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چکیده
موتورهای پلهای دستهای از ماشینهای الكتریكي هستند که اطالعات دیجیتالي را به حرکت مكانیكي
تبدیل ميکنند .اگر چه موتورهای پلهای سالهای قبل از  0291میالدی مورد استفاده قرار ميگرفتهاند،
ولي با ظهور کامپیوترهای دیجیتال ،استفاده از این موتورها رشد بسیار سریعي پیدا کرد .هنگامي که یك
خروجي منطقي ظاهر ميشود ،رتور در موقعیت زاویهای از پیش تعیین شدهای قرار ميگیرد .این نوع
موتورها در محرك کاغذ دستگاههای چاپگر و یا دیگر وسایل جانبي کامپیوتر مانند تعیین موقعیت هد بر
روی دیسك مغناطیسي به کار ميروند .در مواقعي که تغییر از یك وضعیت ثابت به موقعیت ثابت دیگری
مورد نیاز باشد (چه در کاربردهای صنعتي ،نظامي یا پزشكي) از موتورهای پلهای استفاده ميشود که در
این مقاله به بررسي انواع روشهای طراحي و کنترل این موتورها پراخته ميشود.
واژگان کلیدی :موتورهای پله ای ،موقعیت زاویهای روتور ،طراحي و کنترل موتورهای پله ای.
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 -1مقدمه
استپ موتور یا استپر موتور یا موتور پله ای نوعي موتور الكتریكي همچون موتورهای  DCاست که حرکت دوراني تولید مي
کند .با این تفاوت که استپر موتورها دارای حرکتي دقیق ،از پیش تعریف شده و حساب شده تری هستند .در واقع یك موتور
پله ای ترکیبي از یك موتور الكتریكي  DCو یك سلونویید است.این موتورها که جز گروه سیستم های محرکه بدون جاروبك و
سنكرون هستند که با داشتن قطبهای دندانه ای در روتور خود در هر گردش کامل ،استپ ها یا پله هائي را با زاویه مشخص
طي مي کند .به عبارت دیگر یك استپ موتور وسیله ای الكتریكي است که چرخش زاویه ای گسسته یا پله ای دارد و با اتصال
به پالس هایي در فرکانس های خاص کار مي کند .هر پالس فرستاده شده به موتور سبب حرکت محور موتور تا زاویه ای معین
مي شود که این زاویه ،زاویه استپینگ یا زاویه گام نامیده مي شود .این موتورها به صورت درجه ای دوران مي کنند و با درجه
های مختلف در بازار موجود هستند و در ادامه به بررسي انواع روشهای طراحي و کنترل موتورهای پلهای پرداخته ميشود.
 -2بررسی انواع روشهای طراحی و کنترل در موتورهای پله ای
به منظور دستیابي به اهداف ذکر شده ،روشهای مختلف ميتواند بهکار گرفته شود.
 -1-2طراحی ،ساخت و ارزیابی براساس محرک پیچشی پیزوالکتریک
در این مرجع ،به موتورهای پلهای پیزوالكتریك که به تازگي ایجاد شدهاند و حرکت پلهای دقیق این موتور با استفاده از یك
محرك پیچشي پیزوالكتریك و یك جفت کالچ استوانهای یكطرفه تولید و ميپردازد .محرك پیچشي شامل بخشهای
پیزوالكتریك ميباشد که حرکت زاویهای مرتبط با حالت برشي سرامیكهای پیزوالكتریك  d15را تولید مينماید .یك جفت
کالچ استوانهای یكطرفه ،حرکت زاویهای محرك پیچشي را با یك درایو شفت به چرخش پلهای مستمر تبدیل ميکنند .از
آنجائیكه محرك پیچشي پیزوالكتریك همانند منبع تغذیه در فرکانس باال کار ميکند ،یك حرکت پلهای دقیق ميتواند بدون
هرگونه مكانیزم تبدیلي از چرخش پله ای ،تولید شود .در این مرجع ،دو نوع از موتورهای پلهای پیچشي ،طراحي و ساخته
شدهاند. .
 نمونهی اولیهی شمارهی  0که دارای قطر خارجي  0.61میليمتر با شش بخش  PZTميباشد ،نشان داده است که
دارای سرعت چرخشي و گشتاور بالکینگ به ترتیب برابر با  .1دور بر دقیقه و  mN.m 06.در فرکانس  0011هرتز
است .با اتصال میلهی پیچشي به نمونهی اولیهی شمارهی  ،0سرعت چرخشي تا مقدار  151دور بر دقیقه با حداکثر
گشتاور  ،mN.m 1602افزایش یافت.
نمونهی اولیهی شمارهی  9که شامل  0.صفحهی  PZTبه منظور ایجاد یك محرك لولهی چندضلعي با قطر خارجي 9965
میليمتر مي باشد ،به ترتیب دارای سرعت چرخشي و گشتاور برابر با  09دور بر دقیقه و  mN.m 1601.در فرکانس 1511
هرتز بوده است و سیگنال تحریك آن برابر با  011ولت بر میليمترمربع بوده است.
از آنجائیكه این نوع موتور پلهای دارای ویژگيهایي از قبیل درایو فاز ساده ،دقت باال و ساختار ساده ميباشد ،در کاربردهای
رباتي ،فضایي و نظامي ،مفید است .قرار گیرد[.]0

