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Abstract

Strömkontroll till aktiva magnetlager med noggrann och
störningsreducerad strömmätning
Current control for active magnet bearings with
accurate and noise reduced current measurement

Anders Karlsson och Fredrik Evestedt

There is always a need for more effective ways to store energy in order to reduce
the human impact on the environment. One step on the way can be the use of
flywheels as kinetic energy storage devices. Low frictional losses are essential for a
flywheel to be effective. To minimize these losses active magnetic bearings (AMB) can
be used to keep the shaft centered instead of the more conventional ball-bearings.
AMBs use actuators and a fast control system that needs correct and noise-free
measurement data of the shaft position and the current in the actuators to work
properly.

This thesis explains the process of constructing power electronics and a current
measurement system for active magnetic bearings (AMB). The focus of the thesis is on
how to minimize noise in the circuits, including practical considerations on circuit
design and theoretical explanations of the origin of noise in electric circuits. In
addition there are discussions on factors to consider when designing a PCB and the
importance of choosing the right component for the right application. Finished
PCB-designs for both power electronics and current measurement along with
specifications of the circuits and calibration data is presented. The finished circuits
works well and have low noise levels and high reliability.
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Sammanfattning 

Under de senaste årtionden har mer och mer mekaniska maskiner ersatts med elektroniska 

lösningar. Kravet på att få snabbare och mindre utrustning har bantat ner mekaniska 

räknemaskiner på flera ton till små snabba datorer med kapacitet att göra tusentals 

uträkningar på en bråkdel av en sekund. Denna utveckling på datorkapacitet har gjort det 

möjligt att ersätta ett så klassiskt mekaniskt element som kullager med datorkontrollerade 

elektromagneter som med hjälp av avancerade styralgoritmer kan hålla en axel i en 

centrerad position. En tillämpning för detta skulle kunna vara i ett svänghjul för 

energilagring i till exempel fordon där stor hastighet är att föredra framför stor vikt på 

svänghjulet. I traditionella kullager ökar förlusterna med högre hastighet medan i ett aktivt 

magnetlager är förlusterna mer eller mindre konstanta. Då styrningen av magneterna måste 

vara mycket snabb och precis ställs höga krav på både styrsystem och givare. Detta 

examensarbete har fokuserat på att studera metoder för elektronikkonstruktion och teorier 

bakom störningar i elektronik. Syftet var att ersätta befintliga kretsar för strömkontroll och 

strömmätning av magnetlager i ett svänghjul. Ett kretskort för strömkontroll av 

magnetlagret och ett kretskort för mätning av strömmen konstruerades. 

Resultatet av projektet visade att genom att använda de metoder som studerades minskade 

störningarna i strömmätningen med över 50 procent utan behov av kraftiga filter samt att 

spänningsspikar i drivkretsen eliminerades. Systemets tillförlitlighet och stabilitet visade 

sig vara god.  

Nyckelord: Strömmätning, HALL-sensor, strömstyrning, induktiv last, strörningsskydd, 

elektromagnetisk kompabilitet, energibesparing.  

Förord 

Till en början riktas ett stort tack till handledare Magnus Hedlund och till Johan 

Abrahamsson och ämnesgranskare Juan de Santiago som möjliggjort arbetet med detta 

projekt. 

Ett tack skall också riktas till Senad Apelfröjd som gett tips och idéer under arbetets gång. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett lager används för att minska friktionen mellan två ytor i rörelse. Det engelska ordet för 

lager, “bearing” som kommer från verbet “to bear”, beskriver lite mer vad själva funktionen 

är, att bära upp. Genom historien har lager används för att minska friktionsförluster. Vid 

byggnationen av pyramiderna i Egypten användes runda stockar liggandes under de stora 

stenblocken för att underlätta förflyttandet av dem (Fonte, 2007, s 45). Det finns även bevis 

för att romarna använde träkulor för att få stora plattformar att snurra lättare (Jacobson, 

2011,s 1-2). 

Det kanske vanligaste moderna lagret är kullagret (Nationalencyklopedin). Ett kullager 

klarar av stora krafter och är effektivt vid låga varvtal. Det gör den till en bra komponent i 

ett traditionellt svänghjul som lagrar sin energi i en stor roterande massa. Detta system har 

använts i många olika  tillämpningar. En relativt ny tillämpning för svänghjul är att jämna 

ut effekttillförsel och effektuttag från batterier i elektriska fordon. Ett svänghjul med stor 

massa i ett fordon är av många skäl opraktiskt. Att använda ett svänghjul med hög 

rotationshastighet och liten massa skulle lösa många praktiska implementationssvårigheter. 

Ett problem som emellertid uppkommer är att kullagrets förluster ökar samt att 

luftmotståndet får en betydande inverkan. Lösningen på luftmotståndet löses enkelt genom 

att placera svänghjulet i en vakumkammare, vars konstruktion även skyddar omgivningen 

vid ett eventuellt haveri (Abrahamsson, 2011). Ett exempel på en stor roterande massa i ett 

vakuum är jorden som har fortsatt sin rotation i flera miljoner år (Chaisson och McMillan, 

2008, s 52-53). Vakuumkammaren förvärrar dock problemet med kullagrena då 

energiförlusterna i dem blir värme som inte kan föras bort konvektivt (Young et al., 2012, s 

570-575). Dessutom avdunstar smörjmedlet i kullagrena vilket leder till ytterligare problem 

med deras funktion.  

En lösning på detta problem är att använda ett passivt magnetlager för att bära upp 

svänghjulet i axiell riktning och ett aktivt magnetlager för att hålla axeln på plats i radiell 

riktning. För att kunna styra det aktiva magnetlagret behövs mycket noggranna värden på 

axelns position samt på hur mycket ström som går genom elektromagneterna (Schweitzer 

och Maslen, 2009). 

I projektet har Anders Karlsson arbetat med störningsfrågor och teori som ligger till grund 

för störningar. Fredrik Evestedt har arbetat med kretskortsdesign och tillhörande teori.  

1.2 Syfte och mål 

Vid Uppsala universitet pågår ett forskningsprojekt för att ta fram ett svänghjul anpassat för 

fordonsdrift. En prototyp av ett svänghjul med aktiva magnetlager har byggts. Det finns 

även ett reglersystem för att driva magnetlagren. 
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Det som begränsar hur snabbt svänghjulet kan köras är hur exakt strömmen till 

magnetlagren kan styras. Det tillgängliga systemet ger alltför brusiga och oexakta värden. 

