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НТУУ «КПІ», кафедра автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу 

 

Вступ. В наш час важко переоцінити значення інтегральних мікросхем 

(ІМ) для сучасної техніки. Поряд з цим постійно спостерігається тенденція до 

збільшення функціональності ІМ, що призводить до спрощення процесу 

проектування. Наприклад, існують ІМ, що позиціонуються як основа для 

створення автоматизованих електроприводів (АЕП) на базі мікромашин. Це 

можуть бути електроприводи механізмів комп’ютерних принтерів, сканерів, 

роботів та різних допоміжних малопотужних пристроїв.  

Мета дослідження: виконати огляд інтегральних мікросхем, 

призначених для створення автоматизованих електроприводів малої 

потужності. 
Матеріали дослідження. Сучасні ІМ для АЕП поєднують в собі окрім 

силових ключів та драйверів – датчики та різні захисні вузли. В даній роботі 
характеристики ІМ розглянуті на прикладі: LMD18200 [1], LMD18245 [2], L298 
[3], IRSM836-035MA [4] та MC34929 [5]. Такі мікросхеми призначені для 
керування двигунами постійного струму із збудженням від постійних магнітів 
(ДПСПМ) [1–3], безщітковими двигунами постійного струму (БДПС) [5], 
синхронними двигунами із збудженням від постійних магнітів (СДПМ) [4] та 
кроковими двигунами (КД) [1–3]. Ці ІМ випускаються в різних типах корпусів, 
наприклад, TO220 [1, 2], Multiwatt15 або PowerSO20 [3], PQFN [4], 24-VFQFN 
[5] тощо. В якості силових ключів можуть бути використані: біполярні 
транзистори, польові транзистори чи транзистори типу MOSFET. Серед фірм-
виробників ІМ для малопотужних АЕП можна виділити наступні: Allegro 
MicroSystems, Atmel, Freescale Semiconductor, Maxim Integrated, Sanyo, 
STMicroelectronics, Texas Instruments, Toshiba та інші. 

Розглянемо більш детально технічні характеристики мікросхем. 
LMD18200 [1] містить один мостовий перетворювач напруги на основі 
MOSFET, вихід для організації зворотного зв’язку за струмом та сигнал захисту 
по перенапрузі, перегріву чи перевищенні припустимого струму. Керування 
мікросхемою здійснюється трьома сигналами: вхід широтно-імпульсної 
модуляції (англ. – Pulse-width modulation, PWM), сигналу напрямку (Direction) 
та гальмування (Brake). Для комутації ключів перетворювача додатково 
необхідно встановлювати «бустерні» конденсатори. На відміну від LMD18200, 
в LMD18245 [2] не має входу PWM, що компенсується наявністю релейного 
регулятору струму, завдання для якого формується в цифровому (4-х бітний 
код) чи в аналоговому вигляді. 

Мікросхема L298 [3] містить в собі два мостових перетворювача напруги, 
кожний з яких має окремий вихід для організації зворотного зв’язку за струмом. 
Керування окремим перетворювачем напруги здійснюється одним сигналом 
дозволу та двома сигналами керування ключами (по одному на плече). 
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Наступна мікросхема IRSM836-035МА [4] поєднує один трифазний 
мостовий інвертор і високовольтну інтегральну схему (англ. – High-voltage 
integrated circuit, HVIC), яка формує керуючі сигнали інвертора та забезпечує 
захисні функції. Для реалізації функції максимального струмового захисту 
сигнал з шунта, встановленого в шині «-» ланки постійного струму, необхідно 
подати на HVIC. Робота ІМ при струмі 3 А та напрузі до 500 В можлива без 
радіатора за умови підключення двигуна потужністю до 110 Вт. 

Особливістю мікросхеми MC34929 є те, що в ній, окрім трифазного 
мостового інвертора, містяться входи для живлення трьох датчиків Холла. 
Керування ІМ здійснюється за допомогою вхідних сигналів PWM, напрямку 
(Direction) та дозволу роботи (Run). 

Майже для всіх ІМ виробники наводять приклади готових рішень, що 
зазвичай полягає в наявності електричної принципової схеми та описі 
особливостей роботи мікросхеми для кожного конкретного застосування. 
Наприклад, для [1] представлено варіант реалізації режиму керування моменту 
та швидкістю, для [2, 3] – схемні рішення з реалізації різних режимів керування 
КД, для [4] та [5] – типові рішення по застосуванню для СДПМ та БДПС 
відповідно. Порівняльні технічні характеристики ІМ, що розглядаються в 
роботі, подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Характеристики інтегральних мікросхем 

 LMD18200 LMD18245 L298 
IRSM836- 

035MA 
MC34929 

Мін. напруга, B 12 12 2.5 - 8 

Макс. напруга, B 55 55 50 до 500 28 

Робочий струм, А 3 3 4 3 1 

Кількість інверторів чи 

перетворювачів напруги 
1 1 2 1 1 

 

Висновки. Використання сучасних інтегральних мікросхем, що мають 

інвертор(и) та виконують різні захисні функції, значно спрощує процес 

проектування систем керування малопотужними електродвигунами. Даний клас 

мікросхем переважно орієнтований на використання в комп’ютерній техніці та 

допоміжних приладах з найбільш розповсюдженими типами двигунів. 
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