-2-2

طراحیِ بر اساس گذرگاه CAN

در این مرجع ،سیستم کنترل استپر موتو ر برای استفاده در آنالیزگر انعقاد خون طراحي مي کند که عمدتا شامل طراحي سخت
افزارِ گره ها در ماشین فرمانبر ،برنامه ی ارتباط و برنامه ی کنترل موتور و نرم افزار در ماشین میزبان است .این سیستم از
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ترکیبِ میكروکنترلر  MC9S12XS128با گذرگاه  0CANبه عنوان کنترل اصلي و  SLA7078MRبه عنوان هدایتگر تراشه
ي
های استپر موتور برای بدست آوردن ارتباط بین ماشین میزبان و ماشین فرمانبر استفاده مي کند .در این مرجع ،طراح ِ
ساختار سه الیه ،کنترل گرِ شبكه و کنترل استپر را ترکیب مي کند ،که جواب قابل اعتمادی برای سیستم استپر موتور که نیاز
به مقدار زیادی پردازش داده دارد را فراهم مي کند .تكنولوژی همجوشيِ گذرگاه  CANو میكروکنترلر را مي توان در دیگر
زمینه های کنترل صنعتي دیگر اعمال کرد و در زمینه کنترل صنعتي در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت .آزمایش
عملكرد مداوم ثابت مي کند که سیستم پایدار است و عملكرد بدون توقف خوب و قابل اعتمادی دارد .در فرآیندِ ساختِ
آنالیزگرِ انعقاد خون ،سیستم استپر موتور ،نیازهای ضروریِ را برآورده مي کند .نتایج آزمایشات نشان مي دهد که سیستم به
صورت پایدار اجرا مي شود و از نظر عملكرد بدون توقف قابل اعتماد است[.]9
 -3-2طراحی الگوریتم کنترل تطبیقی برای اشارهگر
در این مرجع ،الگوریتم کنترل تطبیقي برای یك اشارهگر موتور استپر داشبورد خودرو که به منظور حرکت یك اشارهگر برای
نشان دادن مقادیر مختلف سرعت استفاده مي شود ،طراحي شده است .یك جدول کنترل زیربخش برای تغییرات سینوسي
جریان سیمپیچ موتور استپر براساس کوچكترین بار زیربخش برای برنامههای کاربردی داشبورد خودرو ،طراحي شده است .یك
کنترل زیربخش از موتور استپر از طریق تنظیم گام شاخص جدول کنترل ،حاصل ميشود .در کنترل زمانبندی اشارهگر ،به
منظور دستیابي به کنترل بازهی زماني اشارهگر ،سیكل زمانبندی به صورت بازهی زماني با طول متغیر تقسیمبندی ميشود.
چهار مرحله برای مسیر دوران یا چرخش اشارهگر در یك سیكل زمانبندی ،طراحي شدهاند :شروع سریع ،چرخش یكنواخت،
توقف آهسته ،حذف اینرسي .از طریق طراحي کنترل سرعت دوراني ،شروع و توقف متعادل اشارهگر داشبورد خودرو در طول
مدت بروزشدن موقعیت اشارهگر ،گام تنظیم جریان سیمپیچ ،طول چرخهی زمانبندی ،شروع سریع ،توقف آهسته و زمان پایان
حذف اینرسي ،حاصل مي شوند .پاسخ سریع نسبت به تغییرات سریع اطالعات و همچنین ،عكسالعملهای متعادل نسبت به
تغییرات آهستهی اطالعات ،حاصل ميشوند .درایور (محرك) مي تواند به سرعت شروع به حرکت نماید و به آرامي متوقف شود
و همچنین در سرعت پایین ،نوسان نميکند .الگوریتم ارائه شده به صورت عملي در یك داشبورد مربوط به یك خودروی برقي
اعمال شده است .از این طریق ،پاسخگویي سریعي نسبت به تغییرات سریع اطالعات و همچنین عكسالعملهای متعادلي
نسبت به تغییرات آهستهی اطالعات ،حاصل شده است[.]1
 -4-2طراحی کنترل کننده حالت لغزشی برای عملکرد باالی موتور پله ای مغناطیس دائم
در این مقاله ،هدف دستیابي به طرح مدلسازی و کنترل ساده اما کارآمد برای یك موتور پله ای مغناطیس دائم است که در آن،
قانون کنترل بر مبنای حالت لغزشي توسعه مي یابد و استحكام در مقابل عدم قطعیت ها ،تغییرات پارامتر و اغتشاشات را جهت
تعقیب دقیق مسیر موقعیت و جریان موتور فراهم مي کند .تحلیل پایداری ،پایداری مجانبي مبدأ در زمان محدود را تضمین
