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Sú hugmynd fæddist að smíða einhjól með jafnvægisstýringu sem hefði BLDC mótor, en síðan kom í ljós 

að mótorstýring fyrir BLDC mótor væri raunhæfara verkefni að umfangi.      

Ég vil þakka Gísla Sigurgeirssyni fyrir að lána mér lítinn opinn BLDC rafhjólamótor og fjögurra rása 

sveiflusjá á meðan ég var að átta mig á hvernig ætti að stýra straumvendingu til að fá rafmótorinn til að 

snúast í báðar áttir.   
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1. Inngangur  

 

Segulmagn hefur heillað marga ásamt því sem hreyfist og snýst.   

Til að auka nýtni rafmótora sem ganga á jafnspennu hafa komið fram mótorar sem hafa 

skammstöfunina  BLDC sem stendur fyrir Brush Less DC Motor eða burstalaus DC mótor.  Þessir 

mótorar nota ekki hefðbundinn straumvendi með kolum, heldur er staðsetning rótorsins í mótornum 

skynjuð með Hall skynjurum sem skynja stefnu segulsviðs og gefa örtölvu þannig til kynna hvaða vöf 

mótorsins eigi að fá straum þá stundina til að mótorinn snúist í rétta átt.   

 

Markmið verkefnisins er að hanna, smíða og prófa mótorstýringu sem getur stýrt  500W – 1000W 

þriggja fasa BLDC rafmótor rafmótor sem gengur á 50V.  Nota Hall effect skynjara til að skynja stöðu 

mótors.   

Það þarf að Velja örgjörva/Controller, hanna og smíða útgangsrás og driver rás, rökstyðja val á 

íhlutum, teikna og prófa rafrás ásamt því að setja rafrás á prent.   

Forrita virkni straumvendingar, geta stillt snúningshraða eða skipt yfir á torque mode út frá 

straummælingu.  Mæla og birta straum sem mótorinn tekur með 0,1A nákvæmni og hafa möguleika 

á tengingu við tölvu t.d. með USB.   

Líkja eftir sinus með PWM Pulse Width Modulation og reyna að stýra mótornum án Hall effect 

skynjara ef tími gefst til.   
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2. Meginmál 

 

2.1.  Almennt um mótorstýringar fyrir jafnstraumsmótora. 

 

Jafnstraumsmótorum má stýra á marga vegu, það er hægt að gefa rafmótor straum til þess að láta 

hann snúast og rjúfa strauminn til þess að stöðva hann.  Ef mótorinn á að geta snúist í báðar 

snúningsáttir er mótorinn tengdur í svokallaða H-brú sem getur tengt annan tengipunkt mótorsins við 

annan hvorn pól spennufæðingar.  Hin tengingin við mótorinn er síðan tengd við sama pól, 

gagnstæðan pól eða höfð ótengd eftir því hvort mótorinn á að snúast, bremsa eða fríhjóla, 

snúningsáttin ræðst síðan af því hvor tenging rafmótorsins tengist við pósitífa spennu og hin þá við 

0V.  Inni í mótornum, nánar tiltekið á straumvendihluta rótorsins eru kol sem snerta koparlengjur 

sem tengjast við ákveðin vöf í rótornum og þegar rafstraumur rennur í vafi myndast segulsvið sem 

veldur krafti eða snúningsvægi vegna þess að rótorinn er á öxli sem snýst í legum, þetta snúningsvægi 

veldur því að rótorinn snýst sem veldur því að straumvendirinn snýst og kolin gefa straum inn á 

næsta vaf, og svo koll af kolli á meðan mótorinn fær rafstraum.  Í DC mótorum með síseglum eru 

síseglarnir í stator sem er fasti hluti mótorsins en spólurnar sem eru í raun rafseglar eru á rótornum 

sem snýst.    

 

Mynd 2.1. 1: H-brú. 

Mynd 2.1.1 er af H-brú fyrir DC rafmótor, vinstra megin er sýnd straumstefna í DC mótor frá vinstri til 

hægri sem gefur aðra snúningsáttina, en hægra megin er sýnd gagnstæð straumstefna og 

snúningsátt.   

 

Til að stýra snúningshraða rafmótorsins þarf að breyta spennunni sem mótorinn fær.  Ef við höldum 

okkur við DC mótora sem hafa sísegla, þá er einföld lausn að fella spennuna yfir viðnám sem er 

raðtengt við mótorinn, en það hefur þann ókost að breyta umframafli í hita sem getur verið óæskilegt 

því rafbúnaður getur skemmst við of mikinn hita, auk þess sem það væri betra að þurfa ekki að eyða 

umframaflinu ef orkugjafinn er rafhlaða.  Hentug lausn er að nota svokallaða PWM (Pulse Width 

Modulation) Púlsvíddarmótun þar sem mótornum er gefin full spenna eða engin spenna til skiptis.   
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2.2. Stýring á straumvendingu á BLDC mótor 

 

Í burstalausum DC mótor (BLDC) eru síseglarnir í rótornum sem snýst en vöfin eru í stator, þannig að 

straumvendingin gerist ekki sjálfkrafa eins og í hefðbundnum DC mótor, heldur þarf  að straumvenda 

með hjálp rafeindastýringar sem fær upplýsingar um stöðu rótorsins.  Það er hægt að skynja stöðu og 

snúningsátt rótors með kóðaskífu og svokallaðri quadrature skynjum sem ber saman merki frá 

tveimur skynjurum.  Það er líka hægt að hafa segulmagnaða skífu og segulskynjara til að skynja stöðu 

rótorsins, en þessar aðferðir krefjast þess að það sé komið fyrir fíngerðim og viðkvæmum skífum á 

öxul mótorsins sem er ekki alltaf auðvelt að koma fyrir.  Í BLDC mótor sem hefur þrjú vöf er 

rafstraumur látinn renna um tvö vöf í einu og þriðja vafið er ótengt eða fljótandi þannig að það má 

mæla það og finna tímapunkt sem er mitt á milli straumvendinga og reikna síðan út réttan tíma fyrir 

næstu straumvendingu út frá snúningshraða rótorsins.  Þessi aðferð er laus við allar auka skífur og 

skynjara með tilheyrandi spennufæðingum og tengingum en er frekar flókin og krefst þess að 

mótorinn sé keyrður í gang líkt og skrefmótor áður en það er hægt að skipta í þennan keyrsluham, 

auk þess þarf að byrja á því að gefa straum inn á einhver mótorvöf og þá er óvíst í hvora 

snúningsáttina mótorinn tekur first kipp sem getur verið óæskilegt.  Að lokum má nota þrjá 

segulskynjara sem skynja segulsviðið frá síseglunum í rótornum, þessir segulskynjarar gefa stafrænt 

merki, hi eða lo eftir því hvort þeir eru við norðurskaut eða suðurskaut síseglanna , og eru staðsettir 

yst á stator og millibilið á milli þeirra er þannig að einn segulskynjari skiptir um stöðu í einu þegar 

rótorinn hreyfist.  Þrír segulskynjarar þar sem hver getur gefið tvær stöður gefa samtals sex 

mismunandi stafrænar stöður.   

 

Grunntalan tveir í veldinu þrír sem er fjöldi skynjara gefur átta, en staðsetning segulskynjaranna 

veldur því að gildin 0, 0, 0, og 1, 1, 1, geta ekki komið upp nema það hafi bilað tenging á milli 

segulskynjara og stýritölvu eða spennufæðing fyrir á segulskynjarana hafi bilað, þannig að það má 

nota það sem villuvörn ef þessar tvær stöður koma upp.  Sú staðreynd að það er aðeins einn skynjari 

sem skiptir um stöðu í einu má líka nota sem villuvörn eins og gray kóði býður upp á.  Síðastnefnda 

aðferð er notuð í þessu verkefni.   
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Mynd 2.2. 1:  BLDC mótor. 

Mynd 2.2.1 sýnir hvernig síseglum er raðað í rótorinn og staðsetningu Hall skynjara á milli vafa.  

 

Þrír Hall segulskynjarar eru staðsettir á ákveðnum stöðum við spólurnar í stator þannig að 

segulskynjararnir gefa binary stöðurnar 0 eða 1 eftir því hvort þeir eru við N-segulskaut eða S-

segulskaut síseglanna í rótor.  Örtölva les þessar stöður á inngöngum og þessar upplýsingar er hægt 

að nota til að skipta yfir á næstu straumvendingu til að viðhalda snúningsátaki rafmótors.   
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Mynd 2.2. 2: Uppröðun sísegla í rótor. 

Mynd 2.2.2 sýnir uppröðun sísegla í rótor ásamt einu vafi í stator.  Til að færa rótorinn um eitt 

sísegulpólpar þarf straumvendingin að fara í gegnum sex straumvendistöður.  Þegar rótor er snúið í 

einn hring koma 23 púlsar frá einum Hall effect skynjara sem gefur til kynna að það séu 23 

sísegulpólpör í rótornum.  Til að reikna út fjölda straumvendinga til að snúa rotor í einn hring eru 

þessar tvær tölur margfaldaðar saman sem gefur 23 * 6 = 138 straumvendingar.    

 

Stafrænu stöðurnar frá Hall effect skynjurunum eru látnar mynda tvíundartölu, (binary number) þar 

sem Hall effect skynjarinn með bláa vírnum fær mesta vægið (Most Significant Bit, MSB) sem er tveir í 

öðru veldi eða 4, Hall effect skynjarinn með græna vírnum fær gildið 2, og Hall effect skynjarinn með 

gula vírnum fær minnsta vægið (Least Significant Byte, LSB) eða 1.  Þetta eru gildin þegar Hall effect 

skynjararnir gefa hi, en þegar Hall effect skynjararnir gefa lo er gildið núll.  Það var nauðsynlegt að 

skilgreina þetta til að hafa einhverja fasta viðmiðun.   

Straumvendingin getur haft 6 mismunandi stöður = 1 – 6, staða 0 og staða 7 geta bara komið upp ef 

bilun hefur komið upp í sambandi við tengingar við Hall skynjara, það er því nauðsynlegt að taka þessi 

tilfelli fyrir í forrituninni þar sem straumvendingu er stýrt.     

Til að geta gangsett mótorinn hvar sem hann er staddur var skilgreind staða 8 sem er upphafsstaða 

eftir stopp eða reset og gefur möguleika á að komast inn í hvaða stöðu sem er eftir stöðu mótors. 
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Þegar staða breytist á eftirfarandi hátt: 4 => 6 => 2 => 3 => 1 => 5 => 4 ....  snýst mótorinn réttsælis 

eða clockwise þegar horft er á mótorinn þeim megin sem kapallinn fer inn í mótorinn.  En til að fá 

mótorinn til að snúast rangsælis þarf að fara í gegnum stöðurnar í gagnstæða átt, 4 => 5 => 1 => 3 => 

2 => 6 => 4. . . það virkar ekki að víxla tveimur fösum eins og venjan er þegar snúningsátt er breytt á 

þriggja fasa riðstraumsmótor því þá ruglast taflan á bls 14, heldur þarf stýritölvan að stýra straum inn 

á fasa mótorsins til að ákveða snúningsáttina.   

 

Mynd 2.2. 3: Staða gefur straumvendingu. 

Mynd 2.2.3 sýnir hvernig straumvendingu er háttað fyrir aðra snúningsáttina (áfram).  Á myndinni hér 

fyrir ofan var notað það skipulag að byrja á sléttum tölum sem koma saman og síðan koma 

oddatölurnar saman, þetta reyndist líka hjálplegt þegar straumvendingin var forrituð.   
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Stöðurnar frá Hall effect skynjurunum gefa eftirfarandi sex stöður fyrir aðra snúningsáttina sem er 

áfram þegar þessi mótor er undir reiðhjóli.  Þessar stöður má sjá í töflu hér fyrir neðan, örtölvan fær 

stöðurnar frá Hall effect skynjurunum og gefur út stýripúlsa sem opna eða loka MOSFET transistorum 

sem sjá um að tengja aðgengilegan enda mótorvafanna í + eða –auk fljótandi stöðu þegar mótorvafið 

tengist hvorki í + eða í -.   

 

Tafla fyrir snúningsáttina, áfram.   

Binary stöður frá Hall effect skynjurum gefa straumvendistöður.   

bl -  gr -  gu                 ******Mótorvöf****** 

B2 - B1 - B0   ->  stada  ->  A        B        C 

---------------------- 

 1    0    0    ->    4         -                    + 

 1    1    0    ->    6          -          + 

 0    1    0    ->    2           +          - 

 0    1    1    ->    3           +                      - 

 0    0    1    ->    1           +           - 

 1    0    1    ->    5            -         + 

 

 0   0    0    ->    0  

 1   1    1    ->    7        

 

 

Kóðinn frá Hall effect skynjurunum er svokallaður Gray kóði þar sem aðeins einn biti breytir um stöðu 

í einu, þetta má nota sem truflanavörn til að útiloka rangar skiptingar á straumvendingu auk þess sem 

stöðurnar 0 og 7 geta ekki komið upp nema þegar tengingar eru í ólagi á milli Hall effect skynjara og 

örtölvu og það má líka taka tillit til þess í forritun.    
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Myndir af straumvendingu í 3 fasa H-brú . 

