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1.Teknisk bakgrund för hårdvara,  programvara och motor med drivkort 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att reda ut hur man kan använda det grafiska 
programmeringsspråket Labview tillsammans med hårdvaran NI CompactRIO och NI DAQ-
datainsamlingskort för att kommunicera med omvärlden och styra motorer av olika typer. 

1.2 NI CompactRIO 
NI CompactRIO - plattformen är ett kontroll- och datainsamlingssystem utvecklat av National 
Instruments, som bygger på den s.k. RIO (Rekonfiguerbara I/O) – teknologin. RIO-teknologin 
är uppbyggt kring ett rekonfiguerbart FPGA (Field - Programmable Gate Array) - chip, vilket 
tillsammans med det grafiska programmeringsspråket Labview, gör det möjligt att utföra 
hårdvarusyntes.  
 

 
Figur 1.1 NI CompactRIO - plattformen 

 
NI CompactRIO består av en realtidsdator, ett chassi med inbyggd FPGA, och utbytbara I/O – 
moduler.  I/O – modulerna är direkt kopplade till FPGA-planet, och FPGA-planet är kopplad 
till realtidsprocessorn via en PCI-buss. Labview innehåller inbyggda 
dataöverföringsmekanismer för att överföra data från I/O – modulerna till FPGA-planet, och 
även från FPGA-planet till realtidsdatorn, vilket ger möjlighet till analys, signalbehandling, 
dataloggning, eller kommunikation i realtid med en dator på nätverket. Med Labview 
mjukvara, och CompactRIO hårdvara finns det möjlighet att utveckla och designa egna test-, 
mät- och kontrollapplikationer. 
 

 
Figur 1.2 NI CompactRIO arkitektur 
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1.2.1 NI cRIO – 9012 
 

 
Figur 1.3 Realtidsdatorn NI cRIO - 9012 

 
Realtidsdatorn cRIO – 9012 består av en 400 MHz mikroprocessor, med 128 MB icke flyktigt 
minne och 64 MB DRAM minne, för realtidsapplikationer. Realtidsdatorn är utrustad med en 
10/100 MB/s Ethernet-port, en serieport och en USB-port, vilket gör att datorn kan 
kommunicera med TCP/IP-, UDP- och serieprotokoll. Datorn består även inbyggda 
Web(HTTP)- och fil(FTP)servrar. FPGA-planet kontrollerar I/O – modulerna, och skickar 
data till realtidsdatorn via en lokal PCI-buss.  

1.2.2 NI cRIO – 9101 
 

 
Figur 1.4 Chassi NI cRIO - 9101 

 
NI cRIO – 9101 består av ett chassi med ett inbyggt FPGA-chip. Detta är ett 4-slots chassi, 
vilket innebär att man kan ha 4 stycken moduler i detta chassi. Det finns även ett större 8-slots 
chassi, med plats för 8 stycken moduler. Chassiet består av ett FPGA-chip, som kan 
programmeras med Labviews FPGA-funktioner för att utföra beräkningar, läsa eller skriva 
data till varje modul. Genom att programmera FPGA-chipet, så kan man implementera 
timing, triggning, synkronisering, kontroll och signalbehandling för modulerna utan att 
behöva använda realtidsdatorn. 

1.2.3 FPGA-Field programmable gate array   
En FPGA är en programmerbar logisk krets där FPGA-chipet kan programmeras till önskad 
digital funktion, och kan rekonfigueras när så önskas. Programspråket som används för att 
programmera en FPGA är oftast ett hårdvarunära programspråk som t.ex. VHDL. Man kan 
även programmera FPGA-chipet i Labview. Labview mjukvaran innehåller en 
kompileringsserver som själv kompilerar koden till VHDL, innan den laddas ned till FPGA – 
chipet. 
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Figur 1.5 FPGA arkitektur 

 
FPGA arkitekturen består av konfiguerbara logiska block, konfiguerbara ledningar och I/O – 
block. Ett konfiguerbart block består av en LUT (look up table), en D-vippa och en 2-1 MUX. 
LUT är som ett litet RAM, och har typiskt 4 ingångar, och kan därmed implementera en 
logisk grind med upp till 4 ingångar. Varje konfiguerbart block kan kopplas till andra 
konfiguerbara block via de konfiguerbara ledningarna eller MUX:ar. Varje konfiguerbart 
block kan göra lite, men med många sammankopplade block, så kan komplexa logiska 
funktioner skapas. För att kommunicera med omvärlden är I/O – blocken anslutna till chipets 
fysiska I/O-pinnar. (fpga4fun) 
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1.2.4 I/O – moduler 
 
NI 9201 

 
Figur 1.6 NI 9201 

 
NI 9201 är en 8-kanals, 12-bits analog in modul. Varje kanal har en AI-terminal där man kan 
ansluta en analog spänning ( 10  ).  
 

 
Figur 1.7   

 
Signalen scannas, buffras, undersöks, och samplas med en 12-bits ADC (Analog to Digital 
Converter). Modulens maximala samplingsfrekvens är 475 kS/s.(NI9201) 
 

 
Figur 1.8 Kanalernas interna uppbyggnad 
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NI 9263 
 

 
Figur 1.9 NI 9263 

 
NI 9263 är en 4-kanals, 16-bits analog ut modul, som kan användas för att generera en 
spänning (± 10V), med en maxström av 0.1 mA för varje kanal, och där varje AO kanal kan 
kopplas till en last.  
 