Syftet med projektet är att bygga ett system med så lite störningar och brus som möjligt för 

att möjliggöra fullskaliga test av systemet vilket leder till att forskningsprojektet kan gå 

framåt.   

Målet är att störningsskydda och optimera en elektrisk krets för strömmätning och styrning 

av aktiva magnetlager. Detta innefattar mätning av störningar i det befintliga systemet. 

Framtagning av ett styrsystem som inte ger upphov till störningar samt framtagning av ett 

mätsystem som är störskyddat och ger exakta värden med lågt brus. För att uppnå detta 

behöver lämpliga komponenter tas fram och utvärderas. Vid val av komponenter 

reflekterades över miljöpåverkan, till exempel innehåll av farliga ämnen och 

energieffektivitet. Ett annat mål var att undersöka ifall det fanns konventionella produkter 

på marknaden som kunde användas istället för att lägga ner tid på att bygga egna system. 

2 Teori 

2.1 Svänghjulet 

Svänghjul används för att lagra energi enligt ekvation 2.1. 

 
  

   

 
 

(2.1)  

Äldre svänghjul var stora och tunga för att kunna lagra så mycket energi som möjligt 

genom att öka tröghetsmomentet J som är direkt proportionerligt mot massan och radien i 

kvadrat (Nordling och Österman, 2006, s 166). På senare tid har man börjat utnyttja det 

faktum att den kinetiska energin E ökar med kvadraten på vinkelhastigheten ω därmed kan 

man genom att öka rotationshastigheten på hjulet lagra stora mängder energi med svänghjul 

i ett mindre och mer lätthanterligt format. Därmed kan de användas i en elektrisk drivlina i 

ett fordon. Batterierna accelererar upp svänghjulet till önskad hastighet och då energi 

behövs tas den från svänghjulet istället för direkt från batterierna och vid inbromsning 

utnyttjas energin för att accelerera upp svänghjulet. En principskiss för drivlinan kan ses i 

Figur 1. 

 

Figur 1: Flödesschema för en elektrisk drivlina med svänghjul. 

En bild som visar de olika delarna som svänghjulet i detta projekt består av visas i Figur 2.  

Batterier Kraftelektronik Svänghjul Kraftelektronik Elektrisk motor 
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Figur 2: Sprängskiss av ett svänghjul med liten massa och högt varv med aktiva 

magnetlager (Abrahamsson, 2011). 

2.1.1 Aktiva magnetlager 

För att minimera förluster i svänghjul kan aktiva magnetlager användas för att hålla rotorns 

axel centrerad. Lagret utgörs av elektromagneter där mängden ström genom spolarna styrs 

av ett reglersystem. Reglersystemet får data om axelns position från induktiva sensorer och 

reglerar baserat på positionen hur mycket ström som ska gå genom elektromagneterna. En 

modell av lagret visas i Figur 3. 
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Figur 3: Modell som visar principen för ett aktivt magnetlager. (Abrahamsson, 2011). 

2.1.2 Semipassiv H-brygga 

I systemet drivs en ström genom en induktiv last bestående av elektromagneter. Detta 

innebär att induktorn kommer fortsätta driva en ström i kretsen (Rashid, 2004, s46-48) 

således måste strömmen ha någonstans att ta vägen även då transistorerna är stängda. Detta 

kan möjliggöras genom att en semipassiv H-brygga används, se Figur 4. 

 

Figur 4: Kretsschema på en semipassiv H-brygga. 

Med denna konfiguration går strömmen från spänningskällan genom Q1, L1, R1, Q2 då Q1 

och Q2 är öppna. När de stängs går strömmen genom D1, L1, R1, D2 i och med att L1 

kommer att fortsätta driva ström i samma riktning. R1 representerar resistansen i spolen och 

har ett mycket litet värde. 
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2.2 Strömmätning 

Elektrisk ström är en av grundstorheterna i SI systemet och definieras som den ström som 

genererar en kraft på 2*10
-7

 N/m mellan två oändligt långa parallella ledare placerade en 

meter ifrån varandra i vakuum (Nordling och Österman, 2006). De flesta metoder som finns 

för att mäta ström använder antingen ohms lag eller det faktum att en ström genererar eller 

påverkas av ett magnetfält. 

2.2.1 Strömmätningsmetoder 

Ett motstånd med mycket liten och känd resistans kan användas för att mäta ström i en 

elektrisk krets. Detta genom att resistansen kopplas i serie med kretsen. Strömmen passerar 

genom den kända resistansen och det uppstår ett spänningsfall. Strömmen kan med ohms 

lag räknas ut enligt I=U/R. Det är viktigt att motståndet är litet då det bör påverka kretsen i 

så liten mån som möjligt. Användning av en instrumentförstärkare på signalen är ofta 

nödvändig då spänningsfallet över shuntresistorn generellt är förhållandevis litet och 

omgivningen kan vara brusig. Då det till största delen är samma brus på de båda ingångarna 

reduceras det av differentialförstärkningen i instrumentförstärkaren (Molin, 2009, s 33-35).  

En enkel skiss på hur mätning av strömmen ’I’ genom induktansen L1 kan utföras med 

shuntresistorn R1 visas i  Figur 5. 

  

Figur 5: Enkel skiss på principen för mätning av 

ström med shuntresistor. 

Figur 6: Grundläggande skiss för hur en 

hallsensor fungerar. 

Ett annat sätt är att använda en halleffektsensor. Halleffektsensorer utnyttjar halleffekten 

för att mäta en ström. Halleffekten uppstår då en ström går genom en ledare som befinner 

sig i ett magnetfält som är ortogonalt mot strömriktningen. Enligt ekvation 2.2 får man då 

en kraft på elektronerna (Tipler och Llewellyn, 2012, s463-467). 

        (2.2)  

En principiell skiss av hur hallsensorn fungerar visas i Figur 6. Kraften pekar vinkelrätt mot 

både strömriktningen och magnetfältet och därmed kommer man få överskott av elektroner 

på ena sidan av hallsensorn och ett underskott på den andra sidan. Därmed skapas en 
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spänning mellan dessa sidor, spänningen mäts och korreleras till magnituden på strömmen i 

ledaren. Detta frånskiljer också strömkretsen och mätkretsen galvaniskt. 