 

Mynd 2.2. 4: Staða 4. 

 

 

Mynd 2.2. 5: Staða: 6. 

 

 

Mynd 2.2. 6: Staða 2. 
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Mynd 2.2. 7: Staða 3. 

      

 

Mynd 2.2. 8: Staða 1. 

    

 

Mynd 2.2. 9: Staða 5. 

   



17 
 

Þegar þessi atriði voru komin á blað var hægt að byrja á forriti sem sér um að framkvæma þessar 

straumvendingar.   

Straumvendihluta forritsins má lýsa á eftirfarandi hátt:    

Ef staða á Hall effect inngöngum örtölvunnar breytist er gripið inn í það sem örtölvan er að framkvæma 

og undirforritið Interrupt fær forgang, en þar er spurt hvaða staða er á Hall effect skynjurunum, en hver 

staða á hall effect inngöngunum gefur ákveðna stöðu á útgöngum örtölvunnar sem stýra straum inn á 

vöf mótorsins samkvæmt töflunni hér á undan, þegar þessu er lokið hættir Interrupt undirforritið og 

örtölvan heldur áfram þar sem hún var stödd að framkvæma einhverja aðra þætti forritsins.   

 

Ef ætlunin er að láta mótorinn snúast í hina snúningsáttina þarf forritið að fara eftir annarri töflu sem er 

sýnd hér fyrir neðan.   

 

Tafla fyrir hina snúningsáttina, afturábak.   

Binary stöður frá Hall effect skynjurum gefa straumvendistöður.   

bl -  gr -  gu                 ******Mótorvöf****** 

B2 - B1 - B0   ->  stada  ->  A        B        C 

---------------------- 

 1    0    0    ->    4         +                   - 

 1    1    0    ->    6          +          - 

 0    1    0    ->    2           -          + 

 0    1    1    ->    3           -                      + 

 0    0    1    ->    1           -           + 

 1    0    1    ->    5            +        - 
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2.3. Val á íhlutum: 

 

Til að keyra og stýra BLDC mótor sem er 500 – 1000W þarf meðal annars eftirfarandi.   

Spennugjafa sem getur gefið nægilega háa vinnuspennu.  

Útgangsstig, útgangstransistorar þurfa að þola a.m.k. 30A straum til að geta gefið mótornum 

yfirstraum í starti og þolað 20A. keyrslu, þola a.m.k. 60V spennu og hafa sem minnst innra viðnám.   

Driver stig þarf að geta gefið nægilega öflug og hröð stýrimerki inn á stýriskautið (gate) á 

útgangstransistorunum.   

Örtölvu sem er nógu öflug til að ráða við verkefnið.   

Forritunarmál getur verið assembler sem er næst vélbúnaðinum, en það var ákveðið að skrifa í C og 

nota mikroC þýðanda frá mikroelektronika.   
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2.3.1. Spennufæðingar í mótorstýringu 

 

Til að stýra BLDC mótor sem er 500 – 1000W við 50V spennu þarf spennugjafa sem getur gefið rúm 

20 Amper í straum miðað við nýtni mótors.  Einnig þarf fleiri spennur fyrir ýmsa virkni rafrásarinnar 

Þróunarvinnan er gerð með minni spennugjafa þar sem mótorinn er keyrður án álags á 15 – 60 Volta 

spennu þar sem spennugjafarnir geta gefið 1 – 3 Amper.   

Til að prufukeyra mótor við álag þarf spennugjafa sem getur gefið 10 – 20 Ampera straum. Svona 

öflugir spennu/straumgjafar eru ekki á hverju strái þannig að það er handhægast að nota  48V Li-Ion 

rafhlöðu sem er um 59 Volt fullhlaðin en fellur niður í um 45 Volt þegar hún tæmist.  Svona breytileg 

fæðispenna veldur vandamálum í hönnunarferlinu sem þarf að taka tillit til í sambandi við val á 

íhlutum.     

Mótorstýringin þarf eftirfarandi vinnuspennur:   

3,3V eða 5V fyrir örtölvu, og 10 til 20V fyrir charge pump/boot strap fyrir FET driver ef Nchannel FET 

er notaður við VCC.   

Það er hægt að nota aðskilda spennugjafa eða rafhlöður fyrir 3,3 – 20V eða fá spennuna frá 50V 

spennufæðingunni.  Aðskildir spennugjafar eða rafhlöður minnka hættu á truflunum frá mótorvöfum 

inn á örtölvuna sem stýrir mótornum en gallinn er að þá þarf fleiri spennugjafa sem er í lagi á 

tilraunastofu en flækir málið ef það á að nota mótorstýringuna í farartæki.  Þannig að það er betra að 

fá lægri spennurnar frá 50V að lokum þó fleiri spennugjafar verði notaðir við hönnun og smíði 

mótorstýringarinnar.   

Þegar vinnuspenna fyrir rás er lækkuð er hægt að nota eldri tækni sem byggist á línulegum  

spennuregulatorum eins og LM317 sem er stillanlegur eða spennuregulatorum sem gefa fasta 

spennu eins og LM78xx sem fella umframspennu og breyta umframafli í hita sem væri betur notað til 

að knýja rafmótorinn sjálfan þegar spennugafinn verður rafhlaða. 

Það er líka hægt að nota nýrri regulatora sem nota PWM Pulse Width Modulation til að lækka 

spennu, en þá þarf að passa að vinnuspennan sem við ætlum að nota sé hrein og laus við truflanir 

(gáruspennu ) sem PWM aðferðin getur valdið.  

Í endanlegri hönnun væri æskilegt að nota PWM buck converter til að fella spennuna úr 50V í 10 - 

20V og nota síðan LM317 og/eða LM78xx línulega spennuregulatora til að skaffa vinnuspennur fyrir 

rafrásina.   
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2.3.2. Örtölva 

 

Lengi vel gengu örtölvur á 5V spennu, en á síðari árum hafa komið örtölvur sem ganga á 3,3V spennu, 

þannig að það þarf að velja hvort nota á 5V eða 3,3V örtölvur.  Lægri vinnuspenna (3,3V) notar minni 

raforku vegna lægri vinnuspennu, en þar sem örtölvueiningin dregur mikið minni straum en mótorinn  

þarf ekki að hugsa um að spara einhver milliamper  

5V örtölvubúnaður þolir einnig betur truflanir og spennuflökt vegna þess að 5V Cmos Logic level 

hefur stærra spennusvið fyrir spennugildin á Hi og Lo en 3,3V 3V Cmos Logic level, þannig að við 

veljum örtölvur sem vinna á 5V.    

 

 

Mynd 2.3.2 1:  5V CMOS logic level [1].    Mynd 2.3.2 2: 3,3V CMOS logic level [2]. 

Mynd 2.3.2.1 sýnir 5V CMOS logic level.       Mynd 2.3.2.2 sýnir 3.3 V CMOS Logic Level. 

 

Örtölvubúnaðurinn þarf að þola truflanapúlsa á fæðispennu og datalínum sem geta spanast upp í 

leiðurum vegna nálægðar við mótor, auk þess að truflanapúlsar geta myndast á fæðispennu þegar 

skipt er um stöðu á útgöngum örtölvu eða annarra íhluta.  

Það eru til margar tegundir af örtölvum sem henta til að stýra hlutum. Nefna má t.d. PIC – dsPic - 

Atmega – ARM – auk sérhæfðra kubba sem eru sérhannaðir til mótorstýringa.   

Á að nota örtölvu sem er með innbyggðum einingum fyrir BLDC mótorstýringu eða einfaldari örtölvu 

þar sem þarf að gera fleiri hluti í rafrásum, hardware og hugbúnaði, software.   

Þar sem tilgangur verkefnisins er að læra um BLDC mótorstýringar er fróðlegt að þurfa að leysa sem 

flest grundvallaratriði á eigin spýtur í stað þess að nota örtölvu sem hefur of marga innbyggða 

eiginleka.   
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Það sem örtölvan þarf að hafa:   

A/D breytu sem getur lesið hliðræna analog spennu frá hraðastilli og straummælingu.   

Teljara til að búa til PWM merki er notað til að breyta meðalspennu til mótors og stýra þannig 

straumnotkun og snúningshraða mótors  , (teljara til að mæla snúningshraða motors).    

Inngangar og útgangar I/O á örtölvu: 

3 stafrænir interrupt inngangar til að skynja stöðu mótors með Hall skynjurum. 

4 stafrænir inngangar fyrir snúningsátt, speed/tork mode, run/stopp. 

6 stafrænir útgangar fyrir stýriskaut (gate) á fet.   

6 stafrænir útgangar fyrir LCD skjá. 

2 A/D inngangar fyrir analog spennumerki frá hraðastilli og  straummælingu.   

a.m.k. einn PWM útgang, a.m.k. tvo PWM útganga ef mótorstýringin á að fá sínuslagað merki. 

2 pinna fyrir serial samskipti RX TX. 

2 pinnar fyrir vinnuspennu, 5V og GND.   

=>  Örtölvan þarf að hafa a.m.k.  26  tengipinna. 
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Mynd 2.3.2 3: PIC16F887 [3]. 

Mynd 2.3.2.3 sýnir mynd af PIC16F887, hver pinni getur haft mörg hlutverk, en það þarf að stilla í 

forritinu.  

 

Örtölva af gerðinni PIC16F887 varð fyrir valinu þar sem þessi kubbur uppfyllir ofangreind skilyrði og 

það er til kennslubretti með þessari örtölvu sem hefur gaumljós á öllum inn- og útgöngum sem hjálpa 

til við þróunarvinnuna, auk þess sem mótorstýringarsmiðurinn kann að nota hluta af þeim 

eiginleikum sem þessi kubbur býður upp á.  Ef tími gefst til væri lærdómsríkt að prófa öflugri dsPIC 

eða digital_signal_processing_PIC örgjörva frá Microchip sem hefur meiri reiknigetu og einhverjir 

kubbar úr þeirri fjölskyldu hafa innbyggða mótorstýrieiginleika sem væri fróðlegt að kynnast.   
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2.3.4. Útgangsstig með N channel MOSFET 

 

Tengingar við vaf á mótornum þarf að vera hægt að tengja á þrjá vegu.   

Vaf tengist við +50V, GND eða vaf er fljótandi þannig að þá tengist endinn hvorki til VCC né GND.   

Þetta má leysa á nokkra vegu:   

Segulliðar, Relay eru einföld í notkun, en hafa þann galla að snertur slitna og geta brunnið fastar og 

henta því ekki fyrir hraðastýringu með PWM sem reynir of mikið á mekanískar snertur.  

Bipolar transistora er hægt að tengja í svokallaða Darlington tengingu sem hefur góða straummögnun 

sem gæti stýrt straumi í mótornum, en hafa þann galla að leiðni breytist með hita og það er ekki 

hægt að hliðtengja Bipolar transistora vegna thermal runaway, hiti eykur leiðni og aukinn straumur 

veldur meiri hita, sem veldur því að transistorinn fer.   

FET transistora má hliðtengja því þeir jafna straum á milli sín vegna þess að ef straumur eykst í einum 

þá veldur það því að sá transistor hitnar meira, en við það eykst viðnámið í honum og aðrir 

hliðtengdir transistorar leiða þá meiri straum.  FET transistorar henta því best af ofantöldu.  N 

channel MOSFET, (hér eftir kallaður N-FET hér í textanum) hefur minna innra viðnám en P channel 

MOSFET og er til í meira úrvali þannig að N channel FET er betri kostur auk þess sem það er gott að 

fækka partnúmerum og vera eingöngu með N-FET í útgangsrásinni.   

Til að tengja álag, í þessu tilfelli mótorvaf til jarðar, GND, er notaður N-FET, en til að fá N-FET í fulla 

leiðni þarf spennu inn á gate sem er 5-15V hærri en á source sem er tengdur í GND = 0V sem er ekki 

mjög flókið mál.   

 

Mynd 2.3.4. 1: Neðri N-FET. 

Mynd 2.3.4.1 sýnir hvernig þarf að setja spennu inn á gate til að setja mótor í gang.   
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En þegar við viljum tengja mótorvaf í VCC sem er um 50V fara hlutirnir að flækjast.  Þegar efri FET 

trasistorinn fer í fulla leiðni er nánast full spennugjafaspenna á endanum á mótorvafinu sem tengist 

einnig við source á efri FET transistornum.  Hvernig er þá hægt að fá gate spennu sem er 10 – 15V 

hærri en spennugjafaspennan?  Lausnin við því er að nota svokallaða Bootstrap aðferð, annar endinn 

á hæfilega stórum þétti er tengdur við mótorvafið og tengist til GND og 50V til skiptis, en hinn endi 

þéttisins er tengdur við 10-15V spennu í gegnum hraðvirka díóðu sem hleypir hleðslustraum inn á 

þéttinn þegar neðri transistorinn leiðir og tengir neðri enda þéttisins við GND en þegar neðri 

transistorinn lokar og sá efri leiðir og neðri endi þéttisins tengist við 50V, þá hefur þéttirinn 10-15V 

hleðslu til viðbótar sem nægir til að gefa fullnægjandi gate spennu á efri N-FET transistorinn til að fá 

hann í fulla leiðni.   

