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Útdráttur 

Hér er tekin fyrir hönnun og útfærsla á stýrirás fyrir vélþræl sem stjórnað er þráðlaust með 

fjarstýringu af notanda. Stýrirásin samanstendur af örtölvu, LCD skjá, mótorstýringum, 

mótorum, móttakara fyrir fjarstýringu, stilliviðnámi, spennureglir ásamt öðrum íhlutum og 

búnaði. 

Þarfagreining er útfærð þar sem val á íhlutum og búnaði eru listaðir og teknir fyrir. Hönnuð 

er rafrás, prentplata og festing á grundvelli þarfagreiningar sem hýsir alla þá íhluti og búnað 

sem tilheyra stýrirásinni. 

Örtölvan er forrituð til að taka á móti stýrimerkjum frá þráðlausri fjarstýringu og stjórnar 

mótorum tengdar mótorstýringum í samræmi við skipanir fjarstýringarinnar. Forritaður er 

fyrirfram settur ferill þar sem vélþrællinn keyrir án þráðlausra skipana. Einnig er forritað og 

framkvæmd virkni á spennuvaka sem birtir spennustöðu rafhlaða tækisins á skjá. 

Stýrirásin byggir á 8-bita örtölvu af gerðinni PIC16F18877 frá framleiðandanum Microchip. 

Hún tekur við púlsbreiddarmerki frá móttakara fjarstýringarinnar ásamt því að stjórna 

mótorstýringum með rað skipunum og notar stafræna til hliðræna einingu til að reikna út og 

birta stöðu rafhlaðna á skjá. 

Stýrirásinni er komið fyrir á þrívíddarprentaðri festingu sem hýsir prentplötu, LCD skjá, 

mótorstýringar, móttakara fjarstýringarinnar og stilliviðnám sem staðsett eru inní grind 

vélþrælsins. 

Vélþrællinn keyrir áfram, afturábak og til hliðar eftir skipunum frá þráðlausri fjarstýringu 

og mótorar stöðvast ef slökkt er á fjarstýringu sama hver staða stýripinni fjarstýringarinnar 

er. Fyrirfram settur ferill er einungis hægt að virkja þegar mótorar eru í kyrrstöðu og kveikt 

er á fjarstýringu. Ferillinn er virkjaður með takka á prentplötunni þar sem harðkóðuð leið er 

keyrð á þeim tíma og leið sem lagt er upp með. 

LCD skjár á tækinu birtir stöðu rafhlaðanna og var borin saman við spennumæli sem gaf 

réttar niðurstöður miðað við útreikninga á spennudeili. 

Abstract 

This thesis covers the design and implementation of a wireless remote-controlled robot. The 

control circuit is programmed on a microcontroller and placed on a printed circuit board that 

controls motor controllers, monitor, wireless communication, and other components. 

Requirement analyzes is implemented where the selection of components and equipment is 

listed and considered. An electrical circuit, printed circuit board and mounting are designed 

to house all the components and equipment that belongs to the control circuit. 



 

The microcontroller is programmed to receive control signals from a wireless remote 

controller and controls motors connected to the motor controller in accordance with the 

commands of the remote control. A pre-set curve is programmed where the machine will run 

without wireless commands and a function is programmed and performed on a voltage 

sensor that displays the status of the device ‘s battery on a monitor. 

The selected microcontroller is an 8-bit PIC16F18877 microcontroller from the 

manufacturer Microchip. It receives pulse width signals from the receiving unit of the remote 

controller as well as controls the motor controls by a series of commands and uses a digital 

to analog converter to calculate and display the status of batteries on the screen. 

The control circuit was placed on a 3D-printed mount that houses the circuit board, monitor, 

motor controllers, the remote-control receiver unit, potentiometer and was placed inside the 

machines frame. 

The robot drove forward, backward, and sideways according to the commands from the 

wireless remote controller and stopped if the remote controller was switched off regardless 

of the position of the remote-control joystick. The pre-set trajectory could only be activated 

when the motors were stationary, and the remote control was switched on. The trajectory 

was activated with a button on the circuit board where a hard-coded route was run at a time 

and distance that was predefined. 

The LCD screen on the device showed the status of the batteries and was compared with a 

voltage meter which gave correct results base on the calculations of the voltage divider. 
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1 Inngangur 

Vélþræll er almennt talinn vera vélbúnaður sem stjórnað er af tölvu og getur framkvæmt röð 

aðgerða eftir útreikningum og geta þeir verið sjálfvirkir eða stýrðir. Sjálfvirkir vélþrælar geta 

keyrt án nokkurrar afskipta frá mönnum en stýrðir vélþrælar eru stýrðir af notanda. Stór 

fjöldi vélþræla treysta bæði á fjarstýrðar skipanir og sjálfstýrða hegðun að einhverju leiti. 

Til að skynja umhverfi sitt geta vélþrælar notast við ýmsa skynjara t.d. fjarlægðarskynjara, 

innrauðaskynjara, myndavélar eða annan búnað. Útreikningar og skipanir eru framkvæmdir 

af tölvu af mismunandi stærðum og eiginleikum og röð aðgerða eru framkvæmdar eftir þeim. 

Mismunandi er eftir vélþrælum hvernig þeir skynja, reikna og framkvæma, en þeir virka 

flestir á sama hátt. Skynjari gefur boð á tölvu sem vinnur úr þeim gögnum og sendir skipanir 

áfram á hreyfi- og/eða stýribúnað. [1] 

Fjarstýrð farartæki geta verið margvísileg og eru ýmist notuð sem áhugamál eða sem 

aðstoðartæki í allskonar iðnaði. Til að mynda eru til fjarstýrðir drónar, flugvélar, bílar og 

ýmis iðnaðartæki. 

Í íþróttahúsum er þörf á því að þurrka gólfið sem keppt er á. Það er gert á meðan leikur 

stöðvast í stutta stund og þá hafa menn hlupið inná völlinn með skúringarmoppu til að þurrka 

upp bleytu sem komist hefur á gólfið. Einnig er gólfið þrifið og skúrað reglulega eftir notkun 

á vellinum og því væri hentugt að hafa til staðar þráðlausan vélþræl sem myndi nýtast sem  

aðstoðartæki til að létta mönnum störf og jafnvel flýta fyrir verkinu. 

Þetta verkefni mun fara yfir hönnun á stýrirás fyrir þráðlausan vélþræl sem ætlaður er til 

þrifa í íþróttahúsum. Ritgerðin mun fara yfir þarfagreiningu, íhluta og búnaðarval, 

hönnunarferli, prófanir á tækinu og að lokum verður niðurstaða verkefnisins kynnt og varin. 

 

1.1 Markmið 

Markmið verkefnisins er að hanna stýrirás fyrir vélþræl sem stýrður er þráðlaust með 

fjarstýringu af notanda. Undir vélþrælnum er moppa sem þrífur upp þá leið sem hann fer og 

er hugsaður sem skúríngarvélþræll fyrir íþróttahús. 

Vélþrællinn mun taka á móti upplýsingum frá þráðlausri fjarstýringu og skynjurum. Hann 

mun geta stjórnað mótorstýringum ásamt öðrum íhlutum sem tilheyra munu kerfinu. 

 

Vélþrællinn inniheldur gamla stýrirás sem verður fjarlægð og í hennar stað verður hönnuð 

og útfærð ný stýrirás fyrir vélþrælinn sem komið verður fyrir á prentplötu og forrituð virkni 

með tilliti til þarfa tækisins. 

Með nýrri stýrirás verður öllum rafeindaíhlutum komið fyrir á prentplötu ásamt örtölvu. 

Prentplata með stýrirás og tengipunktum kemur í veg fyrir óþarfa víra flækjur, einfaldar 

uppsetningu og aflúsun. Örtölvan verður heilinn í kerfinu þar sem allar skipanir munu fara í 
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gegnum hana. Skipanir frá fjarstýringu verða teknar inná örtölvu sem vinnur úr gögnum og 

kemur þeim á skiljanlegt form fyrir mótorstýringarnar sem stjórna hraða og hraðabreytingu 

mótoranna. Prentplatan mun einnig hafa auka tengipunkta fyrir innganga, útganga og aðra 

samskiptamáta sem gefur möguleikan á framtíðarþróun tækisins. 

Auk þess að vera stjórnað þráðlaust með fjarstýringu af notanda mun vélþrællinn geta keyrt 

fyrirfram settan feril, þar sem ýtt verður á rofa og vélþrællinn keyrir ákveðin feril án afskipta 

frá þráðlausri fjarstýringu. 

Vélþrællinn mun einnig hafa skjá sem örtölvan stýrir og sýnir stöðu rafhlaðna tækisins. 

 

Öll hönnun, mælingar og tilraunir verða skjalfestar og unnið m.t.t.  verk- og tímaáætlunar. 

Niðurstöður verða svo teknar saman og kynntar að loknu verkefni. 

  

Hér að neðan er samantekt af helstu markmiðum verkefnisins.  

• Þarfagreining og mat á nauðsynlegum útfærslum til að ná fyrirhugaðri virkni á stýrirás.  

• Hönnun og útfærsla á ígreyptu kerfi (stýrirás), samsett af örtölvu, spennudeilum, skjá 

og öllum þeim skynjurum og rafeindaíhlutum sem þarf til að ná fyrirfram settum 

markmiðum.  

• Hönnun og útfærsla á prentrás þar sem öllum íhlutum verður komið fyrir og tengdir 

saman til að ná réttri virkni.  

• Sýna fram á hvernig nota má lausnina á hagnýtan hátt í raunverulegum aðstæðum með 

mælingum og prufunum.  

 

1.2 Yfirlit 

Verkefninu er skipt upp í eftirfarandi verkþætti:   

1. Þarfagreining: Þarfir tækisins, íhluta- og búnaðarval. 

2. Teikningar, flæðirit og reitar mynd: Rafrásateikning fyrir rafrásahönnun, flæðirit 

fyrir kóðavirkni og reitarmynd fyrir tengingu rafeindaíhluta.    

3. Hönnun á stýrirás: Stýrirás á hefðbundinni prentplötu sem hýsir alla þá 

rafeindaíhluti sem þurfa að vera til staðar til að ná fram fyrirhugaðri virkni. Hún þarf að 

hafa möguleika á að tala við alla skynjara og búnað sem tilheyrir tækinu.    

4. Kóða og gagnavinnsla: Kóðun stjórnkerfis sem og vinnsla á gögnum frá 

fjarstýringu og skynjaragögnum.    

5. Mælingar og tilraunir: Tilraun á frumgerð. Við lok verkefnis verður gerð frumgerð 

og framkvæmdar verða tilraunir á henni til að sannreyna virkni.    

6. Skjalfesting og kynning: Skjalfesting á hönnun og vinnu tekin saman og verkefnið 

kynnt þar sem niðurstöðu verkefnisins er útlistað. 
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2 Bakgrunnur 

Frumhönnun af vélþrælnum var gerð af nemendum í hátæknifræði árið 2012 og var honum 

gefið nafnið Þerrarí. Þá var honum stjórnað af Arduino þróunarborði og hannaður sem 

skúringar vélþræll í íþróttahúsum. Honum var stýrt þráðlaust með fjarstýringu og tók við 

skipunum frá notanda.  

Á mynd 1 má sjá Þerrarí vélþrælin í því ástandi sem tekið var við honum í. 

 

 
Mynd 1 Þerrarí vélþrællinn í því ástandi sem hann var tekinn við í. 

Í vélþrælnum er grind, rafhlöður, mótorar, mótorstýringar og þráðlaus fjarstýring sem verða 

notaðar áfram en Arduino þróunarborð og aðrir íhlutir verða fjarlægðir. 

Kostir við að nota örtölvu og hanna stýrirás sem sett er á prentplötu er að hægt er að velja 

og staðsetja íhluti á því svæði sem hentar hverju verkefni fyrir sig. Einnig er hægt að hanna 

rásina í þeirri stærð eða lögun sem hentar. 

Í þessum kafla er farið yfir helstu lykilatriði þeirra íhluta, samskiptamáta og aðra þætti sem 

nauðsynlegir eru til að ná fyrirhugaðri virkni á stýrirás. 
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Aðrar lausnir hafa verið gerðar þar sem stýribúnaður er hannaður til að stjórna vélþræl. Á 

mynd 2 má sjá mynd af vélþræl sem hannaður er af nemendum í hátæknifræði við Mandalay 

Technological University í Myanmar. 

Vélþrællinn er ætlaður til notkunar á svæðum þar sem hættulegt og erfitt er fyrir fólk að fara 

um.  

 

Mynd 2 Njósna vélþræll frá erlendum háskóla. 

Vélþrælnum er stjórnað þráðlaust með fjarstýringu og notar tvær 8-bita örtölvur, 

PIC16F628A og PIC16F877. LN293 mótorstýring stjórnar tveimur 12 V DC mótorum og á 

vélþrælnum er þráðlaus CCD myndavél sem birtir myndir í rauntíma í tölvu. 

Fjarstýringin sendir og vélþrællinn móttekur útvarpsbylgjur á tíðninni 434Mhz. 

PIC16F28A örtölvan er í fjarstýringunni sem tekur á móti innslætti notanda og áfram sendir 

rétta tíðni frá fjarstýringu í móttakaran á vélþrælnum. PIC16F877 tekur á móti gögnunum 

frá  móttakaranum og stjórnar mótorum og myndavél vélþrælsins. 

9 V rafhlaða er notuð til að gefa afl á stýrirásina. Örtölvurnar þurfa 5 V fæðuspennu og er 

því notaður spennureglari að gerðinni LM7805 sem reglar spennuna frá 9 V niður í 5 V. [2] 

Annað verkefni frá nemendum í Yangon Technological University í Myanmar notar 

þráðlausa innrauða fjarstýringu til að stjórna hraða og hraðabreytingum á tveimur 6 V DC 

mótorum með PIC16F873A örtölvu. 

Innrauð merki notuð af fjarstýringunni senda út tíðni á bilinu 32.75KHz til 56.8KHz. 

