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Samenvatting 
 
Binnen de groep mechatronica, van de Fontys hogeschool eindhoven, was er de vraag naar een universele motor 
besturing. Men wilde graag met één schakeling zowel DC- als ook AC-, stappen-, 3 fase- en borstelloze motoren 
kunnen demonstreren tijdens de contacturen met de student. De uitdaging dit voor hen te ontwerpen ben ik 
aangegaan. Ik ben echter niet in de volledige opzet hiervan geslaagd. De H-brug als onderdeel van het totale 
ontwerp gooide nogal wat roet in het eten.  
 
Maar toch: Met behulp van C++ builder en wat extra componenten, is een Windows PC programma geschreven, dat 
in ieder geval het AC en DC verhaal kan vertalen in commando’s voor een embedded controller. Deze controller 
hangt via een USB naar serieel module weer aan de PC. Als controller heb ik gekozen voor een HCS12, en wel 
eentje op een ontwikkelbord van Elektronikladen.de. Naast het ontwikkelbordje is er ook gekozen voor een IIC LCD 
module waaraan evt. ook een 3x4 keypad gehangen kan worden. Om de HCS12 te kunnen debuggen is gebruik 
gemaakt van diens BDM poort en wel met een BDM naar serieel omzetter (ComPod12) en met de In circuit 
debugsoftware NoIce. De controller beschikt over 8 PWM poorten. Deze worden deels (max. 6 v.d. 8) gebruikt om 
via een optische scheiding ter bescherming van de controller, te communiceren met een door H-brug driver IC’s 
gestuurde volle H-brug. Als H-brug driver IC is de IR21064 (International Rectifier) gebruikt. Wat dit IC betreft is een 
ietwat afgeweken van de gebruikelijke bootstrap configuratie. Er is gekozen om de functionaliteit van de bootstrap te 
vervangen door 2 geïsoleerde spanningsbronnen. Dit heeft 2 voordelen:  
1) De H-brug stuurschakeling is niet meer afhankelijk van de PWM frequentie. 
2) de H-brug kan onbeperkt 100% open gestuurd worden.  
 
Tijdens de experimenten doemde in de H-brug een nare uitdempende oscillatie op bij het uitschakelen van de 
IGBT’s. Een artikel zette me op het juiste spoor dit verschijnsel te duiden. Ook de PSpice simulaties die erna 
volgden, wijzen in de zelfde richting. De oscillatie was het gevolg van forward recovery eigenschappen van de 
vrijloopdiode. Een goed gedimensioneerde snubber dempt die oscillatie wel weg, maar omdat deze afhankelijk is 
van de inductieve last en dus motortype afhankelijk is, lijkt dit niet echt een oplossing voor een universele motor 
besturing. Het loont dan ook zeer de moeite uit te kijken naar vermogensdioden met betere forward recovery 
eigenschappen. Als aan deze eis kan worden voldaan, als in de praktijk dergelijke vrijloopdiodes bestaan, dan heeft 
de afronding van dit project zeker kans van slagen en zullen ook stappenmotor, 3 fase motoren en borstelloze 
motoren eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden. Dit is dan nog slechts een kwestie van het programmeren / 
aanpassen van de controller software en eveneens de H-brug print  nog een tweede keer soderen.  
 
In het dan aanbelande stadium is het zeker zinnig om dan ook maar meteen tot een PCB te komen, waarbij meer 
gelet kan worden op EMC verschijnselen. Ook een encoder kan dan nog deel gaan uitmaken van het project, 
waardoor zelfs servo aansturingen geïmplementeerd kunnen worden. Hiervoor beschikt de HCS12 over voldoende 
nog ongebruikte compare capture poorten.  
 
Een andere  aanbeveling zou zijn  om met temperatuursensoren en de eveneens vrije AD poort van de HCS12 de 
temperatuur van de IGBT’s in de gaten te houden en er ad rem op te reageren Dit is wenselijk daar oververhitting 
van de IGBT grootse stromen doet lopen en omgekeerd grootse stromen doen de IGBT verhitten. 
 
De resultaten van het project zijn: 

1 Een werkende opstelling voor DC motoren 
2 Indien gesnubberd dan wel met een betere vrijloopdiode: een werkend AC verhaal 
3 Een Windows terminal programma om seriele communicatie mee in kaart te brengen 
4 Een Windows programma om een DC motor vrijwel traploos realtime te bedienen 
5 Een Windows programma om een AC en een DC motor met comando’s te bedienen 
6 Een aantal werkende voedingen 
7 Een multifunctionele optocoupler print 
8 Een bijna werkende volle Hbrug print (Inductieve lasten strooien nog wel roet in het eten 
9 Embedded software dat sinussen kan uitsturen op 2 PWM poorten, met LCD



E.J.H.M. Halmans Universele Motor Driver Afstudeerverslag  

 
Blad 3 / 77. 

 
Voorwoord 
 
De Fontys hogeschool Eindhoven heeft een afdeling Mechanica. Binnen deze groep wordt het onderwijs verzorgd 
over de werking van de verschillende typen elektromotoren. Men maakt dit tijdens contacturen aanschouwelijk met 
een aantal verschillende proefopstellingen. Van hieruit ontstond bij de afdeling de wens om dit te doen met één 
universele aansturing / proefopstelling, en wel een opstelling die te bedienen is vanuit een (Windows) PC.  
 
Één opstelling die zo veel mogelijk typen elektromotoren kan aansturen. Deze uitdaging, te komen tot zo'n 
universele motoraansturing, ben ik voor de afdeling aangegaan: 
 

Ontwerp een universele motorbesturing, die bediend wordt vanuit een Windows PC en die een zo breed mogelijk 
scala aan elektromotoren kan demonstreren tijdens de contacturen met de studenten van de afdeling mechatronica, 

elektrotechniek Fontys hogeschool Eindhoven 
 
Wat hier verder volgt is dan ook mijn afstudeerverslag waarin ik beschrijf hoe te komen tot zo'n Universele Motor 
Besturing en een tot waar ik zelf ben gekomen in mijn opzet. Dit beschrijf ik als volgt: Na een Projectdefinitie met 
haar Ontwerpcriteria volgt een projectaanpak. Deze onderdelen worden gezamenlijk beschreven in hoofdstuk 1. In 
dit hoofdstuk wordt ook een logische opdeling van het project gepresenteerd op basis van de verschillende 
deelproblemen die de ontwerpopdracht kent.  
 
Daarna wordt er ingegaan op een deel van de er achterliggende theorie (Hoofdstuk 2). Waarin ook de invloed van 
pulssturing wiskundig aan de tand wordt gevoeld. 
 
Na de theorie volgen een aantal hoofdstukken ingedeeld naar deelprobleem:  
 
Hardware: 

• De eindtrappen, de volle en de halve H-brug en wat daar bij komt kijken, worden gepresenteerd en 
beschreven in hoofdstuk 3. 

• In hoofdstuk 4 presenteer en beschrijf ik de interfacing tussen controller en eindtrap.  
• De gekozen voedingen om het totale ontwerp van een stroom en een spanning te voorzien worden 

gepresenteerd in hoofdstuk 5.  
Software: 

• Ik ga in op hoe ik ben gekomen tot mijn Windows programma en ook het resultaat hiervan beschrijf ik in 
Hoofdstuk 6.  

Embedded: 
• Ik ga in hoofdstuk 7 in op mijn keuze voor de microcontroller, de HCS12, en de ermee gepaard gaande 

keuze voor de eraan verwante hardware (LCD, USB/Serieel). Ook ga ik in hoofdstuk 5 in op de ontworpen 
embedded software.  

Proeven, metingen en simulaties: 
• Waarna de metingen, proeven en simulaties die zijn gedaan volgen in hoofdstuk 8.  

Conclusies & Aanbevelingen: 
• Ik eindig met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 9. 

 
 
Graag wil ik de volgende mensen danken voor hun advies: 
 
Fontys Hogeschool: 
A.M.C. Cramer, F. Timmers, H. Mandemaker, P. van Roij, M. Hendriks, P.de Wit, R. van Dartel. 
 
IRF Duitsland: 
H. Reichert 
 
 
M. Gruijters, Marcel Snoek, G. A. ten Doeschate, J. Braam, V. van Rooijen, J. Blok, S. Giebels, P. van den Ende,  
B. van den Baar, M. van den Baar van Brouwershaven, M. Meddens. 
 
Mijn ouders, zus en Freddie. 
 
== Alleen had ik het  nooit gekund == 
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1 Inleiding 
 
1.1 Inleiding 
De groep mechatronica van de Fontys hogeschool Elektrotechniek te eindhoven, is op zoek naar een universele 
manier om motoren aan te sturen om zo de motorwerking van zoveel mogelijk verschillende motorentypen te 
kunnen demonstreren tijdens de contacturen met de student. Van binnen de groep, van Ir. A.M.C. Cramer, kwam 
dan ook de vraag of ik niet eens in het kader van een afstudeeropdracht naar een universeel motor besturings 
ontwerp zou willen kijken. Dit kijken werd een ontwerp. Dit ontwerp werd vervolgens per motortype getest en 
opgebouwd, en de testresultaten werden weer de conclusies van dit eindverslag. Daarom nogmaals de 
ontwerpvraag in het kader van mijn afstudeeropdracht: 

 
Ontwerp een universele motorbesturing, die bedient wordt vanuit de PC en die een breed scala aan elektromotoren, 

kan demonstreren tijdens de contacturen met de studenten van de afdeling mechatronica,  
elektrotechniek Fontys hogeschool Eindhoven 

 
Bij het aanpakken van deze ontwerpopdracht is van meet af aan uitgegaan van het devies: Verdeel en heers! Hier 
bedoel ik eigenlijk mee, dat wanneer ik de "totale" controle heb, het heers aspect, over de elektrische energiebron 
die de motor van zijn stroom en spanning voorziet, dan kan ik die in iedere gewenste vorm aanbieden aan vrijwel 
ieder motortype (Het verdeel aspect). Of dat nu 230V-50Hz is, of 230V-40 Hz of welke frequentie dan ook... Of dat 
nu een volgens een gradiënt instelbare DC spanning is, of dat dit zelfs een 3 fasen verhaal met weer zelf te kiezen 
frequentie is: Als ik over al de elektrische energiebron de volledige controle heb, dan kan ik ook het bedrijf van de 
verschillende motorentypen volledig beheersen. 
 
De moderne digitale elektronica biedt die mogelijkheid tot controle over de energie bron: Na een grondig 
literatuuronderzoek en door Ir. A.M.C. Cramer op het juiste spoor te zijn gezet,  werd al snel duidelijk dat PWM, Puls 
Width Modulation (puls breedte modulatie), een zeer geschikte methode zou zijn om het gedrag van de energiebron 
volledig te kunnen beheersen. Met een microcontroller is het mogelijk om die PWM signalen te maken en ze met 
grote vrijheid toe te passen (Dit is dan slechts een kwestie van de juiste software schrijven). Zo stond eigenlijk al vrij 
vroeg de grote lijn voor het ontwerp al vast, zelfs al voor er daadwerkelijk begonnen was met ontwerpen. 
 
Het projectverslag is opgedeeld in 7 stukken.  

• Het eerste stuk behelst een projectdefinitie met ontwerpcriteria en een projectaanpak (Hoofdstuk 1),  
• Een stel verhandelingen over een deel van de achterliggende theorie vormen hoofdstuk 2, en vormen zo het 

2e stuk: Theorie. 
• Het 3e stuk, behelst de hardware. De eindtrap een volle H-brug is hiervan het eerste onderdeel  

(hoofdstuk 3). Gevolgd door een hoofdstuk over de interfacing tussen controller en eindtrap (Hoofdstuk 4). 
De voedingsontwerpen komen aan bod in hoofdstuk 5.  

• Dan volgt het 4e stuk, de Windows software, behandeld in hoofdstuk 6.  
• Hoofdstuk 7 omvet het embedded verhaal, zowel software als hardwarematig. Dit is het 5e stuk.  
• Het 6e stuk wordt gevormd door de metingen proeven en simulaties (Hoofdstuk 8)  
• En dit verslag sluit of met het 7e stuk: Conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 9 



E.J.H.M. Halmans Universele Motor Driver Afstudeerverslag  

 
Blad 8 / 77. 

•  
1.2 Projectdefinitie, Ontwerpcriteria & Projectaanpak 
 
1.2.1 Projectdefinitie & Ontwerpcriteria 
Bij mij is de vraag vanuit de groep mechatronica neergelegd om te komen tot een ontwerp voor een universele 
motor driver waarvoor de volgende ontwerpcriteria gelden: 
 

1. Het ontwerp moet eenvoudig en logisch te bedienen zijn vanuit een Windows PC, het liefst via USB. 
2. Het ontwerp dient de meest gangbare motorentypen te kunnen aansturen, zo daar zijn: 

• Gelijkstroommotoren (DC motoren) 
• Enkel fasige wisselstroommotoren (AC motoren) 
• Drie fasige wisselstroommotoren (Krachtstroom motoren) 
• Stappenmotoren ( met 2 polen, en het liefst ook met multistep bedrijf ) 
• Borstelloze motoren 

 

NB: Servomotoren worden niet in deze opsomming genoemd omdat dit vaak al een van de 
bovenstaande typen is maar dan voorzien van een encoder. (Het is wel netjes om met de 
mogelijkheid van encoder-sturing rekening te houden in het ontwerp, ook al zijn encoders alles 
behalve universeel) 

3. Het ontwerp dient gebruik te maken van de PWM methode om de energie aan de verschillende motortypen 
aan te bieden. 

4. PWM aansturing maakt gebruik van H-bruggen. Dit legt de keuze voor een H-brug als eindtrap vast.  
5. Maak binnen de H-bruggen gebruik van IGBT's dan wel Power Mosfets. 
6. Hou rekening met veiligheid binnen het ontwerp. 
7. Probeer het ontwerp schaalbaar te maken, zodat er in de toekomst functionaliteit aan kan worden 

toegevoegd. (Of wanneer je zelf de gestelde eindstreep niet zou halen) 
 
1.2.2  Projectaanpak 
Het ontwerpen van een zo breed mogelijke aansturing van typen elektromotoren, heb ik willen realiseren door te 
kiezen voor een microcontroller met een ingebouwde PWM module die optisch geïsoleerd de H-brug eindtrappen 
aanstuurt. De "complexiteit" van de PWM signalen wordt verzorgd door de software in de microcontroller en daar 
waar nodig doet de controller dit met behulp van tabellen. De controller ontvangt dan weer zijn commando's / zijn 
veranderingen via de USB poort van de op de PC draaiende software. Wat die commando's betreft: Er is ook 
gekeken naar opties om op andere manieren tot de gewenste PWM signalen te komen zoals: De berekening van de 
PWM signalen op de PC zelf en deze in real time de controller toe te sturen. Dit strandde op de fysische 
beperkingen van Windows en was alleen met veel kunst en vliegwerk te realiseren. Maar ook een berekening on the 
fly in de controller is onderzocht. Ook dit strandde op weer op fysische beperkingen, en wel omdat het sinus 
algoritme nogal wat berekeningen vraagt. 

Ik heb al vroeg tijdens mijn ontwerpfase gekozen voor een HCS12 Microcontroller ontwikkelbord van 
Elektronikladen. De keuze voor deze microcontroller is naast zijn 16 bits instructieset en een maximale 50Mhz 
(interne) processorsnelheid (Bussnelheid max. = 25 Mhz), toch vooral gebaseerd op zijn 8-kanaals PWM module die 
deze chip standaard on-board heeft. Met 8 PWM signalen is het namelijk mogelijk de boven en de ondertak van vier 
halve H-bruggen afzonderlijk aan te sturen. Bij veel andere onderzochte controllers waaronder de toch wel 
interessante 32 bits ARM7, waren er of minder PWM kanalen aanwezig of kwam het wat pin sharing betreft erg 
vervelend uit met de rest van mijn ontwerp. De keuze voor een HCS12 ontwikkelbord, in tegenstelling tot een 
zelfgemaakt bordje is eenvoudig te verklaren: Dit bespaard enorm veel tijd en ellende. Aan het bordje is verder een 
IIC LCD display gekoppeld, om aan de gebruiker de status van de controller te melden. Ook is er gekozen voor een 
USB / Serieel module, die het mogelijk maakt om het ontwerp ook op een laptop zonder seriële communicatiepoort 
te doen laten werken. Het Windows software gedeelte is gemaakt in Borland C++ Builder 6, mede ook omdat dit 
pakket op de Hogeschool Elektrotechniek zelf wordt gebruikt. Daarnaast zijn voor deze compiler de nodige addities 
vrij op het web te verkrijgen en ook al even vrij toe te passen. Zo maak ik in mijn software gebruik van de op het web 
vrij te verkrijgen component library voor de aansturing van een seriële Communicatiepoort, als ook maak ik gebruik 
van wat extra componenten zoals een "LED-achtige" display en een draaiknop uit weer een andere vrij te verkrijgen 
library (JVCL). Om de microcontroller te beschermen tegen kortsluitingen in de eindtrap, al dan niet door onkunde, 
heb ik een optocoupler print in de schakeling opgenomen. Na een vluchtige meting aan deze print leek het erop dat 
deze print geen mooie rechte pulsen afgaf. Door een extra Schmitt-trigger printje toe te voegen na de optocoupler 
print, zijn de pulsen die ik mijn H-brug print aanbied in ieder geval weer 100% strak gemaakt. Zou ik zover gekomen 
zijn dat ik ook een 3 fase aansturing zou hebben kunnen implementeren, dan was een multiplexer printje eveneens 
een ware must. Wanneer ik de bovenste gate van een H-brug, de ene keer gelijktijdig met de onderste wil aan 
sturen, maar de andere keer afzonderlijk: bovenste en onderste IGBT in een halve H-brug ieder een eigen 
aansturing, dan kan ik niet zonder die multiplexer print. De wens om ze afzonderlijk te willen aansturen komt 
eigenlijk alleen naar voren in een 3 fase implementatie. En hiervan is het niet / nog niet gekomen. 
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Voor de aansturing / voor het open en dicht sturen van de IGBT's in de H-brug maak ik gebruik van 2 halve H-brug 
stuur IC's van International Rectifier, te weten: het IR21064 IC. Het experimenteren met dit IC verliep niet echt 
vlekkeloos. Er is overigens een heel scala aan Highside Bridge Driver IC’s  als alternatief en ik wil daar bij de 
aanbevelingen graag op terug komen. 
 
Dit project is eigenlijk een proof of concept project. Vanuit de theorie is onderzocht of een aantal keuzes tot een 
werkend resultaat zou kunnen leiden. Niet alle gestelde doelen zijn hierbij dan ook behaald. Het voert wat ver om 
hier al conclusies aan te dragen, maar leest u gerust even verder. 
 
Na deze wat algemenere introductie kan ik het project opdelen in de volgende onderdelen: 
 

• Vooronderzoek / literatuuronderzoek van de theorie met wat extra wiskunde  
• Hardware: 

o De Eindtrap 
o De interfacing tussen controller en eindtrap 
o De Stroomverzorging van de interfacing en de eindtrap 

• Software: 
o Windows software gedeelte 

• Embedded controller gedeelte, bestaande uit: 
o Hardware 
o Software 

• Metingen, proeven & Simulaties 
• Conclusie en aanbevelingen 
 

Tijdens het project liepen deze projectonderdelen, na de voorstudie en wat gemaakte ontwerpkeuzes naast elkaar 
door. Er is immers van motortype naar motortype gewerkt. Uiteraard werd er gewerkt aan de minst moeilijke 
implementatie het eerst, en zo steeds naar een meer complexere motor toe. De volgorde is dan ook geworden: DC 
motor, AC motor, Stappenmotor, 3 fase motor en de borstelloze motor. Hoewel het project al (tijdelijk) gestaakt is na 
de implementatie van de AC motor. 
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2 Theorie 
   
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal theoretische aspecten van mijn ontwerp. Dit is nodig om de gemaakte 
ontwerpkeuzes verder te onderbouwen. Ik wil hier kort ingaan op de eigenschappen van de verschillende 
motorentypen, hoe de types te vertalen naar mijn idee van verdeel en heers: Als je de energiebron controleert, 
controleer je het gedrag van de motor. Daarna wil ik wat dieper ingaan op PWM en hoe te komen tot tabellen. 
Daaraan voorafgaand maak ik een wiskundige Fourier analyse van PWM signalen die iets meer verteld of ik met de 
keuze voor PWM, problemen kan verwachten. Tot slot wil ik in dit hoofdstuk dieper ingaan op de wereld van de H-
brug en de IGBT, zodat ik in het erop volgende hoofdstuk meteen deze H-brug kan introduceren. 
 
2.2 Motoren 
Uit de projectdefinitie kwamen naar voren dat de volgende motorentypen, voor mijn ontwerp van belang zijn: 

• DC motor 
• AC motor 
• Stappenmotor  
• 3 fasen motor 
• Borstelloze motor 
• Servomotor 

Over al deze typen, iets meer: 
 
2.2.1 DC motor 
Omdat vroeger de energie veelal uit batterijen en accu's kwam waren de eerste motoren, gelijkstroom commutator-
motoren. Ook nu zijn ze nog overal te vinden, vooral omdat de toerentalregeling van dit type motor erg eenvoudig is. 
Zo vinden we de DC motor, de kleinere types, de vaak batterij aangedreven variant, vooral in huishoud elektronica 
en in speelgoed terug. Iets grotere varianten komen vooral voor in auto's en vrachtauto's, waarvan de startmotor 
weer de grootste is. Bij de DC motor van binnen draait er een spoel tussen vaste magneten rond, waarvan de 
polariteit via een commutator iedere 180 graden ompoold (er zijn ook exotischere varianten die vaker ompolen bv 
iedere 120 graden, en deze en andere zijn er met meerdere spoelen, en zelfs zonder vaste magneten maar met 
spoelen). De energie naar de draaiende spoel toe wordt middels de al eveneens draaiende commutator 
doorgegeven door middel van stilstaande geveerde koolborstels. De gelijkstroom /spanning die wordt aangeboden is 
sterk afhankelijk van het type, maar voor allen geldt dat de aangeboden gelijkstroom/spanning de snelheid bepaald 
waarmee de motor-as draait. Om dit motortype met PWM aan te kunnen sturen is uitgegaan van het volgende: De 
maximale spanning van de H-brug wordt ingesteld door de maximale voedingspanning van de DC motor over de H-
brug te zetten, zoals die volgt uit de specificaties voor de motor. 100% Duty is dan de maximale energietoevoer. 
Door nu de Duty percentsgewijs terug te schroeven, wordt de Spanning naar de motor minder en zal er minder 
stroom lopen waardoor de motor navenant minder snel gaan draaien. (Let wel: wanneer de motor niet meer draait 
kan de stroom ineens fors oplopen. Met dit effect is in het ontwerp nog geen rekening gehouden) 
 
2.2.2 AC motor 
Naast de gelijkstroom motor, is de wisselstroom motor, of AC motor, een al even veel voorkomend motortype. Hij 
wordt vaak direct in het 230V-50 Hz stopcontact gestopt, denk maar eens aan een boormachine of een stofzuiger. 
Het toerental kan beïnvloed worden door de aangeboden frequentie van 50 Hz te veranderen. Een volle H-brug, 
PWM aangestuurd vanuit een controller kan makkelijk een andere sinusoïde dan 50 Hertz genereren en PWM is 
hierdoor dan ook uitermate geschikt als toerental regeling. 
 