 

Mynd 2.3.4 2: Efri N-FET, bootstrap upphleðsla.  

Mynd 2.3.4.2. sýnir hvernig bootstrap þéttirinn hleðst upp þegar það er einungis upphleðslustraumur 

þéttisins sem rennur í mótornum og neðri endi þéttisins tengist til jarðar í gegnum mótorvöfin.   
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Mynd 2.3.4 3: Efri N-FET, hleðsla á bootstrap þétti er nú um 61,3V miðað við jörð. 

Mynd 2.3.4.3. sýnir að þegar N-FET transistorinn leiðir, þá er nánast ekkert spennufall yfir 

transistorinn og efri endi mótorsins fær næstum 50V, neðri endinn á bootstrap þéttinum lyftist einnig 

upp í næstum 50V og þéttirinn hefur um 11,3V hleðslu þar að auki þannig að gate skautið fær nú 

61,3V sem nægir til að fá N_FET transistorinn í fulla leiðni.   

 

Næsta skref var að finna N channel MOSFET transistor, (N-FET) með lítið innra viðnám sem þolir amk. 

60V, a.m.k. 30 Amper og er helst í húsi af gerðinni TO220 sem er með through hole tengingar og gott 

yfirborð fyrir kælingu.   

Eftir leit og samanburð á N channel MOSFET transistorum á vefsíðu hjá söluaðilanum DigiKey í U.S.A.  

(http://www.digikey.com) voru pantaðir nokkrir N-FET transistorar af gerðinni irfs3207 sem þola 70V, 

straum yfir 100 Amper og hafa um 4 milliOhm innra viðnám.   

Það þarf að reikna orkutap og hitamyndun í útgangstransistorum til að áætla þörf á kælingu.  Afl = 

spenna * straumur.  Og spenna = straumur * viðnám.  Þegar þessar formúlur eru settar saman fæst 

að afl = straumur í öðru veldi * viðnám = 20A * 20A * 0,004 Ohm =  1,6W.  Ef reiknað er með 10% 

meiri straum til að mæta tapi í mótor verður afltapið um 2W.  Þessar tölur sýna að það þarf að huga 

að kælingu fyrir útgangstransistorana.  Lítil kæliplata ætti að duga og það má jafnvel athuga hvort 

það sé nóg kæling í koparnum í prentinu ef bakhliðin á TO-220 húsinu er lóðuð við prentplötuna, en 

bakhliðin gefur einnig tengingu á drain skaut transistorsins og þá er hægt að klippa miðpinnan af eins 

og gert var til að einfalda prentrásina.    

Þessir hitaveitureikningar miðast við að transistorinn sé allan tíman í fullri leiðni, en það er ekki 

raunin þegar það á að hraðastýra mótornum með PWM.  Þegar FET transistor er að skipta á milli þess 

að vera í fullri leiðni og loka fyrir straum er alltaf einhver tími sem transistorinn er að fara í gegnum 

ohmska svæðið, sem er það vinnusvæði sem er notað þegar transistor er notaður sem magnari.  

http://www.digikey.com/
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Þetta á sér stað við hverja skiptingu á milli þess sem transistorinn er leiðandi og lokaður, en það fer 

síðan eftir því hvaða tíðni er valin fyrir PWM tíðnina, hvað þetta gerist oft á hverri sekúndu.  Þar sem 

tíminn sem fer í að ferðast í gegnum ohmska svæðið er fastur er hægt að stjórna svolítið hlutfallinu á 

milli þessa tíma þar sem transistorinn hitnar meira, og þess tíma sem transistorinn er í fullri leiðni og  

tekur um 2W í hitamyndun við 20 Amper, eða alveg lokaður.  Það eru einnig skorður á því hvaða 

PWM tíðni er hægt að nota, það þarf að vera pláss fyrir nokkra PWM púlsa í tímarammanum sem 

straumvendipúlsarnir skaffa við mesta hraða mótorsins, span í vöfum mótorsins er annar þáttur, opto 

kúplerar á milli örtölvu og mótorstýringar hafa þann kost að hafa aðskilda spennugjafa fyrir mótor og 

örtölvustýringu til að minnka hættu á truflunum, en eru hægvirkir íhlutir.  Aðal þátturinn sem oft er 

miðað við er að fara upp í eða upp yfir heyranlega tíðni mannseyrans sem er um 20kHz og stundum 

er líka tekið tillit til besta vinar mannsins sem hefur aðeins hærra heyranlegt svið.     

Það eru til nokkrar aðferðir með þessa hraðastýringu, það er hægt að setja PWM merkið inn á efri 

transistorana sem tengja mótorvöfin við 50V og hafa hægari púlsa inn á neðri transistorana, það er 

líka hægt að setja PWM merki á alla transistorana, en þá þarf að passa vel upp á opnunar- og 

lokunartíma transistorana svo það myndist ekki svokallað shoot through, en það er óæskileg leiðni í 

gegnum transistorana á milli +50V og GND, en þetta veldur hitamyndun í transistorunum sem veldur 

síðan stuttum líftíma þeirra fyrir utan orkutap í hita.  Sú leið sem var valin hér var að setja hæga 

straumvendipúlsa inn á efri transistorana og PWM merkið inn á neðri transistorana sem þurfa fasta 

stýrispennu á gate, en ekki yfirspennu með boot strap tækni.      

Þegar kom að því að hanna rafrásina sem gefur spennumerki inn á stýriskaut, gate á FET 

transistorunum kom í ljós að það er ekki nóg að gefa bara spennupúls þar sem FET transistorar eru 

spennustýrðir og hafa nánast óendanlega hátt inngangsviðnám á gate.  Uppbygging FET transistors er 

þannig að það myndast rýmdir á milli skauta transistorsins, hér er einkum um að ræða rýmdina á milli 

gate og source þar sem spennan á milli þessara skauta ræður því hvort transistorinn er í fullri leiðni, 

lokaður eða er að ferðast í gegnum ohmska svæðið.  Það er meðal annars þessi rýmd sem veldur því 

að það tekur tíma fyrir FET transistorinn að skipta á milli þess að vera í fullri leiðni og að vera lokaður.  

Hér þarf að rifja upp upphleðsu og afhleðslukúrfur fyrir þétti þar sem er tímastuðull, tá er R*C. þar 

sem R er ohmska viðnámið í upphleðslu leiðinni inn á  þéttinn og svo má líka skoða hvort 

afhleðsluleiðin hafi svipað viðnám upp á hvort það þurfi að reikna það líka.  Oft eru sett viðnám af 

stærðinni 5-100 Ohm í raðtengingu inn á gate og stundum er hraðvirk díóða hliðtengd við þetta 

viðnám sem er lokuð þegar spenna er sett inn á gate, en er leiðandi þegar slökkt er á  gate-source 

spennunni þannig að gate rýmdin afhleðst hraðar.  Þetta er gert til að jafna aðeins tímann sem það 

tekur FET transistorinn að fara í fulla leiðni og að loka, því það tekur aðeins lengri tíma fyrir FET að 

loka fyrir straum, en að opna fyrir straum.   

IRFS3207 er með tæp 7nF rýmd á milli gate og source samkvæmt datablaði.   
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Næsta skref var að finna heppilega highside-lowside driver ic rás eða hanna og smíða bootstrap rás.   

Það er til urmull af driver IC rásum sem hafa innbyggða hleðslupumpu með utanáliggjandi þétti sem 

leysa þetta vandamál með að fá nægilega háa spennu á gate til að fá efri N-FET transistorinn við VCC í 

fulla leiðni.  

 

Eftir leit að High Side and Low Side FET Driver með Through hole pinnum á vefsíðu DigiKey varð 

IRS2011PBF fyrir valinu.  Þessi kubbur tekur við 5V lógískum stýrimerkjum og getur gefið 1A í gate 

straum, bootstrap virknin er fengin með utanáliggjandi hraðvirkri díóðu og þétti auk filterþéttis  á 

vinnuspennu kubbsins sem er einnig sú spenna sem er notuð sem forspenna á gate miðað við source.  

Bootstrap díóðan sem varð fyrir valinu var 4148 sem er nægilega hraðvirk díóða sem var við hendina í 

smíðaferlinu og bootstrap þéttirinn var valinn 1uF, sem var áætluð nógu stór til að hlaða upp rýmdina 

sem er á milli gate og source á FET transistornum og filterþéttirinn fyrir vinnuspennuna var valinn tíu 

sinnum stærri en bootstrap þéttirinn, og bootstrap spennan var valin um 12-15V sem er tæplega 

miðja vegu á milli 10-20V sem 2011 kubburinn var gefin upp fyrir, en FET transistorinn þolir mest 20V 

í gate-source spennu.   

 

Mynd 2.3.4 4: IRS2011 tengimynd [4]. 

Mynd 2.3.4.4. sýnir hvernig FET driver rásin er tengd, stýrimerki tengjast inn á pinna 5 og 6, og 

stýrignin á gate er tengd í gegnum viðnám sem passa við gate-source rýmdina í FET transistorunum, 

bootstrap díóðan tengist á milli pinna 1 og 2, og bootstrap þéttirinn á milli pinna 2 og 4.    
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Þegar þessi hönnunarforsendur voru komnar var hafist handa við að koma þessari rafrás á veróborð.   

Fyrsta gerðin var sett á plötu ásamt LM7815 spennuregulator sem átti að gefa vinnuspennuna fyrir 

2011 FET driver rásina.  Þetta gékk ágætlega í hönnunarfasanum þegar notaður var minni 250W BLDC 

mótor og vinnuspennan var um 20V, en síðan þegar 500W BLDC mótor var tengdur og spennan var 

hækkuð í áttina að 50V kom svo mikið af bakspennupúlsum frá mótorvöfunum að LM7815 

spennuregulatorinn fór að flökta og gefa út of háar spennur inn á gate sem þolir mest 20V.   

 

 

Mynd 2.3.4 5: Fyrri rásin með N-FET transistorum. 

Mynd 2.3.4.5. sýnir fyrri rásina sem var hönnuð á litlu plássi og það var erfitt að skipta um FET 

transistora þegar þeir fóru.   
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Það var hafist handa við hönnun á annarri rás þar sem útgangurinn var settur á eina plötu og FET 

driver stigið á aðra plötu þannig að það mætti skipta um hvora plötu fyrir sig í framhaldandi 

hönnunarvinnu.  Útgangsstigið var sett á prentplötu með heilum kopar og eftir nokkrar 

hönnunartilllögur var platan sett í CNC fræsara sem fræsti koparlagið af þar sem það átti að fara og 

síðan þegar hönnunarhugmyndin varð fullþroskuð var borað og fræst það sem eftir var í 

handstýrðum fræsara.   

 

 

Mynd 2.3.4 6: Seinni rásin með N-FET transistorum. 

Mynd 2.3.4.6. sýnir seinni rásina með N-FET transistorum, kæliflipinn, drain skautið er lóðað við 

prentplötuna og því var hægt að klippa drain tengipinnan af sem er í miðjunni.  Straumskynjarinn sést 

vinstra megin og allar straumtengingar fyrir mótorinn voru þannig að 4mm. koparró var lóðuð við 

prentplötuna og 0,75 kvaðrata fjölþættur kapall var lóðaður í tengiskó sem var festur með skrúfu og 

spenniskífu við róna.   
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Mynd 2.3.4 7: N-FET driver rás. 

Mynd 2.3.4.7. sýnir driver rásina fyrir N-FET útgangsrásina.  Rásamyndin af driver rásinni var teiknuð í 

forritinu Eagle, en útlit rásar og uppröðun íhluta á veróborð var gerð í pörtum í forritinu Fritzing þar 

sem það reyndist ómögulegt að hafa fulla stærð af veróborði í forritinu.   

