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Särtryck från Östergrens Elmotor AB:s ”Tekniksidor” (8-5-001a.pdf  sid 265-283),  för kusen 
Givare och Ställdon KTH IL1390.  
 

http://www.ostergrens.se/  
 
 

Nybörjarkurs?! 
Är inte det här en katalog för proffs? 

 
Jo, det är det, men det är inte bara tekniker med 
utbildning och aktuell erfarenhet inom eldriftområdet som 
involveras när ett företag ska investera i 
produktionsutrustning eller upphandla drivutrustning till 
sina produkter. 

Det här kapitlet är vårt försök att avmystifiera de 
viktigaste termerna och begreppen inom området 
eldriftteknik. 

Tekniksidorna vänder sig till alla som inte är 
specialister på elmotorer, men som ändå har någon form 
av mekanisk-teknisk allmänbildning. 

INNEHÅLL   
Inledning Grundläggande begrepp inom motorstyrsystem 

Att välja komponenter till ett drivsystem 
Motorer Likströmsmotorer 

Servomotorer för likström 
Borstlösa servomotorer 
Stegmotorer 

Drivdon till DC-motorer 
till borstlösa servomotorer 
till stegmotorer 

Givare Takogeneratorer 
Optiska pulsgivare 
Resolvrar 

Allmänt om servoteknik  
Fördelar och nackdelar hos olika motortyper 
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Grundläggande begrepp inom motorstyrsystem 
 

 
Programmerbart motorstyrsystem 

Det programmerbara motorstyrsystemet är systemets 
hjärna. Det kalkylerar parametrar för rörelser och styr 
systemets drivsteg eller förstärkare. Vanliga parametrar 
är riktning, hastighet, position, moment och 
acceleration. 

De vanligaste typerna är stegmotorstyrsystem och 
servostyrsystem. 
De flesta har ett eller flera gränssnitt mot omvärlden, 
t.ex. tangentbord, operatörspanel eller 
kommunikationsport till dator eller PLC-system. 
De har också ofta ett antal ingångar och utgångar för 
styrning av maskinfunktioner eller kommunikation med 
annat styrsystem. 

Drivsteg/förstärkare 

Effektelektroniken i systemet kallas drivsteg i samband 
med stegmotorer och föstärkare i servodrifter. Den 
dimensioneras tillsammans med motorn efter moment- 
och hastighetsbehov. 

För stegmotorer är det vanligast med drivsteg som styrs 
via två ingångar av ett pulståg och en riktningssignal. 

För servomotorer är analogt börvärde vanligast, i 
allmänhet ±10V. Spänningen motsvarar oftast 
hastigheten, och spänningens polaritet anger motorns 
rotationsriktning. 

Pulsbreddsmodulering av börvärde förekommer också. 
I dessa är pulsbredden proportionell antingen mot 
hastigheten eller mot strömmen (och därmed 
vridmomentet som är proportionellt mot strömmen). 

Många digitala servon kan styras från en steg-
motorstyrning, tack vare ingångar för puls och riktning. 
Både drivsteg och servoförstärkare finns med inbyggd 
motorstyrning. De utgör kompletta enaxliga 
positioneringssystem. 
 
Motor 

Vanligast inom området styrda motorer är stegmotorer, 
borstlösa servomotorer och DC-servomotorer. 

Det finns också hybridlösningar, där stegmotorer 
används som servomotorer. Även linjära servo- och 
stegmotorer förekommer. 

Frekvensstyrda asynkronmotorer kan användas för 
enklare tillämpningar. Dessa avhandlas ej inom ramen 
för denna kurs. 

Återkoppling 

Återkoppling är information om hastighet, moment 
eller position från motor eller last, som rapporteras till 
drivsteg, förstärkare eller styrsystem. 

Återkoppling är inte alltid nödvändig. Där sådan saknas 
talar man om ett oåterkopplat system, på engelska. open 
loop system. Återkopplade system kallas på engelska 
closed loop systems. 

Ett flertal givare används för återkoppling. För 
information om hastighet är tachogeneratorn och den 
optiska pulsgivaren (eng. optical encoder) vanligast. 
För positionsåterkoppling används oftast optisk 
pulsgivare, resolver eller potentiometer. 
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Att välja komponenter till ett drivsystem 
Att välja komponenter till ett drivsystem är inte alltid 
enkelt. Det finns många fällor på vägen fram till ett 
fungerande drivsystem. Här presenteras de vanligaste 
komponenterna, något om hur de fungerar och hur de 
används. Innan du börjar välja komponenter måste 
tillämpningen utvärderas så att du för varje enskild 
motordrift har en klar bild över de prestandakrav som 
måste ställas på de enskilda komponenterna. 
Vanligtvis börjar man med att beräkna den mekaniska 
lasten och beräknar masströghetsmo-ment och 
friktionsmoment. Därefter kommer applikationens 
önskade prestanda i form av accelerations- retardations-
tider och max-hastigheter att tillsammans med tidigare 
beräknade storheter ge uppgift om nödvändig 
motorstorlek. 

Vilken motor och drivutrustning man sedan väljer då 
man vet moment och varvtalsbehov beror av andra 
systemkrav, t.ex. sättet att kommunicera med det 
överordnade styrsystemet. Valet styrs också av pris, 
tillänglighet, servicevänlighet etc. Sist i kapitlet finns 
ett avsnitt med tips ur verkliga livet, vad man bör tänka 
på.  

Vi på Östergrens Elmotor svarar på frågor om de 
produkter vi säljer och hjälper dig i möjligaste mån 
med valet av komponenter till din tillämpning. Vi har 
till vår hjälp datorprogram där vi med olika 
komponenter kan simulera de driftsbetingelser som ska 
gälla i ditt fall. Mer teknisk information finns att 
rekvirera från oss. 

Motorer 

Likströmsmotorer  
Bland borstkommuterade likströmsmotorer är följande 
typer vanligast: permanentmagnetiserade motorer, serie-
, shunt- och compoundmotorer. Gemensamt för dem är 
att de består av stator med fältmagneter och en lindad 
rotor, kallad ankare, som är försedd med en kollektor 
(kommutator) till vilken strömmen överförs via 
kolborstar. 

Permanentmagnetiserade motorer 

Den permanentmagnetiserade (PM-) motorns fält består 
av två eller flera permanentmagneter, lika många som 
antalet poler (på övriga typer av likströmsmotorer 

skapas magnetfältet i stället av två lindade järnkärnor). 
Vanligast är olika typer av ferritmagneter. 

Eftersom PM-motorn saknar fältlindning, behöver 
endast motorns ankare anslutas, d.v.s. två ledare räcker. 
PM-motorns karakteristik har vissa stora fördelar 
jämfört med de övriga, vilket har lett till att den blivit 
dominerande bland likströmsmotor i effekter under 1 
kW. 

Karakteristika 

Mest kännetecknande för PM-motorn är att vid kon-
stant spänning både varvtal och ström är proportionella 
mot vridmomentet. Det är därför lätt att utföra 
beräkningar och dimensionera både motor och övriga 
systemkomponenter. 
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Det är också lätt att mäta varvtal och vridmoment på en 
motor i drift. Nedanstående diagram beskriver PMmotorns 
karakteristika vid konstant anslutningsspänning. 
Diagrammet gäller motor av typ Pittman 9236, 24 V. 

 
Ytterligare data som är av betydelse är PM-motorns 
anslutningsresistans RA, induktans L och tröghetsmoment 
JM. Lägg märke till att startmomentet normalt är 6–8 
gånger högre än märkmomentet. 

Eftersom märkmomentet är begränsat av motorns 
termiska egenskaper kan man vid intermittenta drifter 
ofta använda en motor med lägre märkeffekt än vad 
som krävs. Till exempel kan man vid 25 % 
intermittens (t.ex. 1 minuts arbete följt av 3 minuters 
vila) använda en motor vars 
märkeffekt är hälften av behovet. Det förutsätter 
naturligtvis att andra viktiga egenskaper beaktas, 
såsom livslängd, varvtalets belastningsberoende, 
motorns temperatur m.m. Om PM-motorns höga 
startmoment är ett problem därför att starten blir för 
burdus, kan strömbegränsning användas. 

Strömbegränsning 

De flesta på marknaden förekommande drivdon för 
PM-motorer har strömbegränsning som standard. 
Eftersom strömåtgången är proportionell mot 
momentet blir start- och max-momentet också 
proportionella mot inställt strömgränsvärde. Denna 
metod skonar både motorn och den mekaniska last 
som den driver samt ökar motorns livslängd. 

 

Begränsningen av strömmen till Imax begränsar 
vridmomentet till Mmax. Imax väljs ofta så att motorn 
har tillgång till sitt fulla märkmoment. Då Imax 

överskrides stannar motorn, men fortsätter att driva på 
med momentet Mmax. 

Avmagnetisering och överhettning 

Viktigt att veta är att en PM-motors fältmagneter 
delvis kan avmagnetiseras vid höga strömtoppar. Det 
är t.o.m. vanligt att de inte tål direkt start vid nominell 
spänning utan att ett seriemotstånd inkopplas, eller att 
elektronik med strömbegränsning används. Det är 
därför viktigt att försäkra sig om att man har möjlighet 
att skydda motorn och att man inte behöver ett mo-
mentant vridmoment som överskrider det som mot-
svaras av avmagnetiseringsströmmen. 
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Om motorn trots allt avmagnetiseras, försvagas fältet 
oftast med 20–25 %. Denna försvagning gör att 
tomgångsvarvtalet höjs och att startmomentet sjunker 
proportionellt med försvagningen av flödestätheten. Vid 
märkmoment blir varvtalshöjningen mindre, och därför 
märker man inte alltid denna partiella avmagnetisering. 
Samtidigt sjunker verkningsgraden, vilket medför stor 
risk för överhettning. 

 
Som synes ökar varvtalet (från nM till n1) även vid 
märkmoment vilket medför att uteffekten ökar. 
Strömförbrukningen ökar dock mer (från IM till I1), 
varför verkningsgraden vid konstant spänning blir 
avsevärt sämre. Motorn blir överhettad. 

Avmagnetisering vid reversering 
PM-motorer reverseras genom polomkoppling. 
Observera att om en PM-motor direktreverseras, d.v.s. 
polomkopplas så snabbt att den inte hinner stanna innan 
den startas i andra riktningen, ökar risken för 
avmagnetisering. PM-motorn är nämligen en utmärkt 
generator, och avger en spänning som är proportionell 
med varvtalet. Vid direktreversering avges denna 
spänning i samma riktning som anslutningsspänningen, 
varvid motorn under ett kort ögonblick utsätts för nästan 
dubbla spänningen. 

 

Bästa sättet att räkna ut om en icke strömbegränsad 
PM-motor riskerar att avmagnetiseras är att dividera 
anslutningsspänningen U med an-karets 
anslutningsresistans RA för att få fram startströmmen 
IS: 

A
S R

U
I =  

Om direktreversering ska förekomma får IS inte över-
stiga halva den angivna maxströmmen. 

Drivdon 

När spänningen till en PM-motor ändras, förflyttas 
hela varvtalskurvan parallellt. Detta märker man inte 
så mycket av när man använder drivdon, eftersom 
dessa i allmänhet kompenserar belastningsvariationer 
genom att variera drivspänningen. Om man däremot 
kopplar in en 24 V-motor på 12 V konstantspänning, 
halveras både tomgångsvarvtal, startmoment och 
därmed  
startström. Fullastmomentet blir nästan detsamma (de 
s.k. rotationsförlusterna minskar, varför motorn tål ett 
något högre kontinuerligt moment). Märkeffekten, 
som är produkten av moment och varvtal blir ca 
hälften. Toppeffekten, däremot, blir bara en fjärdedel! 
Därför upplevs en spänningsreglerad motor som 
kraftlös vid låga varvtal om inte reglerelektroniken 
kan kompensera spänningen när belastningen ökar. 
Ett mo-dernt drivdon ger tillgång till motorns märk-
moment i hela varvtalsområdet (se avsnittet “Drivdon 
till DC-motorer och DC-servomotorer”). Även om 
begreppen momentkonstant och spänningskonstant 
mest används för servomotordrifter, så förtjänar de att 
nämnas även här. De belyser just de proportionella 
förhållanden som beskrivits ovan. 

Momentkonstant 

Momentkonstanten KT anges oftast i Nm/A, d.v.s. 
som ett förhållande mellan vridmoment och ström. 
Om strömmen genom motorn är känd, multiplicerar 
man med KT för att få reda på vilket vridmoment 
motorn belastas med. KT kan approximativt beräknas 
med hjälp av en motorkurva eller med ekvationen: 

ST IKM ×=  
där M är det sökta momentet, IS är den uppmätta 
strömmen och KM är momentkonstanten. 

Spänningskonstant 

Spänningskonstanten KE anges i volt per tusen varv i 
minuten (V/krpm), och uttrycker förhållandet mellan 
spänning och varvtal. Egentligen sammanfattar 
konstanten den spänning som motorn skulle generera 
vid olika varvtal om den användes som generator, 
men detta  överensstämmer 
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mycket nära med sambandet mellan drivspänning och 
resulterande varvtal). 

När man valt motorstorlek och diskuterar vilken 
variant på lindning som är lämpligast är det intressant 
att känna till följande samband: 

• Moment- och spänningskonstanterna är pro-
portionella. Ändras en motors lindning för att ge 
högre moment vid en given ström, kommer den 
också att gå långsammare vid oförändrad 
spänning. 