Fjarstýringin sendir út púlsa af innrauðum merkjum sem gefa mismunandi binary gildi. Þessi 

binary gildi eru mismunandi skipanir t.d. áfram, afturábak eða on/off. 
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Púlsbreiddarmótun er notuð fyrir stjórn á hraða og hraðabreytingum DC mótorana. [3] 

Stærsti munurinn á þessum tveimur verkefnum er fjarskiptamátinn þar sem annar notar 

útvarpsbylgur og hinn notast við innrauð merki. Þerrarí vélþrællinn notast við útvarpsbylgjur 

fyrir samskipti milli fjarstýringar og vélþræls sem er sambærilegt fyrra verkefninu en 

markmið, íhlutaval og búnaðarval verkefnisins eru frábrugðin. 

 

2.1 Ígreipt Kerfi 

Ígreipt kerfi eru rafræn/vélræn kerfi sem hönnuð eru til að framkvæma ákveðnar aðgerðir. 

Í ígreiptum kerfum er hugbúnaðurinn sérhæfður sýnu hlutverki og finnst allt í kringum okkur 

í tækjum og vörum á flest öllum sviðum, svo sem í heimilistækjum, fjarskiptum, 

lækningatækjum, iðnstýribúnaði, neytendavörum ofl. [4] 

Ólíkt almennum tölvum þá er aðalhlutverk ígreiptra kerfa ekki reiknileg geta heldur er megin 

hlutverk hennar að stýra tölvu sem ígreipt er í henni. Í töflu 1 má sjá dæmi um ígreipt kerfi 

sem virðast vera frábrugðin hvort öðru en öll eiga þau sameiginlega að vera stjórnað af einu 

eða fleirrum ígreiptum kerfum. [5] 

Tafla 1 Dæmi um ígreipt kerfi. 

Heimili Skrifstofa Bíll 

Þvottavél Ljósritari Mótorstýring 

Örbylgjuofn Skanni Loftræstin 

Þjófavarnakerfi Afgreiðslukassi Hurðakerfi 

Leikföng Prentari Bremsur 

 

Við hönnun á ígreyptu kerfi þarf að huga að velja réttu íhluti og búnað fyrir hvert verkefni. 

Því er mikilvægt að skilgreina vel hverjar þarfir verkefnisins eru og velja örtölvur, skynjara, 

mótora og/eða annan búnað sem hentar fyrir hvert ígreipt kerfi. 

2.1.1 Örtölva 

Örtölvur eru forritanlegar tölvur sem eru byggðar upp á sama hátt og hinar hefðbundnu PC 

tölvur. Örtölvur eru í raun stjórntæki sem hafa örgjörva. 

Hinar hefðbundnu örtölvur innihalda örgjörva, vinnslu- og forritunarminni, klukku, 

innganga og útganga og hafa möguleika á mismunandi samskiptamöguleikum t.d. I2C, SPI 

og UART. Einnig innihalda örtölvur gagna og tengibrautir sem sjá um öll samskipti 

örtölvunnar. [5] 
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Á mynd 3 má sjá mynd af innviði örtölvu sem inniheldur forritunarminni, vinnsluminni, 

örgjörva, klukku, tímateljara, endurræsara og möguleikan á að taka við merkjum frá 

hliðrænum og stafrænum inngöngum og útgöngum. 

 

Mynd 3 Innviði örtölvu.1 

Forritunarminni (e.program memory) er stöðugt minni sem geymir t.d. forritunarkóðann og 

er fyrir gögn og forrit sem ekki mega glatast þegar straumur fer af vél. 

Vinnsluminni (e.data memory) er óstöðugt minni og er fyrir gögn og forrit sem mega glatast 

þegar straumur fer af vél. 

Örgjörvi (e.Microprocessor) er kjarni örtölvunar sem framkvæmir skipanir og samræmir 

aðgerðir annarra eininga. 

Inn- og útgangar eru innbygðir í flestum örtölvum og gefa möguleikan á að stýra skynjurum, 

hreyfibúnaði og öðrum íhlutum og búnaði. Til eru stafrænir inn- og útgangar og hliðrænir 

inn- og útgangar.  

Klukkutími allra aðgerða ræðst af klukkupúls örtölvu, án klukkupúlsar myndi örtölva ekki 

virka. 

 

1 T. Wilmshurst, Designing embedded systems with PIC microcontrollers, Elsevier Ltd, 

2007.  
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Örtölvur eru hentugar sem stjórnbúnaður í ígreiptum kerfum. Þær eru ekki jafn öflugar og 

hefðbundnar tölvur en eru ódýrar og smáar. Þær henta einkar vel fyrir ígreipt kerfi þar sem 

við hönnun á slíkum kerfum er oft nauðsynlegt að kostnaður og stærð þeirra sé haldin í 

lágmarki. Örtölvur og ígreipt kerfi þurfa einnig oft að geta unnið við erfiðar aðstæður eins 

og í iðnaði, stýringu farartækja eða við mikinn umhverfishita. [5] 

2.1.2 UART 

UART er samskiptamáti sem notaður er til að senda og móttaka gögn á raðformi (e. Serial). 

Í UART samskiptum hafa tvö tæki samskipti beint við hvort annað. Sendandi tækið breytir 

samsíða gögnum frá stjórnbúnaði yfir í raðform og sendir þau til móttakandi tæki sem breytir 

síðan raðgögnum aftur í samhliða gögn fyrir móttökutækið, svo að örtölva geti unnið með 

gögnin. [6] 

Aðeins er þörf á tveimur vírum auk jarðtengingar til að senda gögn á milli tveggja UART 

tækja. Gögn eru send frá Tx (e. Transmitt) pinna sendandans og mótekinn á Rx (e. Receive) 

pinna móttakarans. 

Á mynd 4 sést hvernig tvö UART tæki tengjast saman þar sem UART1 er sendandi og 

UART2 er móttakari. 

 

Mynd 4 UART tenging sendanda og móttakanda.2 

UART sendir ósamstillt gögn og í stað fyrir að notast við klukkupúls þá notast UART við 

upphafsbita (e. Start bit) og stöðvunarbita (e. Stop bit). Þegar sendandi tekur eftir start bita 

þá les hann inn sendan bita á fyrirfram ákveðnum gagna hraða sem kallast baud rate. Baud 

rate er mælieining á hraða gagnasendingarinnar og er mæld í bitum á sekúndu (bps). Bæði 

sendandi og móttakandi verða að hafa sama gagnasendingahraða svo gögnin komist á milli. 

Sendandi tæki fær gögninn frá gagnabrautinni og sendir áfram á móttakandi tæki. Eftir að 

UART sendir frá sér samsíða gögn frá gagnabrautinni bætir það við upphafsbita, pörunarbita 

(e. Parity bit) og stöðvunarbita sem býr til gagnapakka. Gagnapakkinn sendir út í röð bita 

 

2 https://www.circuitbasics.com/basics-uart-communication/ 

https://www.circuitbasics.com/basics-uart-communication/
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fyrir bita á Tx pinnanum og móttakarinn les gagnapakkan bita fyrir bita á Rx pinnanum. 

Móttakarinn breytir síðan gögnum aftur á samsíða form og fjarlægir upphafsbita, 

pörunarbita, stöðvunarbita og að lokum sendir UART gagnapakkan samhliða gagnabrautinni 

á móttökueininguna. [6] 

Kostir við UART 

• Notast einungis við tvo víra. 

• Ekki þörf fyrir klukku. 

• Inniheldur pörunarbita fyrir villuathugun. 

Ókostir við UART 

• Stærð gagna í rammanum er takmörkuð. 

• Hraði fyrir gagnaflutning er minni miðað við samhliða samkipti. 

• Sendandi og móttakari þurfa að hafa sömu sendingarreglur og hafa sama baudrate. 

[7] 

 

2.1.3 Púlsbreiddarmótun 

Til að ná fram áætlaðri virkni fyrir stjórn á mótorum er notast við púlsbreiddarmótun (e. 

Pulse width modulation). Púlsbreiddarmótun er aðferð sem hægt er að nota til að stjórna 

hraða og hraðabreytingum á mótorum. [8] 

Púlsbreiddarmótun er mótun á púlsbyggðu merki. Merkið er lotubundið og er röð af LOW 

– HIGH merkjum.   

Á mynd 5 er skýringarmynd af virkni púlsbreiddarmótunar þar sem 0 V spenna er LOW og 

5 V spenna er HIGH. Þar sést hvernig 5 V inngangsspenna við 50% púlsbreiddarmótun 

jafnast út í 2.5 V.    



9 

 

Mynd 5 Skýringarmynd af púlsbreiddarmótun þar sem 5 V inngangs spenna er jöfnuð niður í 2.5 V.3 

Sá tími púlsins sem er ON er kallaður púlsbreidd (e. Pulse width), lotutíminn (e. Period) er 

lota bylgjunar og starfslota (e. Duty cycle) er hlutfall á milli púlsbreiddar og lotu. [9] 

Hægt er að reikna út tíma lotunnar og starfslotunar með eftirfarandi formúlum þar sem 

period er lotutíminn, frequency er tíðnin, Ton er tími rísandi púls og Toff er tími fallandi 

púls. 

 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =

1

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦
 

(1) 

   

 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓 (2) 

 

 
𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 100% ∙  

(𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒 𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒)

(𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑)
 

(3) 

 

 
𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 100% ∙  

𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓
 

(4) 

 

Til að taka á móti PWM merkjum frá þráðlausri fjarstýringu er hægt að notast við inngangs 

handsömun (e.input capture) sem mælir tímann á milli púlsa. 

Inngangs handsömun er aðferð sem notuð er til að mæla tímann milli tveggja atvika. 

Púlsbreidd er mæld með því að mæla tímann frá því að púls rís og þar til hann rís aftur í 

næstu klukku lotu. [10] 

 

3 https://microchipdeveloper.com/8bit:pwm 

https://microchipdeveloper.com/8bit:pwm
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3 Þarfagreining 

Stór hluti verkefnisins er forritun örtölvunnar og þráðlaus samskipti hennar við fjarstýringu 

og mótorstýringu. 

Áður en farið er að íhuga val á íhlutum og búnaði eru listaðar niður þarfir og virkni 

vélþrælsins. 

 

Vélþrællin mun hafa eftirfarandi búnað og virkni: 

1. Móttaka PWM merkja frá þráðlausri fjarstýringu.     

2. Öryggisskynjara sem koma á í veg fyrir yfirálag þegar tækið getur ekki ferðast 

um óhindrað (t.d ef notandi reynir að keyra áfram þegar tækið er upp við vegg). 

3. Skjár sem að birtir upplýsingar um spennustöðu rafhlaða.  

4. Rafrás/prentplata þarf að hafa eftirfarandi möguleika til viðbótar við þá íhluti 

sem þegar verða til staðar:     

a. Aðgengi að auka I/O pinnum. 

b. Tengi fyrir SPI samskiptamátann.     

c. Tengi fyrir  I2C  samskiptamátann.    

d. Tengi fyrir Logic Analyzer til að aflúsa kóða og virkni.     

e. LED ljós fyrir aflúsun.     

5. Fjöllita LED ljós sem eykur sýnileika tækisins í notkun.   

6. Tækið þarf að geta framkvæmt fyrirfram settan feril t.d. hreinsi snúning þar sem 

vélþrællin keyrir um og hreinsar óhreinindi undan moppunni.   

7. On/Off merki (e. Indicator).   

8. Spennubreytir sem gefur 5 V spennu fyrir stýrirás frá 24 V spennu rafhlaðanna. 

 

3.1 Núverandi búnaður 

Grind, rafhlöður, mótorar, mótorstýringar, þráðlaus fjarstýring og ljósa búnaður verður 

áfram notaðar fyrir þetta verkefni og hér framundan eru upplýsingar um helstu eiginleika 

þeirra. 

3.1.1 Fjarstýring 

Þráðlaus fjarstýring af gerðinni Saturn er notuð sem sendir frá sér útvarps merki á 2.4GHz 

tíðni. Henni fylgir móttakari sem tekur við þráðlausum merkjum fjarstýringarinnar. 

Fjarstýringin er hönnuð til að stýra fjarstýrðum flugvélum eða drónum og hefur fjórar rásir. 

Fyrir stýringu Þerrarí vélþrælsins er aðeins þörf fyrir tvær rásir þar sem vélþrællinn mun 

aðeins þurfa að keyra áfram/afturábak, hægri eða vinstri. 

Á mynd 6 má sjá mynd af fjarstýringunni. 
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Mynd 6 Saturn fjarstýring í eigu Tæknifræðisetursins. 

Þar sem fjarstýringin hefur fjórar rásir eru valdar tvær rásir sem eiga að stjórna vélþrælnum 

áfram/afturábak og til hliðar. 

 

Hægri stýripinni: 

• Rás 1 = Hægri/vinstri á hægri stýripinna verður notaður til að stjórna vélþrælnum 

til hliðar. 

• Rás 2 = Upp/niður. 

 

Vinstri stýripinni: 

• Rás 3 = Upp/niður á vinstri stýripinna verður notaður til að stjórna vélþrælnum 

áfram eða afturábak. 

• Rás 4 = hægri/vinstri. 

 

Á mynd 7 má sjá púlsmerki sem hefðbundin móttakari fyrir 2.4GHz fjarstýringu sendir frá 

sér. Pinni í lægstu stöðu (T2) sendir 1ms púls, pinni í miðstöðu (T1) sendir 1.5ms púls, pinni 

í hæstu stöðu (T3) sendir 2ms púls og endurtekningartíminn (T4) er 30ms. 
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Mynd 7 Tími púlsmerkja sem hefðbundin RC fjarstýring sendir frá sér. 4  

3.1.2 Mótorar 

Tveir DC mótorar. 

Helstu eiginleikar: 

• 0-24V vinnslusvið. 

• Hámarks straumnotkun 7A.  

• 2500RPM snúningshraði. 

• 120W hámarks orkunotkun. 

 

3.1.3 Mótorstýring 

Tvær mótorstýringar af gerðinni Pololu umc03a. 