 

Til að forðast spennuflöktið á LM7815 rásinni var ákveðið að nota stillanlegan spennugjafa til að 

útvega 10 – 15V fæðispennu fyrir 2011 rásirnar.  Þessi hönnun virkaði aldrei vel og lengi því það var 

allt fljótandi í truflanapúlsum sem komu frá mótorvöfunum vegna þess að PWM stýringin gefur 

mótorspólunum straum og rýfur hann mörg þúsund sinnum á hverri sekúndu.  Spólur eru íhaldssamir 

íhlutir og er illa við straumbreytingar, þegar það er sett spenna á spólu myndar spólan mótspennu 

sem vinnur á móti því að straumurinn aukist í spólunni, og þegar það kemur að því að rjúfa spennu til 

spólu til að slökkva á straum í spólunni, spanar spólan aftur upp spennu til að reyna að viðhalda 

straumnum sem var, þetta má reikna með formúlunni V = di/dt, sem sýnir að spennan sem spanast er 

í beinu hlutfalli við straumbreytingu á tímaeiningu.  Þessir spennupúlsar hafa sennilega valdið 

ótímabærri forspennu á gate, röngum boðum inn á 2011 driver rásirnar, og röngum upplýsingum um 

stöðu Hall skynjara inn á PIC örtölvuna sem gefur þú út rangan kóða.  Það var reynt að filtera merkin 

frá Hall skynjurunum inn á PIC þangað til púlsarnir urðu aðeins rúnaðir á forkanti, síðan var reynt að 

girða fyrir að PIC örtölvan gæfi út rangar straumvendistöður, en allt kom fyrir ekki, oft þegar allt gékk 

vel í einhvern tíma kom eitthvað fyrir þegar unnið var í forriti og þá lá nýsmíði í forritun undir grun, en 

þá gat ástæðan allt eins vel verið vegna truflanapúlsa í útgangs- eða driver stiginu.  Það var erfitt að 

grípa hvað gerðist þegar það fór útgangsfet transistor og oft fór 2011 driver rásin líka.   
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Þetta kerfi er lokuð lúppa þar sem örtölvan fær upplýsingar frá Hall skynjurunum og gefur 

straumvendipúlsa á FET transistorana og ef það kemur truflun einhvers staðar þá eru afleiðingarnar 

komnar í hring í kerfinu.  Það var gripið til þess ráðs að reyna að rjúfa lúppuna með því að láta aðra 

PIC örtölvu gefa kóða í stað Hall skynjaranna og stilla síðan duty cycle hlutfallið handvirkt með hraða 

stillinu, en það reyndist óframkvæmanlegt að láta þetta tvennt ganga í takt.   

Að lokum var ákveðið að bakka með þær hönnunarforsendur að nota bara N-channel MOSFET 

transistora og prófa að nota P-channel MOSFET í efri hluta útgangsstigsins til að losna við driver IC 

rásinrnar og boot strap rásina sem N-FET transistoranrnir þurfa, en um hönnun og smíði þeirrar rásar 

verður fjallað í næsta kafla.   

(Rásamyndir eru í viðauka.) 
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2.3.5. Útgangsstig með P channel MOSFET og N channel MOSFET 

 

Þegar P-FET er notaður til að tengja mótorvafið við VCC þarf að gæta þess að P-FET er snúið þannig 

þannig að source tengist í VCC og nú þarf gatespennu sem er  um 10V lægri en á source (VCC) til að fá 

P-FETinn í fulla leiðni.  Þetta er einfaldara en að nota hleðslupumpu og N-FET.  En P-FET hefur þann 

ókost að innra viðnámið er ca. tvöfalt miðað við N-FET, en það er hægt að hliðtengja tvo P-FET til að 

fá svipað innra viðnám og í einum N-FET, ef þess er þörf.   

Næsta skref var að finna P channel MOSFET sem þolir a.m.k. 60-70V, 30Amper, innra viðnám eins lítið 

og kostur er og helst í TO220 húsi.  Eftir leit og samanburð á vefsíðu DigiKey var ákveðið að panta  

IXTP96P085T sem þolir 85V, 96A og hefur 13mΩ á milli drain og source.   

Til að setja P-FET transistor í fulla leiðni þarf spennu á gate sem er c.a 10V lægri en spennan á source 

sem tengist plúspólnum á spennugjafa. 10V spennufall má fá með zener díóðu, spennu regulator eða 

með spennudeilingu viðnáma.  Zener díóður hafa einhverja rýmd sem tengdist þá við rýmd á milli 

gate og source, þetta er óverulegt en þarf samt að skoða, spennu regulatorar af 78xx eða 79xx 

seríunni eru gefnir upp fyrir mest 45-50-60V, sem er sú spenna sem rafhlaða gefur þannig 

vinnuspennan er farin að takmarka val íhluta, auk þess sem reynslan var sú að svona 

spennuregulatorar gætu orðið óstöðugir í rás þar sem bakspennupúlsar frá mótorvöfunum leika 

lausum hala.   

Ákveðið var að nota fastan spennudeili með viðnámum, en það þarf að nota lág viðnámagildi til að 

slökkva á FET transistorunum, en samt þurfa viðnámagildin að vera það stór að það eyðist ekki 

óþarfleg orka í hita og viðnámin þurfa að þola það afl sem þau breyta í hita.  

Til að fá um 10V af 50V  þarf að velja viðnám sem hafa hlutföllin 1 : 4 sem gefur summuna 5.   

Eftir leit í E12 viðnámaseríunni og aflútreikninga í töflureikni voru 1,5KΩ og 4,7KΩ fyrir valinu.  

Samkvæmt formúlu fyrir raðtengd viðnám gefa þessar stærðir UR1 = R1 * U_heildar / (R1+R2) um 

10V, og notkun með fullhlaðinni Li-Ion rafhlöðu sem gefur tæp 60V gæfi þá um 12V gate-source 

spennu sem er í lagi.  Tóm Li-Ion rafhlaða með ca. 44V pólspennu gæfi um 8V gate-source spennu 

sem er líka í lagi.  Straumurinn sem rennur í þessum raðtengdu viðnámum við 60V sem er mesta 

spenna, er U / (R1 + R2 ) = sem er tæplega tíu milliamper sem gefur afleyðslu samkvæmt P = U * I um 

600mW sem gefur til kynna að það þurfi viðnám sem þola um 1W.   
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Mynd 2.3.5. 1: P-FET og N-FET útgangsrás.  

Mynd 2.3.5.1 sýnir hvernig P-FET og N-FET útgangstransistorum er komið fyrir með kæliplötum, 

transistorarnir voru first lóðaðir niður á prentplötuna, en vegna möguleika á að þeir sködduðust við 

að lóða þá þannig með miklum hita var skipt um transistora og þeir látnir standa á prentplötunni.   

 

Þessi rás virkaði vel á meðan tíðnin á PWM hraðastýrimerkinu var 5kHz, en þessi tíðni hljómaði 

óþægilega í eyrunum á samstarfsmanni þannig að PWM tíðnin var hækkuð upp í 20kHz eins og til 

stóð.  Þetta olli ekki neinum vandræðum í næstu stuttu prufukeyrslu, en Það fóru að koma 

bremsunarhögg í keyrslunni af og til með þeim afleiðingum að útgangstransistorar tóku upp á því að 

fara.  Eins og í fyrri hönnuninni kom þetta oft fyrir eftir breytingar í forriti þannig að 

forritunarbreytingarnar lágu oft undir grun og það truflaði lausn vandans.   
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Mynd 2.3.5. 2: P-FET og N-FET driverrás.  

Mynd 2.3.5.2 sýnir P-FET og N-FET driver rásina, það er möguleiki á að taka merkið út af opto 

kúplerunum í gegnum FET magnarastig með því að breyta tengingum með skrúfutengjum og 

jumperum, sjá teikningar í viðauka.   

 

Einn útgangspunkturinn í nýju rásinni var að nota opto kúplera til að aðskilja 50V rafrásina með 

útgangnum og mótornum frá 5V rafrásinni til að fá ekki bakspennupúlsana sem koma vegna 

straumbreytinga í mótorvöfunum inn á PIC örtölvuna.  Þegar púlsarnir inn á gate voru skoðaðir með 

sveiflusjá kom í ljós að Opto couplerarnir voru ekki nógu hraðvirkir.   

Það tekur ákveðinn tíma fyrir opto kúplerana að skipta um stöðu og á 20kHz var þetta umtalsvert 

hlutfall af af lotutímanum sem FET transistorinn var að fara í gegnum ohmska svæðið þar sem 

viðnámið í gegnum hann er umtalsvert meira en 4 milliohm sem eru í N-FET í fullri leiðni, þetta veldur 

hitamyndun í transistornum og hefur sennilega valdið því að þeir hafa verið lengi að loka fyrir straum 

og það gæti aftur hafa valdið leiðni á milli póla spennugjafans með þeim afleiðingum að FET 

transistorarnir fóru.   
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Það var ákveðið að lækka tíðnina aftur niður í 5kHz, en þá minnkar hlutfall þess tíma sem 

transistorarnir eru að ferðast í gegnum ohmska svæðið og þess tíma sem þeir eru í fullri leiðni eða 

lokaðir.  Ef PWM tíðnin er lækkuð mikið niður fyrir 5kHz fer að heyrast töluvert í mótornum við 

hraðaaukningu.   

  

Mynd 2.3.5. 3: Skiptitími og lotutími. 

Mynd 2.3.5.3 sýnir að ef tíðnin er lækkuð og lotutíminn lengist, þá verður skiptitíminn t1 og t2 minna 

hlutfall af lotutímanum T.  Skiptitíminn er sá sami í báðum tilfellum.  Á myndinni eru púlsarnir jafn 

lengi í hi og lo sem gefur að Duty Cycle hlutfallið er 50%, en Duty Cycle hlutfallið stýrir þeirri 

meðalspennu sem rafmótorinn fær og þannig er straumnum í mótorvöfunum stýrt sem ákvarðar 

síðan snúningshraða og átak rafmótorsins.  Duty Cycle hlutfallið er það hlutfall sem púlsinn er í hi 

miðað við lotutímann T, og er Duty Cycle hlutfallið minnkar þannig að púlsinn er styttri tíma í hi, þá 

minnkar meðalspennan til rafmótorsins og snúningshraðinn minnkar.  Í kafla 2.4.1 er skýrt út hvernig 

Duty Cycle hlutfallinu er stýrt í forritinu í þessu verkefni.   

 

 

Mynd 2.3.5. 4: PWM og straumvendipúlsar inn á and hlið.   

Mynd 2.3.5.4. sýnir rásina sem hleypir PWM hraðastýrimerkinu í gegnum and hlið, það eru þrjú svona 

and hlið sem hleypa PWM hraðastýrimerkinu inn á gate á neðri N-FET útgangstransistorunum á 

meðan straumvendipúls leyfir, þannig að það er alltaf einn útgangstransistor sem fær PWM 

hraðastýrimerki í einu.   
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Fyrir utan heyranlegt hljóð er annar þáttur sem þarf að taka tillit til við ákvörðun á PWM tíðni, en það 

er að þegar PWM púlsarnir eru tengdir inn á annan inngang á and hliði og straumvendipúlsarnir sem 

eru á lægri tíðni inn á hinn innganginn, á mesta snúningshraða þurfa a.m.k. nokkrir PWM púlsar að 

sleppa í gegn um and hliðið til þess að hraðastýringin verði hnökralaus.  Þetta var skoðað með 

sveflusjá á mesta hraða við 50V eins og meðfylgjandi mynd sýnir. 

   

Mynd 2.3.5. 5: PWM púlsar innan straumvendipúls.   

Mynd 2.3.5.6 sýnir að það fara um 20 PWM púlsar á 5kHz. í gegnum and hliðið inn á gate á neðri FET 

við mesta hraða við 50V spennu, þannig að 5kHz PWM tíðni er nógu há til að tryggja hnökralausa 

hraðastýringu við hámarkshraða.   

 

Það var smíðuð Fet driver magnararás til að skerpa á gate púlsunum en það virkaði illa að hafa actífa 

íhluti í útgangsstiginu, þannig að nú eru aftur eingöngu passífir íhlutir sem mynda spennudeili með 

viðnámum.    

Í kafla 4. Umræður og túlkun eru hugmyndir um hvernig nota megi bæði opto kúplerana og FET driver 

magnarastig ásamt einu litlu viðnámi sem gæti sigrast á þessu vandamáli með truflanapúlsa sem fara 

illa í actífa íhluti.      

(Rásamyndir eru í viðauka.) 
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2.3.6. Straummæling 

 

Í þessu verkefni átti að vera hægt að mæla straum á bilinu 0A – 20A með 0,1A nákvæmni. 

Til að mæla straum þarf að nota óbeina mælingu því það er erfitt að telja fjölda rafeinda sem flæðir í 

eina átt eftir leiðara á tímaeiningu.   

Straummæling er oft framkvæmd með því að mæla spennu yfir mótstöðu eða viðnámsvír með lítið 

viðnám í straumrásina við GND, en gallinn við það er að þá fer sá tengipunktur sem var tengdur í GND 

að flökta í spennugildi eftir straum og þetta getur haft áhrif á gate-source spennu á 

útgangstransistorum ef straumurinn er mikill og eða straummæliviðnámið er stórt. 

 

 

Mynd 2.3.6. 1: Straummæling.  

Mynd 2.3.6.1 sýnir hvernig straummæling er oft framkvæmd.   

 

Ef þetta viðnám er sett við VCC er spennan þar um 50V, en örtölvan sem mælir spennufallið yfir 

viðnámið vinnur á 5V, þetta er ekki auðleyst nema með rás sem er hönnuð til þessara hluta.   

Það þarf einnig að hafa það í huga að straumur um viðnám veldur orkutapi í hita.  Aflið sem fer í að 

hita straummæliviðnámið er P = U*I eða P = I2*R  ( U = I*R)  og ef við gefum okkur straum upp á 20A 

og að straummælimótstaðan sé 0,01Ohm þá fáum við að aflið P sem straummælimótstaðan breytir í 

hita er 4W.  Hér þarf ef til vill að minnka straummæliviðnámið en þá lækkar líka spennumerkið sem er 

notað til að mæla strauminn, ef ætlunin er að geta mælt 0,1A þá gefur 0,1A straumur um 0,01Ω 

viðnám 1mV samkvæmt formúlunni  U = I*R.  20A straumur um 0,01 Ohm viðnám gefur 200mV og út 

frá þessum tölum þarf síðan að hanna og smíða spennumögnunarrás sem getur verið einfaldur 

aðgerðarmagnari eða instrumentation mögnunarrás sem er byggð upp með fleiri aðgerðarmögnurum 

til að fá aukna mögnun á spennumerki án þess að magna rafsuð um of.   

