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Sammanfattning 
 

I projektet utreds möjligheterna kring att kunna kontrollera en generators reaktiva 

effektproduktion genom att styra magnetiseringsströmmen från en PLC. Som metod för 

styrning från PLC beslutades att en signal på 0-5V skulle användas. För att reglera 

magnetiseringen, och därmed i förlängningen den reaktiva effekten, beslutades att den 

befintliga manuella potentiometern skulle ersättas med två parallellkopplade digitala 

potentiometrar av typen MCP4261 som kontrollerades av en mikrokontroller. Att de digitala 

potentiometrarna skulle parallellkopplas beslutades efter en förstudie som visade på att det 

skulle resultera i en noggrannare reglering utan någon inskränkning på användbart reglerspann. 

Praktisk provning av mikrokontroller och digitala potentiometrar gav ett tillfredsställande och 

bra resultat med god upplösning.  
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Abstract 
 

This project investigates the possibilities of being able to control a generators reactive power 

production by controlling the excitation current from a PLC. As a method for controlling from 

PLC, it was decided that a signal of 0-5V should be used. In order to regulate the magnetization, 

and hence in the long term the reactive power, it was decided that the existing manual 

potentiometer would be replaced by two parallel-connected digital potentiometers of the type 

MCP4261 controlled by a microcontroller. The fact that the digital potentiometers would be 

connected in parallel was decided after a feasibility study which showed that in this way it 

would result in a more accurate regulation without any restriction on the usable control span. 

Practical testing of microcontrollers and digital potentiometers provided a satisfactory result 

with a good resolution. 
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Definitioner och förkortningar 

 
Ankarström Den ström som går igenom statorn. 

AVR Automatic Voltage Regulator, spänningsregulator 

Bootloader Mjukvara för att programmera mikrokontroller 

EMK Elektromotorisk kraft 

I/O Står för input/output, in- och utgångar för dataöverföring. 

Magnetiseringsström Den ström som går igenom rotorn. 

Oscilloskop Apparat som grafiskt visar utseendet på spänningen. 

PLC Programmable logic controller 

Potentiometer 
Reglerbart motstånd med tre anslutningar som kan reglera 

resistansen på en krets genom spänningsdelning eller som reostat. 

Pulsvidsmodulering 
Pulsvidsmodulering, metod att reglera en spänning alt. skicka 

data. 

PWM Pulse Width Modulation, se “Pulsvidsmodulering”. 

Reostat Potentiometer där endast två anslutningar används.  

SPI Serial Peripheral Interface 

Wiper 
Den rörliga delen av en potentiometer/reostat. Wiperns läge 

bestämmer resistansen 

Ö-nät Fristående elnät som är skilt från stamnätet. 
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 Inledning 
 

Till följd av It-teknikens utveckling sker en stor förändring i vår värld där vi mer och mer nyttjar 

datorernas ökande potential. Avancerad teknik blir allt billigare vilket resulterar i att allt fler 

områden blir automatiserade och fartygsbranschen är inget undantag. De senaste 25 åren har 

utvecklingen kring maritima elektriska anläggningar genomgått en kraftig utveckling som till 

följd har lett till ett ökat behov av automatisering av driften ombord. [1] Med detta i åtanke kan 

det rimligtvis antas att för att vara konkurrenskraftig och attraktiv på arbetsmarknaden idag och 

framöver krävs en förståelse för hur automatiserade system brukas och i förlängningen hur de 

kan utvecklas. 

 

 Bakgrund 

 

Sjöfartshögskolan använder i utbildningen idag flera generatorer som drivs av varsin elmotor 

som ska simulera ett fartygs dieselmotor. Under kursen Tillämpad elteknik som ges vid 

sjöfartshögskolan får studenterna skapa ett eget ö-nät med hjälp utav dessa generatorer. Med 

hjälp av en Programmable Logic Controller (PLC) – Programmerbart styrsystem av modell 

PM554-ETH kan de tre växelströmseffekterna presenteras för varje generator vilket i sin tur 

möjliggör skapandet av ett lastfördelningsprogram i PLC. I dagsläget finns dock endast 

möjligheten att via PLC reglera den aktiva effekten medan den reaktiva effekten måste regleras 

manuellt med en potentiometer.  
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 Syfte 

 

Syftet med det här arbetet var att ta fram en prototyp för reglering av magnetiseringsströmmen 

till en specifik generator som i sin tur kan kontrolleras av en PLC. 

 

 Frågeställningar 

 

1. Vilken typ av koncept är lämpligast för att styra magnetiseringsströmmen till den 

specifika generatorn ihop med PLC? 
 

2. Är det möjligt att vidareutveckla konceptet och göra en prototyp som fungerar 

tillsammans med PLC? 

 

 Avgränsningar 

 

• Arbetet skall utgå från de krav som ställs i projektdirektivet. 

• Regleringen ska styras av en 0-5V-signal som kan skickas från den PLC som används i 

kursen Tillämpad elteknik, ABB PM554-ETH. 

