HAJTÁSTECHNIKA

Villa m os ha jt á sok és m ozg á svezérlõk  6. rész
Zsuffa Attila  Q-TECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cikksorozatunk elõzõ részében a léptetõmotorok jellemzõit ismertettük. A jelen folytatás a léptetõmotor-meghajtók
rövid ismertetését foglalja össze.
A léptetõmotor-meghajtók feladata a
Unipoláris motormeghajtók
villamos teljesítmény elõállítása a moA legegyszerûbb teljesítményfokotor mûködéséhez a vezérlõrendszer álzata az unipoláris meghajtóknak van.
tal megkívánt módon, vagyis a vezérEzeket a meghajtókat azért nevezik
lõjelek megfelelõ átalakítása a motort
unipoláris meghajtóknak, mert az
mûködtetõ teljesítménnyé.
áram minden motortekercs-csatlakoA léptetõmotor a meghajtó által
zási ponton egy irányba folyik. Anszolgáltatott villamos teljesítményt alanak érdekében, hogy az azonos
kítja át a mozgás során nyomatékká. A
áramirány ellenére a másik tekercsnyomaték a motor állandó mágneses
félben a mágneses mezõ iránya megforgórésze, és az állórész tekercselése
változzon, a tekercselésnek bifilárisáltal létrehozott mágneses mezõ internak kell lennie (1. ábra).
aktivitásának eredményeként jön létre.
Ebben az egyszerû felépítésû megAz állórész által létrehozott mágneses
hajtóban az áramot csak a motortemezõ intenzitása a tekercsen átfolyó
kercselés ellenállása és a mûködtetõ
árammal arányos, ezt az áramot kell a
feszültség határozza meg. Ez a megmeghajtó áramkörnek szolgáltatnia.
hajtó csak alacsony sebességen mûA léptetõmotor-meghajtók vezérlõ
ködik jól, a sebesség növelésével a
jelként a felsõbb szintû vezérléstõl álnyomaték a tekercs induktivitása mitalában irány- és léptetõimpulzusokat
att jelentõsen csökken. A tekercs inkapnak (step, dir). Egy léptetõimpulduktivitása miatt az áram kialakulása
ábra Egyszerû unipoláris léptetõmotorzus hatására a léptetõmotor az irányjel 1.
exponenciális, végsõ értékét a fevezérlés (R-L-meghajtó)
által meghatározott irányba egy lépést
szültség és a tekercs ellenállása befohajt végre.
lyásolja. Ha sokkal gyorsabb áramAz ipari alkalmazásokban legfelfutást akarunk elérni, a feszültségyakrabban használt kétfázisú lépteget kell megnövelni, aminek áramnötõmotorok egy körülfordulást 200 lévekedés a következménye. Az áramot
péssel tesznek meg, vagyis 200 lépkorlátozhatjuk egy soros ellenállás
tetõimpulzusra van szükségük. Ha
beiktatásával (Ra, Rb). Az ilyen el3000 fordulat/perces fordulatszámot
lenállással korlátozott áramú meghajkívánunk elérni ezekkel a motoroktókat R-L-meghajtóknak is hívják. A
kal, akkor a léptetõfrekvenciának 10
feszültség emelésével növekszik az
kHz-nek kell lennie. Ez a frekvencia
áramváltozás sebessége is. Ezért a
sokkal nagyobb, mint bármely léptenövekedésért extra árat fizetünk álló
tõmotor start-stop frekvenciája, tehát
állapotban az ellenálláson disszipált
egyetlen léptetõ motor sem bírja köteljesítménnyel, valamint a tápegység
vetni. A megoldás a vezérlõjel lassú
teljesítménye iránti igény növekedéfelfuttatása, valamint az egész lépés
sével. Az unipoláris R-L-meghajtókat
felbontása több részre.
ezért csak kis teljesítményû alkalmaA meghajtók funkcionálisan logizásokban érdemes használni. Az unikai részbõl és teljesítményrészbõl állpoláris meghajtók elõnye az egyszenak. A logikai rész áll kapcsolatban a
rû, olcsó felépítés, és az alacsony sufelsõbb szintû vezérléssel (PLC, NC,
gározott zavarjel. Hátrányuk, hogy
PC), és a vezérlõjelek megfelelõ átmivel csak egy tekercsfelet hajtanak
alakítását végzi a teljesítményfokozat
meg egyszerre, azonos disszipációnál
vezérléséhez, míg a teljesítményrész 2. ábra Egyszerû bipoláris léptetõmotormintegy 40%-kal kisebb nyomatékot
vezérlés (R-L-meghajtó)
kapcsolódik a motorhoz és a vezérlésszolgáltatnak.
nek megfelelõen szolgáltatja a motor
tekercsek áramellátását.