Helstu eiginleikar: 

• Stýring á einum mótor. 

• Hámarks spenna 34 V. 

• Vinnslu spenna á bilinu 5.5 – 28 V. 

• Hámarks jafnstraumur 12 A. 

Mótorstýringin býður uppá fimm mismunandi samskipta og stjórnunarvalkosti. Þeir eru 

eftirfarandi. 

• USB fyrir stjórn frá tölvu. 

• Raðviðmót (e. Serial interface) fyrir örtölvur. 

 

4 https://www.superdroidrobots.com/shop/custom.aspx/remote-control-rc-support/40/ 

https://www.superdroidrobots.com/shop/custom.aspx/remote-control-rc-support/40/
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• I2C viðmót fyrir örtölvur. 

• Útvarpsbylgju stjórn með púlsbreiddarviðmóti fyrir beintengingu við RC móttakara 

eða RC servo stjórnanda 

• 0 V – 3.3 V hliðræna spennu viðmót fyrir beintengingu við stilliviðnám eða 

stýripinna. 

 

Mynd 8 Pololu umc03a mótorstýring.5 

3.1.4 Fjöllita LED pera 

Fjöllita LED pera verður staðsett inní grind vélþrælsins sem eykur sýnileika tækisins í 

notkun. 

 

3.2 Íhlutaval 

Auk þeirra íhluta sem þegar eru til staðar og verða áfram nýttir þarf að fara fram val á öðrum 

íhlutum og búnaði sem henta fyrir þetta verkefni. Markmið og þarfir verkefnisins og hverra 

íhluta fyrir sig þarf að vera skýrt og velja þarf réttan búnað út frá þarfagreiningu hvers og 

eins íhlutar/búnaðs. 

 

 

5 https://www.pololu.com/product/1376 

https://www.pololu.com/product/1376


15 

3.2.1 Örtölva 

Við vali á örtölvu fyrir þetta verkefni þarf hún að uppfylla ákveðinn skilyrði um 

samskiptamáta og eiginleika. 

Áður en farið er í val á örtölvu eru lágmarksskilyrði sett og í töflu 2 má sjá valdar þarfir 

samskiptamáta og í töflu 3 eru valdir eiginleikar örtölvunnar. 

 

 
  

Tafla 2 Samskiptamátar. 

Samskiptamáti Skilgreining  Lágmarskfjöldi 

 UART  Sendir og móttekur serial gögn.  1 

 SPI  Samskipti við íhluti og búnað. 1 

 I2C  Samskipti við íhluti og búnað. 

  

1 

 Input Capture  Fangar upplýsingar frá móttakara fjarstýringarinnar. 4 

 PWM  Stjórnar hraða og hraðabreytingum mótora. 2 

 ADC Hliðræn til stafræn breyta. 2 

 I/0 Inngangar og útgangar fyrir íhluti og búnað.  20 

 

Tafla 3 Eiginleikar. 

Eiginleikar Skilgreining Lágmarksþarfir 

CPU tegund Tegund örtölvu. 8-Bit RISC 

Minnis tegund Hvernig örtölvan er hreinsuð og forrituð á. FLASH 

Vinnslu 

spenna  

Spennan sem örtölvan gengur fyrir. 5V 

Hraði örgjörva  Hefur áhrif á hversu hröð vinnsla örtölvunnar, því 

meiri hraði því meiri upplausn í input capture  

30Mhz 

Stærð 

forritunar 

minnis 

RAM minni hefur áhrif hvað örtölvan tekur langan 

tíma að skrifa eða lesa úr gögnum. Gert er ráð fyrir 

möguleika á framtíðar uppfærslum. 

56KB 

Stærð Hefur áhrif á stærð prentplötunar, því minni því betri. 

Kostnaður  Því minni kostnaður því betra. 
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Við leit af örtölvu sem hefur alla ofantalda eiginleika er skilyrðin sett inn í leitarvél 

microchip sem framleiðir meðal annars PIC og ATMEL örtölvur. Leitarvélin gefur kost á að 

velja alla þá eiginleika örtölvunar sem leitað er eftir og gefur niðurstöður um þær örtölvur 

sem koma tilgreina. Einnig er hægt að bera saman þær örtölvur sem koma til greina sem 

auðveldar valið.  

Leitarvélinn skilar niðurstöðum um 20 örtölvur sem uppfylla þau skilyrði sem leitað var 

eftir. Þar af eru 18 úr PIC18 línunni og 2 úr PIC16 línunni. Vegna reynslu höfundar af  PIC16 

örtölvum verður valið á milli PIC16F18875 og PIC16F18877. Helsti munurinn á þeim 

tveimur örtölvum er að PIC16F18875 er með 28 pinna en PIC16F18877 40 pinna. 

PIC16F18877 varð því fyrir valinu þar sem hann hefur fleiri innganga og útganga sem getur 

nýst við áframhaldandi þróun á tækinu þar sem íhlutum og búnaði getur verið bætt við. 

 

3.2.2 Yfirálagsvörn 

Ef vélþrællinn lendir í yfirálagi t.d. stilltur upp við vegg og notandi heldur áfram að keyra, þá 

þarf yfirálagsvörn að vera til staðar sem rífur straum til mótoranna og kemur í veg fyrir að 

mótorar eða mótorstýring verði fyrir yfirálagi og skemmist. 

Umc03a mótorstýringinn sem notuð er í þessu verkefni er með innbyggða yfirálagsvörn sem 

hægt er að stilla með forritinu „Simple motor controller“ frá framleiðandanum Pololu. Stilla 

þarf yfirálagsvörnina þannig að straumur verði ekki hærri en mótorar ráða við. 

 

3.2.3 Spennuvaki 

Til að fylgjast með rafhlöðuspennu tækisins er útfærður spennuvaki sem mælir 

rafhlöðuspennu og birtir gildin á LCD skjá. 

Þar sem örtölvan gengur fyrir 5 V og rafhlöðurnar eru raðtengdar saman og mynda 24 V 

spennu verður notast við spennudeili sem byggir á því að raðtengja tvö viðnám á milli 24 V 

og jörð. Spennan á milli viðnámana er tekin inná örtölvuna og má hún að hámarki vera 5 V 

[11]. Finna þarf út hversu stór viðnám þurfa með útreikningum. 

3.2.4 Spennureglari 

Þörf er á spennureglara sem reglar 24 V inngangsspennu frá rafhlöðum í 5 V spennu sem 

örtölvan gengur fyrir. 

LM7805 spennureglari er framleiddur af Texas Instruments. Hann breytir inngangsspennu 

upp að 35 V niður í 5 V. 

Á mynd 9 má sjá rafrásamynd af spennureglaranum LM7805. Tveir þéttar eru hliðtengdir 

við inngang og útgang spennureglarans. Í gagnablaðinu (e. Data sheet) fyrir spennureglaran 

mælir framleiðandinn með að hafa 0.33µF þétti á inngangsspennunni og 0.1µF þétti á 

útgangsspennunni. Þéttarnir koma í veg fyrir spennuflökkt. [12] 

 

 



17 

 

Mynd 9 Rafrásateikning af LM7805 spennureglara.6 

3.2.5 Skjár 

16x2 LCD skjár er notaður til að sýna stöðu rafhlaða. Þetta er algengur skjár sem oft er 

notaður í iðnaði og þróunarbúnaði þar sem hann er ódýr og aðgengilegur. Hann getur birt 2 

línur af 16 stöfum sem er nægjanlegt til að birta stöðu rafhlaðanna. 

3.2.6 Kostnaður 

Í töflu 3 er tekin saman kostnaður við íhluta og búnaðarkaup. 

Tafla 4 Kostnaður. 

Íhlutir/búnaður Heiti Verð 

Örtölva PIC16F18877 1.89 USD (260Kr)7 

Spennureglari LM7805 1.99 USD (275Kr)8 

Skjár LCD 16x2 2.99 USD (412Kr)9 

 

Ásamt þeim íhlutum sem eru listaðir eru aðrir smáir íhlutir notaðir fyrir þetta verkefni svo 

sem viðnám, þéttar, takkar, led ljós, öryggi, vírar og pinnahausar. Kostnaðurinn af þeim var 

smávægilegur. 

  

 

6 http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/LM7805.pdf 
7 https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F18877 
8 https://www.banggood.com/10pcs-L7805CV-TO220-L7805-TO-220-7805-LM7805-MC7805-Original-IC-

p-1070097.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN 
9 https://www.banggood.com/Geekcreit-IIC-or-I2C-1602-Blue-Backlight-LCD-Display-Screen-Module-

Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-

950726.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN 

https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F18877
https://www.banggood.com/10pcs-L7805CV-TO220-L7805-TO-220-7805-LM7805-MC7805-Original-IC-p-1070097.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/10pcs-L7805CV-TO220-L7805-TO-220-7805-LM7805-MC7805-Original-IC-p-1070097.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Geekcreit-IIC-or-I2C-1602-Blue-Backlight-LCD-Display-Screen-Module-Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-950726.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Geekcreit-IIC-or-I2C-1602-Blue-Backlight-LCD-Display-Screen-Module-Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-950726.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Geekcreit-IIC-or-I2C-1602-Blue-Backlight-LCD-Display-Screen-Module-Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-950726.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
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4 Hönnun 

Hönnuð er stýrirás sem staðsett er á prentplötu og komið fyrir á hentugu svæði innan grindar 

vélþrælsins. Hönnuð er rafrás, prentplata, festing fyrir alla íhluti og búnað og einnig er 

forritað örtölvu sem er heili stýrirásarinnar sem stjórnar öllum íhlutum og búnaði rásarinnar. 

Í gömlu stýrirásinni var Arduino þróunarborð, móttökueining fjarstýringarinnar og 

mótorstýringunum tveimur komið fyrir á plexi gler plötu af stærðinni 15x7.5cm á milli 

rafhlaðanna. Fjöllita LED peru var komið fyrir á annari plexi gler plötu af sömu stærð sem 

fest var fyrir ofan hina plötuna. Til að koma fyrir prentplötu, móttöku einingu 

fjarstýringarinnar, mótorstýringum, skjá, og öðrum íhlutum þarf platan fyrir stýrirásina að 

vera stærri en plássið á milli rafhlaðanna. Því er hönnuð og þrívíddarprentuð festing sem 

hefur fót með plötu ofaná sem kemst fyrir ofan rafhlöðurnar. 

Á mynd 10 má sjá grind vélþrælsins þar sem arduino þróunarborðið og mótorstýringar hafa 

verið fjarlægðar. Á milli rafhlaðanna sést svæðið sem fjöllita LED peran er nú þegar á þar 

sem hún er fest ofaní tvær álstangir með 6.5cm millibili, hún er fjarlægð og komið fyrir á 

hentugu svæði fyrir nýju stýrirásina. 

 

Mynd 10 Grind vélþrælsins eftir að Arduino þróunarborð og mótorstýringar voru fjarlægðar. 
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4.1 Yfirlit kerfis 

Á mynd 11 má sjá reitarmynd af stýrirásinni sem sýnir hvernig örtölvan tekur við 

upplýsingum frá  íhlutum og stýrir öðrum eftir að hafa unnið út frá uppsöfnuðum 

upplýsingum. Einnig sést hvaða samskiptamáti örtölvan notast við til að tala við íhluti.  

• Spennuvaki notast við hliðrænan til stafrænan (e.ADC) inngang sem breytir hliðrænu 

merki í stafrænt merki. 

• Fjöllita led peran notast við útgang.  

• LCD skjárinn notast við útganga.  

• Móttakari fjarstýringarinnar notast við púlsbreiddarmótunarmerki (e.PWM) sem 

örtölvan tekur við með input capture. 

• Mótorstýringarnar tvær eru samtengdar með daisy chaining aðferðinni og notast við 

UART samskipti frá örtölvunni. 

 

Mynd 11 Reitarmynd af yfirliti kerfisins 

Á mynd 12 má sjá flæðirit sem lýsir virkni vélþrælsins út frá þráðlausum samskiptum við 

fjarstýringu. Við ræsingu kerfisins bíður örtölvan eftir skipun frá notanda, þegar skipun hefur 

verið móttekin frá móttakara fjarstýringarinnar vinnur örtölvan úr þeim gögnum og reiknar 

út hver skipunin er og framkvæmir hana. Skipanirnar geta verið hlutlausar þar sem báðir 

stýripinnar fjarstýringarinnar eru í miðstöðu, áfram, afturábak, hægri eða vinstri. 
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Mynd 12 Flæðirit af virkni á þráðlausum samskiptum 

Á mynd 13 er flæðirit af virkni á fyrirfram settum ferli og spennuvaka. Beðið er eftir ræsingu 

kerfisins og ef fjarstýringinn er í hlutlausri stöðu þá virkjar stýrirásinn spennuvakann. Ef ýtt 

er á takka á prentplötunni og fjarstýringin er í hlutlausri stöðu þá er fyrirfram settur ferill 

virkjaður. 
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Mynd 13 Flæðirit af virkni fyriframsettum ferli og spennuvaka 

4.2 Rafrásahönnun 

Rafrásahönnun og prentplötuhönnun eru gerðar í Eagle Cad rafrása teikniforriti frá 

Autodesk. Áður en farið er í hönnun á prentplötu er gerð rafrásateikning af allri stýrirásinni 

sem gefur yfirsýn yfir tengingu og komandi uppsetningu kerfisins. Í viðauki A Teikningar 

er rafrásarteikningin „Therrari stýrirás 1“, á henni sést hvernig allir íhlutir og búnaðir 

tengjast stýrirásinni. 

24 V spenna frá rafhlöðunum fer í gegnum 7 A öryggi og tengist í on/off rofa sem gefur afl 

á mótorstýringar og mótora vélþrælsins. 

Spennuvakinn samanstendur af tveimur viðnámum sem eru raðtengd frá 24 V niður í jörð. 

Á milli viðnámana er spennan tekin inná ADC inngang örtölvunnar og birt á LCD skjá sem 

tengdur er við útganga örtölvunar. 