• Det är styrsignalen som reglerar magnetiseringsströmmen som skall styras. Dock 

kommer det inte gås in djupare på hur styrkortets reglering fungerar.  
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 Tidigare studier och teoretiskt ramverk 
 

 Tidigare studier 

 

Då det här arbetet har varit en beställning på just den utrustning som finns på sjöfartshögskolan 

har inget liknande arbete gjorts tidigare. Projektet rör sig inom ett område där väldigt mycket 

utveckling har skett, därmed finns liknande applikationer tillgängligt på marknaden. Med 

projektdirektivet i åtanke när det gäller utvecklingsmöjligheter och modifieringsmöjligheter är 

det snävare att hitta en färdig produkt som till fullo är direkt tillämpligt för ändamålet. 

 

 Synkrongeneratorn 

 

Synkrongeneratorn är en växelströmsgenerator som omvandlar mekanisk energi till elektrisk 

med hjälp av Lorentz-kraft eller Elektromotorisk kraft (EMK).  Den är vanligt förekommande 

på kraftverk men även på fartyg och andra ställen där man behöver producera el. Den består 

enkelt beskrivet av en stator och en rotor. Rotorn roterar på en axel. Axeln i sin tur är kopplad 

till en dieselmotor eller turbin som tillför den mekaniska energin. Statorn omsluter rotorn och 

är den del som är kopplad till nätet. 

2.2.1 Synkrongeneratorns arbetsprincip 

När rotorn sätts i rotation kommer polernas magnetfält kontinuerligt rotera och dess fältlinjer 

passerar lindningarna i statorn. Ledarna i statorn kommer då att skära magnetfältet och en 

spänning kan induceras.  Detta ger upphov till en ström i statorn som kan användas i nätet. För 

att ge upphov till ett magnetfält i rotorn går det att använda permanentmagneter (Se figur 1) 

eller elektromagneter. För att kunna reglera spänningen och i förlängningen den reaktiva 

effekten behöver vi kunna kontrollera styrkan på magnetfältet och därav används oftast 

elektromagneter för magnetisering. 

 

 

 
Figur 1. Principmodell på hur en synkrongenerator fungerar. Oftast består rotorn av elektromagneter istället för magneter. 

[2] 
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2.2.2 Reaktiv effekt 

 

Effektbehovet i ett elnät kan delas upp i två delar, aktiv effekt och reaktiv effekt. 

Aktiv effekt är det som går år till rent resistiva laster, så som lampor och värmeelement. När en 

resistiv last kopplas in på elnätet så påverkas elproduktionen, generatorn, genom att varvtalet 

sänks. Det innebär att den aktiva effekten regleras genom att öka eller minska den mekaniska 

effekten till generatorn för att bibehålla konstant varvtal. 

  

Den reaktiva effekten är den effekt som går åt till induktiva eller kapacitiva laster. Dessa laster 

påverkar nätet genom att skapa en förskjutning mellan spänningens och strömmens faser och 

gör så att de kommer i otakt. Då induktivitet och kapacitivitet är varandras motsatser, och 

påverkar reaktansen åt motsatt håll, används de i praktiken mot varandra. I ett nät med många 

induktiva laster går det därmed att tillföra en kapacitiv effekt för att minska fasförskjutningen, 

detta kallas att faskompensera. [3, s. 192] 

  

Matematiskt kan den aktiva effekten i ett trefasnät beräknas enligt följande:  

 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝛷) ∗ √3 

 

Enligt formeln, där Φ är fasförskjutningen storlek i grader, blir det tydligt varför en 

fasförskjutning i nätet inte är önskvärd. Enkelt kan det sägas att ju större fasförskjutningen blir 

desto mindre aktiv effekt går att plocka ut. [3, s. 200] 

 

Magnetiseringsström 

Magnetiseringen av lindningarna skapas av en likströmskrets och beror på vilken ström som 

flödar genom lindningarna. För att reglera magnetiseringen måste man därmed kontrollera 

strömstyrkan i den kretsen. Detta kallas magnetiseringsström. 

Figur 2 är en så kallad V-kurva som visar en infasad generator på ett nät med konstant spänning. 

Vid tomgångskörning av generatorn avger den ingen aktiv effekt då ankarströmmen Is = 0.  