مي کند .تحت اختالل کران دار و یك چند راهي کلیدزني که تعقیب مسیر را ایجاد مي کند ،یك الگوریتم کنترل برای تحریك
سریع حالت ها در چند راهي حالت لغزشي پایدار و سپس محدود کردن آنها ارائه شده است .استفاده از قوانین حالت لغزشي
مختلف ،اثر کنترل کننده در بهبود عملكرد را نشان مي دهد که این با تقریب قوانین به صورت پیوسته با استفاده از یك تابع
پیوسته تكه ای و تنظیم صحیح پارامترهای طراحي ،هموارتر و سریع تر نیز مي شود .خطاهای تعقیب به تعادل پایدار یعني
مبدأ ،پایدار سازی شده اند و عملكردهای باال به این صورت بدست آمده اند[.]1
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 -5-2طراحی سیستم کنترل برای ربات خود متعادل با دو چرخ
در این مرجع ،سیستم کنترل کلي ربات خود متعادل با دو چرخ معموال ساختار پیچیده ای دارد که به خاطر تعداد باالی
حسگرهای آن مي باشد که قیمت بسیار باالیي دارند .بر اساس این شرط ،یك سیستم کنترل با راه انداز موتور استپر ارائه شده
است ،که اجزای گران قیمت مانند کدگذار نوری و موتور  DCبدون براش را حذف مي کند بنابراین ،ربات متعلق به سیستم
کنترلي تعادلي است .حالت استاتیك ربات غیرپایدار است ،چرا که مرکز جاذبه سیستم باالتر از  fulcrumمي باشد .سیستم
دینامیك زاویه ا ی در جهت عمودی برای کنترل شئ مي گیرد ،و زاویه را در طیف کوچكي نزدیك تعادل کنترل مي کند .در
حقیقت ،این سیستم تحت کنترل میكروکنترلر  STM32و از طریق تحلیل افزایش زاویه و سرعت زاویه ای بالدرنگ و کنترل
زاویه آفست در جهت عمودی در گستره مجاز درك مي شود تا ربات بت واند به طور خودکار تعادل را حفظ کند .از نقطه نظر
حسگر ،حسگرهای خروجي دیجیتال با برنامه تبدیل  ADتوزیع مي شوند ،اما تقاضای بیشتری برای پردازش داده دارند .از
نقطه نظر انتخاب موتور ،موتور استپر برای پایداری مناسب نیست که به خاطر اغتشاش باالی آن مي باشد .از نقطه نظر طراحي
برای کنترل تبدیل فرکانس ،کنترل  PDمي تواند نیازهای سیستم را برآورده کند .اما به خاطر این که بنده ربات مي تواند جلو
و عقب برود ،باید تصمیم بگیریم که آیا ضریب تفاضلي باید مثبت باشد یا منفي .با انتخاب موتور استپر به عنوان راه انداز،
کدگذار فوتوالكتریك را مي توان حذف کرد .با کنترل  PDکه فرکانس پالس خروجي را تنظیم مي کند ،کنترل تعادل
دینامیكي ربات با دو چرخ را مي توان انجام داد تا هزینه ایجاد را به حداقل رساند .این مقاله از روش کنترل فرکانس معكوس
 PDاز طریق تایمر  STM32برای تولید سیگنال  PWMجهت تنظیم سرعت استپرها با در نظر گرفتن ویژگي ها ی استپر
استفاده مي کند .با افزایش زاویه شكل گرفته توسط فیلتر کالمن در سیگنال خروجي شتاب سنج و ژیروسكوپ به عنوان
فیدبك ،کنترل حلقه بسته خود متعادل ربات با دو چرخ محقق شده است .مشخص است که این یك روش کنترلي ساده و
کارآمد است[.]5
 -6-2کنترل حلقه بازِ استپر موتورِ ترکیبی با دو فاز با استفاده از ولتاژ برای مبدلِ فرکانس
در این مرجع ،کنترل  9HSMبا توالي مرحله کامل با استفاده از منطق ترکیبي را ارائه داده است .همچنین مي تواند توسط
نیم گام و یك-فاز-دو-فاز-یك-فاز-روشن مورد استفاده قرار گیرد و کنترل نماید .با استفاده از مدل مذکور ميتوان فرمان
ت پایدارِ  HSMتایید کرد .به عالوه ،مي تواند برای هر گام ،تنوعِ
حداکثر فرکانس را مي توان به شكل آزمایشگاهي در حال ِ
جریان ،سرعت و گشتاور را نشان دهد .سیستم پیشنهادی به سادگي قابل استفاده است و هزینه اجرای کمي دارد .مي توان از
آن برای یادگیری و فهمیدنِ عملیات استپر موتور ترکیبي توسط دانش آموزان استفاده کرد.
عملیات استپر موتور ترکیبي در این حالت ،نقاط ضعف زیر را دارد:


