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        ))))بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم((((استپر موتور استپر موتور استپر موتور استپر موتور 

        

  اوژن كي نژاد: نويسنده

  

ور پله اي به دو صورت تك قطبي يا همانگونه كه در بخش اول اين مقاله بيان شد، از منظر طراحي مدار سيم پيچ هاي يك موت

Unipolar  و دو قطبي ياBipolar براي هر سيم پيچ تنها از يك جهت  ، مسير جريانتك قطبي در روش. درايو مي شوند

روش نمايش داده  دودر شكل زير نمايي از هر  .اما در روش دو قطبي اين مسير در هر دوجهت فراهم مي شود. ايجاد مي شود

  :)SGS-THOMSONمنبع (شده است 

  

  
  

سوئيچ نيمه  4چنانكه با . بصورت عملي استپياده سازي آن بيشتر در بي، سادگي مزيت اصلي روش تك قطبي نسبت به دو قط

   .كردسازي هادي كه به زمين متصل باشند، مي توان اين روش را پياده 
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  .قرار گرفته باشند)  Bridge( كه در دو مدار پل است سوئيچ نيمه هادي  8اما پياده سازي روش دو قطبي مستلزم استفاده از 

  

  
  

آن در اولويت با وجود پيچيده تر بودن پياده سازي اين روش در روش دو قطبي،  افزايش آن وگشتاور مشخصه بهبود به دليل 

  :)SGS-THOMSONمنبع (است در شكل زير تفاوت مشخصه گشتاور خروجي در دو روش نمايش داده شده . مي باشد

  

  
  

بحث منبع ولتاژ يا جريان بودن درايور هم از مباحث بسيار و قطبي بودن، د يا از انتخاب آرايش درايور از نظر تك قطبي به غير

در روش منبع ولتاژ، يك ولتاژ ثابت با زمان مشخص به سيم پيچ هاي استپر موتور . مهم است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد

، بسيار )در صورت استفاده از يك ابزار پردازشي(اعمال مي شود كه اين روش از نظر پياده سازي سخت افزاري و نرم افزاري 

و يا افزايش بار  افزايشبدون لحاظ كردن  جريان تزريق شده به موتوراين است كه  اما عيب اساسي اين روش. ساده تر است

 .به ازاي يك ولتاژ ثابت كاهش خواهد يافت و استفاده از موتور پله اي به سرعت هاي چرخش پائيني محدود خواهد شدفركانس، 



3 

KnowledgePlus.ir 

بزرگتر از تغذيه نامي به سيم پيچ هاي جريان عمل مي كند، تغذيه اي به مراتب  اما در روش دوم كه درايور به عنوان يك منبع

جريان و به محض رسيدن جريان به مقدار مورد نظر، ولتاژ تغذيه قطع يا  فيدبكمكانيزم موتور اعمال مي شود و از طريق يك 

رفتن فركانس، به دليل وجود فيدبك در مدار حسن بزرگ اين روش اين است كه با افزايش بار موتور و يا باال . معكوس مي شود

تا حدي كه تغذيه درايور اجازه مي دهد، جريان تزريق شده به موتور ثابت خواهد ماند و به همين دليل مشخصه گشتاور نسبت و 

يك ه به همين دليل ممكن است تغذيه اعمال شده ب .قابل توجهي تصحيح خواهد شدبه افزايش فركانس در اين روش به ميزان 

شكل در  .بتواند مشخصه گشتاور را در سرعت هاي باالتر همچنان حفظ كنددرايور تا  موتور باشد يدرايور چندين برابر ولتاژ نام

  :زير نمايي از اين بهبود مشخصه گشتاور نمايش داده شده است

  

  
  

با استفاده از روش تزريق جريان مي توان تعداد پالس هاي اعمال شده به موتور و در نتيجه سرعت چرخش آن را به ميزان قابل 

دور در ثانيه قابليت چرخش داشته  4تا  3ست چنانكه يك موتور پله اي كه با روش هاي معمول ممكن ا. توجهي افزايش داد

  .دراد شخرچ ناكماتا چند ده دور در ثانيه  ،و روش تزريق جريان يباشد، با استفاده از تغذيه هايي چندين برابر مقدار نام

  

  )تسا دازآ عبنم ركذ اب بلاطم لقن (