LM7805 spennureglir tengist við 24 V rafhlöðurnar og reglar spennu niður í 5 V og er 

notaður sem spennugjafi fyrir 5 V hluta rafeindarásarinnar. Hann getur að hámarki tekið inná 

sig 1 A samkvæmt gagnablaði og því er 1 A öryggi sett fyrir framan hann. [12] 
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Móttakari fjarstýringarinnar tengist við CCP1 (e. capture, compare, pwm) og CCP2 pinna 

örtölvunar sem notaðir eru til að fanga púlsmerki frá sitthvorum rásum fjarstýringarinnar. 

Mótorstýringarnar tengjast við UART tengi örtölvunar og eru raðtengdar saman með daisy 

chaining aðferðinni. 

Logic Analyzer tengist inná CCP, I2C/SPI og UART tengi örtölvunnar og verður notaður 

fyrir aflúsun ef bilun greinist í kerfinu. 

4.3 Prentplötuhönnun 

Prentplötuhönnun er einnig gerð í Eagle Cad frá Autodesk. Notast er við fyrri teikningu af 

„Therrari stýrirás 1“ þar sem tengi punktar inná hvern íhlut eru breyttir í pinnahausa sem 

hægt er að lóða á prentplötu fyrir ytri íhluti t.d. fyrir mótorstýringarnar og LCD skjáinn. 

Einnig eru gerðir auka pinnahausar fyrir 5 V, jörð, innganga/útganga og SPI/I2C. 

Í viðauka A „Therrari stýrirás 2“ er rafrásateikning af stýrirásinni sem mynduð er í 

prentplötuhönnun þar sem allir íhlutir og tengingar á teikningunni fara á prentplötuna. 

Við hönnun á prentplötunni þurfti að uppfylla ákveðin skilyrði um stærðir og breiddir vegna 

tækisins í eigu Tæknifræðisetursins sem notaður er til að fræsa út prentplötuna. Þau skilyrði 

eru eftirfarandi. 

• Minnsta bil milli leiðara og tengipunkta þarf að vera minnsta kosti 0.2mm. 

• Lágmarksfjarlægð leiðara eða íhlutar frá brún skal vera 20mil og 8mil fyrir festigöt. 

• Lágmarksbreidd fyrir leiðara skal vera 0.3mm. 

• Lágmarksstærð borholu skal vera 0.6mm. 

Á mynd 14 er mynd af prentplötuhönnuninni þar sem skilyrði um stærðir og breiddir eru 

sannreyndar með ERC og DRC í EAGLE CAD. DRC er innbyggður eiginleiki í EAGLE 

CAD sem leyfir notanda að velja lágmarks/hámarks breiddir og stærðir á leiðurum, 

borgötum og fleirru. ERC er einnig innbyggður eiginleiki sem athugar hvort galli eða villa 

komi upp á prentplötuhönnuninni eins og t.d ef leiðarar liggja þvert á hvorn annan er gefin 

upp villuskilaboð. Prentplatan inniheldur jarðflöt (e.ground plane) sem jarðtengir alla íhluti 

hennar. 
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Mynd 14 Prentplötu hönnun 

Vegna óviðráðanlegra aðstæðna var ekki hægt að komast í prentplötu fræsara 

tæknifræðisetursins og því var prentplatan pöntuð í gegnum jlcpcb.com þar sem 5 

prentplötur voru pantaðar fyrir 8 USD. 

4.4 Hönnun á festingu 

Til að koma öllum íhlutum og búnaði fyrir inní grind vélþrælsins er hönnuð festing í Autocad 

Inventor sem er tvívíddar og þrívíddar teikni forrit frá Autodesk. Báðar mótorstýringarnar, 

prentplatan, móttakari fjarstýringarinnar, stilliviðnám og LCD skjárinn er komið fyrir á 

festingunni. Festing fyrir LCD skjáin var fengin frá thingiverse [13]. 

Í viðauka A „festing fyrir PCB og íhluti“ má sjá yfirlitsmynd af festingunni sem var hönnuð. 

Festingin er fest ofaní tvær stangir sem fyrir eru fastar á vélþrælnum og vegna stærðar 
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stýrirásarinnar er hannaður pallur undir plötuna sem leyfir plötunni að komast fyrir á hentugu 

svæði á milli rafhlaða tækisins. 

Eftir að festingin var hönnuð í Inventor var hún vistuð og færð inní Ultimate Cura forrit sem 

breytir þrívíddar teikningum á rétt form fyrir þrívíddar prentun. 

Festingin var þrívíddar prentuð með 1.75mm PLA plasti frá Polymaker með 20% fyllingu 

og stuðnings. Þrívíddar prentarinn sem notaður var er af gerðinni Creality CR10s pro. 

4.5 Forritun 

Örtölvan er forrituð í MplabX forritunarumhverfi frá framleiðanda PIC örtölvunar, 

Microchip. XC8 þýðari er notaður sem gerður er fyrir 8-bita örtölvur og kóðinn skrifaður í 

forritunarmálinu C. 

Eftirfarandi virkni þarf að forrita á örtölvuna: 

• Forrita virkni á örtölvunni sem tekur á móti merkjum frá móttakara 

fjarstýringarinnar og áframsendir rétt merki út á tvær mótorstýringar sem stjórna 

hvorum mótor fyrir sig.  

• Forrita virkni á fyrirfram settum ferli þar sem vélþrællinn keyrir harðkóðaðan feril 

án stýringu frá fjarstýringu. 

• Forrita virkni sem vinnur úr merki sem kemur frá spennudeili og sýnir núverandi 

spennustöðu rafhlaða og birtir niðurstöðu á LCD skjá. 

4.5.1 Forritun á þráðlausum samskiptum 

Til að örtölvan geti fangað púlsbreiddarmerki frá móttakara fjarstýringarinnar eru notaðir 

CCP1 og CCP2 pinnar örtölvunnar. CCP bíður uppá eiginleika sem kallast inngangs 

handsömum. Með inngangs handsömum er hægt að mæla púlslengdina sem örtölvan tekur 

við frá móttakara fjarstýringarinnar. 

CCP1 er tengdur við rás 3 fjarstýringarinnar sem er vinstri stýripinninn og stjórnar báðum 

mótorum áfram eða afturábak. Timer 1 er valinn sem tímateljari fyrir CCP1. 

CCP2 er tengdur við rás 1 fjarstýringarinnar sem er hægri stýripinni og stórnar vélþrælnum 

til hliðar. Timer 2 er valinn sem tímarteljari fyrir CCP2. 

Þegar örtölvan greinir rísandi eða fallandi púls þá er rof (e. Interrupt) flaggið í bita 

CCP1IF/CCP2IF sett. Þegar rof á sér stað er tímagildið vistað inní CCP gistann 

CCPR1/CCPR2 í bæði háa og láa bætinu (CCPR1H/CCPR1L og CCPR2H/CCPR2L). Með 

þessari aðferð er hægt að finna út púlsbreiddina með því að draga tíman á fallandi púls frá 

rísandi púls þar sem rísandi púlsin er tíminn skráður í gista CCPR1H/CCPR2H og tíminn á 

fallandi púls er skráður í gista CCPR1L/CCPR2L. 

Á myndum 15, 16 og 17 sést púlsbreiddin á rás 1 fjarstýringarinnar þar sem móttakari fyrir 

fjarstýringuna er tengdur við sveiflusjá.  
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Gildin eru sirka á bilinu 1-2ms þar sem stýripinni í lægstu stöðu sýnir 1ms púls, stýripinni í 

miðstöðu sýnir 1.5ms púls og stýripinni í hæstu stöðu sýnir 2ms púls. Sama gildir með rás 1 

þar sem stýripinni beindur lengst til vinstri er 1ms og lengst til hægri 2ms. 

 

Mynd 15 Rás 1 fjarstýringarinnar í lægstu stöðu. 

 

Mynd 16 Rás 1 fjarstýringarinnar í miðstöðu. 
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Mynd 17 Rás 1 fjarstýringarinnar í hæstu stöðu. 

 

Á mynd 18 má sjá gildin af merkjum sem örtölvan fær inná sig frá móttakara 

fjarstýringarinnar og sendir út á mótorstýringarnar með UART skipunum. Gildin eru birt í 

RealTerm forriti sem getur birt raðgildi frá ýmsum skynjurum og búnaði.  

Gildin stemma við þau gildi sem fengust beint frá móttakara fjarstýringarinnar þegar hún er 

tengd við sveiflusjá og eru þessi gildi skjalfest og notuð við forritun á þráðlausum 

samskipunum. 



28 

 

Mynd 18 Rás 1 í hæstu stöðu og Rás 3 í miðstöðu 

4.5.2 Forritun á virkni mótora 

Pololu umc03a mótorstýringarnar taka á móti raðgildum á bilinu 0 - 3200 þar sem 3200 er 

hæsti hraði og 0 er stopp. 

Til ná samskiptum við mótorstýringu er notaður samskiptastaðall frá framleiðanda 

mótorstýringanna Pololu sem kallast Pololu protocol. Á mynd 19 sést á hvaða formi skipanir 

þurfa að berast á mótorstýringu til að keyra mótor áfram. 

Samkvæmt Pololu Protocol staðlinum er fyrst sent HEX gildið 0xAA sem er upphafsbitinn 

og sækir upplýsingar um baud rate örtölvunar, því næst er sent vistfang mótorstýringarinnar 

á örtölvunna, þar á eftir er sent HEX gildið 0x05 sem er skipun um að mótor skuli snúast 

áfram og svo hraðinn frá 0 - 3200. Tekið er modulus 32 af hraðanum þar sem pololu protocol 

notast við hraðabreytingar frá 0 - 100. 
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Mynd 19 Pololu Protocol10 

Nauðsynlegt er að fá merkin frá fjarstýringu yfir á rétt form sem mótorstýringarnar skilja.  

Þannig eru útbúnar tvær formúlur sem umbreyta gildum púlsbreiddarinnar frá 1 - 2ms yfir á 

tölugildi frá 0 - 3200.  

Til að stjórna mótorum áfram er notast við púlsbreidd á milli 1.5ms - 2ms og til að stjórna 

mótorum afturábak er notast við púlsbreidd á milli 1ms – 1.5ms. 

Formúlurnar tvær fyrir neðan breyta púlsbreiddarmerkjunum í rétt gildi fyrir 

mótorstýringarnar. Formúla númer 5 er fyrir stýringu áfram og formúla númer 6 er fyrir 

stýringu afturábak.  „Motorspeed“ er útgangshraðinn, pulseCH1 er púlslengdin frá 

fjarstýringunni, 1500 er miðgildi púlsbreiddarinnar, 3200 er gildi fyrir hæsta hraða og 500 

er bilið á milli núllstöðu til hæstu eða lægstu stöðu fjarstýringarinnar. 

 
𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 = (𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝐶𝐻1 − 1500) ∗ (

3200

500
) 

(5) 

 

 
𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 = (1500 −  𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝐶𝐻1) ∗ (

3200

500
) 

(6) 

 

Til að stjórna báðum mótorum með einum raðbundnum útgangi og tveimur mótorstýringum 

þarf að tengja þá saman með daisy chaining aðferðinni.  

Umc03a mótorstýringarnar hafa innbyggðan pinna fyrir TXIN sem notast við daisy chaining 

og kemur í veg fyrir að þörf sé á AND hliði þegar tvær eða fleirri mótorstýringar eru tengdar 

saman. [14]  

Á mynd 20 má sjá skýringarmynd af tengingu á daisy chaining þar sem örtölvan sendir boð 

gegnum TX (sendandi) á RX (móttakandi) inngang örtölvunnar. Mótorstýringarnar tvær eru 

 

10 https://www.pololu.com/docs/0J44/6.2.1 

https://www.pololu.com/docs/0J44/6.2.1
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svo samtengdar frá einni með TXIN yfir í TX á aðra og skipanir um t.d. vistfang hverra  

mótorstýringu fyrir sig sendar á RX inngang örtölvunnar. 

 

Mynd 20 Skýringarmynd af daisy chaining11 

Hver mótorstýring hefur sitt eigið vistfang sem nauðsynlegt er fyrir stjórn á tveimur 

mótorstýringum. Þannig getur örtölvan skilgreint á milli hvora mótorstýringu hún er að tala 

við. Mótorstýring eitt er gefið vistfangið 12 og mótorstýring tvö er gefið vistfangið 13. 

Til að stjórna hraða, hraðabreytingum og stefnu mótora eru gildin frá fjarstýringunni tekinn 

inní áður nefnda formúlu og send út sem UART skipun. Í viðauka B forritun á stýrirás undir 

main.c er klasin „motorConfig“ sem notar gildin frá móttakara fjarstýringu til að stjórna 

mótorstýringunum. 

Dæmi um skipun sem örtölvan sendir út á mótorstýringuna: 

Ef vinstri stýripinni fjarstýringarinnar fer yfir hlutlausa stöðu (1.55ms) og hægri stýripinni 

fjarstýringar er í hlutlausri stöðu, þá eiga báðir mótorar að hreyfast áfram á sama hraða. 

Formúlan „motorspeedCH3“ breytir inngangs púls frá 1.55ms til 2ms í raðbundin gildi frá 0 

til 3200. 

Fyrst er send UART skipuninn 0xAA sem er upphafs bitinn, svo 0x0C eða 0x0D sem eru 

vistföng fyrir sitthvora mótorstýringuna, því næst er send skipunin 0x05 sem skipar 

mótorunum að keyra áfram. Tekinn er modulus af gildinu í motorspeedCH3 með 32 sem 

gefur gildi á bilinu 0-100 fyrir mótorhraðan og að lokum er gefinn skipun sem eyðir öllum 

aukatölum. 

Ef vinstra stýripinna er ýtt niður fyrir hlutlausa stöðu (1.45ms) þá eiga báðir mótorar að 

snúast afturábak. Þá er formúla nr. 6 notuð og þriðja skipunin 0x05 breytt í skipunina 0x06 

sem er skipun um að mótorar eiga að snúast afturábak. 