2.2.3 Stappenmotor 
Hoewel ik in mijn ontwerp niet zo ver gekomen ben dat ik stappenmotoren heb geïmplementeerd, wil ik er toch kort 
iets over zeggen. Stappenmotoren kennen als rotor vaak een permanente magneet. T.o.v. deze rotor staan vaak 2 
spoelen (meer kan ook), 90 graden t.o.v. elkaar. Deze twee spoelen worden afwisselend ieder met een positieve en 
een negatieve stroom aangestuurd. In principe ontstaan er zo 4 toestanden:  

• Spoel1+, Spoel2+ 
• Spoel1- , Spoel2+ 
• Spoel1- , Spoel2- 
• Spoel1+, Spoel2- 

Door deze vier toestanden in de tijd in dezelfde volgorde achter elkaar af te wisselen draait het meest gewone 
stappen motortype een volle omwenteling. Wanneer de motor een fijnmazigere tanding kent, dan kan het zijn dat 
slechts een deel van de omwenteling wordt gemaakt. Ook kan door de spoelen niet alleen 100% van de stroom 
lopen, maar is het met de juiste hardware mogelijk, er slechts een deel van aan te bieden. Op deze manier zijn 
tussenstappen mogelijk en praat men over half step, quarter step of zelfs multistep bedrijf. Ook dit alles is zeer goed 
te realiseren met mijn gekozen microcontroller en diens PWM mogelijkheid. (Tot 4 spoelen, 4 volle H-bruggen 
multistep, is theoretisch mogelijk) 
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2.2.4 3 fasen motor 
De 3 fase motor wordt ook wel krachtstroommotor genoemd. Ook dit type motor is wegens tijdgebrek niet in mijn 
uiteindelijke ontwerp geïmplementeerd. Toch wil ik hier in het kort iets meer over deze motor kwijt. Om ook hiervan 
aan te tonen dat deze theoretisch wel in mijn ontwerp geïmplementeerd had kunnen worden. De krachtstroom motor 
kenmerkt zich door de aanwezigheid van 3 fase draden en eventueel een nuldraad. De 3 fasen die aangeboden 
worden zijn gewoon 3 maal 230V 50 Hz. Met een essentieel verschil: De periodes van de fasen zijn t.o.v. elkaar 
exact 120 graden verschoven. Een manier om de snelheid van een 3 fase motor te regelen is ook hier weer net als 
bij de AC motor mogelijk door in te grijpen op de 50 Hz frequentie. Vanwege de 3 fasen zal dit niet lukken met één 
volle H-brug. In principe zou dit met 3 Volle H-bruggen wel moeten lukken, maar deze worden in de praktijk vaak in 
elkaar geschoven en wel tot 3 halve H-bruggen. In die in elkaar geschoven situatie is het wel van het grootste 
belang dat de boven en onderste tak van ieder van de 3 halve H-bruggen afzonderlijk wordt bediend. Dit kan dan 
ook met 6 PWM signalen. Wat wel grappig is, is dat ik in mijn controller de beschikking heb over 8 PWM signalen,  
met 4 halve H-bruggen in elkaar geschoven zou ik dan theoretisch zelfs een 4 fase systeem, 90 graden in fase 
verschoven, kunnen ontwerpen. (Nu alleen de bijpassende motor nog, die wel niet zal bestaan.) Tot slot: 3 fase 
motoren synchroon of niet synchroon kunnen op 2 manieren worden aangesloten, te weten: in Driehoek of in Ster. 
Bij ster aansluiting worden de 3 spoelen in een punt samen gekoppeld, het sterpunt. Bij driehoek worden de spoelen 
onderling aan elkaar geknoopt. steeds de ene kant van een spoel met de andere kant van de volgende spoel en zo 
rond. 
 
2.2.5 Borstelloze motor 
De borstelloze motor kent grote overeenkomsten met een 3 fase motor en de AC motor. Ze staan qua bouw en 
werking dicht bij elkaar. Het drie fase verhaal gaat dan ook gewoon voor dit type motor op: De stator kent drie 
wikkelingen, die een draaiveld veroorzaken, bij juiste aansturing met 3 halve H-bruggen, waarin iedere IGBT / 
MOSFET afzonderlijk open en dicht wordt gestuurd, volgens weer een vaststaand plan, kan door aanpassing van de 
frequentie weer het toerental geregeld worden met 6 PWM signalen. In de AC vorm kan men met 2 PWM kanalen 
en een Volle H-brug vooruit. 
 
2.2.6 Servomotor 
De servo motor is eigenlijk als type niet eenduidig. De eigenlijke motor van de servomotor is vaak een van de 
bovenstaande types. Wat een servomotor een servomotor maakt is de altijd aanwezige encoder. Een encoder is een 
manier om de snelheid en de draairichting van een motor om te zetten in een signaal vorm. Vaak is dat de vorm van 
een pulstreintje die wordt gemaakt door optische componenten en wat schijven met daarin de nodige gaatjes. Ook 
zijn er, misschien wel even veel, magnetische varianten op de markt die weer vaak gebruik maken van Hall 
sensoren. Wanneer ik bewijzen kan dat ik de controle heb over de energie voorziening van alle bovenstaande 
motorentypen, dan kan ik natuurlijk, het toerental via een encoder terugkoppelen naar mijn controller. Deze beschikt 
over een deugdelijke AD converter, maar hij heeft ook een aantal capture compare timers aan boord die er weer 
speciaal voor gemaakt zijn om pulstreintjes te tellen. De mogelijkheid om ook dit type motor te implementeren in mijn 
basisontwerp is in de toekomst wel degelijk een mogelijkheid. 
 
2.3 H-bruggen  
Een H-brug is een veel voorkomende versterkerschakeling in de elektronica. Met name de transistor versie is een 
klassieker binnen de audio wereld. Door hier voor een NPN / PNP combi te kiezen, in tegenstelling tot een volledige 
NPN versie, behoeft de aansturing niet bijster complex te zijn. Bij gebruik van alleen N-MOSFETS of alleen N-
IGBT's en dus bij grote vermogens is dit echter een heel ander verhaal. Als ik namelijk de highside IGBT wil open 
sturen, dan doe ik dat door een positieve spanning aan te leggen tussen Gate(+) en Emitter(-). Maar wat nu 
wanneer de emitter geen vast punt is in de schakeling? Iets wat overduidelijk het geval is voor de highside IGBT in 
een H-brug. In principe, ligt het punt ergens tussen de nul en de positieve spanning in die over de brug staat, en is 
deze  in grote mate afhankelijk van de toestand van de belasting en het open of gesloten zijn. Gesloten is er sprake 
van een niet gedefinieerde zwevende en belasting afhankelijke spanning.  Op het moment van openen van de IGBT 
ligt het punt bijna volledig aan de positieve voedingsspanning. De gate van de IGBT moet in open situatie met een 
eigen positieve spanning, van ergens tussen de 5 en 15 volt, boven de (bijna) voedingsspanning op de emitter 
aansluiting worden uitgetild. Gelukkig zijn hiervoor speciale IC's op de markt. Met een zo'n IC ben ik dan ook aan de 
slag gegaan.  Zo’n ic stuurt slechts een halve hbrug aan. 2 halve hbruggen kunnen een sinus genereren. 3 halve 
hbruggen kunnen zelfs een 3 fase verhaal implementeren, voor krachtstroommotoren. In hoofdstuk 3 meer hierover. 
 
De plaats van de Hbrug in het ontwerp: 
 

PC → HCS12 Controller → Optische scheiding → Hbrug ( Half / Vol / 3x Half ) → Motor 
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2.4 IGBT's 
Dit is hem dan, het principe schema van de IGBT: 
 

 
Fig 2.13: Principeschema IGBT 

 
De gate van de IGBT is eigenlijk de gate van een MOSFET. Door op deze gate een positieve spanning aan te 
brengen t.o.v. de emitter aansluiting, stuurt de MOSFET open en veroorzaakt zo dat er een inkomende basisstroom 
van een PNP (vermogens) transistor kan gaan lopen. Deze stroom stuurt dan de transistor weer open en zo kan de 
(1-β)Ib stroom van collector naar emitter gaan lopen. In de Emitter komen (1-β)Ib + βIb weer bij elkaar. 
 
Op deze manier worden de positieve eigenschappen van een FET en een BJT gecombineerd: 

• Er is slechts een gate spanning nodig, en (vrijwel) geen gate stroom.  
(De kleine capaciteit van de gate daargelaten) 

• Dankzij de erg grote BJT kan er een grote stroom lopen, die alleen met een FET niet was bereikt. 
• DIt is in zekere zin een Darlington opstelling van een FET met BJT. 

 
Natuurlijk zijn er complexere modellen die de werking van IGBT’s beter beschrijven, maar dat voert in dit verslag wat 
ver. Wel wil ik nog even aanstippen dat er zich in een IGBT ook nog een interne vrijloopdiode kan bevinden. Een 
vrijloop diode dient er voor de opgeslagen energie van een inductieve last bij wegvallen van een spanning, dus bij 
sluiten van de IGBT, weg kan naar de voeding / buffercapaciteit. Deze is antiparallel over de collector en emitter 
aangesloten. Met een interne vrijloop diode hoeven dan ook geen externe vrijloopdiodes te worden opgenomen in 
het schema. Deze interne diodes zijn echter vaak niet zo goed van kwaliteit, zeker vergeleken met externe diodes. 
Toch zijn ook zij beide, interne of externe vrijloopdiodes, een bron van problemen. Hierop kom ik in Hoofdstuk 8 
Metingen, proeven en simulaties uitgebeid terug. 
 
2.5 Fourier Analyse 
 
2.5.1 Derive Fourier-analyse van PWM signalen 
Laat ik deze paragraaf beginnen met het volgende: Wanneer je PWM signalen gebruikt om een motor aan te sturen, 
dan rijst de vraag, zijn mijn PWM Pulsen dan een bron van ergernis? Of iets anders gesteld: Zouden PWM 
vermogenspulsen de schakeling in zijn werking kunnen verstoren? (Ik denk dan aan elektromagnetische 
verstoringen). Om deze vraag te kunnen beantwoorden, grijp ik in deze paragraaf terug op een wiskundige / 
theoretische analyse. Het accent van dit vooronderzoek ligt vooral op de rol die hogere harmonische spelen, en dit 
weer gerelateerd aan de steilheid waarmee de IGBT’s in de praktijk zullen dienen te worden open gestuurd. (De 
praktijk leert, hoe steiler hoe meer problemen.)   
 
2.5.2 Onderzoeksmethodiek 
Om tot een zinnige conclusie te kunnen komen heb ik de volgende methodiek gehanteerd: 
• Bepaal een minimale nauwkeurigheid van je afronding die nog wel de nodige zeggingskracht heeft. 
• Bepaal tot welke orde het zinnig is om een Fourier-analyses uit te voeren.  
• Bepaal daarnaast bij voor welke duties het zinnig is om een Fourier-analyse te doen. 
• Bepaal tot slot welke slopes zinnig zijn om een Fourier-analyse op los te laten. 
• Genereer een grafiek / tabel die de bijdrages van de verschillende ordes uitzet tegen de slope. 
• Baseer op de gevonden waardes je bevindingen en conclusies.  
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Hierover nog het volgende: 

• Tot welke orde Fourier-analyse zinnig is, hangt af van de mate waarin een hogere orde van invloed is op het 
signaal. Voegt een orde minder dan 5% toe aan de signaalvorm dan is hij wat mij betreft qua effect te 
verwaarlozen. 

• Natuurlijk kun je alle duties van 0 tot 100% doorrekenen, maar ik denk dat het zinniger is om een aantal 
duties zo te kiezen, dat ze iets zeggen over aangrenzende duties. Ik denk op voorhand te kunnen stellen dat 
het midden, en links en rechts van het midden hierbij een aardig intelligente keuze is. Ik denk dan aan een 
duty van 20%, een duty  van 50% en een duty van 80%.  

• De slopes is een ander verhaal. Steilheden van digitaal aangestuurde elektronica liggen meestal tussen de 
0 en 1%. Maar om tot een conclusie te komen is het zinvoller om slopes tussen de 0 en 10% duty te 
bekijken. De zo verkregen extra punten kunnen namelijk veel beter een trend weergeven, dan door alleen 
maar te kijken naar het gebiedje tussen de 0 en 1 %. 

• Omdat de standaard Derive solve functie analyses maakt zonder afrondingen, wat een hele mikmak aan pi's 
en breuken geeft, heb ik gekozen voor de approximate functie. Heel zinnig is het dan om te onderzoeken of 
een afronding de werkelijkheid nog wel aardig benaderd. 

 
2.5.3 Afronding (Derive approximate functie) 
Omdat de uiteindelijke gegevens van de Fourier analyses zowat handmatig van Derive naar Excel dienen te worden 
overgebracht, is het zinnig om dit met zo min mogelijk decimalen te moeten doen. Tegenstrijdig hieraan, is dat bij 
een te gering aantal decimalen / digits de nauwkeurigheid van het onderzoek, en dus de zinnigheid ervan wel 
degelijk inboet. Dit wil ik illustreren met een grafische weergave van twee verschillende afrondingen: 
 

 
Figuur 2.1: Grafische weergave van de aproximate functie in Derive van 3 & 4 digits (Tijdsdomein) 

 
Duidelijk is te zien dat op 3 digits / decimalen afronden zeer grillig is. Dit is zeer ongewenst en geeft enorme 
vertekeningen in de resultaten, wat tot verkeerde conclusies zal leiden. De afronding op 4 decimalen is dan ook 
minimaal noodzakelijk. Alle gepresenteerde data, zal dan ook uitgaan van een afronding op 4 digits. 
 
2.5.4 Ordes 
Om verder tot een zinnige uitspraak te komen is het van belang om zoveel mogelijk hogere ordes in je 
overwegingen mee te nemen. Maar ook hiervoor geldt dat hoe hoger de orde hoe geringer diens bijdrage aan de 
uiteindelijke signaal vorm. De onderstaande figuur geeft een aardige indicatie over de invloed van de verschillende 
ordes. 

 

 
Figuur 2.2: Derive Fourier Analyses No slope, Tijdsdomein, 50% duty, Orde: 1,3,5,7,9 

 
In deze figuur zijn bij een slope van 0 en een  50% duty, de analyses tot de 1e, 3e ,5e, 7e en 9e orde over elkaar heen 
geplot. Je kunt zien dat t.o.v. de 5e orde de 7e en 9e orde nog maar weinig verschillen. De conclusie dat de 7e orde 
en 9e orde weinig toevoegen is hier al op zijn plaats. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden over deze conclusie. 
Immers: De slope is wel gemaximaliseerd maar de duty is wat lukraak in het midden gekozen en de effecten van de 
hogere ordes zouden bij een andere duty wel eens veel groter kunnen zijn.  
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Daarom ook de volgende figuren: 
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Fig2.3: Fourier Cosinus factoren, met van links naar rechts de hogere orde link naar een DC component links,  
van achter naar voren een steeds kleiner % duty (Step is 0.05 met laatste waardes 0.25 0.1 & 0) 
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 Fig2.4: Fourier Sinus factoren, met van links naar rechts de hogere orde link naar een DC component links, 
 van achter naar voren een steeds kleiner % duty (Step is 0.05 met laatste waardes 0.25 0.1 & 0) 
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Over deze 2 figuren het volgende: 
 
DC component: 
De DC component loopt prachtig lineair af van bijna 1.0 bij een duty van 95 % tot vrijwel 0.0 bij 5%. Deze DC 
component is zowel opgenomen in de sinus als ook in de cosinus grafiek en vormt zo een referentie om beide 
grafieken met elkaar te kunnen vergelijken. 
 
2e orde: 
In de tabellen is overduidelijk te zien dat de 2e orde factor het grootst is van alle factoren (Donker blauwe Lijn). Wat 
ook goed is te zien: Is het niet de sinusfactor van de 2e orde die dominant is, dan is het wel de cosinus factor.  Het 
maximum van de factor van de 2e orde is al 2 maal ze sterk vertegenwoordigd vergeleken met het maximum van de 
factor van de 3e orde. 
 
Alle ordes:  
Het lijkt wel of de factoren qua maxima exponentieel afnemen naarmate ze toebehoren aan een hogere orde. Het 
belang van de bijdrage van een orde, de factor, neemt daardoor erg snel af. Een 6e orde of hoger doet vrijwel niet 
meer mee. Opmerkelijk zijn de mooie sinus en cosinus golfvormen die te zien zijn door te kijken over het hele duty 
gebied. Hoe hoger de orde hoe meer “rimpels”, hoe hoger de frequentie, tijdens de blik over de duties. De resolutie 
van de grafiek staat het niet toe om bij de hoogste ordes die zelfde “rimpeling”, die frequentie nog duidelijk te 
herkennen. Toch vertrouw ik enorm op mijn water dat ook daar deze rimpeling wel degelijk aanwezig zal zijn. 
 
Samenvattend: 

• Voor alle duties geldt,  hoe hoger de orde hoe minder important de factor. 
• Het is voor alle duties zinnig om niet verder te kijken dan een 5e  orde. 
• Over de duties heen gekeken vertonen de factoren een sinus en cosinus gedrag. Hiervan neemt de 

rimpeling / frequentie toe naarmate de orde hoger wordt. De resolutie van de grafiek staat het niet toe om dit 
voor de hoogste ordes ook te onderschrijven, maar het lijkt meer dan plausibel dat ook daar de toename in 
frequentie / rimpeling op gaat. 

 
 
2.5.5 Het effect van de slopes 
 
Voordat ik mijn Excel slope grafieken presenteer wil ik u de onderstaande figuur niet onthouden: 
 

    
Figuur 2.5: Derive Fourier Analyse met 50% duty, Orde 5 met een opwaarts en  

neerwaarts symmetrische slope van 0.01..0.1. (tijdsdomein) 
 
Wat wel leuk af te leiden is uit deze grafiek, is dat naarmate de slope minder steil wordt, ook de bijdrage van hogere 
ordes afneemt. Dit komt prachtig over een met de theoretische verwachting. In principe toont deze grafiek in het 
tijdsdomein wat ik eigenlijk in dit hoofdstuk wil onderzoeken… (Zij het dat ik deze figuur ook herhaal met 20%  en 
80% duty.) Ik wil weten hoeveel de bijdrage van een orde afneemt bij een minder steile slope, en kan ik middels een 
trendlijn hier iets over zeggen. Natuurlijk is een slope van 0, de maximale bijdrage. Dat heeft het voorgaande al uit 
gewezen. Uitgaande van worst case scenario’s zou een onderzoek naar een slope van 0 al voldoende zijn, maar dit 
is in de praktijk nooit haalbaar. En ik weet dan ook niets over hoeveel het effect mindert bij een minder steile slope. 
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2.5.6 Excel grafieken Slopes uitgezet tegen de orde bijdrages 
In deze paragraaf presenteer ik meteen maar even de 3 Excel grafieken, bij een duty van 20%, 50% en 80% duty, 
bij verschillende slopes van 0,0..0,1 met stappen / meetpunten van 0.01. 
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Figuur 2.6: Derive Fourier Analyse, Orde 5, Duty 20%,  Slopes 0.0..0.1 stap 0.01 
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Figuur 2.7: Derive Fourier Analyse, Orde 5, Duty 50%,  Slopes 0.0..0.1 stap 0.01 
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Figuur 2.8: Derive Fourier Analyse, Orde 5, Duty 80%,  Slopes 0.0..0.1 stap 0.01 
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2.5.7 Conclusies n.a.v. Derive analyse blokgolf signaal. 
 
DC component: 
De DC component lijkt wel een op een gekoppeld met de duty bij een slope van 0. 
20% Duty ( Slope = 0 ) is 0,2 als DC Factor 
50% Duty ( Slope = 0 ) is 0,5 als DC Factor 
80% Duty ( Slope = 0 ) is 0,8 als DC Factor 
Deze nemen ook mooi lineair af als de slope toeneemt. 
 
20% Duty: 
In de tabel is duidelijk te zien dat de hogere ordes geen rol van betekenis spelen in de signaalvorm. Dit is over alle 
slopes heen het geval. De 1e, 2e en deels 3e orde nemen ook mooi vrijwel lineair in belang af naarmate de slope 
toeneemt.Dit is voor alle 3 de ordes in het slope gebied van 0 tot 1% niet meer dan 5%. 
 
50% Duty: 
50% duty is een bijzonder geval: De 1e orde sinus past precies en is sterk vertegenwoordigd in het signaal. De 1e 
orde cosinus is 0. Opmerkelijk is dat de sinus component van de 5 orde, sterk vertegenwoordigd is bij een slope van 
0, maar dat hij tot een factor van niks afneemt bij een slope van 0,1. Omgekeerd is de cosinus component van de 4e 
orde helemaal niks bij een slope van 0, maar groeit hij uit tot een aanzienlijke factor bij een slope van 0,1. Dit geldt 
ook voor de cosinus van de 2e orde. In het gebied waar de slope tussen de 0 en 1% zit echter zien we ook weer 
geen toenames of afnames, van meer dan 5% 
 
80% Duty: 
In de tabel is duidelijk te zien dat de hogere ordes geen rol van betekenis spelen in de signaalvorm. Dit is over alle 
slopes heen het geval. De 1e, 2e en deels 3e orde nemen ook mooi vrijwel lineair in belang af naarmate de slope 
toeneemt. Dit is voor alle 3, de ordes in het slope gebied van 0 tot 1% niet meer dan 5%. 
 
Samenvattend: 

• Voor alle duties geldt, in het gebied van een slope tussen de 0 en de 1% van het totale signaal, neemt de 
invloed van alle aanwezige harmonischen met niet meer dan 5% toe dan wel af. 

• Voor duties die steeds verder van de 50 % af liggen naar boven dan wel naar beneden geldt:  
De invloed van 4e orde of hoger is steeds meer verwaarloosbaar, naarmate ze verder af liggen van de 50% 
duty. 

• Voor 50% duty geldt dat de 4e orde cosinus en 5e orde sinus component wel van significantie zijn. 
Zij kunnen nog wel degelijk van invloed zijn op de signaalvorm. (25% tov DC) 

 
Na deze analyse kom ik tot de conclusie dat wat de hogere harmonischen betreft, ik niet meer rotzooi introduceer 
dan bevreesd: Sterker, mijn pulstreintjes zullen niet op de FM band voorbij trekken. ( Zo was ik bang dat met name 
lage duty % eng zouden kunnen worden, maar dat is gelukkig niet zo.) 
 
 
2.6  PWM en Tabellen  
 
2.6.1 Wat is PWM? 
Stel ik heb een spanningsbron van 12 Volt. Stel ik heb eveneens een in mijn circuit opgenomen schakelaar die de 
bron heel snel aan en uit kan schakelen over de belasting. Nu bedien ik de schakelaar zo dat hij 50% van de tijd aan 
staat, en dat hij de andere 50 % van de tijd uit staat. Over de volle tijd staat er dan een gemiddelde spanning van: 
0,5 x 12V + 0,5 x 0V = 6 Volt.  
Als je 6 volt wil hebben, waarom neem je dan niet een 6 Volts bron i.p.v. een 12 volts bron? Allereerst is het 
energetisch soms ongunstig om een 6 volt bron continu aan te bieden, want het kan dan zijn dat het grootste deel 
van die energie die ik aanbied in warmte wordt omgezet. Door nu gepulseerd 12 volt aan te bieden is dit effect van 
warmte productie, natuurlijk afhankelijk van het belastingstype, vaak een stuk geringer. De energie overbrenging is 
zo dus efficiënter. Anderzijds, kan ik ook lekker met mijn schakelaar spelen. Waarom niet 80% 12 volt (=9,6V) Of  20 
% 12 Volt (=2,4V)? Ik ben met mijn schakelaar dan ook aardig flexibel in mijn aangeboden spanning en ook nog 
eens zo afhankelijk van de belasting soms energetisch gunstiger uit. Dit is bij elkaar nagenoeg ideaal voor 
aansturingen, zeker wanneer er sprake is van complexe lasten. 
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Figuur 2.9: Poging om PWM inzichtelijk te maken, blok in kleur = 80% duty,  
van rechts naar links eerste stippellijn = 75% duty,  2e stippellijn = 70 % duty, etc. 

 
2.6.2 Wat kun je met PWM? 
PWM, puls breedte modulatie, ontleed dus zijn kracht vooral door op een energetisch effectieve manier de 
percentages van de aan en de uit tijd in de tijd te variëren. Dit in een figuur verduidelijkt: 
 

 
Figuur 2.10: PWM gevisualiseerd, in zwart de PWM Active duties en in rood, 

 de over de tijd gemiddelde bijdrage van de actieve duty 
 

Met PWM is het mogelijk op een energetisch aantrekkelijke manier sinussen te maken, of driehoeksvormen en zelfs 
complexe energie vormen zijn mogelijk. Het principe van PWM ligt dan ook aan de basis van mijn ontwerp.
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2.6.3 Een korte inleiding over PWM sinus tabellen 
Mijn ontwerp kent 3 fysieke onderdelen, met natuurlijk de nodige interfacing tussen de 3 onderdelen. Ik heb een PC 
met een stuk zelf geschreven software, Ik gebruik een HCS12 controller met daarvoor een stuk zelf geschreven 
software, en ik heb gekozen voor een volle IGBT H-brug met driver circuit als eindtrap. (interfacing  even 
daargelaten) 
 
De hoofdvraag nu is: Hoe maak ik voor mijn eindtrap sinusvormige PWM signalen? Immers mijn belastingstypes zijn 
toch vooral motoren die sinussen worden aangeboden. Wie nu laat ik die sinusvormige PWM signalen maken, en 
hoe dat dan wel niet. Doe ik dit op de PC, doe ik dit in de HCS12 en zo ja, hoe dan wel? Ik heb hiervoor 3 methoden 
onderzocht. 
 