 
Figur 1.10 

 
Varje kanal har en egen DAC (Digital-to-Analog Converter) som skapar utsignalen. 
Modulens maximala uppdateringsfrekvens är 100kS per sekund.(NI9263) 
 

 
Figur 1.11 Kanalernas interna uppbyggnad 
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NI 9401 
 

 
Figur 1.12 NI 9401 

 
NI 9401 är en 8-kanals TTL Digital Input/Output modul. Denna modul kan användas som 
antingen digital input, digital output eller kombinerad digital input/output. DIO kanalerna 
grupperas i två stycken grupper, en grupp innehållande kanal 0,1,2 och 3, och den andra 
innehållande kanal 4,5,6 och 7. Man kan konfigurera varje digital grupp i mjukvara som 
ingång eller utgång. Alla fyra kanalerna i gruppen måste dock vara av samma slag, dvs. 
antingen ingång eller utgång. Varje kanal klarat en spänning på 0-5V och med en maxström 
av 2mA och omslagshastigheten är 100ns. (NI 9401)  
 

 
Figur 1.13 Exempel på användning av NI 9401. Här är grupp 0 satt som ingång och grupp 1 som utgång. 
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NI 9505 

 
Figur 1.14 NI 9505 

 

 
Figur 1.15 Pin konfiguration för NI 9505  

 
NI 9505 (DC Brushed Servo Drive) är en modul som kan användas för motorstyrning. 
Modulen består av en inbyggd H-brygga. Den externa spänningsmatningen (VSUP) kan 
varieras mellan 8-30 VDC och med en maxström av 12A. Är det en servomotor man styr, har 
tillgång till feedback från motorn, så har man möjlighet att samla in dessa data, för att styra 
och reglera motorn med hjälp av färdiga Labview algoritmer. Modulen har även inbygda 
sensorer som ger möjlighet att samla in data om strömförbrukning och att detektera fel. 
(NI9505)        
 

 
Figur 1.16 Blockschema över applikation med motorstyrning av servomotor 
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1.3 DAQ – kort 
DAQ (Data acquisition)-kortet används för tillämpningar vid datainsamling och 
kommunikation mellan en dator och omvärlden. DAQ-kortet, tillsammans med mjukvara, gör 
det möjligt att generera och erhålla data (signaler) till och från ansluten hårdvara. Insamlad 
data kan sedan visas, analyseras, och om tillämpligt lagras på datorn. 
   

 
Figur 1.17 NI USB - 6009 

 
De analoga ingångarna kan användas i två moder, enkelsidigt eller differentiellt. Vid 
enkelsidig mätning har kortet möjlighet för anslutningar av 8 stycken AI (Analog Input), 2 
stycken AO(Analog Output), 12 stycken DIO (Digital Input/Output), samt en 32-bits räknare. 
I differentiella läget har kortet möjlighet för anslutningar av 4 stycken AI, 2 stycken AO, 12 
stycken DIO, samt en 32-bits räknare.  
 

 
Figur 1.18 Pinkonfiguration för NI USB - 6009 

 
Analog Input 
DAQ-kortet har en AD (Analog to Digital) – omvandlare med en maximal samplingsfrekvens 
av 48kS/s med en upplösning av 13 bitar (14 bitar vid differentiell). Detta innebär att den 
analoga signalen (0-10V) omvandlas till digitala värden i intervallet 0-214 vid varje sampel.   
 

 
Figur 1.19 Intern uppbyggnad för AI 
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Analog Output 
DAQ-kortet har två stycken AO, som kan generera en spänning (0-5V), med en maxström av 
5mA. Kortet har en DA (Digital till Analog) – omvandlare med en upplösning av 12 bitar, 
som omvandlar ett digitalt värde från datorn till en analog spänning på utgången.   
  

 
Figur 1.20 Intern uppbyggnad för AO 

 
Digital I/O 
DAQ-kortet har 12 digitala kanaler, P0.<0.7> och P1.<0.3>. Varje kanal kan programmeras 
som ingång eller utgång.(NI 6009) 
 

 
Figur 1.21Exempel på användning av DIO port 0 
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1.4 Grundläggande Labviewblock 

1.4.1 While loop 
While loopen upprepas så länge som ett logiskt villkor är uppfyllt. Då detta villkor inte längre 
är uppfyllt stannar loopen. Vad detta villkor är bestäms av programmeraren, men det enklaste 
är att använda en stoppknapp för att bryta loopen. Då man skapar en while loop får man 
dessutom med en loopräknarvariabel, ”i”, som räknas upp för varje varv som programmet 
exekverar loopen.(Labview från början, Bengtsson L)  
 

 
Figur 1.22 While loop 

1.4.2 For Loop 
For loopen upprepas ett bestämt antal gånger, ”N”. Då man skapar en for loop får man 
dessutom med en loopräknarvariabel ”i”, samt en variabel som definierar hur många gånger 
loopen ska gå runt, ”N”. (Labview från början, Bengtsson L) 
 

 
Figur 1.23 For Loop 

1.4.3 Case-sats 
Case-satsen ger möjlighet att låta programmet utföra olika saker beroende på värdet av en 
variabel. Variabeln kan i Labview vara av i princip vilken standardtyp som helst så länge 
Labview vet hur man kan jämföra den. Exempel på typer är heltal, boolean och felsignaler. 
(Labview från början, Bengtsson L) 
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Figur 1.24 Casesats 

1.4.4 Skiftregister 
Ibland behöver man använda värden som redan beräknats i en loop då kan man använda ett en 
funktion som kallas skiftregister, denna funktion kan användas tillsammans med while- och 
for -loopen. Skiftregister gör det möjligt att i loop varv nummer ”i” använda ett värde som 
beräknades i loopvarv nummer ”i-1”, dvs. loop varvet innan. (Labview från början, Bengtsson 
L) 
 

 
Figur 1.25 Skiftregister 

1.4.5 Subrutiner(subvi) 
Subrutiner används för skapa generiska block och ger även en mer lättöverskådlig och 
kompakt kod. Eftersom applikationerna man skriver i Labview kallas för VI så använder NI 
benämningen subvi för sina subrutiner. Efter att man skapat sin subvi definierar man vilka in- 
och utgångar som ska användas, och efter att man har sparat sitt subvi kan man sedan lägga in 
subrutinen som ett block i en överordnad struktur, där anslutningar finns för de definierade in- 
och utgångarna. (Labview från början, Bengtsson L) 
 

 
Figur 1.26 Subvi 
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1.4.6 Timing 
För att synkronisera parallella loppar eller subvis inom ett projekt finns det inbyggda 
funktioner för olika typer av fördröjningar.  
 

