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Виконані останнім часом наукові дослідження призвели до появи гібридних 

крокових двигунів із використанням рідкоземельных магнітів, які за своєю 

потужністю перевершують своїх попередників у кілька разів [1]. У результаті у 

крокових двигунів з'явилася додаткова конкурентна перевага - це високий момент 

на малих швидкостях обертання. Наприклад, момент утримання гібридного 

крокового двигуна в 2-3 рази вищий, ніж у синхронного двигуна еквівалентних 

масогабаритных показників. Тому використання крокових двигунів у ряді 

випадків дозволяє виключити редуктор з механічної системи і знизити 

собівартість автоматичної системи в цілому. 

Крокові приводи, поряд з явними перевагами, мають і ряд недоліків, до яких 

відносяться підвищена вібрація, наявність резонансних зон, відносно низька 

динаміка, невисока точність позиціонування, низький ККД і значне нагрівання 

обмоток. Ці недоліки в значній мірі можуть бути усунені застосуванням 

алгоритмів векторного керування 

Найбільш перспективним рішенням перерахованих проблем крокового приводу 

є вдосконалення методів його керування. 

Проблему пропуску кроків найбільш ефективно можна вирішити за рахунок 

впровадження в привод датчика положення й використання високопродуктивного 

сигнального процесора. Такий підхід дозволяє відмовитися від використання 

традиційних крокових методів керування і застосувати алгоритми векторного 

керування. 

Алгоритм векторного керування заснований на підтримці кута 90 градусів між 

поточною позицією ротора в рамках одного полюса й вектором струмів в 

обмотках двигуна. Із відомої залежності моменту від кута між поточною позицією 

ротора й вектором струму випливає, що максимальна ефективність досягається 

саме при куті в 90 градусів. 



При цьому розрахунок поточного кута необхідно виконувати в реальному часі з 

високою частотою, тому що при формуванні струмів вал ротора завжди прагне в 

позицію, задану вектором струмів. 

Такий спосіб забезпечує високу ефективність керування: виключається 

коливання моменту двигуна і, як наслідок - вібрація; забезпечуються високі 

динамічні показники; виключається пропуск кроків. 

Специфіка реалізації векторного керування для крокового приводу полягає в 

тому, кроковий двигун має 50 еквівалентних пар полюсів на відміну від 

синхронного двигуна з 6-ю полюсами.  

Для вищої межі швидкості в 12000 об/хв. частота напруги на статорі двигуна 

повинна становити 5 кГц. Відповідно, несуча частота широтно-імпульсної 

модуляції (ШІМ) може лежати в межах 50 - 100 кГц. Щоб забезпечити підтримку 

кута в 90 градусів із прийнятною точністю на високих швидкостях обертання, 

алгоритм векторного керування повинен опрацьовуватися в процесорі із 

частотою, не менше несучої частоти ШІМ. 

Таким вимогам відповідають практично всі сигнальні процесори і більшість 

мікроконтролерів з архітектурою ARM [2]. 

Ефективне зменшення впливу стоп-моменту на нерівномірність обертання в 

такому приводі досягається шляхом використання замкнутого регулювання 

струмами [3]. 

При різкому збільшенні швидкості, пов'язаному з наявністю стоп-моменту, в 

обмотках двигуна наводиться ЭРС, яка приводить до збільшення струму, що 

протікає в обмотках двигуна. Контур регулювання будується найбільш 

швидкодіючим, щоб встигти зафіксувати зміни струму й внести компенсаційний 

вплив, що дозволяє згладити різкі ривки вала двигуна. Це приводить до 

поліпшення плавності ходу двигуна. Низькочастотні коливання швидкості, що 

залишилися виключаються замкнутим контуром керування швидкістю. В 

результаті нерівномірність обертання визначається лише роздільною здатністю 

датчика швидкості. В такому випадку коливання щодо заданої швидкості 



становлять ±1 дискрету датчика зворотного зв'язку у всьому діапазоні 

швидкостей.  

Наявність такої системи керування дозволяє відмовитися від дорогих 

пятифазных крокових двигунів. Досить використати звичайний гібридний 

кроковий двигун, при цьому більшість його недоліків компенсує система 

векторного керування. 

Використання замкнутого регулювання струму дає ще одну суттєву перевагу - 

збільшення ККД привода. 

Збільшення ККД привода відбувається за рахунок того, що струми в обмотках 

двигуна відповідають навантаженню на валу двигуна. Підвищений струм 

подається тільки при появи зовнішньої протидії, на відміну від розімкнутого 

мікрокрокового способу керування, де струм в обмотки двигуна подається 

завжди, навіть при нульовому протидіючому моменті. 

Кроковий привод з векторним керуванням із замкнутим контуром струму 

дозволяє формувати гранично припустимий момент двигуна під час перехідного 

процесу. Це дозволяє домогтися винятково високої динаміки без  перегріву 

обмоток і пропуску кроків. 

Наприклад, як відмічено в [3], реверс зі швидкості 500 об/хв до може бути 

виконаний за 18 мс, у той час як еквівалентний за потужністю кроковий привод з 

мікрокроковим керуванням виконає дане завдання лише за 100 мс. 
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