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Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι να εξηγήσει το τρόπο λειτουργίας
ενός βηµατικού κινητήρα και ενός από τα συστήµατα οδήγησης του.
Ξεκινώντας, κάνουµε µια αναφορά στα βασικά ηλεκτρονικά που χρησιµοποιήθηκαν στο
κατασκευαστικό κοµµάτι. Στη συνέχεια αναφέρουµε γενικά τρόπους οδήγησης βηµατικών
κινητήρων και µετά αναλύουµε αυτό τον τύπο ηλεκτρικών µηχανών διακριτών βηµάτων
κάνοντας αναφορές σε εξισώσεις που διέπουν τη λειτουργία τους.
Τέλος αναλύουµε το σύστηµα οδήγησης το οποίο επιλέξαµε προς µελέτη και κατασκευή
συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, κατασκευαστικών σχεδίων και φυλλαδίων τεχνικών
προδιαγραφών των ηλεκτρονικών που χρησιµοποιήθηκαν.
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Περίληψη

ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the way which stepper motors operate and one of its
driving systems.
In the beginning, we refer to basic electronics which were used in the constructional part
of our study. Thereafter, we mention general information about stepper motor's driving
systems and then we analyze that type of discrete steps electrical motors by making a
reference to the equations which describe their operation.
Finally, we analyze our own driving system which we selected to study and construct,
including images, constructional schemes and datasheets of the electronics were used.
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Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο βηµατικός κινητήρας είναι µια ηλεκτροµηχανική διάταξη της οποίας ο άξονας
περιστρέφεται σε διακριτά σταθερά βήµατα, που ποικίλουν σε αριθµό, παίρνοντας παλµούς
τάσης συγκεκριµένης ακολουθίας στους ακροδέκτες εισόδου του.
Οι βηµατικοί κινητήρες είναι σχετικοί µε τους σύγχρονους κινητήρες υπό την άποψη
ότι , η κίνηση του δροµέα καθορίζεται από την συχνότητα των ρευµάτων στα τύλιγµα του
οπλισµού, αλλά διαφέρουν σε δύο σηµαντικά σηµεία. Πρώτον τα τυλίγµατα του στάτη δεν
είναι ούτε κατά προσέγγιση ηµιτονικά διανεµηµένα · δεύτερον η τροφοδοσία δεν είναι
ηµιτονοειδής AC αλλά µεταγωγικό DC. Όπως υποδηλώνει και το όνοµα του, η λειτουργία
ενός βηµατικού κινητήρα είναι να στρέφει τον δροµέα µε ένα ακριβές γωνιακό βήµα , όταν
ένα ή περισσότερα τυλίγµατα του στάτη , µεταγωγικά διαρρέονται από ρεύµα. Το τύµπανο
µπορεί να οδηγηθεί σε υψηλή ταχύτητα εναλλάσσοντας τα ρεύµατα γρηγορότερα : βέβαια
και πάλι το µέγεθος που ελέγχεται είναι η γωνιακή θέση παρά η ταχύτητα.
Πέρα από το βηµατικό κινητήρα βασικός ορισµός για την παρούσα εργασία είναι
αυτός των συστηµάτων ελέγχου ηλεκτρικών κινητήρων αφού το κύριο αντικείµενο της είναι
η µελέτη ενός τέτοιου. Σαν σύστηµα οδήγησης κινητήρων θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε
όλες εκείνες τις βαθµίδες, είτε ηλεκτρονικές είτε ηλεκτροµηχανικές, που συµβάλουν στην
παραγωγή και στην διαµόρφωση σηµάτων χαµηλής ισχύος και σε συνδυασµό µε τις
ενισχυτικές βαθµίδες

έχουν σκοπό τον έλεγχο ενός κινητήρα, εννοώντας τη ρύθµιση

ταχύτητας (στροφών), ροπής, θέσης και φοράς περιστροφής.