• In eerste instantie ging de voorkeur uit naar een methode waarin ik de PWM waarden zou laten maken door 
de PC, om deze waarden dan achtereenvolgens via de USB/SCI module, naar de HCS12 zou toe sturen. 
De HCS12 hoefde de binnengekomen waarden dan slechts een op een in de PWM registers te zetten. Dit 
liep stuk: De snelheid maximaal door de USB module naar de controller was 0,5 Mbit. Met 10 bits voor een 
karakter, zou ik dus maximaal één 50 KHz PWM signaal kunnen bedienen met nieuwe waardes. Op zich 
voldoende… Mocht ik nog twijfelen dan zou ik eventueel met wat in elkaar schuiven zo ook nog wel meer 
kanalen kunnen bedienen. Maar als er fouten optreden tijdens de transmissie is er het enorme risico dat dit 
leidt tot zeer ongewenste resultaten! Veel ruimte om bij zo'n berg aan dataflow foutcorrectie in te bouwen is 
er niet. Conclusie: Databurst lijkt achteraf toch niet ideaal. Overigens is er nog een probleem waarom het op 
deze manier niet wil lukken: De interne tik frequentie van Windows is 1 ms: d.w.z. de scheduler van 
Microsoft tikt zelf op 1 ms…Hierdoor kan microsoft niet sneller dan eens per milliseconde een 
instructie/procedure uitvoeren. Dit houdt in dat per 1 ms slechts een karakter de deur uit zou kunnen worden 
gestuurd, zonder gebruik te maken van buffering. Dat is een maximale snelheid van 10 Kbit. En dat is bij 
31,25 Khz updating meer dan een factor 3 te langzaam. Nog iets: Wat als er op de PC nog verschillende 
andere processen draaien? En wat als die andere processen de voorkeur krijgen van Windows boven het 
uitsturen van mijn karakterreeks? Dan loopt mijn piping aardig in de knoei. Hoe dan ook, deze methode ook 
al probeer je er met wat kunst en vliegwerk nog wat van te maken, kent grote onzekerheden. De updating 
van nieuwe waarden is niet gegarandeerd en door de hoeveelheid data neemt de kans op een desastreuze 
fout exponentieel toe. Ook om een tabel slechts in een keer te versturen leek achteraf erg risicovol. Een fout 
in de tabel door miscommunicatie en de wereld stort ineen. 

 
• Dan maar de vlucht naar de HCS12. Het idee: Vanuit de PC stuur ik mijn gewenste wijziging in de PWM 

Duty, in een paar gecodeerde karakters, en mijn nieuwe PWM wens laat ik door de HCS12 uitrekenen. De 
2e voorkeur was dan ook, ik laat de HCS12 on the fly sinussen berekenen. De ICC compiler kent immers 
een math library waarin de mogelijkheid wordt geboden om in je c-code een sinusfunctie op te nemen.  Het 
gebruik van die sinusfunctie is natuurlijk allereerst uitgetest, en wel door een teller te starten waarna een 
sinusberekening werd uitgevoerd en door direct daarna de teller weer te stoppen. Hier kwam echter de 
zwakte van de in de math library aanwezige sinusfunctie naar boven. In de ontwerp eisen voor deze 
afstudeeropdracht valt te lezen, dat een van de eisen aan het ontwerp is dat de PWM frequentie boven de 
gehoorgrens komt te liggen. De HCS12 kent een PWM module met een frequentie van 32,25 KHz, als 
eerste frequentie boven de 20 KHz. De RTI kent overigens een frequentie van 15,625 Khz. Ik kan dan ook 
maar eens per 2 PWM pulsen de waardes veranderen. Dit kan dus eventueel bij sinus nul doorgangen 
iedere 64 us nodig zijn. Nou de grap: De tijd die nodig is om een sinus te berekenen is 920 us. Ook deze 
methode van sinussen on the fly berekenen stuit dus ook al op een technische onmogelijkheid.  

 
• Wat over blijft, en wat tevens de derde onderzochte methode is, en wat ook de meest gebruikte methode in 

de praktijk is, is de methode van tabellen. Deze methode is uiteindelijk toegepast, en in de volgende 
paragraaf meer over hoe ik mijn tabellen heb gemaakt. 
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2.6.4 Mijn methode om te komen tot tabellen. 
Gegeven: ik heb een 8 bits register in mijn PWM module. 8 bits houdt in dat ik 256 verschillende waarden in mijn 
register kan schrijven. 0x00 voor 0% duty en 0xFF voor 100% duty. alle waarden er tussenin liggen op een lineaire 
schaal. Mijn resolutie is dan 1/255 = ongeveer 0,4%. Ik kan mijn register met als kleinste stapje van 0,4% in waarde 
laten toenemen dan wel laten afnemen. Dit is de zekerheid die ik heb: met stapjes van 0,4% kan ik de PWM 
waarden veranderen. 
 
Wanneer ik nu een functie heb, neem voor het gemak even een zaagtand, en ik weet mijn RTI frequentie, en ik weet 
ook de frequentie van de zaagtand en ik ken de gewenste resolutie… dan kan ik berekenen hoe lang ik in iedere 
resolutiestap moet blijven staan, voordat ik doorstap naar de volgende resolutie waarde 0,4% kleiner in waarde dan 
wel groter in waarde. 
 
Een getal voorbeeld:  
Gewenst een evenwijdige zaagtand / driehoeksgolf van 12,5 Hz, gemaakt met een PWM signaal. De vorm van een 
zaagtand/driehoeksgolf kent 4 onderdelen, er is een opgaande lijn in het positieve deel, er is een neergaande lijn in 
het positieve deel, er is een neergaande lijn in het negatieve deel en een opgaande lijn in het negatieve deel. 
Daarna herhaalt de golfvorm zich. In de genoemde vier delen kan ik de zaagtand/driehoeksgolf opdelen. Stel nu dat 
de zaagtand voor alle 4 de stukken evenveel tijd heeft, hij is symmetrisch van aard, en dat alle vier de stukken even 
veel duty stappen kennen: Een ware driehoeksgolf.  
 
Dan kan ik eens kijken naar het eerste van de 4 stukken:  
Dit is een stuk van 1/12,5 /4 = 20 ms. met een RTI frequentie van 31,25KHz: 20ms / (1 / 31,25) = 625 stappen. In 
625 stappen gaat mijn driehoeksgolf lineair van 0 naar 100%.  Van 0 naar 100% doe ik in 256 duty stappen van 
ieder 0,4 %. Dit zou inhouden dat ik 625/256 = 2,5 x een RTI interrupt moet blijven staan in iedere 0,4% duty stap. 
Dat 2,5 interrupt blijven staan in een dutystep kan natuurlijk niet. want hoe kan ik nou een halve stap blijven staan? 
(Dit toont tevens aan dat digitaal ook niet alles is.) Dus hier een kleine truc: Na iedere keer 2 RTI interrupts in een 
dutystep te zijn blijven staan, blijf ik de dutystep erop volgend 3 RTI interrupts staan. Zo kom ik toch aan iets wat een 
stijgende lineaire lijn van 12,5 hz (/4) aardig benadert. Naar beneden is het gewoon andersom door de dutysteps 
heen wandelen. En het negatieve deel? Daarvoor neem ik gewoon een ander PWM kanaal met een ander register. 
(zorg dat je hardware hierop is ontworpen) 
 
Dit bovenstaande verhaal kan ik niet allen toepassen op een driehoeksgolf, maar ik kan een vergelijkbaar verhaal 
ook houden voor sinussen. Met als belangrijkste vraag: Hoeveel RTI interrupts dien ik in een bepaalde dutystep te 
blijven staan? 
 
Mijn idee:  
Als ik de fractie bereken hoe lang ik in een bepaald deel van een sinus moet blijven staan, als ik deze fractie 
normeer naar 1 en ik vermenigvuldig die fractie met het totaal aan stappen per kwart periode, dan heb ik mijn kwart 
sinusfunctie. De andere kwarten doorloop ik dan net zo: Door ze van boven naar beneden te doorlopen (opgaand 
afgaand) en door dat al dan niet op een andere PWM poort te doen (positief negatief).  
 
Zo bouw ik mijn sinussen op. 
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Het voorgaande in een formule met grafiek:  
 

 
Figuur 2.11: De berekening van de sinustabel (aardige gelijkenis met logaritmen trouwens). 

 
Nu zitten we nog met slechts een probleem: 
Uit de grafiek valt af te lezen dat bij de nuldoorgang van de eenheids ¼ sinus, het aantal steps erg klein is. Als mijn 
gewenste frequentie groot wordt en dus mijn RTI interrupts per signaalvorm worden in aantal geringer, dan kan het 
zijn dat die laagste dutysteps een breuk leveren kleiner dan 0,5 en dat ze dan wegvallen door afronding in mijn 
dutystep verhaal. (ik kan geen halve step of minder maken, NB: deze worden stapgrootte=0!). Dit is zeer ongewenst, 
omdat ik ook mijn software er zo op heb ingesteld dat deze minimaal 1 step in een bepaalde dutystep moet blijven 
staan. Dit is in zekere zin een resolutie probleem: 
 

 
Figuur 2.12: Resolutie probleem gevisualiseerd 
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In het geval dat ik met 256 stappen van 0 naar 100% step, ik in de problemen kom bij mijn kleinste stap, lees: er is 
niet eens een RTI interrupt de tijd is per dutystep, wat let mij dan om het aantal stappen niet te verkleinen?  
 
Waarom maak ik van die 256 stappen dan niet gewoon 128 stappen? En is er dan weer een hogere frequentie die 
ook daar weer problemen geeft, wat let me om dan die truc niet opnieuw te herhalen? 
 
Op deze manier, heb ik dus een aantal tabellen opgenomen in mijn software, die afhankelijk van de uiteindelijke 
frequentie worden aangesproken: Een 256 staps, een 128 staps, een 64 staps, een 32 staps, een 16 staps, een 8 
staps en een 4 staps tabel. 
 
(Het had ook anders gekund, en wel door de 256 staps tabel als basis te blijven gebruiken,  
   maar zo was de te maken berekening van de stappen het makkelijkst en geschied het in de HCS12 het snelst:  
   met ieder een eigen tabel) 
 
Als voorbeeld een zo'n tabel zoals die in Excel is gemaakt, de 16 bits tabel: 
 
 

 =A1/16 =BOOGSIN(B1) =C2-C1 =D1/(0,5*PI()) 
0 0 0 0,062541 0,039815 
1 0,0625 0,062541 0,062787 0,039971 
2 0,125 0,125328 0,063289 0,040291 
3 0,1875 0,188616 0,064064 0,040784 
4 0,25 0,252680 0,065143 0,041472 
5 0,3125 0,317824 0,066573 0,042382 
6 0,375 0,384397 0,06842 0,043557 
7 0,4375 0,452817 0,070782 0,045061 
8 0,5 0,523599 0,073808 0,046987 
9 0,5625 0,597406 0,077725 0,049481 

10 0,625 0,675132 0,082909 0,052782 
11 0,6875 0,758041 0,090021 0,057309 
12 0,75 0,848062 0,100366 0,063895 
13 0,8125 0,948428 0,117008 0,074490 
14 0,875 1,065436 0,149939 0,095454 
15 0,9375 1,215375 0,355421 0,226268 
16 1 1,570796 0,999999 

 

Tabel 2.1: de 16 bits eenheidstabel met in het licht blauw de waarden zoals die in de HCS12 staan. 
 
Wat is nu de grap: De waarden in het blauw bij elkaar opgeteld zijn samen 1. Ik kan deze waarden vermenigvuldigen 
met het totaal aantal steps nodig voor een kwart sinus. Deze worden dan netjes afgerond op gehele getallen. De zo 
verkregen getallen geven dan precies weer hoe lang de RTI interrupt in de verschillende duties moet blijven 
terugkeren voordat hij overspringt naar een volgende duty step om daar weer zo vaak terug te keren als de 
volgende waarde aangeeft. 
 
Met een getalvoorbeeld: 
Wordt de waarde van 1 van de lichtblauwe getalen b.v. 7, na vermenigvuldiging met het totaal van een kwart van de 
sinus, dan dient de RTI, 7 keer in deze duty stand terug te keren, 7 keer dient hij niks aan de duty te veranderen, 
voordat hij doorgaat naar de volgende dutystep en ophoogt met een percentage of verlaagd met een percentage. 
Zoals al verteld met de driehoeksgolf: alle blauwe getallen een keer (1/4) al het blauw neer een keer (1/4), wisselen 
van pwm poort en weer een keer op (1/4) en een keer neer (1/4): Zo werkt mijn PWM sinussen verhaal. (4x ¼ = 1!) 
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3 Hardware: Eindtrappen   
 
3.1 Inleiding   
Eindtrappen zijn er natuurlijk in soorten en maten. De term eindtrap, is eigenlijk ook meer iets voor de versterker 
wereld en voor audiofielen. Maar in principe is mijn H-brug niet meer en niet minder dan een eindtrap, en wel de 
eindtrap van een klasse D versterker. Natuurlijk zijn wel de specificaties anders. Mijn eindtrap kan een motor doen 
draaien, een audio eindtrap laat een luidspreker lucht verplaatsen. Maar toch: Er is een functionele overeenkomst, 
tussen klasse D versterkers en H-bruggen: Men neme 4 IGBT's en plaatse die twee aan twee boven elkaar. Tussen 
de boven elkaar geplaatste IGBT's maak ik een aansluitpunt a en bij de andere 2 boven elkaar geplaatste een 
aansluitpunt b. Tussen punt a en punt b plaats ik dan de belasting. Wanneer ik schakel doe ik dat 2 aan 2, maar dan 
wel gekruist: Links boven met rechts onder en rechtsboven met links onder. Ik heb immers het liefst dat de stroom 
die kan gaan lopen dit dan ook maar door mijn belasting doet. Als ik verkeerd zou schakelen immers, door 
bijvoorbeeld de IGBT's boven en onder punt a open te zetten, dan schakel ik in principe een fikse kortsluiting in. Wat 
weer een zeer ongewenste situatie is, die helaas tijdens mi9j experimenteerdrift zo nu en dan toch nog wel eens is 
voorgekomen met de nodige knallen, vliegende IC-stukjes en weggesmolten pootjes tot gevolg. 
 

De gewenste situaties nog eens opgesomd, om heel duidelijk te zijn: 
1) Ik schakel de IGBT boven punt a samen met de IGBT onder punt b,  

waardoor de stroom zogezegd linksom door de belasting loopt. 
2) Ik schakel de IGBT boven punt b samen met de IGBT onder punt a, 

waardoor de stroom zogezegd rechtsom door de belasting loopt. 
 

Heb ik maar 1 van de 2 bovengenoemde  opties aanwezig in mijn schakeling, allen de optie 1) of 2), dan spreek ik 
van een halve H-brug. De stroom door de belasting kan dan nooit omkeren. Heb ik zowel de optie 1) alsook de optie 
2) aanwezig dan spreek ik van een volle H-brug. Deze kan de polariteit van de bron over de belasting dus wel 
ompolen.  Ik zeg wel nooit, maar dat is niet helemaal waar: Ook met een halve H-brug kan ik in principe een 
volwaardig sinusvormig PWM signaal gemaakt worden, maar dan wijkt de voeding qua opbouw wel af. Voor de 
liefhebbers: een halve H-brug kan met een voeding van 0 …+MAX natuurlijk nooit een negatieve sinus genereren.  
Dit is anders wanneer ik een voeding bouw met: -MAX …(0) … +MAX. Wanneer ik dan het knipperen van de IGBT's 
niet gezamenlijk doe, kan ik met een halve H-brug wel een volle sinusvorm met mijn PWM signalen maken. Dit 
verder te onderzoeken is trouwens nooit deel geweest van mijn ontwerptraject.  Wel ben ik mijn experimenten 
begonnen met een halve H-brug om een DC motortje aan te sturen. Ook mijn stuur IC, waarover zo meteen meer, is 
in principe een halve H-brug stuur IC. 
 
3.2 IR21064 & Bootstrap of DC  
Om de high side IGBT open te kunnen sturen, de IGBT boven punt a of b uit de inleiding,  is het nodig dat ik een 
positieve spanning tussen diens emitter(-) en gate(+) aanleg. Dit is een spanning die bij een openstaande high side 
IGBT ongeveer 15 Volt boven de voedingsspanning uit dient te steken. Uiteraard moet deze 15 volt een gescheiden 
spanning zijn die aan de emitter als referentie wordt gelegd. Met de high side IGBT gesloten, ligt punt a (of b) , en 
dus ook de high side emitter, ergens tussen de voedingsspanning en de nul in, afhankelijk van de toestand van de 
last. Door het verschil van tussen het aan de voedingspanning liggen van punt a of b enerzijds en het ergens tussen 
0 en max in liggen (afhankelijk van de last), mag je de punten a en b “zwevend” noemen. Zwevende referenties, 
want punt a en b zijn het referentiepunt voor het open kunnen sturen van de Gates. Zwevende referenties zijn altijd 
vervelend. Om precies dit probleem te tackelen zijn er speciale IC's beschikbaar. Een zo'n IC is het IR21064 IC van 
International Rectifier. (Het document waaruit deze tabel afkomstig is, kunt u ook terug vinden op de bijgeleverde 
documentatie cd: ir2106.pdf) De meest gangbare manier om met dit IC een halve H-brug aan te sturen staat in het 
volgende schema: 
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Figuur 3.1: Standaard aansluiting halve H-brug met IR21064 driver ic, bootstap configuratie (uit: ir2106.pdf) 

 
Waar ik u in fig3.1 op wil wijzen zijn de condensator met diode die aan de pin Vb en COM zijn gekoppeld (IR21064). 
Deze configuratie heet een Bootstrap configuratie. De spanning, de 15 volt om de gate te kunnen opensturen boven 
de voedingsspanning van de H-brug uit, wordt hier verzorgt door de condensators en de diode: Bij sluiten van de 
high side IGBT laadt de condensator weer op via de diode, om zo weer genoeg geladen te zijn, om in een volgende 
cyclus de gate weer van voldoende spanning te kunnen voorzien. Echter, deze configuratie kent twee grote 
problemen: 
 

 1) Wat nu als ik de IGBT voor lange tijd open wil laten staan  
 2) Wat nu als ik mijn PWM Basisfrequentie zou willen aanpassen 
 

Dit laatste zal niet vaak gebeuren, maar vanwege de gewenste maximale flexibiliteit, is een alternatief voor een 
bootstrap constructie alleen al hierom te prefereren. Lange tijd 100% Duty is met een bootstrap constructie ook al 
niet mogelijk. De condensator wordt dan immers niet opnieuw geladen en verliest langzaam zijn spanning door 
lekstromen. Dit is iets wat ik pertinent niet wilde, dus moest ik op zoek naar een alternatief voor de bootstrap 
configuratie. In de onderstaande tabel zijn de alternatieven opgesomd, om de high side IGBT gate van een spanning 
te voorzien. (Het document waaruit deze tabel afkomstig is, kunt u ook terug vinden op de bijgeleverde 
documentatie cd: an-978.pdf.) 
 
Van deze vijf mogelijkheden sprak mij meteen de Floating gate drive supply aan. Door op de pinnen Vb en Vs een 
galvanisch gescheiden zwevende voeding te plaatsen van 15 Volt, met een extra condensator parallel is het 
probleem van een langdurig volledig opensturen de wereld uit. Natuurlijk zijn de kosten wel een heel stuk hoger dan 
enkel een diode en een condensator, maar langdurig opensturen is dan geen enkel probleem. 
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Tabel 3.1:   Mogelijke manieren om de high side IGBT van een spanning en stroom te voorzien 

Uit an-978.pdf van IRF.com 
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3.3 Halve H-brug print  
De eerste experimenten met het IR21064 zijn gedaan met een Halve H-brug print. Ook het bootstrap verhaal is 
destijds onderzocht. Het schema van deze halve H-brug:  

 
Figuur 3.2 Schema van de Halve H-brug test schakeling, met IR21064 halve brug stuur ic. 

 
 
Met deze print is het uiteindelijk toch gelukt om met zowel de 555 PWM schakeling als ook met de HCS12 controller, 
om een 12 Volt DC-motor aan te sturen. Dit was toen nog veel belovend, niet wetende dat grotere inducties, en dus 
grotere motoren nog tot grote voorzichtigheid zouden dwingen.  
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3.4 Volle H-brug print   
Na een geslaagd experiment met de halve H-brug, is er gebouwd aan een volle H-brug print. Dit wilde in eerste 
instantie niet echt vlotten. Niet dat het 12 Volt DC motortje niet links en rechtsom draaide met regelbaar toerental, 
maar zodra er gekozen werd om dat dan ook maar eens met gelijkgerichte 230 V. spanning uit te proberen, vlogen 
de IC's en IGBT's door de lucht. Pas veel te laat heb ik ingezien dat dit te maken had met de manier waarop de 
oscilloscoop was aangesloten. Mijn manier van aansluiten legde de gnd van de scope aan de 230 V gelijkgerichte 
voeding wanneer dan 1 van de 2 high side IGBT’s werd geopend, en ja: Dan gaat het gruwelijk mis, er liep een fikse 
stroom naar de gnd van de scope, waarvan ik me lange tijd onbewust was. De belangrijkste les: Een oscilloscoop 
inzetten is niet het zelfde als een voltmeting van een DMM. Differentieel meting met 2 scope probes was dan ook de 
enige juiste oplossing.  Loop ik nou niet een ietwat vooruit op de metingen en proeven in het volgende hoofdstuk? 
 
Met de volle H-brug print is, naast een experiment met een geïsoleerde voeding voor de gate spanning, ook 
geëxperimenteerd met de snelheid van open en dicht sturen van de gate. De gate leiding heeft een 30 Ohms 
weerstand gekregen. wat het open en dicht sturen enigszins vertraagd. Er is ook geëxperimenteerd om met het 
dichtsturen van deze weerstand in effect weg te laten vallen door er een diode antiparallel over heen te zetten. Dit 
zou het sluiten dan weer hebben moeten bespoedigen en het opensturen met rust laten. Maar er was een ander 
probleem dat niet op deze manier kon worden getackeld en wat veel dominanter in de schakeling aanwezig was: In 
eerste instantie is er gewerkt met IGBT’s met interne diodes, later zijn die vervangen door IGBT’s zonder diode en 
met externe diodes. In beide gevallen was er een rare uitdovende slingering te zien, bij het uitschakelen van de 
IGBT's. Het heeft toch nog een hele tijd geduurd voordat ik met de nodige hulp er achter kwamen wat die slingering 
behelsde. 
 