2.3 Störningar i elektronik 

Störningar i elektroniksammanhang innebär både att en apparat eller utrustning blir störd 

och att en apparat eller utrustning kan störa andra elektroniska föremål eller påverka 

människor och djurs hälsa. Lågfrekventa störningar är relativt enkla att analysera med hjälp 

av vanlig kretsteori medan elektromagnetiska fält inte är lika självklara att kunna analysera 

och förstå. Används kretsteori med magnetiska och elektriska kretsar är många fenomen 

omöjliga att förstå och många analyser blir ofullständiga. För att få mer utförliga analyser 

bör analysmetoder som använder Maxwells ekvationer användas (Benda, 1996, kap1). 

2.3.1 Störningar förklarade med Maxwells ekvationer 

Med hjälp av Maxwells ekvationer kan störningar i elektronik förklaras. 

        (2.3)  

Ekvation 2.3 kallas för Gauss lag och beskriver att elektriska laddningar ger upphov till 

elektriska fält. Störningar som kan beskrivas med detta är att till exempel olika ytor i en 

elektrisk krets har olika potentialer. Varieras potentialnivån ger det upphov till ett 

varierande elektriskt fält. 

       (2.4)  

Ekvation 2.4 beskriver att det inte finns några magnetiska laddningar det vill säga att ett 

magnetiskt fält måste vara slutet. I störningsammanhang kan det förklara hur ett magnetfält 

breder ut sig. 

 
     

  

  
 (2.5)  

Ekvation 2.5 kallas för Faradays induktionslag och visar att varierande magnetiska fält ger 

upphov till ett varierande elektriskt fält. I störsammanhang kan det vara en signalkabel som 

ligger för nära en kraftkabel som strålar ut ett magnetfält som sedan inducerar en störström 

i signalkabeln. 

 
       

  

  
 (2.6)  
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Ekvation 2.6 kallas för Amperes lag och visar att ett varierande elektriskt fält ger upphov 

till ett magnetiskt fält. I störsammanhang kan det förklara hur elektronik kan vara känsligt 

för varierande elektriska fält eller orsaka magnetiska störningar. 

2.3.2 Avhjälpa störningar med kända metoder. 

Det går att skydda elektronik från att bli störd eller störa ut annan elektronik utan att behöva 

bygga upp stora simuleringsmodeller och lösa komplicerade diffrentialekvationer. Har man 

kunskap om störningskällor och hur de uppkommer är det i de flesta fall möjligt att 

eliminera störningarna från dem. Detta genom att arbeta noggrant och metodiskt med kända 

tillämpningar och  metoder för störningsreducering. (Benda, 1996, s 47-48).  

Elektrostatiska störningar, ESD, orsakar ofta att känsliga elektronikkomponenter förstörs. 

De kan även orsaka felaktiga mätvärden, felsignal till en givare eller andra signalfel. Det 

bästa sättet att förhindra elektrostatiska störningar är att förhindra att elektrostatiska fält kan 

byggas upp och att ansluta yttre höljen mot jord.   

Instrålning av högfrekventa signaler kan orsaka högfrekventa strörningar, vilka ofta är lätta 

att filtrera bort om de har en mycket högre frekvens än de signaler som används. De kan 

även orsaka lågfrekventa störningar då kretsen kan komma att fungera som en 

radiomottagare. I Figur 7 ses en radiomottagare av enkel form för amplitudmodulerade 

signaler, en dioddetektor (Carlson, 1986, s 224-225). 

           

Figur 7: Enkel dioddetektor krets. 

 

Figur 8: Signal innan detektering (blå) och signal 

efter (röd), från Wikipedia, envelope detector. 

Dioden i kretsen spärrar den negativa sidan av bärvågen. Det parallella motståndet och 

kondensatorn filtrerar bort resten av bärvågen. Kvar blir en lågfrekvent signal som kan ses i 

Figur 8. 
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Detta är till exempel vad som händer när bilradion tar upp störningar från en mobiltelefon. 

Bästa sättet att skydda kretsen mot detta är att skärma av kretsen genom att sätta den i en 

låda av elektriskt ledande material (Engström, 2000, s 42). 

Instrålning av magnetiska fält kan ge upphov till induktiv koppling i till exempel en ledare. 

För att minska den inducerade strömmen bör arean mellan ledarna göras så liten som 

möjlig, enligt ekvation 2.5. Ett enkelt sätt att uppnå detta är att tvinna kablarna runt 

varandra. De små strömmar som trots allt induceras kommer ha motsatt riktning i varje 

”loop” och kommer således att ta ut varandra, se Figur 9. 

 

Figur 9: Illustration av inducerade strömmar i en partvinnad kabel. 

2.3.3 Kraftelektronik som störkälla 

En stor källa till elektromagnetiska störningar är kraftelektronik. Många former av 

kraftelektronik bygger på snabb på och avkoppling av en matningskälla för att få önskad 

spänning eller ström och detta oftast med en hög frekvens (Rashid, 2004 s. 166-170). I 

Figur 10. ses en enkel pulsviddsmodulerad signal med 50% tillslagstid och en toppspänning 

på 5 V som driver en DC motor.  

 

Figur 10: Enkel PWM styrning av DC motor. 

Är frekvensen mycket låg skulle motorn växelvis slås av och på. Ökas frekvensen kommer 

motorn aldrig hinna stanna innan den accelereras upp igen. Ökas frekvensen ytterligare 

kommer motorn aldrig varken hinna minska eller öka sin hastighet på grund av dess 

tröghet, utan den kommer vara konstant på samma hastighet som om en matninspänning på 

2.5 V hade kopplats in. 

Detta är ett energieffektivt sätt att reglera en lasts effektuttag. Detta då halvledarswitchar 

har väldigt låga förluster när de är helt öppna eller helt stängda (Mohan et al., 2003, kap2). 
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Därför är det viktigt att de öppnas och stängs snabbt. En stor nackdel är att signalen ut blir 

en högfrekvent fyrkantsvåg. Med en enkel fourieranalys på en fyrkantsvåg enligt ekvation 

2.7 är det lätt att se att vid en switchfrekvens på 20 kHz kommer det även finnas 60, 100, 

140 och 180 kHz signaler med relativt högt energi innehåll men i princip kan ännu högre 

övertoner ge upphov till störningar. 