• Rotorlindningens resistans är ungefär proportio-
nellt med kvadraten på momentkonstanten (beror 
på vilken lämplig trådarea som finns tillgänglig). 

Andra matematiska sammanhang för PM-motorer är: 
2

0
max 1














−=

SI

Iη  

där ηmax betecknar den maximala verkningsgraden, 
medan Io och Is står för tomgångs- resp. start-ström,  

ω×= MP  
där P är effekten i W, M är momentet i Nm och ω står 
för vinkelhastigheten i radianer per sekund samt 

IU

M

P

P

×
×== ωη

1

2  

där η betecknar verkningsgraden, I strömmen i A, P1 
och P2 in- resp uteffekt, M är momentet i Nm och 
ω står för vinkelhastigheten i radianer per sekund. 

Shunt-, serie och 
kompoundmotorer 
Till skillnad från PM-motorn skapas fältstyrkan i de 
här motortyperna med hjälp av elektromagneter, d.v.s. 
kopparlindningar på järnkärna. De förekommer mest i 
stora anläggningsdrifter som huvuddrifter i 
pappermaskiner och i stora eldrivna fordon som 
spårvagnar etc. 

Servomotorer för likström 
Den vanligaste typen av DC-servomotor är en PM-
motor som optimerats och ibland kompletterats för 
användning i servodrifter. Faktum är att en vanlig 
PMmotor mycket väl kan användas i vissa enklare 
servodrifter. Fjärrstyrning av parabolantenner är ett 
bra exempel på detta. Elservostyrning av gaffeltruckar 
är ett annat. I det första exemplet krävs ganska hög 
precision, men mycket låg hastighet, i det senare 
krävs lite högre hastighet, men precisionskravet är 
lågt. 

I dessa fall dimensionerar man mer utifrån behov av 
moment och varvtal än precision och snabbhet. 

Vid högre krav på precision, respons och/eller snabbhet 
måste vissa egenskaper förbättras; PM-motorns ankare 
(rotor) utförs med liten diameter för att få lågt 
tröghetsmoment. Rotorns laminerade järnkärna utformas 
för att tillsammans med kopparlindningen ge låg 
induktans. Lågt tröghetsmoment ger snabbare 
acceleration, låg induktans snabbare svar på en styrsignal. 

 
Fältmagnetmaterialet är oftast högvärdigare än på vanliga 
PM-motorer, och ger högre magnetiskt flöde. Det ger 
högre moment med den mindre rotorn, vilket innebär att 
det för servodrifter viktiga förhållandet mellan 
vridmoment och tröghetsmoment (M/J) blir högt. 

En viktig egenskap för servomotorn är också att ha så 
lågt momentrippel som möjligt, d.v.s. att vridmomentet 
är så jämnt som möjligt under ett motorvarv. Det betyder 
mycket för resultatet då ett servo ska fintrimmas för att 
nå bra styvhet och hög positionerings- och 
hastighetsprecision. 
Jämnt moment erhålles ofta med "spårsneddat ankare" 
d.v.s. spåren är något vinklade i förhållande till rotorns 
längdrikning. Ibland "vrider" man i stället 
magnetiseringen av fältmagneterna på motsvarande sätt. 
För att man ska kunna använda den optimerade 
PMmotorn i avancerade servodrifter krävs också att man 
kompletterar motorn med någon givare för att återkoppla 
hastigheten och/eller positionen till elektroniken. Många 
servomotorer är därför försedda med takogenerator. 
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Takogeneratorn består liksom själva motorn av 
fältmagneter och lindat ankare. Då motorn roterar ger 
den en analog spänning proportionell med varvtalet. När 
motorn belastas mer sjunker varvtalet. Tack vare 
takogeneratorn (populärt takon) får drivelektroniken 
reda på detta och kan kompensera med ökad spänning. 

 
Det är viktigt att takogeneratorn är mycket fast 
förbunden med motorn, helst ska deras respektive 
rotorer ha gemensam axel. Annars uppstår lätt hög-
frekvent självsvängning. Om man vill positionera med 
servomotorn behövs också lägesgivare. Vanligast är 
optisk pulsgivare 

PM-motorn lämpar sig väl för servodrifter tack vare de 
logiska och linjära sambanden ström/moment och 
spänning/varvtal och dess höga toppmoment. Det 
förstnämnda gör styralgoritmerna enkla, det sistnämnda 
möjliggör snabba accelerationer och retardationer. 

Borstlösa servomotorer 

Då borstlöst blev på modet för en del år sedan fanns det 
olika åsikt om benämningarna ”AC-servomotor” 
respektive borstlös ”DC-servomotorer”. Detta eftersom 
de till sin konstruktion har mer gemensamt med 
växelströms- än likströmsmotorn, medan dess styrning, 
egenskaper och användningsområden däremot har 
betydligt fler likheter med DC-servomotorer än med 
konventionella växelströmsmaskiner. Begreppet 
”borstlös servomotor” täcker in samtliga varianter av 
servomotorer som har elektronisk kommutering i stället 
för mekanisk.  Vi kommer dock ockå att använda 
begreppet AC-servo, eftersom det numera är vedertaget 
som begrepp, vare sig trapetsformad eller sinusformad 
strömkurva används (se ”Drivdon till borstlösa 
servomotorer”.) 

 
Den borstlösa servomotorn har emellertid också en 
positionsgivare som upplyser drivelektroniken om 
rotormagneternas (polernas) fasvinkel i förhållande till 
fältmagneterna. Drivelektroniken strömsätter 
lindningarna baserat på denna givare. Detta kallas 
elektronisk kommutering. 

En vanlig typ av kommuteringsgivare är hall-
effektgivaren. Den kompletteras med en optisk 
pulsgivare för återkoppling av hastighet och position. 
En del motorer har en optisk pulsgivare med integrerad 
kommuteringsgivare. Andra har endast en borstlös 
analog resolver. Båda dessa modeller använder samma 
givare för återkoppling av hastighet, kommuterings och 
positioneringsläge. 

Borstlös synkron servomotor 

Den borstlösa synkrona servomotorn kallas oftast 
ACservomotor trots att den inte alltid styrs med 
sinusformad ström. Den består av stator med lindat fält 
och rotor med permanentmagneter. Magnetmaterialet 
är oftast neodymjärn eller samariumcobolt, men även 
barium- eller strontiumferrit förekommer.  

Denna motortyp är vanligast bland borstlösa servo-
motorer, och de har också bäst prestanda. De 
högvärdiga magneterna ger mycket hög flödestäthet i 
förhållande till sin vikt och storlek. Därför får motorn 
högt vridmoment och lågt tröghetsmoment. Mycket 
snabba hastighetsförändringar blir därigenom möjliga. 
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Lindningen i den borstlösa servomotorn är till skillnad 
från DC-servomotorn placerad i statorn. Det underlättar 
avledning av den värmeenergi som alstras i lindningen. 
Det gör det också möjligt att montera ett termoskydd 
direkt i lindningen, och få bästa tänkbara skydd mot 
överhettning. 

Stegmotorer 
Stegmotorn har fått sitt namn av att den faktiskt tar ett 
"steg" i taget, även om detta steg vanligtvis är roterande. 
Den består liksom de flesta  elmotorer av en stator, en 
rotor och två lagersköldar. 
Statorn består oftast av stållaminat försedda med spår, i 
vilka ett antal kopparlindningar ligger. Enklare modeller 
har i stället ett antal spolar (billigare att linda). 

 
 

Rotorn kan bestå antingen av en järnkärna (variabel 
reluktans), en permanentmagnet (PM) eller en 
permanentmagnet inlagd i en solid eller laminerad 
järnkärna (hybrid).  

1,8°-motorn har 50 tänder i rotorn och oftast 48 eller 
50 tänder i statorn. De 50 rotortänderna innebär att 
rotorn får 4 distinkta lägen per tand. Den har fyra 
lindningar, som vid unipolär drivning strömsättes 
separat och vid bipolär drivning strömsättes med två 
lindningar serie- eller parallellkopplade.  

Variabel reluktansmotorn är relativt ovanlig medan 
PM-typen, som är enkel att tillverka och därför 
mycket billig, används flitigt. Den har låg effekt och 
relativt stora stegvinklar (större än 7,5°).  

Hybridmotorer förekommer också ofta eftersom de 
lämpar sig för hög upplösning (200–500 helsteg per 
varv) och finns i många effektklasser upp till ca 3 
kW. I industriella sammanhang är hybridmotorn helt 
dominerande. 

Normalt är både stator och rotor i en stegmotor 
försedda med frästa tänder. Antalet kan i någon mån 
variera, men avsikten med dem är alltid densamma. 
När en eller flera lindningar strömsätts uppstår ett 
magnetfält som vrider rotorn tills jämvikt uppstår. 
Motorn har då funnit en position. Genom att med 
elektronikens hjälp flytta strömsättningen från 
lindning till lindning fås rotorn att flytta med, ett steg 
i taget. Detta är den enklaste formen av 
stegmotordrift. 

Tvåfas stegmotor 

Den på marknaden dominerande hybridmotorn är av 
tvåfastyp och har en upplösning på 200 helsteg per 
varv, d.v.s. 1,8° stegvinkel. Den har ett bra 
pris/prestandaförhållande. 
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Högre upplösning kan uppnås med hjälp av halv- (400 
steg per varv), mini- (800-4000 steg per varv) eller 
mikrostegning (5000–100 000 steg per varv). 
Observera att högre upplösning inte ger proportionellt 
högre precision. Se "Drivdon till stegmotorer". 

Femfas stegmotor 

Den femfasiga stegmotorn är en ovanligare variant av 
hybridmotorn med 500 helsteg/varv. Den har också 50 
tänder i rotorn, med 10 helsteg per tand. Det ger vid 
helstegning något mindre vibrationer och resonanser. 
Vid mikrostegning är skillnaden däremot obetydlig 
eftersom upplösningen per tand elektroniskt kan göras 
lika. 

 
Den positionsnoggrannhet som kan uppnås beror mest 
på motorns antal tänder och styvhet mot lastens 
påverkan. Angivna värden på vinkelnoggrannhet 
gäller utan belastning eller friktion.  

 
Så snart friktion påverkar motorn kommer den att stanna 
en bit från sin tänkta position. Vid fullt moment kan 
onoggrannheten uppgå till ett halvt steg. Men med hjälp 
av mikrostegning och intelligent motorstyrning kan 
noggrannheten ökas genom kompensation för friktion och 
körriktning. 

Linjär stegmotor 

Den linjära stegmotorn är ovanlig. Rotorn är här bytt mot 
en stationär, tandförsedd rak bana. Statorn är bytt mot en 
vagn som består av en lindad stålkärna. Den är alltså inte 
statisk längre utan rör sig över banan. Strömsättning sker 
till den rörliga delen. 

 

Mycket få tillämpningar drar fördel av den linjära 
stegmotorn, eftersom systemet är dyrt och kräver mycket 
ren omgivning. Den har emellertid mycket höga prestanda 
i drifter där små laster ska flytta mycket snabbt och med 
hög precision mellan olika positioner. 

Drivdon 
Drivdon till DC-motorer och DC-servomotorer 
Eftersom en DC-servomotor i princip är en PM-motor 
kan den självfallet också drivas som en sådan. Men för 
vanliga PM-motorer brukar regleringen inskränka sig 
till varvtalet, ibland med växling av gångriktningen. 
 

 

I en servodrift talar man emellertid om att reglera även 
inbromsning, och oftast även position. För att detta ska 
vara möjligt krävs att servoförstärkaren reglerar i fyra 
kvadranter. Det innebär att vridmomentet och hastigheten 
kan regleras dels i båda riktningarna, men även under 
inbromsning i båda riktningarna. Riktningsändringen av 
både hastighet och ström är omedelbar och oberoende av 
varandra. 

Man brukar skilja mellan två typer av  servoförstärkare, 
moment- respektive hastighetsservo. De flesta moderna 
servoförstärkare på marknaden kan kopplas om mellan 
dessa båda typer. 
I momentservot, ibland kallat strömservot, omvandlas 
börvärdet till ström till motorn.  

Strömnivån är proportionell mot börvärdet. Börvärdet är 
oftast en analog spänning (10 V, där 10 V betyder full 
ström i ena riktningen och –10 V full ström i den andra. 
Vid 0 V är motorn strömlös. 
 

 



 12

 
Momentservo 

Eftersom ström skapar vridmoment kan man styra 
motorns kraft genom att styra strömmen. I en del 
tillämpningar är det viktigt att bara styra momentet. 
Vissa upprullningsdrifter, där t.ex. en vals sköter 
hastighetshållningen medan en annan måste bromsas 
för att skapa rätt dragkraft i materialet. Bromskraften 
styrs av den bromsande motorns vridmoment, medan 
dess hastighet helt är avhängigt den dragande valsens 
hastighet. 

Ett momentservo behöver ingen extern återkoppling av 
momentet. Strömärvärdet erhålls internt i servot genom 
att spänningsfallet över ett med motorn seriekopplat 
motstånd mäts. 