Til þess að láta vélþrælin beygja til hægri er beðið eftir að púlslengdin á pulseCH1 sé lengri  

en 1.55ms og þá skrifast út til mótorstýringanna að stöðva eigi hægri mótor. Fyrir vinstri 

beygju er beðið eftir að púlslengdin á pulseCH1 sé styttri en 1.45ms og þá er slökkt á vinstri 

mótor. 

 

11 https://www.pololu.com/docs/0J44/6.6 
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Einnig var forrituð virkni fyrir fyrirfram settan feril. Ef ýtt er á takka á prentplötunni þá 

kveiknar á einni díóðu prentplötunar í 2 sekúndur. Báðir mótorar fara svo af stað á hægum 

hraða í 2 sekúndur, síðan slökknar á öðrum mótor í 2 sekúndur og vélþrællinn snýst í hringi 

í 2 sekúndur. Þessi virkni er kóðuð inní if skipunina þar sem vélþrællinn er í hlutlausri stöðu 

(kyrrstöðu) og ætti því ekki að vera hægt að nota þennan fyrirfram setta feril nema þegar 

báðir mótorar vélþrælsins eru í kyrrstöðu. 

4.5.3 Lesning á hliðrænu merki 

Til að birta spennustöðu rafhlaðanna á LCD skjá er notast við aðferð sem kallast spennudeili. 

Mynd 21 sýnir rafrásatengingu spennudeilis þar sem að V1 er inngangsspennan frá 

rafhlöðum, Vout er spennan sem fer inná ADC inngang örtölvunnar og R2 er viðnámið sem 

valið er sem 10Kohm.  

 

Mynd 21 Rafrásamynd af spennudeili þar sem R1 er óþekkt gildi. 

Finna þarf stærðina á viðnáminu R1 sem gefur að hámarki 5 V á V2 miðað við 30 V 

inngangsspennu og er það gert með eftirfarandi útreikningum. 
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 𝑉1 max = 30𝑉 (7) 

 

 𝑉2 max = 5𝑉 (8) 

 

 
𝑉2 = 𝑉1 ∗ 

𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
 

(9) 

 

 
5𝑉 = 30𝑉 ∗

10𝐾

10𝐾 + 𝑅1
 

(10) 

 

 
𝑅1 =  

30𝑉

5𝑉
∗ 10𝐾 − 10𝐾 

(11) 

 

 𝑅1 = 50𝐾 (12) 

Full hlaðnar 24 V rafhlöður gefa út meiri spennu en 24 V, eftir því hvaða tegund af rafhlöðum 

á við. T.d. gefa fullhlaðinn „ gel batteries“ 24 V rafhlöður út að hámarki 28.3 V [15].  

Spennan inná spennudeilin ætti ekki að geta verið hærri en 28.3 V en til öryggis er gert ráð 

fyrir að hún geti að hámarki orðið 30 V.  

ADC er aðferð sem breytir hliðrænu merki í stafrænt merki. Í tilfelli PIC16F18877 

örtölvunnar er ADC einingin með 10 bita upplausn. 10 bitar gefa upplausn uppá: 

 210 = 1024 (13) 

Þannig að 5 V gefa. 

 5𝑉

1024
= 4.88𝑚𝑉/𝑏𝑖𝑡 

(14) 

 

Nauðsynlegt er að breyta spennugildinu 0-30 V í 0-5 V þar sem 5 V er hámarksspenna á 

inngang örtölvunnar og því þarf að margfalda upplausnina með hlutfallinu í eftirfarandi 

jöfnu. 

 30𝑉

5𝑉
∗ 4.88𝑚𝑉/𝑏𝑖𝑡 = 29𝑚𝑉/𝑏𝑖𝑡 

(15) 
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Margföldunarstuðullinn fyrir spennuvakan er því 0.029. Margfaldað er lesið gildi frá 10 bita 

einingunni með gildinu 0.029. T.d er 0.029V/bit * 1024bit = 30 V. 

Ekki var tilstaðar 50Kohm viðnám og því er rásin tengd upp með 51Kohm viðnámi í staðinn 

sem gefur örlítið breytta niðurstöðu. Þ.e V2 verður þá að hámarki 4.92 V í stað 5 V. 

Til að sannreyna virkni er rásin tengd við spennugjafa. Spennan er mæld með spennumæli  

til samanburðar við ADC eininguna og prentuð út í RealTerm með því að nota UART útgang 

örtölvunnar. Á mynd 22 má sjá dæmi um gildi ADC einingarinnar þegar 12 V 

inngangsspenna er gefinn inná spennudeilin. 

 

Mynd 22 12 V inngangsspenna birt með RealTerm 

Til að birta niðurstöður á LCD skjá er notast við og lítilega breytt library fyrir hefðbundin 

16x2 LCD skjá sem búið var til af Khaled Magdy [16] og mælt gildi ADC breytunar birt á 

skjáinn. 

Í viðauka B forritun á stýrirás undir main.c inní if skipun um hlutlausa stöðu mótora er 

kóðinn sem prentar spennugildi rafhlaðnana út á skjáinn. Fyrst er byrjað á því að virkja ADC 

breytuna sem breytir hliðræna merkinu í 10 bita stafrænt merki. Gildin eru svo margfölduð 

með 30/1024 þar sem 30 er hámarks leyfð spenna og 1024 er tala sem 10 bita upplausn gefur 

þar sem 210 = 1024.  

Á mynd 23 má sjá gildi spennuvakans prentað á LCD skjáinn þar sem hann er tengdur í 

útganga örtölvunnar og fær inngangsspennu frá rafhlöðum tækisins. 
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Mynd 23 Gildi rafhlöðuspennunar á skjá. 
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5 Uppsetning og prófanir 

5.1 Uppsetning 

Við uppsetningu var ákveðið að víra kraftrás uppá nýtt með raðtengjum og din skinnum sem 

auðveldar uppsetningu á stýrirásinni og einfaldar tengingar íhluta. 

Spennan frá rafhlöðunum er tekinn í gegnum 7A öryggi og tengist inná raðtengi sem gefur 

spennu á spennudeili prentplötunar og einnig inná mótorstýringarnar. 

Á mynd 24 má sjá teikningu af kraftrásinni og á mynd 25 má sjá hvernig kraftrásin lítur út 

eftir uppsetningu. 

 

Mynd 24 Teikning af kraftrásahönnun. 
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Mynd 25 Raðtenging fyrir kraftrás. 

Allir íhlutir eru lóðaðir á prentplötuna og komið fyrir á þrívíddar prentuðu festinguna ásamt 

mótorstýringum, LCD skjá, móttöku einingu fjarstýringarinnar og stilli viðnáms.  

Á mynd 26 og 27 má sjá vélþrælinn eftir uppsetningu stýrirásarinnar. 
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Mynd 26 Þerrarí vélþræll eftir uppsetningu stýrirásar (1). 
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Mynd 27 Þerrarí Vélþræll eftir uppsetningu stýrirásar (2). 

5.2 Prófanir á íhlutum og búnaði 

Pololu umc03a mótorstýringarnar eru með innbyggða yfirálagsvörn sem hægt er að stilla 

með forritinu Simple motor controller frá framleiðandanum Pololu. Þar sem mótorarnir eru 

gefnir upp fyrir að hámarki 7 A straumnotkun þá er yfirálagsvörnin á mótorstýringunum 

stillt á 7 A eins og sést á mynd 28. 
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Mynd 28 Hámarks straumnotkun stillt sem 7A í forritinu simple motor controller 

Stærð prentplötunnar var mæld eftir að hún barst og sammræmdist hún stærðinni sem 

hönnuð var. Allir leiðarar prentplötunnar voru prófaðir með fjölsviðsmæli fyrir og eftir að 

allir íhlutir voru lóðaðir fastir til að koma í veg fyrir skammhlaup. 

Í töflu 5 eru niðurstöður tilraunar sem gerð er á spennuvakanum með því að tengja 

stillanlegan spennugjafa á inngang rásarinnar sem líkir eftir rafhlöðuspennu. 

Spennumælir er tengdur við ADC inngang örtölvunar, gildið á spennuni er skrifað útí 

RealTerm og spennan reiknuð út samkvæmt formúlunni í kaflanum um forritun á 

spennuvaka og borin saman við mælda og reiknaða spennu. 

Til að sannreyna virkni spennuvakans er fjölsviðsmælir tengdur við rafhlöðurnar og 

niðurstöður mælinga bornar saman við reiknuð gildi örtölvunnar sem birt eru á LCD skjá 

vélþrælsins. Þær niðurstöður eru í góðu sammræmi við hvor aðra og útreikninga sem 

framkvæmdir voru í kaflanum um forritun á spennuvaka.  
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Tafla 5 Mæliniðurstöður bornar saman. 

Spenna frá 
spennugjafa (V) Spennumælir Vout (V) 

Hliðrænn 
inngangur (bit) 

Reiknuð spenna 
(V) 

0 0.00 0 0.00 

2 0.34 68 0.33 

4 0.67 135 0.66 

6 0.99 200 0.98 

8 1.30 270 1.32 

10 1.64 330 1.61 

12 1.97 400 1.95 

14 2.30 465 2.27 

16 2.62 530 2.59 

18 2.94 595 2.91 

20 3.27 660 3.22 

22 3.60 728 3.55 

24 3.92 792 3.87 

26 4.25 858 4.19 

28 4.57 925 4.52 

30 4.90 989 4.83 

 

Á mynd 29 má sjá samanburð á spennu mælda með ADC einingunni og fjölsviðsmæli.  
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Mynd 29 Spennuvaki vélþrælsins borinn saman við fjölsviðsmæli. 

Fjölsviðsmælirinn sýnir spennu uppá 25.79 V og spennumælir vélþrælsins sýnir spennu uppá 

25.7 V sem er í samræmi við reiknaða niðurstöðu. 

Við fyrstu prófanir á þráðlausum samskiptum fjarstýringarinnar við stýrirásina var 

vélþrælnum komið fyrir á borði með kassa undir sem hélt dekkjunum frá snertifleti. Þegar 

kveikt var á fjarstýringu birtist spennustaða rafhlaðanna á LCD skjánum, hraði og 

hraðabreytingar mótora hreyfðust í samræmi við stöðu stýripinna fjarstýringarinnar og 

mótorar stöðvuðust ef slökkt var á fjarstýringunni óháð stöðu stýripinnans.  

Til að virkja fyrirfram settan feril var ýtt á takka á prentplötunni og virkaði hann samkvæmt 

hönnun, aðeins þegar fjarstýring er í hlutlausri stöðu og mótorar í kyrrstöðu. Þegar ýtt er á 

takkan kveiknar á led ljósi á prentplötunni í 2 sekúndur, eftir það keyra báðir mótorar á 30% 

hraða í 2 sekúndur, síðan slökknar á hægri mótor í 2 sekúndur, vinstri mótor slekkur svo á 

sér og hægri fer í gang í 2 sekúndur. 

Við lokaprófun var vélþrælnum komið fyrir á gólfi Tæknifræðisetursins þar sem gerðar voru 

prófanir á akstureiginleikum vélþrælsins. 

Hægri stýripinni fjarstýringarinnar stöðvaði mótor þeim megin sem stýripinna var beint og 

beygði vélþrællinn því í þá átt sem honum var ætlað hvort sem honum var stjórnað áfram 

eða afturábak. Hraða og hraðabreytingar mótoranna voru einnig í samræmi við fyrri prófanir 

þar sem vélþrællinn var prófaður án snertiflöts. 

Fjöllita LED peran virkaði ekki þegar fyrsta prófun á henni var tekinn og hefur því líklega 

verið sprungin. Ekki var önnur pera tilstaðar en á prentplötunni eru auka útgangar, 5V og 
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jörð sem hægt væri að tengja fjöllita LED peru síðar við áframhaldandi þróun á tækinu. Ef 

peran er 12V eins og gert var ráð fyrir er hægt að nota LM7812 spennureglari sem getur 

reglað  24V inngangs spennu rafhlaðana niður í 12V [17].  
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6 Samantekt og framtíðarmöguleikar 

Tilgangur þessa verkefnis var að taka við gömlum fjarstýrðum vélþræl og útfæra nýja 

stýrirás sem komið væri fyrir á prentplötu þar sem örtölva sæi um öll samskipti við íhluti og 

búnað tækisins. 

Þarfagreining var gerð þar sem mat á virkni og þörfum tækisins voru listaðar og teknar fyrir. 

Íhluta og búnaðar val var valið samkvæmt þarfagreiningu. Íhlutir voru valdir með tilliti til 

þeirra íhluta sem þegar voru til staðar og voru nýttir áfram í þessu verkefni. 

PIC örtölva var valinn vegna reynslu höfundar úr námi og þarfagreining gerð fyrir þá  

eiginleika og samskiptamáta sem örtölvan þurfti að uppfylla. Með hjálp leitarvélar á 

heimasíðu framleiðanda Pic örtölvunnar varð PIC16F18877 fyrir valinu. 

Rafrása- og prentplötuhönnun voru gerðar í Eagle Cad frá Autodesk. Rafrásateikning af allri 

stýrirásinni var gerð sem gaf yfirsýn yfir allar tengingar stýrirásarinnar. Útfrá henni var gerð 

önnur rafrásateikning þar sem pinnahausar voru settir fyrir hvern íhlut sem ekki var komið 

fyrir á prentplötunni. Prentplatan var svo hönnuð útfrá seinni teikningunni og pöntuð  

erlendis frá. 

Festing fyrir stýrirásina var hönnuð í Inventor Cad frá Autodesk og þrívíddar prentuð með 

PLA plasti. Festingin gaf stýrirásinni pláss á hentugu svæði fyrir miðju tækisins á milli 

rafhlaðanna.  

Örtölvan var forrituð í Mplab í forritunarmálinu C. Forritað var virkni á þráðlausum 

samskiptum þar sem örtölvan tók við skipunum frá þráðlausri fjarstýringu og einnig var  

fyrirfram settur ferill útfærður þar sem harðkóðuð leið er keyrð ef ýtt er á takka á stýrirásinni.  