Bipoláris motormeghajtók
A logikai rész funkciója kívülrõl nézve nagyon hasonló a különbözõ meghajtók esetén, felépítésükben és megvalósításukban A legnagyobb teljesítményt és hatékonyságot a bipoláris megmégis jelentõs különbségek vannak. A motor meghajtása szem- hajtókkal lehet elérni, mivel ezek képesek minden motortekerpontjából a teljesítménymeghajtó rész a legfontosabb, tehát ezt csen mindkét irányú áramot szolgáltatni. A bipoláris léptetõmonézzük meg egy kicsit részletesebben.
tor-meghajtók általában a 2. ábrán látható híd elrendezésben mû-
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ködtetik a léptetõmotor tekercsehajtási módtól elõször a féllépéses
it. Egy-egy híd négy kapcsolómeghajtáshoz, majd a mini- és a
tranzisztorból áll. Kis teljesítmémikrolépéses meghajtásig. Ezekben a
nyû, bipoláris meghajtóknál is
meghajtótechnológiákban a szabváalkalmazzák az unipoláris megnyosnak nevezhetõ 200 lépés/körülhajtóknál már ismertetett, soros
fordulást, vagyis az egy lépésre esõ
korlátozó ellenállást, és ezzel bi1,8°-os teljes lépést osztják fel több
poláris R-L-meghajtót hoznak
részre. A féllépéses meghajtás egy kölétre. Nagyobb teljesítmények
rülfordulást 400 lépéssel hajt végre. A
esetén az R-L-meghajtók nagy
minilépéses (ministep) technológiáveszteségei, valamint a precíban maximum 1/16 lépésre bontanak
zebb áramszabályozás miatt az
egy egész lépést (3200 lépés/forduáramszabályozást más módon
lat), míg a mikrolépéses (microstep)
célszerû megoldani. A leggyakmeghajtók esetében nem ritka az
rabban alkalmazott megoldás az
1/256 felbontás sem (51 200 léúgynevezett recirkulációs choppés/fordulat). Ezt az osztott lépéses
per-meghajtás (3. ábra).
technológiát csak a hagyományos
Ez a chopper-híd a hagyomáegész; vagy fél lépéses meghajtásnál
nyos hídhoz képest két recirkulá- 3. ábra Bipoláris recirkulációs chopper
sokkal precízebb áramvezérléssel leciós diódát és egy áramfigyelõ
het megoldani. Az egyes meghajtási
ellenállást tartalmaz. Ez az áramfigyelõ ellenállás tipikusan kis módok az unipoláris és bipoláris motorok meghajtásánál is alértékû (0,1 W), és a motorárammal arányos, visszacsatoló jelet kalmazhatók.
lehet nyerni róla, amit a vezérlõ logika az áramszabályozáshoz
Az alábbiakban röviden ismertetjük az egyes meghajtási
használ fel.
módokat. Az ismertetésben a 4. ábrán szereplõ jelöléseket
A tekercs áramellátását a szemben lévõ felsõ és alsó kapcso- használjuk.
lótranzisztorok (pl. Q1-Q4) látják el a teljes tápfeszültség tekercsre kapcsolásával. Az áram közel lineárisan növekszik. Az Hullámhajtás (Wave Drive)
áram növekedését az Rs-ellenálláson esõ feszültség figyelésével A hullámhajtásnál mindig csak egy fázis van bekapcsolva. Az állehet érzékelni. Amikor az áram elérte a kívánt értéket, a Q1 lórész az alábbi sorrendben van gerjesztve A ® B ® A ® B
tranzisztor kikapcsol, és a tekercsben tárolt energia a Q4 tran- (bipoláris motornál A és B polaritáscserét jelent). A forgórész a
zisztoron és a D1 diódán keresztül fenntartja az áramot. A rend- következõ pozíciókat foglalja el: 8 ® 2 ® 4 ® 6. Unipoláris és
szer veszteségeinek következtében az áram lassan csökken. Ha bipoláris tekercselés esetén ez a gerjesztési sorrend a forgórész
az áram lecsökken egy adott szint alá, a Q1 ismét bekapcsol, azonos mechanikai pozícióit eredményezi. E meghajtási mód
feltölti a tekercset energiával, és ez a ciklus ismétlõdik. A fo- hátránya, hogy unipoláris esetben a tekercsek 25%-a, bipoláris
lyamat közben az áram átlagos értéke nagyon jól kézben tartha- esetben 50%-a van kihasználva, ezért a lehetségesnél kisebb
tó a tápfeszültség fenti módon leírt kapcsolgatásával (choppe- nyomatékot kapunk.