  

 
∑

                 

 
 

 

 
         

 

 
         

 

 
           

 

   

 (2.7)  

2.3.4 Elektromagnetisk kompabilitet 

Elektromagnetisk kompabilitet innebär att elektronisk utrustning inte skall ge upphov till 

elektromagnetiska störningar på annan utrustning samt att den klarar av en viss nivå av 

elektromagnetiska störningar.   

De lagar som styr elektromagnetisk kompabilitet återfinns i (Europaparlamentets och rådets 

direktiv, 2004) och är antagna i elsäkerhetsverkets författningar för elektriska installationer 

samt i trafikvekets författningar gällande fordon. 

2.4 Komponenter 

2.4.1 Nätaggregat, DC/DC-omvandlare och linjära spänningsregulatorer 

Komponenterna på ett kretskort behöver någon form av likström för att fungera. Oftast med 

olika nivåer på spänningen och ibland med krav på galvanisk isolering mellan olika system. 

För att omvandla från nätspänningens högre växelspänning kan antingen en transformator 

med likriktarbrygga användas eller ett switchat nätaggregat. Dessa kan antingen ge de 

spänningsnivåer som behövs och med galvanisk isolering om det behövs till kretskorten 

vilket till exempel är fallet på nätaggregatet på en dator. Ett annat vanligt sätt är att ha en 

matningsspänning in i kretskortet och sköta spänningsomvandlingen till erfordrade nivåer 

där. Den enklaste formen av spänningsomvandling är vanlig spänningsdelning men då 

strömmarna ändras vid olika belastningar är det inte en särskilt praktiskt metod för annat än 

konstanta laster. Ett bättre sätt är att använda en linjär spänningsregulator vilket är en 

relativt billig komponent. Nackdelen med den är emellertid att den har låg verkningsgrad 

och är det stora effekter som ska regleras har den därmed stora effektförluster. Det har 

därför blivit allt vanligare att använda switchade spänningsregulatorer även kallade för DC-

DC omvandlare (Molin, 2009, s444-445). 

En DC-DC omvandlare kan även användas till att omvandla en likspänning till en högre 

likspänning. En annan tillämpning kan vara att det krävs galvanisk isolering mellan olika 

delar i en krets och då kan en galvaniskt isolerad DC-DC omvandlare användas för att 

spänningssätta den avskilda kretsdelen, vilket en linjär spänningsregulator inte klarar av. 

Däremot kan både linjära spänningsregulatorer och DC-DC omvandlare användas för att få 

en negativ matningsspänning till komponenter som kräver det, till exempel en 

instrumentförstärkare.   
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Det bör dock beaktas att en DC-DC omvandlare är en betydligt dyrare komponent än en 

linjär spänningsregulator samt att DC-DC omvandlare även kan vara en källa till störningar 

(Dc-dc converter noise reduction, 2000). 

2.4.2 Gatedrivare 

En FET-transistor kräver en specificerad spänning mellan dess gate och source för att 

öppna, det exakta värdet på gate-spänningen anges tydligt i transistorers datablad. Då den 

övre transistorn Q1 i Figur 4 inte har source mot jord måste gate-signalen ges ett antal volt 

över spänningen vid transitorns source-terminal. Denna problematik kan lösas genom att 

använda en drivare. En drivares uppgift är dels att öka effekten på signalen från 

kontrollenheten till den begärda nivån för att få transistorerna att öppna. I och med att en 

FET-transistors gate är som en kondensator som behöver laddas upp för att kanalen ska 

öppnas krävs en viss effekt i gate-signalen för att detta ska kunna ske. Dessutom ska 

drivaren ge en spänning på ett antal volt mellan gate och source på den övre transistorns 

gate vilket möjliggörs genom att använda en bootstrapkondensator som laddas upp då 

transistorerna är stängda och levererar ström till högsidan av drivern då transistorerna ska 

öppna.  

2.4.3 Elektrolytkondensatorer med lågt ESR 

ESR står för ekvivalent seriellt motstånd och är ett värde på hur stort internt 

likströmsmotstånd en elektrolytkondensator har, Figur 11. 

 

Figur 11: Modell av en kondensator 

Eftersom en RC krets tidskonstant bestäms enligt 2.8 är ett lågt ESR värde önskvärt för att 

snabbt kunna jämna ut rippel som uppkommer vid belastning av olika komponenter i 

kretsen. 

      (2.8)  

2.4.4 Dioder 

En ideal diod har inget spänningsfall över sig, öppnar på en gång och stänger direkt. I 

verkligheten är detta inte fallet vilket gör att det gäller att välja rätt typ av diod. Förutom att 

dioden skall kunna hantera en viss ström och en viss spänningsnivå så måste beaktning tas 

till dess återhämtningstid efter att den har varit i ledande läge, det vill säga hur snabbt 

dioden stänger. I Figur 12 ses en jämförelse av en vanlig diod och en med snabb 

återhämtningstid. 
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Figur 12: Jämförelse av en vanlig diod och en snabbt återhämtande diod. 

3 Metod 

3.1 Uppmätning av gamla systemet 

För att kunna göra mätningar på det gamla systemet behövde först systemet gås igenom. 

Drivsteget till det undre magnetlagret lagades och trasiga filter byttes ut. Den metod som 

användes i systemet var baserat på mätning över två shuntresistanser placerade mellan 

source och jord på de två nedre transistorerna i en H-brygga och med dioder i serie för att få 

strömmen att gå åt samma håll i mätningen enligt Figur 13.  

 

Figur 13: Mätning av ström i gamla systemet. 

Shuntresistanserna var på 0.01 Ω och en instrumentförstärkare användes för förstärkning så 

att 1 A gav ett utslag på 1 V.  Försök gjordes även att skärma av motstånden och dioderna 

för att få bort störningar vilket till viss del förbättrade resultatet på några av mätpunkterna, 

men inte gav någon effekt på andra. Det var oklart hur olika punkters referens till 
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skyddsjord var. För att undvika fel utfördes mätningarna differentiellt mellan två kanaler på 

oscilloskopet. 

3.2 Val av strömmätningsmetod 

Mätutrustning är något man vill ha så opåverkat av störningar som möjligt. Detta för att till 

exempel kunna använda mätdata som pålitligt och stabilt indata till ett reglersystem. 