Στον βηµατικό κινητήρα τα τυλίγµατα τροφοδοτούνται από έναν ελεγκτή που
εναλλάσσει διαδοχικά τα ρεύµατα, σε απόκριση των παλµών εισόδου. Κάθε παλµός στον
ελεγκτή προκαλεί µια απότοµη αλλαγή στα ρεύµατα των τυλιγµάτων του κινητήρα, τα οποία
στρέφουν το τύµπανο ένα βήµα. Αν οι παλµοί εφαρµόζονται σε χαµηλή συχνότητα
επανάληψης , τα ρεύµατα των τυλιγµάτων θα παραµένουν σταθερά , µε την εναλλαγή των
παλµών και το τύµπανο θα έρχεται σε αδράνεια µετά από κάθε βήµα . Για υψηλό ρυθµό
“βηµατισµού” ο κινητήρας θα κινείται συνεχόµενα , αν και η ταχύτητα του δε θα είναι
σταθερή , και τότε θα συµπεριφέρεται σαν συµβατικός σύγχρονος κινητήρας .

Η ανταπόκριση µεταξύ των βηµάτων του τυµπάνου και των εισερχόµενων παλµών
κάνει τους βηµατικούς κινητήρες ιδανικούς για ψηφιακό έλεγχο . Εφαρµογές όπως
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αναλογικά ρολόγια quartz, εκτυπωτές , οδηγοί κεφαλών σε σκληρούς δίσκους , και πολλά
εργαλεία

βασισµένα

σε

ελεγχόµενους

µηχανισµούς

.

Οι

βηµατικοί

κινητήρες

κατασκευάζονται από µεγέθη κλίµακας που ξεκινά από λίγα miliwatts µέχρι δεκάδες
kilowatts και αναµένεται µε το πέρασµα των ετών να αντικαταστούν ολοένα και περισσότερο
τις συµβατικές µηχανές AC και DCσε πολλές εφαρµογές ελέγχου .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

1.1 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Η χρήση των ηλεκτρονικών στο χώρο των συστηµάτων ελέγχου κινητήρων, είναι ένα
επίτευγµα µεγάλης σηµασίας για του µηχανικούς. Με την πάροδο των ετών η απαιτήσεις για
γρήγορα, ακριβή και αυτοµατοποιηµένα αποτελέσµατα και διαδικασίες στις γραµµές
παραγωγής, γίνονται ολοένα µεγαλύτερες. Παλαιότερα τέτοιες γραµµές "στήνονταν" θα
λέγαµε µε βάση το κλασσικό αυτοµατισµό. Πριν µερικές δεκαετίες η πλειοψηφία των
ελεγκτηρίων διατάξεων στους αυτοµατισµούς, ήταν εξ ολοκλήρου ηλεκτροµηχανικές και
υλοποιούνταν µε αυτόµατους διακόπτες (relay).

Εικόνα 1 Τυπικό βιοµηχανικό σύστηµα κλασσικού αυτοµατισµού.

Toπρώτο µεγάλο βήµα προς τα σηµερινά δεδοµένα ήταν η προγραµµατιζόµενοι
λογικοί ελεγκτές (PLC).Τα PLCείναι ηλεκτρονικές διατάξεις ενσωµατωµένων συστηµάτων
µνήµης και επεξεργασίας. Λειτουργούν µε βάση ένα κώδικα-πρόγραµµα που σκοπό είχαν και
έχουν να αντικαταστούν τα κυκλώµατα ελέγχου των διακοπτών ισχύος.

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ | Πτυχιακή εργασία: Δραγούνη Ηρακλή & Κρητικού Ευάγγελου

8

Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονικά

Εικόνα 2 Προγραµµατιζόµενος ελεγκτής (PLC)S7 της Siemens

Πέρα όµως από τις βιοµηχανικές εφαρµογές, τα ηλεκτρονικά ενσωµατώθηκαν µε
τους κινητήρες σε όλο το φάσµα της τεχνολογίας. Τέτοιες τεχνολογικές εφαρµογές είναι τα
σερβοσυστήµατα και οι σερβοελεγκτές σε κινητήρες χαµηλής έως µέτριας ισχύος.

Εικόνα 3 Σερβοσύστηµα µε τον ελεγκτή του.