Momentservot används allt oftare även i positionerings-
sammanhang. Tack vare att moderna posi-
tioneringssystem har mycket snabba uppdateringstider, 
kan de styra position (och hastighet, som ju är sträcka 
per tidsenhet) genom att kontinuerligt avge nya 
strömbörvärden. Denna typ av styrning ställer höga 
krav på styrutrustningen, men erbjuder en fördel som 
har betydelse i vissa sammanhang: Det går att via det 
analoga börvärdet reglera både position, hastighet och 
vridmoment. 

Hastighetsservo 

Hastighetsservot sköter både momentloopen och 
hastighetsloopen i fyra kvadranter. Här avser emellertid 
börvärdet, återigen oftast analogt ±10 V, önskad 
hastighet istället för moment. Eftersom motorns 
spänning är proportionell mot dess varvtal verkar det 
enkelt. Den analoga spänningen förstärks till en 
spänning som passar motorn i fråga. I mycket enkla 
varvtalsregleringar duger detta kanske, men oftast har 
man krav på att hastigheten ska vara stabil även om 
belastningen varierar. 

Som bekant minskar hastigheten på en servo- (PM-) 
motor vid ökad belastning. Alltså behöver man mäta 
antingen hastigheten eller belastningen på något sätt för 
att kunna kompensera för förändringar i den. 

Mot-emk, IR-kompensering 

Ett sätt att mäta hastigheten i ett DC-servo är att mäta 
motorns mot-emk, d.v.s. den spänning motorn själv 
genererar. Eftersom motorn har induktans är detta inte 
särskilt exakt, och brukar därför oftast kombineras med 
mätning av strömmen, som ju är proportionell med 
belastningen. Då kan man kompensera för belast-
ningsökning respektive -minskning genom att öka 
respektive minska drivspänningen till motorn. Detta 
brukar kallas IR-kompensering. I AC-servoförstärkaren 
kan man enkelt mäta hastigheten på kommuterings-
givaren. Strömmätning är också möjlig, som på DC-
servot. 

Takoåterkoppling 

Ovanstående reglering räcker dock inte alltid. När en 
servomotor blir varm minskar momentkonstanten och 
därmed mot-emk. Permanentmagneters flöde minskar 
nämligen lite med ökande temperatur. Det påverkar 
resultatet utan att servot får reda på det. Om man vill 
öka ett DC-servos respons och reglernoggrannhet an-
vänder man en motor med integrerad takogenerator. 
DC-takon är den otvivelaktigt bästa hastighetsgivaren i 
dessa sammanhang. Hastighetsreglering inom en 
avvikelse på 1% av inställt börvärde i 
hastighetsområdet 1000:1 är inte ovanligt. Till skillnad 
från digitala givare ger DC-takon dessutom mjuk gång i 
alla hastighetsområden ända ned till stillastående. 
Många DC-servoförstärkare har takoåterkoppling som 
enda alternativ, eftersom skillnaden är så påtaglig. 
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Drivdon till borstlösa servomotorer 
För borstlösa servomotorer har DC-takon inte vunnit 
terräng; dels har den kolborstar och dels kan den inte 
användas som kommuteringsgivare. Eftersom detta 
krävs används istället optiska pulsgivare eller 
resolvrar, som med servoelektronikens hjälp även kan 
användas som hastighetsgivare. 

På hastighetsservot motsvarar alltså börvärdet ett 
varvtal på motoraxeln. Om belastningen ökar höjer 
servot automatiskt spänningen över motorn för att inte 
varvtalet ska minska. Servot reglerar alltså 
hastigheten, medan momentet blir vad lasten kräver. 
Det gör att momentet inte kan styras på samma sätt 
som med momentservot. Därför finns på många 
servoförstärkare inte bara möjlighet att ställa in 
maxmomentet, utan också en analog ingång för att 
reglera momentet externt. 

Hastighetsservot underlättar för styrsystemet. Med en 
bra hastighetsslinga i servoförstärkaren kan 
positioneringsstyrningen "utgå från" att hastig-
hetsprofilen följs. Då behöver den verkliga positionen 
uppdateras mindre ofta.  

De flesta servoförstärkare har inställbar förstärknings-
faktor (gain). En del har inte bara proportionell utan 
även integrerande och differentiell förstärkning. Vissa 
DC-servon har inställbar förstärkning av 
takoåterkopplingen, AC-servon har valbar 
pulsgivarupplösning. Variationerna är stora.  

Många servoförstärkare har också gränslägesingångar. 
De fungerar oftast så att de inhiberar körning i den 
riktning gränslägesbrytaren träffats, men inte i den 
andra. 

Nästan alla servoförstärkare har en s.k. frigivnings-
ingång (eng. enable/disable). Med den kan man 
utifrån göra motorn strömlös utan att koppla från 
servoförstärkaren. Den används ofta i samband med 
att yttre fel inträffat och man snabbt vill se till att 
motorn blir kraftlös. 

Andra viktiga och vanliga funktioner i en servoför-
stärkare är skyddsfunktioner för överlast, över-
temperatur och överspänning. En utgång för att upp-
lysa t.ex. ett styrsystem om att sådant har inträffat är 
också viktigt. 
Trapets- eller sinusformad ström 

Det finns huvudsakligen två sätt att styra strömmen i 
en AC-servomotor. 

Trapetsformad ström innebär att lindningarna kopplas in 
en i taget enligt ett mönster. Strömmen styrs inte, men 
under en kommuteringscykel regleras den till en viss nivå 
med strömbegränsningsteknik. Genom lindningens 
induktans får strömkurvan en trapetsformad profil. 

 
 

Kommuteringspunkterna ger upphov till oregelbunden-
heter i vridmomentet, s.k. momentrippel. Induktansen 
och den resulterande stigtiden för strömmen mjukar 
emellertid upp övergången mellan lindningarna.  

I AC-servoförstärkare med sinusformad ström styrs 
strömnivån kontinuerligt i alla tre faserna i sinusform, så 
att summan av de resulterande vridmomenten blir 
konstant. Därigenom minskar momentripplet till ett mini-
mum. I de flesta tillämpningar, t.ex. punkt-
tillpunktpositionering är trapetsservot alldeles utmärkt. I 
vissa tillämpningar är det emellertid nödvändigt med 
sinusformad ström. Vid kurvlinjestyrning och 
bearbetning med höga precisionskrav kan trapetsservots 
momentrippel synas på resultatet. 
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Drivdon till stegmotorer  

 

En stegmotor kräver elektronik för att fungera. Denna 
består principiellt av en logik- och en effektdel.Logiken 
omvandlar inkommande pulser till att ge lindningarna 
spänning eller ström på korrekt sekvensiellt sätt. 
Effektdelen består av effekttransistorer, vars storlek 
anpassas till den ström och spänning som motorn 
kräver för att ge önskat vridmoment och varvtal. 

Stegmotorer finns med olika antal lindningar och 
anslutningsledare. De kan elektriskt anslutas till 
drivdonet på olika sätt och får då olika systemprestanda 
Det finns flera principer för drivning av en stegmotor. 
Man brukar tala om unipolär eller bipolär drivning, och 
inom dessa grupper om spänningsstyrd eller 
strömstyrd. 

 

Unipolär drivning 

Med unipolär avses att strömmen alltid har samma 
polaritet genom en lindning. Lindningen 
  

måste då ibland vara passiv, d.v.s. strömlös, för att inte 
motmoment ska uppstå. Man kan säga att motorn inte 
utnyttjas helt. Unipolära drifter används dock 
fortfarande i vissa fall, dels av kostnadsskäl, dels därför 
att insvängningstiden till position kan bli kortare. 

 

Bipolär drivning 

Vid bipolär drivning drivs strömmen i båda rikt-
ningarna, vilket innebär att vid helstegning alla 
lindningar är strömsatta. Motorn kan utnyttjas 
maximalt. 

 

Spänningsstyrd drivning 

Förr styrdes strömstyrkan genom att den spänning som 
genom lindningens resistans resulterade i  önskad ström 
valdes. Det fungerar också bra för låga stegfrekvenser. 
Men lindningens induktans gör att det tar en viss tid 
innan strömnivån uppnåtts, och det resulterar i problem 
vid högre stegfrekvenser. Strömmen hinner helt enkelt 
inte stiga innan det är dags att strömsätta nästa lindning 
eller byta strömriktning i stället. Eftersom vrid-
momentet står i stark relation till strömstyrkan blir 
motorn svagare. 

Strömstyrd drivning 

Det strömstyrda drivdonet arbetar istället med en 
busspänning som betydligt överstiger den som motorn 
klarar kontinuerligt utan att överhettas. Då en lindning 
strömsätts rusar strömmen in snabbt. En krets för ström-
begränsning ser till att transistorerna  
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stängs av så fort strömmen uppnått inställd nivå, och 
sätts på igen då strömmen sjunkit under en viss nivå. 
Eftersom strömmen nu stiger mycket snabbare varje 
gång en lindning strömsätts, når man högre steg-
frekvenser innan momentet sjunker. 

Ingenting har bara fördelar, inte heller det strömstyrda 
stegmotordrivdonet. Högre busspänning och den höga 
switchfrekvensen som används för att styra strömmen 
orsakar järnförluster i både rotor och stator. Vid mycket 
hög busspänning måste man därför vara vaksam på 
motorns temperatur. Switchelektronik orsakar också 
alltid elektriska störningar, vilket i vissa tillämpningar 
är oönskat. Nackdelarna uppvägs dock nästan alltid av 
fördelarna. Det är det strömstyrda bipolära drivdonet 
som givit stegmotorn en renässans under 1980- och 
1990-talet. 

Då ett strömstyrt drivdon används kan man negligera 
motorns eventuella märkspänning. I stället rättar man 
sig efter den ström som motorn klarar. Här är det 
viktigt att veta om motorns märkström avser unipolär 
eller bipolär koppling. På många motorer är också alla 
fyra lindningarnas båda ändar åtkomliga. Då kan 
lindningarna vid bipolär drivning kopplas antingen i 
serie eller parallellt.  

Tre olika fall med andra ord. Vanligast är att motorer-
nas strömmärkning är i ampere per lindning eller 
ampere per fas. Om det inte särskilt framhålls att en 
kataloguppgift avser antingen bipolär seriekoppling 
eller bipolär parallellkoppling, avser den sannolikt 
unipolär drivning och anger då hur mycket ström som 
motorn tål med två av fyra lindningar alltid strömsatta.  

 

Då gäller följande tumregel: 
• Vid seriekoppling, d.v.s. när de två lindningarna 

från varje fas är seriekopplade, klarar motorn 1/2 
av angiven märkström. 

• Vid parallellkoppling klarar motorn dubbla 
angivna strömmen. 

Eftersom fasinduktansen blir lägre vid parallell-
koppling lämpar sig denna bäst då högre stegfrekvenser 
önskas. Seriekoppling ger högre moment vid en viss 
strömstyrka, varför  

den är lämplig då höga moment vid låg frekvens 
önskas. Små drivdon för stegmotorer finns i chipform 
för kretskortsmontering. De kan hantera strömmar upp 
till ett par ampère. De måste emellertid kompletteras 
med rätt dimensionerade logikkomponenter, kondensa-
torerer etc och är inte ekonomiskt försvarbara vid 
mindre serier. Industriella drivdon finns för motorer 
upp till 3 kW. 

Stegmotorsystemet 

En stegmotor styrs genom att ett pulståg skickas till 
drivsteget som ser till att motorns lindningar får ström i 
rätt ordning för att motorn ska rotera åt önskat håll. 
Pulstågets frekvens bestämmer motorns 
rotationshastighet, och uttrycks i steg/s (=Hz), rad/s, 
varv/s eller varv/min. Förhållandet mellan steg/s och de 
övriga bestäms av drivdonets och motorns 
upplösningar. Rotationsriktningen 
bestäms oftast med en särskild riktningsingång till 
drivsteget, som vänder drivsekvensen. 

Stegmotorns vridmoment beror i lika hög grad på 
drivdonet som på motorn själv. Man brukar ange en 
stegmotors hållmoment vid nominell ström för att få ett 
jämförelsemått. Detta moment är i allmänhet högre än 
drivmomentet och inte viktigt för dimensioneringen. 
Det viktiga är oftast vilket moment motorn kan avge vid 
driftens maxhastighet. Över en viss frekvens får en 
stegmotor nästan en moment-varvtalskurva som har 
konstant effekt (Uteffekt = Vridmoment × vinkel-
hastighet). Alltså minskar vridmomentet proportionellt 
med ökande varvtal. Sambanden är följande: Högre 
ström = högre vridmoment vid låga varvtal. Högre 
spänning = högre moment vid höga varvtal.  

Om man avkräver en stegmotor för snabb acceleration 
eller överbelastar den på annat sätt desynkroniserar 
motorn. Den tappar all kraft och stannar. Det räcker 
med en kort överbelastning. Eftersom återkoppling 
saknas (open loop) upptäcks inte problemet av  elektro-
niken. För att en stegmotor ska fungera bra krävs att 
den normalt inte kommer att blockeras eller utsättas för 
stötbelastning. Om så ändå sker är det viktigt att detta 
inte medför stor olägenhet. Den typiska stegmotordrift-
en har relativt konstant tröghetsmoment och jämnt 
momentbehov. 

