraftelektronik.  
 
 Målet är att ha en fungerande prototypkrets mot slutet av projektet. I första hand simuleras 
styrkretsen i LT-Spice.  
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 Jag skulle börja med att tacka alla goda människor som hjälpte mig med små och stora 
insatser under detta projekt. 
 
 Jag kommer också att tacka på ett framstående sätt min handledare Göran Ewing,  
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Kapitel 1: Inledning  
 
Detta kapitel ger en överblick över använd elektrisk utrustning, elektriska storheter och 
formler som används inom arbetet. 
 

1.1: Elektrisk utrustning för laborationer   
• Pulsgenerator  

 
             Figur 1: Signalgenerator  

 
Man kan få en varierande utsignal på 0-10Vpp med frekvens på 10Hz-10MHz från 
signalgeneratorn. Denna spänning används för att styra elektroniska komponenter i detta 
projekt.  

 
            Figur 2: Utspänning från signalgenerator 
 
• Oscilloskop  

 
            Figur 3: Digitalt Oscilloskopet 
 
Med hjälp av oscilloskopet kan man se insignalen från signalgeneratorn och observera utdata 
från kretsen.  
 
• Spänningsaggregat  

 
              Figur 4: Aggregat enhet (0-60V, 0-3A) 

 Figuren ovan visar en styrbar likspänningskälla som kan driva en till likströmsmotor. 
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1.2: Elektriska storheter  
 
Ström 
Ström är transport av elektroner (elektriskt laddade partiklar) från en sida av ett objekt till en 
annan del av ett objekt. En god ledare ger ett stort strömflöde. Enheten är ampere (A)  
 
Spänning  
Spänningen mellan två punkter är den elektriska kraft som kan driva en elektrisk ström mellan 
dessa punkter. Spänning, även kallad elektromotorisk kraft, är ett kvantitativt uttryck för 
potentialskillnaden mellan två punkter i ett elektriskt fält. Enheten är volt (V)  
 
Laddning 
Elektrisk laddning eller elektrostatisk laddning med symbol q, är en egenskap hos materia, 
som uttrycker i vilken utsträckning, den har fler eller färre elektroner än protoner.  
 
Resistans  
Med det elektriska motståndet hos ett objekt menas den tröghet till transport av en elektrisk 
ström genom objektet. Ett föremål med en konstant tvärsnittsyta har ett konstant motstånd per 
längdmeter. Objekt är utformade för att ha olika motstånd. Dessa objekt med lågt motstånd 
kallas för ledare. Motståndet för ett objekt brukar betecknas med R och dess enhet är Ohm 
(Ω).  
 
Induktans  
Induktor är en elektrisk komponent vanligtvis en strömförande spole som alstrar ett 
magnetfält. Induktion är ett elektriskt fenomen som innebär att en elektromotorisk kraft 
genereras i en sluten krets av en förändring i flödet av ström genom.  
 
Kapacitans  
Kapacitans är förmågan att lagra elektrisk laddning. Kondensator är den komponent som har 
egenskapen kapacitans. Då elektrisk laddning överförs mellan två ursprungligen oladdade 
ledare, blir de lika mycket laddade men i olika polaritet positivt eller negativt laddad. En 
potential skillnad bildas mellan dem. Kapacitansen C är förhållandet mellan mängden 
laddning q på en av ledarna och potential skillnaden V mellan ledarna, eller C = Q/V. Enheten 
för kapacitans är Coulomb per volt (C/V = A.s/V) eller Farad (F).  
 
Kirchhoffs lagar  
Kirchhoffs lagar används för att bestämma okända strömmar och spänningar i elektriska 
kretsar.  
Första lagen: Vid varje korsning i en elektrisk krets är den totala strömmen som flyter till en 
korsning är lika med den totala strömmen som flyter från samma korsning, 
dvs. Σ I = 0  
 
Andra (spänning) lagen: Summan av samtliga spänningar som ingår i en sluten krets är lika 
med alla potentialfallen dvs. E1 + E2 + E3 = I⋅R1 + I⋅R2 + I⋅R3 
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Kapitel 2: Likströms maskiner  
   
2.1. Inledning 
Likströmsmaskiner var de första elektriska maskiner som byggdes i mitten på 1800-talet.  
Likströmsmaskiner är en benämning på både likströmsgenerator och likströmsmotor.  
 
En likströmsgenerator är en maskin som omvandlar mekanisk effekt till elektrisk effekt.  
En likströmsmotor är en maskin som omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi.  
Växelströmsmaskiner är nu vanligare än likströmsmaskiner.  
   