Það þarf einnig að taka tillit til þess að spennan yfir straummælimótstöðuna getur haft áhrif á  gate-

source spennu á FET ef straummælimótstaðan er staðsett þannig í rásinni.      
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Það eru til straumskynjarar sem byggjast á Hall effect virkni og gefa 0-5V spennumerki í hlutfalli við 

straum.  þeir hafa þann kost að það er galvanisk einangrun á milli mælipinnanna þar sem straumurinn 

er mældur tengipinnanna sem gefa til kynna styrk straumsins, þannig að það er hægt að mæla 

straum í annarri straumrás.    

Hér er valið að nota Hall-effect straumskynjara sem gefur 0-5V mælimerki sem passar vel inn á AD 

inngang á örtölvu.  Straummælingin þarf að geta mælt meira en 20A þar sem rafmótorar taka yfirleitt 

meiri straum í startinu og straummælingin þarf að geta mælt straum í báðar áttir vegna þess að 

mótorinn fer að gefa frá sér straum þegar hann þarf að halda við í stað þess að knýja snúninginn 

sjálfur.   

 

Mynd 2.3.6. 2: Straumskynjarinn, ACS758.  

Mynd 2.3.6.2 sýnir straumskynjarann ACS758.  

 

50A skynjari varð fyrir valinu til að geta mælt straumálag í starti og við hraðabreytingar, en það er 

nauðsynlegt til að geta látið mótorstýringuna slá af ef straumtakan verður of mikil til að vernda 

mótorvöfin sem geta eyðilagst ef straumurinn verður of mikill í of langan tíma þar sem lakkhúðin á 

vírunum í mótorvöfunum getur bráðnað, en þá verður skammhlaup í vöfunum, það er einnig 

mikilvægt að vernda FET útgangsrásina fyrir of miklum straum.  Nokkur atriði sem geta valdið of 

miklum straum eru að mótorstýringin getur bilað, kapall skemmst, mótorinn er undir of miklu álagi 

eða fastur og dregur því meiri straum en æskilegt er.   

Straumurinn er mældur með Hall-effect straumskynjara sem er staðsettur á aðalstraumrás við 0V á 

útgangsstigi mótorsstyringarinnar.  Ætlunin var að setja þennan straumskynjara við +50V en á 

brettinu með prufugerðinni var pláss við 0V, þannig að nemanum var komið fyrir þar.  Innra viðnám 

Hall-effect straumskynjarans er 100 μΩ þannig að spennugildi á source pinna mosfet transistoranna í 

útgangsstiginu hækkar um 20A * 100 μΩ = 2000 μV = 2mV við 20A straum í rásinni.  2mV breyta ekki 

heldur miklu í forspennu á gate þar sem spennugildið á source pinnanum breytist með straum en 

spennag á Gate er miðuð við 0V.   
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Straumskynjarinn hefur partnúmerið  ACS758LCB-050B-PFF-T og getur mælt 50A í báðar áttir.  Við 0A 

gefur neminn hliðrænt útgangsmerki sem er hálf vinnuspenna, 5,0V / 2 = 2,5V og útgangsmerkið 

breytist um 40mV við hvert amper í rafstraum sem fer um straumskynjarann samkvæmt upplýsingum 

um þennan straumskynjara í datablaði.  Mesta útslag í spennumerki er: 50A * 40mV/A = 2000mV frá 

2,5V sem er miðstaða sem gefur spennusvið frá 0,5V – 4,5V.   

Til að geta mælt 0,1A í straummælingu með þessum nema þarf að skoða spennumerkið sem neminn 

gefur út við 0,1A og bera það saman við upplaun AD breytu sem ætlunin er að nota til að koma 

hliðrænu straummælimerki yfir á stafrænt form.  Spennumerkið sem straumskynjarinn gefur við 0,1A 

er 4mV og AD breytan í PIC örtölvunni hefur 10 bita.  10 bita AD breyta hefur 2^10  = 1024 

mismunandi gildi, það þarf eitt gildi fyrir 0 þannig að eftir eru 1023 gildi.   

Til að finna minnstu breytingu á spennumerki sem AD breytan getur skynjað þarf að taka spennusvið 

AD breytunnar og skipta því upp í 1023 hluta og þá fæst að 5V / 1023 = 4,88mV.  Hér þarf að finna 

lausn á því að það þarf að vera hægt að skynja straumbreytingu sem gefur 4,0 mV, en minnsta 

spennubreyting sem AD breytan getur numið er 4,88V.   

PIC örtölvan getur tekið við viðmiðunarspennu fyrir efri og neðri mörk vinnusviðs AD breytunnar og 

þannig er hægt að fullnýta mælisvið AD breytunnar þó svo að straumneminn gefi spennumerki á 

bilinu 0,5V – 4,5V með því að gefa AD breytunni 0,5V sem neðri viðmiðunarmörk og 4,5V sem efri 

viðmiðunarmörk.  Ef AD breytan er reiknuð aftur miðað við þessar forsendur fæst að (4,5V – 0,5V) / 

1023 = 3,91mV sem nægir til að skynja 0,1A breytingu í straum.   

Það er líka hægt að magna spennumerkið frá straumskynjaranum þannig að það nýti 0V – 5V sviðið 

sem AD breytan hefur.  En þá þarf að magna spennumerkið um 125% til að  spennumerki með 4V  

útslag nái 5V útslagi.  Þessi leið varð fyrir valinu því ætlunin er að nota sömu AD breytuna til að mæla 

spennumerki frá hraðastilli.   

 

Hönnun og smíði á magnararás til að magna straummælimerkið.   

Aðgerðarmagnarar (OpAmp) hafa hátt inngangsviðnám og hafa því lítil áhrif á spennumerkið sem 

ætlunin er að mæla.  Aðgerðarmagnara má einnig nota sem samanburðarrás (comparator), en sú 

hugmynd fæddist eftir að nokkrir FET transistorar fóru, að taka straummælimerkið inn á 

samanburðarrás sem skipti um spennugildi á útgangi þegar straumurinn næði ákveðnum styrk.  PIC 

örtölvan sem er notuð hefur tvo innbyggða comparatora sem eru tilvaldir í þetta verkefni þar sem 

breyting á útgangsmerki þeirra getur gefið inngrip eða interrupt í gang aðalforritsins þar sem má 

bregðast skjótt við of miklum straum í mótorrásinni.   Svona inngrip frá samanburðarrás virkar mun 

betur en það að bíða eftir því að það komi að því í forritinu að spennumerkið frá straummælingunni 

verði mælt með AD breytu, því þá gæti skaðinn verið skeður og FET transistorar farnir í 

mótorstýringunni.   

Á þessum PIC kom í ljós við nánari athugun að það var erfitt að að nota bæði innbyggða 

samanburðarrás og að taka inn aðrar spennur sem efri og neðri viðmiðunarspennur fyrir AD breytinn 

í PIC örtölvunni því sami pinninn á PIC var inngangur fyrir samanburðarrás og líka 

viðmiðunarspennuinngangur fyrir AD breytuna.   
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Aðgerðarmagnararásin OP295 var fengin að láni, IC rásin inniheldur tvo aðgerðarmagnara og getur 

gefið út spennumerki Rail To Rail eða frá 0V og upp í 5V sem er vinnuspenna kubbsins, var sú leið 

valin að nota annan aðgerðarmagnarann til að magna spennumerkið frá straumskynjaranum um 

125% og nota hinn aðgerðarmagnarann sem samanburðarrás og tengja síðan útganginn á honum við 

inngang á PIC sem  getur valdið inngripi.  Þessi eiginleiki aðgerðarmagnarans að geta gefið út 

spennumerki Rail to rail var nauðsynlegt til að geta magnað spennumerkið frá straumskynjaranum úr 

4V spennusviði upp í 5V spennusvið til að geta notað allt svið AD breytunnar.   

Í kennslubókum um aðgerðarmagnara og á veraldarvefnum eru tengimyndir fyrir aðgerðarmagnara 

og fyrir valinu varð inverting tenging þar sem auðvelt var að fá 125% mögnun með því að velja tvær 

mótstöður úr E12 viðnámaseríunni.  Mögnunin Au = Rf/Ri þar sem Rf er 15KΩ og Ri er 12KΩ er 125% 

eins og óskað var, en þar sem þessi tenging invertar eða snýr við útslagi spennumerkisins frá 2,5V 

miðstöðunni þarf að taka tillits til þess í forritinu.  Það reyndisr heppilegt að straummælikubburinn 

snýr þannig að nú er þetta þannig að aukinn straumur gefur vaxandi spennu út af 

aðgerðarmagnaranum.   

Oft eru aðgerðarmagnarar notaðir með bæði pósitífum og negatífum spennugöfum og mögnunin 

miðast við 0V, en þegar aðgerðarmagnarinn er með einföldum spennugjafa þarf að fá 

viðmiðunarspennu inn á hinn inngang aðgerðarmagnarans t.d. með spennudeili.   

 

Mynd 2.3.6. 3: Magnari fyrir straummælimerki.  

Mynd 2.3.6.3 sýnir inverting aðgerðarmagnararás, mögnunin er –(R2/R1) = -1,25.  Mótstöðurnar R3 

og R4 eru jafnstórar og mynda spennudeili þannig að aðgerðarmagnarinn magnar út frá 2,5v sem er 

sú spenna sem straumskynjarann gefur við 0A.   
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Á datablaðinu yfir straumskynjarann eru eftirfarandi upplýsingar um noice á spennumerkinu sem 

gefur straummælinguna.  

VNOISE   TA= 25°C,   10 nF on VIOUT pin to GND  =>  10  mV Typical noice   

10mV / 40mV/A = ¼A eða 0,25A sem drukknar í noice miðað við að hafa 10nF þétti á milli útmerkis, 

VIOUT á straumskynjaranum og jarðar.   

 

Mynd 2.3.6. 4: Noice út af straummælinema.   

Mynd 2.3.6.4 sýnir noice út af straumskynjara við 0A.  10nF þéttir er á milli VIOUT á 

straumskynjaranum og GND.  

 

Það var prófað að setja lághleypisíu með viðnámi og þétti á útgang aðgerðarmagnarans, truflanirnar 

minnkuðu en aflestur og útreikningar á straum hættu að ganga upp og það kom einhver skekkja eins 

og inngangur AD breytunnar væri of mikið álag fyrir merkið, ef tími hefði gefist til hefði verið fróðlegt 

að tengja upp actífa lágtíðnisíu (lo-pass) með aðgerðarmagnara. 

Það er hægt að taka straummælimerkið í gegnum low pass síu eftir að hafa tekið það í gegnum 

aðgerðarmagnararás og síðan má taka meðaltal af nokkrum mælingum í forriti og sjá hvort viðunandi 

nákvæmni fæst með því að bera saman mældan straum og útreiknaðan straum með þessum nema.     

Straummælikubburinn á að ná að skynja straum upp á 0,1A og upplausn á 10 bita AD breytu nær 

þessu í mestu upplausn þannig að hér er komið að takmörkum á bæði straumskynjarann og 10 bita 

AD breytu.   

En þetta sýnir líka að aukin upplausn með 12 bita AD breytu mundi ekki skila betri mælingu þar sem 

straumskynjarinn er á mörkunum að skynja breytingu upp á 0,1A.   
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Mynd 2.3.6. 5: Magnararás fyrir straummælimerki.  

 

Mynd 2.3.6.5. sýnir magnararás fyrir straummælimerki, stillimótstaðan vinstra megin var notuð til að 

herma eftir spennumerki frá straumskynjaranum til að sannreyna virkni magnararásarinnar til að gefa 

út merki frá 0V til 5V til að fullnýta AD breytuna í PIC örtölvunni.  Þessi rás var staðsett nálægt 

straumskynjaranum til að hafa stutta leið fyrir ómagnað straummælimerki til að minnka hættu á 

truflunum.   

 

Stillimótstaðan hægra megin á mynd 2.3.6.5. gefur viðmiðunarspennu fyrir samanburðarrásina.  

Straummælingin uppfyllir óskir um upplausn upp á 0,1A þegar það er sett upp prufutenging með 

jafnspennugjafa og ohmsku viðnámi.  Nákvæmnin fer eftir því hvaða gildi frá AD breytunni er valið 

sem viðmiðunartala í forritinu þegar það rennur enginn straumur um straummælinemann, en 

minnsta breyting frá AD breytunni er 0,1A og gildið frá AD breytunni rokkar til um +/- einn.   