Stegmotorn bör också dimensioneras med god 
marginal. Risken för desynkronisering blir då betydligt 
mindre. Man kan eliminera osäkerheten i ett stegmotor-
system genom att montera en givare på sådant sätt att 
signalen från den kan jämföras med stegmotorns tänkta 
position. Många stegmotorer kan levereras med 
påbyggda pulsgivare för detta ändamål. 
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Givare 
Givarna har till uppgift att mäta hastighet och/eller 
position. De viktigaste typerna är DC-takogeneratorn, 
pulsgivaren och resolvern. 

Takogenerator 
Takogeneratorns ankare har högohmig lindning och är i 
övrigt optimerad för att ge en jämn, rippelfri signal. 
Högohmig är den för att strömmen ska bli låg och inte 
bromsa motorn eller skapa för hög temperatur i 
lindningarna. Spänningen ska vara så nära proportionellt 
med varvtalet som möjligt. Kolborstarna innehåller ofta 
silver för att ge bästa anliggning mot kollektorn. Slitaget 
är oftast mycket ringa, eftersom belastningen är låg, 
varvid kolen helt kan optimeras för att minimera 
friktionen. Livslängder på 20 000 timmar och mer är 
vanliga. 

Nedan beskrivs de viktigaste egenskaperna för en 
DCtakogenerator: 

Linearitet 

Uttrycks i procentuell avvikelse från idealisk 
proportionell utsignal/hastighet. Lineariteten bör vara 
mindre än 0,5 %, gärna betydligt mindre. 

Rippel 

Procentuell högfrekvent avvikelse från medelspänning-
en. Ripplet beror mest på kommuteringen, och dess 
frekvens är därför proportionell mot takons hastighet i 
varv/s gånger antalet kollektorlameller. Upp till 5 % 
rippel är normalt, men för riktigt fina varvtalsregleringar 
bör det vara lägre. 

Optiska pulsgivare 
Den optiska pulsgivaren blir allt vanligare, mest för att 
den är digital och digitala system ökar i popularitet. Den 
optiska pulsgivaren ger pulser ifrån sig, skapade av en 
ljuskälla, en slitsad skiva av något slag och en 
sensor/mottagare.  

 

De indelas i inkrementella. och absoluta, och i 
roterande och linjära. 

 

Temperaturkoefficient 

Uttrycker temperaturens inverkan på signalen i enheten 
%/°C. Normalt är 0,02 procent per grad Celsius eller 
lägre. Siffran överensstämmer med 
samariumkobolts temperaturkoefficient. Takogene-
ratorer med lägre temperaturkoefficient har 
temperaturkompensering. Till detta används ett 
motstånd vars resistans är temperatureberoende. 

När takogeneratorn sitter på en värmealstrande motor, 
räcker det inte att ta hänsyn till omgivnings-
temperaturen, även motorns inverkan nåste tas med. 
För att hålla nere motortemperaturen kan det därför 
vara bra att överdimensionera motorn när 
applikationen kräver extremt god varvtalsreglering. 

Tillverkningstekniken för optiska pulsgivare har 
utvecklats snabbt. Det innebär att pulsgivare med hög 
upplösning är billiga. Tack vare hög  upplösning kan 
pulsgivaren också användas för hastighetsåterkoppling. 
I digitala system används sig-nalen som den är, i 
analoga via en D/A-omvand-lare som ger pulståg ifrån 
sig vid rörelse. Roterande pulsgivare kan ge mellan 
några få och många tusen pulser per varv. De har ofta 
två kanaler vars pulståg är förskjutna 90 elektriska 
grader. På så sätt kan elektroniken känna åt vilket håll 
pulsgivaren roterar. De har dessutom ofta en nollpuls 
(indexpuls). Denna tredje kanal består av en puls per 
varv och används som referenspunkt. Indexpulsen är 
lika smal som de andra kanalernas pulser eller smalare. 
Indexpulsen på en pulsgivare med 2000 injer/varv är 
därför inte bredare än ca en 8000-dels varv (0,045°). 
Indexpulsen ger därför en hemmaposition med hög 
precision och repeternoggrannhet. 
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Ljuskällan i pulsgivare är oftast lysdioder och puls-
generatorn en ljuskänslig krets. Den slitsade skivan 
består antingen av en stansad metallskiva eller av ett 
genomskinligt material som belagts med en film med 
slitsat mönster. Plast-, mylar- och glasskivor används. 

 
Det finns pulsgivare som ger olika typer av signaler. I 
utrustning med små avstånd och låga störnivåer används 
ofta vanlig 5 V TTL-logik. I industriella sammanhang 
används i allmänhet an-tingen differentiell 5 V-logik 
eller 24 V-logik. 

Linjära inkrementella pulsgivare 

Den linjära inkrementella pulsgivaren fungerar i stort 
sett som den roterande, men den slitsade skivan är 
utsträckt i längdled. Längder upp till 3 meter finns att 
köpa. På linjära pulsgivare finns oftast flera indexpulser 
som har kodats på olika sätt, så att elektroniken kan 
skilja på dem. 

 

Linjära pulsgivare används främst när mätre-sultatet är 
mycket viktigt, d.v.s. när precisionskravet är stort och 
man inte kan acceptera inverkan av transmissionen 
mellan motor och mätställe. Nackdelen med den linjära 
givaren är att den genom sin storlek är svår att skydda, 
otymplig att montera. Det kan också uppstå problem 
när den används till positionsåterkoppling i 
servosystem, eftersom transmissionen mellan 
motoraxel och linjär rörelse kan glappa eller svikta, 
vilket lätt ger självsvängning. 

Roterande absoluta pulsgivare 

Med absolut menar man att varje position är unik. 
Givaren avger ett system av signaler som tillsammans 
talar om var man befinner sig. Det består av ett antal 
kanaler som kombineras binärt; den första bestämmer 
vilken halva av varvet man befinner sig på, nästa vilken 
fjärdedel, nästa vilken åttondel, o s v. Om en absolut-
pulsgivare ska ge hög upplösning krävs med andra 
ord många kanaler. 10 kanaler, en s.k. 10 bitars 
pulsgivare, ger t.ex. 210 = 1024 unika positioner på ett 
varv, en 12 bitars ger 4096 etc. 

Fördelen med absolutpulsgivaren är att systemet inte 
behöver hitta referenspunkt vid  spänningssättning. Så 
fort pulsgivaren fått spänning kan den meddela 
styrsystemet exakt position. Nackdelen är att den är 
ganska dyr, och att den kräver mer av elektroniken. 
Den kan också oftast bara ange positionen inom ett 
motorvarv. 
Varianter finns med växel som ökar upplösningen. 
Likaså finns varianter med elektronisk överföring 
och kodning av ett stort antal varv, men även detta 
kräver mer av styrelektroniken. 
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Resolver 
En resolver består av en stator med lindningar i tre 
faser och en lindad rotor. Funktionen påminner i viss 
mån om en transformator, men ändrar sin karakteristik 
när den roterar. 

 
Över en av statorns lindningar läggs en bärfrekvens på 
1–20 kHz. Denna frekvens skapar i de båda andra 
faserna en sinus- resp en cosinussignal. Med hjälp av 
signalbehandling kan fasvinkeln mellan sinus- och 
cosinussignalerna mätas och visar rotorns vinkelläge. 

 

Flervarviga absolutgivare 
Pulsgivaren har flera roterande glasskalor kopplade till 
en axel via en mekanisk växel. Vanlig utväxling på 
sista växelsteget är 4096:1. Om signalerna från de 
olika stegen kombineras får man absoluta värden inom 
4096 motorvarv. Från första steget tas ett envarvigt 
mätvärde i form av sinus- och cosinussignaler som 
används till att fin-positionera och återkoppla 
servoslingan. Systemupplösningen bestäms av antalet 
sin/cossignaler per varv i kombination med pulsgivar-
ingångens ADC-upplösning. 512 signaler och 12 bitar 
ADC ger t.ex. systemupplösningen 4 194 304 pulser 
per varv. Det flervarviga absoluta värdet som adderas 
till det envarviga läses in i servoförstärkaren via en 
RS-485-kanal som också kan användas till att 
läsa/skriva värden till en minnesbuffert, t.ex. ström-
gränser, lindningsdata och andra motordata  

som förstärkaren behöver för att styra motorn. När den 
spänningssätts läses dessa data över från givaren via RS-
485-kanalen. 

Signalerna avges även vid stillastående, vilket gör 
resolvern till absolutgivare inom ett varv. 

 

Resolvern har funnit kommersiell användning främst i 
växelströmsmatade servosystem. Dess fördelar är dels att 
den är robust och har ringa temperaturkänslighet och 
dels att den är absolut. Servoförstärkaren behöver ingen 
ytterligare givare när resolvern kan svara för såväl 
hastighets- och positionsåterkoppling som för den 
elektroniska kommuteringen. 
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Allmänt om servoteknik 
Ordet servo (lat. servus) betyder slav. Därmed kan 
begreppet servoteknik ges en mycket vid betydelse. Här 
avhandlas bara sådant som berör elservosystem. Ett 
normalt elservo består av följande komponenter: 
• Servomotor 
• Ärvärdesgivare för varvtal och/eller position 
• Drivelektronik 
• Styrelektronik 
Drivelektroniken kallas ofta servoförstärkare, och har 
tillsammans med styrelektroniken till uppgift att 
ständigt kontrollera ärvärdesgivaren och korrigera så att 
skillnaden mellan är- och börvärde hålls så liten som 
möjligt. Gränsen mellan driv- och styrelektronik ibland 
svår att definiera, eftersom de flesta servoförstärkare i 
allmänhet också tar hand om delar av styrningen. 
Servosystemet består av två eller tre styrkretsar (loopar 
eller slingor): 
1. Strömslingan, en intern mycket snabb krets, som 

styr strömmen till motorlindningarna, och därmed 
är direkt relaterad till motorns vridmoment. 

2. Hastighetsslingan är överordnad strömslingan. 
Här ingår oftast någon form av extern givare, t.ex. 
en DC-takogenerator. Signalen från denna, hastig-
hetsärvärdet, jämförs med börvärdet, som kan 
komma från en potentiometer, ett styrsystem eller 
ett positioneringssystem. Hastighetsslingans re-
spons är långsammare än strömslingans. Nu har vi 
ett hastighetsservo för noggrann reglering av 
hastigheten i ett stort reglerområde. 

3. Positionsslingan jämför värdet på en positions-
givare med ett analogt eller digitalt (program-
merat) börvärde, och styr hastighets- och/eller 
strömslingan för att minimera avvikelsen. 

Strömslingan är oftast helt proportionell. Det duger bra, 
med tanke på att snabb respons är viktigare än att 
strömvärdet är exakt. 
Hastighetsslingan har oftast även en integrerande term, 
för att ge stabilt och exakt varvtal. Det underlättar för 
positionsslingan om hastigheten är så nära vad systemet 
väntar sig som möjligt. I hastighetsslingan kan ibland 
också filter finnas för att minska effekten av mekaniska 
glapp och 

bristande mekanisk styvhet. Positionsslingan har ofta 
flera termer: Proportionell, integrerande, differentiell, 
hastighets-feedforward och ibland även andra varianter 
som tillverkaren av systemet funnit ge bra resul-tat i 
vissa drifter. Positionsslingan är den lång-sammaste av 
samtliga. Den är överordnad de övriga, och måste där-
för avvakta resultatet av för-ändringar i hastighets-
slingan innan nya positionsärvärden får resultera i 
aktion. 

Det är bra att förstå att servosystem är "avvikelse-
styrda". Det krävs en avvikelse mellan är- och börvärde 
för att motorn ska röra sig. Det innebär att perfekt 
positionsföljning inte existerar. Frågan är bara om felet 
är litet nog för att kunna accepteras i en viss drift. I 
drifter av punkt till punkt-karaktär är man oftast inte så 
bekymrad över precisionen under själva förflyttningen, 
utan koncentrerar sig på att nå tillräcklig noggrannhet 
då motorn stannat. I en kurv-linje-styrning däremot, 
t.ex. i en skärmaskin, får felets storlek under själva 
rörelsen avgörande betydelse för resultatet. Servot 
måste då trimmas in så att felet aldrig överskrider 
maskinens specifikation. Ibland får man pruta på 
hastighetskravet för att få tillräcklig precision. Skissen 
nadan visar principen för ett komplett position-
eringssystem med servomotor. Vissa system "går förbi" 
hastighetsslinga, och styr motorns vridmoment i stället 
för varvtal. Det sker genom att börvärdet till servoför-
stärkaren representerar önskad strömnivå (momentet är 
ju proportionellt mot strömmen). Dessa servon är ofta 
lämpliga i punkt till punktdrifter. De kan däremot 
ibland vara olämpliga för drifter som kräver mycket 
jämn hastighet, t.ex. för matningsmotorer i bear-bet-
ande utrustning. 

Det finns också system som utgör integrerade styr- och 
drivutrustningar, där samma processor sköter samtliga 
algoritmer i servot, och styr effekttransistorerna direkt. 
I vissa servodrifter utgör mänskliga sinnen 
"ärvärdesgivare". Styrservo i fordon är ett typiskt 
exempel. Motorn är då en mekanisk effektförstärkare 
av mänsklig rörelse. I dessa tillämpningar krävs ofta 
ingen annan återkoppling än ögats uppfattning. 
Vanligast är dock att ett programmerbart styrsystem 
kommenderar motorn att flytta sig mellan olika 
positioner. Bl.a. verktygsmaskiner, industri-robotar och 
kapningsutrustningar använder denna teknik. 
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Fördelar och nackdelar 
I det här avsnittet går vi igenom fördelar och nackdelar hos de tre vanligaste motortyperna. De uppräknade 
egenskaperna kan vara mer eller mindre utpräglade, då det kan skilja en hel del mellan olika motorserier och 
tillverkare. 