Fjarstýringin sendi útvarpsbylgju merki á móttakara hennar. Móttakarinn áframsendir 

merkin sem púlsbreiddar merki og örtölvan tekur við þeim merkjum með inngangs 

handsömun. Örtölvan vinnur úr púlsbreiddar merkjunum og áfram sendir þær sem UART 

skipanir á mótorstýringarnar sem stjórna mótorum með púlsbreiddarmerkjum. 

Spennuvaki var útfærður með spennudeili og ADC eining örtölvunar notuð til að birta stöðu 

rafhlaðanna á LCD skjá tækisins. 

Kraftrásinn var tengt upp með raðtengjum og din skinnum sem auðveldaði tengingar og gaf 

betri yfirsýn yfir tengingu tækisins. 

Þráðlaus samskipti vélþrælsins voru prófaðar þar sem vélþrællinn keyrði áfram, afturábak 

og til hliðar samkvæmt skipunum fjarstýringarinnar. Mótorar stoppuðu einnig ef slökkt var 

á fjarstýringu þegar vélþrællinn var í keyrslu. 

Fyrirfram settur ferill var einnig prófaður þar sem vélþrællinn keyrði harðkóðaðan feril og 

fór þá leið á þeim tíma sem sett var upp með. Ferilin var einungis hægt að virkja þegar kveikt 

var á fjarstýringu og mótorar í kyrrstöðu. 

Spennan sem spennuvakinn birti á LCD skjánum frá rafhlöðunum var borinn saman við 

fjölsviðsmæli sem einnig mældi spennu rafhlaðanna. Örlítill skekkja var á mælingunum þar 

sem eitt viðnám spennudeilisins var 1kOhm stærra en reikningar gerðu ráð fyrir.
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6.1 Framtíðarmöguleikar 

Möguleiki er til staðar að bæta við ýmsum íhlutum og búnaði og einnig betrumbæta virkni 

á stýringu vélþrælsins enn frekar. Hér að neðan er listi af hugmyndum um hvað væri hægt 

að betrumbæta og hvaða búnaði, íhlutum og virkni væri hægt að bæta við. 

• Koma fyrir fjarlægðarskynjara sem myndi koma í veg fyrir árekstur. 

• Mæla hraða mótora og birta á LCD skjánum. 

• Forrita virkni á þráðlausum samskiptum þannig að vélþrællinn beygi í samræmi við 

hversu langt stýripinnanum er vísað til hliðar. 

• Hægt að breyta inngangsspennu sem prósentu stöðu rafhlaðanna og birta á LCD skjá. 

• Á prentplötunni eru ónotaðir pinnahausar fyrir  I2C og SPI samskiptamátan. Hægt 

væri að bæta við t.d. öðrum skjá sem notast við  I2C eða t.d. fjarlægðarskynjara eða 

aðra skynjara sem notast við SPI. 
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Viðauki A Teikningar 
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Mynd 30 Þerrarí stýrirás 1 
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Mynd 31 Þerrarí stýrirás 2 
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Mynd 32 Festing fyrir PCB og íhluti 
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Viðauki B Forritun á stýrirás 

/* 

* File: main.c 

* Author: Arnar Steinn 

* Created 2020 

*/ 

#include "mcc_generated_files/mcc.h" 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <xc.h> 

#include "LCD.h" 

 

int pulseCH3, pulseCH1, motorspeedCH3, motorspeedCH1, beygja; 

int vinstri=0, risingCH3=0, fallingCH3=0, risingCH1=0, fallingCH1=0; 

uint16_t convertedValue = 0; 

float voltage; 

char buffer[20]; 

 

void timeCapture(){ 

T1CON = 0x03; 

T3CON = 0x03; 

CCP2CON = 0x83; 

CCP1CON = 0x83; 

 

INTCON = 0x00; 

TMR1_StartTimer(); 

TMR3_StartTimer(); 
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//Grípa rísandi púls á CH1 

while(!(PIR6bits.CCP2IF)); //bíða eftir interrupt sem kemur þegar púls er detected 

    PIR6bits.CCP2IF = 0;//Endursetja interrupt 

    risingCH1 = CCPR2; //Afrita tímagildi á rísandi púls 

     

//Grípa fallandi púls á CH1 

while(!(PIR6bits.CCP2IF)); 

    PIR6bits.CCP2IF = 0; 

    fallingCH1 = CCPR2; 

 

    //púlsinn margfaldaður með 4 þar sem ég þarf(ætti ekki að þurfa) að nota FOSC/4 en ekki FOSC  

pulseCH1 = (fallingCH1 - risingCH1)*4; 

 

while(!(PIR6bits.CCP1IF)); 

    PIR6bits.CCP1IF = 0; 

    risingCH3 = CCPR1; 

 

while(!(PIR6bits.CCP1IF)); 

    PIR6bits.CCP1IF = 0; 

    fallingCH3 = CCPR1; 

 

pulseCH3 = (fallingCH3 - risingCH3)*4; 

 

////Fá gildin prentað í realterm 

//printf("CH3 %d CH1 %d \n", pulseCH3, pulseCH1); 

 

} 

void motorconfic(){ 
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//Forward.....&& pulseCH1 < 1550 && pulseCH1 > 1450 

    //pulseCH3 sirka á milli 1048 - 1508 - 1892 

    //pulseCH1 sirka á milli 1060- 1508 - 1890 

     

    if (pulseCH3 > 1450 && pulseCH3 < 1550 && pulseCH1 > 1350 && pulseCH1 < 1550 && 

PORTDbits.RD4 == 1){ 

        //Led 1 on 

        LATAbits.LATA0 = 1; 

        __delay_ms(2000); 

         

        //Hraði mótor settur í 1000 af 3200 

        motorspeedCH3 = 1000; 

         

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Modulus af 32 til að fa gildin á 0-100 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

 

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 13 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

     

    __delay_ms(2000); 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 
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    EUSART_Write(vinstri % 32); //Modulus af 32 til að fa gildin á 0-100 

    EUSART_Write(vinstri >> 5); //Hraðinn 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 13 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

     

    __delay_ms(2000); 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Modulus af 32 til að fa gildin á 0-100 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

     

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 13 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(vinstri % 32); 

    EUSART_Write(vinstri >> 5); //Hraðinn 

     

    __delay_ms(2000); 

     

        //Led 1 off 

        LATAbits.LATA0 = 0; 

    } 
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    else if (pulseCH3 > 1550 && pulseCH1 > 1350 && pulseCH1 < 1550){ 

    motorspeedCH3 = (pulseCH3 - 1550) * (3200/450); 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Modulus af 32 til að fa gildin á 0-100 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 13 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

    } 

else if (pulseCH3 > 1550 && pulseCH1 < 1550){ 

    motorspeedCH3 = (pulseCH3 - 1550) * (3200/450); 

    //hægri 

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Hraðinn 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

     

   // vinstri 

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(vinstri % 32); 
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    EUSART_Write(vinstri >> 5); //Hraðinn 

    } 

 

//Hægri... 

else if (pulseCH3 > 1550 && pulseCH1 > 1550){ 

    motorspeedCH3 = (pulseCH3 - 1550) * (3200/450); 

    //hægri 

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 13 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Hraðinn 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

 

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(vinstri % 32); 

    EUSART_Write(vinstri >> 5); //Hraðinn 

    } 

//Reverse... 

else if (pulseCH3 < 1450 && pulseCH1 > 1350 && pulseCH1 < 1550){ 

     

    motorspeedCH3 = (1450 - pulseCH3) * (3200/450); 

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x06); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Hraðinn 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 
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    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 13 

    EUSART_Write(0x06); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Hraðinn 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

    } 

//Reverse Vinstri 

else if (pulseCH3 < 1450 && pulseCH1 > 1550){ 

    motorspeedCH3 = (1450 - pulseCH3) * (3200/450); 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x06); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Hraðinn 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 13 

    EUSART_Write(0x06); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(vinstri % 32); //Hraðinn 

    EUSART_Write(vinstri >> 5); //Hraðinn 

    }  

//Reverse Hægri 

else if (pulseCH3 < 1450 && pulseCH1 < 1550){ 

     

    motorspeedCH3 = (1450 - pulseCH3) * (3200/450); 

    //motorspeedCH1 = (pulseCH1 - 1300) * (3200/ 400); 

     

    EUSART_Write(0xAA); 



60 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 13 

    EUSART_Write(0x06); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Hraðinn 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x06); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(vinstri % 32); //Hraðinn 

    EUSART_Write(vinstri >> 5); //Hraðinn 

    } 

//Hlutlaus 

else if (pulseCH3 > 1450 && pulseCH3 < 1550 && pulseCH1 > 1350 && pulseCH1 < 1550){ 

    motorspeedCH3 = 0; 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0C); //Device number 12 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); //Modulus af 32 til að fa gildin á 0-100 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

     

    EUSART_Write(0xAA); 

    EUSART_Write(0x0D); //Device number 13 

    EUSART_Write(0x05); //Forward clear MSB 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 % 32); 

    EUSART_Write(motorspeedCH3 >> 5); //Hraðinn 

     

    //Spennuvaki 

    convertedValue = 0; 
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    ADCC_StartConversion(Vin); 

    while(!ADCC_IsConversionDone()); 

    convertedValue = ADCC_GetConversionResult(); 

    voltage = (convertedValue * 30.0/1024); 

     

    LCD_Set_Cursor(1,1); 

    LCD_Write_String("Spenna = \0"); 

    //LCD_Set_Cursor(2,1); 

    sprintf(buffer, "%.3gV", voltage); 

    LCD_Write_String(buffer); 

     

    printf("\n\rADC gildid er: %i   ",ADCC_GetSingleConversion(Vin)); 

    ADCC_GetSingleConversion(Vin);   

} 

} 

void main(void) 

{ 

    __delay_ms(5); 

    SYSTEM_Initialize(); 

    LCD_Init(); 

    LCD_Clear(); 

    EUSART_Initialize(); 

    INTERRUPT_GlobalInterruptEnable(); 

    INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable(); 

    timeCapture(); 

    motorconfic(); 

} 

/** 
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 End of File 

*/ 

/* 

* File: LCD.h 

* Author: Khaled Magdy 

* Kóði fyrir lcd skjá fenginn frá deepblue embedded, delay á klukku var breytt ásamt útgöngum örtölvunar. 

*https://deepbluembedded.com/interfacing-16x2-lcd-with-pic-microcontrollers-mplab-xc8/ 

*/ 

#include "mcc_generated_files/mcc.h" 

#include <xc.h> 

/* 

                         Main application 

 */ 

#define LCD_EN_Delay 1 

#define LCD_DATA_PORT_D TRISB 

#define LCD_RS_D TRISB5 

#define LCD_EN_D TRISB4 

#define RS RB5 

#define EN RB4 

#define D4 RB0 

#define D5 RB1 

#define D6 RB2 

#define D7 RB3 

//========================================== 

//-----[ Prototypes For All Functions ]----- 

void LCD_Init(); 

void LCD_Clear(); 

void LCD_SL(); 

void LCD_SR(); 
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void LCD_CMD(unsigned char); 

void LCD_DATA(unsigned char); 

void LCD_Set_Cursor(unsigned char, unsigned char); 

void LCD_Write_Char(char); 

void LCD_Write_String(char*); 

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

 

//============================================ 

//-----[ Alphanumeric LCD 16x2 Routines ]----- 

void LCD_DATA(unsigned char Data) 

{ 

  if(Data & 1) 

    D4 = 1; 

  else 

    D4 = 0; 

  if(Data & 2) 

    D5 = 1; 

  else 

    D5 = 0; 

  if(Data & 4) 

    D6 = 1; 

  else 

    D6 = 0; 

  if(Data & 8) 

    D7 = 1; 

  else 

    D7 = 0; 

} 

void LCD_CMD(unsigned char CMD) 
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{ 

  // Select Command Register 

  RS = 0; 

  // Move The Command Data To LCD 

  LCD_DATA(CMD); 

  // Send The EN Clock Signal 

  EN = 1; 

  __delay_us(LCD_EN_Delay); 

  EN = 0;  

} 

void LCD_Clear() 

{ 

  LCD_CMD(0); 

  LCD_CMD(1); 

} 

void LCD_Set_Cursor(unsigned char r, unsigned char c) 

{ 

  unsigned char Temp,Low4,High4; 

  if(r == 1)  

  { 

    Temp = 0x80 + c - 1; //0x80 is used to move the cursor 

    High4 = Temp >> 4; 

    Low4 = Temp & 0x0F; 

    LCD_CMD(High4); 

    LCD_CMD(Low4); 

  } 

  if(r == 2)  

  { 

    Temp = 0xC0 + c - 1; 
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    High4 = Temp >> 4; 

    Low4 = Temp & 0x0F; 

    LCD_CMD(High4); 

    LCD_CMD(Low4); 

  } 

} 

void LCD_Init() 

{ 

  // IO Pin Configurations 

  LCD_DATA_PORT_D = 0x00; 

  LCD_RS_D = 0; 

  LCD_EN_D = 0;  

  // The Init. Procedure As Described In The Datasheet 

  LCD_DATA(0x00); 

  __delay_ms(30); 

  __delay_us(LCD_EN_Delay); 

  LCD_CMD(0x03); 

  __delay_ms(5); 

  LCD_CMD(0x03); 

  __delay_us(150); 

  LCD_CMD(0x03); 

  LCD_CMD(0x02); 

  LCD_CMD(0x02); 

  LCD_CMD(0x08); 

  LCD_CMD(0x00); 

  LCD_CMD(0x0C); 

  LCD_CMD(0x00); 

  LCD_CMD(0x06); 

} 
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void LCD_Write_Char(char Data) 

{ 

  char Low4,High4; 

  Low4 = Data & 0x0F; 

  High4 = Data & 0xF0; 

  RS = 1; 

  LCD_DATA(High4>>4); 

  EN = 1; 

  __delay_us(LCD_EN_Delay); 

  EN = 0; 

  __delay_us(LCD_EN_Delay); 

  LCD_DATA(Low4); 

  EN = 1; 

  __delay_us(LCD_EN_Delay); 

  EN = 0; 

  __delay_us(LCD_EN_Delay); 

} 

void LCD_Write_String(char *str) 

{ 

  int i; 

  for(i=0;str[i]!='\0';i++) 

    LCD_Write_Char(str[i]); 

} 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: adcc.c 

* Author: Arnar Steinn 
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* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#include <xc.h> 

#include "adcc.h" 

#include "mcc.h" 

void ADCC_Initialize(void) 

{ 

    ADCON0 = 0x84; 

} 

void ADCC_StartConversion(adcc_channel_t channel) 

{ 

    // select the A/D channel 

    ADPCH = channel;       

    // Turn on the ADC module 

    ADCON0bits.ADON = 1; 

    // Start the conversion 

    ADCON0bits.ADGO = 1; 

} 

bool ADCC_IsConversionDone(void) 

{ 

    // Start the conversion 

    return ((unsigned char)(!ADCON0bits.ADGO)); 

} 

adc_result_t ADCC_GetConversionResult(void) 

{ 

    // Return the result 

    return ((adc_result_t)((ADRESH << 8) + ADRESL)); 

} 
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adc_result_t ADCC_GetSingleConversion(adcc_channel_t channel) 

{ 

    // select the A/D channel 

    ADPCH = channel;   

    // Turn on the ADC module 

    ADCON0bits.ADON = 1; 

    //Disable the continuous mode. 