Een andere interessante wijziging in het ontwerp, was dat de grootse buffercondensator het liefst zo dicht mogelijk 
bij de H-brug diende te worden geplaatst. Je wil de stromen en dus de draden van en naar de buffercondensator zo 
kort mogelijk houden. Die stromen zijn immers een bron voor storingen. Ook hierin is uiteindelijk voorzien. Echter de 
uitdempende trilling bij het uitschakelen van de IGBT's bleef. Ik zal de verklaring voor dit effect  geven in hoofdstuk 
9.3  AC motor Inductieve belasting. Het schema van de volle H-brug: 

 
Figuur 3.3: Schema van de Volle H-brug schakeling, met 2 IR21064 halve brug stuur ic’s. 
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4 Hardware: Interfacing   
 
4.1 Inleiding  
Hoe in mijn ontwerp van PC naar embedded processor data wordt verstuurd, zal aardig beschreven worden in 
hoofdstuk 7. Om nu vanuit de HCS12 te komen tot een aansturing van een H-brug, dat volgt in dit hoofdstuk. Het is 
een hoofdstuk over wat hardware… over elektronische Lego blokjes: over TTL. Stiekem ben ik verliefd op de 
robuustheid van de TTL technologie. Robuust? Dat kun je van CMOS technologie niet zeggen. CMOS is erg 
gevoelig voor statische ladingen. TTL is wel wat verouderd: in de tachtigerjaren waren deze chips al op de markt. 
Maar goed ze werken nog steeds, en ze zijn nog steeds goed verkrijgbaar. De TTL specificaties zijn daarnaast ook 
wat strenger dan de normen die gelden voor CMOS. Om mee te experimenteren voldoen ze uitstekend en is de 
keus aan (lego)blokjes, de diversiteit aan digitale basisschakelingen, ruim voldoende. Wel moet ik even het 
volgende opmerken: Mijn PWM frequentie is 31,25 khz… en kent 256 stapjes. Een kleinste stap is dus (1/31,25) 
/256 = 0,125us van duur. Wanneer het zich om een repeterende blokgolf zou handelen i.p.v. een PWM signaal, dan 
zou dit een blokgolf zijn met een frequentie van 8Mhz! Met de doorsnee TTL reeks zullen de kleinste pulsjes 
ondersneeuwen zoniet helemaal verloren gaan in de TTL bouwblokken. Deze zijn simpelweg niet snel genoeg om 8 
Mhz signalen te kunnen bolwerken. Gelukkig bestaat er een TTL F Reeks, waarin F staat voor Fast. De grenzen van 
deze F reeks, komen aardig overeen (±10Mhz) met de 8 Mhz frequentie van de kleinste Duty step. Op de scope valt 
de allerkleinste step in de praktijk wel weg, maar de 2e step, 2/256, komt wel goed door. Overigens: Het wegvallen 
van deze allerkleinste step van 1/256e % is niet zo heel erg. Meestal staat in de integer tabel toch maar de waarde 1 
d.w.z. 1 RTI step in deze duty blijven staan. Dit probleem doet zich ook nog eens alleen maar rondom de 
nuldoorgangen van de sinus voor, wat er op neer komt dat mijn nuldoorgang wat langer duurt dan gebruikelijk. Hier 
zit trouwens ook niet het echte werk wat betreft de energie die aan de AC motoren wordt toegevoerd. Omdat het 
project de nodige losse prints kent, iets wat in een later stadium zeker dient te worden samengevoegd, zijn naast de 
schema's van de hieronder beschreven onderdelen ook, wat verduidelijkende projectoverzichten toegevoegd aan dit 
bestand, zij kunnen tevens gezien worden als het gebruiksdiagram van de UML beschrijving.  
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4.2 Multiplexer print 
De eerste print of het eerste legoblokje zo u wilt, waar ik het over wil hebben in dit hoofdstuk is het Multiplexer 
blokje. De print is eigenlijk niet meer dan 74F157 op voet, met 2 x een 3 pins header waarop op elke header een 
jumper zit. Tevens bevinden zich op de print een input header met 2 x 4 inputs, en een output header met 1 x 4 
outputs. En natuurlijk een connector voor de 5 volt spanningsbron. De werking is als volgt: Met een van de twee 
jumpers enable of disable je de werking van het IC. Met de andere jumper selecteer je welke groep van 4 
ingangssignalen er op de uitgang wordt gezet. Deze functionaliteit is bij een AC en DC motor niet zo van belang. 
Beide typen motoren kunnen met 2 PWM signalen goed uit de voeten. High side & lowside IGBT / Powerfet worden 
beiden met het zelfde signaal open en dicht gestuurd. Dit wordt anders voor de in elkaar geschoven 3 fase 
aansturing. Dan heb ik 6 IGBT's / Powerfets die ieder afzonderlijk met een PWM signaal dienen te worden 
aangestuurd. Deze print maakt het dus mogelijk dat de controller kiest welke ingangssignalen nodig zijn: of high en 
low site gelijktijdig met een PWM signaal of high en low side afzonderlijk met 2 PWM signalen. Ook al gebeurt dat in 
dit stadium van het ontwerp nog met jumpers. Natuurlijk zijn de ingangen voorzien van pull up weerstanden. De 
datasheet van de 74F157 is ook terug te vinden op mijn bijlagen CD : 75f157.pdf 

 
Figuur 4.1: Schema van de Multiplexer print, met 74F157 ic. 
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4.3 Optocoupler print 
De optocoupler print in mijn ontwerp heeft zich als zeer nuttig uitgewezen, zonder deze print was het project vele 
malen duurder uitgevallen geweest omdat het gestoei met de H-brug de nodige kortsluitingen en de daarmee 
gepaard gaande knallen en rook tot gevolg had. De optocoupler deed precies wat ie moest dien: Van H-brug tot aan 
optocoupler was altijd alles stuk… maar de controller heeft nooit een opdonder gehad. De optoprint bestaat uit links 
en rechts van de optocouplers ieder een driver ic. Door te kiezen voor voetjes, is het mogelijk om te kiezen voor een 
74F07 of een 74F06. Dit zijn een niet inverterende en een inverterende buffer driver. Het mooie van deze IC's is dat 
ze niet perse een 5 volt signaal hoeven uit te sturen. Pulsen tot 30 Volt zijn mogelijk, wat de print nog universeler 
maakt. Ook handig is de mogelijkheid een 74F06 met een 74F07 uit te kunnen wisselen. (hun pinbezetting is 
identiek) Hiermee kun je een invertering van een andere bouwsteen desgewenst te niet doen. Stel dat je de Schmitt-
Trigger print wel opneemt, dan heeft het zin de 74F07 na de opto's te vervangen door een 74F06. 2 keer inverteren 
is dan weer niet inverterend. Natuurlijk zijn ook de optocouplers zo gedimensioneerd dat ze hun best doen een 4 
Mhz signaal door te laten, net als alle F reeks TTL componenten dat doen. Van zowel de 74F06/07 alsook de 
optocouplers ( 6N137 ) zijn de datasheets terug te vinden op mijn cd: 74f06_74f07.pdf & 6N137.pdf. 

 
Figuur 4.2: Schema van de optocoupler print, met 74f06 & 74f07 driver ic’s en 6N137 optocoupler ic’s. 
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4.4 Schmitt-trigger print 
Het simpelste printje dat ik presenteer, is toch wel dit Schmitt-trigger printje. Echt bijna alleen maar het legoblokje: 
Niet meer dan een 14 pins IC voetje met wat headers for breakout en wat pull-up weerstanden. Achteraf was dit niet 
eens nodig, dit printje. Maar op een gegeven moment waren we tijdens het experimenteren er bang voor dat de 
pulsen uit de optoprint niet mooi recht waren. Dat is iets wat opto's schijnen te kunnen bewerkstelligen en de 
cruciale vraag was dan ook of de driver IC’s op de opto print hun werk wel goed deden. Een Schmitt-trigger brengt 
dan uitkomst. Hij kent 2 drempelwaardes, en bij iedere drempelwaarde klapt hij om. Zou je hem een talud 
aanbieden, dan maakt hij van het talud een blok, wanneer het talud de drempelwaarde nadert. Lekker strak, en bij 
een dalend verhaal idem. Een nadeel van de TTL variant van de Schmitt Trigger, de 74F14 is dat deze inverterend 
van aard is… let op dat je  je dit met de optocoupler print compenseert! (even die 74F07 uitwisselen met een 74F06) 
Ook van de 74F14 is een datasheet te vinden op mijn cd, 74F14.pdf 

 
Figuur 4.3: Schema van de Schmitt-trigger print, met 74f14 ic. 
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4.5 555 PWM print  
Met een 555 kun je aardig in de buurt komen van je uiteindelijke gewenste PWM resultaat: Stel dat je om wat voor 
reden dan ook niet meer het vertrouwen hebt in de aansturing vanuit de HCS12, dan kun je deze redelijk goed 
vervangen door een 555 timer schakeling. Het liefst met een klein kunstje erop toegepast: Met 2 extra diodes en een 
potmeter, maak je van een gewone 555 schakeling een door de potmeter te bedienen PWM schakeling. Natuurlijk 
ligt je basis frequentie vast, maar de pulsen zijn van 0 tot 100% Duty met de potmeter in te stellen. Deze print is me 
zeer dierbaar geweest tijdens het testen van zowat alle printjes. Zelfs een DC motortje kon ik er mee laten draaien. 
Slechts een kant op wel te verstaan, maar het toerental kon geregeld worden. (Had ik het multiplexer printje er 
tussen geplaatst, dan was 2 kanten op draaien ook wel gelukt) De datasheet van een 555 is ook terug te vinden op 
mijn cd: ne555.pdf. Het schema van de Duty regelende 555 is ook te vinden in het document op cd: 
SchemaProject.pdf 

 
Figuur 4.2: Schema van de optocoupler print, met 74f06 & 74f07 driver ic’s en 6N137 optocoupler ic’s. 
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5 Hardware: Voedingen   
 
5.1 Inleiding  
Zonder voedingen geen elektronica. Dat is een waarheid als een koe. Maar, Eric had je er dan zoveel nodig? Helaas 
maar waar: JA! En moest je ze zonodig zelf in elkaar steken? Eveneens ja. Natuurlijk zijn er kant en klare voedingen 
op de markt. Vaak ben je dan zelfs stukken goedkoper uit. De prijs van dikke Elco's en de prijs van transformatoren 
zijn nou eenmaal niet echt goedkoop. En qua beveiliging al dan niet thermisch kunnen de kant en klare voedingen er 
ook wat van. Allemaal waar. Maar dat wat je met een soldeerbout in elkaar steekt, daarvan weet je wel ongeveer 
wat het is. Ik heb in mijn ontwerp op sommige plekken echt niks aan een goedkope geschakelde voeding. Ik moet 
op sommige plekken echt helemaal galvanisch gescheiden zijn van al de andere voedingen. Ik weet dat een 
transformator bij uitstek daarvoor geschikt is… gelijkricht brugje erachter, met dikke Elco's…en wanneer ik een 
stabiele spanning wil hebben dan is de 78xx serie daarvoor uitermate geschikt, mits ik maar niet overbelast 
natuurlijk. Doe ik dat toch, dan bouw ik wel een glaszekering in zodat en de voeding en de schakeling zelf zo min 
mogelijk schade lijden. Wil ik de voeding beschermen voor op de positieve aansluiting toch inkomende stromen (Van 
een andere voeding in de schakeling), dan neem ik de 0,7 Volt verval over een diode graag voor lief. Maar dan ben 
ik er nog niet. Natuurlijk introduceer ik bovenop de rimpel een zekere ruis. Met een tantaaltje of 2 over wat plussen 
en minnen filter ik die ook zelf uit. Dan heb ik best een aardige voeding: Deugdelijk en zelfs wel wat klassiek. Een 
voeding die in de toekomst ook in andere projecten zijn dienst kan doen. Hergebruik is ook een deugd. 
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5.2 Dubbele galvanisch gescheiden 5 volt voeding  
Dit is wel een grappige voeding. Omdat mijn leverancier even niet een enkele 1 ampère 5 volt transformator kon 
leveren, maar wel een 2 in een galvanisch gescheiden 5 volt transformator kon leveren, zijn er op één print 2x 5 volt 
voedingen terecht gekomen. Waarom ik er 2 nodig had? Nou ik dien ook de voltages van mijn optoprint voor en na 
de opto's gescheiden te houden, anders doe ik het effect van de opto's teniet. 1 Ampère? Ja ach… ik weet ook wel 
dat de stroom door 4 optocouplers niet meer is dan 100 mA en dat een 74F06 ook niet meer dan 100 mA gebruikt, 
maar ik had ook graag uiteindelijk de controller aan deze voeding gehangen…. en als we zo ver waren gekomen 
ook een 2e optocouplerprint. Al met al aan de ingangskant van de optoprint zou de stroom dan op 750 mA moeten 
worden geschat, dan is 1A toereikend gedimensioneerd. En aan de uitgangskant van de opto? Daar zou de te 
leveren stroom ongeveer 250 mA maximaal worden. Ach… dan is 1 A ook wel ok. Verder lijkt de voeding wel erg op 
wat ik in de inleiding van deze paragraaf al beschreef: Transformator, 2 x gelijkrichtbrug, dikke Elco's, 2 x 7805, 
tantaaltje en wat buffercondensators. Heel klassiek. Ook hier de mogelijkheid om de plus aansluiting met een diode 
te beschermen (Men neme de 0,7 volt spanningsafname voor lief) maar ook juist hier niet voor te kiezen is een optie 
(Jumpertje). Natuurlijk weer een snelle glaszekering van 1 A die indien nodig tegen kortsluitingen beschermt.  
 
5.3 Galvanisch gescheiden 15 Volt voeding 
De keuze voor mijn galvanisch gescheiden, zelf gebouwde voedingen is terug te leiden tot dit printje. Bij de 
behandeling van de H-brug heb ik al een best bijzondere keuze in mijn ontwerp gemaakt, die er in het kort op neer 
komt, dat ik met mijn H-brug de mogelijkheid wil hebben deze lange tijd volledig, dus 100%, open te sturen. Ook 
wilde ik meer vrijheid in de PWM basis frequentie. Deze keuzes wijken dan ook af van het dagelijks gebruik van 
deze H-bruggen, en dus van het gangbare. Om toch de mogelijkheid te hebben de H-brug lange tijd 100% open te 
sturen, moest ik voor mijn 2 halve H-brug driver IC’s, 2 geïsoleerde voedingen hebben, uiteraard galvanisch 
gescheiden van de rest. Hier vindt het gepruts met eigen voedingen dus eigenlijk ook zijn aanvang. Conform het 
verhaal geschetst in de bovenstaande inleiding ook hier weer het transformator, gelijkrichtbrug, dikke Elco, en een 
7815 verhaal. Ook hier weer wat extra veiligheid ingebouwd met een glaszekering en diode. Maar ook de halve H-
brug driver IC's zelf dienen van een 15 volt spanning te worden voorzien. Dit heeft voor één volle H-brug, 3 x een 
15Volt voeding tot gevolg. Maar al met al hoeven deze voedingen geen grote belasting van stroom te voorzien. Met 
3 keer een 7815 100 mA was ik er wel: Daarmee was de 15 volt verzorging, de stuurkant van mijn H-bug van 
energie voorzien.  
 

 
Figuur 5.1: Schema van de galvanisch gescheiden 15V en 2x5V, voedingen. 
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5.4 35 Volt voeding (10% 310 Volt voeding)   
Na veel zweten en zwoegen… na veel kapotte IGBT's en driver IC's, om over de optocouplers nog maar te zwijgen, 
overviel mij dan toch de (aangedragen) wijsheid dat de stap van 15 Volt naar 310 Volt misschien wel wat groot was. 
Ik heb daarom een even eenvoudige voeding in elkaar gezet, die behalve wat de geleverde spanning betreft, mijn 
uiteindelijke 310 Volt voeding qua werking aardig benaderde. Een 1x24V / 16VA printtrafo voorziet een 
gelijkrichtbrug van stroom, Na deze brug volgen enkel een viertal parallel geschakelde dikke condensatoren (ieder 
1000 uF) en een tweetal zekeringhouders met externe connector waardoor mede voeding in principe 2 niet 
gescheiden schakelingen van een stroom kan voorzien. De rimpel bij maximale belasting van deze schakeling is: 
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5.5 310 Volt voeding   
En dan als laatste voeding: De gewenste voeding, waarvan de H-brug zijn energie zou moeten betrekken. Laat ik 
beginnen met te stellen dat ik achter een scheidingstrafo werk. Ingeplugd in deze scheidingstrafo kan dan een 
gewone niet galvanisch gescheiden Variac worden ingeplugd. Achter deze Variac meteen een vermogens 
gelijkrichter, in eerste instantie niet gekoeld. Achter deze gelijkrichtbrug een condensator iets groter en dikker dan 
een colablikje: 3300 uF  450V. De Rimpel is ook hier weer afhankelijk van de belasting, maar niks houdt ons tegen 
om daarvoor 5 Amp te kiezen. Let wel dat is dan ruim 1000 Watt! De rimpel is dan : 

6

5 0,01 15,15
3300 10

belasting
rimpel

I T
U Volt

C −

⋅ ⋅
= = =

⋅
 

Op een gelijkgerichte voeding van 220 2 311,1Volt=  is dat een rimpel van 4,87%. Het leuke aan dit simpele 
ontwerp blijft toch wel het draaien aan de Variac. Uiteindelijk had ik graag nog een Voltmeter over de gelijkgerichte 
uitgang gezien, maar analoge voltmeters met een bereik van 0..450 Volt gelijkstroom zijn dun gezaaid. Oh en niet 
vergeten: Wanneer de schakeling via de Variac is opgezwengeld, maar er heeft geen belasting aan de voeding 
gehangen, pas dan verdomd goed op voor die dikke condensator ter grote van een colablikje! Die kan echt een 
enorme optater veroorzaken bij onzorgvuldig gebruik. Ikzelf heb een watervaste contrastekker aan deze 
condensator vast gemaakt, waarin ik een 20 Watt 230 Volt schemerlampje steek. Dat lampje brand nog 20 
seconden zichtbaar na, nadat de Variac naar nul is gedraad. Pas 2 minuten later durf ik pas weer eens iets aan de 
opstelling te wijzigen.  

 
Figuur 5.2: Schema van de galvanisch gescheiden 0..350V  en 2x35V, voedingen, met enkel buffer condensatoren. 
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6 Software: Windows GUI 
 
6.1 Inleiding  
Mijn ontwerp is onder te verdelen in 3 stukken, te weten een stuk PC (software), een stuk embedded en een 
hardware stuk. Dit hoofdstuk gaat over het PC software stuk. De PC is niet meer uit ons dagelijkse leven weg te 
denken. Zowel thuis niet als ook op het werk niet. De enige concurrentie die de PC momenteel en noemenswaardig 
ondervindt komt van Apple en Unix. Maar vergeleken met de PC zijn het maar relatief kleine spelers. De PC kent 2 
dominante besturingssystemen te weten Windows en Linux. Hier weer is het marktaandeel van Linux te 
verwaarlozen t.o.v. Windows. Windows kent een lange geschiedenis van versies die steeds weer beter en groter en 
complexer werden. Voor 1995 was er Windows 3.11 (for workgroups) Een 16 bits besturingssysteem. In 95 stond de 
wereld van de thuisgebruiker op zijn kop met de komst van Windows 95. Een full multimedia experience draaiend op 
een 32 bits instructieset, geprogrammeerd in C++. De bedrijfstandaard verscheen in 96: Windows NT 4.0, die niet uit 
het niets kwam vallen maar waarvan ook al eerdere versies waren verschenen, zonder ze allemaal te willen 
benoemen. In 98 verscheen Windows 98, met voor de thuisgebruiker minder blauwe schermen tot gevolg en 
eindelijk met voor het eerst USB ondersteuning. in oktober 2001 werd Windows XP geïntroduceerd de eerste NT 
versie voor de thuisgebruiker. Momenteel is Windows XP de meest gebruikte Windows versie zo niet in de home 
dan wel in de professional editie. Er is nog een Windows Server 2003 op de markt gekomen, maar dat was enkel 
een additie van wat server functionaliteit op de al bestaande XP professional versie. Het is dan ook voor velen een 
met smacht wachten op de nieuwe versie die sinds kort in de schappen ligt: Windows Vista. 
 
Na deze beknopte geschiedenis van Windows, wil ik er verder op wijzen dat mijn programma voor Windows XP 
geschreven is. Ik heb het programma maar summier op Windows 98 getest en het lijkt er wel op dat het er op draait. 
Toch heeft mijn keus voor een op XP draaiend programma een enorme reikwijdte, een reikwijdte die met een keus 
voor een andere Windows versie of een andere architectuur of besturingssysteem nooit bereikt had kunnen worden. 
Wanneer de keus voor een besturingssysteem is gemaakt, kan men op zoek gaan naar de juiste keuze voor een 
programmeertaal. Voorop, ik wilde een Rapid development omgeving en ik wilde een grafische, lees muis 
bestuurde, bediening voor mijn programma. Dat ik daarnaast ook beter thuis ben in de talen C en C++ dan in welke 
andere programmeertaal dan ook, deed Rapid development Compilers in andere talen afvallen. (Visual Basic en 
Delphi) Er bleven daardoor eigenlijk maar 2 ontwikkelomgevingen over: Microsofts Visual Studio en Borlands C++ 
Builder. Na al eens kennis gemaakt te hebben met Borland's C++ Builder tijdens de opleiding, was ik eigenlijk van 
meet af aan al verkocht. Die instap in C++ Builder was destijds dermate prettig dat ik nu niet meer anders zou willen. 
Ook het grote schare aan programmeurs die Borland een warm hart toe dragen, heeft zeker meegewogen. Zij zijn 
het die de functionaliteit van een programmeeromgeving verder uitbouwen, en die anderen daar belangeloos van 
laten mee profiteren. Ook ik heb van hun verdiensten gebruik gemaakt om te komen tot mijn programma. Om te 
kunnen communiceren met mijn embedded bordje maak ik gebruik van een FTDI chip die met zijn bijbehorende 
driver, een USB poort verandert in een (virtuele) seriële communicatiepoort. U zult vast ook wel weten dat de seriële 
communicatiepoort onder laptops een schaars goed is geworden, maar dat ze wel vaak de nodige USB 
aansluitingen bezitten. Erg leuk van de driver van de FTDI chip is dat Windows hem gewoon ziet als seriële 
communicatiepoort. Laat nu een Borland ontwikkelaar juist voor seriële communicatiepoorten de nodige 
functionaliteit hebben geschreven. Dan nog een ander iets: Wat als je i.p.v. een schuifbalk zoals Windows er zo 
velen kent, je een draaiknop wil? Of nog iets: Stel ik wil mijn waardes niet weergeven als een simpele tekst in een 
label, maar het zou zo sierlijk zijn om dit LED-display-achtig te doen in je software… Ja ook dan schieten 
ontwikkelaars je te hulp en al even belangeloos en vrij te gebruiken is hun bijdrage in je eigen softwareontwerp. Wat 
dan aan werkzaamheden over blijft, want deze functionaliteit krijg je al gratis aangeboden, is het nadenken over en 
werken aan je eigenlijke ontwerp zelf: Hoe vertel ik de embedded controller wat hij dient te doen. Het oog wordt dus 
gestreeld, de bediening is fraai en de communicatie is geregeld, slechts de rest is aan jou: Dat is Rapid. 
 
Opgemerkt nog slechts dit: Zoals ik al in mijn project aanpak melde, dit is een proof of concept opdracht, het 
onderzoekt de mogelijkheid om vanuit de theorie tot een werkende schakeling te komen, die voldoet aan zoveel 
mogelijk gestelde eisen. Hierdoor is de error handling van mijn software verre van perfect. Er zijn toestanden te 
bedenken waarop de software foutmeldingen genereert die niet afgevangen zijn.  
 
Wat volgt zijn een introductie over Borland's C++ builder, een verhaal over CPort en een verhaal over JVCL. Daarna 
presenteer ik dan mijn gebruikersinterface. 
  
6.2 C++ Builder 6  
In de bovenstaande inleiding heb ik al iets verteld waarom ik voor Borland's C++ Builder versie 6 ben gevallen. Ik 
kan er in de mij lekker liggende taal C++ eenvoudig een grafische gebruikersinterface mee maken. Deze 
gebruikersinterface zal ik zo meteen introduceren. Hier wilde ik eigenlijk iets meer vertellen over C++ Builder 6. Maar 
ik heb dat verhaal ondergebracht in de bijlage, achteraan in dit document, blz. 3 en verder: Een korte inleiding 
Borland's C++ Builder 6.  
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6.3 CPort  
De Dejan Crnila's ComPort library versie 3.0 kent een 6 tal componenten  die na het doorlopen van de installatie .txt 
file netjes worden toegevoegd aan het componenten pallet. 
Dit zijn:  

• ComPort 
• ComDataPacket 
• ComComboBox 
• ComRadioGroup 
• ComLed 
• ComTerminal 

 
Van al deze hierboven opgesomde componenten heb ik slechts een component gebruikt en wel de (hoofd) 
component ComPort. Alle gewenste functionaliteit zit al in deze component. De instellingen van iedere seriële 
communicatiepoort zijn toegankelijk via de aanroep van een menu en wel met de code: ComPort-
>ShowSetupDialog(); Het wijzigingen van de niet standaard baudrate kan met ComPort->CustomBaudRate= 
[Integer_number_value] worden ingesteld. Data kan gemakkelijk worden weergegeven in ieder willekeurig 
memoveld door de code :   ComPort->Read(Character,Count=1),  
en data kan al even gemakkelijk verstuurd worden door de code: ComPort->Write(Character,Count=1) op de juiste 
plek in je programma neer te zetten. Al deze functionaliteit wordt dus ingebracht door slechts een enkel componentje 
(Comport) te plakken op je form. Heerlijk toch! 
  
6.4 JVCL  
Over de Jedi Visual Component library het volgende en dit is wat ze er zelf over zeggen: 

 

The JEDI Visual Component Library (JVCL) consists of a large collection (currently ca 500) visual and non-visual 
components which can be instantly reused in your Delphi, Kylix and C++ Builder projects. 

 

The library is built upon code donated from the JEDI community. It is reformatted to achieve a common look-and-
feel, tested, documented and merged into the library. The library is grouped into several categories such as 

Enhanced Standard, Visual, Non-Visual, Data Aware and many, many more. The library is released to the public 
under the terms of the Mozilla Public License (MPL) and as such can be freely used in both freeware, shareware, 

open source and commercial projects. 
 

Source code files included in the JVCL have a header which explicitly states the license (as is required). However, 
unless noted otherwise, all files, including those without an MPL header, are subject to the MPL license. 