Επίσης ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου βηµατικών κινητήρων σε µηχανήµατα
εκτύπωσης και σάρωσης

Εικόνα 4 Συστοιχία βηµατικών κινητήρων συστήµατος 3Dεκτύπωσης
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ή εφαρµογές ακόµα µικρότερης ισχύος όπως κινητήρια συστήµατα οδήγησης οπτικών
δίσκων (CD) και συστήµατα µνήµης (HDD). Τέλος, µε την απίστευτη ταχύτητα µετάδοσης
της τεχνολογίας και µε το χαµηλό κόστος παραγωγής έτοιµων - onboardλύσεων είναι εύκολο
να κατασκευάσουµε µικρά συστήµατα οδήγησης κινητήρων χαµηλής ισχύος µε
µικροελεγκτές και επεξεργαστές κορυφαίων εταιρειών στο χώρο των ηλεκτρονικών όπως
Motorola, Intel, Microchip, Atmelκαι άλλες.

Εικόνα 5 Development board προγραµµατισµού Galileo της Intel
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1.2∆ΙΟ∆ΟΣ
Ένα από τα πλέον θεµελιώδες και απλά µη γραµµικά κυκλωµατικά στοιχεία είναι οι
δίοδος. Όµοια µε µια αντίσταση, η δίοδος έχει δύο ακροδέκτες. Ωστόσο, ανόµοια µε την
αντίσταση, για την οποία η σχέση µεταξύ ρεύµατος που τη διαρρέει και της τάσης που
εµφανίζεται στα άκρα της είναι γραµµική, η δίοδος έχει µη γραµµική χαρακτηριστική
ρεύµατος τάσης (i-v).
Οι δίοδοι έχουν πολλές εφαρµογές από τις οποίες η πλέον διαδεδοµένη είναι η χρήση
τους στη σχεδίαση ανορθωτικών (κυκλωµάτων που µετατρέπουν από ac σε dc). Στο παρόν
κεφάλαιο θα ασχοληθούµε κυρίως µε διόδους πυριτίου και θα στοχεύσουµε στις
ανορθωτικές τους ιδιότητες.
Θα ξεκινήσουµε λοιπόν περιγράφοντας µια ιδανική δίοδο. Η ιδανική δίοδος
θεωρείται το στοιχειωδέστερο απ' όλα τα µη γραµµικά κυκλωµατικά στοιχεία. Πρόκειται για
ένα στοιχείο δύο ακροδεκτών, µε το κυκλωµατικό σύµβολο που παρουσιάζεται στο σχήµα
1.1(α) και η χαρακτηριστική ρεύµατος τάσης (i-v) που παρουσιάζεται στο σχήµα 1.1(β). Η
χαρακτηριστική της ιδανικής διόδου µπορεί να ερµηνευτεί ως εξής: Εάν εφαρµοστεί
αρνητική τάση στη δίοδο (ως προς τη φορά που επισηµαίνεται στο σχήµα 1.2(α), δεν ρέει
ρεύµα και η δίοδος συµπεριφέρεται σαν ανοιχτό κύκλωµα σχήµα 1.2(β). Σ' αυτήν τη
περίπτωση λέµε ότι η δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη, ή ότι λειτουργεί κατά την
ανάστροφη φορά. Μια ιδανική δίοδος έχει µηδενικό ρεύµα όταν λειτουργεί κατά την
ανάστροφη φορά και λέγεται ότι είναι σε απόκοπή (cutoff, ή απλώς off).
i

Άνοδος

Κάθοδος

i

+

v

(α)

-

Ανάστροφη
πόλωση

Ορθή
πόλωση

0

v
(β)

Σχήµα 1.1 (α) το κυκλωµατικό σύµβολο διόδου (β) η χαρακτηριστική i-u
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�
�> 0

�� 0

0

0

Σχήµα 1.2 (α) το ισοδύναµο κύκλωµα κατά την ανάστροφη φορά (β) το ισοδύναµο κύκλωµα κατά την
ορθή φορά