 
Figur 1.27 Timing 

 
Här används en fördröjning på 500ms i whileloopen. Detta innebär att varje loopvarv i while 
loopen kommer ta 500ms att exekvera. (Labview från början, Bengtsson L) 

1.4.7 Referenser i Labview 
Att skapa referenser i Labview är relativt enkelt. Det första som krävs är att man måste 
definiera en pekare och ett objekt att peka på. Detta görs alltid i en funktion som är definierad 
för varje typ av referens. Ett exempel på detta är köer där man lagrar data i en buffert. Det 
finns två olika typer av köer, FIFO (First In First Out) och LIFO (Last In First Out). I 
exemplet skapas först en FIFO kö med en storlek, typ och namn och en referens(”namn”) till 
kön. För att lägga till data i kön använder man en färdig metod som lägger till data i den 
refererade kön och motsvarande för att plocka ut data ur samma kö. (Labview 
exempelsamling) 
 

 
Figur 1.28 Köer 
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1.5 Stegmotor 

 
Figur 1.29 Stegmotor 

 
Stegmotorn kan oftast beskrivas som en AC motor utan kommutering och där alla lindningar 
normalt ligger i statorn. Rotorn består av antingen en permanentmagnet eller ett 
ferromagnetiskt material. Normalt består stegmotorns stator av fyra lindningar som kan 
magnetiseras separat. För att rotorn ska rotera krävs det att lindningarna magnetiseras i 
sekvens, vilket tvingar rotorns poler att ställa in sig efter statorns magnetfält. Upplösningen på 
stegen beror på hur många poler rotorn har och kan variera mellan 90grader per steg (fyra steg 
per varv) till mindre än 1,8grader per steg (200 steg per varv). Att lindningarna måste stegas 
igenom för att rotera motorn medför också att man kan räkna hur många steg som motorn 
förflyttat sig och på så sätt dra slutsatser om motorns position i förhållande till utgångsläget. 
Detta är en av stegmotorns fördelar i förhållande till servomotorer som måste ha feedback för 
att kunna styras och regleras. Nackdelen är att om belastningen på motorn blir högre än 
motorn klarar så kommer den att missa steg och räknaren kommer att få ett felaktig värde i 
förhållande till motorpositionen vilket i sådana fall måste korrigeras på något sätt, antingen i 
form av något automatiskt initierings och nollställnings förfarande eller via en manuell 
synkning mot kända värden eller positioner. (Control of Stepping Motors, Jones, Douglas W) 
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1.6 Permanentmagnetmotor 
 

 
Figur 1.30 Permanentmagnetmotorns beståndsdelar 

 
PM-motorn är en borstkommuterad DC-motor, som består av en stator med fältmagneter och 
en lindad rotor, kallad ankare, som är försedd med en kollektor (kommutator) till vilken 
strömmen överförs via kolborstar. En strömförande kommutator generar ett magnetiskt fält i 
ankaret, som påverkas av magnetfältet i statorn. Permanentmagneterna i statorn ger upphov 
till ett fast magnetfält, medan rotorns magnetfält ändras beroende på vilka ankarlindningar 
som är strömförande. Vid kommutering så får alltid borstarna, kommutatorkontakterna och 
ankarlindningarna motsatt polaritet gentemot statorfältet, och rotorn börjar rotera. Då rotorn 
får samma polaritet som statorfältet, så flyttar sig borstarna till nästa kommutatorkontakt, och 
nästa ankarlindning blir strömförande och magnetfältet i rotorn skiftar polaritet, så att rotorn 
fortsätter rotera. Kraften (vridmomentet) är proportionellt med strömmen i kommutatorn, 
vilket innebär att ökad ström i kommutatorn med oförändrad last medför att rotorn kommer 
att rotera snabbare. (DC Motors, Eric Seale)  
 

 
Figur 1.31 Principskiss PM-motor  

 



 19

1.7 Ursprungligt drivkort 

1.7.1 Funktion 
Styrkortet användes ursprungligen tillsammans med mjukvara för att styra roboten. I projektet 
ersattes styrkortets funktion med mjukvara för att styra roboten. Styrkortet består av kretskort 
bestyckat med komponenter, samt portar för anslutning av robotens stegmotorer, samt en port 
för anslutning till en dator via parallellporten. Porten för styrningen är 10-pins rs232-port, där 
2 pinnar används för matning (+5V och GND), 1 bit (synkroniseringsbit) fungerar som en 
aktivt hög reset, dvs. roboten kan bara läsa logiken när denna går låg. De andra 7 bitarna styr 
logiken, och avgör vilka stegmotorer som rör sig, samt hur de ska röra sig. 3 bitar 
(adressbitar(D2-D4)) avgör vilken motor som ska röra sig, och 4 bitar (kontrollbitar(D5-D8)) 
avgör hur motorn ska röra sig.     
      