 

Hun homepage wat betreft de Borland tak van sport: http://homepages.borland.com/jedi/jvcl/ 
Zoals gezegd het voert wat ver om al de 500 extra componenten toegevoegd aan het componentenpallet van 
Borland C++ Builder 6 stuk voor stuk te behandelen. Laat ik me daarom beperken tot de 2 voor mij belangrijkste, te 
vinden onder het tablad (na installatie) HMI: 

• JvSegmentedLEDDisplay 
• JvDialButton 

JvSegmentedLEDDisplay oogt voor de gebruiker als een LED-display zoals hij/zij die kent van de oude 
videorecorder of de wekkerradio. Het zijn als het ware aan elkaar te koppelen 7 segment-LED-displays die de 
getallen 0 tot 10 prachtig weergeven door een aantal of alle van de 7 LED's te doen oplichten. je kunt er heel simpel 
een tekst aan toe verwijzen en deze wordt dan netjes weergegeven alsof de LEDdisplays oplichten. 
De JvDialButton is een draaiknop. Met de muis kun je hem in iedere positie draaien. Hij heeft een instelbaar dood 
gebied, en het aantal integer waardes die coderen voor de positie is ook in te stellen. Dit oogt wat elektrotechnischer 
dan een standaard Windows schuifbalk. 
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6.5 Software omschrijving Windows GUI 
 
6.5.1 Inleiding 
De software die ik voor de Windows XP PC geschreven heb valt uit een in een drietal stukken. Ik heb een losstaand 
terminal programmaatje geschreven, ik heb een programma geschreven dat direct en continue commando's stuurt  
naar de  HCS12, en zo de PWM kanalen meerdere malen per seconde voorziet van een waarde. Dit is als het ware 
een vorm van “real time” DC motor sturing. Als derde stuk heb ik een programma geschreven waarin zowel voor het 
DC als het AC Verhaal met een druk op een verzend knop een nieuwe waarde wordt doorgegeven aan de controller. 
Ook kan in dit laatste stuk software de RTI tijd met een factor 100 worden terug gebracht en kan de in de controller 
aangemaakte tabel terug ontvangen worden via de USB naar de PC en in een los venster worden bekeken. De 
eerste 2 stukken zijn onafhankelijk van het derde stuk software, maar ze zijn als onderdeel van het derde stuk 
software wel oproepbaar. Ik zal nu uitgebreider in gaan op de 3 stukken software. De samenhang laat het 
onderstaande plaatjes zien (De hardware matige samenhang presenteer ik in de nog te volgen paragraaf 6.6) : 

 
Figuur 6.1: Samenhang tussen de 3 geschreven C++ builder 6 programma’s 
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6.5.2 Het terminalprogramma Terminal.exe 
Het programma Terminal.exe, geeft inzicht in de communicatie tussen de HCS12 en de PC. Het toont in een 
memoveld de binnen gekomen karakters en in een ander memoveld toont het de verstuurde karakters. Natuurlijk 
zijn er twee buttons aanwezig die ieder de inhoud van het betreffende memoveld wissen. Karakters versturen kan op 
2 manieren. Er is de mogelijkheid een ASCII karakter in te geven, maar met een schuifbalk kan ook een 
hexadecimale waarde tussen 0x00 en 0xFF worden verstuurd. Natuurlijk zijn er ook instellingen te maken aan de 
seriële communicatiepoort: Parity, baudrate, databits etc. De baudrate kan zelfs per integer waarde worden 
aangepast, waardoor er eenvoudig afgeweken kan worden van de gangbare baudrates (Optie, CustomBaudrate). 
Natuurlijk dien je om te kunnen communiceren wel even connectie te maken met de controller. (pull down menu 
optie met vinkje). Een screenshot: 

 
Figuur 6.2: Screendump van de forms van het C++ builder 6 programma Terminal.exe 

 
 
De werking van Terminal.exe in iets meer dan een zin: 
Dit programma houdt het ingaande en uitgaande verkeer van een geselecteerde comport in de gaten alsook kunnen 
er karakters worden verstuurd. De karakters kunnen ingevoerd worden als ascii of als hex waarde. 
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6.5.3 Het DC Flow programma DCFlow.exe 
Het DCFlow.exe programma maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van een send button, een DC motor te 
besturen. Enkel door het draaien aan de Jdailbutton wordt enkele malen per seconde de waarde van de draaiknop 
verstuurd naar de HCS12. Dit programma heeft in de huidige opzet wel een nadeel: Wanneer de waarde niet is 
veranderd, dan wordt toch de waarde opnieuw verstuurd. In een volgende versie, anders dan binnen deze proof of 
concept setting, valt hier nog wel wat eer te behalen. Natuurlijk kent ook dit programma de mogelijkheid om 
parameters van de seriële communicatiepoort te wijzigen, en dien je ook hier een connectie te maken. Een 
screenshot: 

 
Figuur 6.3: Screendump van de forms van het C++ builder 6 programma DCFlow.exe 

 
 
De werking van DCFLow.exe in een zin:  
Na connected te zijn kan de DC motor aan en uit gezet worden, staat deze aan dan kan met de dialbutton traploos 
de motor linksom als rechtsom worden bediend van 0 tot 100% duty. 
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6.5.4 Het ACDCStepping.exe Programma 
Het ACDCStepping.exe programma is eigenlijk het hoofd programma, door de aanwezigheid van tabbladen is het 
uitermate geschikt om nog verder te worden uitgebreid (met nog niet geïmplementeerde motorentypen). Op dit 
moment zijn er al een drietal tabbladen aanwezig. Het eerste tabblad heeft veel overeenkomsten met het DCFlow 
programma. Logisch want het kan met het intoetsen van de send button, karakters versturen die staan voor het Duty 
percentage van de PWM uitgang van de controller. Het 2e tabblad geeft de gebruiker de mogelijkheid om een 
frequentie te “draaien” en te versturen. Dit kan hij echter niet zomaar: Hij dient eerst met een radiobutton een bereik 
te kiezen, waarmee hem tevens verteld wordt in hoeveel Duty steps er van 0 naar 100% wordt gegaan (256, 128, 
64, 32, 16, 8, 4 steps). 4 steps betekend dan dat de HCS12 in 4 stappen van 0 naar 100% Duty gaat: 0, 25, 50, 75 
en 100%. Hiervoor geldt: Hoe kleiner het aantal steps, hoe hoger de door de gebruiker gewenste frequentie. Door 
dus een bereik te kiezen met de radiobuttons is het mogelijk een fijnafstemming van de frequentie te maken met de 
aanwezige draaiknop. De zo ingestelde frequentie wordt dan met het indrukken van de Send AC button naar de 
controller gestuurd. het 3e tabblad geeft de mogelijkheid om de RTI (Real Time Interrupt) te veranderen. Normaal is 
de RTI: 15,125 khz, maar met 1 v.d. 2 radiobuttons kan deze worden ingesteld op 15,125 hz. Met een andere 
radiobuttongroup is het terugsturen van de door de HCS12 gemaakte integer tabel aan en uit te zetten. Hiervoor kan 
via de menubalk een receive memovenster worden opgeroepen, waarin tevens het totaal aan steps per periode 
wordt berekend en weergegeven. Natuurlijk moet er ook in dit programma een connectie gemaakt worden, en zijn 
de parameters van de seriële communicatiepoort weer in te stellen via een dialoogscherm. De Custombaudrate kan 
weer in een apart scherm worden ingesteld. Ook voor dit programma, net als voor de andere 2 subprogramma's, 
geldt: We willen hier een proof of concept leveren, niet een afgerond marktklaar product. Er valt zeker wel wat 
verbetering aan te brengen in een aantal onvoorziene situaties en in error handling. Ook zou in een eindproduct wat 
functionaliteit wat meer onder water mogen verdwijnen, geheel volgens het KISS principe. (Keep It Simple Stupid). 
Een screenshot: 

 
Figuur 6.4: Screendump van de forms van het C++ builder 6 programma ACDCStepping.exe 

  
De werking van ACDCStepping.exe in iets meer dan een zin: 
ACDCStepping.exe kan de vorige twee executables starten. Maar kan zelf zowel een DC als AC motor aansturen. 
Dit is dmv het versturen van een enkele opdracht per indruk van een button (niet contiue data stroom). Ook kan men 
van de HCS12 de berekende integer tabel opvragen en is het mogelijk de RTI interrupt met een factor 100 te 
vertragen… 100Hz sinus -> sinus 1Hz. 
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6.6 UML Windows GUI 
Dit is de eerste keer in mijn verslag dat u iets leest over UML. UML staat voor Universal Modeling Language en het 
is een manier om met name software projecten beter en leesbaarder te presenteren, maar ook vergemakkelijkt het 
het ontwerpproces en de definiëring. Een UML omschrijving kent een aantal onderdelen, te weten: 
 

• Klassendiagram 
• Case diagram 
• Componentendiagram 
• Gebruiksdiagram 
• Toepassingsdiagram 
• Volgordediagram 
• Activiteitendiagram 
• Correlatiediagram 
• Statusdiagram 

 

Niet al deze UML diagrammen maken deel uit van mijn UML beschrijving. Ik heb gekozen voor de hoogst 
noodzakelijke. Wat ik wel opgenomen heb in mijn UML omschrijving zijn: Het case diagram, het 
componentendiagram op niveau van de forms d.m.v. screendumps, het Klassendiagram en afwijkend van UML, de 
flowdiagrammen van alle functies. Het gebruiksdiagram wil ik u hier opnieuw presenteren: 

 
Figuur 6.5: UML Gebruikersdiagram of Hardwarematige project layout 

 
 
Wat dit diagram voorstelt is duidelijk te herkennen. Het is een grafische weergave van alle project onderdelen, en 
hoe deze met elkaar verbonden zijn. Het hele project in een oogopslag, onderverdeeld naar eigenschap/kenmerk. 
Dan terug naar de andere UML diagrammen: Het case diagram geeft een overzicht van hoe de gebruiker een 
interactie aangaat met het systeem. Het component diagram, geeft de componenten van een ontwerp weer. Ik heb 
er voor gekozen om alleen de hoofdcomponenten weer te geven: de forms en wel door ze te presenteren in de vorm 
van screendumps. Het klassendiagram laat de functionaliteit van de gebruikte klassen zien en hoe die klassen zich 
t.o.v. elkaar verhouden. De flowdiagrammen laten de code zien van een enkele functie in de vorm van een 
schema/diagram. Dit laatste is voor een getraind oog veel overzichtelijker dan door de code heen te moeten 
snuffelen. Tot slot presenteer ik ook de .cpp en .hpp files in een  .PDF document. Maar ook de projecten zelf zijn als 
zip-bestandje toegevoegd op de cd. Dit zodat iemand ze zelf kan compileren en wijzigen mits hij/zij natuurlijk de 
compiler addities heeft geïnstalleerd (JVCL3000, CPort30) en de juiste versie heeft van C++Builder (versie 6). Aan 
een builder versie kan ik u niet helpen, maar de JVCL library alsook de CPort library zijn terug te vinden op de cd. 
Overigens zijn  voor alle drie de deelprogramma's de UML diagrammen, de code .pdf en zelfs de projectfiles terug te 
vinden op de cd: ACDCStepping.exe, DCFlow.exe en Terminal.exe. Een gecompileerd geheel (excecutable) van 
deze drie programma's staat eveneens als zip op cd, met de dependencies er bij ingesloten.  
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Deze excecutable dient uitgepakt te worden in de folder C:\ACDCStepping, want anders werken de aanroep naar  
DCFLow.exe en Terminal.exe vanuit ACDCStepping.exe niet. (Het ontbrak me aan tijd dit eleganter op te lossen) 
 
Over mijn UML verhaal dan nog dit: 
Omdat de code wekenlang bijna dagelijks werd heruitgevonden dan wel werd herschreven gaande het project en 
deze opdracht uitgaat van het proof of concept idee, heb ik me in tegenstelling tot de norm (eerst een opzet te 
maken al dan niet in UML) meteen op het programmeren gestort. Zo zijn mijn flowdiagrammen eigenlijk via reverse 
engineering verkregen: eerst de code en dan met een handig programma de functie flowdiagrammen. De code is 
hierdoor dan ook zeker nog niet af en verre van perfect. Zo weet ik dat er eigenlijk nogal wat error handling 
geprogrammeerd had moeten worden voor een aantal exceptions. Maar ik pretendeer dan ook niet, vooral niet 
vanwege een tekort aan tijd en de nogal grote projectomvang, het bèta stadium van dit ontwerp te zijn ontstegen. De 
documenten waarover ik hierboven al sprak in tabelvorm:    
 

 ACDCStepping.exe DCFlow.exe Terminal.exe 
UML UML_ACDCStepping.pdf UML_DCFlow.pdf UML_Terminal.pdf 

Code Code_ACDCStepping.pdf Code_DCFlow.pdf Code_Terminal.pdf 
Project ACDC.zip DCFlow.zip Terminal.zip 

Executable ACDCStep_Setup.exe   
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7 Software, embedded: Freescale HCS12   
 
7.1 Inleiding 
Freescale was vroeger een onderdeel van Motorola, maar is inmiddels verzelfstandigd. Motorola heeft in de loop der 
jaren een enorme reputatie opgebouwd, wat hun processors en controllers betreft. De eerste Apple Mac's waren er 
al mee uitgerust, en menige auto op de weg zou nooit starten zonder zijn Motorola chip. De HCS12 is eigenlijk ook 
voor deze laatste markt bedoeld: Als motormanagement hart. Ik wil hier in het verslag niet al te uitgebreid ingaan op 
de toverkunsten van deze controller. Hierover heb ik uitgebreid geschreven in de bijlage: Software used. (Aan het 
einde van dit document gevoegd. Specifiek: blz. 14 t/m 21, Korte toelichting over de HCS12, MC9S12DP512) 
  
7.2 Imagecraft Compiler  
Om een HCS12 te kunnen programmeren heb je een crosscompiler nodig. ICC12 van Imagecraft is zo'n compiler. 
Natuurlijk zijn er meerdere, en misschien ook wel betere. Denk aan Codewarior van Freescale zelf, maar ook aan 
een GCC porting (GNU compiler van Linux). Dat de keus toch gevallen is op ICC12, is mede dankzij zijn redelijke 
prijs, maar toch vooral om zijn perfecte samenwerking met de NoIce in-circuit debugger en de ComPod12 serieel 
naar BDM omzetter. Hoe ICC12 er uit ziet en enkele van de fijne kneepjes staan uitgelegd in de bijlage aan het eind 
van dit document: Software used (blz 6 t/m 9, Korte toelichting over gebruikte Software ICC) 
 
7.3 NoIce Debugger & ComPod12   
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Zonder NoIce en de ComPod12, was het programmeerproces van de HCS12 
niet zo voorspoedig verlopen. De HCS12 beschikt over een BDM poort. De ComPod12 ontvangt via de seriële 
communicatiepoort zijn commando's van het programma NoIce en zet deze om in BDM commando's voor de 
HCS12. Dit betekend dat ik echt de complete controle heb over mijn embedded programma en de programma flow 
wanneer ik dit aan het testen / ontwikkelen ben. Hoe dat werkt staat ook weer uitgelegd in de bijlage aan het eind 
van dit document: Software used (blz 10 t/m 13, Korte toelichting over gebruikte Software NoIce) 
 
7.4 HCS12 developer board 
Dan hier een foto gemaakt van het ontwikkelbordje van http://Elektronikladen.de. 
 

 
Figuur 7.1: foto HCS12 developer board, elektronikladen.de 

 
Er is voor een kant en klaar bordje gekozen, omdat dit de ontwikkelingstijd van het ontwerpen enorm heeft 
bespoedigd. Denk allen maar eens aan EMC problematiek, die een zelf gemaakt bordje vast over zich af had 
geroepen. Zoiets zou altijd nog in een later stadium kunnen. Natuurlijk zegt een foto niet alles… op mijn cd staat dan 
ook het schema van het bordje: hcs12tbv100_schema.pdf Ook de gebruiksaanwijzing van het bordje staat op de cd: 
hcs12tbv100_manual.pdf 
 
Handig aan het bordje zijn de pinheaders waarmee vrijwel alle pinnen van de processor  toegankelijk zijn. Op het 
ontwikkelbordje is het type MC9S12DP512 HCS12 geplaatst. 512 staat voor het aantal kbyte flash on board 
(512kyte).  
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Dit is wel wat overdreven voor mijn applicatie, en wanneer het in de toekomst van een zelfgemaakte PCB komt, dan 
is dit iets waar eventueel een eenvoudiger type en dus een goedkopere processor voor in de plaats kan komen. 
(Momenteel gebruik ik met mijn programma 4k eeprom, en 14 kbyte ram. Dit wil wel in een 16k flash window 
passen.) 
 
7.5 IIC Display  
Om enig idee te hebben of de controller doet wat hem gevraagd wordt, anders dan met de NoIce debugger, heb ik 
gekozen voor een display. Het gekozen display is zowel via RS232 aan te sturen als ook via IIC. Ik heb hiervoor 
gekozen omdat dit zorgt voor een minimale overhead van de processor. Enkel af en toe een karakter versturen naar 
IIC, is voor de HCS12 veel minder belastend dan alle controlesignalen te moeten verzorgen van b.v. een parallel 
aangestuurde LCD. Waarom dan niet RS232? Dat had achteraf ook wel gekund. Maar ik zat/zit een beetje omhoog 
met de bootloader die al één v.d. 2 SCI poorten (mis)gebruikt. De andere SCI poort wordt weer gebruikt om via de 
Serieel/USB module met mijn programma op de PC te communiceren. Tijdens ontwikkelen was er dus het probleem 
dat de beide SCI poorten van de HCS12 bezet waren. Even daargelaten dat ik met de compod12 de bootloader 
overrule, en dus deze SCI poort niet echt gebruik. Maar dat de bootloader geheugenresistent is, heeft een niet te 
onderschatten voordeel: De bootlader verplaatst namelijk de interrupttabel naar ram, en dat is iets waar ik met mijn 
programma dankbaar gebruik van maak. Een plaatje om nog meer argumenten aan te kunnen voeren voor de keuze 
voor deze LCD module: 
 

 
 

Figuur 7.2: Uit LK162-12_220.pdf: Matrix Orbital LCD Backplane 
 

Naast de duidelijk herkenbare RS232 aansluiting, is ook de rode aansluiting voor de IIC duidelijk herkenbaar. Maar 
de module heeft nog meer pinnen, namelijk een 2x7 pins header. Deze pinheader kan gebruikt worden als general 
input/output. Dan zou ik dus 7 outputs hebben die ik met IIC kan aansturen, maar ik kan evengoed aan deze 7 
general i/o pinnen een 3x4 keypad hangen: Een klein toetsenbordje dat via IIC naar de processor data terugstuurt 
en wel op incomming interrupt basis. Dus ook met een eventueel aan het LCD  aan te sluiten 3x4 keypad is er in 
een minimale processorlast voorzien. (De processor zou anders regelmatig een poort moeten pollen waarachter zich 
dan de keys bevinden, dit weer wanneer je niet bereidt bent een externe interrupt pin op te offeren. Een pin waarvan 
je niet weet of je hem achteraf niet toch liever ergens anders voor gebruikt zou willen hebben)  
Op de cd is de handleiding te vinden van deze LCD module: LK162-12_220.pdf 
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7.6    FTDI  USB/SCI interface 

 
De kern van deze interface wordt gevormd door een FTDI chip. Het voert wat ver om op alle details in te gaan, maar 
met deze chip is het mogelijk een USB signaal om te zetten in een SCI signaal. Het is zelfs mogelijk om er een 
volwaardige seriële communicatie mee op te zetten. Zelfs van een BitBang mode (8 bits parallel out / 3 Mbit) is deze 
chip voorzien. Belangrijk hierbij is natuurlijk het PC verhaal. Het is mogelijk om uit 2 drivertypen te kiezen. De ene is 
handig om zijn eenvoud de andere driver biedt weer meer low level functionaliteit. Dank zij de ComPort 
componenten in C++  Builder6 was het mogelijk om te kiezen voor eenvoud. De virtuele seriële communicatiepoort 
driver. Windows herkent dan de module zodra deze aan de USB bus wordt gehangen als zijnde een gewone, zij het 
virtuele, seriële communicatie poort. In apparatenbeheer verschijnt er dus bij ports (COM & LPT) in de device 
manager een seriële communicatiepoort bij, ter illustratie een screendump: 
 

 
 

Figuur 7.3: Apparatenbeheer in Windows: COM3, USB serial Port 
 

Deze FTDI chip wordt met die handige VCP driver dus probleemloos als een volwaardige seriële communicatiepoort 
gezien, en zo ook in mijn eigen programma, weer dankzij de ComPort library.  
 
Het waarom van een USB naar serieel module? Nou, veel laptops hebben tegenwoordig geen seriële communicatie 
poort meer. Dan wordt het zelfs een noodzaak. Maar ook tijdens het ontwikkelen heeft de ComPod12 een seriële 
poort in gebruik voor zijn BDM in circuit debugging verhaal. Wie heeft er tegenwoordig nog de luxe van 2 Seriële 
poorten in zijn moderne systeem? 
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7.7    Software omschrijving  
De embedded software, vertaalt commando's die via de USB en dus de FTDI chip binnen komen op de SCI1 
ingang. De embedded software zorgt dan afhankelijk van de inkomende commando’s voor een gewenst signaal op 
de PWM uitgangen. Op dit moment zijn die commando's onder te verdelen in 3 groepen. Er zijn DC commando's, er 
zijn AC commando's en er zijn settings commando's waaronder een Reset commando. Al deze commando's komen 
bit voor bit binnen op de SCI1 poort en wanneer alle bitjes van een character zijn ontvangen dan genereert SCI1 
een interrupt. De SCI1 interrupthandler "weet" waar hij zich bevindt in het programma en controleert of het 
inkomende commando past binnen wat de interrupthandler verwacht.  
Ter illustratie: Wanneer ik een rechtsomdraaiend DC signaal van 50% Duty wil, dan bestaat het commando voor 
deze gewenste uitvoer uit 2 karakters. Het eerste karakter verteld de SCI interrupthandler dat we een DC verhaal 
willen en het zelfde karakter verteld ook welke kant we op zouden willen draaien. Dit karakter wordt gevolgd door 
een 2e karakter dat de hexadecimale versie van de Duty periode bevat (b.v. 0x80 = 50%) Zo kent dit DC verhaal dus 
links en rechtsom ieder 256 dutysteps. Dan nu een presentatie van alle eerste karakters, en dus de eigenlijke 
commando's die de HCS12 via de SCI1 interrupt kan binnenhalen: 
 

0x00 Stop mode, geen signalen op de PWM uitgangen (reset) 
0x05 Stel de RTI tijd in op 15,625 Hz 
0x10 Stel de RTI tijd in op 15,625 Khz  

(Tevens de maximale snelheid van de RTI, dit is ook de halve snelheid van de PWM kanalen, hierdoor zijn 2 PWM pulsen 
gelijk aan de waarde 1 in de integertabel) 

0x20 Disable het versturen van de AC integer tabel naar de PC 
0x25  Enable het versturen van de AC integer tabel naar de PC 
0x55 Enable AC mode: Er volgt een reeks AC Karakters, 4 cijfers van 0..9, samen b.v.: 123,4 hz. 
0x52 Enable DC mode: Er volgt een DC karakter met Duty 0..256, 0x00..0xFF rechtsdraaiend 
0x4C Enable DC mode: Er volgt een DC karakter met Duty 0..256, 0x00..0xFF linksdraaiend 

Alle andere karakters als eerste karakter zorgen er voor dat de uitgang reset, en dat de  
RTIInterrupthandler terugkeert naar modus: ontvang 1e karakter) 
 

Er zijn in de bovenstaande opsomming een 3 tal karakters, codes, die vervolg karakters kennen: 0x52, en 0x4C 
kennen een vervolgkarakter dat direct codeert voor de DC Duty, bij 0x55 zijn er 4 erop volgende karakters die altijd 
de hexadecimale waarde 0..9 hebben en die volgens: cijfer1*100, cijfer2*10, cijfer3*1, cijfer4/10 worden 
samengesteld tot een 4 cijferig float getal b.v. 123,4 . Deze 4 cijferige floating point value staat dan voor de 
gewenste Hertzen. Deze float wordt dan gebruikt om samen met een floating point sinus coderingstabel een integer 
tabel te berekenen en deze integertabel staat dan weer voor de verschillende tijden die in een zekere Dutystep 
gestaan moet blijven, om zo tot een kwart sinus te komen (meer uitleg over deze manier van tabelleren is te vinden 
in de voorgaande paragraaf 2.4.4 Mijn methode om te komen tot tabellen). Na het berekenen van de integer tabel 
wordt de RTI interrupt gestart. Door deze interrupt komt het programma op gezette tijden in de integertabel terecht, 
en wordt er gekeken of er al iets aan de Duty moet worden veranderd (een duty step verhogen of verlagen) of dat hij 
slechts een tellertje dient op te hogen. (een tellertje dat weer op nul wordt gezet bij verhoging of verlaging van de 
duty) Natuurlijk wordt er op cruciale momenten ook een nieuwe tekst naar de LCD gestuurd, en wel als de DC Duty 
veranderd ,de AC frequentie veranderd of wanneer er een Reset karakter is ontvangen. Wat ik trouwens niet heb 
vermeld in mijn paragraaf 2.4.4 Mijn methode om te komen tot tabellen is dat de integer tabel statisch van aard is. 
Met een maximale resolutie van 256 steps, is er dus een statische tabel in het geheugen aangemaakt voor 256(+2) 
integer waarden. Omdat de resolutie niet altijd maximaal zal zijn en dat weer door een relatief hoge gewenste 
sinusfrequentie, kan het zijn dat minder dan 256 plekjes in de tabel worden ingenomen.(128, 64, 32, 16 ,8 ,4 (allen 
+2)) Ik heb wel onderzocht om de tabel aanmaak dynamisch op te lossen, maar dit is me niet gelukt. Ik gaf de moed 
het dynamisch te doen al helemaal op toen ik op een embedded forum las dat het gebruik maken van dynamische 
geheugen allocatie in embedded systemen echt not done is. De kans dat garbage het kleine gereserveerde 
geheugengebied doet vollopen is immens groot (Om over de daarop volgende overflow errors maar te zwijgen). Het 
vertraagt tevens het programma verloop enorm. Rest mij alhier nog te vertellen dat tijdens het starten van mijn 
programma de nodige initialisatie plaatsvindt van de verschillende hardware modules.  
 