Vill vi därefter också reglera den reaktiva effekten till 0 krävs att rotorlindningarna försörjs 

med en tomgångsström IE0. Skulle magnetiseringsströmmen öka från detta läge, dvs. IE > IE0 

uppstår övermagnetisering där generatorn verkar som kondensator och avger reaktiv effekt till 

nätet. Minskas magnetiseringsströmmen dvs. IE < IE0 uppstår undermagnetisering där 

generatorn istället verkar som induktor och förbrukar reaktiv effekt från nätet. När generatorn 

börjar ge effekt till nätet och ankarströmmen inte längre är noll krävs kontinuerlig justering av 

magnetiseringsströmmen för att undvika att producera reaktiv effekt. Generellt sett brukar de 

flesta elnäten vara av en induktiv karaktär vilket ger att man i många fall väljer att 

övermagnetisera generatordriften. [4] 
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2.2.3 AVR 

Automatic Voltage Regulator (AVR) är en spänningsregulator som ser till att spänningen hålls 

på en konstant nivå. Spänningsregulatorer finns i flera varianter och kan användas för både 

växel- och likspänning. På fartyg eller kraftverk används dock den automatiska 

spänningsregulatorn där generatorns effekt, ström och utspänning används som kontrollsignaler 

för att kunna styra magnetiseringsströmmen. Det är en viktig del av en generator då den ser till 

så att generatorn hela tiden genererar en stabil spänning. [4] 

 

Principschema AVR 

 

FörstärkareImpulsgivare GeneratorKontroller

Sensor

UUTUREF

+ -

 
Figur 3. Principschema över hur en AVR fungerar. 𝑈𝑅𝐸𝐹 är referensspänningen och 𝑈𝑈𝑇 är spänningen ut till generatorn. 

  

Figur 2. V-kurva [6] 
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 Utförande 
 

För att besvara frågeställningarna gjordes först en litteraturstudie för att införskaffa kunskap 

kring de olika koncept och komponenter som kunde tänkas ingå. Sedan gjordes en provning av 

kommunikation ihop med det koncept och komponenter som valdes. Figur 4 beskriver 

utvecklingsprocessen. 

 

Uppstart

Litteraturstudier

Koncept- och 
komponentval

Provning av 
kommunikation

Godkänt?

Ja
Krävs endast 

justering?

Nej

Nej

Ja

Färdig prototyp

Analys av styrsignal

Praktisk provning

Ja

Godkänt?

Nej

 
Figur 4. Flödesschemat visar hur arbetet planerades. Först krävdes en analys av befintlig styrsignal för att ta reda på hur 

det fungerar i dagsläget. Med resultatet från föregående analys gjordes sedan  litteraturstudier för att avgöra vilket koncept 

och vilka komponenter som var lämpligast. Efter det gjordes först en provning av kommunikationen och sist en praktiskt 

provning med mätningar för att se om resultatet levde upp till förväntningarna.  
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 Analys av befintlig styrsignal 

 

Inledningsvis användes principschemat (Figur 3) för AVR som riktlinje för att identifiera den 

befintliga styrsignalen 𝑈𝑅𝐸𝐹. På generatorn var en befintlig manuell potentiometer kopplad för 

justering av styrsignalen. För att redogöra för hur magnetiseringen kan styras utfördes en analys 

på styrsignalen där strömstyrka på signalen, spänning ut från generatorn och potentiometerns 

resistans dokumenterades. Utifrån denna data kunde slutsatser dras angående vilka krav 

komponenterna i projektet måste uppfylla. Vidare gjordes en oscilloskopsmätning för att 

kontrollera utseendet på signalen, där undersöktes huruvida styrningen skedde via reglering av 

spänning eller med PWM. 

 

 Koncept 

 

Med hänsyn taget till projektdirektivet, avgränsningarna och resultatet av förstudien beslutades 

att projektet endast fokuserar på reglering av generatorns inbyggda styrsignal genom att ersätta 

den befintliga potentiometern till en digital, för att på så sätt kontrollera signalens spänning in 

till styrkortet. 

 

 Komponentval 

 

Valet av komponenter styrdes av följande: 

• Tillgänglighet 

• Pris 

• Lämplighet 

• Möjligheten att göra modifieringar 

• Utvecklingsmöjligheter 

3.3.1 Mikrokontroller 

För styrning och kommunikation användes en mikrokontroller som grund i projektet. 

Mikrokontrollern var baserad på ATmega328 med öppen källkod och förinstallerad bootloader 

för att enkelt kunna ladda in kod för styrningen av kretsen. Tillgängligt på mikrokontrollern 

fanns också en rad både analoga och digitala in- och utgångar (I/Os).  

3.3.2 Digital potentiometer 

För styrningen av styrsignalen användes en digital potentiometer av modellen MCP4261-

502E/P vilket är en IC-krets bestående av 14 ben. IC-kretsen består i stort av två potentiometrar 

på 3 stift vardera och stift för att skriva instruktioner till, samt läsa information från 

komponenten.  
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Figur 5. MCP4261-502E/P och dess anslutningar. Hämtad från [5]. 