En stor svaghet i det gamla systemet var att den innehöll dioder för att få strömmätningen 

att ha samma polaritet. Då dioder lätt kan detektera högfrekventa signaler var detta en orsak 

att titta på något annat. Ett annat problem var det låga spänningsfallet över resistorerna, 10 

mV vid 1 A vilket innebär att signalen måste förstärkas hundra gånger. I sig är detta inget 

problem men då mätningen görs i mycket störande miljö kommer även alla upptagagna 

störningar förstärkas hundra gånger. Valet blev att använda färdiga strömmätningsmoduler 

som bygger på hallprincipen och bygga in dem i en separat låda skild från 

kraftelektroniken.  

3.3 Optimeringar/förändringar/ekonomi 

3.3.1 Mätkortet 

Vid analysen av tillgängliga strömmätningsmetoder i sektion 3.2 konstaterades att det 

optimala tillvägagångssättet för strömmätning i kretsen är hallsensorer. Hallsensorerna har 

en bandbredd på 100 kHz  och en noggrannhet på 0.2% (Current transducer lts 15-np, 

datasheet, 2011).  

Signalen från hallsensorerna ska förstärkas till lämpligt spänningsintervall. Sensorerna har 

en utsignal på 2.5 ± 0.625 V och NI9205 tar emot insignaler mellan 0-10 V(Ni 9205 - 

datasheet, 2013). För att kunna använda hela mätområdet för NI9205 samt öka känsligheten 

på systemet bestämdes att en mycket noggrann spänningsreferens på 2.5 V ska kopplas till 

negativa ingången på förstärkaren och hallsensorernas signal till den positiva ingången. 

Referensen som valdes blev AD580 denna har ett lågt brus på 8 µV p-p och en exakt 

utsignal på 2.5 V (Ad580 (rev. B) - ad580.Pdf, 2013). Detta ger en differentiell signal in till 

förstärkaren på 0 ± 0.625 V. 

Förstärkaren som används är en AD620 vilken är en vanlig instrumentförstärkare. I och 

med att den används i många system världen över så kan den tillverkas i stora upplagor 

vilket gör att den har mycket bra specifikationer i förhållande till sitt pris. Ett utplock av 

goda egenskaper hos denna komponent är. 

 Möjlighet att sätta förstärkningen med en extern resistor 

 Bra CMRR vilket innebär att den undertrycker lika signaler på ingångarna och 

förstärker skillnaden.(Molin, 2009, s33-35) 

 Lågt brus, 0.28 µV p-p, 9 nV/√Hz vid 1 kHz 

 120 kHz bandbredd 



16 

 

Att kunna sätta förstärkning med extern resistor möjliggör exakt kalibrering av mätsystemet 

genom att en bra trimpotentiometer används och på så vis kan förstärkningen ställas in 

separat för varje kanal i mätsystemet. Trimpotentiometern valdes till BOURNS - 3296W, 

denna har möjlighet att variera sin resistans mellan 0 - 10kΩ. Detta ger ett 

förstärkningsintervall på [5.94 < G < ∞] enligt 3.1, den övre gränsen sätts av att 

instrumentförstärkaren bottnar till matningsspänning. 

 
  

      

  
   

(3.1)  

DC/DC-omvandlare från XP power används för att galvaniskt frånskilja mätjorden från 

matningsjord, på detta vis får man ett stabilare system då yttre störningar minimeras. 

Kretskorten ska ha så stora jordplan som möjligt för att minimera störningar i kretsen. Ju 

mer koppar det finns i jordplanet desto bättre, resistansen och induktansen minskar.   

På utgången från förstärkaren sätts ett antivikningsfilter för att minimera vikningsfel i A/D-

omvandlaren som NI9205 använder. Vikningsfel uppstår då Nyquistteoremet ej blir 

uppfyllt, se ekvation 3.2. 

 
         

       

 
 

(3.2)  

Det ekvation 3.2 säger är att för att undvika vikningsfel under samplingen så ska 

samplingen utföras med minst två gånger den samplade signalen högsta frekvens (Mulgrew 

et al., 2003). I och med att NI9205 har en samplingshastighet på 250 kS/s men 

samplingsloopen körs i 20 kHz innebär det att antivikningsfiltret ska ha en brytfrekvens på 

10 kHz. Ett filter med så låg brytfrekvens implementeras dock inte då man i projektet vill 

reducera fasförskjutning som RC-lågpassfilter ger upphov till. Istället används ett filter med 

brytfrekvens 50 kHz för att minska bandbredden något.  

En annan effekt av antivikningsfiltret är att det filtrerar bort transienter som uppkommer 

vid switchning. En analys av utsignalen från förstärkaren med och utan vikningsfilter 

gjordes och presenteras i Figur 20. 

3.3.2 Drivkortet 

Drivenheten i systemet består som tidigare nämnt av åtta semi-passiva H-bryggor. Den 

största lasten som är specificerad är upp till 10 A och maximal spänning är 100 V. Dessa 

parametrar måste tas i beaktning vid designen av kretskortet för att inte drabbas av 

överhettningsproblem och kortslutningar. Tabeller finns för hur breda och hur mycket 

isolation som behövs för att kunna hantera ovan givna parametrar. I Tabell 1 finns krav på 

isolering mellan ledningar med spänning mellan sig. 
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Tabell 1: Isoleringskrav på ledningar vid kretskortsdesign, omvandlat till mm från Jones, 

2004. 

Isolationskrav för ledarbanor 

Spänning (V) Isolationsbredd (mm) 

0-30 0.1 

31-150 0.6 

151-300 1.25 

301-500 2.5 

I Tabell 2 kan mått på ledarbredd tas fram vid olika strömmar och tjocklek på baskoppar. 

Tabell 2: Referenstabell för ledarbredd vid kretskortsdesign, omvandlat till mm från Jones, 

2004. 

Referenstabell för ledarbredd vid kretskortsdesign. (10 ˚C temperaturökning i spåret) 

Ström (A) 
Ledarbredd för 35 µm tjockt baskoppar. 

(mm) 

Ledarbredd för 70 µm tjockt baskoppar 

(mm) 

1 0.254 0.127 

2 0.762 0.381 

3 1.270 0.635 

4 2.032 1.016 

5 2.794 1.397 

6 3.810 1.905 

7 4.572 2.286 

8 5.588 2.794 

9 6.604 3.302 

10 7.620 3.810 

För att klara kraven måste spårbredden vara minst 2.8 mm och isoleringen minst 0.6 mm. 