relésével). A fenti módszer igen hatékony
és gazdaságos, mivel a tranzisztorokon 
ha jól vannak vezérelve  a disszipáció kicsi. A tápegységbõl felvett teljesítmény
(szemben az R-L-meghajtókkal) legnagyobb része a motor tengelyén keresztül
mechanikai energiává alakul.
A chopperes meghajtóknak alapvetõen
két változata terjedt el, az egyik a pulzusszélesség-modulációt (PWM), a másik a
határérték-modulációt használja az áram
szabályozására.
A PWM-szabályozásnál a motor átlagos árama van szabályozva, ami nagyon
precíz áramszabályozást tesz lehetõvé.
A határérték-szabályozásnál az áram
4. ábra Unipoláris és bipoláris tekercselésû léptetõmotorok
csúcsértékére történik a szabályozás.
A határérték-szabályozás a motorok
széles tartományát tudja kezelni, de hatásfoka rosszabb, mint a Egész lépéses meghajtás (Full Step Drive)
PWM- szabályozásé. A PWM-szabályozást ott célszerû használ- Az egész lépéses meghajtásnál két fázis egyszerre van bekapni, ahol a motortekercs ellenállása nagy, vagy hosszú motorká- csolva. Az állórész gerjesztése az alábbi sorrend szerint történik:
AB ® AB ® AB ®? AB. A forgórész a következõ pozícióbeleket kell használni.
A szabályozás komplexitásának növelésével természetesen a kat foglalja el: 1 ® 3 ® 5 ® 7. Az egész lépéses módban a tengely szögelfordulása egy-egy lépés hatására megegyezik a hulrendszer ára is emelkedik.
lámhajtáséval, csak a pozíció van eltolódva egy egész lépés felével. Az unipoláris tekercselésû motor nyomatéka (azonos teLéptetõmotorok meghajtási módjai
A gépépítõk folyamatosan növekvõ igényeinek következménye- kercselési paramétereknél) kisebb, mint a bipoláris tekercselésû
ként a meghajtókkal szemben támasztott igények is folyamato- motoré.
san nõnek. A gyártók egyre nagyobb teljesítményt kívánnak egyre kisebb fizikai méretek mellett, valamint igénylik a sebesség, a Fél lépéses meghajtás (Half Step Drive)
hatásfok és a pontosság növelését is. Ez a folyamatos igénynö- A fél lépéses meghajtás a hullámhajtás és az egész lépéses megvekedés vezette a gyártókat a hagyományos egész lépéses meg- hajtás kombinációja. Minden második lépésben csak az egyik fáM A G Y A R
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zis van gerjesztve, egyébként pedig egyszerre két fázis. Az állórész gerjesztése az
alábbi sorrend szerint történik: AB ® B ®
AB ® A ® AB ® B ® AB ® A. A
forgórész a következõ pozíciókat foglalja
el: 1 ® 2 ® 3 ® 4 ® 5 ® 6 ® 7® 8.
Mint látható, az egy-egy pozícióváltozáshoz tartozó szögelfordulás feleakkora, mint
a hullám- és egész lépéses meghajtás esetén. A fél lépéses mûködés csökkenti a rezonanciát az egész lépéseshez viszonyítva.