Funktionen bygger på ett inbyggt resistornätverk om 256 stycken resistorer som kan kopplas in 

och ur beroende på önskat värde. 256 resistorer samt ett ytterligare ett steg där ingen resistans 

kopplas in ger att MCP4261 kan regleras i 257 steg från 0-5kΩ. De två inbyggda 

potentiometrarna är identiska till funktion och spann, dock går det att styra de individuellt. [5] 

3.3.3 Seriell kommunikation 

För att skriva till, och läsa från de digitala potentiometrarna användes seriell kommunikation 

enligt SPI-protokollet. SPI står för Serial Peripheral Interface vilket innebär att instruktioner 

skickas i en serie bit för bit. När instruktioner ska skrivas krävs två byte, alltså 16 bitar. De 

första fyra bitarna bestämmer vilken adress som ska skrivas till, därefter följer två 

kommandbitar där det bestäms om data ska skrivas in i minnet eller läsas ut från minnet. De 

slutgiltiga tio bitarna är databitar där önskat värde matas in. [5] 

 

 
Figur 6. Beskriver hur kommunikation med MCP4261 och MCP4151 sker via SPI-protokollet. Hämtad från [5]. 

 

För att underlätta programmering av kommunikationen nyttjades SPI-biblioteket som medföljer 

mikrokontrollerns mjukvara. 

 

 Provning av kommunikation 

 

Provningen av kommunikationen utfördes genom att i ett första steg koppla upp en enklare krets 

där den digitala potentiometern skulle reglera strömmen till en LED-lampa för att få en tydlig 

indikation på att mjukvaran fungerar som tänkt. För att förenkla utvecklingsprocessen användes 

en komponent, hädanefter kallad MCP4151, innehållande en enskild potentiometer. Detta för 

att minimera risken för problem med adresseringar. Till provningen skrevs ett program som via 
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SPI-protokollet skickar kommandon till MCP4151 så att den gradvis ska minska resistansen till 

noll för att sedan ökas till maxresistans igen, se bilaga 1. MCP4151 matades konstant med 5 

volt från mikrokontrollern.  

 

 
Figur 7. Potentiometern kopplades ihop med mikrokontrollern och en LED-lampa som visade en indikation på om mjukvaran 

fungerade.  

Nästa steg var att styrningen skulle ske via en analog insignal som kan anta alla värden mellan 

0V och 5V. Till den här provningen byttes MCP4151 ut mot en komponent som har två 

inbyggda potentiometrar hädanefter kallad MCP4261. För att kunna reglera insignalen vid 

provningen monterades en analog potentiometer som möjliggör justering mellan 0V till 5V på 

insignalen. Till kopplingen skrevs ett program som omvandlar värdet från den analoga 

insignalen till lämpliga instruktioner som i sin tur skrivs till MCP4261. Även i denna provning 

användes en LED-lampa som indikation på hur kommunikationen fungerar. 

 
Figur 8. Provning av kommunikation med dubbla digitala potentiometrar och en analog potentiometer.  
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 Praktisk provning 

 

Då provningen av kommunikation var slutförd övergick arbetet till att prova konceptet 

praktiskt. Alla komponenter löddes ihop på ett mönsterkort som sedan monterades på 

mikrokontrollern. För att simulera den styrsignal som skall reglera MCP4261 användes ett 

nätaggregat för att ge en likspänning som kunde varieras mellan 0–5 volt. Utöver det 

utvecklades en kod som gör det möjligt för en av de i MCP4261 parallellkopplade 

potentiometrarna att vid behov ställas i ett steg högre än den andra. Målet med detta är att öka 

noggrannheten genom att i praktiken fördubbla antalet steg som är tillgängligt från 257 till 514. 

 

 
Figur 9. Överst till vänster i bild ses nätaggregatet som var till för att simulera styrsignalen. Till höger om nätaggregatet står 

datorn som visade data från mikrokontrollern under provningen. Nederst i bild ses multimetern ihopkopplad med själva 

prototypen för att mäta hur potentiometrarna arbetade.  

Som ytterligare praktiskt provning valdes att testa konceptet på den befintliga generatorn. Detta 

var inte ett krav enligt projektdirektivet men det ansågs vara lämpligt att kontrollera att 

prototypen fungerade för ändamålet. Prototypen kopplades in och ersatte den befintliga 

potentiometern, därefter ändrades mikrokontrollerns insignal från 0 till 5V i steg om 0,5V 

samtidigt som generatorns utspänning dokumenterades. Då generatorn ger upphov till ett 

relativt kraftigt magnetfält kopplades avstörningskondensatorer på 1µF in på 

spänningsmatningen till MCP4261 och även till generatorsignalens in- och utgångar på 

MCP4261. Utöver detta placerades ferritblock runt kablarna. Detta för att minimera risken för 

inducerade störningar i reglerkretsen. 
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Figur 10. Schema som visar hur kondensatorerna är kopplade för att motverka störning. 
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 Resultat 
 

 Resultat från analys av befintlig styrsignal 

 

Enlig nedanstående tabell över mätvärdena kan vi se att den högsta uppmätta ström i kretsen 

var 1,37 mA. Den strömmen uppmättes då den befintliga potentiometern var ställd i botten och 

gav en resistans på 0,5 Ω. Den befintliga potentiometern var 10-varvig och värdena togs vid 

varje helvarv. 

 
Tabell 1. Värden från mätningarna som gjordes visar att strömmen och spänningen minskar då resistansen höjs. Vid en 

resistans på ca 500Ω genereras en utspänning på 230V. 