    ADCON0bits.ADCONT = 0;     

    // Start the conversion 

    ADCON0bits.ADGO = 1; 

    // Wait for the conversion to finish 

    while (ADCON0bits.ADGO) 

    { 

    } 

    // Conversion finished, return the result 

    return ((adc_result_t)((ADRESH << 8) + ADRESL)); 

} 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: ccp1.c 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#include <xc.h> 

#include "ccp1.h" 

void CCP1_Initialize(void) 
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{ 

    // Set the CCP1 to the options selected in the User Interface 

 // MODE Every edge; EN enabled; CCP1FMT right_aligned;  

 CCP1CON = 0x83;     

 // CCP1CTS CCP1 pin;  

 CCP1CAP = 0x00;     

 // RH 0;  

 CCPR1H = 0x00; 

 // RL 0;  

 CCPR1L = 0x00;     

    // Set the default call back function for CCP1 

    CCP1_SetCallBack(CCP1_DefaultCallBack); 

 // Selecting Timer 1 

 CCPTMRS0bits.C1TSEL = 0x1; 

    // Clear the CCP1 interrupt flag 

    PIR6bits.CCP1IF = 0; 

    // Enable the CCP1 interrupt 

    PIE6bits.CCP1IE = 1; 

} 

void CCP1_CaptureISR(void) 

{ 

    CCP1_PERIOD_REG_T module; 

    // Clear the CCP1 interrupt flag 

    PIR6bits.CCP1IF = 0; 

    // Copy captured value. 

    module.ccpr1l = CCPR1L; 

    module.ccpr1h = CCPR1H; 

    // Return 16bit captured value 

    CCP1_CallBack(module.ccpr1_16Bit); 
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} 

void CCP1_SetCallBack(void (*customCallBack)(uint16_t)){ 

    CCP1_CallBack = customCallBack; 

} 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: ccp2.c 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#include <xc.h> 

#include "ccp2.h" 

void CCP2_Initialize(void) 

{ 

    // Set the CCP2 to the options selected in the User Interface 

 // MODE Every edge; EN enabled; CCP2FMT right_aligned;  

 CCP2CON = 0x83;     

 // CCP2CTS CCP2 pin;  

 CCP2CAP = 0x00; 

 // RH 0;  

 CCPR2H = 0x00;     

 // RL 0;  

 CCPR2L = 0x00;     

    // Set the default call back function for CCP2 

    CCP2_SetCallBack(CCP2_DefaultCallBack); 

// Selecting Timer 3 
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CCPTMRS0bits.C2TSEL = 0x2; 

    // Clear the CCP2 interrupt flag 

    PIR6bits.CCP2IF = 0; 

    // Enable the CCP2 interrupt 

    PIE6bits.CCP2IE = 1; 

} 

void CCP2_CaptureISR(void) 

{ 

    CCP2_PERIOD_REG_T module; 

    // Clear the CCP2 interrupt flag 

    PIR6bits.CCP2IF = 0; 

    // Copy captured value. 

    module.ccpr2l = CCPR2L; 

    module.ccpr2h = CCPR2H; 

    // Return 16bit captured value 

    CCP2_CallBack(module.ccpr2_16Bit); 

} 

void CCP2_SetCallBack(void (*customCallBack)(uint16_t)){ 

    CCP2_CallBack = customCallBack; 

} 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: code_configurator.c 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 
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// Configuration bits: selected in the GUI 

// CONFIG1 

#pragma config FEXTOSC = OFF    // External Oscillator mode selection bits->Oscillator not enabled 

#pragma config RSTOSC = HFINT1    // Power-up default value for COSC bits->HFINTOSC (1MHz) 

#pragma config CLKOUTEN = OFF    // Clock Out Enable bit->CLKOUT function is disabled; i/o or oscillator 

function on OSC2 

#pragma config CSWEN = ON    // Clock Switch Enable bit->Writing to NOSC and NDIV is allowed 

#pragma config FCMEN = ON    // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit->FSCM timer enabled 

// CONFIG2 

#pragma config MCLRE = ON    // Master Clear Enable bit->MCLR pin is Master Clear function 

#pragma config PWRTE = OFF    // Power-up Timer Enable bit->PWRT disabled 

#pragma config LPBOREN = OFF    // Low-Power BOR enable bit->ULPBOR disabled 

#pragma config BOREN = ON    // Brown-out reset enable bits->Brown-out Reset Enabled, SBOREN bit is 

ignored 

#pragma config BORV = LO    // Brown-out Reset Voltage Selection->Brown-out Reset Voltage (VBOR) set 

to 1.9V on LF, and 2.45V on F Devices 

#pragma config ZCD = OFF    // Zero-cross detect disable->Zero-cross detect circuit is disabled at POR. 

#pragma config PPS1WAY = ON    // Peripheral Pin Select one-way control->The PPSLOCK bit can be cleared 

and set only once in software 

#pragma config STVREN = ON    // Stack Overflow/Underflow Reset Enable bit->Stack Overflow or 

Underflow will cause a reset 

#pragma config DEBUG = OFF    // Background Debugger->Background Debugger disabled 

// CONFIG3 

#pragma config WDTCPS = WDTCPS_31    // WDT Period Select bits->Divider ratio 1:65536; software 

control of WDTPS 

#pragma config WDTE = OFF    // WDT operating mode->WDT Disabled, SWDTEN is ignored 

#pragma config WDTCWS = WDTCWS_7    // WDT Window Select bits->window always open (100%); 

software control; keyed access not required 

#pragma config WDTCCS = SC    // WDT input clock selector->Software Control 

// CONFIG4 

#pragma config WRT = OFF    // UserNVM self-write protection bits->Write protection off 

#pragma config SCANE = available    // Scanner Enable bit->Scanner module is available for use 
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#pragma config LVP = OFF    // Low Voltage Programming Enable bit->High Voltage on MCLR/Vpp must 

be used for programming 

// CONFIG5 

#pragma config CP = OFF    // UserNVM Program memory code protection bit->Program Memory code 

protection disabled 

#pragma config CPD = OFF    // DataNVM code protection bit->Data EEPROM code protection disabled 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: eusart.c 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#include "eusart.h" 

volatile eusart_status_t eusartRxLastError; 

void (*EUSART_FramingErrorHandler)(void); 

void (*EUSART_OverrunErrorHandler)(void); 

void (*EUSART_ErrorHandler)(void); 

void EUSART_DefaultFramingErrorHandler(void); 

void EUSART_DefaultOverrunErrorHandler(void); 

void EUSART_DefaultErrorHandler(void); 

void EUSART_Initialize(void) 

{ 

    // Set the EUSART module to the options selected in the user interface. 

    // ABDOVF no_overflow; SCKP Non-Inverted; BRG16 16bit_generator; WUE disabled; ABDEN disabled;  

    BAUD1CON = 0x08; 

    // SPEN enabled; RX9 8-bit; CREN enabled; ADDEN disabled; SREN disabled;  

    RC1STA = 0x90; 
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    // TX9 8-bit; TX9D 0; SENDB sync_break_complete; TXEN enabled; SYNC asynchronous; BRGH 

hi_speed; CSRC slave;  

    TX1STA = 0x24; 

    // SP1BRGL 12;  

    SP1BRGL = 0x0C; 

    // SP1BRGH 0;  

    SP1BRGH = 0x00; 

    EUSART_SetFramingErrorHandler(EUSART_DefaultFramingErrorHandler); 

    EUSART_SetOverrunErrorHandler(EUSART_DefaultOverrunErrorHandler); 

    EUSART_SetErrorHandler(EUSART_DefaultErrorHandler); 

    eusartRxLastError.status = 0; 

} 

void EUSART_Write(uint8_t txData) 

{ 

    while(0 == PIR3bits.TXIF) 

    { 

    } 

    TX1REG = txData;    // Write the data byte to the USART. 

} 

void EUSART_DefaultFramingErrorHandler(void){} 

void EUSART_DefaultOverrunErrorHandler(void){ 

    // EUSART error - restart 

    RC1STAbits.CREN = 0; 

    RC1STAbits.CREN = 1; 

} 

void EUSART_DefaultErrorHandler(void){ 

} 

void EUSART_SetFramingErrorHandler(void (* interruptHandler)(void)){ 

    EUSART_FramingErrorHandler = interruptHandler; 

} 



75 

void EUSART_SetOverrunErrorHandler(void (* interruptHandler)(void)){ 

    EUSART_OverrunErrorHandler = interruptHandler; 

} 

void EUSART_SetErrorHandler(void (* interruptHandler)(void)){ 

    EUSART_ErrorHandler = interruptHandler; 

} 

/** 

  End of File 

*/ 

/* 

* File: interrupt_manager.c 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#include "interrupt_manager.h" 

#include "mcc.h" 

void __interrupt() INTERRUPT_InterruptManager (void) 

{ 

    // interrupt handler 

    if(INTCONbits.PEIE == 1) 

    { 

        if(PIE6bits.CCP2IE == 1 && PIR6bits.CCP2IF == 1) 

        { 

            CCP2_CaptureISR(); 

        }  

        else if(PIE4bits.TMR3IE == 1 && PIR4bits.TMR3IF == 1) 

        { 

            TMR3_ISR(); 
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        }  

        else if(PIE6bits.CCP1IE == 1 && PIR6bits.CCP1IF == 1) 

        { 

            CCP1_CaptureISR(); 

        }  

        else if(PIE4bits.TMR1IE == 1 && PIR4bits.TMR1IF == 1) 

        { 

            TMR1_ISR(); 

        }  

        else 

        { 

            //Unhandled Interrupt 

        } 

    }       

    else 

    { 

        //Unhandled Interrupt 

    } 

} 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: mcc.c 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#include "mcc.h" 
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void SYSTEM_Initialize(void) 

{ 

    PMD_Initialize(); 

    PIN_MANAGER_Initialize(); 

    OSCILLATOR_Initialize(); 

    CCP2_Initialize(); 

    ADCC_Initialize(); 

    CCP1_Initialize(); 

    TMR3_Initialize(); 

    TMR1_Initialize(); 

    EUSART_Initialize(); 

} 

void OSCILLATOR_Initialize(void) 

{ 

    // NOSC HFINTOSC; NDIV 16;  

    OSCCON1 = 0x64; 

    // CSWHOLD may proceed; SOSCPWR Low power;  

    OSCCON3 = 0x00; 

    // MFOEN disabled; LFOEN disabled; ADOEN disabled; SOSCEN disabled; EXTOEN disabled; HFOEN 

disabled;  

    OSCEN = 0x00; 

    // HFFRQ 16_MHz;  

    OSCFRQ = 0x05; 

    // HFTUN 0;  

    OSCTUNE = 0x00; 

} 

void PMD_Initialize(void) 

{ 
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    // CLKRMD CLKR enabled; SYSCMD SYSCLK enabled; SCANMD SCANNER enabled; FVRMD FVR 

enabled; IOCMD IOC enabled; CRCMD CRC enabled; NVMMD NVM enabled;  

    PMD0 = 0x00; 

    // TMR0MD TMR0 enabled; TMR1MD TMR1 enabled; TMR4MD TMR4 enabled; TMR5MD TMR5 

enabled; TMR2MD TMR2 enabled; TMR3MD TMR3 enabled; NCOMD DDS(NCO) enabled; TMR6MD 

TMR6 enabled;  

    PMD1 = 0x00; 

    // ZCDMD ZCD enabled; DACMD DAC enabled; CMP1MD CMP1 enabled; ADCMD ADC enabled; 

CMP2MD CMP2 enabled;  

    PMD2 = 0x00; 

    // CCP2MD CCP2 enabled; CCP1MD CCP1 enabled; CCP4MD CCP4 enabled; CCP3MD CCP3 enabled; 

CCP5MD CCP5 enabled; PWM6MD PWM6 enabled; PWM7MD PWM7 enabled;  

    PMD3 = 0x00; 

    // CWG3MD CWG3 enabled; CWG2MD CWG2 enabled; CWG1MD CWG1 enabled; MSSP1MD MSSP1 

enabled; UART1MD EUSART enabled; MSSP2MD MSSP2 enabled;  

    PMD4 = 0x00; 

    // DSMMD DSM enabled; CLC3MD CLC3 enabled; CLC4MD CLC4 enabled; SMT1MD SMT1 enabled; 

SMT2MD SMT2 enabled; CLC1MD CLC1 enabled; CLC2MD CLC2 enabled;  

    PMD5 = 0x00; 

} 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: pin_manager.c 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#include "pin_manager.h" 

void PIN_MANAGER_Initialize(void) 

{ 
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    /** 

    LATx registers 

    */ 

    LATE = 0x00; 

    LATD = 0x00; 

    LATA = 0x00; 

    LATB = 0x00; 