                       
   
                        Figur1: Likströmsmaskin  
(Från: Hughes Electrical and Electronic Technology)  
 
En likströmsmaskin består av två delar. Den stationära delen benämns stator och den 
roterande delen benämns rotor. I statorn finns kopparlindningar och en järnkärna som används 
för att producera magnetiskflöde. Rotorn består av en armatur där rotorlindningar sitter på en 
cylinder.  
Jag kommer att begränsa mig till likströmsmotorer i det här projektet.  
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2.2. Konstruktion av likströmsmotor  
 
Likströmsmotor är uppbyggd i huvudsak av två delar stator och rotor. Rotorn består av en 
cylinder med frästa lindningar. Den kan också kallas för ankarlindningen, rotorns polaritet 
växlas.  
Statorn är gjord med fasta lindningar. De kallas också för fältlindningar och har fix polaritet. I 
likströmsmotorer överförs strömmen till rotorns lindningar genom kolborstar. Kommutatorn 
kan ses som en mekaniskbrytare. 
 
 

      
 
                        Figur 2: En likströmsmotor i genomskärning  
 (Från Hughes Electrical and Electronic Technology) 

                          
  
                           Figur 3: Ett exempel på en DC motor 

(Från www.wikipedia.se/motor) 
 
 

 
 
                 Figur 4: Ankarspänning vs ankarström för en likströmsmotor  
(Från http://www.reliance.com/mtr/mtrthrmn.htm)  

http://www.reliance.com/mtr/mtrthrmn.htm
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2.3. Grundläggande begrepp i likströmsmotorer 
 
Det finns fyra grundläggande storheter i likströmsmaskiner nämligen vridmoment, inducerad 
spänning, axeleffekt och magnetiskt flöde.  
 
Magnetiskt flöde 
Det magnetiska flödet alstras genom ström If  i motorns stator lindningar och betecknas Φ 
(enheten är Weber eller V⋅s).  Den magnetiska flödestätheten B har enheten V⋅s/m2 eller T.  
 
Moment  
Vridmoment M i en likströmsmotor styrs av följande ekvation:  
If  fältströmmen 
kv maskinkonstant 
Φ magnetflödet beror på If (A) 
M = kv ⋅ Φ ⋅ If (Nm)  
 
Maximalt moment fås när de två magnetflöden är i kvadratur d.v.s. vinkelräta. Det magnetiska 
flödet kommer från två strömmar If och IA i lindningarna. Spole 1 (ankar lindning) producerar 
i rotations yta magnetflödet ΦA vid ankarströmmen IA, Spole 2(fält lindning) producerar 
magnetflödet Φf vid fältströmmen If . Moment mätes med en momentmätare.  
 

Inducerad spänning 
Inducerad spänning E (elektromotorisk spänning) är den spänning över rotorlindningen som 
alstras vid motordrift. När motorn är i vila, inducerad spänning E = 0. Då hastigheten ökar så 
ökar E också. 
 
Inducerad spänning kan beräknas med följande formel: 
Φ Magnetiskt flöde (Vs)  
n rotationsvarvtal (rpm)  
E inducerad spänning (V) 
E = kv ⋅ n ⋅ Φ (V)  
 
Effekten  
Mekanisk effekt P är lika med axeleffekt i likströmsmotor.  
ω vinkelhastighet  
Pmek = vridmoment ⋅ vinkelhastighet = inducerad spänning ⋅ ström  

P = M ⋅ ω = E ⋅ IA (W) 
ω = ( 2 ⋅ π ⋅ n ) / 60 (rad/sek) 
In matad elektrisk effekt Pel 
Pel = UA ⋅ IA (W)  
 
Tomgångsförluster  
P0 = UA ⋅ I0 mekanisk effekt vid obelastad axel  
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2.4. Typer av likströmsmotorer  
 
Det finns flera typer av likströmsmotorer, bland de borstkommuterade likströmsmotorerna är   
följande vanligast: separatmagnetiserad, seriemagnetiserad, shuntmagnetiserad och 
kompoundmagnetiserad motorer.  
   

                       
                     
                         Figur 5: (a) separatmagnetiserad (b) seriemagnetiserad 
                                       (c) shuntmagnetiserad (d) kompoundmagnetiserad 
           (Från Elektriska drivsystem, Institutionen för systemteknik vid Linköping Universitet) 
 
Separatmagnetiserade motorer  
Den separatmagnetiserade motorn har separata fält- och ankarlindningar som kan styras 
oberoende av varandra. De kan också matas från två olika spänningskällor. 
Separatmagnetiserad motor kan användas i konstant moment eller konstant effekt 
applikationer. 

 
                         Figur 6: Separatmagnetiserad likströmsmotor 
Figuren ovan visar elektrisk koppling av en separatmagnetiserad likströmsmotor. VA står för 
ankar spänning medan Vf står fält spänning. 

 



                  7 

2.5. Mätning av likströmsmotorns konstanter 
 
Motorkonstanter är parametrar som används för att definiera motorns egenskaper.  
Vi får dem genom att mäta olika egenskaper som sedan bearbetas med olika formler.  
 