Egy egész lépéshez tartozó
mikrolépések száma
1
2
4
8
16
32
64
128
256

Egy mikrolépéshez tartozó tartónyomaték a teljes
lépéshez tartozó nyomatékhoz viszonyítva
100,00 %
70,71 %
38,27 %
19,51 %
9,80 %
4,91 %
2,45 %
1,23 %
0,61 %

Mini- és mikrolépéses meghajtás
(Ministep-, Microstep Drive)
A mini- és mikrolépéses meghajtás csak a
motor egész lépésének felbontásában kü- 1. táblázat A nyomaték változása az egész lépéshez tartozó mikrolépések számának
növelésével
lönbözik. Minilépéses meghajtóknak nevezik az egész lépést maximum 16 (20)
részre bontó vezérlést, míg az ennél nagyobb felbontású meghaj- mely értéket elõállítani. Ez azt jelenti, hogy a meghajtó a fluxus
tókat mikrolépésesnek nevezik. A továbbiakban az egyszerûség folyamatos forgatásával a motor folyamatos forgását és pulzálás
kedvéért csak a mikrolépéses meghajtóról beszélünk.
nélküli nyomatékot képes létrehozni. A gyakorlatban a motor reA mikrolépéses meghajtó a motor állórész fluxusának olyan zonanciafrekvenciájának háromszorosát meghaladó mikrolépémozgatását végzi, melynek következtében a motor tengelye lé- ses frekvencia már nem okoz érzékelhetõ és számottevõ változást
nyegesen simábban mozog, mint az az egész vagy fél lépéses a motor mozgásában, mivel a forgórész és a hajtott terhelés inermeghajtásnál tapasztalható. A simább mozgás eredményeként ki- ciája jelentõs szûrõhatással rendelkezik. A precíz mikrolépéses
sebb a vibráció, alacsonyabb a mûködési zaj, kisebb az egy lépés- meghajtás magas igényeket támaszt az áramszabályozás megvalósításában, különösen az alacsony fordulatszámok esetén.
hez tartozó szögelfordulás, és pontosabb pozicionálás érhetõ el.
Általánosságban elmondható, hogy mikrolépéses meghajtókA motor forgórészét az állórész forgó fluxusa forgatja. A motor által szolgáltatott nyomaték (M) függ a tartónyomatéktól nál az áramgenerálásnak közel szinuszosnak kell lennie. Azt is el
(Mt), az állórész fluxuspozíciójától (Qs) és a forgórész pozíció- kell mondani, hogy nem minden motor mûködik egyformán
jától (Qr) az alábbi összefüggés szerint:
ugyanazzal a meghajtással. Az ideális meghajtó a motor igényei
szerint állítja elõ a fázisáramokat az ideális szinuszoshoz képest
M = Mt * sin(Qs - Qr), ahol Qs és Qr villamos szöghelyzetet változtatható módon. Ezt általában úgy oldják meg, hogy az
jelöl.
egyes mikrolépésekhez tartozó fázisáram-szinteket egy fixmemória-táblázatban (EPROM, EEPROM) elõre eltárolják, és néA villamos és a mechanikus szöghelyzet közötti összefüggés az hány ilyen elõre meghatározott készletbõl kiválasztható a motoralábbi:
nak leginkább megfelelõ változat.
Bizonyos alkalmazásokban a mikrolépéses meghajtók felQvil = (n/4) Qmech, ahol n a fordulatonkénti egész lépések száma. bontásnövelését kiválóan ki lehet használni. Például ahol relatíve kis elmozdulásokra van szükség, vagy nagyobb körülforduláAmikor egy léptetõmotort egész- vagy fél lépéses módban mû- sonkénti lépésszám szükséges, a léptetõmotor helyettesíteni tudködtetünk, az állórész fluxusa 90, vagy 45 villamos fokot fordul ja a mechanikus hajtómûvet. Ez gyakran lényegesen egyszerûbb
minden lépésnél. A nyomatékformulából kitûnik, hogy a motor és olcsóbb megoldás, annak ellenére, hogy emiatt nagyobb léppulzáló nyomatékot hoz létre. Ennek oka, hogy a (Qs-Qr) nem tetõmotort kell választani.
állandó a Qs szakaszos mozgásának következtében.
A felbontásnövekedés nem jelenti azt, hogy a felbontással a
A 90 vagy 45 fokos állórész fluxus forgatás igen egyszerûen motor pontossága is automatikusan növekszik. A motorgyártók
megvalósítható, hiszen csak két áramszint szükséges, és a két adatlapjain általában megtalálható a lépéspontosság adata. A lészint kombinációjával (a névleges áram 0 és 100%-a) létrehoz- péspontosságot abszolút (pl. ±0,05°), vagy relatív (pl. az egész
ható a fluxus forgatása (5. ábra).
lépés ±2,5%-a) értékként adják meg. Ez a lépéspontosság általáA mikrolépéses meghajtásnál  függetlenül attól, hogy az egész lépés hány 5. ábra Fluxus szögpozíciók (villamos szög) egész lépéses és fél lépéses meghajtás esetén
mikrolépésre van felbontva  minden  a fluxus arányos a tartónyomatékkal
mikrolépés-pozícióhoz két áramkomponenst kell elõállítani az alábbi összefüggések szerint:
IA = Icsúcs * sin(Qs)
IB = Icsúcs * cos(Qs).