گشتاور ایجاد شده توسط موتور موج نشان مي دهد.



سرعت موتور نوسانات شدید دارد.



مرحله موتور به خوبي مستهلك نمي شود.
Hardware Securty Modoule
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این سیستم را مي توان در حلقه ی بسته به کار برد ،در این حالت کنترل ولتاژ توسط یك کنترلر انجام مي شود[.].

 -7-2کنترل سطح توان  MHTGRبا میلههای راندهشده بهوسیلهٔ استپر موتور
به علت ایمني ذاتي 1MHTGR ،آیندهٔ درخشاني در ساخت نسل بعدی نیروگاههای اتمي دارد .کنترل سطح توان یكي
از تكنیكهای کلیدی است که عملكرد کارآمد و پایدار و ایمني برای  MHTGRها فراهم ميکند .ازآنجاکه هر
 MHTGRیك سیستم غیرخطي پیچیده است و ازآنجاکه دینامیك سیستم کنترل رانش میلهها ميتواند بهشدت عملكرد
نظارت را تحت تأثیر قرار دهد ،الزم است که کنترلر های سطح توان غیرخطي برای  MHTGRها با در نظر گرفتن
دینامیك محرك ایجاد شود .ازآنجاکه رادهای کنترل  MHTGRها در نیروگاه  HTRPMبهوسیلهٔ استپرموتورها رانده
ميشوند ،یك قانون کنترل سطح توان غیرخطي جدید با در نظر گرفتن دینامیك  MHTGRو استپر موتور بهعنوان یك
سیستم کلي پیشنهادشده است .این کنترل جدید ًا ساختهشده ميتواند پایداری حلقه بسته مجانب عمومي را با ایجاد
ولتاژهای استاتور موتور مناسب تضمین کند .صرفه اقتصادی این استراتژی کنترلي جدید بهوسیلهٔ مدلسازی عددی
کنترل ميشود که بهصورت واضحي نشان ميدهد که پاسخ گرمایي -هیدرولیكي راکتور بهتر است اگر ثابت مثبت qR