En þegar mótorinn er keyrður er mikið um straumpúlsa vegna bakspennupúlsa frá mótorvöfum, út af 

straumskynjaranum koma púlsar sem eru +/- 100mV sem jafngildir straum upp á +/- 2,5A miðað við 

að straumskynjarinn gefur út 40mV/A.  Þetta er með 100nF þétti á 5V vinnuspennu, og einum 100nF 

þétti frá útgangi til 5V jarðar, en það á Þetta var með PN í rólegum lausagangi.  Straummælineminn 

tengist við aðgerðarmagnara sem er staðsettur nálægt Straummælinemanum.   
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2.3.7. Tölvusamskipti 

 

Möguleika á að tengjast við PC tölvu með einhverju af eftirfarandi: USB, RS232, IIC, CAN var mætt á 

eftirfarandi hátt.   

Hugmyndin var að skipta um PIC og nota t.d. PIC18F4550 sem er með innbyggða USB 

samskiptaeiningu, en það gafst ekki tími til þess, þannig PIC16F887 var notuð áfram og USB samskipti 

voru leyst með auka rás.     

PIC16F887 örtölvan getur tengst við PC tölvu með því að fara með serial samskiptalínurnar í gegnum 

IC rás sem aðhæfir merkin, það má nota MAX232 rás til að tengjast á RS232 staðli, en FT232RL rás til 

að tengjast í gegnum USB.   

Samskipti við PC tölvu í gegnum USB voru fengið með því að nota CP2102 USB-UART samskiptarás frá  

www.betemcu.cn 

 

Tengingar:   

TXD => RC6 -TX 

RXD => RC7 -RX 

GND 

 

Mynd 2.3.7. 1: USB-UART samskiptaeining.   

Mynd 2.3.7.1: sýnir USB-UART samskiptaeiningu sem var notuð til að PIC gæti haft samskipti í 

gegnum USB við PC tölvu.   

 

http://www.betemcu.cn/
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Í frumstillingum á PIC örtölvu í forritinu þarf að setja eftirfarandi skipun til að stilla samskiptahraðann 

á 9600 bita á sekúndu.  UART stendur fyrir Universal Asynchronous Receiver/Transmitter.    

UART1_Init(9600);  

 

Í forritinu er hægt að senda átta bita tölu með eftirfarandi skipun, þar sem nafn breytu er sett í 

svigann. 

UART1_Write(); 
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2.4. Forritun 

 

Forritið er skrifað í C með mikroC þýðanda frá mikroelektronika.   

Forritun og prófanir voru gerðar á EasyPIC6 kennslubretti frá Mikroelektronika.   

 

Mynd 2.4. 1: EasyPIC6 kennslubretti frá Mikroelektronika. 

Mynd 2.4.1 sýnir EasyPIC6 kennslubretti frá Mikroelektronika.  Það var gott að hafa gaumljós fyrir inn 

og útganga á spjaldinu.   

 

Flæðirit yfir forritið og forritið er í viðauka.   
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2.4.1. Snúningshraði 

 

Snúningshraði er stilltur í open loop með stilliviðnámi sem tengist inn á analog inngang AN5 á PIC 

örtölvunni.  Breytan sem skipunin PWM1_Set_Duty() tekur er 8 bita þannig að það þarf að breyta 10 

bita aflestri á spennugildi frá hraðastillinu í 8 bita tvíundartölu, sem er gert með því að deila með 

fjórum.     

 

hradi_0 = ADC_Read(5)/4;      // Les hraðastilli -AN5-RE0 

                                     // breyti 10 bita tölu í 8 bita tölu 

                                     // => 1024 í 256 

PWM1_Set_Duty(hradi);     // Stilli DutyCycle á PWM1 útgangi 

 

Snúningshraðinn er reiknaður út í forritinu með því að mæla tíma á milli stöðu 4 og stöðu 6 með 

TMR0 sem er innbyggður timer/counter .    

Útreiknaður snúningshraði var borin saman við mælingu með snúningshraðamælir.  Það þurfti síðan 

að breyta forsemdum reikninga í forritinu til að fá þetta til að stemma.  Skekkjan getur komið til Þar 

sem tíminn er aðeins mældur 1/138 úr hring, það gæti líka verið missmíði í BLDC mótornum, 

óvönduð smíði eða viljandi gert til að minnka flökt í átaki eða hljóð frá mótor.   

 

 

Mynd 2.4.1. 1: Snúningshraðamælir, model: DT-2234C+. 

Mynd 2.4.1.1 sýnir snúningshraðamælir sem var notaður til að mæla snúningshraða á BLDC 

mótornum, þessi mælir þarf endurkast frá t.d. hvítum glansandi límborða.  Snúningshraðamælirinn er 

CE merktur, framleiðandi er ekki skráður fyrir utan límmiða sem á stendur: made in china.   



47 
 

2.4.2. Straummæling 

 

Þar sem merkið frá straummælinemanum er eins og straumurinn í mótorvöfunum vegna PWM þurfti 

að taka margar mælingar og reikna sífellt nýtt meðaltal með síðustu mælingu og henda elstu 

mælingunni, þetta virkar eins og low-pass sía, nema þetta er gert í forriti.    

Þar sem straummæliskynjarinn hefur mælisvið fyrir straum í báðar áttir þá gefur hann út um 2,5V eða 

hálfa vinnuspennu þegar enginn straumur rennur um hann, þetta gefur um 516 +/-1  í gildi frá AD 

breytu við 0A.   

Þar sem PIC örtölvan er með átta bita minnishólf er frekar torvelt fyrir hana að framkvæma mikla 

reikninga með 32 bita tölum af gerðinni float eða long.  Það var gert meira til róðleiks að framkvæma 

straumútreikningana með 16 bita int breytum og passa upp á að fara ekki yfir þau mörk se mint 

breyta hefur.  Það munaði töluverðu á þessum útreikningum og svo útreikningum með 32 bita long 

breytu sem eru auðveldari í forritun en eru erfiðari fyrir örtölvuna, þetta sást vel á því að með 

útreikningunum með 16 bita int breytu var hægt að nota ókeypis útgáfu forritsins fyrir þetta og margt 

fleira, en með  útreikningum með 32 bita long breytu var farið yfir takmarkanir ókeypis útgáfunnar 

mikið fyrr.    
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2.4.3. Sínus 

 

PIC16F887 hefur tvær PWM einingar sem duga til að skaffa sínusmerki með PWM mótun inn á þrjú 

mótorvöf með því að leiða PWM merkin til skiptis inn á neðri MOSFET transistorana.  Eins og sjá má á 

næstu mynd.   

 

 

Mynd 2.4.3. 1: Tvö PWM merki á þrjá staði. 

Mynd 2.4.3.1 sýnir hvernig hugmyndin var að nota tvö PWM merki inn á þrjá fasa.   

 

Hugmyndin var að líkja eftir sinus með því að taka talningu frá teljara og meðhöndla hana eftir þeim 

tímaramma sem hálfbylgja af sinus þarf, þannig að það komi talning fyrir hverja eina gráðu, eða 

nokkrar gráður.  Meðhöndlaða talningin væri síðan margfölduð með hallatölu sem breytist á þrjátíu 

gráðu millibili.  Hallatalan er tveir frá núll gráðum og upp í 30 gráður, hallatalan er einn frá 30 gráðum 

og upp í sextíu gráður, og hallatalan er núll frá sextíu gráðum og upp í níutíu gráður, og svo speglast 

þetta um níutíu gráðurnar, þannig að hallatalan núll nær upp í hundrað og tuttugu gráður, og svo frv. 

upp í hundrað og áttatíu gráður, þar sem sínusbylgjunni lýkur.   
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Rásamynd af lógískri multiplexer rás sem stýrir tveimur PWM merkjum á þrjá staði til skiptis.   
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3. Niðurstöður 

 

Það spanast upp bakspennupúlsar þegar straumur er rofinn í spólu, þessir púlsar ollu miklum 

vandræðum og það tókst ekki að losna við þá nema með hönnun sem notaði opto kúplera til að fá 

galvaníska einangrun á milli örtölvurafrásar og kraftrafrásar sem tengdist mótor.   

Opto kúplerarnir eru ekki nógu hraðvirkir sem hefur þann kost að straumur breytist ekki snöggt í 

mótorvöfunum sem dregur úr truflanapúlsum, en hægvirkir optokúplerar hafa þann galla að MOSFET 

útgangstransistorarnir eru lengi að fara í gegnum ohmska svæðið og þar sem þetta gerist oft í 

samræmi við tíðni á PWM stýrimerkinu verða útgangstransistorarnir ekki langlífir undir miklu álagi.   



51 
 

4. Umræða og túlkun 

 

Það tókst að hanna og smíða rafrás sem getur stýrt BLDC mótor og uppfylla þau markmið 

verkefnisins.  Það fór mikill tími í hönnun og bilanaleit og hönnunin er ekki fullnægjandi ennþá.   

Það þarf að finna hinn gullna meðalveg í að keyra útgangstransistorana þannig að þeir opni og loki 

ekki mjög snögglega fyrir rafstrauminn í mótorvöfunum.  Útgangstransistorarnir hitna vegna aukins 

innra viðnáms þegar þeir eru að ganga í gegnum skiptinguna.   

En það þarf að breyta straum mjúklega í mótorvöfunum til þess að þar spanist ekki upp truflanapúlsar 

sem berast síðan um alla rafrásina og valda vandræðum.   

Á skiladag fannst lesning á veraldarvefnum, Application Note AN-978 frá International Rectifier, um 

áhrif þess að raðtengja viðnám við gate skaut útgangstransistoranna til að hægja á skiptingu þeirra og 

það má einnig hliðtengja díóðu við þetta viðnám til að hægja mismikið á því að setja útgangsFET í 

fulla leiðni og hafa aðra eiginleika þegar útgangsFET rýfur straum.   
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5. Samantekt 

 

Markmið verkefnisins:  

Hönnun, smíði rafeindarásar og forritun straumvendingar fyrir BLDC mótor tókst og það er hægt að 

keyra 500W mótor á 50V í báðar snúningsáttir og stilla snúningshraða með hraðastilli í open-loop.   

Mótorinn var álagsprófaður með bremsun með spennugjafa sem gat gefið 3A og rásin stóðst þá 

prófraun, rásin hefur ekki verið prófuð með meira álagi en um 150W, það mælir ekkert á móti því að 

rásin geti skaffað 10 – 20A, en það þarf að athuga með prófunum hvort kæling á 

útgangstransistorunum nægir við lengri notkum við þann straum.    

Straummæling virkar fullnægjandi á DC straum með ohmsku álagi, en það þarf að vinna meira í 

filteringu með lágtíðnisíu í hardware og meðaltali í forritun til að fá nógu góða straummælingu þegar 

mótorinn keyrir.   

Það vantaði tíma og nógu stöðuga straummælingu til forritunar á tork mode í closed loop.     

Tölvusamskipti í gegnum USB hafa verið prófuð með því að senda upplýsingar frá örtölvu til PC tölvu.   

Lausn á sínus mode var að fæðast á pappír en það vantaði tíma til að forrita og sjá hvort þessi örtölva 

réði við þetta verkefni.   
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7. Viðaukar 

 

7.1. Verkáætlun 

 

Öll verkefni þurfa einhvers konar verkáætlun, annars er hætta á að verkefni dagi uppi þegar einhver 

vandamál koma upp, svo ekki sé minnst á íslensku aðferðina að byrja á öllu á síðustu stundu.   

Lokaverkefni eins og þessu á að skila eftir 15 vikuna vinnu.  

Upphafsdagsetning er 18. ágúst og það eru 2 minni  vörður á leiðinni að lokavörðunni eða 

lokaskilunum.   

Fyrsta varðan er skil á skýrslu eftir fjórar vikur þann 15. september og önnur varðan er einnig skil á 

skýrlsu eftir tíu vikur þann 27. október.   

Lokavarðan er síðan eftir 15 vikur frá 18 ágúst sem er 1. desember.   
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Tímaáætlun, tafla í Project Manager. 

 

 

 

 

Tímaáætlun í upphafi verkefnis, tímalína í Project Manager. 
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7.2. Skýringar á skammstöfunum 

 

A    Amper  

BLDC   Brush Less DC mótor 

FET  Field Effect Transistor 

P-FET  P channel MOSFET 

N-FET  N channel MOSFET 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

V    Volt 

Ω    Ohm 
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7.3. Teikningar 

 

 

Blokkmynd sem sýnir tengingar á milli mismunandi rása.   
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Driver stig fyrir útgang með N-FET transistorum.   
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Útgangsstig með N-FET transistorum.   
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Driver stig fyrir útgang með P-FET og N-FET transistorum sem er í notkun í des. 2014.  Á bls 61 má sjá 

þessa rás með viðbót sem reyndist ekki virka vel og þessi rás var notuð.   
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Driver stig fyrir útgang með P-FET og N-FET transistorum með auka mögnurum eftir opto kúplera, 

þessi rás virkaði ekki vegna truflana sem koma vegna of hraðrar skiptingar á útgangstransistorum.   
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Útgangsstig með P-FET og N-FET transistorum.   
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LCD skjár sem birtir texta og tölur.   
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Hugmynd af viðbótarrás sem gerir rafrásina öruggari fyrir villlum í hugbúnaði.   