Utrustning:  –    Strömförsjning/spänningsaggregat med justerbar spänning 

– Ampermeter 
– Voltmeter 
– Mätare av varvtalet i rpm 

Mätmetoder  
- Motorn ansluts till en spänningskälla med en amperemeter i kretsen 
- En voltmeter är sluten över motorns ingångar 
- Olika motor konstanter mäts 

 
Ankarresistans och fältresistans 
Dessa är resistanser i två lindningar 

– Eftersom RA (ankarresistans), Rf (fältresistans) har låga värden så används ett noggrant 
instrument. T.ex. Digitalmultimeter.  

– Koppla in Voltmetern på motorns ingångar och läs spänningar UA och Uf samtidigt 
avläsa strömmarna IA och If  

         Använd  R = U/I för räkna ut resistansen. 
 
–   Ankarinduktans och fältinduktans  
    Ankarinduktans och fältinduktans kan mätas med en digital induktans meter. 
    Man kan också mäta både ankarström (IA) och fältström (If) och sen använda följande 
formel för att räkna ut induktansen:  
 

                        
                                                 XL = UL/IA 

                                                 La = (√ (UA
2/IA) – RA

2 )) / 2πfs 

          fs  är nät frekvens i Hertz (Hz) 
                        
   –   Tomgångsström i Ampere 
        Detta är den ström då motorn roterar fritt (obelastad). Tomgångsström mäts. 
 
Motorns varvtalskonstant kv (rpm/volt) 
Denna ges ofta av motorns tillverkare. 
Detta är förhållande mellan motorvarvtalet (n) och inducerad spänning (E). 
Den styrs beroende av de motorns tomgångsvarvtal n och den pålagda spänningen 
(inspänning). 
 
V pålagda spänning (ankarspänning) 
V = kv ⋅ n (V)  
kv = V/n  
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2.6. Varvtalsreglering för en likströmsmotor  
 
Varför behöver vi reglera likströmsmotor? Likströmsmotorer är byggda för olika 
användningar och applikationer, en och samma motor kan användas till olika behov.  

 
Börvärde                                                                                         Axeleffekt 

Ärvärde                                                                                                                              varvtal                      
                                   Figur 7: Motorreglering  
 
Varvtalsreglering av en separatmagnetiserad likströmsmotor sker med hjälp av en elektronisk 
regulator. Fältström och ankarspänning kan varieras för att få önskat varvtalet. Man kan styra 
varvtalet då belastningen varierar.  
 
Det finns olika sätt att reglera varvtalet på en DC motor. Spänningen på antingen fält eller 
rotorn lindningen kan användas för att styra varvtal och vridmoment i en separatmagnetiserad 
motor.  
 
Ankarspänningsreglering 
Ju högre ankarspänning desto snabbare roterar motorn. Detta förhållande är nära linjär till 
motorns maximala ankarspänning.  
Den maximala ankarspänningen ger motorns nominella varvtal. Vissa standardvärden finns 
till exempel 160V med 2820 rpm.  
Man kan öka varvtalet med ökad ankarspänning varvid vridmoment är konstant.  
 När ankarspänningen har nått sitt maxvärde kan fältströmmen minskas för att ytterligare öka 
varvtalet men då minskar vridmomentet.  
 
Momentreglering är också enkel, eftersom vridmoment är proportionell till ankarströmmen. 
Om man begränsar strömmen, har man begränsat vridmoment som motorn kan uppnå.  
 
Fältreglering 
Varvtalet kan regleras med fältströmmen, genom att en styrbar likspänningskälla ansluts till 
fältlindningen. Fältströmmen kan höjas eller minskas med på data anges på märkskyltet så att 
motor inte förstörs.  
 
 
 
 
 
 

 
  Motor  

          Feedback  
mätesvärdesomvandlare   

  Elektroniskt  
  regulator  

1-kvadrant med 1 
MOSFET eller 4-
kvadrant med 4 MOSFET 
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2.7. Likströms motor varvtalsberäkningar 
 
Genom att minska magnetiseringsströmmen och spänningen kan varvtalet minskas eller höjas.  
Man måste beakta maskinens instruktions data så att motor inte förstörs.  
 
Från ankarspänning teoretisk formel kan vi härleda motorns rotationshastighet: 
V Matning spänning  
E  Inducerad spänning i ankaret 
RA Ankarresistans 
IA Ankarström 
k Maskin konstant 
Φ Magnetiskflödet 
n varvtalet i rpm 
 
E  = V - RA ⋅ IA  

V = E + RA ⋅ IA  

n = ( V - RA ⋅ IA )  / (k ⋅ Φ) 
 
Exempel:  
                     Märkskylt 
 
DC-Machine  
Motor 0,9Kw 2820 rpm  Temp. Class F (155 degree 

celsius) 
Rotor 160V 7,5A-10A 
(30min) 

Protection IP54 

Excitation 190V 0,3A Duty type S1 Cooling class 
IC06(fan) 

 
En likströmsmotor matas från 120V (DC) källa och drar en ankarström på 4,5A. Motor har en 
rotationshastighet på 2045 rpm. Ankarresistans är 4 Ω. Beräkna rotationshastighet när 
strömmen minskar till 3A.  
 