Varv Ström (mA) Spänning (V) Resistans (Ω) 

0 1,37 243 0,5 

1 1,2 232 530 

2 1,07 227 1028 

3 0,96 225 1526 

4 0,87 220 2020 

5 0,8 215 2517 

6 0,74 211 3019 

7 0,69 207 3516 

8 0,64 203 4010 

9 0,6 202 4510 

10 0,57 201 4980 

 

På oscilloskopsbilden utläses att signalen ej använder PWM, signalen är ej heller sinusformad 

men dock inte en jämn likspänning. Bilden visar att en styrning genom att endast reglera 

resistansen i kretsen är möjlig. 

 

 
Figur 11. Oscilloskopmätning som visar signalens utseende vid maxspänning. Signalen är inte sinusformad. 
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Figur 12. Oscilloskopmätning som visar signalens utseende vid minspänning. Även här blev inte signalen sinusformad. 

 Resultat från val av koncept 

 

Med hänsyn taget till utvecklingsmöjligheter, tillgänglighet och pris beslutades att regleringen 

ska styras av en mikrokontroller samt MCP4261. Detta koncept uppfyller alla kraven i 

projektdirektivet väl. Goda möjligheter för projektet att användas ihop med PLC finns och 

utvecklingsmöjligheterna är mycket goda. Med hänsyn tagen till analysen av den befintliga 

styrsignalen valdes komponenter som klarar av strömmen.  

 

Eftersom önskad generatorspänning uppmättes vid ett resistansvärde som var i det nedre 

registret av reglerområdet beslutades att ett spann på 2,5 kΩ var tillräckligt för ändamålet. Detta 

uppnås genom att parallellkoppla MCP4261s potentiometrar på 5 kΩ. Med denna metoden 

utökas även möjligheterna att med hjälp av mjukvara ytterligare förbättra upplösningen till 

skillnad från en enskild 2,5 kΩ-potentiometer. Med ett snävare reglerområde erhålls samtidigt 

en noggrannare reglering. Det snävare spannet inskränker inte på möjligheten att 

övermagnetisera lindningarna för att kompensera för induktiva laster då all övermagnetisering 

sker vid sänkning av resistansen och inte påverkas av det snävare arbetsområdet. Då den 

befintliga potentiometern är kopplad som reostat beslutas att även projektets digitala 

potentiometrar ska kopplas som reostater. Detta medför fördelen att sammankoppling av 

systemen inte kräver gemensam jord. 

 

 Resultat från val av komponenter 

 

Följande komponenter valdes ut till den slutliga prototypen: 

• Mikrokontroller Arduino Uno Rev3. 

• Digital potentiometer MCP4261-502E/P 

• Mönsterkort 

• Stiftlister till mikrokontrollerns in- och utgångar 
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Figur 13. Den färdiga prototypen. 

 Resultat från provning av kommunikation 

 

Provningarna av kommunikationen visade ett godkänt resultat eftersom LED-lampan ändrade 

sin ljusstyrka tack vare MCP4261s reglering av strömstyrkan. Detta visade på att MCP4261 

gjorde som den var instruerad att göra av mikrokontrollern och tydde på att kommunikationen 

mellan dessa fungerade. 

 

 Resultat från praktisk provning 

 

Resultatet av provningen, som presenteras i tabell i bilaga 3, visade hur resistansen förändrades 

beroende på spänningen på insignalen där en spänning på 5 volt teoretiskt sett skulle genererat 

en resistans på 0 Ω. I den här mätningen resulterade 5 volts spänning en resistans på 0,056 kΩ 

vilket anses vara godkänt. Mätvärden plottades även in i ett diagram (Figur 14) för att kunna se 

hur pass linjärt resultatet var. 

 

 
Figur 14. Diagram som visar hur resistansen förändras vid varierande spänning på insignalen. 
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Resultatet från provningen tillsammans med generatorn presenteras enligt tabell 2 och figur 

15. 

 
Tabell 2. Mätning på hur generatorspänningen kunde regleras med en 0-5V signal.  

Spänning in (V) Spänning ut (V) 

0 222,3 

0,5 224 

1 225,2 

1,5 226,1 

2 226,9 

2,5 228 

3 229,4 

3,5 230,3 

4 234,5 

4,5 239,7 

5 244,1 

 

När 0 volt matades in till mikrokontrollern var båda potentiometrarnas wipers i steg noll och 

när 5 volt matades in var båda ställda i steg 257. Detta visar på att hela det möjliga spannet 

hos de digitala potentiometrarna nyttjades till fullo. Att resultatet inte är helt linjärt beror 

troligen på hur generatorns inbyggda styrkort reglerar magnetiseringsströmmen beroende på 

insignalen. Då styrkortets funktion inte behandlades i detta arbete konstaterades endast att 

mätningens ändlägen täcker in ett spann som är fullgott för ändamålet.  