 
7.8    UML   
Wil u wat meer informatie over UML dan verwijs ik graag terug naar hoofdstuk 4.5 UML, het UML hoofdstuk van de 
het in C++ Builder6 geschreven deel van mijn project. Hier wil ik slechts melden dat ik in mijn embedded verhaal  de 
volgende onderdelen van de UML beschrijving heb uitgewerkt: Het case diagram & de flowdiagrammen. Een 
Classdiagram, is niet zinnig, omdat ik niet met een object georiënteerde taal aan de slag ben gegaan. Ik heb voor 
mijn embedded deel gebruik gemaakt van de taal C. C is geen object georiënteerde programmeertaal, maar wel een 
low level hogere programmeertaal. Het kent geen classes. Screendumps zijn ook al even onzinnig voor een 
embedded programma. U kunt de (uitgeklede) UML beschrijving, maar ook de andere hierboven genoemde 
documenten terugvinden op de cd. De UML beschrijving heet UML_HCS12.pdf. De programma code is opgedeeld 
in een header pdf bestand en een code pdf bestand, te weten HCS12_Header.pdf en HCS12_Code.pdf. Ook het 
register bestand, gebruikt door ICC12 is toegevoegd, ter compatibiliteit met andere compilers: 
HCS12_Register_h.pdf. Natuurlijk zijn ook de projectfiles zelf toegevoegd namelijk als zipfile met de naam: 
HCS12code&s19.zip  
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8 Proeven, Metingen en simulaties 
 
8.1 Proeven 
 
8.1.1 DC Motor 
Van de experimenten met het 12 Volts DC motortje heb ik geen plaatjes. U zult me op mijn woord moeten geloven, 
maar met zowel de Halve H-brug alsook met de volle H-brug waren er geen problemen. De 12V DC motor kon  
traploos vanuit de pc bediend worden met het programma DCFlow.exe. Dit leek veel belovend, maar grotere 
inductiviteiten en hogere spanningen zouden nogal wat roet in het eten gooien. 
 
8.1.2 AC Motor Lineaire Belasting 
Hieronder een foto  van een scope plaatje, gemaakt van een Volle H-brug in actie met een Lineaire (Ohmse) 
belasting. De scope toont zowel de stroom als de spanning, d.m.v. een aangesloten geïsoleerde meetconverter. Dat 
de plaatjes iets dansen is het gevolg van de (foutieve) AC instelling op de scope. 

 

 
Figuur 8.1: foto genomen van een niet inductieve last met aangeboden PWM AC vorm. 

 
Mooi is te zien dat de pulstreinen een redelijk op een sinus gelijkende vorm hebben. Wat wel opvalt hier, is dat de 
opgaande sinus iets langer duurt dan een afgaande sinus de 2 kwarten van een halve sinus zijn dus niet 
symmetrisch. Ik heb er lang over nagedacht welk effect hierachter zat. Misschien dat de kunstgreep die ik heb 
toegepast om het te verhelpen een deurtje naar een verklaring openzet: Mijn sinus bestaat uit 4 delen, een positief 
op, een positief neer, een negatief op en een negatief neer deel. De 2 neergaande delen lijken korter van duur. Door 
nu in de embedded code, de teller die door de tabel loopt niet op 1 te initialiseren, maar door deze op nul te 
initialiseren in de neergaande delen, heb ik de symmetrie aardig kunnen herstellen. Met dit kunstgreepje in mijn 
achterhoofd, denk ik dan ook dat hier in de vertaling van C naar assembly in het ene geval een post increment en in 
het andere geval een pre increment worden gebruikt. Dit is raar, want wanneer je de C code ziet, zou je verwachten 
dat in beide gevallen (opgaand, afgaand) de omzetting naar assembler het zelfde zou zijn.  
 
Al met al is het me toch aardig gelukt om m.b.v. PWM  op sinussen gelijkende signalen te maken van 1 tot 320 
Hertz. Zij het met een kleine aan de resolutie gerelateerde afwijking, die vooral zijn oorzaak heeft in de afronding 
naar gehele integers in mijn integer-tabel. 



E.J.H.M. Halmans Universele Motor Driver Afstudeerverslag  

 
Blad 49 / 77. 

 
8.1.3 AC motor Inductieve belasting 
De problemen met mijn opstelling begonnen pas echt vervelend te worden toen aan de H-brug een zwaar inductieve 
last werd gekoppeld (15 mH 500 Ohm). Toen rezen de haren me waarlijk te berge. Ik heb geen scope plaatje van 
wat er te zien viel, maar ik heb het wel even schematisch weergegeven in een grafiek: 
 

 
 

Figuur 8.2: gedempte slingering bij uitschakelen IGBT en met inductieve last 
 
We volgen even de blauwe lijn: Na een pulsduur met een Duty van 15 % schakelt de IGBT uit. Dit zorgt ervoor dat 
de oscilloscoop dan de bovenstaande blauwe lijn registreert! Eerst een heel enge undershoot en dan verder een 
overshoot enz. Een uitdempende trilling rondom de nullijn die met 2 e-machten lijkt vast te liggen (Rode stippel). 
Opmerkelijk: Wanneer het voltage toe nam, gesymboliseerd door de grijze schakeringen bovenop de 1e puls 
eveneens 15% Duty, leek het er toch sterk op dat de trilling er niet echt door werd beïnvloed. Hij werd niet nog 
gekker of grootser zogezegd. Deze uitdempende trilling is lang een mysterie geweest en dit soort uitdempende 
trillingen zijn ook in de nog te volgen simulatieproeven wel degelijk aanwezig. Er is lang gezocht naar een verklaring 
voor deze oscillatie totdat ik een artikel las over IGBT modelering aan de hand van Peter O. Lauritzen et al., ook 
terug te vinden op mijn cdrom: pesc2001-basic_igbt.pdf. Daarin staat dit plaatje dat erg interessant is: 

 
Figuur 8.3: P.O. Lauritzen et al., diode forward recovery 
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In het artikel vergelijken P.O. Lauritzen et al., hun eigen opgestelde IGBT model met de bevindingen uit de praktijk. 
De afwijking die zij zo tussen theorie en praktijk vinden, is nou net de zelfde uitdovende slingering zoals ook ik die 
zag in mijn experimenten. Maar P.O. Lauritzen et al., hebben dit verschil tussen theorie en praktijk wel kunnen 
duiden: Die slingering, die oscillatie, is het effect van de forward recovery eigenschappen van de vrijloopdiode. 
 
Met het theoretisch duiden van dit oscillatie effect, staat mijn ontwerp gelukkig nog overeind! Natuurlijk wil ik dit met 
mijn simulaties in het volgende hoofdstuk verder onderbouwen. Vooruitlopend daarop: Het praktisch tackelen van dit 
effect? Nou dat kan op 2 manieren: Kies een vrijloop diode met prima forward recovery eigenschappen. Of anders: 
snubber er maar op los! 
 
In de simulaties die ik gedaan heb, en waarover iets meer staat in de volgende paragraaf, ga ik op deze aspecten 
wat dieper in. Ik zal er op los snubberen en ik zal de diode forward recovery eigenschappen onderzoeken. 
 
8.2 Simulaties 
 
8.2.1 Inleiding 
Dit onderdeel van mijn afstudeeropdracht, dient ervoor om bewijs aan te voeren voor de hypothese, dat het tijdens 
de experimenten waargenomen uitdempend slingergedrag wat optreedt na uitschakelen van de IGBT’s, inderdaad 
wordt veroorzaakt door de forward recovery eigenschappen van de vrijloop diodes. 
 
De opzet  van dit document is als volgt: 
In PSpice, heb ik een basis schema getekend, van een voeding met daaraan een weerstand, een spoel en een 
IGBT in serie. Over de IGBT is antiparallel een diode gezet: de vrijloopdiode. Over de vrijloopdiode is al dan niet een 
snubber gedimensioneerd. De vrijloop diode wordt in een deel van de experimenten door steeds weer een ander 
type vervangen. Ik heb gekozen voor een veel gebruikte vrijloopdiode, de DSF10TG, en voor 2 niet zo vaak als 
vrijloop gebruikte diodes. (Sterker, in de praktijk zijn deze diodes zelfs voor mijn ontwerp ongeschikt). Dit zijn de 
1n4007 en de 1n4148. Wat deze drie diodes voornamelijk doet verschillen, en waarom ze dan ook gekozen zijn om 
mee te simuleren, is hun verschil in forward recovery time (Tfr). De 1n4007 is wat Tfr, betreft ronduit verschrikkelijk. 
De wel als vrijloopdiode gebruikte DSF10TG is iets beter wat zijn Tfr betreft, en echt super snel is de 1n4148. Die 
laatste kan een Breakdown Voltage van 100 Volt nog net overleven evenals en een forward current van 500mA. 
Deze eigenschappen maken hem dan ook voor het uiteindelijke ontwerp niet geschikt. (Zijn Tfr is desondanks wel 
minstens een factor 10 beter dan die van de andere 2, wat hem zeer geschikt maakt voor de simulaties) 
De 1n4148 wil ik niet overbelasten en de voedingsspanning en ohmse belasting zijn dan ook zo gekozen dat deze 
diode niet in het “rood” vliegt. 
 
In de simulatie van het basisschema zal ik achtereenvolgens een aantal parameters wijzigen.  
Ik zal: 

• kijken welk effect een verandering van LLoad heeft op een op maat gesneden snubber,  
met de standaard diode de DSF10TG. 

• kijken  naar de DSF10TG met doorsnee LLoad, maar dan zonder snubber. 
• Kijken naar de 1n4007 en de 1n4148, met doorsnee LLoad, eveneens zonder snubber.  

 
De datasheets van de 3 type diodes vindt u ook terug op mijn cd: 

1n4007 : d1n4007.pdf 
DSF10TG : dsf10Tg.pdf 
1n4148 : 1N4148.pdf 

 
Ik eindig deze paragraaf met wat conclusies en aanbevelingen, die ik over zal nemen in mijn hoofdstuk conclusies. 
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8.2.2 Resultaten simulaties 
 
Ik wil deze paragraaf beginnen met wat uitleg over onderstaand schema dat de basis vormt voor alle simulaties. 
 
Het schema en de simulaties zijn gemaakt met de erg handige tool Schematics, behorende bij het Orcads PSpice 
pakket.  
Op onderstaand schema is wel iets aan te merken: Bovenaan in het schema hangen 2 diodes, die aan de simulatie 
geen bijdrage leveren… sterker: ze mogen geen bijdrage leveren. Wat doen die dan daar? Allereerst dit, het runnen 
van een dergelijke simulatie is voor iedere moderne computer een kleinigheidje... of die diodes er nu wel of niet 
zitten maakt voor de snelheid en nauwkeurigheid van de simulatie niet uit. Ze hangen daar dan ook vooral omdat de 
experimentator te lui is om wat extra klikjes te moeten maken. Snel even een diode uitwisselen en de resultaten 
bezien is nu zonder enig pull down menu en zonder pop ups te realiseren. Vergeef me die slordigheid. 
 
Van de in de werkelijke opstelling gebruikte IGBT was geen model voorhanden, maar ik heb een andere IGBT 
gevonden die qua parameters aardig met de echte IGBT overeenkomt. Dat maakt dit geheel een indicatieve 
simulatie. Hetzelfde geldt voor de Powerdiode DSF10TG. 
 
Omdat ik 3 diodes ga vergelijken op hun forward recovery gedrag, dien ik de simulatie zo uit te voeren dat ik met alle 
parameters en dan specifiek de minst gunstige parameter toch gedraaid kom. Zo had ik het liefst de simulatie bij 
350V uitgevoerd, maar de belangrijke keuze voor de 1n4148 deed me het maximale voltage terug doen schroeven 
naar 100 V. 
 

 
 

Figuur 8.4.1:  gebruikte basis schema voor de Pspice simulatie in (gemaakt in Orcad 9.2 Schematics) 
 
 
Het eerste experiment welk ik binnen dit schema gedaan heb is op basis van een 10 mH inductieve last een 
redelijke goede snubbering dimensioneren voor de DSF10TG diode. De resultaten van deze simulatie vindt u terug 
in de bovenste figuur op de volgende pagina. Daarna heb ik met deze gedimensioneerde snubber de simulatie 
opnieuw uitgevoerd met een 50 % inductieve last en met een 200% inductieve last. Ook de simulaties hiervan vind u 
terug op de volgende pagina. 
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Figuur 8.4.2: Diode: DSF10TG   Snubber near perfect:  R: 480 C: 45n    Lload: 10mH   Rload: 500 
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Figuur 8.4.4: Diode: DSF10TG   Snubber near perfect:  R: 480 C: 45n  Lload: 5mH   Rload: 500 
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Figuur 8.4.4: Diode: DSF10TG    Snubber near perfect:  R: 480 C: 45n    Lload: 20mH   Rload: 500 

 
Uit deze 3 simulaties volgt dat snubbering wel degelijk afhangt van de inductieve last. Dit is dus geen ideale 
oplossing voor een universele motor driver, omdat de lasten steeds anders zijn per applicatie (andere motor). 
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Na het aanpassen van de inductieve last met gedimensioneerde snubber in de vorige simulaties, is het nu tijd om 
eens te kijken naar de oscillatie. De snubber werd zo aangepast, en ook hier komt weer de luiheid van de 
experimentator om de hoek kijken, dat de weerstand 1GOhm bedroeg en de capaciteit 1 pF. (Dit komt bijna overeen 
met een open verbinding, oftewel met een “ik ben er niet”) Ik heb in deze simulaties die volgen, slechts de diode 
steeds weer uitgewisseld door een andere. 
 

 
 

 
Figuur 8.4.5: N0 Snubber :  R: 1G C: 1p    Lload: 10mH   Rload: 500 

 
 
 
Op de volgende bladzijde de simulatie resultaten voor steeds weer een andere diode bij gelijke omstandigheden:
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Figuur 8.4.6: Diode: DSF10TG   No Snubber:  R: 1G C: 1p   Lload: 10mH   Rload: 500 
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Figuur 8.4.7: Diode: D1N4007    No Snubber:  R: 1G C: 1p      Lload: 10mH   Rload: 500 
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Figuur 8.4.8: Diode: 1N4148    No Snubber:  R: 1G C: 1p     Lload: 10mH   Rload: 500 
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8.3 Conclusies op basis van proeven en simulaties 

• De hoofdconclusie en alle simulaties te samen geven dit aan: Slechte forward recovery eigenschappen zoals een grote Tfr, veroorzaken 
inderdaad de trillingen die we zagen tijdens de real life experimenten met mijn eigen H-brug. De proef met de 1n4148 bewijst dat het 
best: een diode met een minstens 10 keer kleinere Tfr geeft zonder snubber geen enkele oscillatie te zien. Een 1n4007 met super 
slechte forward recovery eigenschappen geeft weer juist meer oscillatie te zien dan de in de praktijk veel gebruikte DSF10TG . 

 
• Een goed gedimensioneerde snubber doet de oscillatie inderdaad volledig smoren. 
 
• De inductie van de motor is van grote invloed op de dimensionering van de snubber. Een snubber is daardoor van de last afhankelijk 

en dit maakt het snubberen niet ideaal als oplossing voor de oscillatie, het universele karakter van het ontwerp boet hierdoor in. 
 

 
8.4 Aanbevelingen op basis van proeven en simulaties 

• De beste aan te dragen aanbeveling blijft: Ga op zoek naar een Vrijloopdiode met een zo kort mogelijke forward recovey tijd. Of deze 
diodes er zijn voor een grote spanningsval (meer dan 310 Volt), en met grote stromen in de doorlaat (5 Ampère) bestaan is niet verder 
onderzocht. Het loont zich in een vervolg om de nodige datasheets door te pluizen. Is Tfr niet gegeven dan kan met de in de datasheet 
staande parameters Tfr berekend worden, om alsnog te komen tot een vrijloopdiode met een zo klein mogelijke Tfr. 

 
• De wens zo veel mogelijk motoren zonder verdere poespas aan te sturen, blijft dwingend. Veel typen motoren betekent een wijde range 

aan inductieve lasten. Hierdoor is de mogelijkheid van een enkele eenvoudige snubber als optie niet  mogelijk om het forward recovery 
gedrag de kop in te drukken.  Een alternatief zou de basis collector overgang van een hoogfrequente power transistor kunnen zijn, en 
deze toe te passen als vrijloopdiode, eventueel via de emitter gebiased. Maar dit verdient verder onderzoek, ik wil het hier slechts 
opperen 

. 
• Ook een varicap opnemen in de snubber is een mogelijkheid. Door dan ook nog een inductiviteitsmeting aan de motor te doen, en zo 

Lload te bepalen zou de varicap, of een serie van varicaps, middels een eventueel digitaal circuit steeds aangepast kunnen worden. Die 
schakeling past dan automatisch de waarde van de snubber aan, aan de aangeboden last. Ook deze optie wordt hier slechts geopperd 
als een mogelijke weg die ingeslagen kan worden indien snubberen noodzakelijk blijkt. Ook met een analoge multiplexer zou er uit een 
range van oplopende capaciteiten een waarde ingesteld kunnen worden. Dit laatste weer als alternatief voor de varivap. 

 
• Heel elegant zou het zijn om de filosofie van antigeluid toe te passen. Het idee: aan een bekende trilling een antitrilling aan bieden, die 

zo elkaar uitdempen tot nagenoeg nul. Dit kan alleen goed wanneer de frequentie en de demping van de trilling bekend dan wel 
constant zijn. 

 
• Ik weet niet of PID regelingen hier eveneens soelaas zouden kunnen bieden. Als optie dienen ze wel vernoemd zouden moeten 

worden, maar dit valt al helemaal buiten het bestek van mijn project. 
 

In deze simulaties ben ik uitgegaan, van een simpel schema, waarin ik wat parameters varieerde. Het schema 
omhelst de volgende componenten: Een voeding van 100Volt met in serie daaraan een weerstand met spoel, die de 
motor voorstellen, en eveneens in serie een IGBT die open en dicht wordt gestuurd. Antiparallel aan de IGBT staat 
de vrijloopdiode, met daaraan weer parallel een eenvoudige snubber van weerstand en condensator in serie. Ik heb 
met een doorsnee vrijloop diode de DSF10TG enmet een op maat gesneden snubber de inductieve last verlaagd en 
verhoogd. Resultaat: Snubberen is last afhankelijk. Daarna heb ik deze diode ongesnubberd en met een gemiddelde 
inductieve last zijn werk laten doe, resultaat: Daar was de uitdempende oscillatie. Dit heb ik ook gedaan met 2 
andere typen diodes. Die andere typen waren een 1n4007 en een 1n4148. Over die 1n4007 het volgende: Deze 
heeft echt belabberde forward recovery eigenschappen. Over de 1n4148 het volgende: Deze zal nooit geschikt zijn 
voor mijn ontwerp, maar heeft nagenoeg perfecte forward recovery eigenschappen. Resultaat: met de 1n4007 werd 
de oscillatie erger, en met de 1n4148 was de oscillatie (ongesnubberd) niet meer aanwezig. 
 

Op basis van deze simulaties concludeer ik: 
• Snubberen is niet ideaal als optie. Het goed werken van een snubber is te zeer afhankelijk van de last. Ieder motortype dient dan ook 

apart te worden besnubberd. Hier zijn wel trucs voor waarvan ik er hierboven al een aantal heb benoemd. 
 
• Het loont meer dan de moeite om op zoek te gaan naar een vrijloop diode, die goede forward recovery eigenschappen heeft. 

 

We weten nu wel met zekerheid waar de schoen wringt. De keuze voor een vrijloopdiode verdient zeker meer 
aandacht dan eraan is besteed. Met een betere vrijloop diode op te nemen in het ontwerp staat de volle H-brug print 
weer helemaal overeind. Als de volle H-brug print staat als een huis, dan staan 2 volle H-bruggen eveneens als een 
huis. Als één volle H-brug staat als een huis, dan staan halve H-bruggen eveneens als een huis en dus ook 3 halve 
H-bruggen, ook wanneer  iedere IGBT afzonderlijk wordt aangestuurd. Dit is enkel een kwestie van dupliceren.  
De oplettende lezer weet na deze laatste zinnen dat de stappenmotor en de 3 fase motor implementatie hier 
mogelijk om de hoek komen kijken. Waarmee ik maar wil zeggen dat het dus zeer reëel is om te stellen dat dit 
project, een hele grote potentie heeft om ooit nog eens aan de eis om een zo groot mogelijk aantal motorentypen 
aan te sturen, zou moeten kunnen voldoen. Wie volgt?  Tijd voor eindconclusies. 
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10 Conclusies en aanbevelingen   
 
10.1 Conclusies 
 
 
Hoofdconclusie:  

• Er is niet voldaan aan de project opdracht. Door tijdsdruk en door de grote omvang van het project is 
slechts een DC verhaal geïmplementeerd en een deel van het AC verhaal. Toch biedt het project 
mogelijkheden om in de toekomst wel aan de project opdracht te voldoen. Dit weer wanneer het 
knelpunt van de oscillatie wordt opgelost. Zelfs aan meer dan de projectopdracht kan dan worden 
voldaan. Teruggekoppeld naar de ontwerpcriteria: 

o Het ontwerp is logisch en eenvoudig vanuit windows te bedienen met USB 
o Alleen de DC motor aansturing werkt… AC half. 
o Servo motoren kunnen in de toekomst geïmplementeerd worden. De gekozen controller heeft 

hiervoor voldoende mogelijkheden 
o PWM is ondanks de tegenvallers een zeer geschikte methode voor aansturen van motoren 
o H-bruggen zijn nukkig wat inductieve lasten betreft. Eigenlijk de benodigde vrijloopdiodes zijn 

nukkig. 
o Er is onderzoek gedaan naar uitsluitend IGBT’s als schakelaars in de H-Bruggen 
o Het veiligheids aspect laat zeer te wensen over. Bij een PCB zal daar wel rekening mee 

gehuiden worden. 
o Ook andere schaalbaarheid dan een servo implementatie staat de gebruikte controller toe. 

(Temperatuursensoren, auto-shut-down, etc.) 
 
Subconclusies: 

• Het is gelukt om vanuit de PC met de HCS12 te communiceren, zodat deze een DC duty PWM signaal kan 
uitsturen dat een DC motor middels een volle H-brug kan aansturen. 

 
• Het is gelukt om vanuit de PC met de HCS12 te communiceren, zodat deze een AC PWM signaal kan 

uitsturen dat een Lineaire Ohmse last middels een volle H-brug kan aansturen. De AC frequentie is te 
variëren van 1hz tot 320 Hz. 

 
• Het is niet gelukt om met een H-brug een inductieve last met een AC PWM verhaal aan te sturen. Dit weer 

vanwege een opdoemende oscillatie. Deze oscillatie is na literatuuronderzoek en na wat simulaties wel 
geduid: Zij is het effect van de forward recovery eigenschappen van de vrijloop diodes. 