Den borstförsedda likströmsmotorn 

Fördelar 
• Beprövad Den borstförsedda likströmsmotorn är 

en sedan länge känd konstruktion som tillverkas i 
många olika utföranden med varierande egen-
skaper. 

• Mjuk gång 
• Hög verkningsgrad i hela vartalsområdet Borst-

motorer har oftast ett högt förhållande mellan 
topp- och kontinuerligt vridmoment, och med rätt 
inställt drivdon kan konstant moment erhållas i 
hela varvtalsområdet. God verkningsgrad vid 
högre varvtal. 

• Ekonomisk Automatiskt tillverkade motorer i 
grundutförande utan högprestandamagneter kan 
erbjudas till låga priser. Drivdonen är också 
enklare och därmed billigare än till stegmotorer 
och borstlösa. 

• Tyst Det mekaniska oljudet är mycket lägre än hos 
en stegmotordrift. 

 

Nackdelar 

• Förslitning Den mekaniska konstruktionen med 
kommutator och kolborstar begränsar livslängden 
och ökar underhållskostnaderna. Den faktiska 
livslängden för kolborstarna beror på materialval, 
hur väl genomarbetad kostruktionen är med 
avseende på god kommutering (låg gnistbildning 
vid drift) och inte minst hur den används i 
tillämpningen. Upprepade starter och stopp med 
högt lastmoment och högt varvtal eller drift i låg 
temperatur då luftens relativa fuktighet är mycket 
låg (ingen smörjning med vattenmolekyler) bidrar 
till att reducera livslängden. 

• Gnistbildning Då det vid kommutering uppstår 
gnistor i mer eller mindre omfattning är den 
borstförsedda likströmsmotorn olämplig för 
tillämpningar i explosiva miljöer. 

• Elektriska störningar Kommutering med kolborst-
ar skapar en del elektriska störningar, som måste 
minskas med någon lämplig avstörningsmetod. 

Stegmotorn 
Fördelar 

• Låga kostnader Enkel och robust uppbyggnad, 
låga eller inga underhållskostnader. Förhållandevis 
lågt inköpspris. Idealisk för positionering Behöver 
till skillnad från övriga motortyper ingen 
rotorlägesgivare i positioneringsdrifter.  

• Högt moment vid låga varv. Vid låga varvtal har 
stegmotorn, i förhållande till sin fysiska storlek, ett 
mycket högt vridmoment. 

 

Nackdelar 

• Ljud Eftersom motorn drivs med ett elektriskt 
pulståg uppstår momentpulsationer som bl a ger 
upphov till oljud. 

• Resonans Vid vissa frekvenser på puls-tåget kan 
man få resonansproblem som resulterar uteblivet 
vridmoment och förlorad position. 

• Lågt moment vid höga varv.  Moment-
varvtalskurvan visar ett med ökat varvtal fallande 
vridmoment. Det är viktigt då man väljer 
stegmotor att dimensionera efter tillämpningens 
momentbehov i hela varvtalsområdet, annars 
riskeras att motorn stannar eller tappar position. I 
positioneringsdrifter med stegmotorer har man 
vanligtvis inte någon rotorlägesgivare så 
drifttillstånd då positionen går förlorad är 
förödande för tillämpningen.  
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Den borstlösa likströmsmotorn 

Fördelar 

• Tyst Ingen pulsresonans, inget mekaniskt oljud. 

• Lättkyld Effektförlusterna som till största delen 
uppstår i statorpaketet kan enkelt kylas. 

• Effektiv Den borstlösa likströmsmotorn har 
vanligtvis ett högt förhållande mellan topp- och 
kontinuerligt vridmoment. De har också i 
allmänhet mycket högt vridmoment i förhållande 
till tröghetsmomentet, en egenskap som gjort att de 
i dag dominerar i snabba servodrifter. 

• Passar överallt Då kolborstar helt saknas finns inte 
längre några tillämpningar som är uteslutna. 
Borstlösa motorer passar utmärkt för tillämpningar 
med mycket högt varvtal, snabba starter och stopp 
samt kan arbeta i både vakuum och explosiva 
miljöer. 

 

Nackdelar 

• Magnetmaterial För att kunna utnyttja motors alla 
goda elektriska egenskaper vill man också att 
motorns eget tröghetsmoment skall vara lågt 
varför den oftast bestyckas med mycket 
högklassigt magnetmaterial (kobolt-samarium 
eller järn-neodym). 

• Tillverkning Rotordiametern blir liten och därmed 
ett lågt tröghetsmoment, tyvärr ökar kostnaden då 
dessa magnetmaterial kostar mer än magneter i 
något ferritmaterial. Då rotorn gjorts lång med 
liten diameter blir också statorpaketets längre och 
diameter liten. Detta medför att det är mer arbets-
intensivt och kostsamt att lägga in  lindnings-
härvorna i statorpaketet. 

• Drivelektronik För att driva motorn krävs att man 
förser rotoraxeln med någon form av 
rotorlägesgivare som används för att styra 
kommuteringen. Denna givare samt en mer 
komplicerad drivelektronik ökar kostnaden för ett 
komplett drivpaket. 

 

Linjärmotorn (synkrontyp)  
Fördelar 

• Hög hastighet, upp till 10 m/s 

• Tyst Inga mekaniska oljud 
• Hög upplösning Kan förses med högupplösande 

linjära pulsgivare för positionering med 
mikrometernoggrannhet.  

• Inget spel. Driften innehåller inga komponenter 
som kan ge mekaniskt spel. 

 

Nackdelar 

• Magnetmaterial För att motorns goda egenskaper 
ska kunna utnyttjas måste den bestyckas med 
högklassigt magnetmaterial. 

• Skala och linjärlager Vid höga hastigheter och hög 
upplösning måste den linjära pulsgivaren hålla 
samma klass som önskad noggrannhet. 

• Kapsling Måste förses med yttre kapsling när den 
ska användas i svåra miljöer. 
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Elmotorservon  William Sandqvist  william@kth.se 

Rörelsestyrning, digitalt positionsservo 

 
Blockschema över den principiella uppbyggnaden av ett digitalt positionsservo.  
De gråmarkerade blocken är realiserade i form av ett datorprogram. 

Vid rörelsestyrning gäller det att förflytta en last från en punkt till en annan, och ofta 
så snabbt som möjligt. Elmotorns roterande rörelse görs i allmänhet om till en linjär 
rörelse. Ett digitalt positionsservo består i princip av en dator som styr en elmotor 
med hjälp av ett drivsteg (ofta en H-brygga), utifrån information om motoraxelns 
position från en givare. 

 

När positionsservot får en order om en förändring av positionen, beräknas först en 
hastighetsprofil som kombinerar förutbestämde maxvärden på 
acceleration/retardation amax och hastighet vmax fram till målet, som är den nya 
positionen. Positionen x är hastighetens tidsintegral, så utfrån en hastighetsprofil kan 
en positionsprofil beräknas. Denna positionsprofil lagras som en tabell i datorn. 

Rent numeriskt får man fram positionsvärdena som den ackumulerade summan av hastighetsvärdena 
(multilicerat med samplingsperiodtiden Tsampl).  

Rörelsen sker sedan genom att datorn hela tiden försöker manövrera motorn så att 
positionen överenstämmer med tabellvärdena.  
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Hjärtat i datorn är en realtids-klocka, en sk "tick clock", som med jämna mellanrum  
( samplingstillfälle ) kör datorns styrprogram (tex varje ms).  

Ett vanligt utförande av styrprogrammet är i form av en sk PID-regulator. För ett 
digitalt system innebär denna regulatorprincip att man vid varje samplingstillfälle 
"tick" n, mäter positionsfelet e(n) och utifrån detta beräknar den spänning UA(n + 1), 
som motorn skall få i det följande samplingsintervallet (n + 1). Beräkningen av UA(n 
+ 1) sker med följande uttryck: 

 

KP, KI, och KD är koefficienterna för PID-regleringen. 

• Den första termen, den proportionella termen, ger motorn ett återställande moment (dvs ett 
moment riktat så att det motverkar positionsfelet) som är proportionellt mot positionsfelet, 
precis som en fjäder som lyder Hooks lag.  

• Den andra termen, integrationstermen, ger motorn ett återställande moment som växer med 
tiden så länge positionsfelet består. Därmed säkerställs att positionsfelet kan bli 0. Detta 
hjälper systemet att motstå ett konstant lastmoment. (Tex beroende på lastens tyngd).  

• Den tredje termen, derivationstermen, ger motorn ett återställande moment som är 
proportionellt mot hur snabbt positionsfelet ändrar sig. Den fungerar precis som en viskös 
dämpare. (Jämför med stötdämparna på en bil).  

För att bekvämt kunna utföra denna beräkning bör man programmera i något 
högnivåspråk så att man får tillgång till flyttalsoperationer för multiplikation, division, 
addition och subtraktion. 

Observera! Samplingstiden Tsampl ingår både i utrycket med KI och i utrycket med KD. 
Om man ändrar samplingstiden måste man således även ändra PID-regulatorns 
konstanter. Det är därför viktigt med en fast och stabil samplingsfrekvens i datorn. 
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Kaskadreglering 

 
Blockschema över vanligt utförande av ett digitalt positionsservo. De gråmarkerade blocken är realiserade 
i form av ett datorprogram. Regulatorn består av tre olika regulatorer i följd, i kaskad.  

De allra flesta elmotorservon tillämpar en reglerprincip som brukar kallas för 
Kaskadreglering, med tre olika regulatorer i följd. Kaskadregleringen ger mycket 
bättre prestanda än om man bara använder en regulator. 

Den första reglerslingan kallas för Strömregulatorn. Hos en likströmsmotor råder 
proportionalitet mellan avgivet moment och ström. Mäter man motorströmmen, så vet 
man således hur stort motorns belastningsmoment är. Om belastningsmomentet 
plötsligt förändras kan strömregulatorn upptäcka det och kompensera motorn för 
detta. Strömregulatorn är snabb, av typ P-regulator. Den kopplas in vid varje 
samplingstillfälle, och hinner därför korrigera motorns hastighet vid 
momentfluktationer.  
En annan uppgift för strömregulatorn är strömbegränsning så att motorströmmen hålls 
inom tillåtna värden. Vid snabba förflyttningar kommer strömbegränsningen att 
inträda. Strömmen hålls då konstant. Då blir moment och acceleration konstanta. 

Nästa reglerslinga kallas för Varvtalsregulatorn  (eller hastighetsregulatorn vid linjär 
rörelse). På motorns axel finns en hastighetsgivare monterad tex pulsgiv-
are/takogenerator/resolver med R/D-omvandlare och hastighetsutgång. Denna 
reglerslinga kopplas in mer sällan än strömregulatorn (kanske vid vart tionde 
samplingsintervall?). Reglerslingan aktiveras när motorns hastighet/varvtal ska 
förändras. Regulatorn är av PI-typ så att den hela tiden "finjusterar" motorns 
varvtal/hastighet.  
Om det gäller ett hastighets/varvtals-servo så är styrningen klar i och med dessa två 
beskrivna reglerslingor.  

Ett positiosservo har även en tredje överordnad reglerslinga, Positionsregulatorn. 
Detta är den långsammaste reglerslingan (den kanske kopplas in vid vart hundrade 
samplingstillfälle?). Den "finjusterar" positionen, efter det att de övriga regulatorerna 
har hunnit föra servot i närheten av målet (eller delmålet). Som positionsgivare på 
motoraxeln används tex pulsgivare/kodgivare/resolver. Det kan mycket väl vara 
samma givare som hastighetsregulatorn använder, men i så fall sker en "omvandling" 
av hastighetsignalen till en positionsignal.  
Regulatorn är av PID-typ, eller av mer avancerad typ.  

När positionsservot får en order om en snabb förändring av positionen, kommer 
förflyttningen i allmänhet att först ske med konstant acceleration tills maxhastigheten 
uppnås, därefter med konstant hastighet. I praktiken följer således servot den 
"vanliga" hastighetsprofilen.  
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Beräkningsexempel 

 

Hur rör sig en robot? Svar: ryckigt! 

Hastighetsprofil 

Den oftast använda rörelsen har en hastighetsprofil som består av tre delar.  

I  konstant acceleration med amax till vmax  
II  konstant hastighet med vmax  
III  konstant retardation med -amax till målet  

Maximal acceleration och hastighet 

 

Acceleration och retardation kräver att motorn avger ett moment. (För att övervinna 
tröghetsmomentet). Eftersom momentet är proportionellt mot motorströmmen är det 
därför de elektroniska drivkretsarnas förmåga att leverera ström som kommer att 
avgöra hur stor acceleration amax som är möjlig.  

Motorns varvtal är proportionellt mot spänningen. Den maximala hastigheten vmax 
begränsas därför av den spänning som de elektroniska drivkretsarna kan leverera.  

Beräkning av hastighetsprofilen 
Antag att: 

• ett servo med linjär rörelse ska röra sig 2 m, x = 2000 [mm].  