Εάν εφαρµοστεί θετικό ρεύµα στην ιδανική δίοδο

ως προς τη φορά που

επισηµαίνεται στο σχήµα 1.2(α), στα άκρα της διόδου εµφανίζεται µηδενική πτώση τάσης.
Με άλλα λόγια, η ιδανική δίοδος συµπεριφέρεται σαν βραχυκύκλωµα κατά την ορθή φορά
Σχήµα 1.2(α), δηλαδή επιτρέπει τη διέλευση οποιουδήποτε ρεύµατος χωρίς πτώσεις τάσης
και λέµε ότι είναι ορθά πολωµένη, ή απλώς ότι άγει (on).
Ο θετικός ακροδέκτης της διόδου απόκαλείται άνοδος και ο αρνητικός κάθοδος,
ορολογία που προέρχεται από την εποχή των διόδων κενού. Η χαρακτηριστική i-v της
ιδανικής διόδου (που άγει κατά τη µια φορά και όχι την άλλην) αιτιολογεί τη χρήση του
βέλους στο κυκλωµατικό σύµβολο της.
Η χαρακτηριστική i-v της ιδανικής διόδου είναι εξαιρετικά µη γραµµική. Αποτελείται
από δύο ευθύγραµµα τµήµατα, σε γωνία 90ο µεταξύ τους. Μια µη γραµµική χαρακτηριστική
που απαρτίζεται από ευθύγραµµα τµήµατα αποκαλείται τµηµατικά γραµµική. Εάν ένα
στοιχείο µε τµηµατικά γραµµική χαρακτηριστική χρησιµοποιηθεί σε µια ορισµένη εφαρµογή
µε τρόπο ώστε το σήµα στους ακροδέκτες του να µεταβάλλεται µόνο κατά µήκος ενός από
τα γραµµικά τµήµατα της χαρακτηριστικής του, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το στοιχείο
επιδεικνύει γραµµική συµπεριφορά στη συγκεκριµένη εφαρµογή. Εν αντιθέσει, εάν η
µεταβολή του σήµατος εκτείνεται σε περισσότερα από ένα τµήµατα της χαρακτηριστικής,
δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε γραµµική ανάλυση στο συγκεκριµένο κύκλωµα.
Μια απλή εφαρµογή της διόδου, η οποία αξιοποιεί την ακραία µη γραµµική
συµπεριφορά της, είναι το κύκλωµα του ανορθωτή του σχήµατος 1.3(α). Το κύκλωµα
αποτελείται από τη δίοδο D και την αντίσταση R συνδεδεµένες εν σειρά. Εδώ θα
υποθέσουµε ότι η τάση εισόδου v1 είναι το ηµιτονοειδές του σχήµατος 1.3(β) , καθώς και ότι
η δίοδος είναι ιδανική. Κατά τη διάρκεια των θετικών ηµικύκλιών (ηµιπεριόδων) της
ηµιτονοειδούς εισόδου, η θετική u1 υποχρεώνει το ρεύµα να ρέει κατά την ορθή φορά
διαµέσου της διόδου. Κατά συνέπεια, η τάση της εισόδου, vD , θα είναι πολύ µικρή - στην
ιδανική περίπτωση, µηδενική. Άρα, το ισοδύναµο του κυκλώµατος θα είναι αυτό που
παρουσιάζεται στο σχήµα 1.3(γ) και η τάση στην έξοδο, vo, θα είναι ίση µε την τάση
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εισόδου, v1. Απεναντίας, κατά τη διάρκεια των αρνητικών ηµιπεριόδων της v1 η δίοδος δεν
θα άγει συνεπώς, το κύκλωµα θα έχει το ισοδύναµου παρουσιάζεται στο σχήµα 1.3(δ) και η
vo θα είναι µηδενική. ∆ηλαδή, η τάση εξόδου θα ακολουθεί την κυµατοµορφή του σχήµατος
1.3(ε). Παρατηρούµε ότι, ενώ η v1εναλλάσσεται σε πολικότητα και έχει µηδενική µέση τιµή,
η uo έχει θετική πολικότητα και πεπερασµένη µέση τιµή - δηλαδή, µια dc συνιστώσα.
Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι το κύκλωµα του σχήµατος 1.3(α) ανορθώνει το σήµα και
γι'αυτό αποκαλείται ανορθωτής (rectifier). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή dc
σηµάτων από ac.

