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ДЕКОДУВАННЯ СИГНАЛІВ ДАВАЧІВ ХОЛЛА   
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НТУУ «КПІ», кафедра автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу 

 

 Вступ. Побудова електроприводів постійного струму на основі 

вентильних двигунів з мікроконтролерною системою керування дозволяє 

підвищити енергоефективність, точність, надійність та покращити динамічні 

характеристики системи [1]. Такий підхід також полегшує  інтеграцію приводу 

у загальну систему автоматизації за допомогою промислових протоколів 

обміну інформацією (таких,  як  Ethernet та EtherCAT). 

 Метою роботи є розробка алгоритму та програми декодування сигналів 

датчиків Холла з метою формування сигналів керування силовими ключами 

інвертора  вентильного двигуна. 

 Матеріали досліджень. В вентильних двигунах в залежності від кута 

повороту ротора спрацьовують відповідні давачі Холла, сигнали яких 

декодуються контролером і формуються  вихідні сигнали керування ключами 

інвертора. 

 Для керування вентильними двигунами можуть бути застосовані 

спеціалізовані непрограмовані мікросхеми-контролери з вбудованими 

апаратними декодерами сигналів давачів Холла [2]. Проте в багатьох випадках 

є доцільним застосування мікроконтролерів загального призначення, які 

дозволяють реалізувати більш якісні алгоритми керування. 

Алгоритм роботи ключів інвертора представлено у таблиці 1, де:  

а, b, c – сигнали, що знімаються з давачів Холла, розміщених з 

просторовим зсувом 120 електричних градусів; 

A+, A-, B+, B-, C+, C- – сигнали, що надходять на ключі першого, другого 

та третього плечей інвертора відповідно. 

 Таблиця 1 – Вхідні та вихідні сигнали підсистеми 

Сигнали давача 

Холла 

Сигнали керування інвертором 

c b a A+ A- B+ B- C+ C- 

0 0 1 0 1 1 0 0 0 

0 1 1 0 1 0 0 1 0 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 

1 1 0 1 0 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 0 1 
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Наведена нижче програма складена для мікроконтролера ATmega32 

фірми Atmel. Ця програма налаштовує порти В і С відповідно на режим вводу 

та виводу і переходить головний цикл.  

 

У головному циклі виконується введення сигналів давачів Холла,  
виділяються три молодші розряди порту В, які представляють  поточні 
значення сигналів a, b, c і визначають відповідну строку у таблиці. Після 
визначення строки відповідний керуючий код виводиться  у порт С і далі 
поступає на драйвери силових ключів [3]. 

Висновки. Розглянуто підхід до побудови підсистеми програмного 
декодування сигналів давачів Холла та генерації сигналів керування 
інвертором.  

Запропонована концептуальна програма може бути реалізована на 
мікроконтролерах загального призначення, які не оснащені апаратним 
декодером сигналів від давачів Холла. 
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//Програма декодування сигналів давачів Холла та 

формування сигналів керування інвертором 

 

#include <avr/io.h> 

char Hall; 

int main (void) 

{  

 DDRB=0; 

 DDRC=0xFF; 

 while (1) 

 { 

 Hall= PINB&0b00000111; 

 switch (Hall) 

  { 

  case 1: {PORTC=0b011000; break;}; 

               case 3: {PORTC=0b010010; break;}; 

               case 2: {PORTC=0b000110; break;}; 

               case 6: {PORTC=0b100100; break;}; 

               case 4: {PORTC=0b100001; break;}; 

               case 5: {PORTC=0b001001; break;}; 

  } 

 } 

} 