Resultat:   120 = inducerad spänning + 4,5 ⋅ 4 
                  Inducerad spänning blir = 120 – 18 = 102V 
                  Ny inducerad spänning när ström är 3A blir: 
                  Inducerad spänning blir = 120 – 12 = 108V 
 
                  Från formeln  
                   E = kv ⋅ n  
                   E1/E2 = (k1*n1) / (k2*n2) 
                   d.v.s.  102/108 =  (k1*34) / (k2*n2) vi vet  k1= k2 

                   Nu är varvtalet:  n2 = (108*34) / (102) = 2160 rpm (36 Hz) 
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2.8. Beräkning av varvtalet med hjälp av programmering i C  
 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
 
int main (void) 
{ 
 
    double V, Ra, Ia, k, f, induceradspanning, produktmotorkonstantochmagnetiskflodet; 
    float varvtalet;  
 
    printf("mata in matningspanning spanning i volt:\n " );  
    scanf("%lf",&V);  
 
    printf("mata in Ankarresistans i ohm:\n " );  
    scanf("%lf",&Ra);  
 
    printf("mata in Ankarström  i ampere:\n " );  
    scanf("%lf",&Ia);  
 
    printf("mata in motorkonstant:\n " );  
    scanf("%lf",&k);  
 
    printf("mata in magnetiskflodet in web:\n " );  
    scanf("%lf",&f);  
 
    induceradspanning = V - (Ra * Ia); 
    produktmotorkonstantochmagnetiskflodet = ( k * f );  
    varvtalet = induceradspanning / produktmotorkonstantochmagnetiskflodet; 
 
//    printf("(%3.2f-(%3.2f*%3.2f)-%3.2f)=%3.2f\n",V,Ra,Ia,Ub,induceradspanning); 
//    printf("%3.2f*%3.2f=%3.2f\n",k,f,produktmotorkonstantochmagnetiskflodet); 
//    
printf("%3.2f/%3.2f=%3.2f\n",induceradspanning,produktmotorkonstantochmagnetiskflodet,
varvtalet); 
 
    printf("Induceradspanning mellan dem ar:%3.2f\n",induceradspanning);  
    printf("Produktmotorkonstantochmagnetiskflodet 
ar:%3.2f\n",produktmotorkonstantochmagnetiskflodet);             
    printf("Motorsvarvtalet ar:%3.2f\n",varvtalet); 
 
    system("pause"); 
     return 0; 
} 
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#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
 
int main (void){ 
    double n,Ra,Ia,k,f; 
    float Matningspanning; 
 
    printf("mata in varvtalet i rpm:\n " );  
    scanf("%lf",&n);  
 
    printf("mata in Ankarresistans i ohm:\n " );  
    scanf("%lf",&Ra);  
 
    printf("mata in Ankarström i ampere:\n " );  
    scanf("%lf",&Ia);  
 
    printf("mata in motorkonstant:\n " );  
    scanf("%lf",&k);  
 
    printf("mata in magnetiskflodet in web:\n " );  
    scanf("%lf",&f);  
 
    Matningspanning=(n*k*f)+(Ra*Ia); 
 
    //printf("matningspanning ar:%3.2f\n",Matningspanning); 
 
    printf("(%3.2f*%3.2f*%3.2f)+(%3.2f*%3.2f)=%3.2f\n",n,k,f,Ra,Ia,Matningspanning); 
    
    system("pause"); 
 
     return 0; 
} 
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2.9. Blockschema och överföringsfunktion för likströmsmotor 
 
                               θi                                                                               θo 

 
                                                        Figur 8: Ett öppet system 
θi = insignal  
θo = utsignal 
 
Förhållandet mellan utsignal och insignal visas nedan 
G =  θo  / θi   
 
Denna ekvation kan konverteras med Laplacetransform genom att införa en komplex operatör 
s och kallas Överföringsfunktion till systemet och kan skrivas som följande:    
G(s) =  θo (s)  / θi (s)  
 
Öppen slinga system  
Ett system utan återkopplad signal kallas för en öppen slinga.  
Exempel visas i figuren ovan.  
 
System med slutet slinga 
Ett system med återkopplad signal kallas för en slutet slinga.  
Exempel kommer i följande figur.  
 