 
Figur 1.32 Styrkort 

1.7.2 Logik 
Logiken består av 15 stycken IC-kretsar som buffrar och dirigerar data för att styra 
stegmotorerna. Databitarna (synkbiten, adresseringsbitarna och kontrollbitarna) buffras och 
dirigeras vidare. Adressbitarna (D2-D4) buffras och klockas sedan vidare till dekodern. 
Tillstånden på adressbitarna styr vilken av utgångarna på dekodern som går hög. Dekodern 
har 6 stycken utgångar (3-8 dekoder, där 6 utgångar används), och dessa utgångar styr sedan 
klockpulserna på d-vipporna. Kontrollbitarna (D5-D8) styr hur stegmotorerna ska röra sig. 
Dessa bitar buffras först, för att sedan gå vidare till styringångarna på samtliga d-vippor. 
Beroende vilken d-vippa som är ”aktiv”, dvs vars klocka är aktiv, så kommer dessa 
kontrollbitar att klockas igenom vald d-vippa, för att sedan förstärkas av en integrerad 
darlingtonkopplad förstärkare, driver stegmotorerna. Tillstånden på kontrollbitarna kommer 
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då styra hur stegmotorerna kommer att röra sig. Synkbiten fungerar som en aktivt hög reset, 
vilket innebär att data endast kan läsas när denna bit går låg. 

 
Figur 1.33 Logikschema över ursprungligt drivsteg ritat i Edwin XP 

 1.8 Drivkort 
 
Den ursprungliga drivlogiken ersattes en renodlad mjukvarulogik men eftersom DAQ-kortet 
inte klarar att driva de stora strömmar som krävs, 300mA, så använder vi oss av mosfetar för 
att driva strömmen genom stegmotorerna.   

 
Figur 1.34 P-spiceschema över stegmotor 

 
Se bilaga för simuleringsbilder 
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2 Tillämpningar 

2.1 Manöverdosa 
Manöverdosan är en handenhet som används för att manuellt styra inspänningar till NI 
CompactRIO och därmed kunna styra alla till Labview anslutna enheter. Den består av fem 
potentiometrar och två aktivt höga tryckknappar inbyggda en elektronikbygglåda av plast. 
Matningen till fyra av potentiometrarna och de två tryckknapparna fås från en 5V utgång på 
den digitala IO-modulen. Till robotens bas används dock en matning på 10V för att få en 
bättre precision och ett bättre signal till brusförhållande.  
 
 

 
Figur 2.1 P-spiceschema över manöverdosa 

 
Manöverdosan består av fem panelpotentiometrar, två tryckknappar och två pull-down 
motstånd. I/O – modulerna från NI CompactRIO som används är NI 9401 (Digital 
Input/Output), NI 9201 (Analog Input) och NI 9263 (Analog Output). Panelpotentiometerna 
(R1,R2,R3,R4 och R5) är kopplade till NI 9201, tryckknapparna kopplas till NI 9401 och 
matningen tas från NI 9401 och NI9263. 
 
Tryckknapparnas utgångar kopplas till NI 9401 (Digital Input/Output), där porten (DI0-DIO3) 
sätts till Input. Pull-down resistorerna (R6 och R7) används för att en ej nedtryck tryckknapp 
ska motsvara 0V (logisk 0), och tryckknapp nedtryckt ska motsvara 5V (logisk 1) på 
ingångarna (DI0 0 och DIO 1). Anledningen till dimensionen på motstånden (10k) är att 
DIO4 (Digital Output) endast klarar av att mata med 2mA (I = 5/10k = 0.5 mA). 
Panelpotentiometerna används för att styra de fem andra stegmotorerna (basen, axeln, 
armbågen, handledens vridning och handledens lutning). Matningen (+5V) tas från NI 9401 
modulen (Digital Input/Output).  
 För att minska bruset från potentiometern som styr basen och ändå få en tillräckligt känslig 
styrning matas basen(AI 4) av 10V från NI 9263 – modulen (Analog Output). Anledningen 
till detta är att basen kräver många steg (drygt 1600 steg), för att rotera roboten ett helt varv. 
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2.2 Robotstyrnings applikation 

2.2.1 Stegmotorstyrningsblock 

 
Figur 2.2 Stegmotor 

 
För att styra robotens stegmotorer skapar vi de nödvändiga signalsekvenserna i Labview och 
använder ett USB DAQ-kort(NI-6009) som kopplats till datorn som kör applikationen för att 
kommunicera med omvärlden. För att skapa tillräckligt stora strömmar i 
stegmotorlindningarna använder vi fyra mosfettransistorer, en transistor per lindning, som är 
kopplade till en matningsspänning på 15volt. 
  

 
Figur 2.3 Stegmotorstyrning 

 
Stegmotorn är uppbyggd av fyra lindningar som måste strömsättas i ett bitmönster för att 
”koppla loss” polerna och hoppa ett steg.  För att få en kontinuerligt roterande rörelse av 
motoraxeln måste således bitmönstret rotera. Detta roterande bitmönster åstadkoms av en 
radmatris av booleska uttryck som skiftas runt i ett register. Beroende på den önskade 
rotationsriktningen av motorn kan bitmönstret i registret antingen skiftas ”åt höger” eller ”åt 
vänster”. Registret skrivs ut till I/O-enheten som i sin tur driver effekttransistorerna och 
strömmen genom motorlindningarna. Rotationshastigheten på motoraxeln beror på tiden 
mellan stegen. I denna lösning varieras hastigheten genom att väntetiden regleras mellan 8ms 
(högsta hastigheten) och 458ms (långsammaste hastigheten). Variabeln M6(i detta fall) 
innehåller en hastighet form av ett numeriskt värde mellan -10 och 10. Hastigheten delas upp i 
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dess två komponenter, riktning och fart, riktningen används för att rotera radmatrisen åt rätt 
håll och farten används för att variera väntetiden. Variabeln ”Midja” håller rada på hur många 
steg motorn har gått i förhållande till dess nolläge.  ”Nytt hemläge” används för att kalibrera 
(nollställa) räknaren ”Midja”. 