• max acceleration är a = 200 [mm/s2]  

• max hastighet är v = 400 [mm/s]  

Hur lång tid tar rörelsen till målet ( x = 2000 [mm] )? 

För den första ( I ) och den sista ( III ) delen av kurvan gäller konstant 
acceleration/retardation: 



 27

v = a⋅t → t = v/a = vmax / amax = 400/200 = 2 [s]  

x = t⋅vmed = t⋅ ( vmax - 0 ) /2 = 2⋅400/2 = 400 [mm]  

Sträckorna I och III är 2⋅400 = 800 [mm], och tar tiden 2⋅2= 4 [s].  

Sträckan II är 2000 - 800 = 1200 [mm], och sker med konstant hastighet vmax 
t = x / v = 1200/400 = 3 [s].  

Totalt tar rörelsen 3 + 4 = 7 [s]. 
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Borstlösa PM-motorer  William Sandqvist  william@kth.se 

Likströmsmotorns ankarlindning och 
kommutator 
Den klassiska borstförsedda likströmsmotorn (PMDC) har funnits sedan 1800-talets 
slut. Dess funktion har beskrivits i annat sammanhang. Vi ska här titta lite närmare på 
principen för kommutering. Den ursprungliga ankarlindningen kallades för Grammes 
ring, och bestod av en spole lindad runt en järnring. Strömmen ansluts till spolen med 
två borstar som placerats i rät vinkel i förhållande till motorns permanenta magnetfält. 
Spolens ström och motorns permanenta magnetfält ger upphov till en kraft som vrider 
spolen, men eftersom borstarna hela tiden gör kontakt med "nya" lindningsvarv så 
kommer ringen med spolen att rotera utan att spolens magnetfält följer med. Den räta 
vinkeln mellan magnetfältet och strömmen ger motorn maximalt och konstant 
vridmoment. 
Dagens likströmsmotorer har ankarlindningar med andra och effektivare utföranden, 
men de arbetar fortfarande efter samma kommuteringsprincip.  

  
 
Dagens likströmsmotorer kommuteras efter samma principer som "Grammes ring",  
men utförandet av ankarlindningen är mycket effektivare. 

Både varvtal och vridmoment kan styras enkelt 
och exakt, vilket har lett till att den borstförsedda 
likströmsmotorn används som servomotor i 
många krävande tillämpningar.  

En nackdel är dock den kraftiga gnistbildning 
som blir mellan borstarna och kommutatorn. 
Gnistorna ger upphov till skador på 
kommutatorn, och förslitning av borstarna. 
Likströmsmotorn har därför ett inneboende 
underhållsproblem.  

 

 



 30

BLDC-motorn 

 
Till vänster den vanliga borstförsedda PMDC-motorn, till höger den borstlösa BLDC-motorn. 

Med elektronisk kommutering kan man undvika gnistbildning i motorn. Genom att 
vända motorn "ut och in", med permanentmagneterna på rotorn och lindningarna i 
statorn, slipper man överföra ström till rotorn.  
Sådana "elektroniskt kommuterade" småmotorer har funnits sedan 1980-talet. 
Inkopplingen av lindningarna sker med halvledarswitchar (transistorer) och rotorns 
vinkel avkänns med magnetfältskänsliga Hall-givare.  

Ytterligare en fördel med att placera lindningarna i statorn är att det går enklare att 
kyla bort effektförluster från den stillastående statorn än från rotorn.  

Uppbyggnad 

 

 

 

BLDC-motorns uppbyggnad. BLDC-motorns kommutering. Rotorns vinkelläge 
avkänns med Hall-givare som styr inkopplingen av 
statorns "trefaslindning". 

Rotorns position känns av med hjälp av magnetfältskänsliga Hall-givare. 
Informationen från Hall-givarna matas till ett logiknät som kopplar om strömmen till 
lindningarna vid fasta rotorpositioner på ett sådant sätt att motorn roterar.  
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Den elektroniska kommuteringen 

   

Elektronisk kommutering. Sex halvledarswitchar hackar upp en likspänning till pulser. Jämför med en 
trefasspänning. 

Med hjälp av sex switchar (av halvledartyp) kan en likspänning "hackas" upp till 
pulser som liknar en trefasspänning. (En vanlig trefasspänning har ritats in i figuren 
för jämförelse). Switchsekvensen består av sex steg. Switcharna styrs så att det i varje 
ögonblick är två switchar i olika grenar som är inkopplade, en till anslutningsspän-
ningen och en till jord. Den tredje grenen är "urkopplad".  

Huvudspänning 
Som för en trefasspänning skulle man här kunna tala om "huvudspänningarna" mellan 
A B och C, UAB UBC och UCA, de har matningspänningen U som amplitud.  

Fasspänning 
Antag att man delar spänningskällan i två lika delar och 
definierar en nollpunkt vid U/2, man kan då tala om 
"fasspänningar" mellan A B C och noll. Figuren visar 
spänningarna UA0 UB0 och UC0. "Fasspänningarna" har 
amplituden U/2. Ansluter man en (symmetrisk) Y-kopplad last 
kommer lastens nollpunkt alltid att ligga inkopplad 
mittemellan en fasspänning som är på anslutningsspännings-
nivå och en som är på jord, det vill säga på spänningen U/2. 
Precis som vid sinusformade trefasspänningar blir därför 
nolledaren onödig!  
(Även vår uppdelning av spänningskällan i två halvor är 
onödig).  
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Momentvariationer (torque ripple)  
BLDC-motorns lindningar matas med konstanta fyrkantformade strömpulser. Den ström I som tas från 
spänningskällan är summan av dessa strömpulser, och den blir i varje ögonblick konstant. Motorns 
moment blir därför i teorin jämnt.  
I praktiken måste dock strömmen byta väg genom lindningarna vid varje omkoppling. Eftersom 
motorlindningarna består av induktanser, som ju "motsätter sig" strömändringar, kommer 
lindningsströmmarna inte att kunna få exakt fyrkantform. Detta ger upphov till ett "ryckigt" moment 
hos motorn ( torque ripple ). Detta kan vara störande, speciellt vid låga varvtal.  

 
Strömpulserna roterar BLDC-motorn. 

I de flesta tillämpningar utjämnas denna ryckighet av motorns och lastens 
tröghetsmoment. BLDC-motorn är idag en mycket vanlig motor för enklare 
tillämpningar som tex varvtalsstyrda fläktar och pumpar. 
BLDC-motorn levereras ofta med inmonterad elektronik. Den kan då direkt ersätta en 
PMDC-motor i en äldre utrustning.  
Om man behöver ett jämnt och konstant vridmoment bör man i stället använda en 
PMSM-motor. Den kräver dock en betydligt mer avancerad elektrisk styrning.  

   
Två BLDC-motorer som används i en persondator. Kylfläkten och diskettenheten. 
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Motorkonstanterna 
Motorns spänningskonstant brukar kallas för KB (där B står för Backemf, 
generatoremk). Precis som för den vanliga likströmsmotorn ger denna konstant 
sambandet mellan likspänning och tomgångsvarvtal. Har man en motor med inbyggd 
elektronik, mäter man upp spänningskonstanten genom att provköra motorn på 
tomgång och bilda kvoten mellan anslutningsspänningen UD ( likspänningen ) och det 
resulterande tomgångsvarvtalet ( på samma sätt som för PMDC-motorn ). ”DC-
mätning”.  
Har man en motor utan elektronik, låter man motorn rotera som generator med ett 
givet varvtal n [rpm] och mäter upp den växelspänning som induceras mellan två 
anslutningsledningar. Tex med en scopemeter (PEAK-MAX). Den inducerade spän-
ningen får en sinusliknande form, och det är spänningens toppvärde som motsvarar 
den anslutna likspänningen vid motordrift. ”AC-mätning”. 
 

 

 

 

 

 
Motorns momentkonstant KT ( T står för Torque, moment ) anger förhållandet 
mellan avgivet moment M och den likström I som tas från spänningskällan. 

 
Statorns resistans R och induktans L mäter man mellan två anslutningsledningar 
(phase-phase). Det är denna väg genom två seriekopplade lindningar som strömmen 
normalt tar. Vid beräkningar motsvarar R och L PMDC-motorns RA och LA från 
ankarlindningen.  

Med dessa konstanter beräknar man 
moment och varvtal för BLDC-motorn 
på samma sätt som för PMDC-motorn. 
De båda konstanterna KB och KT är inte 
oberoende av varandra. KT kan beräknas 
ur KB. 
 (termen 60/2π är omräkningsfaktorn 
mellan V/rpm och V/rad/s) 

 

Eftersom man kan använda exakt samma beräkningsmetoder som för 
likströmsmotorer är det motiverat att kalla BLDC-motorn för en "borstlös 
likströmsmotor" trots att det ju är uppenbart att det handlar om ett slags 
växelströmsmotor.  
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PMSM-motorn 

 
PMSM-motorn liknar BLDC-motorn. Samma figur illustrerar båda motorerna. 

PMSM-motorn. Till det yttre liknar den permanentmagnetiserade synkronmotorn den 
tidigare beskrivna BLDC-motorn (figuren visar samma bild som för BLDC-motorn), 
men den har sitt ursprung i växelströmsmatade synkronmotorer. Den skiljer sig från 
BLDC-motorn i utformning av rotormagneter, statorlindningar och styrning.  

 
Pseudo-sinus PWM-signal. Pulsernas medelvärden följer en sinuskurva. 

BLDC-motorn får sitt konstanta moment genom att man försöker mata lindningarna 
med konstanta strömpulser. I PMSM-motorn använder man i stället "sinusformade" 
trefas-strömmar (egentligen Pseudo-sinus, sinus tillverkad med PWM-teknik). Med 
sinusformade strömmar blir den totala ögonblickseffekten till en trefaslast konstant. 
Tillämpat på en motor ger detta ett konstant och mycket jämnt moment.  

 
Om man matar en symmetrisk trefaslast med sinusformade strömmar blir summan av 
ögonblickseffekterna konstant. 
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PMSM-motorn och dess matningsdon 

 
Blockschema över PMSM-motor med matningsdon. 

PMSM-motorn behöver ett matningsdon med en avancerad styrenhet för att rotera. 
Matningsdonet består i princip av följande block:  

• Likriktare. Matningsdonet ansluts till enfas eller trefas nätspänning.  

• Mellanled. I princip en kondensator som filtrerar den likriktade växelspänningen.  

• Växelriktare. Likspänningen omvandlas till trefas sinusformad växelström.  

• Statorlindning. PMSM-motorn har en Y-kopplad trefaslindning.  

• Rotor. Rotorns permanentmagneter utformas så att det magnetiska flödet blir "sinusfördelat" 
runt omkretsen. Rotorn kan förses med fler magnetpoler än två (två poler är ett Nord-Syd-
polpar). Verkan av detta blir en elektrisk nedväxling av motorns varvtal.  

• Vinkelgivare. Styrenheten behöver noggrann information om rotorns vinkel-läge. En 
pulsgivare eller en resolver används till detta.  

• Styrenhet. Utifrån information om PMSM-motorns vinkel-läge ställer styrenheten 
kontinuerligt in växelriktaren, för att uppfylla en "styrlag".  
("Styrlagen" innebär att motorströmmen och den inducerade generatoremken ligger i fas - 
denna strategi ger det maximala momentet)  

Likriktare och mellanled  
 

 

Matningsdonet kan i allmänhet anslutas till enfas eller trefas växelströmsnät. Likriktaren laddar upp 
mellanledskondensatorn till nätets toppspänning. 

Matningsdonet kan anslutas till trefas eller enfasnät. Mellanledet består av en "stor" 
kondensator. Med stor kondensator menas att den laddas upp till växelspänningens 
toppvärde, och att den kan leverera motorströmmen utan att laddas ur nämvärt innan 
den åter laddas upp. 



 36

a) visar trefaslikriktaren. Den består av tre dioder som "väljer ut" den för ögonblicket 
mest positiva av de tre faserna, och tre andra dioder som "väljer ut" den mest 
negativa. Mellanledskondensatorn är ansluten mellan dessa spänningar och laddas upp 
till huvudspänningens toppvärde. 
Om trefasspänningen (huvudspänningen) är 400 V kommer således 
mellanledsspänningen att bli en 400⋅1,414 = 566 V likspänning.  

b) visar enfaslikriktaren. Den består av den Graetzbryggan, men här ritad på sådant 
sätt att det framgår att den egentligen är ett specialfall av trefaslikriktaren där man 
uteslutit en av grenarna. Samma likriktare kan således användas till både trefas och 
enfas. 
Om enfasspänningen är 230 V kommer mellanledsspänningen att bli en 230⋅1,414 
= 325 V.  

Växelriktaren   
Växelriktaren "hackar upp" mellanledsspänningen till en trefasspänning för PMSY-
motorn. Huvudspänningens toppvärde blir lika med mellanledsspänningen,   ÛH = UD.  
Om mellanledsspänningen är 566 V blir PMSM-motorns trefasspänning (huvud-
spänningen) 566/1,414 = 400 V. Om man utgått från en trefas växelspänning på 
400 V, så har man således efter växelriktaren fått tillbaks denna (vi har då bortsett 
från förluster). Den viktiga skillnaden är att styrenheten nu godtyckligt kan förändra 
spänningens frekvens eller sänka dess amplitud.  