65 
 

7.4. Flæðirit 

 

 

 

Flæðirit sem sýnir aðalforritið.   



66 
 

 

Flæðirit sem sýnir undirforritið Interrupt þar sem straumvendingin á sér stað.   
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Flæðirit sem sýnir undirforrit þar sem seinkun er stillt á einum stað í forriti.   
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7.5. Forrit 

 

/*  Forritari: Halldór Guðni Sigvaldason  HGS 

    Dags. 11/12/2014 

    BLDC mótorstýring 

    EasyPIC6 PIC16F887 

    - hraðastýring með PWM - 

*/ 

 

// 

// Straumvending getur haft 6 mismunandi stöður = 1 - 6 

// staða 8 er upphafsstaða eftir stopp eða reset sem gefur möguleika á að 

// komast inn í hvaða stöðu sem er eftir stöðu mótors. 

 

// Þegar staða breytist á eftirfarandi hátt: 

// 4 => 6 => 2 => 3 => 1 => 5 => 4 .... 

// snýst mótorinn réttsælis eða clockwise 

// þegar horft er á mótorinn þeim megin sem kapallinn fer inn í mótorinn. 

// 

// Gray kóði frá Hall skynjurum gefur 6 stöður 

// og þá þarf að tengja mótorvöfin við spennugjafa  

// samkv. eftirfarandi töflu 

// bl - gr - gu                 ******Mótorvöf****** 

// B2 - B1 - B0   ->  stada  ->  A        B        C 

// ---------------------- 

//  1    0    0   ->   4        -                  + 

//  1    1    0   ->   6        -         + 

//  0    1    0   ->   2                  +        - 

//  0    1    1   ->   3        +                  - 

//  0    0    1   ->   1        +         - 

//  1    0    1   ->   5                  -        + 

// 

// 

// 

 

// Breytur 

// char - 8 bita breyta:       0 to 255   Character 

// int - 16 bita breyta: -32.768 to 32.767 

// long int - 32 bita breyta:  0 to 4.294.967.295   

 

char ch = 0;          // breyta til að skrifa staf út á LCD 

char stada = 8;       // 8 kemst inn í allar stöður eða state 

int straumurAD = 0;   // AD mæling á straum 

int straumur = 0;     // Staumur í amperum - nota int breytu í reikningum 

long straumurinn = 0; // Staumur í amperum - nota einfaldari reikninga 

int lcd_i = 0;        // teljari fyrir útskrift á LCD skjá 
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// Breytur fyrir straummælingu til að fá meðaltal 

unsigned int str_15 = 0; 

unsigned int str_14 = 0; 

unsigned int str_13 = 0; 

unsigned int str_12 = 0; 

unsigned int str_11 = 0; 

unsigned int str_10 = 0; 

unsigned int str_9 = 0; 

unsigned int str_8 = 0; 

unsigned int str_7 = 0; 

unsigned int str_6 = 0; 

unsigned int str_5 = 0; 

unsigned int str_4 = 0; 

unsigned int str_3 = 0; 

unsigned int str_2 = 0; 

unsigned int str_1 = 0; 

unsigned int str_0 = 0; 

unsigned int str = 0; 

 

// Breytur fyrir hraðastilli til að fá meðaltal 

char hradi_3 = 0;           // char - Character - 8 bita breyta - 0 to 255 

char hradi_2 = 0; 

char hradi_1 = 0; 

char hradi_0 = 0; 

char hradi = 0; 

unsigned int hradi_m = 0;   // Þarf stærri breytu til að reikna meðaltal 

 

// Breytur fyrir Timer0 til að fá meðaltal 

char tmr_3 = 0;             // char - Character - 8 bita breyta - 0 to 255 

char tmr_2 = 0; 

char tmr_1 = 0; 

char tmr_0 = 0; 

char tmr = 0; 

unsigned int tmr_lcd = 0;   // Þarf stærri breytu til að reikna meðaltal 

 

unsigned int tmr_cnt = 0;   // telur overflow á TMR0 

unsigned int tmr_cnt_a = 0; // tekur gildi á tmr_cnt á ákv. tíma 

unsigned int rpm_LCD = 0;   // RPM útskrift á LCD 

char hallError = 0;         // fær gildi 2 ef rangur kóði er frá  

                            // Hall skynjurum 

char StraumError = 0;       // fær gildi 1 ef farið er yfir straumlimit 

char Error = 0;             // Error summa fyrir útskrift á LCD 

 

// stillingar fyrir LCD skjá 

sbit LCD_RS at RA0_bit; 

sbit LCD_EN at RA1_bit; 

sbit LCD_D4 at RA2_bit; 

sbit LCD_D5 at RA3_bit; 

sbit LCD_D6 at RA4_bit; 

sbit LCD_D7 at RA5_bit; 

 

sbit LCD_RS_Direction at TRISA0_bit; 

sbit LCD_EN_Direction at TRISA1_bit; 

sbit LCD_D4_Direction at TRISA2_bit; 

sbit LCD_D5_Direction at TRISA3_bit; 

sbit LCD_D6_Direction at TRISA4_bit; 

sbit LCD_D7_Direction at TRISA5_bit; 
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// Hall-Effect stöðuskynjarar á interrupt inngöngum 

sbit A_gu_Hall at RB0_bit; 

sbit B_gr_Hall at RB1_bit; 

sbit C_bl_Hall at RB2_bit; 

 

sbit bakka at RB5_bit; 

//sbit tork_mode at RB6_bit; 

 

// Yfirstraumur frá Samanburðarrás á interrupt inngangi  

sbit strLim at RB3_bit;     // 1 = ok, 0 = yfirstraumur => allt off 

//sbit strLimLed at RA7_bit;  // Led gaumljós 

 

// Útgangar sem stýra útgangsstigi með MOSFET transistorum 

sbit A_Ho at RD0_bit; 

sbit A_Lo at RD1_bit; 

sbit B_Ho at RD2_bit; 

sbit B_Lo at RD3_bit; 

sbit C_Ho at RD4_bit; 

sbit C_Lo at RD5_bit; 

 

// undirforrit skilgreind 

void seinkun1(); 

void seinkun2(); 

void interrupt(); 

 

 

void main()            // Aðalforrit 

{                      // Aðalforrit byrjar 

   OSCCON = 0x71;      // Innri OSC, 8 MHZ 

 

   ANSEL  = 0x60;      // Configure AN pins as Analog or digital 

                       // 0000 0011 -> an7 -AN6 -AN5 -an4   

     //             --an3 -an2 -an1 -an0 

   ANSELH = 0x00;      // Configure AN pins as Analog or digital 

                       // 0000 0000 -> x -x -an13 -an12   

//     --an11 -an10 -an9 -an8 

                       // stórir stafir => analog inn 

                       // litlir stafir => digital inn 

                       // AN5 = (RE0) = --- Hraðastilli  --- 

                       // AN6 = (RE1) = --- straummæling --- 

   ADCON1 = 0x82;      // A/D voltage reference is VCC 

 

   C1ON_bit = 0;       // Disable comparators 

   C2ON_bit = 0;       // Disable comparators 

 

   PORTA = 0x00;       // Allir útgangar á PORTA eru lo 

   PORTB = 0x00;       // Allir útgangar á PORTB eru lo 

   PORTC = 0x00;       // Allir útgangar á PORTC eru lo 

   PORTD = 0x00;       // Allir útgangar á PORTD eru lo 

   PORTE = 0x00;       // Allir útgangar á PORTD eru lo 

 

   TRISA = 0x00;       // Set alla pinna á PORTA sem útganga 

   TRISB = 0xFF;       // Set alla pinna á PORTB sem innganga 

   TRISC = 0x00;       // Set alla pinna á PORTC sem útganga 

   TRISD = 0x00;       // Set alla pinna á PORTD sem útganga 

   TRISE = 0x0F;       // Set alla pinna á PORTE sem innganga 

 

   INTCON.RBIE = 1;    // Interrupts on PORTB change are enabled 

   IOCB.IOCB0 = 1;     // Interrupt on PORTB pin0 change is enabled 

   IOCB.IOCB1 = 1;     // Interrupt on PORTB pin1 change is enabled 

   IOCB.IOCB2 = 1;     // Interrupt on PORTB pin2 change is enabled 

   //IOCB.IOCB3 = 1;   // Interrupt on PORTB pin3 change is enabled 
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   INTCON.GIE = 1;     // Global interrupt is enabled 

   INTCON.T0IE = 1;    // Timer0 interrupt is enabled 

 

   OPTION_REG = 0x03;  // 1:16 Prescaler is assigned to timer TMR0 

 

   TMR0 = 0;                      // Reset timer/counter TMR0 

   PWM1_Init(5000);               // PWM1 útgangur RC2, 5KHz 

   PWM1_Start(); 

 

   UART1_Init(9600);               // UART stillt á 9600 bps 

    

   LCD_Init();                     // uppsetning á LCD 

   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);            // Hreinsar LCD 

   Lcd_Cmd(_LCD_TURN_ON);          // Kveiki á LCd 

   Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); 

    

   // skrifað á LCD skjá 

   Lcd_Out(1,1," BLDC motorstyring "); // skrifað á LCD skjá 

   Delay_ms(1000);                 // Texti lifir í eina sek. 

 

   Lcd_Out(1,1,"TMR0   Str     Hradi"); 

   Lcd_Out(2,2,"+"); 

   Lcd_Out(3,1,"RPM   StrAD Err     "); 

 

   while(1)                         // Endalaus-While(1)-lykkja 

   { 

      // Meðaltal úr fjórum mælingum á hraðastilli 

      hradi_3 = hradi_2; 

      hradi_2 = hradi_1; 

      hradi_1 = hradi_0; 

      hradi_0 = ADC_Read(5)/4;     // Les hraðastilli -AN5-RE0 

                                   // breyti 10 bita tölu í 8 bita tölu 

                                   // => 1024 í 256 

 

      hradi_m = (hradi_3 + hradi_2 + hradi_1 + hradi_0); 

      hradi = hradi_m >> 2;         //  >> 2 = /4 

 

      // Gildi frá hraðastilli skrifað á LCD skjá 

      if(lcd_i == 10){ 

          //Lcd_Out(1,16,"Hradi"); 

          ch = (hradi / 100) % 10;     // Hundruð 

          Lcd_Chr(2,17,48+ch);         // Skrifa hundruð á ASCII formati 

          ch = (hradi / 10) % 10;      // Tugir 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);           // Skrifa tugi á ASCII formati 

          ch = hradi % 10;             // Einingar 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);           // Skrifa einingar á ASCII formati 

          UART1_Write(hradi);          // Sendi innihald breytu til USB 

      } 

 

      PWM1_Set_Duty(hradi); // Stilli DutyCycle á PWM1 útgangi 

 

 

       



72 
 

//mæli og reikna straum og spennu með því að nota int breytu 

      //í stað long eða float breytu 

      //Skekkja er tæplega 0,1% 

      //vegna þess að deilt er með 1024 í stað 1023 

      //deiling með 1024 = >>9 hliðrun í binary 

      //nota lægri nefnara (samnefnara) 

      //margföldun með 5 = breyta <<2 + breyta 

      // reikna meðaltal úr sextán mælingum 

      str_15 = str_14; 

      str_14 = str_13; 

      str_13 = str_12; 

      str_12 = str_11; 

      str_11 = str_10; 

      str_10 = str_9; 

      str_9 = str_8; 

      str_8 = str_7; 

      str_7 = str_6; 

      str_6 = str_5; 

      str_5 = str_4; 

      str_4 = str_3; 

      str_3 = str_2; 

      str_2 = str_1; 

      str_1 = str_0; 

      str_0 = ADC_Read(6);     //AN6 = RE0 

 

      straumurAD = (str_15 + str_14 + str_13 + str_12 + 

                    str_11 + str_10 + str_9 + str_8 + 

                    str_7 + str_6 + str_5 + str_4 + 

                    str_3 + str_2 + str_1 + str_0); 

      straumurAD = straumurAD >> 4; //  >> 4 = /16 

 

      if(lcd_i == 20){ 

          // AD gildi straummælingar 0-1023 skrifað á LCD skjá 

          //Lcd_Out(3,7,"StrAD"); 

          ch = straumurAD / 1000;        // Þúsund 

          Lcd_Chr(4,7,48+ch);            // Skrifa Þúsund á ASCII formati 

          ch = (straumurAD / 100) % 10;  // Hundruð 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);             // Skrifa hundruð á ASCII formati 

          ch = (straumurAD / 10) % 10;   // Tugir 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);             // Skrifa tugi á ASCII formati 

          ch = straumurAD % 10;          // Einingar 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);             // Skrifa einingar á ASCII formati 

          UART1_Write(straumurAD);       // Sendi innihald breytu til USB 

      } 

 