2.2.2 Inspelningsblock 
För att roboten ska kunna arbeta autonomt krävs det någon form av upprepnings 
funktionalitet. I inspelningsläget samplas signalerna från aktuell manöverenhet 4gånger i 
sekunden och sparas i en textfil som går att modifiera och komprimera i efterhand. Denna 
metod att spara operatörens vilja är mycket intuitiv och flexibel men den skapar också 
databaser som är relativt stora, vilket ibland gör det nödvändigt att optimera rörelsemönstret. 
 

 
Figur 2.4 Inspelningsblock 

 
Inspelningsblocket består av en while loop som klockas med en timer på 250ms. Om det vid 
klockningstillfället skulle inträffa att inspelningsknappen är vald och att roboten inte håller på 
med en uppspelning samtidigt så kommer de sex signalerna output1-6 som motsvaras av klon, 
handledens rotation, handledens lutning, armbågens, axelns och basens läge, att samplas och 
skickas till ett subvi för att sparas i en fil.  

2.2.3 Inspelnings subvi  

 
Figur 2.5 Inspelning Subvi 
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Det subvi som används för att spara robotens position tar som parametrar in en referens till 
den öppna filkonversationen, felsignaler från filkonversationen och de sex element som ska 
läggas till i listan över positionsangivelser. Subviet stämplar också varje uppdatering med en 
tidsangivelse från den inbyggda klockan för att man i efterhand lättare ska kunna navigera, 
modifiera och optimera rörelsemönstret. Inspelnings Subviet returnerar sedan samma referens 
och felsignal samt en statuskontroll för att påvisa att inga fel har inträffat under tiden för 
samplingen. 

2.2.4 Kloblock 

 
Figur 2.6 Kloblock 

 
Blocket för att styra klon fungerar på ett lite annat sätt än de övriga blocken eftersom blocket 
inte tar ett kontinuerligt värde som insignal vilket de andra blocken i applikationen gör. 
Insignal till kloblocket är istället två booleska ”knappar” så länge ”Stäng” är intryckt så sluter 
sig klon men trycker man istället på ”Öppna” så öppnar sig klon. Variabeln ”Nytt hemläge” 
nollställer skiftregistret som används som positionsräknare. Funktionen ” In Range and 
Coerce” ser till att det inte går att öppna eller stänga klon mer än vad den mekaniska 
konstruktionen tillåter. Timern klockar blocket var 50ms och om en knapp är intryckt vid 
klockningstillfället så räknas skiftregistret ett steg upp eller ner och signalen bestämmer klons 
position. 

2.2.5 Motorreglering 
Beroende på i vilket läge de manuella kontrollerna är satta till kan man välja att styra roboten 
mellan ett kontinuerligt läge där motorerna roterar med en vald hastighet eller ett reglerat läge 
där den önskade positionen väljs av operatören och hastigheten sätts av en p-regulator. I det 
oreglerade läget skriver subvi ut hastigheten direkt från en slide i huvudprogrammet. I det 
reglerade läget tar motorregulatorn in skillnaden mellan den önskade positionen och 
nuvarande positionen som ett värde från stegmotorblocket och vald inmatningsenhet. För att 
undvika självsvängningar i systemet är förstärkningen satt till ”låga” 0,5 och för att 
motorlindningarna ska få tid på sig att ladda ur så är hastigheten begränsad med hjälp av 
funktionen ”in range and coerce” till +- 10 stegenheter som i stegmotorblocket omvandlas till 
en riktning och en väntetid mellan stegen på 458ms - 8ms. 
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Figur 2.7 Motorreglering 

2.2.6 Mainblock 

 
Figur 2.8 Mainblock 

 
Metoden att skapa ett huvudblock i Labview är väldigt rättfram, man utelämnar helt enkelt 
den timer som används för att stanna operationerna som utförs i de andra blocken. 
Robotstyrprojektets huvudblock kan förutom de mer uppenbara in och ut enheterna delas in i 
fyra delar som styr den fundamentala funktionen hos robotstyrprogrammet. 
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Val av inenhet 
 

 
Figur 2.9 Val av inenhet 

 
För att välja vilken av tre in enheter man vill styra roboten med i det reglerade läget finns det 
två tryckknappar på frontpanelen. I startläget styrs roboten från frontpanelen och möjliga 
lägen är att spela upp ett sparat rörelsemönster eller att använda fjärrkontrollen men inte mer 
än ett läge åt gången.  
 

In(övre/nedre) Bol(övre/nedre) Utsignal(tal) Styrenhet 
00 00 0 Frontpanel 
01 01 2 Fjärrkontroll 
10 10 1 Spela upp 
11 00 1 Spela upp 

                                     Tabell 2.1 Logik för val av inenhet 
In enheter 

 
Figur 2.10 In enheter 

 
För att styra vilken av de tre inenheterna som ska styra roboten används en case-sats som har 
en insignal från delen ”val an inenhet”. I utgångsläget görs inga ändringar på insignalen och 
roboten lyssnar på de kontroller som finns på frontpanelen. I läget för styrning med 
manöverdosa skrivs signalerna från FPGA-blocket direkt ut till motorregleringen. 
    