 

 

 
Figur 15. Bilden visar hur generatorns utspänning regleras efter olika värden på insignalen till mikrokontrollern. 
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 Svar på frågeställningarna 

4.6.1 Svar på frågeställning 1 

Vilken typ av koncept är lämpligast för att styra magnetiseringsströmmen till den specifika 

generatorn ihop med PLC? 

 

Det lämpligaste konceptet med hänsyn tagen till projektdirektivet ansågs vara att använda sig 

av en mikrokontroller ihop med en digital potentiometer. Komponenterna är förhållandevis 

billiga och väldigt tillgängliga.  

4.6.2 Svar på frågeställning 2 

Är det möjligt att vidareutveckla konceptet och göra en prototyp som fungerar tillsammans med 

PLC? 

 

Ja, det finns många möjligheter att vidareutveckla konceptet, exempelvis genom att utveckla en 

automatiserad reglering av utspänning och reaktiv effekt. Det går även att utveckla ett 

övervakningssystem som kan avläsas på PC via COM-porten. Konceptet går att modifiera och 

utveckla utan egentliga begränsningar då Arduino har öppen källkod och alla funktioner är fritt 

tillgängliga.  
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 Diskussion och slutsats 
 

 Utförandediskussion 

 

För att ta fram en prototyp för att kunna reglera magnetiseringsströmmen till en i det här fallet 

specifik generator krävdes både litteraturstudier och någon form av mätningar kring hur 

regleringen sker i dagsläget. Detta för att kunna anpassa val av koncept och komponenter till 

den specifika generatorn. Tidigare studier visade inte på att något liknande gjorts i det här 

sammanhanget men visade å andra sidan att all teknik för att genomföra det finns. I början 

diskuterades därför vilken teknik som borde användas och valet föll på att använda ett 

mikrokontrollerkort från Arduino eftersom det har en öppen källkod vilket gör att det blir 

tillgängligt då tidigare arbeten och färdiga verktyg för tidigare applikationer redan finns. För 

att reglera styrsignalen ihop med mikrokontrollern föll valet på en digital potentiometer därför 

att den befintliga styrningen redan gjordes med analog potentiometer. I teorin styr de på samma 

sätt, dvs med variabel resistans, men den digitala ger möjligheten till mer utökad automation 

vilket skulle uppfylla syftet med arbetet. Det diskuterades även kring möjligheterna att använda 

sig utav en MOSFET-transistor som pulsvidsmodulerar (PWM) styrsignalen. Det konceptet 

hade dock krävt mer analys och skulle eventuellt innebära att bygga in ett filter för att jämna ut 

PWM-signalen.  

 

Provningen av kommunikation var nödvändig för att se att den digitala potentiometern kunde 

kommunicera med mikrokontrollern och att programkoden fungerade. Att utföra en provning 

av kommunikation innan den praktiska provningen visade sig vara ett bra val eftersom det under 

den praktiska provningen inträffade ett problem som det inte gick att se en direkt orsak till. Då 

det redan var säkerställt att kommunikationen och programkoden fungerade under provningen 

av kommunikation så kunde felet ringas in till något fysiskt på prototypen, i det här fallet 

lödningarna. 

 

 Resultatdiskussion 

 

Syftet med arbetet var att ta fram en prototyp som klarar av att reglera magnetiseringsströmmen 

till en specifik generator som i sin tur kan kontrolleras av en PLC. Resultatet visar att det är 

möjligt att me6d hjälp av mikrokontroller och digitala potentiometrar reglera spänningen på en 

styrsignal och därmed magnetiseringsströmmen. I det här arbetet valdes en komponent med två 

potentiometrar som parallellkopplades. Parallellkoppling av två potentiometrar ger möjligheten 

att styra dem individuellt, detta är en stor fördel då det ger möjlighet att uppnå en upplösning 

om 514 steg till skillnad mot 257, som hade varit fallet med en potentiometer. Det är dock 

möjligt att förbättra noggranheten ytterligare genom att exempelvis använda sig av en 

komponent innehållandes 4 potentiometrar, detta skulle innebära en teoretisk upplösning på 

1028 steg. Den ökningen i noggrannhet medför också en mer avancerad prototyp som praktiskt 

inte kan motiveras av reglerbehovet. 
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När det gäller programmeringen av mikrokontroller finns fler metoder att utforska, under 

projektets gång upptäcktes ett programmeringsbibliotek som är skapat för att underlätta 

programmering av just den komponent vi använt. Det hade möjligtvis kunnat göra 

programmeringen enklare men det hade inte påverkat resultatet. 

 

Den utökade praktiska provningen visade att reglering av generatorns utspänning är fullt möjlig 

med prototypen. Generatorns utspänning kunde regleras i ett spann som är tillräckligt stort för 

ändamålet.  