 
• Aan andere motortypen dan DC en AC ben ik niet toegekomen. (De oscillatie en de tijdsdruk gooiden roet in 

het eten) 
 

• De controller wordt door de optocoupler print goed beschermt tegen kortsluitingen en andere fouten in de H-
brug printen. Ook is de optocoupler print, zij het op het randje, net snel genoeg gedimensioneerd. Dit is het 
maximaal bereikbare met de gekozen deugdelijke TTL F technologie. 

 
• De Schmitt Trigger bleek achteraf niet nodig om in het ontwerp op te nemen, de optocoupler print zorgde 

achteraf toch zelf al voor mooie pulsen. 
 

• Ook de multiplexer print is alleen maar getest, en heeft nog niet zijn plaats in het ontwerp gekregen want het 
is nooit van een 3 fase implementatie gekomen 

 
• Nu we de oorzaak weten van de gedempte trilling die ontstaat bij het dichtsturen van de IGBT's, en we 

weten door simulaties dat dit te verhelpen is met een snubber, dan wel met de keuze voor een betere 
vrijloopdiode (met een kleinere Tfr), kunnen we stellen dat het dupliceren van de H-brug zinnig is en dat dus 
een implementatie van een stappenmotor met multistep alsook de 3 fase implementatie in de toekomst een 
grote kans van slagen heeft. Dit geldt eveneens voor brushless motoren. 

 
• Met nog te behalen successen voor de boeg, is ook een blik op encoders voor de aansturing van 

servomotoren met dit ontwerp als basis haalbaar. Immers de HCS12 heeft nog 2 x een 8 kanaals 0..5 Volt 
AD converter en een hele reeks aan capture timer ingangen. Ideaal voor encoder uitlezing. 
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10.2 Aanbevelingen 
 

PC Software: 
• Vanwege het proof of concept idee van de opdracht, zou de code best nog wel wat gestroomlijnd kunnen 

worden. Hij is nu wel wat ruw van opzet, wat fine tuning en het verder uitbreiden van de error handling zou 
het geheel zeker ten goede komen. 

Embedded Hardware: 
• De implementatie van een toetsenbordje het liefst interrupt gestuurd over IIC, zou een prachtige aanvulling 

zijn op het ontwerp. Maar ook zou er eens gekeken kunnen worden of er encoders kunnen worden 
geïmplementeerd, al dan niet via de analoge ingangen of de capture timer ingangen. Servo’s kunnen dan 
aan het rijtje motoren worden toegevoegd. De analoge ingangen zouden ook temperatuursensoren kunnen 
bemonsteren, die de temperatuur van de IGBT’s in de gaten houden: Kortsluitingsbeveliging. Current 
sensing is hiervoor weer een alternatief. 

Embedded Software: 
• Ook hier weer vanwege het proof of concept idee van de opdracht, is er winst te boeken in ook de 

embedded software. Ik kan mij voorstellen dat soms een pointertje hier en daar handiger werkt en kleiner 
compileert dan de code die ik heb geschreven. 

De prints: 
• Alle prints zouden omgegoten dienen te worden tot PCB’s en een aantal kunnen er al even goed 

samengevoegd worden op een print. Met een PCB kan dan ook meer rekening gehouden worden met EMC 
verschijnselen. 32Khz is nog wel ongeveer gelijkstroom, maar toch… Het gaat in de H-brug wel om 
behoorlijke vermogens wat echt wel tot EMC problemen kan leiden. (tot de 5e orde is van betekenis: 160 
Khz…) Ik heb dit zeker onderschat in mijn huidige opzet: Een gnd vlak onder de schakeling is een echte pre, 
net als het inkorten van de veel te lange kabellengtes tussen de verschillende projectonderdelen. 
Samenvoegen? Één optoprint met ook 2 multiplexers erop voor de aansturing van 8 IGBT’s. 2 volle H-
bruggen op een tweede print: Met 4 stuur IC’s, 8 IGBT’s, 8 vrijloopdiodes en evt een dikke 
buffercondensator.   

• Misschien is ook CMOS een beter alternatief voor TTL, ik heb niet onderzocht of deze technologie snellere 
logica in huis heeft dan de Fast TTL reeks. 

De voedingen: 
• Wanneer aan de eis van galvanische scheiding kan worden voldaan, zijn de voedingen natuurlijk ook best 

kant en klaar uit het rek te nemen. 
De H-brug prints: 

• De oscillatie die zichtbaar was tijdens de AC metingen met inductieve last, is toch wel aardig geduid als 
zijnde veroorzaakt door de forward recovery eigenschappen van de vrijloop diodes. Forward recovery is 
waarschijnlijk de belangrijkste eigenschap waarop de vrijloop diodes geselecteerd dienen te worden.  Mocht 
zo’n diode onvindbaar zijn kan eventueel de collector basis overgang van een power transistor gebruikt 
worden, al dan niet gebiased met een emitter stroom. Ook dit laatste is niet verder onderzocht. Zouden 
Power Mosfets minder last hebben van de door de diode veroorzaakte oscillatie? 

• Wanneer dit alles op onmogelijkheden stuit dan is snubbering het alternatief. Echter de goede werking van 
een snubber is afhankelijk van de inductie van de aan te sturen motor. Het wisselen van motortype geeft 
dan ook problemen, bij een vaste snubber. In mijn simulaties opper ik enkele methodes hoe dit alsnog te 
ondervangen. Een van de geopperde mogelijkheden stip ik hier slechts even aan: Een door de inductieve 
last te meten aangestuurde varicap of een door de inductieve last te meten, analoog of digitaal gemultiplexte 
reeks van capaciteiten, zouden de snubber automatisch kunnen aanpassen aan de last. 

• Ik heb geen grondig onderzoek gedaan naar alternatieven voor het gebruikte stuur IC. Het IR21064 IC is 
niet uniek in zijn soort, en IRF.COM is ook heus niet de enige fabrikant die H-bridge stuur IC’s maakt. 
Daarom enkele alternatieven: IR zelf heeft een hele serie gate driver IC’s. Wat let ons om eens een ander IC 
uit de serie te proberen (Sowieso was de IR2106 achteraf al beter geweest, deze heeft n.l. maar 8 pootjes). 
Wat andere merken en series: Motorola AN1042, ST STA500 and STA505, Intersil HIP2100 and HIP4080, 
National LM4651 and LM4652, IP2100. 

• Mocht de H-brug met een enkelzijdige spanningsbron uiteindelijk niet voldoen, dan is er ook een opzet 
mogelijk met zowel een positieve als ook negatieve voedingspanning een z.g.n. dubbelzijdige 
spanningsbron. 

Extra Meetbaarheid: 
• Het zou prachtig zijn wanneer in de schakeling in aansluitingen zou worden voorzien, al dan niet met 

versterker of verzwakker schakeling en isolatie, om op een eenvoudige manier op goed gepositioneerde 
plaatsen de stroom of spanningen te kunnen meten. 

• Ook ben ik erg geïnteresseerd in de Fourier analyses van de AC sinussen die uit de controller komen rollen, 
ik hoop dat deze aardig in de buurt komen van het optimale. 
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Bijlage 1: Derive fourier analyse (onderzoeksgegevens) 
 
1.1 Cosinus en sinus 3D grafiek Tabellen  
 
 COS(18π) COS(16π) COS(14π) COS(12π) COS(10π) COS(8π) COS(6π) COS(4π) COS(2π) DC 

0,95 -0,01095 -0,02333 -0,0368 -0,05045 -0,06365 -0,07567 -0,08587 -0,09352 -0,09841 0,95
0,9 0,02069 0,0378 0,04323 0,0314 0,000271 -0,04667 -0,1008 -0,1513 -0,1871 0,8999

0,85 -0,02846 -0,03791 -0,01398 0,03124 0,06365 0,04698 -0,03284 -0,1512 -0,2574 0,8498
0,8 0,03346 0,02341 -0,0267 -0,05061 -3,54E-05 0,07551 0,06239 -0,09351 -0,3027 0,8

0,75 -0,03536 -0,00015 0,04547 0,000157 -0,06366 -0,00016 0,1061 0,000158 -0,3183 0,7499
0,7 0,03359 -0,02349 -0,02662 0,05049 -0,00013 -0,07564 0,06247 0,09344 -0,3027 0,7

0,65 -0,02862 0,03783 -0,01404 -0,03119 0,06367 -0,04676 -0,03279 0,1513 -0,2575 0,65
0,6 0,02084 -0,03786 0,04322 -0,03112 -7,15E-05 0,04683 -0,1009 0,1513 -0,187 0,5999

0,55 -0,01105 0,02349 -0,03686 0,05049 -0,06366 0,07564 -0,08576 0,09344 -0,09823 0,5499
0,5 0,000334 -0,00033 0,000332 -0,00033 0,000333 -0,00033 0,000333 -0,00033 0,000333 0,4998

0,45 0,01091 -0,02337 0,03678 -0,05045 0,06366 -0,07565 0,08584 -0,09355 0,09837 0,45
0,4 -0,02075 0,03782 -0,04326 0,03126 -3,79E-05 -0,04674 0,1008 -0,1513 0,1871 0,4

0,35 0,02862 -0,03783 0,01403 0,03119 -0,06366 0,04676 0,0328 -0,1513 0,2575 0,35
0,3 -0,03366 0,02332 0,02678 -0,05043 7,42E-05 0,0757 -0,06242 -0,09361 0,3027 0,3

0,25 0,03536 -0,00017 -0,04547 0,000169 0,06366 -0,00017 -0,1061 0,000168 0,3183 0,2499
0,2 -0,03365 -0,02334 0,02677 0,05043 -5,40E-05 -0,0757 -0,06232 0,09359 0,3027 0,1999

0,15 0,02859 0,03784 0,01408 -0,03115 -0,06366 -0,0468 0,03275 0,1513 0,2575 0,15
0,1 -0,02081 -0,03785 -0,04323 -0,03116 2,60E-05 0,04679 0,1009 0,1513 0,187 0,09998

0,05 0,01094 0,02339 0,03679 0,05045 0,06366 0,07567 0,08583 0,09353 0,09835 0,04999
0.025 0,03492 0,03782 0,04051 0,04291 0,04501 0,04676 0,04816 0,04917 0,04978 0,02499

0.01 0,01893 0,01914 0,01934 0,0195 0,01965 0,01976 0,01985 0,01992 0,01996 0,009988
 

Tabel 1:Derive Fourier Analyses Orde 9, Duty = 95%..0.05%+ 0.025% + 0.01% No slopes, cos table 
 
 

 SIN(18π) SIN(16π) SIN(14π) SIN(12π) SIN(10π) SIN(8π) SIN(6π) SIN(4π) SIN(2π) DC 
0,95 0,06899 0,07196 0,07224 0,06949 0,06372 0,05504 0,04371 0,03038 0,01557 0,95
0,9 0,006684 0,02723 0,05926 0,09589 0,1273 0,144 0,1391 0,1102 0,06086 0,8999

0,85 0,0561 0,02743 0,002308 0,009978 0,06372 0,1438 0,207 0,2082 0,1314 0,8498
0,8 0,0244 0,07195 0,08228 0,03668 -3,07E-06 0,05495 0,1919 0,2879 0,2199 0,8

0,75 0,03552 2,15E-06 0,04531 0,1061 0,06381 5,08E-06 0,1059 0,3183 0,3184 0,7499
0,7 0,04641 0,0719 0,00861 0,03678 0,1273 0,05486 0,02033 0,2879 0,4165 0,7

0,65 0,01458 0,02748 0,08872 0,01013 0,06365 0,1439 0,005192 0,2083 0,5054 0,65
0,6 0,06393 0,02756 0,03135 0,09601 -1,22E-05 0,1439 0,07337 0,1099 0,5758 0,5999

0,55 0,00177 0,0719 0,01885 0,06931 0,06379 0,05486 0,1685 0,03032 0,621 0,5499
0,5 0,07073 1,61E-06 0,09094 -2,44E-06 0,1273 5,08E-06 0,2122 9,64E-07 0,6366 0,4998

0,45 0,001732 0,07198 0,01874 0,06945 0,06365 0,05499 0,1684 0,03039 0,621 0,45
0,4 0,06403 0,02745 0,03151 0,09594 5,53E-06 0,1439 0,07327 0,11 0,5758 0,4

0,35 0,01459 0,02747 0,08872 0,01014 0,06364 0,1439 0,005197 0,2083 0,5054 0,35
0,3 0,04636 0,07202 0,008729 0,03672 0,1273 0,05491 0,02021 0,2878 0,4166 0,3

0,25 0,03519 3,23E-06 0,04564 0,1061 0,06349 -1,35E-06 0,1062 0,3183 0,3181 0,2499
0,2 0,02448 0,07201 0,08223 0,0366 1,38E-06 0,05503 0,1919 0,2878 0,2198 0,1999

0,15 0,05618 0,02752 0,002227 0,01011 0,06362 0,1439 0,207 0,2083 0,1312 0,15
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09998

0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04999
0.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02499

0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,009988
 

Tabel 2: Derive Fourier Analyses Orde 9, Duty = 95%..0.05%+ 0.025% + 0.01% No slopes, sin table 
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1.2 Verschillende ordes in een grafiek uitgezet tegen de duty met slope =0  
 

 

 
Figuur 1: Derive Fourier Analyses No slope, 20 % duty Orde: 1,3,5,7,9 

 
 

 
Figuur 2: Derive Fourier Analyses No slope, 50% duty, Orde: 1,3,5,7,9 

 

 
Figuur 3: Derive Fourier Analyses No slope, 80% duty, Orde: 1,3,5,7,9 

 
(Wat de 3 voorgaande figuren laten zien, is dat de 5e orde benadering van de Fourier-reeks al heel aardig is. ) 
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1.3 Verschillende slopes in een grafiek uitgezet tegen de duty met orde = 5   

 

 
Figuur 4: Derive Fourier Analyses 20% duty, Orde: 5 Up/Down slope (a) = 0.01..0.10 
 
 
 
 

 
Figuur 5: Derive Fourier Analyses 50% duty, Orde: 5 Up/Down slope (a) = 0.01..0.15 

 
 
 

 
Figuur 6: Derive Fourier Analyses 80% duty, Orde: 5 Up/Down slope (a) = 0.01..0.10 
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1.4 De verschillende bijdragen aan de signaalvorm per hogere harmonische en per slope uitgesplitst 
 

20% 
  0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
                          
cos(10π)   -0,0001 -0,0198 -0,0387 -0,0557 -0,0700 -0,0811 -0,0884 -0,0919 -0,0916 -0,0879 -0,0811
sin(10π)   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cos(8π)   -0,0757 -0,0879 -0,0982 -0,1061 -0,1116 -0,1145 -0,1148 -0,1125 -0,1125 -0,1011 -0,0927
sin(8π)   0,0550 0,0639 0,0713 0,0771 0,0811 0,0832 0,0834 0,0818 0,0784 0,0735 0,0673

cos(6π)   -0,0623 -0,0639 -0,0647 -0,0647 -0,0639 -0,0624 -0,0602 -0,0573 -0,0539 -0,0499 -0,0455
sin(6π)   0,1919 0,1966 0,1990 0,1990 0,1966 0,1920 0,1852 0,1764 0,1657 0,1536 0,1401

cos(4π)   0,0936 0,0914 0,0888 0,0857 0,0822 0,0782 0,0740 0,0694 0,0645 0,0594 0,0541
sin(4π)   0,2878 0,2817 0,2732 0,2637 0,2529 0,2409 0,2277 0,2136 0,1986 0,1828 0,1664

cos(2π)   0,3027 0,2894 0,2757 0,2517 0,2474 0,2328 0,2179 0,2029 0,1876 0,1721 0,1565
sin(2π)   0,2198 0,2104 0,2003 0,1901 0,1797 0,1691 0,1583 0,1474 0,1363 0,1250 0,1137

DC   0,1999 0,1899 0,1799 0,1699 0,1600 0,1500 0,1399 0,1300 0,1200 0,1099 0,1000
 

Tabel 3: Orde 5, Duty = 20 %Table, with slopes from 0.0 to 0.1 step 0,01 
 

50% 
   0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
                          
cos(10π)   0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
sin(10π)   0,1273 0,1252 0,1191 0,1092 0,0964 0,0810 0,0642 0,0468 0,0298 0,0139 0,0000
cos(8π)   -0,0003 -0,0199 -0,0392 -0,0572 -0,0735 -0,0875 -0,0989 -0,1074 -0,1128 -0,1152 -0,1145
sin(8π)   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

cos(6π)   0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
sin(6π)   0,2122 0,2109 0,2072 0,2010 0,1926 0,1821 0,1697 0,1557 0,1404 0,1241 0,1070

cos(4π)   -0,0003 -0,0200 -0,0398 -0,0593 -0,0783 -0,0968 -0,1144 -0,1312 -0,1469 -0,1616 -0,1750
sin(4π)   0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

cos(2π)   0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
sin(2π)   0,6366 0,6366 0,6349 0,6328 0,6299 0,6262 0,6216 0,6162 0,6101 0,6032 0,5995

DC   0,4998 0,4900 0,4799 0,4699 0,4599 0,4500 0,4399 0,4300 0,4200 0,4100 0,4000
 

Tabel 4: Orde 5, Duty = 50 %Table, with slopes from 0.0 to 0.1 step 0,01 
 

80% 
  0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
                          

cos(10π)   0,0000 -0,0179 -0,0387 -0,0557 -0,0700 -0,0811 -0,0884 -0,0919 -0,0917 -0,0879 -0,0811
sin(10π)   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cos(8π)   0,0755 0,0619 0,0469 0,0313 0,0155 0,0000 -0,0146 -0,0280 -0,0398 -0,0496 -0,0573
sin(8π)   0,0550 0,0450 0,0341 0,0227 0,0112 0,0000 -0,0106 -0,0204 -0,0289 -0,0360 -0,0416
cos(6π)   0,0624 0,0601 0,0571 0,0535 0,0493 0,0447 0,0396 0,0342 0,0287 0,0232 0,0174
sin(6π)   0,1919 0,1849 0,1758 0,1646 0,1518 0,1374 0,1218 0,1053 0,0883 0,0709 0,0535
cos(4π)   -0,0935 -0,0952 -0,0964 -0,0970 -0,0971 -0,0968 -0,0959 -0,0945 -0,0926 -0,0903 -0,0875
sin(4π)   0,2879 0,2934 0,2965 0,2985 0,2989 0,2977 0,2950 0,2907 0,2850 0,2778 0,2693
cos(2π)   -0,3027 -0,3156 -0,3280 -0,3400 -0,3516 -0,3626 -0,3732 -0,3832 -0,3926 -0,4015 -0,4098
sin(2π)   0,2199 0,2294 0,2392 0,2470 0,2554 0,2635 0,2711 0,2784 0,2852 0,2917 0,2977

DC   0,8000 0,7900 0,7800 0,7699 0,7600 0,7500 0,7400 0,7299 0,7200 0,7100 0,7000
 

Tabel 5: Orde 5, Duty = 80 %Table, with slopes from 0.0 to 0.1 step 0,01 
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1.5 De in  de Derive Fourier Analyses gebruikte formules 
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Bijlage 2: Toelichting op de gebruikte software   
 
 

C++ Builder 6, ICC12 & NoIce en een toelichting op de gebruikte embedded processor: HCS12 
 
1.0 Een korte inleiding Borland C++ Builder 6  
Borland C++ Buider 6 is een IDE  voor de Windows omgeving: IDE  staat voor Integrated Development 
Environment. Je kunt het ook anders stellen: Borland C++ Builder 6 is een visuele objectgeoriënteerde 
ontwikkelomgeving. Wat houdt deze kretologie in?  Met behulp van formulieren en componenten bouw je je eigen 
gebruikersinterface, een GUI: een layout voor een Windows programma. Aan de formulieren en componenten zitten 
zogenaamde kenmerken vast: properties en events genaamd. De properties kunnen naar believen in C++ Builder 6 
aangepast worden. Het programmeren in C++ gebeurt vooral doordat de gebruiker zijn functionaliteit aanbrengt in 
de vorm van z.g.n. eventhandling. Men programmeert het gedrag van events. Een voorbeeld, ter verduidelijking: 
Een “OK” knop heeft een afmeting, de tekst die hij laat zien kent een grote en een lettertype, maar de "OK" knop  
zou ook net zo goed een andere Caption kunnen bevatten dan “OK“ (b.v. “Button1” of “Print”). Kleur? Actief/Inactief? 
etc… allemaal properties van het type TButton. Naast dergelijke properties kent de TButton ook events. Een veel 
gebruikte event van de TButton bijvoorbeeld is de event Click. Maar er zijn er meer. De events worden door de 
gebruiker voorzien van functionaliteit met eigen C++ code. Weer een voorbeeldje, maar nu in code: 
 

procedure  ButtonEndClick 
 

void __fastcall TFormMain::ButtonEndClick(TObject *Sender) 
{ 
   FormMain->Close(); 
} 

 

NB: onderstreept is de door de programmeur zelf ingebrachte C++ code. De andere code wordt aangemaakt door 
C++ Builder 6 zelf. Het resultaat: Door een keer op de TButton ButtonEnd te klikken roept TForm FormMain de 
eigen procedure Close() aan, die het formulier FormMain sluit. Nog iets meer over het Objectgeoriënteerde aspect 
van deze programmeeromgeving. Een belangrijk kenmerk van een object georiënteerde programmeerstructuur is 
overerving. Er wordt de gebruiker een keur aan hoofdklasses (bv Tbutton) aangereikt, maar men kan ook zelf 
hoofdklassen ontwerpen. Vanuit een hoofdklasse kan de gebruiker of een andere programmeur naar believen een 
eigen subklasse met afgeleide eigenschappen aanmaken. Vaak wil je eigenschappen voor die gebruikers / die 
andere programmeurs ontoegankelijk maken. Minder vaak wil je juist de gebruiker of de andere programmeur de in 
de hoofdklasse gesloten eigenschappen wel aanbieden. Het maken van subklassen uit een hoofdklasse heet ook 
wel Parent/ Child inheretance. Iets vergelijkbaars gebeurd er ook wanneer ik vanuit het componentenpallet een 
TButton naar mijn formulier sleep. De hoofdklasse Tbutton, maakt een subklasse MijnButton aan. Dit overerven is 
een heel krachtige manier van programmeren. Door dingen / functionalteit te verbergen, kan ik voorkomen dat een 
gebruiker of een andere programmeur er een rotzooitje van maakt, en zo kan ik ook waarborg bieden dat interacties 
tussen verschillende klassen en typen vlekkeloos zal verlopen. Naast het van klassen subklassen afleiden zeg maar 
hoofdbestanddeel van het object georiënteerd zijn,  schuilt er nog een grote kracht in C++ Builder 6: C++ Builder 6 
bevat een heel assortiment aan veelvoorkomende componenten (hoofdklassen) heel eenvoudig beschikbaar voor 
de gebruiker: Sleep ze maar naar je formulier! Het grote assortiment beperkt het maken van eigen klassen tot een 
minimum. (Natuurlijk is dit wel weer erg afhankelijk van je applicatie). Op de aanwezigheid van veel voorkomende 
componenten is een andere kretologie over C++ Builder 6 gebaseerd: Het is een Rapid Development Environment. 
Het gaat echt redelijk snel om iets in C++ Builder 6 in elkaar te flansen. Componenten worden middels het Drag & 
Drop idee op een formulier geplaatst en al even snel kunnen de events in C++ worden geschreven. Compileren 
klaar!  
 
2 namen van 2 bestanden te vinden op de cd, van de posters waarop Borland zelf aangeeft welke componenten er 
in C++ Builder 6 aanwezig zijn: bcb6clxposter.pdf  & bcb6vclposter.pdf.  
 
Hoewel het componentenpakket van C++ Builder 6 al erg uitgebreid is en vaak zijn die componenten al ruim 
voldoende (zie de bovenstaande links naar de posters) kan het zijn dat je het toch allemaal net even anders wil. Een 
LEDDisplay weergave voor je getallen, een draaiknop i.p.v. een schuifbalk… etc. Dan zijn er aanvullingen op het 
componentenpallet op het WWW te vinden, en niet onbelangrijk: soms ook nog eens gratis onder GPL te gebruiken. 
Ik wil er hier 2 noemen: http://www.delphi-jedi.org/  (De JVCL library) en  http://sourceforge.net/projects/comport/  
(Dejan Crnila's ComPort library) Beide libraries heb ook ik aan mijn versie van C++ Builder 6 toegevoegd, omdat ze 
behalve wat meer kraak en smaak ook enkele essentiële functionaliteit bieden, en bij dat laatste denk ik dan vooral 
aan de ComPort library: een reeks componenten die de seriële communicatie poort toegankelijk maakt voor C++ 
Builder 6. 
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Hoe ziet zoiets er dan uit Borland C++ Builder 6?  
Een screendump die meer verteld dan 1000 worden en die ik zekerheidshalve toch maar even toelicht: 

 
 

Fig 1: C++ Builder IDE met ACDC Stepping form 
 
Ik heb met wat kleuren de verschillende onderdelen van de IDE aangegeven: Er is een Normal Menu (geel), er is 
een Build&Run Button (groene driehoek) die natuurlijk het compileren start, er is een Object TreeView (rood), een 
Object inspector(groen),een Component library (blauw)  en een Formfield met een Form(ulier).  
 