På kretskortet väljs en spårbredd på 3.81 mm och isolering på 0.8128 mm.  
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Transistorerna som används är IRFP250N de klarar 30 A och 200 V vilket är mer än 

tillräckligt (Pd - 94008a, irfp250n datasheet, 2004). En jämförelse av spänningsspikar som 

uppkom i H-bryggan vid användning av olika dioder gjordes och BYW29E valdes som 

diod. Som driver väljs IR2110 (Pd60147 rev.U, ir2110 datasheet, 2005) som är en hög och 

lågsida driver som använder sig av bootstrapfunktion för högsidan vilket diskuteras i 

sektion 2.4.2.  

Ett motstånd på 47 Ω parallellt med en motriktad signaldiod används mellan driverns 

output och gaten på transistorerna. Motståndet gör att transistorn switchar lite mjukare 

medan dioden gör att den stängs fort. En 100 µF kondensator sätts parallellt med hela H-

bryggan för att snabbt kunna förse den med energi då den behöver det utan att belasta 

spänningskällan. 

PWM-signalerna genereras i LabVIEW i modulen NI9401 vilket är en DIO-modul med åtta 

stycken utgångar (Ni 9401 datasheet, 2013). Från den skickas signalerna via en kabel 

terminerad med DSUB-kontakter till HIN och LIN på IR2110 i och med att låg- och 

högsidan ska öppnas samtidigt. Drivern behöver +5 V och +15 V för att fungera. +5 V 

försörjer den digitala sektionen av IR2110 och den förses av en DC/DC och har ett separat 

jordplan frånskiljt annan jord. +15 V levereras också av en DC/DC-omvandlare och är 

kopplat till samma jordplan som matningen till H-bryggan.   

3.4 Kretskort 

3.4.1 Eagle Cad 

Programvaran som används för design av kretskorten är Eagle CAD 6.3.0. I mjukvaran kan 

kretsscheman ritas upp dels med komponenter från inbyggda bibliotek dessutom kan egna 

specifika komponenter skapas för användning. Från kretsschemafönstret kan sedan fönstret 

för kretskortslayout öppnas och där görs layouten som senare kommer att skrivas ut som ett 

kretskort. 

3.4.2 Grundregler inom kretskortsdesign 

Det finns många riktlinjer för god PCB-design (Jones, 2004), nedan redovisas de viktigaste 

i punktform. 

 Ha så korta ledningsbanor som möjligt för att minska ledningens reistans, 

kapacitans och induktans. 

 Ledare och återledare ska gå parallellt för att reducera oönskade induktanser. 

 Om reducering av störningar är viktigt på kretskortet är ett stort jordplan att 

rekommendera 

 Avkopplingskondensatorer ska användas på aktiva komponenter som behöver en 

ström för att switcha, detta för att jämna ut spänningen på matningsledningen.  

 Ledningsbanor med raka hörn bör undvikas, gör istället banorna med 45graders 

hörn, detta för att minimera chansen för att få in störningar samt att det är mer 

estetiskt tilltalande. 
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3.4.3 Kretskort för anslutning av positionsgivare 

Ett enkelt kort för anslutning av positionsgivarna utvecklades för att förenkla anslutningar 

mellan givare och analog inputmodulerna. Detta gör att hela systemet blir modulbaserat 

vilket är en fördel. Kortet består av anslutningspunkter för sensorsignal samt 

strömförsörjning till sensorerna. Samt två stycken 9-pin DSUB för vidarekoppling av 

signalen till NI9205.  

3.4.4 Pris och leverantörer 

För tillverkning av kretskorten användes företaget Cogra Pro AB. För att få snabb leverans 

valdes utvecklarkort med lödmask. Pris för kretskorten vid beställning av fem mätkort, fem 

drivkort samt ett givarkort var 5884 SEK. Att det behövdes tjockare kopparbana ökade 

priset med runt 500:-. I och med att priser per kort från kretskortstillverkare är starkt 

beroende på antalet kort som beställs kan detta pris variera kraftigt. Till exempel är priset 

för enbart ett dubbelsidigt kretskort med storleken 120x160mm och med lödmask från 

samma leverantör runt 1700 SEK   

Alla komponenter beställs från www.farnell.com. Både av praktiska skäl då konto fanns 

där, samt att det var bättre pris på valda komponenter än annan leverantör med liknande 

lager och leveranstid. Cirkapris för komponenter till ett drivkort är 800 SEK. Cirkapris för 

komponenter till mätkortet är 1200 SEK. 

Alla priser är angivna exklusive moms. 

3.5 Uppmätning av nya systemet 

För att bekräfta god funktion hos det nya systemet behöver mätningar utföras. Detta görs 

för att mäta upp nollnivåavvikelsen samt avvikelse i förstärkning. Målet med en kalibrering 

är att få en utsignal från mätkortet som ger 1 V per 1 A utan nollnivåavvikelse. För att 

kalibrera systemet användes ett mycket noggrant strömmätningsinstrument (APPA 207) 

med mätnoggrannheten ± 0.20% + 4 decimalen. Nollvärdesavvikelsen som finns i systemet 

kalibreras genom att den mäts upp och kompenseras för i LabVIEW. Kalibreringen görs att 

nollvärdesavvikelsen tas fram sedan mäts strömmen i APPA 207 samt i mätkorten därefter 

justeras utsignalen till korrekt värde via trimpotentiometrar. Utsignalen från mätkorten ska 

vara lika med den korrekta strömmen plus nollvärdesavvikelsen. För varje kanal mäts 5 A, 

4 A, 3 A, 2 A, 1 A samt 0 A genom en resistiv last och resultatet antecknas för att 

känsligheten senare ska kunna utvärderas. Mätuppställningen som användes kan ses i Figur 

14. 
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Figur 14: Bild på mätuppställning för kalibrering av mätkorten. 

3.6 Konventionella produkter på marknaden 

Det undersöktes ifall någon konventionell produkt eller halvfabrikat såsom en färdig IC 

krets fanns som kunde driva magnetlagret. Det föll på att kretsar med integrerade H-

bryggor och med rimligt pris och leveranstid inte klarade av den specificerade spänningen 

på minst 100 V. Övriga produkter som fanns var anpassade för drivning av trefasmotorer 

och därför ej lämpade då det behövs två gånger fyra utgångar. Då projektet var tvunget att 

fortsätta togs beslutet att eget kort var tvungen att byggas.  