بزرگتر باشد .این قانون کنترل ميتواند به راحتي در آن پالتفورم های سیستم کنترل دیجیتال برای عملكرد نرمال توان
در نیروگاه هستهای مبتني بر  MHTGRمورداستفاده قرار گیرد .ازآنجاکه هم در پارامترهای  MHTGRو هم در استپر
موتور عدم اطمینان وجود دارد ،یكي از کارهای آینده ميتواند توسعه کنترلهای تطبیقي باشد . .نتایج شبیه سازی عددی نه

تنها مقرون به صرفه بودن این کنترلر جدید را نشان ميدهد ،بلكه رابطهٔ بین عملكرد و پارامترهای آن را هم نمایش ميدهد[.]0
 -8-2کنترل حالت لغزشی بر اساسِ تئوری اختالل منحصر به فرد برای ردیابی موقعیتِ پلهای موتورهای
مغناطیسی دائم
در این مرجع ،کنترل حالت لغزشي بر اساسِ تئوری اختالل تكین برای ردیابي موقعیتِ استپر موتورهای مغناطیسي دائم
را ارائه مي دهد .مقیاس زمان مجزا یكي از ویژگي های روش اختالل منحصربه فرد است .پس تئوری اختالل منحصر به
فرد را مي توان برای کنترل ردیابي موقعیت موتورهای مغناطیسي دائم بكار برد چون دینامیك موتورهای مغناطیسي دائم
به دینامیك آهسته و سریع ،تفكیك مي ش ود .روش پبشنهادی شامل تنظیم گشتاور ،کموتاسیون ،و کنترل حالت لغزشي
ميباشد .تنظیم گشتاور برای تولید جریان های مطلوب ایجاد شدهاست .برای کنترل موقعیت ،تنها یك بازخورد موقعیت
کنترل حالت لغزشي بدون هیچ ناظر دیگری پیشنهاد شدهاست .اگرچه میزان کمي تكان شدید در واکنش گذرا بوجود
آمد ،مي توان واکنش بهتر حالت پایدار را مشاهده کرد[.]8

Modular high temperature gas-cooled reactor
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 -9-2درایو موتور پله ای برای ماشین های کنترل عددی کامپیوتری
در این مرجع ،درایو موتور پله ای حلقه باز را با پارامترهای قابل کنترل مانند طرح درایو و جریان نامي ارائه مي کند.
سیستم توسعه یافت ه بر مبنای میكروکنترلر ،سوئیچ های یكپارچه و ادوات الكترونیك آنالوگ گسسته مي باشد که هدف
آن کاهش هزینه کلي است .بلوك های ساختماني به کار رفته در سیستم به اختصار ارائه شده و به چند بخش تقسیم
شده اند :الكترونیك دیجیتال و الكترونیك آنالوگ و الكترونیك قدرت .نتایج تجربي سیستم گردآوری شده ،رفتار خوب
تنظیم جریان برای طرح های درایو مختلف مانند نیم پله و پله ریز  1/4را نشان مي دهند . .سیستم طراحي شده ،بر
مبنای ادوات کم هزینه مي باشد و طبق انتظار عمل کرده و پارامترهای عملكرد آن در محدوده مورد توقع هستند .نتایج
تجربي ب دست آمده از سیستم توسعه یافته ارائه شده اند .همان طور که توسط نمودارهای شكل موج جریان اندازه گیری
شده مشخص شده است ،سیستم توسعه یافته مي تواند جریان بار را طبق طرح های درایو انتخاب شده تنظیم کند.
پارامترهای عملكرد نتایج تجربي ،قابل قبول و در محدوده مورد انتظار بودند .سیستم ارائه شده بخشي از سیستم
مسیریابي  CNCاست[.]2