 I läget för makrouppspelning blir läget mer komplicerat. Programmet läser in en sparad fil 
som innehåller de inspelade positionerna från inspelningsblocket och gör läser in värdena i en 
kolonmatris, ur matrisen plockar den sedan en ny sträng med positioner varje 250ms(eftersom 
signalerna samplades med den frekvensen) så länge det finns nya positioner att plocka och 
uppspelningsläget är valt.  Strängen delas sedan upp i de sex olika positionerna, en för varje 
motor. 
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Logikdel 
 

 
Figur 2.11 Logikdel 

 
I logikdelen utförs tre typer av beräkningar den viktigaste är att beräkna skillnaden mellan det 
önskade läget och den nuvarande positionen och skicka den vidare till StyrVi, den lilla 
figuren med en 1a i bilden. Den andra typen av beräkningar som utförs är hur positionen av en 
motor beror av hur de andra motorerna rör sig. Här är tillexempel handledens två motorer helt 
beroende av varandra för att kunna rotera och tilta upp och ner utan att tappa positionen i 
någon annan led och eftersom robotens ”senor” är uppspända linor påverkas positionen av en 
led av positionen på en annan, handledens position är beroende av armbågens position och 
armbågens position är i sin tur beroende av axelns position. Den tredjetypen av beräkningar 
som utförs i logikdelen är en ren förstärkning av insignalerna för att begränsa antalet steg från 
inmatningsenheterna. Som exempel krävs det 1800steg av motorn för att midjan ska rotera ett 
varv men eftersom vi vill att den ska rotera 1grad per steg in multiplicerar vi de 360stegen i 
insignalen med 5.   
 
Kalibreringsdel 
 

 
Figur 2.12 Kalibreringsdel 

 
En av de största fördelarna med en stegmotor är att man oftast kan veta var den befinner sig 
utan att mäta dess position på annat vis än att räkna var den borde befinna sig med hänsyn till 
hur många steg den tagit från utgångspositionen. Detta är dock inte alltid sant, speciellt om 
den belastas hårt kan den hoppa över steg och hamna ur kurs. Då är det bra om man manuellt 
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kan styra in den till ursprungspositionen. För att kunna använda de manuella kontrollerna 
krävs att motorregleringen ignorerar signalerna som kommer från det reglerade läget därför 
finns det i frontpanelen två vippbrytare, en som ställer om motorregleringens VI till 
kalibreringsläge och en som nollställer räknarna i motorstyrningsblocket. 

2.2.7 FPGA Block 

 
Figur 2.13 FPGA Block 

 
Vår fjärrmanöverenhet bygger på insignaler från en handkontroll som vi kopplat in på en cRio 
realtidsdator. För att kommunicera med cRIO över Ethernet måste man först få en referens till 
en öppen konversation. Metoden ”Open FPGA VI Reference” öppnar en konversation med 
cRIOn och skapar en referens att använda i resten av applikationen. När det finns en referens 
så gör vi beräkningar och filtrering av signalerna i realtidsdatorn för att avlasta styrdatorn så 
mycket som möjligt. Den färdigbehandlade signalen skickas till styrdatorn och skrivs ut i 
klustret ”FPGAvar” och till de två variablerna Öppna och Stäng som styr klon. Fördröjningen 
på 250ms har två betydelser i detta block, dels för att avlasta programkonstruktionen och dels 
för att Firfiltret som i ligger i cRio ska få tid mellan samplingarna och på så vis kunna skapa 
ett jämnare värde. 
 
2.2.8 FPGA.vi 
 

 
Figur 2.14 FPGA.vi 

 
För att komma åt signalerna som kommer från de till cRIO anslutna modulerna skapar man ett 
VI direkt på FPGA-planet som då får direktaccess till alla signaler från modulerna. För att 
programmeringsmässigt komma åt signalerna finns det färdiga metoder som hämtar in eller 
skriver ut signalerna färdiga i Labview. I robotprojektet gör vi dessutom lite beräkningar på 
signalerna i FPGA-planet för att skala om storleken på de inkommande signalerna till 
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lämpliga nivåer. Eftersom vi även spänningsmatar manöverdosan från cRIO så definerar vi 
också två digitala utgångar och två analoga utgångar.   

2.2.9 CRioVi 

 
Figur 2.15 cRIOVi 

 
I cRioVi tas signalerna som kommer från den referens som leder till FPGA-planet. 
Tryckknapparna, som i förhållande till samplingsfrekvensen i KLO-blocket är störningsfria, 
skrivs ut direkt till variabler. De analoga signalerna som kommer från manöverdosans 
potentiometrar skickas in ett subvi som innehåller ett FIR-filter per signal för att jämnas ut. 

2.2.10 FIR-filter subvi 

 
Figur 2.16 FIR-filter 

 
Firfiltervi är fem firfilter byggda i ett Vi och tanken är att utsignalen från varje filter ska bli ett 
glidande medelvärde över i det här fallet fem samplingar. Första gången filtret skapas eller 
om det blir nollställt så måste också de matriser som används i skiftregistret skapas på nytt, 
men efter det så ska matrisen innehållande samplingarna skiftas runt. Konstanterna och 
variablerna läses in i filtret men alla beräkningar görs i ett subvi.     
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2.2.11 Meanbuffer 

 
Figur 2.17 Meanbuffer 

 
För att åstadkomma det glidande medelvärdet skiftas först de nuvarande värdena ett steg 
bakåt i bufferten, det äldsta värdet åker ut och det nyaste hamnar på den första platsen. Den 
nya bufferten skrivs ut för att återkomma nästa varv. På ett sidospår multipliceras hela 
bufferten med koefficienterna och summeras innan de skrivs ut som det nya medelvärdet.   

2.3 Styrning av permanentmagnetmotor 
Motordrivmodulen är lite mer komplicerad att använda. I det fallet som vi har tittat på har vi 
använt oss av manöverdosan för att bestämma farten och riktningen på en 
permanentmagnetiserad likströmsmotor. 