      // straumurinn reiknaður með 16 bita breytu - nota annað hvort 

      /* 

      straumur = straumurAD - 516; // Dreg frá AD gildið við 0A     515-517 

      straumur = straumur * 25;    // 516 * 25 = 12.900 

      straumur = straumur >> 4;    // >>7 = /128  geri þetta í tvennu lagi 

                                   // til að tapa ekki upplausn 

                                   // 12.900 / 16 = 806 

      straumur = straumur * 5;     // 806 * 5 = 4.030 

      straumur = straumur >> 3;    // >>7 = /128: 4.030 / 8 = 503 

      */ 

      // AD gildið við 0A = 516 til 517 

 

      // straumurinn reiknaður með 32 bita breytu - nota annað hvort 

      straumurinn = (long)straumurAD - 516;     // 516 við 0A 

      straumurinn = straumurinn * 1000 / 1023; 
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if(lcd_i == 30){ 

          // straummæling skrifuð á LCD skjá 

          //Lcd_Out(1,8,"Str"); 

          // ath ef straumur is negatífur: fyrsti biti = 1 

          if (straumurinn & 0x8000){ 

            Lcd_Chr(2,7,'-');            // skrifa - á LCD skjá 

            straumurinn = ~straumurinn + 1; // twos compliment 

          } 

          else                           // annars ef straumur er pósitífur 

            Lcd_Chr(2,7,' ');            // skrifa bil á LCD skjá 

          ch = straumurinn / 100 % 10;   // Hundruð 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);             // Skrifa hundruð á ASCII formati 

          ch = (straumurinn / 10) % 10;  // Tugir 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);             // Skrifa tugi á ASCII formati 

          Lcd_Chr_CP('.');               // Skrifa decimal púnkt 

          ch = straumurinn % 10;         // Einingar 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);             // Skrifa einingar á ASCII formati 

          Lcd_Out_CP("A");               // A fyrir Amper 

      } 

 

      // Meðaltal úr fjórum tíma mælingum fyrir RPM 

      tmr_3 = tmr_2; 

      tmr_2 = tmr_1; 

      tmr_1 = tmr_0; 

      tmr_0 = tmr; 

 

      tmr_lcd = (tmr_3 + tmr_2 + tmr_1 + tmr_0) >>2; // >>2 = /4 

      // Timer0 byrjar ekki að telja klukkupúlsa 

      // fyrr en eftir 2 innri klukkupúlsa => skekkja 

      rpm_LCD = 54348 / (tmr_cnt_a * 256 + tmr_cnt_a * 2 + tmr_lcd + 2); 

      //-- hækkaði tölu um ca. 10% m.v reikninga til að fá réttara RPM-- 

       

      // Set RPM sem núll fyrir útskrift á LCD skjá  

// ef tímamæling gefur núll 

      // eða ef tímamæling er orðin mjög löng. 

      if(tmr_cnt_a == 0 && tmr_lcd == 0 || tmr_cnt_a > 25){ 

          rpm_LCD = 0; 

      } 

 

      if(lcd_i == 40){ 

          //Lcd_Out(1,1,"TMR0"); 

          Lcd_Chr(2,1,48+tmr_cnt_a); 

          //Lcd_Out(2,2,"+"); 

          ch = (tmr_lcd / 100) % 10;   // Hundruð 

          Lcd_Chr(2,3,48+ch);          // Skrifa hundruð á ASCII formati 

          ch = (tmr_lcd / 10) % 10;    // Tugir 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);           // Skrifa tugi á ASCII formati 

          ch = tmr_lcd % 10;           // Einingar 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);           // Skrifa einingar á ASCII formati 

      } 
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if(lcd_i == 50){ 

          //Lcd_Out(3,1,"RPM"); 

          ch = (rpm_LCD / 100) % 10;    // Hundruð 

          Lcd_Chr(4,1,48+ch);           // Skrifa hundruð á ASCII formati 

          ch = (rpm_LCD / 10) % 10;     // Tugir 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);            // Skrifa tugi á ASCII formati 

          ch = rpm_LCD % 10;            // Einingar 

          Lcd_Chr_CP(48+ch);            // Skrifa einingar á ASCII formati 

          UART1_Write(rpm_LCD);         // Sendi innihald breytu til USB 

      } 

 

      // stopp ef hraði er <= 2 mótor fríhjólar 

      // annars - else - kallað á interrupt til að komast af stað 

      if(hradi <= 2){          // stopp þegar hraðastilli er skrúfað niður 

          Delay_ms(10); 

          //PORTD = 0x00;      // Slekk á öllum útgöngum 

          stada = 8;           // stada 8 kemst inn í allar stöður  

      } 

      else if(hradi > 2 && stada == 8) 

          INTCON.RBIF = 1;    // virkja interrupt 

                              // til að komast af stað úr kyrrstöðu 

      // Hægi á útskrift á tölum á LCD skjá til að minnka flökt 

      lcd_i ++; 

      if(lcd_i>=52){ 

          lcd_i = 0; 

          PORTA.B6 != PORTA.B6; 

      } 

 

      // Villukóði 

      // StraumError = 1 --- ekki notað ennþá 

      // hallError = 2; 

      // 1 = yfirstraumur frá samanburðarrás - ekki notað ennþá 

      // 2 = rangur kóði: 000 eða 111 frá Hall effect skynjurum 

      // 3 = bæði atriði 

      Error = StraumError + hallError; 

      //Lcd_Out(3,13,"Err"); 

      Lcd_Chr(4,13,48+Error);      // Write result in ASCII format 

 

   }   // While(1) endar 

}      // Aðalforrit main endar 

 

 

// undirforrit 

void seinkun1(){             // Debounce á Hall skynjurum 

   Delay_us(30); 

} 

 

void seinkun2(){             // overlapp á skiptingu á FET 

   Delay_us(30);             // hugsað til að minnka bakspennupúlsa 

} 
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void interrupt(){            // Interrupt - inngrip 

 

   if (INTCON.T0IF == 1){    // If bit TMR0IF = 1,   

                             // þegar ég skrúfaði hraðastillið vel upp - 

                             // bætti við if interrupt flag - 

                             // virkaði betur en síðan fóru 2 fet 

       TMR_cnt ++ ;          // Tel hvað TMR0 hefur fyllst oft 

       INTCON.T0IF = 0;      // Reset interrupt flag-bita 

       TMR0 = 0;             // reset TMR0 

   } 

 

   else if (INTCON.RBIF == 1 && bakka == 0)    // breyting á Hall skynjurum 

   {                                           // snúningsátt, áfram 

       // Staða 4 

       // - kom úr stöðu 5 þar sem  C_Ho = 1 og B_Lo = 1 

       if((C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 0) && 

       (stada == 5 || stada == 8)){       //100 = 4 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 0){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 0){ 

                   PORTD &= 0b00011000;        //24 

                   A_Lo = 1;   // Vaf A tengt í GND 

                   TMR0 = 0;   // núllstilli Timer0 

                   tmr_cnt=0;  // núllstilli teljara á Timer0 yfirfyllingu 

                               // sem telur hvað TMR0 hefur fyllst oft 

                   C_Ho = 1;   // Vaf C tengt í +50V 

                   stada = 4;  // staða upfærð 

                   seinkun2(); // seinkun 

                   PORTD &= 0b00010010;        //18 

                   B_Lo = 0; 

                   INTCON.RBIF = 0;  // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

 

       // Staða 6 

       if((C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0) && 

       (stada == 4 || stada == 8)){       //110 = 6 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0){ 

                   PORTD &= 0b00010010;        //18 

                   B_Ho = 1; 

                   tmr = TMR0;        // tek stöðuna á TMR0 

                   tmr_cnt_a = tmr_cnt;  // tek stöðuna á hvað TMR0 

                                         // hefur fyllst oft 

                   A_Lo = 1; 

                   stada = 6;  // staða upfærð 

                   seinkun2(); 

                   PORTD &= 0b00000110; //6 x-x-Clo -Chi  -Blo-Bhi -Alo-Ahi 

                   C_Ho = 0; 

                   INTCON.RBIF = 0;  // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

 

        



76 
 

// Staða 2 

       if((C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0) && 

       (stada == 6 || stada == 8)){       //010 = 2 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0){ 

                   PORTD &= 0b00000110;  //6 -Clo -Chi -Blo -*Bhi -*Alo-Ahi 

                   C_Lo = 1; 

 

                   B_Ho = 1; 

                   stada = 2;  // staða upfærð 

                   seinkun2(); 

                   PORTD &= 0b00100100;        //36 

                   A_Lo = 0; 

                   INTCON.RBIF = 0;  // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

 

       // Staða 3 

       if((C_bl_Hall== 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 1) && 

       (stada == 2 || stada == 8)){      //011 = 3 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall== 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 1){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall== 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 1){ 

                   PORTD &= 0b00100100;        //36 

                   A_Ho = 1; 

 

                   C_Lo = 1; 

                   stada = 3;  // staða upfærð 

                   seinkun2(); 

                   PORTD &= 0b00100001;        //33 

                   B_Ho = 0; 

                   INTCON.RBIF = 0;  // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

 

       // Staða 1 

       if((C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1) && 

       (stada == 3 || stada == 8)){       //001  = 1 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1){ 

                   PORTD &= 0b00100001;        //33 

                   B_Lo = 1; 

 

                   A_Ho = 1; 

                   stada = 1;   // staða upfærð 

                   seinkun2(); 

                   PORTD &= 0b00001001;        //9 

                   C_Lo = 0; 

                   INTCON.RBIF = 0;  // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 
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// Staða 5 

       if((C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1) && 

       (stada == 1 || stada == 8)){       //101 = 5 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1){ 

                   C_Ho = 1; 

 

                   B_Lo = 1; 

                   stada = 5;   // staða upfærð 

                   seinkun2(); 

                   PORTD &= 0b00011000;        //24 

                   A_Ho = 0; 

                   INTCON.RBIF = 0;  // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

       /* 

  // ***** í vinnslu ***** 

       // Interrupt frá Comparator straummæling => allt off 

       else if((strLim == 0)){ 

           PORTD = 0x00; 

           stada = 8; 

           for( i = 0; i<10; i++) { 

             strLimLed = 1; 

             Delay_ms(50); 

             strLimLed = 0; 

             Delay_ms(100); 

           } 

           StraumError = 1; 

           INTCON.RBIF = 0;   // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

       } 

       */ 

   } 
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//******************************BAKKA*************************** 

// ***** afturábak kóði er í vinnslu ***** 

// ***** RPM er ekki mælt hér ***** 

 

   else if (INTCON.RBIF == 1 && bakka == 1)    // hradi > start-stopp gildi 

   { 

       // Staða 4 

       // - kom úr stöðu 5 þar sem  C_Ho = 1 og B_Lo = 1 

       if((C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 0) && 

       (stada == 5 || stada == 8)){       //100 = 4 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 0){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 0){ 

                   PORTD &= 0b00100001;        //33 

                   PORTD.B5 = 1; 

                   PORTD.B0 = 1; 

                   INTCON.RBIF = 0; // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

 

        

// Staða 6 

       if((C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0) && 

       (stada == 4 || stada == 8)){       //110 = 6 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0){ 

                   PORTD &= 0b00001001;        //9 

                   PORTD.B0 = 1; 

                   PORTD.B3 = 1; 

                   INTCON.RBIF = 0; // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

 

       // Staða 2 

       if((C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0) && 

       (stada == 6 || stada == 8)){       //010 = 2 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 0){ 

                   PORTD &= 0b00011000;        //24 

                   PORTD.B3 = 1; 

                   PORTD.B4 = 1; 

                   INTCON.RBIF = 0; // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 
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 // Staða 3 

       if((C_bl_Hall== 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 1) && 

       (stada == 2 || stada == 8)){      //011 = 3 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall== 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 1){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall== 0 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 1){ 

                   PORTD &= 0b00010010;        //18 

                   PORTD.B4 = 1; 

                   PORTD.B1 = 1; 

                   INTCON.RBIF = 0; // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

 

       // Staða 1 

       if((C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1) && 

       (stada == 3 || stada == 8)){       //001  = 1 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1){ 

                   PORTD &= 0b00000110;        //6 

                   PORTD.B1 = 1; 

                   PORTD.B2 = 1; 

                   INTCON.RBIF = 0;  // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

 

        

// Staða 5 

       if((C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1) && 

       (stada == 1 || stada == 8)){       //101 = 5 

           seinkun1(); 

           if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1){ 

               seinkun1(); 

               if(C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 1){ 

                   PORTD &= 0b00100100;        //36 

                   PORTD.B2 = 1; 

                   PORTD.B5 = 1; 

                   INTCON.RBIF = 0;  // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

               } 

           } 

       } 

 

   }   // Afturábak keyrsla endar 

 

 

   // rangur kóði frá Hall skynjurum => allt off 

   else if((C_bl_Hall == 0 && B_gr_Hall == 0 && A_gu_Hall == 0) || 

   (C_bl_Hall == 1 && B_gr_Hall == 1 && A_gu_Hall == 1)){ 

       PORTD = 0x00;      // slekk á straumvendingu 

       stada = 8; 

       hallError = 2;     // villukóði birtist á LCD skjá 

       INTCON.RBIF = 0;   // hreinsa interrupt flagg fyrir portB 

   } 

 

}   // Interrupt - inngrip endar 