Het Normal Menu (geel),  kennen we deels al uit andere Windows programma’s: Het openen en sluiten van een 
bestand, printen, knippen en plakken etc. Maar: Natuurlijk zijn er ook C++ Builder 6 specifieke dingen in dit menu 
verstopt. Zo werkt C++ Builder 6 b.v. met projecten. Een project is een groep bij elkaar horende bestanden, die 
samen tot een executable kunnen verworden. Natuurlijk vormen de .cpp en de .h files de kern van een project, (de 
c++ code files en de header files). Maar vergeet ook niet de form-files ( .dfm files) die de data bevatten van de layout 
en de gebruikte componenten in en van een formulier dan wel van de formulieren. De Component Library (blauw) 
spreekt wel een beetje voor zich. Hier selecteer je jou componenten en die versleep je dan van hieruit naar je form. 
Ook de JVCL en ComPort componenten zijn hier na installatie terug te vinden. De Object Treeview (rood) laat in 
een boomstructuur de verschillende formulieren zien, met de daarop geplaatste componenten. (Lekker makkelijk 
zoeken) De Object Inspector (groen), laat zowel de properties alsook de events van een geselecteerde component 
of het geselecteerde form zien.   Het Formfield laat je form zien zoals je dat aan het maken bent.  Met de Compile 
Button verwordt je project tot executable. 
 
Eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. Het is slechts een kwestie van doen en wat proberen. C/C++ kennis is 
natuurlijk wel een pre. Wil je nu meteen aan de slag met je eigen programma, dan is het volgende bestand op de cd 
vast handig: Een Quick Start voor Borland C++ Builder 6: quickStartc++builder6.pdf 
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1.1 Historie en toekomst van C++ Builder 
De ontwikkelomgeving geschiedenis van Borland begint zo’n 20 jaar geleden, met de op Dos georiënteerde 
programmeertaal Turbo Pascal. Van hieruit een kleine sprong vooruit: In 1991 stond de C++ compiler van Borland 
bekend als verreweg superieur over de concurrentie. (Microsoft) 
 
  Vanuit de op Dos georiënteerde Pascal versie ontstond in de Windows 95 tijd een op Windows gebaseerde pascal 
versie genaamd Deplhi.  Dit was een ware meesterzet van Borland, ook nu nog  kent Delphi een grote aanhang. Dit 
was al een visuele objectgeoriënteerde IDE.  
 
Uiteindelijk werd het de mensen van Borland duidelijk dat ze ook andere programmeertalen in hun assortiment in 
een vergelijkbaar jasje moesten steken. En als het even kon ook nog eens (deels) onderling compatibel. Zo 
ontstonden Borland C++ Builder, en na enige tijd ook JBuilder. Ook een Linux versie van hun Delphi bleef niet uit: 
Kylinx.  
 
Zo groeide het een en ander uit tot een prachtige reeks compilers, die zeer gewaardeerd worden door vele tevreden 
programmeurs. Maar de concurrentie zat al die tijd ook niet stil. Microsoft bouwde steevast door aan hun Visual 
Studio, Borlands tegenhanger, met daarin  naast Visual C++, Visual Basic en hun eigen .net.  
 
Integratie van programmeertalen in een pakket? Dit geldt inmiddels ook voor de Borland compilers. De nieuwste 
versie van C++ Builder: C++ Builder 2006 is samen met Delphi 2006 ondergebracht in Developer studio 2006. Wat 
meer over Developer studio 2006 is te vinden in de op de cd terug te vinden pdf bestandjes: 
bds2006_feature_matrix.pdf    &    cbuilder2006_datasheet.pdf 
  
Nog opgemerkt zij het volgende: 
Sinds enige tijd ziet het management van Borland het maken van ontwikkelomgevingen niet meer als een van haar 
core buisnesses. Men wilde de compilertak afstoten. Een moordende concurrentie met Microsoft lag hieraan ten 
grondslag. Er is er zelfs een tijd sprake van geweest dat de ontwikkelomgevingen van Borland gratis zouden 
worden. Maar helaas: Inmiddels (15 nov 2006) is bekend geworden dat Borland de compiler collectie gaat 
onderbrengen bij hun dochterbedrijf Codegear en wel niet gratis... 
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2.0 Inleiding ICC12 
ICC12 is een crosscompiler omgeving voor Windows, om een HC12/HCS12 te kunnen programmeren. De fabrikant 
ervan is Imagecraft (www.imagecraft.com) die een hele reeks crosscompilers op de markt brengt. Heel aantrekkelijk 
is hun prijs tov de concurrentie, waarvan Freescales Codewarior (codewarior) wel de bekendste is. Maar ook de 
gratis GCC compiler van Linux, is te porten naar een HCS12. Hoewel deze weer wat complexer te bedienen is. 
(Deze is text based, zonder pull down menuutjes en muisaanwijzer en met de ellende van makefiles).  
 
Ook ICC12 werkt met projecten. Een project bestaat uit een aantal .h en .c files, (c headers en c code files) die door 
de compiler gecompiled en gelinkt worden tot een .s19 file. Zeg maar de .exe voor een Motorola/Freescale 
processor. Het is mogelijk om met ICC12 via een ingebouwde terminal contact te maken met een bootloader in de 
processor en wel via de seriële communicatie poort. Zo kan de gemaakte software worden ingeladen. Eleganter is 
het dit via de BDM poort te doen met een In Circuit debugger zoals NoIce. Maar hierover in een volgend hoofdstuk 
meer. Hoe ziet het een en ander er uit? Een screendump: 
 

 
 

fig 2: een screendump van het hoodvenster van ICC12 
 
Bovenaan weer de Windows menu balk. Ook hier weer de Windows gebruikelijke functionaliteit, aangevuld met 
projectbeheer en compiler gerelateerde opties. Rood gemaakt is het Code venster: Hierin wordt gewerkt aan de .c 
en de .h code. Rechts in het groen de Project Tree: Daarin zijn eenvoudig de verschillende onderdelen van een 
project bereikbaar. Onderin in het blauw communiceert ICC12 met de gebruiker (Compileren geslaagd!). Nog 
belangrijk is de Build button, Hiermee verwordt het project tot .s19 file. (Mits de compiler geen fouten vindt) 
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Nog een screendump: 
 

 
 

Fig 3: Een screendump van het compiler compiler options submenu van ICC12 
 
Dit menu wordt toegankelijk door in de menubalk het pull down menu project te kiezen en dan de optie options. 
(Tabblad Compiler)  
 
Hierin zijn 2 belangrijke dingen met kleur gemarkeerd: 
In het groen staat als output formaat .S19 with ASM/Source Level debugging geselecteerd. Dit is handig voor de 
NoIce debugger die ik met veel plezier gebruik. Deze optie maakt het mogelijk om tijdens het In Circuit debuggen, 
de c code in NoIce te zien. Dat is prettiger te lezen dan assembler en al even prettig debuggen. In het rood staat ook 
iets interessants. Na geslaagd compileren roept de compiler het programma SRecCvt aan (met wat parameters). Dit 
programma, lijnt dan als het ware de door de compiler gemaakte .s19 bestanden uit. Dit is vaak een echte 
verbetering: De code wordt niet alleen kleiner, maar ook de variabelen worden zo in de file neergezet dat deze met 
minder instructiecycli door de processor in te lezen zijn. Gevolg de snelheid van het programma wordt positief 
beïnvloed.  
 
Weer een screendump: 
 

 
 

fig 4: een screendump van het compiler target options menu van ICC12 
 
Dit menu wordt eveneens toegankelijk door in de menubalk het pulldown menu project te kiezen en dan de optie 
options. (Tabblad Target) 
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In de figuur 4 op de vorige pagina zijn 4 gebieden van een kleur voorzien: 
In het groen staat er: Program memory 0x1000. Dit wil zeggen dat het startadres voor het programma 0x1000 is. Dit 
kan natuurlijk naar believen aangepast worden. 0x1000 is het start adres van het interne ram gebied van mijn 
HCS12. Mijn HCS12 programma draait dan ook gewoon in RAM. 
 
In het blauw staat het startadres van de stack. NB: een stack groeit in een HCS12 naar boven, dus naar een lager 
adres. Waarom start de Stackpointer niet gewoon op 0x4000 maar op 0x3f40? 0x4000 is immers het eindadres van 
mijn RAM gebied? Dit heeft er alles mee te maken dat het nog steeds aanwezige terminal programma (de 
bootloader) de interrupt vector tabel verplaatst van achterin het Flashgeheugengebied naar het RAM. (prettig want 
dan is deze tabel ook door mijn programma's aan te passen). Deze vector tabel begint bij 0x4000 en eindigt bij 
0x3f38. Deze interuptvector tabel wil je zeker wanneer je zelf interrupts gebruikt en in RAM programmeert echt niet 
overschrijven met je stack. Dan draait je interrupt gestuurde software echt niet. Anders wordt het natuurlijk wanneer 
je de bootloader in de Flash overschrijft, en je al eveneens de interrupt vector in de flash aanpast. 
 
In het geel zijn aangevinkt Lineair en Map Vector Page. Lineair wil zoveel zeggen dat de code niet in pages 
geschreven is. Een HCS12 heeft een zogenaamd adres window. In een window past een page: niet de volledig 
aanwezige flash kan in een keer gezien worden door de processor. De flash is hierom opgedeeld in pages. Deze 
pages kunnen met page control wel in het window geplaatst worden zodat de processor ze kan zien. Deze optie 
staat in mijn kleine programma uit. (Immers het past allemaal nog net in de 14 K ram, zij het met een klein trucje dat 
nu volgt) 
 
In het rood staat Other options: -bmyarea: 0x0400.0x0fff. Hiermee geef ik aan dat mijn code gebruik maakt van de 
op de HCS12 aanwezige eeprom. Hier heb ik mijn tabellen in geplaatst, alsook mijn berichtjes die verschijnen op de 
LCD. Dat maakt weer wat extra ruimte vrij in RAM voor mijn eigenlijke programma. 
Dan volgt tot slot van dit hoofdstuk weer een bestand wat terug te vinden is op de cd, dit keer een Datasheet die 
Imagecraft zelf gemaakt heeft over ICC12:  icc12doc.pdf 
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3.0 Inleiding NOICE 
NoICE is een InCircuit Debugger. Code kan ingelezen worden, gestart en gestopt worden… variabelen en registers 
kunnen op ieder gewenst moment veranderd en aanschouwd worden. Al met al gewoon onmisbaar wanneer je 
embedded software ontwerpt. Een InCircuit debugger verkort de ontwerptijd enorm. de programmafamilie van NoIce 
is in zoverre bijzonder dat ze gelinkt kunnen worden aan een hele reeks van embedded processor families. Een 
opsomming:  
 

    * ARM7 (ARM7TDMI), using JTAG, RDI, GDB protocol server, or simulator 
    * 68HC12 and HCS12 (including Flash), using BDM or the NoICE serial monitor 
    * 68HC08 (including Flash), using the built-in MON08 
    * MSP430 (including Flash), using JTAG 
    * 8051, using the NoICE serial monitor 
    * Z80 and Z180, using the NoICE serial monitor 
    * 68HC11, using the NoICE serial monitor 
    * 6502 and 65C02, using the NoICE serial monitor 
    * 6809, 6309, 8096, 80196, 8080 and 8085, using the NoICE serial monitor  
 
Samen met een compod12, een Serial to BDM interface, kan ik zo in mijn HCS12 ingrijpen en kan er al "software 
draaiende" gedebugged worden. Natuurlijk kan er via diezelfde BDM plug ook gewoon geprogrammeerd worden, en 
wel zonder de tussenkomst van het op de controller aanwezig bootloader programma.  
(En al even natuurlijk kan de bootloader naar believen worden overschreven) 
 
Een bootloader programma heeft zo zijn beperkingen, zo neemt het een deel van het aanwezige geheugen in 
beslag en beschermt het zichzelf tegen overschrijven. Net als dat het de interruptvector verplaatst naar het RAM 
gebied. Ook beschermd het de originele interrupt vector tabel in de flash tegen overschrijven. Bij echte applicaties 
wil je dit natuurlijk niet en gooi je de bootloader eruit. De BDM manier, met NoIce en een ComPod12 is dan 
verreweg het meest elegant. 
 
Dan weer een screendump: 
 

 
 

fig 5: een screendump van het main venster van NoIce 
 
In deze NoIce IDE zijn weer eens 4 gebieden met kleur gemarkeerd. 
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Allereerst het met rood gemarkeerde deel. Met deze vier knoppen bestuur je de program flow van je programma. 
De eerste knop runt je programma. Met de tweede knop spring je over een procedure heen, en met de derde knop 
spring je juist bij een volgende procedure naar binnen. Op deze manier heb je veel invloed op hoe er door je 
programma wordt heen gewandeld. Met ook nog eens de mogelijkheid om breakpoints te plaatsen: You have 
complete control! 
 
In het geel gemarkeerde deel, staan de registerwaardes van een bepaald moment tijdens het doorlopen van het 
programma, of het zijn de registerwaarden van waar je het programma hebt gestopt. Natuurlijk kun je ze dan vanuit 
NoIce bekijken of zelfs aanpassen. Hoe handig soms… 
 
Het groene gedeelte laat de programma code zien waar de adrespointer (pijltje) zich bevindt, en wat komen gaat. Je 
ziet hier assembler taal, maar met de juiste compiler optie in ICC is het ook mogelijk om hier je C code terug te 
vinden. (Wat weer een erg handige optie is. Bijna onmisbaar.) 
 
Het blauwe gedeelte is er om zelf nog extra dingen in de gaten te houden. Je kunt hier de output naar een SCI poort 
terug vinden, het geheugengebruik,  de stack en veel meer. Wat je maar wil bijna. 
 
Ik raad echt iedereen aan om in een InCircuit debugger te investeren. Het bespoedigd en vergemakkelijkt echt het 
helse karwei van debuggen. Naar mijn bescheiden mening: Gewoonweg onmisbaar. Is dat genoeg reclame? 
 
Nog een screendump: 

 

 
 

Fig 6: Een screendump van het NoIce Debugger target submenu 
 
Via het menu Debugger Target  options van NoIce is in te stellen met welke interface je werkt. In het groen de keuze 
voor de ComPod12: 

 

 
 

fig 7: Een foto van de ComPod 12 een serieel naar BDM interface 
 
In het rood de instellingen voor de seriële poort van de PC, waaraan de Compod12 is gehangen. Met als Target 
Chip/Environment (blauw) is gekozen voor Generic HCS12. Dit heeft er weer mee te maken dat ik in mijn 
programma alleen gebruik maak van RAM. De flash is processor specifiek, en als je dit menu (blauw) pull downt zie 
je de hele HC12/HCS12 reeks staan. De Flashgebieden van de hele HCS12 familie worden dus met de generic 
instelling niet aangesproken.  
Meer informatie over NoIce is te vinden op de website: http://www.noicedebugger.com/index.html  
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4.0 Inleiding in de HCS12, MC9S12DP512. 
 
Laat ik beginnen met iets over mijn HCS12 te vertellen, door een schema van deze chip te tonen, gevolgd door een 
lijst met features.  Beiden zijn overgenomen uit het document: 9s12dp512dgv1.pdf , de MC9S12DP512 Device 
Guide V01.24. (Ook weer terug te vinden op de cd.) 

 

 
 

Fig 8: Blokdiagram HCS12 microcontroller. 
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De MC9S12DP512 features list, met dik gedrukt de voor mijn project belangrijkste eigenschappen: 
 

• HCS12 Core 
– 16-bit HCS12 CPU 

i. Upward compatible with M68HC11 instruction set 
ii. Interrupt stacking and programmer’s model identical to M68HC11 
iii. Instruction queue 
iv. Enhanced indexed addressing 

– MEBI (Multiplexed External Bus Interface) 
– MMC (Module Mapping Control) 
– INT (Interrupt control) 
– BKP (Breakpoints) 
– BDM (Background Debug Mode) 

• CRG (Clock and Reset Generation) 
– Low current Colpitts oscillator or 
– Pierce oscillator 
– PLL 
– COP watchdog 
– Real Time Interrupt 
– Clock Monitor 

• 8-bit and 4-bit ports with interrupt functionality 
– Digital filtering 
– Programmable rising or falling edge trigger 

• Memory 
– 512K Flash EEPROM 
– 4K byte EEPROM 
– 14K byte RAM 

• Two 8-channel Analog-to-Digital Converters 
– 10-bit resolution 
– External conversion trigger capability 

• Five 1M bit per second, CAN 2.0 A, B software compatible modules 
– Five receive and three transmit buffers 
– Flexible identifier filter programmable as 2 x 32 bit, 4 x 16 bit or 8 x 8 bit 
– Four separate interrupt channels for Rx, Tx, error and wake-up 
– Low-pass filter wake-up function 
– Loop-back for self test operation 

• Enhanced Capture Timer 
– 16-bit main counter with 7-bit prescaler 
– 8 programmable input capture or output compare channels 
– Four 8-bit or two 16-bit pulse accumulators 

• 8 PWM channels 
– Programmable period and duty cycle 
– 8-bit 8-channel or 16-bit 4-channel 
– Separate control for each pulse width and duty cycle 
– Center-aligned or left-aligned outputs 
– Programmable clock select logic with a wide range of frequencies 
– Fast emergency shutdown input 
– Usable as interrupt inputs 

• Serial interfaces 
– Two asynchronous Serial Communications Interfaces (SCI) 
– Three Synchronous Serial Peripheral Interface (SPI) 

• Byte Data Link Controller (BDLC) 
– SAE J1850 Class B Data Communications Network Interface Compatible and ISO Compatible 

for Low-Speed (<125 Kbps) Serial Data Communications in Automotive Applications 
• Inter-IC Bus (IIC) 

– Compatible with I2C Bus standard 
– Multi-master operation 
– Software programmable for one of 256 different serial clock frequencies 

• 112-Pin LQFP package 
– I/O lines with 5V input and drive capability 
– 5V A/D converter inputs 
– Operation at 50MHz equivalent to 25MHz Bus Speed over -40°C <= TA <= 125°C 
– Development support 
– Single-wire background debug™ mode (BDM) 
– On-chip hardware breakpoints 
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Uit zowel het blok diagram alsook uit de featurelist, valt meteen iets op: 
De 16 bit HCS12 CPU is in zijn periferie voorzien van 5 CAN bussen. Daarmee is eigenlijk wel duidelijk waar we 
deze processor vooral aantreffen in de dagelijkse praktijk: de automotive industrie. ( Ook al staat de tijd aldaar ook 
niet stil en de stap naar 32 bits ook in de automotive wereld al is gezet. ) 
 
Verder bevat de HCS12 controller 2 AD blokken met ieder 8 ingangen voor waardes van 0..5V. (10 bits resolutie) 
Hiervan maak ik in mijn programma nog geen gebruik. Zou ik de IGBT's van temprature sensing willen voorzien 
echter… of iets van current sensing willen toepassen, ja dan! 
 
De MC9S12DP512 beschikt over 512 K Flash geheugen, opgedeeld in pages natuurlijk, met een pagewindow. (Zie 
het ICC12 hoofdstuk hierboven voor meer info) De MC9S12DP512 heeft daarnaast 14 K RAM en 4K EEPROM aan 
boord. Aardig niet? 
 
De processor kan de aangeboden externe clock optoveren dankzij een aanwezige PLL module, Phase Lock Loop. 
Met een gangbaar 16 Mhz clock kristal is de interne processorfrequentie op te toveren tot maximaal 50 Mhz. De 
Busfrequentie wordt dan gelijktijdig opgetoverd tot de helft daarvan: 25 Mhz  
 
Er zijn 2 SCI poorten aanwezig voor het afhandelen van seriële communicatie. (En ook nog 3 SPI poorten) Met een 
van deze SCI poorten maakt de HCS12 contact met mijn software op de PC. 
 
Er zijn 8 input capture/compare eenheden. 
Hiermee kun je tijden meten, maar hiervan maak ik (nog) geen gebruik in mijn code. Wanneer in de toekomst 
encoders om de hoek komen kijken wordt het natuurlijk een ander verhaal. 
 
Er is een IIC bus aanwezig. 
Dit wordt gebruikt om te communiceren met het LCD display.  
(en wordt eventueel in de toekomst ook gebruikt om inputs te ontvangen van een aan het display gehanngen 7 bits 
keypad) 
 
Verder niet onbelangrijk voor mijn toepassing: 
De HCS12 beschikt over 8 PWM Kanalen, met programeerbare periode en duty. 
Hiermee zijn in 2 volle H-bruggen alle IGBT's afzonderlijk te bedienen. 
 
De RTI is een programmeerbare interrupt die op gezette tijden van zich kan doen laten gelden. 
Dit op gezette tijden doen gelden is toegepast om de PWM Duty registers van nieuwe waarden te voorzien. 
 
Over de Interuptvectors en interupts kom ik nog uitgebreider te spreken. 
 
 
Overigens ziet de pinlayout van deze 112 pins chip er als volgt uit, eveneens overgenomen uit: 9s12dp512dgv1.pdf 
(terug te vinden op de cd) 
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Fig 9: Pinbezetting  HCS12 microcontroller 
 
Duidelijk te zien is dat sommige pinnen een dubbele functie hebben. Op basis van deze manier van periferie aan 
pinnen toekennen: pin sharing, is in mijn vooronderzoek de mogelijkheid voor een ARM7 van Philips afgevallen. 
Deze serie ARM7's hadden namelijk de seriële interfaces geshared met de PWM kanalen. 
 
De operating conditions voor deze chipserie, eveneens uit  9s12dp512dgv1.pdf (terug te vinden op de cd): 

 

 
Tabel 1: Environmental properties van de HCS12 Serie 
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Hierover alleen dit:  
Van buiten is deze chip gewoon 5 volt en TTL compatible.  
Van binnen draait hij op 2,5 volt, van buiten zie je hier niks van.  
En ook even dit: dit zijn Automotive bereiken en Automotive operating conditions. 
 
De interrupt vectortabel: 
 

 
 

Tabel 2: De hiërarchische interrupt vector tabel van de HCS12 
 
Wat in deze tabel staat, zijn de verschillende adressen van en de volgorde van de interrupts in een HCS12. 
Hoe hoger in de tabel,  hoe belangrijker de interrupt. Dit is een hiërarchische tabel. 
 
Stel ik heb 2 interrupts geprogrammeerd. Een sci poort interrupt die een reeks karakters de deur uit mag doen, en 
een RTI interrupt die om de zoveel tijd iets moet afhandelen. De HCS12 verzorgt dan de interrupts als volgt: 

• Is er geen interrupt actief, dan draait gewoon main. 
• Volgt een interrupt dan wordt deze afgehandeld en weer teruggekeerd naar main..  
• Wanneer main wordt geinterupt door RTI en daarna door de SCI Interrupt, dan maakt de controller eerst de 

RTI interrupt af, keert  heel kort terug naar main en start dan meten door met het afhandelen van de SCI 
interrupt. 

• Wanneer main wordt geinterrupt door eerst de SCI interrupt, en daarna door de RTI interrupt, dan zal de 
SCI interrupt zelf weer worden geinterrupt en krijgt de RTI interrupt voorang. Na afhandelen van de RTI 
interrupt, zal de SCI interrupt worden voortgezet en afgerond, waarna weer teruggekeerd wordt naar main. 

 
Met deze hiërarchie dien je rekening te houden in je code. En afhandelen van interrupts, zo op een hardwarematige 
manier gestuurd is een stuk handiger dan zelf een eigen RTOS te schrijven. Wat overigens wel kan hoor. 
 
NB:  Er is eveneens de mogelijkheid om één laag ingeschaalde interrupt naar bijna bovenaan te tillen, maar dat was 
in mijn programma niet nodig. 
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Tot slot nog een tabel met daarin de verwijzingen naar alle documenten die de periferie van de HCS12 beschrijven: 
 

 
Tabel 3: Lijst met beschikbare documentatie van Freescale vooral over de periferie van de HCS12, en hoe die te gebruiken. 