 

 Slutsats 

 

Prototypen klarar med hög noggrannhet att reglera resistansen via en analog insignal på 0-5V 

vilket var målet enligt projektdirektivet. När det gäller utvecklingsmöjligheter och 

modifierbarhet uppfylls projektdirektivet till fullo. Praktisk provning med generator visade att 

prototypen fungerar som tänkt och kommer kunna användas till reglering av reaktiv effekt via 

PLC.   



 

 

19 

 Fortsatt arbete 
 

Vid fortsatt arbete där MCP4261, eller liknande digital potentiometer, nyttjas bör det 

tillhörande programmeringsbiblioteket utforskas för enklare implementering och eventuell 

utökad funktionalitet.  

 

Möjligheten att kontrollera magnetiseringens styrsignal med hjälp av transistor istället för 

digital potentiometer är ett område som inte täcktes av den här rapporten men kan vara ett 

område att utforska. 
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Bilaga 1 

 

Programkod 1 provning av kommunikation 

 

#include <SPI.h> 

byte address = 0x00; 

int CS= 10; 

int i=0; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode (CS, OUTPUT); 

  SPI.begin(); 

   digitalPotWrite(0x00); 

   delay(1000); 

  

      // adjust  wiper in the  Mid point  . 

   digitalPotWrite(0x80); 

   delay(1000); 

 

   // adjust Lowest Resistance . 

   digitalPotWrite(0xFF); 

   delay(1000); 

} 

 

void loop() 

{ 

    for (i = 0; i <= 255; i++) //For loop for making the LED gradually brighten and darken 

    { 

      digitalPotWrite(i); 

      delay(10); 

    } 

    delay(500); 

    for (i = 255; i >= 0; i--) 

    { 

      digitalPotWrite(i); 

      delay(10); 

    } 

} 

 

int digitalPotWrite(int value) //Function for writing instructions to ipot via SPI 

{ 

  digitalWrite(CS, LOW); 



 

 

 

  SPI.transfer(address); 

  SPI.transfer(value); 

  digitalWrite(CS, HIGH); 

} 

  



 

 

 

Bilaga 2 
 

Programkod 2 provning av kommunikation 

 

/* 

  This code used to control the digital potentiometer 

  MCP4261-502E/P connected to  arduino Board 

  CS >>> D10 

  SCLK >> D13 

  DI  >>> D11 

  SHDNpin >>> D9 

  WP-Pin >>> D7 

  PA0 TO VCC 

  PBO TO GND 

  PW0 TO led with resistor 100ohm 

  PA1 TO VCC 

  PB1 TO GND 

  PW1 TO led with resistor 100ohm 

*/ 

 //Variable declarations 

#include <SPI.h> 

int CS = 10; 

int shdnpin = 9; //Selecting Pin 9 for Shutdown pin 

int wp = 7; 

const int maskAddr = 0b11110000; 

const int maskcmd = 0b00001100; 

const int maskcmddata = 0b00000011; 

const int maskdata = 0xff; 

int sensorPin = A0; //Selecting A0 for analog input 

int sensorValue = 0; // Set starting value to 0 

double scaled =0; 

int potwriteValue1 = 0; 

int potwriteValue2 = 0; 

  

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); //Set baudrate to 9600 //Starting serial communication 

  pinMode (CS, OUTPUT); //Set Chip select pin to output 

  pinMode(shdnpin, OUTPUT); //Set Shutdown pin to output 

  pinMode(wp, OUTPUT); //Set write protect pin to output 

  SPI.begin(); //Start Serial communication 

  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128); 

  delay(1000); 



 

 

 

} 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(shdnpin, HIGH); 

  digitalWrite(wp, HIGH); 

  sensorValue = analogRead(sensorPin); 

  scaled = (((sensorValue / 1024.0) * 514.0) / 2); 

  

  if (scaled - floor(scaled) < 0.25) 

{ 

    potwriteValue1 = floor(scaled); 

    potwriteValue2 = potwriteValue1; 

} 

else if (scaled - floor(scaled) < 0.75) 

{ 

    potwriteValue1 = floor(scaled); 

    potwriteValue2 = potwriteValue1 + 1; 

} 

else 

{ 

    potwriteValue1 = ceil(scaled); 

    potwriteValue2 = potwriteValue1; 

} 

   

  digitalPotWrite16bit(0, 0, potwriteValue1); //Write to pot 1 

  digitalPotWrite16bit(1, 0, potwriteValue2); //Write to pot 2 

} 

  

//Defining function 

void digitalPotWrite16bit(int addr, int cmd, int value) { 

  digitalWrite(CS, LOW); 

  SPI.transfer(((addr<<4) & maskAddr) + ((cmd<<2) & maskcmd) + ((value>>8) & 

maskcmddata)); 

  SPI.transfer(value & maskdata); 

  digitalWrite(CS, HIGH);  

  

  //Serial.print("potwriteValue1: ");Serial.println(potwriteValue1); 

  //Serial.print("potwriteValue2: ");Serial.println(potwriteValue2); 

  //Serial.print("scaled: ");Serial.println(scaled); 