A nyomatékformulából kiderül, hogy
mikrolépéses meghajtás esetén a mikrolépés-felbontástól függõen a forgórész mozgása sokkal simább lassú forgatás esetén
is, mint az egész, vagy fél lépéses meghajtásnál.
Egy ideális meghajtó képes a meghajtott
motor mindkét fázisa számára a motor névleges fázisáramának 0-100%-a közötti bár-
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ban úgy van definiálva, hogy mindkét fázis (2 fázisú motor esetén) egyforma, névleges árammal van gerjesztve. Egy olyan pozíció, melyben a fázisáramok különbözõek, megfelel valamelyik
mikrolépés pozíciónak. Erre a pozícióra vonatkozóan a gyártó
semmilyen adatot nem ad meg.
Nézzük meg egy gyakorlati példán, hogyan viszonyul egy
mikrolépés nagysága a lépéshiba nagyságához.
Válasszunk egy 1/32 mikrolépéses meghajtást egy 1,8°-os, egész
lépésû, kétfázisú szabványos motorral. Egy mikrolépés elméletileg 1,8°/32=0,056°. A motor gyártó szerinti lépéspontossága
±0,05°, ami azt jelenti, hogy (2*0,05)/0,056 = 1,78 mikrolépés
maximális eltérés lehetséges az elméleti pozíciótól. Amikor
mikrolépéses meghajtást alkalmazunk, és abszolút pozícionálásra van szükség, vegyük ezt a tényt figyelembe.
A mikrolépéses meghajtókkal kapcsolatosan említeni kell,
hogy a mikrolépések számának növelése az egy lépéshez tartozó nyomaték drasztikus csökkenéshez vezet.
A gyakorlatban nincs olyan léptetõmotor, amelynek a nyomatéka az elméleti értéket elérné, függetlenül attól, hogy a meghajtó- és motorgyártó-technológiák folyamatosan fejlõdnek.
Minden terhelõnyomaték egy mágneses holtjátékot eredményez, ami a forgórész elméleti pozíciójától való eltérést jelenti,
mindaddig, míg ennek legyõzéséhez nincs elegendõ nyomaték.
Egy mikrolépés nyomatéka:
Mmicr = Mt * sin(90/n),
ahol
Mmicr = az egy mikrolépés által keltett nyomaték
Mt = az egész lépéshez tartozó tartó nyomaték
n = egy egész lépésen belüli mikrolépések száma
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Az 1. táblázat érzékelteti a drasztikus nyomatékcsökkenést.
A fentiekbõl következik, hogy ha a terhelõnyomaték, plusz a
súrlódási nyomaték, plusz a jeltorzulásokból, mechanikai és villamos pontatlanságokból adódó veszteségi nyomaték nagyobb,
mint a mikrolépéshez tartozó nyomaték, akkor ezeknek a legyõzéséhez több mikrolépésnyi nyomaték lenne szükséges. Ez azt
jelenti, hogy egy mikrolépés kiadása nem feltétlenül okoz tényleges elmozdulást.
Mikrolépéses meghajtás alkalmazása esetén  a drasztikus
nyomatékcsökkenés miatt  igen körültekintõen kell eljárni a
motormeghajtó kiválasztásánál.
Egyes léptetõmotor gyártók speciális motorokat készítenek
mikrolépéses célra. Ezeknél a motoroknál a veszteségeket és a
súrlódást minimálisra csökkentik és az áramnyomaték összefüggést linearizálják. Ezek együttes hatásaként növekszik a pozicionálási pontosság.
Az elõzõekben említett hátrányos tulajdonságok ellenére a
mikrolépéses meghajtás alkalmazása bizonyos területeken kifejezetten elõnyös; ott például, ahol lényeges a mechanikai zaj
csökkentése, kívánatos a finomabb mozgatás, vagy ahol a rezonancia komoly problémákat okoz. A mikrolépéses mûködtetés
elõnyös a mechanikai rendszer kímélése szempontjából is.
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