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        درايور ميكرو استپدرايور ميكرو استپدرايور ميكرو استپدرايور ميكرو استپ
  

  اوژن كي نژاد: نويسنده

  

موتور را به چند  از حركتاستپرموتور است كه هر پله  يكي از انواع پيشرفته درايور microsteppingيا درايور ميكرواستپ 

. معمولي است full/half و بنابراين دقت كلي حركت موتور در يك دور چندين برابر درايورهاي قسمت ريزتر تقسيم مي كند

قسمت يا بيشتر را   40000 تا د تقسيماتيدرجه بدست مي آيد، مي توان 1.8ر قسمتي كه براي يك موتو 400مثال بجاي حداكثر 

هنگام حركت كمتري در  پيوسته موتور، لرزش و نوسان يل حركتهمچنين در اين روش به دل. براي يك استپر موتور ايجاد كند

) در كنار حركت هاي تند و سريع(يك حركت آرام و با دور بسيار كم  ايجاد مي شود كه اين خاصيت در كاربردهايي كه موتور

  .اهميت خاصي را براي اين نوع درايور ايجاد كند مورد نظر باشد، مي تواند

ي از كاربردها مي تواند بسيار مفيد واقع شود و برخي كارهايي را كه از طريق درايورهاي معمولي از نظر دقت عضچنين دقتي در ب

مثال اگر قرار باشد محيط يك دايره به وسيله يك استپر موتور به تقسيماتي  .نجام نيست، با اين درايورها محقق مي شودقابل ا

درجه بر استپ، اين تقسيمات به  1.8قسمت در يك دور براي يك موتور  400و مانند آن تقسيم شود، با دقت  37و  23 مانند

 زا هدافتسا اب نينچمه .به دنبال خواهند داشتدر صورت حركت هاي تقريبي ادي را هيچ وجه جوابگو نخواهند بود و خطاهاي زي

 رد ار ييالاب ياه تقد ،پتسا رب هجرد 15 ياهروتوم دننام يتميق نازرا و تقد مك ياهروتوم رپتسا زا ناوت يم شور نيا

  .دروآ تسدب يجورخ

  

ممكن است در بدو امر به نظر برسد با استفاده از مكانيزم هاي كاهش دور مانند پيچ و مهره و چرخ دنده و مانند آن، مي توان 

اال در تقسيم محيط موتور، را به ميزان كافي افزايش داد و بنابراين نياز به دقت هاي ب full/halfدقت يك درايور با روش 

  :چند مسئله را ايجاد مي كند ،شدن مكانيزم هاي مكانيكي به سيستماضافه اما . برطرف مي شود

  افزايش هزينه - 1

  .كه ممكن است در مواردي توجيه پذير نباشد رود شهاك مزيناكمافزايش حجم مجموعه موتور و  - 2

  .مكانيزم كاهش دوراضافه شدن لقي ناشي از  - 3

  .محدوديت سرعت چرخش در استپر موتور و در نتيجه محدوديت سرعت در خروجي سيستم انتقال قدرت - 4

به دليل خاصيت سلفي و افت در كاربردهايي كه دقت حركت باال در خروجي بصورت توام با سرعت حركت باال مورد نظر باشد، 

چرا كه به دليل  .انتخاب درايور ميكرواستپ ايفا مي كند درنقش مهمي را گزينه اخير گشتاور استپر موتور در دورهاي باالتر، 

امكان حذف مكانيزم كاهش دور، اين امكان فراهم مي شود كه همزمان با سرعت باال در حركت چرخشي موتور، دقت مورد نظر 

  .هم تامين شود

و با دقت باال را براي موتور سته ودرجه اختالف فاز، حركت پي 90از نظر اصول عملكرد بطور خالصه عبور دو جريان سينوسي با 

يك در روش منبع ولتاژ، . موتور به صورت منبع ولتاژ و منبع جريان قابل پياده سازي است رنوع درايومي كند كه  پله اي فراهم

تعداد ولتاژ هاي سينوسي قابل دقت حركت موتور به به سيم پيچ هاي موتور اعمال مي شود و دامنه مناسب  باولتاژ سينوسي 

كه  به نحوي تغيير مي كند موتوردر روش منبع جريان، با دريافت فيدبك از جريان موتور، ولتاژ  .استوابسته توليد در يك سيكل 

در روش اخير، براي تامين جريان سينوسي در دورهاي باال الزم است كه ولتاژي به . آن فراهم كندجريان سينوسي را براي 

تا درايور بتواند از طريق اعمال ولتاژ مناسب به موتور، بر مقاومت ظاهري ناشي  مراتب بزرگتر از ولتاژ نامي به درايور اعمال شود

  .ي سيم پيچ هاي داخلي غلبه كندسلفخاصيت از 
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نزديك است و تا زماني كه گشتاور به مكان ايده آل آن با تقريب خوبي مكان واقعي موتور در هر پله از نظر دقت حركت هم 

  .ر باشد، خطايي در كل حركت ايجاد نخواهد شدموتور بزرگتر از گشتاور با يخروجقابل تامين در 

  :بت به تغيير مكان مورد انتظار موتور نمايش داده شده استتغيير مكان واقعي نسدر شكل زير نماي تقريبي از 

  

  )Microchip.com: منبع(

  
  

بنابراين در مطابق شكل در صورت ايجاد خطاي جزئي در يك پله از حركت، اين خطا در پله هاي بعدي جبران خواهد شد و 

  .مجموعه حركت مجموع خطا افزايش نخواهد يافت

يا ) A3977و  A3967 نظير( Allegroهاي آماده مانند محصوالت شركت  ICمي توان از براي پياده سازي درايور ميكرواستپ 

LMD18245 تركيب مقايسه كننده آنالوگ با در اينگونه چيپ ها معموال از . يا بسياري از چيپ هاي آماده ديگر استفاده كرد

DAC وب آن استفاده مي شود و با فيدبك گرفتن از جريان در پل قدرت تغذيه كننده ار مطلبراي مقايسه وضعيت جريان با مقد

م موج است، سيگنال هاي الزم براي كه يك شكل موج سينوسي ني Setpointسيم پيچ هاي موتور و مقايسه آن با مقدار 

  .برقراري همين جريان در سيم پيچ ها بصورت مناسب توليد مي شود
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درايور ميكرواستپ نمايش داده شده پياده سازي براي  روشاين  ازنماي كلي  ريزشكل در  ،براي درك بهتر اين نوع پياده سازي

   :است

  )Stepperworld.comمنبع (

  
  

هم مي توان روش  FPGAو  CPLDميكروكنترلر و با استفاده از ابزارهاي پردازشي مانند  آماده،هاي  ICبه غير از استفاده از 

سيگنال هاي مرتبط با نكات و مسائل آشنايي با و ميكرواستپ را پياده سازي نمود كه مستلزم وجود دانش كافي در برنامه نويسي 

در اين روش با استفاده از اعمال فيدبك مستقيم جريان روي سيم پيچ هاي موتور، مي توان به  .قدرت است طبقاتآنالوگ و 

از نظر دقت و سرعت موتور به محدوده اي ه باشد و هاي آماد ICدست پيدا كرد كه فراتر از عملكرد كيفيتي در عملكرد درايور 

با تغذيه چند ده يا چند صد  ،قسمت در يك دور 400تقسيمات دقت معمول و  DCولت  12رسيد كه مثال يك موتور با تغذيه 

  .و دقت هايي تا حد چند ده هزار قسمت در چرخش يك دور آن تامين شودتغذيه شود  ولت براي درايور

  

  )مطالب با ذكر منبع آزاد است  نقل (

  