    LATC = 0x00; 

    /** 

    TRISx registers 

    */ 

    TRISE = 0x07; 

    TRISA = 0xFE; 

    TRISB = 0xC0; 

    TRISC = 0xBF; 

    TRISD = 0xFF; 

    /** 

    ANSELx registers 

    */ 

    ANSELD = 0xEF; 

    ANSELC = 0x39; 

    ANSELB = 0xC0; 

    ANSELE = 0x07; 

    ANSELA = 0xFE; 

    /** 

    WPUx registers 

    */ 

    WPUD = 0x00; 

    WPUE = 0x00; 
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    WPUB = 0x00; 

    WPUA = 0x00; 

    WPUC = 0x00; 

    /** 

    ODx registers 

    */ 

    ODCONE = 0x00; 

    ODCONA = 0x00; 

    ODCONB = 0x00; 

    ODCONC = 0x00; 

    ODCOND = 0x00; 

    /** 

    SLRCONx registers 

    */ 

    SLRCONA = 0xFF; 

    SLRCONB = 0xFF; 

    SLRCONC = 0xFF; 

    SLRCOND = 0xFF; 

    SLRCONE = 0x07; 

    /** 

    INLVLx registers 

    */ 

    INLVLA = 0xFF; 

    INLVLB = 0xFF; 

    INLVLC = 0xFF; 

    INLVLD = 0xFF; 

    INLVLE = 0x0F; 

    RXPPS = 0x17;   //RC7->EUSART:RX;     

    CCP2PPS = 0x11;   //RC1->CCP2:CCP2;     
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    CCP1PPS = 0x12;   //RC2->CCP1:CCP1;     

    RC6PPS = 0x10;   //RC6->EUSART:TX;     

} 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: tmr1.c 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#include <xc.h> 

#include "tmr1.h" 

volatile uint16_t timer1ReloadVal; 

void (*TMR1_InterruptHandler)(void); 

void TMR1_Initialize(void) 

{ 

    //Set the Timer to the options selected in the GUI 

    //T1GE disabled; T1GTM disabled; T1GPOL low; T1GGO done; T1GSPM disabled;  

    T1GCON = 0x00; 

    //GSS T1G_pin;  

    T1GATE = 0x00; 

    //CS FOSC/4;  

    T1CLK = 0x01; 

    //TMR1H 0;  

    TMR1H = 0x00; 

    //TMR1L 250;  

    TMR1L = 0xFA; 
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    // Clearing IF flag before enabling the interrupt. 

    PIR4bits.TMR1IF = 0; 

    // Load the TMR value to reload variable 

    timer1ReloadVal=(uint16_t)((TMR1H << 8) | TMR1L); 

    // Enabling TMR1 interrupt. 

    PIE4bits.TMR1IE = 1; 

    // Set Default Interrupt Handler 

    TMR1_SetInterruptHandler(TMR1_DefaultInterruptHandler); 

    // CKPS 1:1; nT1SYNC synchronize; TMR1ON enabled; T1RD16 enabled;  

    T1CON = 0x03; 

} 

void TMR1_StartTimer(void) 

{ 

    // Start the Timer by writing to TMRxON bit 

    T1CONbits.TMR1ON = 1; 

} 

void TMR1_WriteTimer(uint16_t timerVal) 

{ 

    if (T1CONbits.nT1SYNC == 1) 

    { 

        // Stop the Timer by writing to TMRxON bit 

        T1CONbits.TMR1ON = 0; 

        // Write to the Timer1 register 

        TMR1H = (timerVal >> 8); 

        TMR1L = timerVal; 

        // Start the Timer after writing to the register 

        T1CONbits.TMR1ON =1; 

    } 

    else 
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    { 

        // Write to the Timer1 register 

        TMR1H = (timerVal >> 8); 

        TMR1L = timerVal; 

    } 

} 

void TMR1_ISR(void) 

{ 

    // Clear the TMR1 interrupt flag 

    PIR4bits.TMR1IF = 0; 

    TMR1_WriteTimer(timer1ReloadVal); 

    if(TMR1_InterruptHandler) 

    { 

        TMR1_InterruptHandler(); 

    } 

} 

void TMR1_SetInterruptHandler(void (* InterruptHandler)(void)){ 

    TMR1_InterruptHandler = InterruptHandler; 

} 

void TMR1_DefaultInterruptHandler(void){ 

    // add your TMR1 interrupt custom code 

    // or set custom function using TMR1_SetInterruptHandler() 

} 

/** 

  End of File 

*/ 

/* 

* File: tmr3.c 

* Author: Arnar Steinn 
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* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#include <xc.h> 

#include "tmr3.h" 

volatile uint16_t timer3ReloadVal; 

void (*TMR3_InterruptHandler)(void); 

void TMR3_Initialize(void) 

{ 

    //Set the Timer to the options selected in the GUI 

    //T3GE disabled; T3GTM disabled; T3GPOL low; T3GGO done; T3GSPM disabled;  

    T3GCON = 0x00; 

    //GSS T3G_pin;  

    T3GATE = 0x00; 

    //CS FOSC/4;  

    T3CLK = 0x01; 

    //TMR3H 0;  

    TMR3H = 0x00; 

    //TMR3L 0;  

    TMR3L = 0x00; 

    // Clearing IF flag before enabling the interrupt. 

    PIR4bits.TMR3IF = 0; 

    // Load the TMR value to reload variable 

    timer3ReloadVal=(uint16_t)((TMR3H << 8) | TMR3L); 

    // Enabling TMR3 interrupt. 

    PIE4bits.TMR3IE = 1; 

    // Set Default Interrupt Handler 

    TMR3_SetInterruptHandler(TMR3_DefaultInterruptHandler); 

    // CKPS 1:1; nT3SYNC synchronize; TMR3ON enabled; T3RD16 enabled;  
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    T3CON = 0x03; 

} 

void TMR3_StartTimer(void) 

{ 

    // Start the Timer by writing to TMRxON bit 

    T3CONbits.TMR3ON = 1; 

} 

void TMR3_WriteTimer(uint16_t timerVal) 

{ 

    if (T3CONbits.nT3SYNC == 1) 

    { 

        // Stop the Timer by writing to TMRxON bit 

        T3CONbits.TMR3ON = 0; 

        // Write to the Timer3 register 

        TMR3H = (timerVal >> 8); 

        TMR3L = timerVal; 

        // Start the Timer after writing to the register 

        T3CONbits.TMR3ON =1; 

    } 

    else 

    { 

        // Write to the Timer3 register 

        TMR3H = (timerVal >> 8); 

        TMR3L = timerVal; 

    } 

} 

void TMR3_ISR(void) 

{ 

    // Clear the TMR3 interrupt flag 
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    PIR4bits.TMR3IF = 0; 

    TMR3_WriteTimer(timer3ReloadVal); 

    if(TMR3_InterruptHandler) 

    { 

        TMR3_InterruptHandler(); 

    } 

} 

void TMR3_SetInterruptHandler(void (* InterruptHandler)(void)){ 

    TMR3_InterruptHandler = InterruptHandler; 

} 

void TMR3_DefaultInterruptHandler(void){ 

} 

/** 

  End of File 

*/ 

/* 

* File: adcc.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#ifndef ADCC_H 

#define ADCC_H 

#include <xc.h> 

#include <stdint.h> 

#include <stdbool.h> 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    extern "C" { 

#endif 
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typedef uint16_t adc_result_t; 

typedef enum 

{ 

    Vin =  0x3, 

    channel_VSS =  0x3C, 

    channel_Temp =  0x3D, 

    channel_DAC1 =  0x3E, 

    channel_FVR_buf1 =  0x3F 

} adcc_channel_t; 

void ADCC_Initialize(void); 

void ADCC_StartConversion(adcc_channel_t channel); 

bool ADCC_IsConversionDone(void); 

adc_result_t ADCC_GetConversionResult(void); 

adc_result_t ADCC_GetSingleConversion(adcc_channel_t channel); 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    } 

#endif 

#endif    //ADCC_H 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: ccp1.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#ifndef CCP1_H 

#define CCP1_H 
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#include <xc.h> 

#include <stdint.h> 

#include <stdbool.h> 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    extern "C" { 

#endif 

typedef union CCPR1Reg_tag 

{ 

   struct 

   { 

      uint8_t ccpr1l; 

      uint8_t ccpr1h; 

   }; 

   struct 

   { 

      uint16_t ccpr1_16Bit; 

   }; 

} CCP1_PERIOD_REG_T ; 

void CCP1_Initialize(void); 

void CCP1_CaptureISR(void); 

 void CCP1_SetCallBack(void (*customCallBack)(uint16_t)); 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    } 

#endif 

#endif  //CCP1_H 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 
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* File: ccp2.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#ifndef CCP2_H 

#define CCP2_H 

#include <xc.h> 

#include <stdint.h> 

#include <stdbool.h> 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    extern "C" { 

#endif 

typedef union CCPR2Reg_tag 

{ 

   struct 

   { 

      uint8_t ccpr2l; 

      uint8_t ccpr2h; 

   }; 

   struct 

   { 

      uint16_t ccpr2_16Bit; 

   }; 

} CCP2_PERIOD_REG_T ; 

void CCP2_Initialize(void); 

void CCP2_CaptureISR(void); 

void CCP2_SetCallBack(void (*customCallBack)(uint16_t)); 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 
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    } 

#endif 

#endif  //CCP2_H 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: device_config.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#ifndef DEVICE_CONFIG_H 

#define DEVICE_CONFIG_H 

#define _XTAL_FREQ 1000000 

#endif /* DEVICE_CONFIG_H */ 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: eusart.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#ifndef EUSART_H 

#define EUSART_H 

#include <xc.h> 
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#include <stdbool.h> 

#include <stdint.h> 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    extern "C" { 

#endif 

#define EUSART_DataReady  (EUSART_is_rx_ready()) 

typedef union { 

    struct { 

        unsigned perr : 1; 

        unsigned ferr : 1; 

        unsigned oerr : 1; 

        unsigned reserved : 5; 

    }; 

    uint8_t status; 

}eusart_status_t; 

void EUSART_Initialize(void); 

bool EUSART_is_tx_ready(void); 

bool EUSART_is_rx_ready(void); 

bool EUSART_is_tx_done(void); 

eusart_status_t EUSART_get_last_status(void); 

uint8_t EUSART_Read(void); 

void EUSART_Write(uint8_t txData); 

void EUSART_SetFramingErrorHandler(void (* interruptHandler)(void)); 

void EUSART_SetOverrunErrorHandler(void (* interruptHandler)(void)); 

void EUSART_SetErrorHandler(void (* interruptHandler)(void)); 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    } 

#endif 

#endif  // EUSART_H 
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/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: interrupt_manager.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#ifndef INTERRUPT_MANAGER_H 

#define INTERRUPT_MANAGER_H 

#define INTERRUPT_GlobalInterruptEnable() (INTCONbits.GIE = 1) 

#define INTERRUPT_GlobalInterruptDisable() (INTCONbits.GIE = 0) 

#define INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable() (INTCONbits.PEIE = 1) 

#define INTERRUPT_PeripheralInterruptDisable() (INTCONbits.PEIE = 0) 

#endif  // INTERRUPT_MANAGER_H 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: interrupt_manager.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#ifndef MCC_H 

#define MCC_H 

#include <xc.h> 
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#include "device_config.h" 

#include "pin_manager.h" 

#include <stdint.h> 

#include <stdbool.h> 

#include <conio.h> 

#include "interrupt_manager.h" 

#include "adcc.h" 

#include "ccp2.h" 

#include "tmr3.h" 

#include "tmr1.h" 

#include "ccp1.h" 

#include "eusart.h" 

void SYSTEM_Initialize(void); 

void OSCILLATOR_Initialize(void); 

void PMD_Initialize(void); 

#endif /* MCC_H */ 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: pin_managar.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

*/ 

#ifndef PIN_MANAGER_H 

#define PIN_MANAGER_H 

#include <xc.h> 
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void PIN_MANAGER_Initialize (void); 

#endif // PIN_MANAGER_H 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: tmr1.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#ifndef TMR1_H 

#define TMR1_H 

#include <stdbool.h> 

#include <stdint.h> 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    extern "C" { 

#endif 

void TMR1_Initialize(void); 

void TMR1_StartTimer(void); 

void TMR1_StopTimer(void); 

uint16_t TMR1_ReadTimer(void); 

void TMR1_WriteTimer(uint16_t timerVal); 

void TMR1_Reload(void); 

void TMR1_StartSinglePulseAcquisition(void); 

uint8_t TMR1_CheckGateValueStatus(void); 

void TMR1_ISR(void); 

 void TMR1_SetInterruptHandler(void (* InterruptHandler)(void)); 

extern void (*TMR1_InterruptHandler)(void); 
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void TMR1_DefaultInterruptHandler(void); 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    } 

#endif 

#endif // TMR1_H 

/** 

 End of File 

*/ 

/* 

* File: tmr1.h 

* Author: Arnar Steinn 

* Myndað (e. Generated) með MCC microchip code configurator þar sem áætluð virkni var valin samkvæmt 

þörfum tækisins og öllum óþarfa myndaða kóða eytt. 

* Created 2020 

*/ 

#ifndef TMR3_H 

#define TMR3_H 

#include <stdbool.h> 

#include <stdint.h> 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    extern "C" { 

#endif 

void TMR3_Initialize(void); 

void TMR3_StartTimer(void); 

void TMR3_StopTimer(void); 

uint16_t TMR3_ReadTimer(void); 

void TMR3_WriteTimer(uint16_t timerVal); 

void TMR3_Reload(void); 

void TMR3_StartSinglePulseAcquisition(void); 

uint8_t TMR3_CheckGateValueStatus(void); 
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void TMR3_ISR(void); 

 void TMR3_SetInterruptHandler(void (* InterruptHandler)(void)); 

extern void (*TMR3_InterruptHandler)(void); 

void TMR3_DefaultInterruptHandler(void); 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    } 

#endif 

#endif // TMR3_H 

/** 

 End of File 

*/ 