4 Resultat 

4.1 Data från strömmätningar på gamla systemet 

4.1.1 Drivkort 

I Figur 15 visas en switchsekvens mätt mellan drain på den övre transistorn och ground i 

den gamla systemet. En tydlig översväng på 120% av matningsspänning kan ses och 

därefter en insvängning till korrekt värde.  
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Figur 15: En switchsekvens med matningsspänning 25 V från föregående system, mätt med 

ett oscilloskop med 200 MHz bandbredd. 

4.1.2 Strömmätning 

Bruset på gamla systemet var uppmätt till ca 80 mA. Utöver detta påverkades mätningar på 

en kanal i strömmätningen av strömmarna i andra kanaler, dessutom kunde transienter 

observeras i analyserad mätdata.  
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4.2 Kretskorten 

4.2.1 Strömmätning 

Varje kretskort har fyra separata strömmätningar, strömmatningen är 24 V DC. För att ge 

rätt spänning samt galvanisk isolation används två DC/DC-omvandlare. Hallsensorerna, 

LEM LTS15-NP, ska ha en matningsspänning på 5 V och instrumentförstärkaren AD620 

ska ha en matningsspänning på ± 15 V. DC/DC-omvandlarna som används är XP POWER 

JCA0225S05, 5 V samt XP POWER JCA0224D03, ± 15 V. Ingångsfilter i π-konfiguration 

används till DC/DC-omvandlarna. (Xp-power, dc-dc, jca series, 2011). Ingångsfiltrenas 

funktion är dels att hålla en jämn spänning samt att induktorn begränsar 

strömförändringshastigheten.  

Hallsensorerna konfigureras för att mäta en ström på upp till 5 A för att få bästa mätområde 

för applikationen (Current transducer lts 15-np, datasheet, 2011).  

Utsignalen från sensorn skickas in i förstärkaren och mäts differentiellt mot en noggrann 

spänningsreferens på 2.5 V. Förstärkningen beräknas till att vara 8 gånger för att få ett 

utslag på 1 V per 1 A. Ett förenklat kretsschema för förstärkaren visas i Figur 16. 

 

Figur 16: Kretsschema för förstärkarkopplingen. 

Alla AD620 förses med avkopplingskondensatorer på spänningsmatningen för att hålla en 

jämnare spänning på ledningen. Den förstärkta signalen skickas sedan via en Dsub-kontakt 

till NI9205 där signalen samplas in till LabVIEW.  

Två kretskort för strömmätning tillverkades med måtten 120x120 mm de klarar av att mäta 

strömmar på 5 A och har möjlighet till justering av förstärkningen via en trimpotentiometer. 

Kretsschema för en kanal visas i Figur 17. I figuren kan man bland annat se ingångsfiltrena 

bestående av C2, L2 och C3 respektive C4, L1 och C1 gjorda enligt databladet för DC-DC 

omvandlarna (Xp-power, dc-dc, jca series, 2011). 
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Figur 17: Kretsschema för en kanal på mätkortet. 

CAD-ritning för hela kortet kan ses i Figur 18. 
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Figur 18: CAD-ritning på kretskort för strömmätning. 

Ett av kretskorten med komponenterna monterade kan ses i Figur 19. 
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Figur 19: Kretskort för strömmätning färdigmonterat. 

En mätning av utsignalen från förstärkaren med och utan antivikningsfilter gjordes och 

resultatet presenteras i Figur 20. 
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Figur 20: Utsignal från förstärkaren med och utan antivikningsfilter, ett oscilloskop med 

200 MHz bandbredd användes. Mätningen gjordes mellan instrumentförstärkarens utgång 

och dess common. 

4.2.2 Kretskort för drivning av magnetlager 

En jämförelse av olika dioders återhämtningstid gjordes för att få en bättre förståelse varför 

det är viktigt att välja rätt typ av diod, resultatet presenteras i Figur 21. 
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Figur 21: Jämförelse av fyra olika dioders återhämtningstid vid 10 V, 10 mA, mätt med ett 

oscilloskop med 200 MHz bandbredd. 

Man ser tydligt skillnad på hur snabbt olika dioder återhämtar sig. Den mest intressanta 

iaktagelsen är att det tar avsevärt längre tid för en standarddiod som till exempel 6A20G att 

återhämta sig jämfört med till exempel BYW29E. 

En jämförelse av spänningsspikar som uppkom i H-bryggan vid användning av olika dioder 

kan ses i Figur 22. Mätningen gjordes mellan drain på den övre transistorn och ground. Där 

kan tydligt ses hur olika dioder fungerar olika bra och att BYW29E passar bra till denna 

tillämpning. BYW29E är en softrecovery diod vilket innebär att den återhämtar sig snabbt 

men stänger lite mjukare vilket minskar transienterna (Byw29e-200 rev. 5, 2012). 
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Figur 22: Jämförelse av tre olika dioder i semipassiv H-brygga, mätt med ett oscilloskop 

med 200 MHz bandbredd. 

Två kretskort för att driva magnetlager tillverkades med dimensionerna 160x160 mm de har 

en isolation på 0.8128 mm på ledningarna för matningsspänning vilket enligt Tabell 1 ger 

en spänningstolerans på 150 V. Kopparbanornas bredd är 3.81 mm och tjockleken på 

kopparlagret är 70 μm, detta innebär att en 10 A ström ger en temperaturökning på 10 ˚C 

enligt Tabell 2 vilket är tillräckligt med god marginal.  

Samma typ av inputfilter som för mätkortet (Xp-power, dc-dc, jca series, 2011) används till 

DC/DC-omvandlarna på drivkortet. Avkopplingskondensatorerna C6, C5, C2, C3 i Figur 

23 används på både VCC och VDD då IR2110 är en snabbt switchande krets och behöver 

dessa av anledningar som förklarats i sektion 3.4.2. Bootstrapfunktionen, se sektion 2.4.2, 

består av D3 och C4. Dioderna D5 och D2 samt resistorerna R5 och R2 sitter mellan ”high 

out” respektive ”low out” och gate på transistorerna. De används för att transistorn ska 

öppna lite mjukare genom resistorn och stänga snabbt genom dioden. Kondensatorn C7 

sitter parallellt med hela bryggan och förser denna med ström då den behöver det. 

 

Figur 23: Kretsschema för en kanal på den semipassiva H-bryggan. 
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CAD-ritningen för kretskortet kan ses i Figur 24. 