 
                                                                   Spänning reglering                           Motornsvartal 
           Styrsignal                                                                                                 ( Utsignal )                    

 
                                                           Figur 9: Blockschema för ett sluten system 

Överföringsfunktioner 
kb = Inducerad spänning konstant (rad/sek)  

E  = Inducerad spänning  
ωm = Rotorhastighet i rpm 
T1 = Vridmoment i N.m. 
Ta = Acceleration vridmoment i N.m 
B1 = Trög friktionskoefficient i N.m/ (rad/sek) 
J = Tröghetsmoment i kg⋅m2 / s2 

 

        System  

   Reglering enhet  

Mätning av motorns    
varvtal 
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V(s)                                                                                                                                  ωm(s) 

 
                                                    Figur 10: Överföringsdiagram för en likströmsmotor 
 
V = e + RAiA +LA⋅diA/dt 
E = kb ⋅ ωm 

V (s) = kb⋅ωm (s) + RAiA(s) + sLA⋅iA  
IA(s) = V (s) – k⋅ωm (s) / RA+ sLA 

J d ωm/dt + B1⋅m= Te –T1 = Ta 

Te = k⋅iA Elektromagnetisk vridmoment 
ωm (s) = kb⋅IA (s) – T1(s) / ( B1 + sJ) 
Gwv (s) = ωm (s) / V(s) 
 
Stegsvar samt poler och nollställen med hjälp av MATLAB 
Gωv (s) = ωm (s) / V(s) 
Gωv (s) = kb / s

2 (J⋅LA) + s (B1⋅ LA + J⋅RA) + (B1⋅RA + kb
2) 

 
Överföringsfunktion för den valda motorn blir som följande: 
RA = 4Ω  
LA = 10.05mH 
kb =  0,8 V/rad/sek  

B1 = 0,01 N⋅m/rad/sek 
J = 0,0167 kg⋅m2 / s2 

Gωv (s) = 4,77 / (s2 + 398⋅s + 3,84)  
 
 Beräkningar och plottningar I MATLAB  
 
>> G=4.766/(s^2+ 398*s+3.837); 
>> zpk (G) 
 
Zero/pole/gain: 
       4.766 
-------------------- 
(s+398) (s+0.009641) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     1 / (Ra + sLa) kb 

 
 1 / (B1 + sJ) 

kb 
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>> G=4.766/(s^2+ 398*s+3.837);                                   
>> step (G,10)                                                              % Plottar stegsvar för Gωv med sluttid Tf 
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                     Figur 11: Stegsvar för Gωv 
 
>> G=4.766/(s^2+ 398*s+3.837);                                  
>> impulse (G,10)                                                   % Plottar impulssvar för Gωv med sluttid Tf 
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                  Figur 12: Impulssvar för Gωv  

 
>>  G=4.766/(s^2+ 398*s+3.837); 
>> pzmap (G)                                           % Plottar poler och nollställen för Gωv med sluttid Tf                
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               Figur 13: Poler och nollställen för Gωv 
 



                  15 

2.10. Flödesdiagram för varvreglering av en likströmsmotor 
 

 
                                                    Figur 14: En flödesdiagram för en likströmsmotor 
(Från Electric Motor Drives av R. KRISHNAN)  
 

           Start 

            Varvtalet  Eigen konstanter 
 
Stabilitet och frekvensrespons  

    
              Valvtalsreglering för likströmsmotor  
     

                RA4Ω, LA10.05mH, 
UA=160V,IA=10A,Rf= 67Ω,Lf=25.64mH Kb, 
Motor 0.9Kw, n=2820rpm 

              Spänningsaggregat (0-200V) 

Överföringsfunktioner, 
stegsvar samt poler och 
nollställen 

Frekvens 
skattning 

 Pulssignal till MOSFET    

Resultat från 
MATLAB 

Digital display Önskat varvtalet 
Och vridmoment 
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Kapitel 3: Elektronik 
 
3.1. MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)  
Teori för MOSFET  
Metal-Oxide Semiconductor-Field-Effect-transistor (MOSFET) är en elektronisk krets, 
Som utnyttjar egenskaperna hos halvledarmaterial. MOSFET är en komponent som används 
för att styra en ström med hjälp av en spänning.  
 
En positiv spänning på den oxidisolerade grindelektroden inducerar elektroner i n-kanal 
terminalerna kallade drain och source. I detta projekt används n-kanal MOSFET på grund av 
bättre ledningsförmåga. En MOSFET har extremt hög resistans på gate ingången och kan 
skadas av statisk elektricitet, om den inte skyddads. 
 
MOSFET i praktiken 
 

  
     
   Figur 1: n-kanal MOSFET  
(Från wikipedia.se/mosfet) 
 
Figuren nedan visar hur en n-kanal MOSFET kan anslutas i en elektrisk krets. G står för gate, 
D för Drain och S för source terminal.  
 
 Driftläge 

  
  
Figur 2: Elanslutning av en n-kanal MOSFET 
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Det finns tre olika arbetssätt för en nMOSFET transistor nämligen;  
- Cut-off, avstängd 
- Ohmskt, linjärt läge 
- Saturation eller aktivt läge, leder bäst. 
 