  //Serial.print("sensorValue: ");Serial.println(sensorValue); 

  //delay(1500); 

} 

  



 

 

 

Bilaga 3 

 

Programkod praktisk provning 

 

/* 

  This code used to control the digital potentiometer 

  MCP4261-502E/P connected to  arduino Board 

  CS >>> D10 

  SCLK >> D13 

  SDI  >>> D11 

  SDO >>> D12 

  SHDNpin >>> D6 

  WP >>> D7 

  PA0 TO VCC 

  PBO TO GND 

  PW0 TO led with resistor 100ohm 

  PA1 TO VCC 

  PB1 TO GND 

  PW1 TO led with resistor 100ohm 

*/ 

 

#include <SPI.h> 

int CS = 10; 

int shdnpin = 6; //Selecting Pin 9 for Shutdown pin 

int wp = 7; 

const int maskAddr = 0b11110000; 

const int maskcmd = 0b00001100; 

const int maskcmddata = 0b00000011; 

const int maskdata = 0xff; 

int sensorPin = A0; //Selecting A0 for analog input 

int sensorValue = 0; // Set starting value to 0 

double scaled = 0; 

double corrsensorValue = 0; 

int potwriteValue1 = 0; 

int potwriteValue2 = 0; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); //Set baudrate to 9600 

  pinMode (CS, OUTPUT); //Set Chip select pin to output 

  pinMode(shdnpin, OUTPUT); //Set Shutdown pin to output 

  pinMode(wp, OUTPUT); //Set write protect pin to output 

  SPI.begin(); //Start Serial communication 

  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128); 

  delay(1000); 

} 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(shdnpin, HIGH); //Setting shutdown inactive 

  digitalWrite(wp, HIGH); //Setting Write Protect to inactive 



 

 

 

  sensorValue = analogRead(sensorPin); //Read value from 0-5V signal 

  corrsensorValue = (sensorValue * 1.03); //Adjusting for better accuracy 

  scaled = (((corrsensorValue / 1024.0) * 514.0) / 2); //re-scaling for double pots 

 

  if (scaled - floor(scaled) < 0.25) //Function enabling one pot to be set 1 step higher 

{ 

    potwriteValue1 = floor(scaled); 

    potwriteValue2 = potwriteValue1; 

} 

else if (scaled - floor(scaled) < 0.75) 

{ 

    potwriteValue1 = floor(scaled); 

    potwriteValue2 = potwriteValue1 + 1; 

} 

else 

{ 

    potwriteValue1 = ceil(scaled); 

    potwriteValue2 = potwriteValue1; 

} 

   

  digitalPotWrite16bit(0, 0, potwriteValue1); //Write to pot 1 

  digitalPotWrite16bit(1, 0, potwriteValue2); //Write to pot 2 

} 

 

//Function which writes to pot over SPI 

void digitalPotWrite16bit(int addr, int cmd, int value) { 

  digitalWrite(CS, LOW); 

  SPI.transfer(((addr<<4) & maskAddr) + ((cmd<<2) & maskcmd) + ((value>>8) & 

maskcmddata)); 

  SPI.transfer(value & maskdata); 

  digitalWrite(CS, HIGH);  

   

  Serial.print("potwriteValue1: ");Serial.println(potwriteValue1); 

  Serial.print("potwriteValue2: ");Serial.println(potwriteValue2); 

  Serial.print("scaled: ");Serial.println(scaled); 

  Serial.print("sensorValue: ");Serial.println(sensorValue); 

  Serial.print("corrsensorValue: ");Serial.println(corrsensorValue); 

  delay(1500); 

} 

  



 

 

 

Bilaga 4 

 

Tabell över mätvärden från praktisk provning 

 

Spänning (V) Resistans (kΩ) 

0 2,452 

0,1 2,409 

0,2 2,359 

0,3 2,318 

0,4 2,263 

0,5 2,215 

0,6 2,162 

0,7 2,115 

0,8 2,064 

0,9 2,016 

1 1,97 

1,1 1,924 

1,2 1,873 

1,3 1,832 

1,4 1,78 

1,5 1,728 

1,6 1,688 

1,7 1,634 

1,8 1,587 

1,9 1,54 

2 1,494 

2,1 1,443 

2,2 1,397 

2,3 1,346 

2,4 1,299 

2,5 1,253 

2,6 1,206 

2,7 1,154 

2,8 1,112 

2,9 1,061 

3 1,01 

3,1 0,969 

3,2 0,918 

3,3 0,87 

3,4 0,824 

3,5 0,777 

3,6 0,725 



 

 

 

3,7 0,674 

3,8 0,631 

3,9 0,579 

4 0,537 

4,1 0,486 

4,2 0,439 

4,3 0,392 

4,4 0,341 

4,5 0,294 

4,6 0,247 

4,7 0,201 

4,8 0,15 

4,9 0,103 

5 0,056 
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Projektdirektiv 
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Godkännande av uppdrag 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

sjo@lnu.se  

lnu.se 

 