2.3.1 FPGA vi 

 
Figur 2.18 FPGA vi 

I FPGA-planet skapas tre processer för att styra motorn, en pwm-signal (figur2.18 #1), en 
riktningssignal(figur 2.18 #2) och en övervaknings loop (figur 2.18 #3).  
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För skapa pwm-signalen används en modulo räknare och en komparator som jämför den 
valda duty cyclen med antalet loop varv i en while loop. Signalen används av en färdig metod 
till motorstyrmodulen som genererar den nödvändiga strömmen för att driva motorn. 
Riktningen på motorn bestäms av någon av de i Labview fördefinierade konstanterna 
”Clockwise” och ”Counterclockwise”. I programmet väljs riktningen av ett booleskt uttryck 
som antingen sant för medurs eller falskt för moturs. 
 Övervakningsloopen ser till att metoderna för de båda metoderna ”Enable drive” och 
”Disable drive” tillåter att motorn går den varnar också om något fel skulle uppstå. Felen som 
metoden detekterar är övertemperatur i modulen, om matningsspänning inte är anslutet och 
det generella felet ”Drive fault” om drivkretsen inte skulle vara sluten. Om det däremot inte 
finns några fel så tillåter modulen att motorn roterar och metoden ”Drive status” signalerar att 
allt är ok.  

2.3.2 CompactRIO vi 

 
Figur 2.19 CRIO vi 

I cRIO ligger det vi som sköter beräkningar och presenterar data för operatören här kopplas 
även den analoga insignalen som fås från manöverdosan ihop med motorstyrningen.  
 Först skapas en referens till FPGA-planet och om inget fel detekteras sätts ”Enable drive” till 
sant. Sen aktiveras manöverdosan och värden hämtas in. Samtidigt som duty cyclen sätts till 
ett potentiometervärd mellan 0 och 100 från en av potentiometrarna på manöverdosan. 
Ritningen på motorn bestäms av de båda tryckknapparna men eftersom dessa är återfjädrande 
så behövs det någon form av latch effekt i programmeringen och detta sköts av ett 
skiftregister som ser till att värdet ligger kvar på rätt nivå och en metod som ser till att värdet 
på detta register aldrig kan gå över 1 eller under 0.   
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3. Diskussion 

3.1 Labview 
Programmeringsspråket Labview är ett grafiskt programspråk som, trots den höga nivån, är 
mycket mångsidigt och det klarar de flesta programmeringsproblem man kan ställas inför vid 
programmering av applikationer som ska kommunicera med omvärlden. Trots att Labview är 
ett avancerat språk som kan styra, reglera och logga alla tänkbara processer så är den 
inledande tröskeln för att komma igång med programmering av enklare applikationer mycket 
låg och det krävs inga större förkunskaper om programmering för att komma igång med sitt 
utvecklande. Till programmet Labview följer dessutom en mycket utförlig exempelsamling 
som på ett pedagogiskt sätt visar hur olika funktioner fungerar och kan användas. 

3.2 Resultat 
Vårt mål med detta examensarbete har varit att använda Labview tillsammans med hårdvaran 
CompactRIO med ett inbyggt FPGA-chip och DAQ-kort för att kommunicera med omvärlden 
och styra och reglera motorer. Detta har skett igenom att vi implementerat ett styrsystem för 
en robot som drivits av stegmotorer. I detta styrsystem har vi även implementerat många olika 
programmeringstekniker för att kunna styra roboten antingen via ett Ethernet-nätverk och en 
manöverdosa eller kunna få roboten att arbeta nästan helt autonomt via en inspelnings och 
uppspelningsfunktion. 
Då vi även hade tillgång till en motorstyrningsmodul i skolans cRIO enhet så implementerade 
vi även ett styrsystem till en permanentmagnetmotor. Då vi inte hade tillgång till en 
servomotor så kunde vi inte utnyttja alla de avancerade funktioner för styrning och reglering 
som erbjuds av den modulen. Detta var dock inget som begränsade funktionen hos 
mototstyrmodulen och funktionen på den drivning som vi implementerade var en enkel 
pwmpuls för att styra hastigheten och riktningen. 

3.3 Slutdiskusion 
Vårt projekt har trots stora inledande problem med datorer och nätversstrul, som vi inte fullt 
ut lyckades lösa, så har vi kunnat genomföra våra mål. Såhär i efterhand finns det en del som 
man skulle kunnat ändra på och mycket som har gått bättre än förväntat. Arbetet har varit 
mycket givande och lärorikt och givit en inblick i hur ett projekt kan genomföras. 
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5. Bilagor 

5.1 FPGA – manual 
För att kommunicera med NI CompactRIO krävs det en dator med NI Labview med 
pluginmodulerna FPGA, Realtime och NI-RIO drivrutiner installerat. Dessutom måste datorn 
kunna kommunicera fritt med CRIOn antingen via en korsad TP eller över nätverket. 
Efter att cRIO spänningssats och kopplats in till datorn, går man in i MAX (Measurement & 
Automation) för att kontrollera att datorn har ”upptäckt” cRIO. 
 

 
 

MAX hittas under Start>>All Programms>>National Instruments>>Measurement & 
Automation Explorer 
 

 
 
Under Configuration finns menyerna My System och Remote Systems. Expanderar man 
dessa ser man en trädstruktur. Klicka här på Remote Systems, och förhoppningsvis ska då 
cRIO hittas här. 
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Då den nätverksadress som tilldelas cRIO som standard har ip-adressen 0.0.0.0 måste man 
specificera en ny nätverksadress innan man kan använda Labview för att kommunicera med 
den. I MAX kan man göra de manuella inställningar som krävs för att cRIO ska kunna 
kommunicera, som t.ex. att tilldela den en specifik nätverksadress. Är nätverket utrustat med 
nätverksprotokollet DHCP, går det även att ställa in så att en nätverksadress blir tilldelad 
automatiskt. 
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Labview hittas under Start>>All Programs>>National Instruments>>Labview 
8.6>>Labview. 
För att nu kunna programmera cRIO:n, och dess modulers I/O:s mha. av FPGA, väljer man 
FPGA Project under menyn Target, och sedan Go. 
 

 
 
Här väljs den hårdvara som Labview är kompatibelt med och kan programmeras, och i detta 
fall är det CompactRIO Reconfigurable Embedded System som ska väljas. 
 