-11-2

سیستم کنترل برای موتور پله ای سه محوره بر مبنای FPGA

در این مرجع ،کنترل موتور پله ای سه محوره مبتني بر  ،1FPGAبرای انجام کنترل چند رشته ای موتور پله ای مستقیما
از  FPGAاستفاده مي کند که جایگزین کنترل نرم افزاری  CPUسنتي مي شود .این سیستم  FPGAدر مقایسه با
سیستم کنترل  5MCUسنتي ،دارای قابلیت اطمینان خوبي است و برای کاربرد در محل هایي که نیاز به زمان واقعي
دارند ،مناسب تر است .سیستم کنترل کامل از یك صفحه کلید خارجي برای کنترل راه اندازی ،توقف ،سرعت متوسط،
افزایش سرعت ،کاهش سرعت موتور پله ای استفاده کرده ،تشخیص سرعت موتور از طریق کدکننده گردان را محقق مي
کند و سیگنال پردازش شده به عنوان حالت سرعت گردش موتور از طریق رابط  VGAبر روی صفحه  LCDنشان داده
مي شود .هسته این سیستم ،فن آوری الحاق صحنه سیستم دیجیتال متشكل از ابزار FPGA + Verilog HDL +

 .EDAاست .بخش برنامه نویسي ،برای دستیابي به نیازهای برنامه پویشگر صفحه کلید ،برنامه آماده سازی واحد ،LCD
برنامه کنترل موتور ،برنامه سرعت و غیره ،از زبان توصیف سخت افزاری  Verilog HDLتوسط طراحي پیمانه ای استفاده
م ي کند که مقیاس پذیری عملكرد سیستم را افزایش مي دهد .مزیت اصلي این است که رقابتي بودن در کیفیت محصول
و بازار را بهبود مي بخشد .به عالوه ،فضای در حال توسعه آن ،بسیار گسترده است .در کارهای آینده ،به منظور کاهش
مصرف واحدهای منطقي ،توجه زیادی به الگوریتم محاسبه معطوف خواهد شد .سیستم نظارت جابجایي موتور پله ای
قابل طراحي است که دقت سیستم کنترل را افزایش خواهد داد[.]01
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نتیجهگیری
 ویژگيهای منحصر به فرد.در این مقاله آشنایي کاملي با انواع روشهای طراحي و کنترل موتورهای پلهای صورت گرفت
 سپس انواع طراحي و کنترل براساس محرك.هر یك از روشهای طرا حي و کنترل از این موتورها مورد بررسي قرار گرفت
 طراحي کنترل کننده حالت لغزشي، الگوریتم کنترل تطبیقي برای اشارهگر،CAN بر اساس گذرگاه،پیچشي پیزوالكتریك
 کنترل حلقه، طراحي سیستم کنترل برای ربات خود متعادل با دو چرخ،برای عملكرد باالی موتور پله ای مغناطیس دائم
 با میلههایMHTGR  کنترل سطح توان،بازِ استپر موتورِ ترکیبي با دو فاز با استفاده از ولتاژ برای مبدلِ فرکانس
 کنترل حالت لغزشي بر اساسِ تئوری اختالل منحصر به فرد برای ردیابي موقعیتِ پلهای،راندهشده بهوسیلهٔ استپر موتور
 سیستم کنترل برای موتور پله، درایو موتور پله ای برای ماشین های کنترل عددی کامپیوتری،موتورهای مغناطیسي دائم
. مورد بررسي قرار گرفته شده استFPGA ای سه محوره بر مبنای
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