Cut-off-läge:  
När VGS < Vth där Vth  är en tröskeln spänning.  
I detta läge är transistorn avstängd och det finns ingen överledning mellan Drain och Source.  
En typisk tröskelspänning Vth är cirka 2-3V. Över denna spänning leder transistorn.  
 
Linjärt läge 
När VGS > Vth  

I detta läge finns det ett konstant motstånd region. Transistorn är påslagen och en kanal 
skapas som låter strömmen flöda mellan Drain och Source.  
 
Saturation läge:  
När VGS > Vth  
Drain-spänningen är lägre än gate spänningen. En konstant ström region finns.  
 
Definitioner  
Standard pulsmätningar är pulsbredd och puls stigtid.  
Stigtid är den tid en puls tar att gå från låg till hög spänning. Av konvention mäts stigtiden 
från 10% till 90% av full amplitud för pulsen. Detta förklarar också varför de flesta 
oscilloskop har 10% och 90% markeringar.  
Falltid är den tid en puls tar att gå från högspänning till lågspänning dvs. från 10% till 90%.  
För styrning av en krets är det mycket viktigt att veta när komponenter börjar leda.  
 
Drivkretsar 
En drivkrets är en elektrisk krets eller en elektronisk komponent som används för  
Att styra en annan elektrisk krets.  
  
Pulsdrivning 
Pulsdrivning är en process där en elektronisk komponent leder med hjälp av en elektrisk puls. 
En puls signal kan inneha strömmen, spänningen och frekvensen.  
 
Pulstransformator  
Pulstransformatorn är en transformator som är optimerad för att överföra en rektangulär 
elektrisk puls (dvs. pulser med snabb stig och falltid med relativt konstant amplitud)  
 
Aktiva och passiva elektriska komponenter  
Alla kretskomponenter kan delas i två grupper: aktiva och passiva. Den elektriska definitionen 
är mycket lik den gemensamma definitionen: aktiva krets komponent kan leverera ström, 
medan passiva komponenter kan ta emot, och eventuellt lagra spänningen.  
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3.2. Drivning med pulstransformator 
 
                              Figur 3: Pulstransformator  

 
                              Figur 4: Primärspänning simulering vid D = 40 %  

 
(1) V1 inspänning, Amplituden 10V 

            V(v1) = V1 primär spänning från pulstransformator 
      ton = 20 µsek, T(period tid) = 50 µsek och D = 40 %  

 
                                  Figur 5: Sekundärspänningar simulering vid D = 40 %                  

     
             V(a) sekundärspänning 1 
             V(b) sekundärspänning 2, Sekundärspänningar V(a) och V(b) är lika   
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 Figur 6: Sekundärströmmar simulering vid D = 40 %  

 
             I(R1) sekundär ström 1 
             I(R2) sekundär ström 2, I(R1) och I(R2) är lika  
                             
                                    Figur 7: Primärspänning simulering vid D = 80 %                   

 
          V(v1) primärspänning vid D = 80 %   
             
                                   Figur 8: Sekundärspänningar simulering vid D = 80 %                  

 
           V(a) sekundärspänning 1 
           V(b) sekundärspänning 2, Sekundärspänningar V(a) och V(b) är lika      
 
                                 Figur 9: Sekundärströmmar simulering vid D = 80 %   

 
             I(R1) sekundär ström 1,  
             I(R2) sekundär ström 2, I(R1) och I(R2) är lika  
 
Med hjälp av pulstransformator överförs spänningspulser till gate-source på MOS-
Transistorn. Jag har studerat utsignalen vid två olika värden på dutycycle D.  
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3.3.1. Simulering av en resistiv krets  
 
                            Figur 10: Resistiv krets  

 
                                  Figur 11: Spänningskälla V1 (V) 

 
 
                                          Figur 12: MOS-Transistor spännings simulering UDS (V) 

 
 
                                Figur 13: Pulsgenerator spännings simulering UGS (V) 

 
 
                                Figur 14: MOS-Transistor ström simulering ID (A) 
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3.3.2. Simulering av en resistiv krets med drivning av M1 på den 
högre spänningsnivån  
 

Figur 15: Resistiv med drivning på den högre spänningsnivån  

 
            
                                    Figur 16: MOS-Transistor spänning simulering UDS (V) 

 
 
                                  Figur 17: Spänning simulering på motståndet UR1 (V) 

 
 
                                        Figur18: MOS-Transistor ströms simulering ID (A) 
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3.3.3. Simulering av en induktiv krets med R och L seriekopplade 
 
                                    Figur 19: Induktiv krets  

Figur 20: MOS-Transistor spänning simulering UDS(V) 

 
 
               
                                      Figur 21: MOS-Transistor ström simulering ID (A) 

 
               
                                   Figur 22: Ströms simulering på motståndet R2 
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Kretsen ovan är en induktiv krets som är uppbyggd av en resistans på (22Ω), en spole (1mH), 
en MOS-Transistor (IRF510), en kapacitans (1µF) signal generator och D på 40 %.  
En resistans R2 i serie med en kapacitans C1 i kretsen kopplas in mellan Drain och Source för 
att ta bort ringningar.  
Spänningen V(a) motsvarar UDS (Drain Source spänning) som är på 60V, UGS (Gate Source 
spänning) är på 10V. 
IDS (Drain Source ström) är 2.1A, IR2 strömmen på Resistansen R2 (33Ω) är 1.3A. 
  