 

Figur 24: CAD-ritning på kretskort för drivning av magnetlagrena. 

Ett av kretskorten med komponenterna monterade kan ses i Figur 25. 
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Figur 25: Kretskort för drivning av magnetlagrena färdigmonterat. 

4.2.3 Kretskort för positionsgivare 

Ett kretskort för koppling av postionsgivarna tillverkades med dimensionerna 100x100 mm. 

Det finns möjlighet till att koppla sex stycken sensorer via två 9-pinnars D-SUBkontakter. 

CAD-ritningen för kretskortet kan ses i Figur 26. 
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Figur 26: CAD-ritning på kretskort för koppling av positionsgivare. 

Kretskortet färdigmonterat med anslutning av 5 stycken sensorer visas i Figur 27.  
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Figur 27: Kretskort för koppling av positionsgivare färdigmonterat. 

4.3 Data från strömmätningar på nya systemet 

4.3.1 Strömmätning 

4.3.1.1 Kalibrering 

En kurva för att bekräfta mätkortens linjäritet och exakthet gjordes, där utsignalen från 

mätkorten jämfördes med uppmätt ström + nollvärdesavvikelsen mätt med en APPA 207, 

resultatet presenteras i Figur 28. 
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Figur 28: Kalibreringskurva för mätkorten. 

4.3.1.2 Brus i utsignal 

Bruset i utsignalen mättes upp med ett oscilloskop med 200 Mhz bandbredd och en 

noggrannhet på ± 3%. Mätresultatet presenteras i Figur 29 och har ett brus topp till topp på 

30 mV. 
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Figur 29: Utsignalen från mätkortet vid en viss ström, mätt med ett oscilloskop med 200 

MHz bandbredd. 

4.3.2 Drivkort 

I Figur 30 visas en switchsekvens mätt mellan drain på den övre transistorn och ground i 

det färdiga systemet. Mätningen visar inga tecken på översväng varken vid öppning eller 

stängning av transistorn.  
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Figur 30: En switchsekvens med matningsspänning 40 V, mätt med ett oscilloskop med 200 

MHz bandbredd. 

4.4 Miljöpåverkan 

Att minska fordontrafikens utsläpp är av största vikt för att få en bättre miljö. I dagsläget 

räknar man med att ca 30% av alla koldioxidutsläpp kommer från fordonstrafiken. Genom 

att använda ett svänghjul i en elektrisk drivlina för fordon kan nya möjligheter till att bli av 

med beroendet av fossila bränslen i samhället skapas. Aktiva magnetlager har dessutom 

mycket små förluster och är därmed energieffektiva vilket i sig är fördelaktigt.  

I projektet har uteslutande RoHS-certifierade komponenter använts vilket innebär att de 

uppfyller vissa krav på innehåll av farliga ämnen (Fakta om rohs-direktivet, kemikalie 

inspektionen, 2012). Detta för att reducera negativ påverkan på vår miljö. 

5 Diskussion 

I detta projekt har inte några större ingående analyser av störningar gjort utan endast väl 

kända metoder för att eliminera störningar på själva mätsystemet har gjort. Även 

kraftelektroniken har byggts i största möjliga utsträckning för att inte störa andra system 
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men för detta finns inga bevis förutom att mätningarna inte blir nämnvärt störda av 

kraftelektroniken.   

5.1 Jämförelser före/efter 

5.1.1 Mätkortet 

En stor förbättring av signal till brusförhållandet kan observeras, det gamla systemets brus 

har en nivå på 80 mV p-p samt att mätkanalernas värden påverkades av att det gick ström i 

de andra kanalerna i systemet. En möjlig anledning till detta tros vara att jordreferensen 

potential varierar på grund av att systemets konstruktion saknar kontroll av hur 

jordströmmar går. I och med att förstärkaren använder denna jord som referens till sin 

utsignal kan det leda till inkorrekta mätvärden. 

I det nya systemet mäts ett brus på 30 mV p-p på alla kanaler upp. Eftersom mätkortets jord 

och drivkortets jord är frånskilda, uppstår inte samma potentialvariationer i förstärkarens 

jordreferens. Dessutom fortplantar sig inte störningar från kraftelektroniken till mätkortet 

lika lätt då de inte är ihoppkopplade via jorden.  Det bör även noteras att signalen i nya 

systemet är mycket mindre filtrerad än i det gamla systemet. 

5.1.2 Drivkortet 

Det blev en avsevärd förbättring av drivkortet. Trots att inga snubberkretsar användes är det 

ytterst små spikar i jämförelse med det gamla systemet vars spikar var på över 100% av 

matningsspänningen vilket kan ses i Figur 31. Detta innebär att switchningen blir mer 

energieffektiv då ingen effekt bränns bort i filter samt att högre systemspänning kan 

användas vilket medför snabbare strömförändring i elektromagneterna. 

 

Figur 31: Jämförelse av switchsekvens från gamla samt nya systemet, mätt med ett 

oscilloskop med 200 MHz bandbredd. 
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5.2 Framtida förbättringar 

För att enklare hantera nollvärdesavvikelser från strömmätningen kan hallsensorer med 

extern spänningsreferens användas. Detta gör injusteringar av nollvärdesavvikelser i 

mjukvaran överflödiga vilket ger ett enklare system. I och med att NI9205 tar in signaler på 

0-10 V och max ström som ska gå i spolarna är 5 A kan förstärkningen ökas så att 1 A 

motsvarar 2 V detta gör att hela A/D-omvandlarens område används. Detta leder till bättre 

upplösning och bättre noggrannhet. Designen för antivikningsfiltrena behöver omrevideras. 

På korten sitter hålen för kondensatorn på fel sida motståndet vilket försvårar monteringen. 

Dessutom bör skärmade kablar från H-bryggan till spolarna användas, anledningen till detta 

är för att förhindra utstrålning av elektromagnetiska störningar till omgivningen. 

6 Slutsats 

För att bygga elektroniska kretsar som fungerar och är relativt störokänsliga måste många 

faktorer tänkas på. Görs detta och arbetet utförs noggrant och metodiskt utan att genvägar 

tas är det oftast inga problem att lyckas. Skall noggranna mätningar utföras är det extra 

viktigt att så många störkällor som möjligt elimineras innan mätningen. Desto mindre 

störningar man får in, desto mindre filtrering och signalbehandling behöver utföras, vilket 

kan ställa till med problem i tidskritiska system. 
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