 
 
Eftersom cRIO nu är inkopplad, och vi vet att den har ”upptäckts” av MAX, så väljer vi här 
Discover existing system och vårt system borde nu dyka upp. 
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Efter att man har skapat sitt projekt, syns projektet i form av en trädstruktur. Nu kan man 
börja programmera sitt projekt. Det som är viktigt att tänka på här, är att man måste skapa 2 
st. VI  här, ett VI för cRIO och ett VI för som körs på FPGA-planet. 
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Här skapas ett VI för FPGA. I detta VI definieras vilka I/O som används i projektet och man 
kan även utföra beräkningar och logik med mycket hög hastighet på signalerna. I detta fall 
använder vi bara en Analog Input, och förbinder den med en indikator för att kunna läsa av 
dess värde. 
 

 
 
Att kompilera FPGA koden tar lång tid, så se till att göra det mesta rätt på första försöket. 
När det är klart har man sedan i resten av projetktet tillgång till de I/O som definierats i 
FPGA-planet, och kan därmed styra och reglera de signaler som skrivs till/från denna I/O. I 
detta fall använde vi endast I/O modulen NI 9201 (Analog in) för att kunna av läsa av värdet 
av en signalgenerator som kopplades in på AI0. 
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Här skapas ett VI för cRIO. 
 

 
 
Här har vi skapat ett VI som körs på mikroprocessorn i cRIOn. Det är i detta VI som vi gör 
själva programmeringen, och i detta projekt kopplas en signalgenerator till vår Analog Input 
(AI0) – modul, och vill läsa av dess värde, dels numeriskt, och dels med en graf. För att kunna 
realisera detta behöver vi en referens till FPGA – blocken. Metoderna Open FPGA VI 
Reference och Read/Write Control, samt Close FPGA VI Reference, öppnar referensen 
läser data och stänger sedan kommunikationen. 
 

 
 
I blocket Open FPGA VI Reference väljer man det VI som är sparat på FPGA-planet och i 
Read/Write Control väljer man vilka I/Os man vill använda. 
För att sedan läsa av värdet av signalgeneratorn, förbinder vi Read/Write Control till en 
indikator, och till en waveform chart. För att sedan kunna köra programmet, måste man även 
kompilera det VI som ligger på cRIO, detta tar inte till närmelsevis lika lång tid som det tar 
att kompilera till FPGA-planet. När man sedan kör sin applikation ser man signalens värde i 
form av ett numeriskt värde, och i form av en graf. 
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Här är resultatet av en programkörning. Programmet körs kontinuerligt, och i detta fall 
generar signalgeneratorn en signal med amplituden 1 och frekvensen 50 Hz. Då amplituden 
och frekvensen ändras på signalgeneratorn, ser man direkt dessa förändringar i programmet, 
dels numeriskt, och dels grafiskt. 

5.2 Simulering stegmotor 

 
Figur 5.1 P-spiceschema stegmotor 

 
Detta är kopplingsschemat för en av stegmotororena i vår uppkoppling. Som synes är det en 
väldigt enkel uppkoppling där DSTIM motsvaras av kanaler på DAQ-kortet. 
 

 
Figur 5.2 Strömmen genom stegmotorns spolar 

 
Här ser man hur strömmarna igenom mosfet transistorerna ser ut med olika långa periodtider 
för att presentera dessa i samma simulering så har vi vänt på två av strömmarna. Alla fyra 
strömmar drivs av spänningspulsen från DAQ-kortet. Här ser man också en av farorna med att 
bryta strömmen helt när man har induktiva belastningar i systemet. Det är detta som ger de 
strömspikarna i systemet. Denna effekt blir ännu tydligare när man tittar på en simulering 
över spänningen. Ett visst mått av självkritik är befogat här då dessa spikar alls inte är nyttig 
för transistorerna och att man ganska enkelt skulle kunna minimera spikarna genom att 
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tillexempel återkoppla strömmen till matningen med hjälp av en backspänd diod. Det är i 
själva verket ett standard förfarande att använda skyddsdioder. Nu använder vi oss dock av 
IRF530 mosfet som dels har en backspänd skyddsdiod mellan matning och jord och dessutom 
klarat höga effekter det är därför våra transistorer klarar sig även om det ser lite otäckt ut på 
simuleringen. 

 

 
Figur 5.3 Spänning över spole samt insignal 

 
Spänningsspikarna som syns här uppkommer av att spolen i stegmotorn fortsätter att driva 
ström trotts att strömvägen är bruten. 

5.3 Labviewimplementering med DAQ-Kort 
 
Då DAQ – kortet ska användas i Labview får man hämta in blocket DAQ - Assistant, som 
hittas under Functions >> Signal Express >> Generate Signals/Aquire Signals >> DAQ 
Assistant. I DAQ – Assistant får man välja vilka signaler man skall generera (Analog Output, 
Counter Output, Digital Output) eller erhålla (Analog Input, Counter Input, Digital Input). I 
projektet används DAQ-kortet för att generera digitala signaler (Digital Output). I DAQ – 
Assistant får man välja om Digital Output ska väljas som Line eller Port. Väljer man Port får 
man tillgång till alla kanaler i porten, medan vid Line kan man välja vilka kanaler som man 
vill använda i porten. En annan skillnad är att vid Port så antar signalerna typen boolean, 
medan vid Line så måste man konvertera signalen från boolean till heltal för att kunna utföra 
aritmetik på signalen.      
 

 
Figur 5.4 DAQ – Assistant 
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5.4 Projektkod 

5.4.1 Robotstyrning 
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5.4.2 Motorstyrning med PWM 
Koden som ligger på fpga-planet. 

 
 
Koden som ligger i CRio realtidsdatorn. 
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