                                 Figur 23: Induktiv krets med kapacitansen C1 = 100nF  

 
                                          Figur 24: MOS-Transistor spänning simulering UDS(V) 

 
 
                                         Figur 25: MOS-Transistor ström simulering ID (A) 
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3.3.4. Simulering av en induktiv krets med Resistans och Kapacitans 
parallellt kopplade 
 
Figur 26: Induktiv krets med Resistans och Kapacitans (C1 = 1µF) parallellt kopplade  

 
                                      Figur 27: MOS-Transistor spännings simulering UDS(V) 

 
                  
                                         Figur 28: MOS-Transistor ström simulering ID (A) 
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                                    Figur 29: Ströms simulering på motståndet R2 

 
 
I kretsen ovan Resistansen och Kapacitansen är parallellt kopplade. Inspänning V1 går via de 
två komponenterna först.  
Spänningen V(n002) motsvarar UDS (Drain Source spänning) som är på 100.2V, VGS (Gate 
Source spänning) på 9V. 
IDS (Drain Source ström) är 7.181A, IR2 strömmen på Resistansen R2 (33Ω) är 1.71A. 
 
      Figur 30: Induktiv krets med Resistans och Kapacitans (C1 = 100nF) parallellt kopplade  

 
                         Figur 31: MOS-Transistor spännings simulering UDS(V) 

 
                       
                           Figur 32: MOS-Transistor ström simulering ID (A) 
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                       Figur 33: Induktiv krets utan Resistans och Kapacitans 

 
 
                           Figur 34: MOS-Transistor spännings simulering UDS(V) 

 
 
                           Figur 35: MOS-Transistor ström simulering ID (A) 

 
 
Vid mätningar på uppkopplade kretsar enligt figur 3:3,10,15,19,23,26,30 och 33 har resultat 
erhållits som överensstämmer med de simulerade värdena.  
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Kapitel 4: Kretstopologier  
 
4.1. Inledning 

I detta kapitel kommer jag att studera olika kretstopologier och leta efter den som passar bäst 
behovet i detta projekt. Alla användningar behöver ej operation i  2: a, 3:e eller i 4: e 
kvadranten. Senare modifieras kretsen för att rymma endast nödvändiga operationer. Jag 
kommer också att definiera vissa begrepp i följande punkter:  
 
Operation i kvadranter 
En kvadratur är en program som förklarar hur ett system kan fungera i fyra varianter som 
första kvadrant, andra kvadranten, tredje kvadranten och fjärde kvadranten. 
 
        
   
 
 
 
 
 
                       Figur 1: Kvadranter för ett system 
i 1:a Spänning och Ström ut 
i 2:a Spänning ut och Ström in 
i 3:e Spänning och Ström in  
i 4:e Spänning in och Ström ut 
 
Motorn kommer att köras i första kvadranten, i andra och i tredje kvadranten. En intension 
med detta projekt är att kontrollera likströmsmotor i en enda riktning.  
 
Hastigheten på DC-motor kontrolleras genom att variera dutycycle D. I det här projektet, är 
det hastigheten av en likströmsmotor som kontrolleras av ett antal MOSFET transistorer. 
Transistorerna kan sätta/ställa mycket stora strömmar genom kontroll av en låg signalnivå 
spänning och hög frekvens 
 
Varje gång omkoppling sker (till och från) av MOSFET resulterar i ett litet strömavbrott. Det 
bästa sättet är att ställa stigtid och falltid för kortast möjliga tid. Ju högre switchfrekvens ju 
mer stabil blir vågformen i motorn.  
 
Duty Cycle D definieras som förhållandet mellan pulslängden ton och period tid T för en 
rektangulär vågform D = ton / T. Duty faktor kan också reglera hastigheten på motorn. Genom 
att variera dutycycle säga från 20,40,60 till 80%, Så kan hastigheten styras proportionellt.   
 
Vi kan styra hastigheten på en likströmsmotor med hjälp av dutycycle D, Det innebär det att 
vi ändrar bredden på pulssignalen. Det är den pulssignal som sätter MOSFET transistorn till 
ledning. I detta projekt har jag valt en MOSFET av typ IRF 510, Den kan hantera höga 
spänningar säg 0-100V. 
 