 
Växelriktaren levererar sinusformade trefasströmmar till PMSM-motorn. 

Rotorns poltal 
Rotormagneten kan bestå av många magnetpolspar. Man talar om poltalet p som är ett 
jämnt heltal 2, 4, 6 ... (man borde kanske egentligen tala om "polpartal"). Effekten av 
ett utökat antal poler blir en nedväxling av det mekaniska varvtalet.  
Elektriska motorer har höga varvtal och låga moment, medan de mekaniska 
tillämpningarna ofta behöver låga varvtal och höga moment. Vid så kallad direktdrift 
låter man en motor med högt poltal driva en last utan mellanliggande växel.  
Den elektriska nedväxlingen sker utan förluster och utan förslitning av mekaniska 
delar. 

Vinkelgivare 
Vinkelgivarna beskrivs i boken Mätgivare (Studentlitteratur ISBN: 9144000545). 
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Enfasig modell av PMSM-motorn 

Ett vanligt betraktelsesätt inom trefastekniken är att studera kretsarna "per fas", att 
återföra trefasproblem till enfas. Eftersom PMSM-motorns stator är Y-kopplad kan 
man se den som tre enfaslindningar, och genomföra beräkningarna med en av dem.  

Motorkonstanter  
Motorkonstanterna brukar anges efter det sätt som de enklast mäts upp på, utan 
hänsyn till att de ska användas i en enfasig beräkningsmodell. 
Spänningskonstanten KE mäts som huvudspänning mellan två anslutningsledningar 
(effektivvärde VAC). Till en enfasig modell behöver man därför dividera konstanten 
med roten ur tre. Statorlindningens resistans R och induktans L mäts också mellan två 
anslutningar, och får därför dubbelt så höga värden som "per fas".  

 
Så här brukar PMSM-motorns konstanter definieras. 

Enfasig modell 
En modell av faslindningen består av en emk, generatoremken, i serie med en 
lindningsresistans och en lindningsinduktans. Generatoremken beräknas ur varvtalet n 
och spänningskonstanten KE. Eftersom spänningskonstanten gäller vid huvudspänning 
delar vi här med roten ur tre för att få "per fas".  
Lindningen genomflytes av en växelström med effektivvärdet I och vinkelfrekvensen 
ωel. Motorn kan ha högre poltal än p = 2, då blir den elektriska vinkelfrekvensen 
högre än motoraxelns mekaniska vinkelfrekvens ωmek. 

 

För att få maximal effekt ur motorn ser styrenheten till att generatoremken EF och 
strömmen I alltid är i fas. Det är detta som är "styrlagen". Axeleffekten blir:  

Pmek = 3EFI  (totalt för tre faser). 

Strömmen ger upphov till växelspänningsfall över lindningsresistansen och 
lindningsinduktansen. Observera att alla spänningarna måste adderas som visare!  
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PMSM-motorns enfasiga modell. 

Fasspänningen UF tas från mellanledet. Växelriktaren använder UD till att skapa 
huvudspänningens toppvärde, så här behöver man dividera med både roten ur två och 
roten ur tre för att få fasspänningens effektivvärde.  

 

Motorkonstanterna KE och KT är inte oberoende av varandra. Spänningskonstanten är 
angiven på sådant sätt att man här behöver räkna om mellan huvudspänning och 
fasspänning och mellan varv/minut och radianer/sekund.  

 
 



 39

Beräkningsexempel med PMSM-motor 

 
Servoförstärkare med PMSM-motor. 

Antag att man har införskaffat en PMSM-motor och ett matningsdon (en sk. 
servoförstärkare). 

Matningsdonet kan anslutas till trefas eller enfas. Trefas huvudspänning är 400 V och 
fasspänningen är 230 V.  
Mellanledsspänningen blir således 230⋅1,414 = 325 V eller 400⋅1,414 = 566 V, 
beroende på anslutningssätt. 
Matningsdonet kan leverera strömmen 1,5 A.  

PMSM-motorn har märkmomentet 1,5 Nm. Poltalet p = 6.  
KE = 54 mVmin   (0,054 V/rpm)  
KT = 0,96 Nm/A  
R = 15,5 Ω   (Phase-Phase)  
L = 30 mH   (Phase-Phase)  

Önskemålet är att motorn ska utveckla vridmomentet  M = 1 Nm vid varvtalet  n = 
5000 rpm.  

• Räcker servoförstärkarens ström till det önskade momentet?  

• Räcker servoförstärkarens spänning till det önskade varvtalet?  

• Måste man dra fram trefas till servoförstärkaren? Kan man klara sig med en enfasig 
anslutning?  

Låt oss börja med att kontrollera om vi uppfattat de uppgivna motorkonstanterna rätt. 
KT är angiven till 0,96 Nm/A, men momentkonstanten ska ju också kunna beräknas ur 
KE. 

 

Konstanterna stämmer tydligen inte helt överens med "teorin" (men detta är ganska 
vanligt ...). 

Motorströmmen är proportionell mot belastningsmomentet. I = M/KT = 1/0,96 = 
1,04 A.  
Servoförstärkaren kan leverera 1,5 A och det räcker med marginal till det önskade 
momentet.  

För att beräkna spänningsbehovet behöver man summera alla spänningarna (som 
visare) i den enfasiga modellen.  
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Studera visardiagrammet. UL är vinkelrät mot UR och EF. Spänningarna kan 
summeras med Pythagoras sats.  

 
Slutligen räknar vi ut vilken mellanledsspänning detta motsvarar.  

 

Slutsatsen blir att motorn tillsammans med servoförstärkaren klarar av det önskade 
driftfallet vid en trefasig anslutning (566 > 406), men att spänningen inte räcker till 
om servoförstärkaren ansluts enfasigt (325 < 406).  
Vi får väl hoppas att det inte är så lång väg till närmaste elcentral med trefas!  

 

PMSM-motorns starka sidor 

• Hög verkningsgrad. Förluster bara i statorlindningen där de enkelt kan kylas bort. Rotorn har 
små förluster eftersom den består av permanentmagneter.  

• Enkelt att styra varvtal och moment.  

• Jämnt och vibrationsfritt vridmoment.  

• Inga slitagedelar - lång livslängd och enkelt underhåll.  

• Inbyggd vinkelgivare. Den inbyggda vinkelgivaren som krävs för styrningen (en resolver eller 
pulsgivare), är en fördel - inte en nackdel, eftersom den även kan användas som 
positionsgivare i servotillämpningar.  

Det är lätt att utbrista:   Bättre än så här blir det inte ... 
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Stepper Motor Technology  

http://www.danahermotion.com/ 
( Airpax_Catalog_Idx.pdf  sid 2-9 )  för  Givare och Ställdon,   KTH IL1390 
 
The stepper motor is a device used to convert 
electrical pulses into discrete mechanical 
rotational movements. The Thomson Airpax 
Mechatronics stepper motors described in this 
guide are 2-phase permanent magnet (PM) 
motors which provide discrete angular movement 
every time the polarity of a winding is changed. 

CONSTRUCTION 
In a typical motor, electrical power is applied to 
two coils. Two stator cups formed around each of 
these coils, with pole pairs mechanically displaced 
by 1/2 a pole pitch, become alternately energized 
North and South magnetic poles. Between the two 
stator-coil pairs, the displacement is 1/4 of a pole 
pitch. 

The permanent magnet rotor is magnetized with 
the same number of pole pairs as contained by 
the stator-coil section. 

 

Figure 1: Cutaway 2 ∅ — Permanent Magnet 
Stepper Motor. 

Interaction between the rotor and stator (opposite 
poles attracting and likes repelling) causes the 
rotor to move 1/4 of a pole pitch per winding 
polarity change. A 2-phase motor with 12 pole 
pairs per stator-coil section would thus move 48 
steps per revolution or 7.5° per step.  

ELECTRICAL INPUT 

The normal electrical input is a 4-step switching 
sequence as is shown in Figure 2. 

 

Figure 2: Schematic — 4-Step Switching 
Sequence. 

Continuing the sequence causes the rotor to rotate 
forward. Reversing the sequence reverses the 
direction of rotation. Thus, the stepper motor can 
be easily controlled by a pulse input drive which 
can be a 2-flip-flop logic circuit operated either 
open or closed loop. Operated at a fixed 
frequency, the electrical input to the motor is a 2-
phase 90° shifted square wave as shown below in 
Fig. 3. 

 

Figure 3: Voltage Wave Form — Fixed 
Frequency 4-Step Sequence. 

Since each step of the rotor can be controlled by a 
pulse input to a drive circuit, the stepper motor 
used with modern digital circuits, microprocessors 
and transistors provides accurate speed and 
position control along with long life and reliability. 
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STEP ANGLE 
Step angles for steppers are available in a range 
from .72° to 90°. Standard step angles for 
Thomson Airpax steppers are: 
3.6º — 100 steps per rev. 
7.5° — 48 steps per rev. 
15° — 24 steps per rev. 
18° — 20 steps per rev. 
A movement of any multiple of these angles is 
possible. For example, six steps of a 15° 
stepper motor would give a movement of 90°. 

ACCURACY 
A 7.5° stepper motor, either under a load or no 
load condition, will have a step-to-step accuracy 
of 6.6% or 0.5º. This error is noncumulative so 
that even after making a full revolution, the 
position of the rotor shaft will be 360º ± 0.5º. The 
step error is noncumulative. It averages out to 
zero within a 4-step sequence which 
corresponds to 360 electrical degrees. A 
particular step characteristic of the 4-step is to 
sequence repeatedly using the same coil, 
magnetic polarity and flux path. Thus, the most 
accurate movement would be to step in 
multiples of four, since electrical and magnetic 
imbalances are eliminated. Increased accuracy 
also results from movements which are 
multiples of two steps. 
Keeping this in mind, positioning applications 
should use 2 or 4 steps (or multiples thereof) for 
each desired measured increment, wherever 
possible. 

TORQUE 
The torque produced by a specific stepper motor 
depends on several factors: 
1. The Step Rate 
2. The Drive Current Supplied to the Windings 
3. The Drive Design 

HOLDING TORQUE 
At standstill (zero steps/sec and rated current), 
the torque required to deflect the rotor a full step 
is called the holding torque. Normally, the 
holding torque is higher than the running torque 
and, thus, acts as a strong brake in holding a 
load. Since deflection varies with load, the 
higher the holding torque the more accurate the 
position will be held. Note in the curve below in 
Fig. 4, that a 2-step deflection corresponding to 
a phase displacement of 180, results in zero 
torque. A 1-step plus or minus displacement 
represents the initial lag that occurs when the 
motor is given a step command. 

 
Figure 4: Torque Deflection.  

RESIDUAL TORQUE 
The non-energized detent torque of a permanent 
magnet stepper motor is called residual torque. A 
result of the permanent magnet flux and bearing 
friction, it has a value of approximately 1/10 the 
holding torque. This characteristic of PM steppers is 
useful in holding a load in the proper position even 
when the motor is de-energized. The position, how-
ever, will not be held as accurately as when the 
motor is energized. 

DYNAMIC TORQUE 
A typical torque versus step rate (speed) character-
istic curve is shown in Figure 5. 

 
Figure 5: Torque/Speed — (Thomson Airpax 
57L048B L/R Stepper). 
The PULL IN curve shows what torque load the 
motor can start and stop without loss of a step when 
started and stopped at a constant step or pulse rate. 
The PULL OUT curve is the torque available when 
the motor is slowly accelerated to the operating rate. 
It is thus the actual dynamic torque produced by the 
motor. The difference between the PULL IN and 
PULL OUT torque curves is the torque lost due to 
accelerating the motor rotor inertia. 

The torque/speed characteristic curves are key 
to selecting the right motor and control drive 

method for a specific application. 
Note: In order to properly analyze application re-
quirements, the load torque must be defined as 
being either Frictional and/or Inertial. 
 

 



 43

 
Use the PULL IN curve if the control circuit 

provides no acceleration and the load is 
frictional only. 

Example: Frictional Torque Load. Using a torque 
wrench, a frictional load is measured to be 25 
mN•m (3.54 oz-in). It is desired to move this 
load 67.5° in .06 sec or less. 
Solution: 

1. If a 7.5° motor is used, then the motor 
would have to take nine steps to move 
67.5°. A rate of v =9/0.06 = 150 steps/sec 
or higher is thus required. 

2. Referring to Fig. 6, the maximum PULL IN 
error rate with a torque of 25 mN•m is 185 
steps/sec. (It is assumed no acceleration 
control is provided.) 

3. Therefore, a 57L048B motor could be used 
at 150 steps per second — allowing a 
safety factor. 

 
Figure 6: Torque/Speed — Frictional Load. 

Use the PULL OUT curve, in conjunction with 
a Torque = Inertia x Acceleration equation 

(T= Jα), when the load is inertial and/or 
acceleration control is provided. 

t

v

∆
∆=α  

In this equation, acceleration or ramping  α = is 
in radians/sec2. 

RAMPING 
Acceleration control or ramping is normally 
accomplished by gating on a voltage controlled 
oscillator (VCO) and associated charging 
capacitor. Varying the RC time constant will give 
different  ramping times. A typical VCO 
acceleration control frequency plot for an 
incremental movement with equal acceleration 
and deceleration time would be as shown in Fig. 
7. 

 
Figure 7: Step Rate/Time.  

Acceleration also may be accomplished by changing 
the timing of the input pulses (frequency). For ex-
ample, the frequency could start at a 1/4 rate, go to 
a 1/2 rate, 3/4 rate and finally the running rate. 

A. Applications where: 
Ramping acceleration or deceleration control 
time is allowed. 

[ ] K
t

v
JT TJ ×

∆
∆

×=⋅mmN  

Where JT = Rotor Interia plus Load Inertia [gm2]  
∆v = Step rate change 
∆t = Time allowed for acceleration in seconds 
K =  2π/(steps/rev)   
K converts steps/sec to radians/sec 
K = 0 .13 for 7.5° — 48 steps/revolution 
K = 0.26 for 15° — 24 steps/revolution 
K = 0.314 for 18° — 20 steps/revolution 
In order to solve an application problem using 
acceleration ramping, it is usually necessary to make 
several estimates according to a procedure similar to 
the one used to solve the following example: 
Example: Frictional Torque Plus Inertial Load with 
Acceleration Control. 
An assembly device must move 4 mm in less than 
0.5 sec. The motor will drive a lead screw through a 
gear ratio. The lead screw and gear ratio were 
selected so that 100 steps of a 7.5° motor = 
4 mm. The total Inertial Load (rotor + gear + screw) 
= 25 x 10-4 g•m2. The Frictional Load = 15 mN•m 

Solution: 

1. Select a stepper motor PULL OUT curve which 
allows a torque in excess of 15 mN•m at a step rate 
greater than v = 100 steps/0.5 sec = 200 steps/sec 
Referring to Fig. 8, determine the maximum possible 
rate (vF) with the frictional load only. 

 

Figure 8: Torque/Speed — Friction Plus Inertia. 
(Thomson Airpax 57L048B L/R Stepper). 
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2. Make a first estimate of a working rate (a 
running rate less than the maximum) and 
determine the torque available to accelerate the 
inertia (excess over TF). 

T1 - TF = 23 - 15 = 8 mN·m 
(torque available for acceleration at 240 
steps/sec) 

3. Using a 60% safety factor 
8 mN•m x .6 = 4.8 mN•m 

calculate ∆t to accelerate. (Refer to Fig. 7). 

t
K

t

v
JT TJ ∆

⋅⋅⋅=×
∆
∆

×=
− 13.02401025 4

 

Therefore, to accelerate ∆t  = 0.16 sec. 
Note: The same amount of time is allowed to de-
celerate. 

4. The number of steps used to accelerate and 
decelerate 

NA + ND = 2·(v/2)· ∆t = v∆τ =240·0.16 = 4 steps 

5. The time to move at the run rate 

∆trun = (NT - (NA +ND))/v = (100-4)/240 = 0.4 sec 

Where NT = Total move of 100 steps 

6. The total time to move is thus 

∆trun + ∆taccel + ∆tdecel = 0.4 + 0.016 + 0.016 = 
0.43s 

This is the first estimate. You may make the 
motor move slower if more safety is desired, or 
faster if you want to optimize it. 

B. Applications where:  
No ramping acceleration or deceleration 
control time is allowed. 

Even though no acceleration time is provided, the 
stepper motor can lag a maximum of two steps or 
180 electrical degrees. If the motor goes from 
zero steps/sec to v steps/sec, the lag time ∆t 
would be 2/v sec. Thus, the torque equation for 
no acceleration or deceleration is: 

[ ] K
v

JT TJ ××=⋅
2

mmN
2

 

Where: 

JT = Rotor Inertia plus Load Inertia  [g⋅m2] 

v = steps/sec 

K =  2π/(steps/rev) 

Example: Friction Plus Inertia – No Acceleration 
Ramping.  
A tape capstan is to be driven by a stepper motor. 
The frictional drag torque (TF) is 15.3 mN•m and the 
inertia of the capstan is 10 x 10-4

 g⋅m2. The capstan 
must rotate in 7.5° increments at a rate of 200 ste ps 
per second. 

Solution: 

Since a torque greater than 15.3 mN⋅m at 200 steps 
per second is needed, consider a 57L048B motor. 

The Total Inertia = Motor Rotor Inertia + Load 
Inertia. 

JT = JR + JL = 34⋅10-4
 + 10⋅10-4 = 44⋅0-4 [g⋅m2] 

1. Since there is no acceleration ramping, use the 
equation: 

mmN4.1113.0
2

200
1044

2

2
4

2

⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅= −K
v

JT TJ
 

2. Total Torque = 

TF + TJ = 15.3 + 11.4 = 26.7 mN⋅m 

3. Refer to the PULL OUT curve Fig. 9, at speed of 
200 pulses per second, where the available torque 
is 35 mN⋅m. Therefore, the 57L048B motor can be 
selected with a safety factor. 

 

Figure 9: Torque/Speed — Friction Plus Inertia. 
(Thomson Airpax 57L048B L/R Stepper).  
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STEP FUNCTION - SINGLE 
STEP 
When a single step of a motor is made, a typical 
response is as shown in Figure 10. 

 

Figure 10: Single Step Response.  
The actual response for a given motor is a function 
of the power input rovided by the drive and the 
load. Increasing the frictional load or adding 
external damping can thus modify this response, if 
it is required. Mechanical dampers (e.g., slip pads 
or plates), or devices such as a fluid coupled 
flywheel can be used, but add to system cost and 
complexity. Electronic damping also can be 
accomplished. Step 
sequencing is altered to cause braking of the rotor, 
thus minimizing overshoot. 

 
Figure 11: Electronically Damped Response. 

STEP FUNCTION - MULTIPLE STEPPING 
Multiple stepping can offer several alternatives. A 
7.5° motor moving 12 steps (90º), or a 15° motor 
moving six steps (90º) to give a 90° output move 
would have less overshoot, be stiffer, and 
relatively more accurate than a motor with a 90° 
step angle. Also, the pulses can be timed to shape 
the velocity of the motion; slow during start, 
accelerate to maximum velocity, then decelerate to 
stop with minimum ringing. 

RESONANCE 
If a stepper motor is operated no load over the 
entire frequency range, one or more natural 
oscillating resonance points may be detected, 
either audibly or by vibration sensors. Some 
applications may be 
such that operation at these frequencies should be 
avoided. External damping, added inertia, or a 
microstepping drive can be used to reduce the 
effect of resonance. A permanent magnet stepper 
motor, 

however, will not exhibit the instability and loss of 
steps often found in variable reluctance stepper 
motors, since the PM has a higher rotor inertia 
and a stronger detent torque. 

DRIVE METHODS 
The normal drive method is the 4-step sequence 
shown in Fig. 2, however, the following methods 
are also possible. 

WAVE DRIVE 
Energizing only one winding at a time, as 
indicated in Fig. 12 is called Wave Excitation. It 
produces the same increment as the 4-step 
sequence. 
Since only one winding is on, the hold and running 
torque with rated voltage applied will be reduced 
30%. Within limits, the voltage can be increased to 
bring output power back to near rated torque 
value. 
The advantage of this type of drive is increased 
efficiency, while the disadvantage is decreased 
step accuracy. 

 
Figure 12: Schematic — Wave Drive Switching 
Sequence.  

HALF STEP 
It is also possible to step the motor in an 8-step 
sequence to obtain a half step — such as a 3.75° 
step from a 7.5° motor, as in Fig. 13. For  appli-
cations utilizing this, you should be aware that the 
holding torque will vary for every other step, since 
only one winding will be energized for a step 
position; but, on the next step two windings are 
energized. This gives the effect of a strong step 
and a weak step. Also, since the winding and flux 
conditions are not similar for each step when 1/2 
stepping, accuracy will not be as good as when 
full stepping. 

 
Figure 13: Half Step or 8-Step Switching Sequence.  
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BIPOLAR AND 
UNIPOLAR 
OPERATION 
All Thomson Airpax stepper motors are available 
with either 2-coil Bipolar, or 4-coil Unipolar 
windings. 
The stator flux with a Bipolar winding is reversed 
by reversing the current in the winding. It requires 
a push-pull Bipolar drive as shown in Fig. 14. Care 
must be taken to design the circuit so that the tran-
sistors in series do not short the power supply by 
coming on at the same time. Properly operated, 
the Bipolar winding gives the optimum motor 
performance at low-to-medium step rates. 
A Unipolar winding has two coils wound on the 
same bobbin (one bobbin resides in each stator 
half) per stator half. Flux is 

reversed in each coil bobbin assembly by  se-
quentially grounding ends of each half of the coil 
winding. The use of a Unipolar winding, 
sometimes called a bifilar winding, allows the drive 
circuit to be simplified. Not only are half as many 
power switches required (4 vs. 8), but the timing is 
not as critical to prevent a current short through 
two transistors as is possible with a Bipolar drive. 

For a Unipolar motor to have the same number of 
turns per winding as a Bipolar motor, the wire dia-
meter must be decreased and the resistance in-
creased. As a result, Unipolar motors have 30% 
less 
torque at low step rates. However, at higher rates 
the torque outputs are equivalent. 

 

 
Figure 14: Schematic Bipolar and Unipolar Switching  Sequence. Direction of Rotation Viewed from Shaft 
End.  
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HIGHER PERFORMANCE 
A motor operated at a fixed rated voltage has 
a decreasing torque curve as the frequency or 
step rate increases. This is due to the fact that 
the rise time of the coil limits the percentage 
of power actually delivered to the motor. This 
effect is  governed by the inductance to 
resistance ratio of the circuit (L/R). 
Compensation for this effect can be achieved 
by either increasing the power supply voltage 
to maintain a constant current as the 
frequency increases, or by raising the power 
supply voltage and adding a series resistor in 
the L/4R drive circuit (See Fig. 15). Note that 
as the L/R is changed, more total power is 
used by the system. 

 
Figure 15: L/4R Drive  
The series resistors, R, are selected for the 
L/R ratio desired. For L/4R they are selected 
to be three times the motor winding resistance 
with a wattage rating = (current per 
winding)2×R. 
The power supply voltage is increased to four 
times motor rated voltage so as to maintain 
rated current to the motor. The power 
supplied will thus be four times that of a L/R 
drive. 
Note, the Unipolar motor which has a higher 
coil resistance, thus has a better L/R ratio 
than a Bipolar motor. 
To minimize power consumption, various 
devices such as a bi-level power supply or 
chopper drive may be used. 
 

BI-LEVEL DRIVE  
The bi-level drive allows the motor at zero steps/sec to 
hold at a lower than rated voltage. When  tepping, it 
runs at a higher than rated voltage. It is most efficient 
when operated at a fixed stepping rate. The high 
voltage may be switched on through the use of a 
current sensing resistor, or by a circuit (See Fig. 16) 
which uses the inductively generated turnoff current 
spikes to control the voltage. 
At zero steps/sec the windings are energized with the 
low voltage. As the windings are switched according to 
the 4-step sequence, the suppression diodes D1, D2, 
D3 and D4 are used to turn on the high voltage supply 
transistors S1 and S2. 

 
Figure 16: Unipolar Bi-Level Drive.  

CHOPPER DRIVE 
A chopper drive maintains an average current level 
through the use of a current sensor, which turns on a 
high voltage supply until an upper current value is 
reached. It then turns off the voltage until a low 
level limit is sensed, when it turns on again. A chopper 
is best for fast acceleration and variable frequency 
applications. It is more efficient than a constant current 
amplifier regulated supply. The V+ in the chopper 
shown in Fig. 17 typically would be five to six times the 
motor voltage rating. 

 
Figure 17: Unipolar Chopper Drive.  
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VOLTAGE SUPPRESSION  
Whenever winding current is turned off, a high 
voltage inductive spike will be generated, which 
can damage the drive circuit. The normal method 
used to suppress these spikes is to put a diode 
across each winding. This, however, will reduce 
the torque output of the motor, unless the voltage 
across the switching transistors is allowed to 
build up to at least twice the supply voltage. The 
higher this voltage, the faster the induced field, 
and current will collapse, 
and thus the better performance. For this reason, 
a zener diode or series resistor is usually added 
as shown in Figure 18. 

 
Figure 18: Voltage Suppression Circuit.  

PERFORMANCE LIMITATIONS  
Increasing the voltage to a stepper motor at 
standstill or low stepping rates will produce a pro-
portionally higher torque until the magnetic flux 
paths within the motor saturate. As the motor 
nears saturation, it becomes less efficient and 
thus does not justify the 
additional power input. 

The maximum speed a stepper motor can be driven 
is limited by hysteresis and eddy current losses. At 
some rate, the heating effects of these losses limit 
any further effort to get more speed or torque output 
by driving the motor harder. 

TORQUE MEASUREMENT 

The output torque of a stepper motor and drive can 
best be measured by using a bridge type strain 
gage coupled to a magnetic particle brake load. A 
simple pulley and pull spring scale also can be 
used, but is difficult to read at low and high step 
rates. 
 

MOTOR HEATING AND TEMPERA-
TURE RISE 
Operating continuous duty at rated voltage and 
current will give an approximate 40°C motor winding  
a temperature rise. If the motor is mounted on a 
substantial heat sink, however, more power may be 
put into the windings. If it is desired to push the 
motor harder, a maximum motor winding temp-era-
ture of 100°C should be the upper limit. Motor con-
struction can be upgraded to allow for a winding 
temperature of 120°C (60°C rise).  
 

  
 
 