 

 
 

   2             1  
U+I-          U+I+ 
   3              4 
 U-I-          U-I+ 
    3                4 
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4.2.1. Operation i 1:a kvadranten  
En motor kan rotera i två riktningar, det vill säga medurs eller moturs. I detta fall skall motorn 
rotera in en riktning och motorn ska arbeta i en av fyra kvadranter. Jag vill förbättra 
varvtalsreglering genom att koppla in en krafttransistor n-kanal MOS-Transistor. Första 
kvadrant motsvarar positiv inspänning UA och ström IA. Detta fås genom att styra M1 MOS-
Transistor som i figur 10, Inspänning (V1) är lika med Ankarspänning (UAB)  
                                       
                                       Figur 2: Operation i den första kvadranten  

 
                                          Figur 3: Spänning simulering UAB (V) vid D = 40 % 

 
                                  
                                          Figur 4: Ström simulering IL1 (A) vid D = 40 % 

 
                                      
 
Spänningar V(a) och V(b) ansluts till motorns ingångar. Ström I(L1) är strömmen i 
ankarkretsen. V(a) och V(b) är lika med inspänning V1. 
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4.2.2. Operation sker i den 1:a och den 3:e kvadranten  
Jag modifierar kretsen i figur10 med en extra MOS Transistor. De två transistorer (M1 och 
M2) opererar samtidigt eftersom de får samma pulssignal från pulstransformator. M1 och M2 
är seriekopplade för att höja förmåga av inspännings manövrering.  
 
                                 Figur 5: Operation i den 1:a och 3:e kvadranten  

 
                                 
                               Figur 6: Spänning simulering UAB (V) vid D = 40 % 

 
                               
                                     Figur 7: Ström simulering IL1 (A) vid D = 40 % 

 
 
 
Spänning V (a) är potentialskillnaden på motorns ingångar, som är lika med inspänning, 
Ström I (L1) är strömmen genom motorns ankarlindning.  



                  30 

4.2.3. Fyr - kvadrant brygga (H-bryggan). 
 
Enfas H-bryggan är byggd av MOS-Transistor M1, M2, M3 och M4. Den matas från en 
likspänningskälla i kretsen nedan. Bryggan ska driva likströms motorn. Bryggan är 
fasvinkelstyrd. M1 och M2 respektive M3 och M4 arbetar i till från med D = 50 %. 
Fördröjningstiden mellan V1 och V2 bestämmer spänningar ut.  
  
                                         Figur 8: H-bryggan  

 
                                          Figur 9: Spänning simulering td = 25 µsek 

 
 
                          
                                         Figur 10: Ström simulering 

 
 
Spänning V(a)-V(b) är den ekvivalenta spänningen från H-bryggan. De fyra MOS 
Transistorer M1, M2, M3 och M4 arbetar i fasvinkeln. Endast simulering är utförda.                             
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     Tabell 1: Fördröjning på UAB , krets enligt figur 16 

Fördröjningstid 
µsek 

VA (V) VB (V) I l1 (A) 

5 59.83 59.31 0.340 
10 59.43 59.43 0.681 
15 60.69 60.69 1.135 
20 60.11 60.11 1.628 
25 60.80 60.80 1.975 
   
  Tabell 2: Resultat från mätningar, Krets enligt figur 13 
Duty Cycle 
% 

UA (V) IA  (A) n (rpm)  M (N⋅m)  P2 (W)  

20 27 0,333 266 0,55 0,03 
40 39 1,03 847 0,55 0,09 
60 49 1,85 1656 0,55 0,18 
80 56 2,526 2425 0,55 0,27 
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              Figur 11: Varvtalet mot ankarspänning med konstant vridmoment  
 
Mätningar på uppkopplade kretsar enligt figur 4:10 och 4:13 ger mätvärden som 
överensstämmer med värden från simuleringar.  
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Kapitel 5: Resultat  
 
Detta projekt har gett ett bra resultat och var framgångsrik från både teoretisk och praktisk 
synvinkel. Prototyper av olika huvudkretsar kopplats upp och mätningar har gjorts.  
 
Det var svårt att ställa en livslängd på kretsarna eftersom de elektroniska komponenter är 
olika känsliga, Man måste vara försiktig och tänka på polariteten när man ansluter kretsen till 
en spänningskälla. 
 
Det gick fortare än väntat att vänja sig vid alla utrustningar. Att lära känna och använda 
mjukvaran LT-Spice, MATLAB och programmering i C var framgångsrik utan 
komplikationer.  
 
Från simulering kan man analysera beteendet hos spänning och ström genom transistorerna. 
 
Det kan påpekas att viss tid behövdes för motorn att nå önskat varvtal. Detta beror på den tid 
motorn behöver för att nå sitt slutvarvtal.  
 
Att ansluta den neutrala jordpunkten var en utmaning. Det vill säga neutral kabeln från 
elektronisk regulator tillsammans med neutral kabel från spänningskälla. Det löstes genom att 
ansluta en isolationstransformator.  
 
Simuleringar av de olika kretsarna har förstgenomförts sedan har mätningar och simuleringar 
i de flesta fall stämt bra överens.  
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