Σχήµα 1.3 (α) Κύκλωµα ανορθωτή. (β) Κυµατοµορφή εισόδου (γ) Ισοδύναµο κύκλωµα όταν u1 ≥ 0 (δ)
Ισοδύναµο κύκλωµα όταν u1≤0 (ε) Κυµατοµορφή εξόδου.
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1.3 ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
Το τρανζίστορ (αγγλικά:

transistor),

στα ελληνικά κρυσταλλοτρίοδος και

παλαιότερα κρυσταλλολυχνία, είναι διάταξη ηµιαγωγών στερεάς κατάστασης, η οποία
βρίσκει διάφορες εφαρµογές στην ηλεκτρονική, µερικές εκ των οποίων είναι η ενίσχυση, η
σταθεροποίηση τάσης, η διαµόρφωση συχνότητας, η λειτουργία ως διακόπτης και ως
µεταβλητή ωµική αντίσταση. Το τρανζίστορ µπορεί, ανάλογα µε την τάση µε την οποία
πολώνεται, να ρυθµίζει την ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος που απορροφά από συνδεδεµένη
πηγή τάσης. Τα τρανζίστορ κατασκευάζονται είτε ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά εξαρτήµατα
είτε ως τµήµατα κάποιου ολοκληρωµένου κυκλώµατος.
Το transistor έχεις τρεις περιοχές µε προσµείξεις. Η κάτω περιοχή ονοµάζεται εκποµπός, η
µεσαία βάση και η πάνω συλλέκτης. Το τρανζίστορ µπορείς να κατασκευαστεί σαν µία NPN
η σαν µία PNP διάταξη. Το τρανζίστορ έχει δύο επαφές. Μία ανάµεσα στον εκποµπό και τη
βάση και µία ανάµεσα στη βάση και το συλλέκτη. Εποµένως ένα transistor είναι όµοιο µε
δύο διόδους. Ο εκποµπός µε τη βάση σχηµατίζουν τη µία δίοδο και ο συλλέκτης µε τη βάση
την άλλη. Ονοµάζουµε δίοδο εκποµπού την κάτω δίοδο και δίοδο συλλέκτη την πάνω.
Σε κάθε περιοχή απογύµνωσης το φράγµα δυναµικού είναι περίπου 0,7V στους 26οC.
Όταν ένα τρανζίστορ βρίσκεται σε συνδεσµολογία κοινού εκποµπού και λειτουργεί στη
γραµµική περιοχή του συµπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης. Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται ένα
χαρακτηριστικό κύκλωµα ενισχυτή τάσης. Ο πυκνωτής C1 αποµονώνει το κύκλωµα από
ανεπιθύµητα συνεχή δυναµικά της εξόδου του προηγούµενου κυκλώµατος. Οι αντιστάσεις
R1, R2 σχηµατίζουν ένα διαιρέτη τάσης που µας εξασφαλίζει το DC δυναµικό που
χρειάζεται για την πόλωση του τρανζίστορ, ώστε το σηµείο λειτουργίας του να βρίσκεται στη
γραµµική περιοχή. Το τρανζίστορ είναι συνδεδεµένο σε συνδεσµολογία κοινού εκποµπού. Η
αντίσταση R3 είναι η αντίσταση συλλέκτη. Η αντίσταση R4 είναι η αντίσταση εκποµπού και
χρησιµεύει για τη σταθεροποίηση του ρεύµατος πόλωσης. Ο πυκνωτής C3 παρουσιάζεται ως
βραχυκύκλωµα στο AC και βοηθάει στην αύξηση της ενίσχυσης. Ο C2 αποµονώνει το
κύκλωµα του ενισχυτή από συνεχή δυναµικά της επόµενης βαθµίδας. Αρχικά µπορούµε να
θεωρήσουµε ότι ο πυκνωτής C3 δεν υπάρχει στο κύκλωµα και να µελετήσουµε τη
συµπεριφορά του κυκλώµατος χωρίς αυτόν.
Η εφαρµογή εναλλασσόµενης τάσης στην είσοδο, έχει ως αποτέλεσµα να µεταβάλλεται το
δυναµικό VBB, που εξασφαλίσαµε µε το διαιρέτη τάσης R1, R2 στη βάση του τρανζίστορ και
να µετατοπίζεται παράλληλα η ευθεία φόρτου στο τµήµα εισόδου ώστε να µεταβάλλεται
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έτσι το ρεύµα βάσης iB. Η τοµή της ευθείας φόρτου µε τη χαρακτηριστική εισόδου του
τρανζίστορ µας δίνει το µέγεθος της µεταβολής αυτής. Η µεταβολή του ρεύµατος βάσης, στη
συνέχεια, έχει ως συνέπεια να µεταβάλλεται το σηµείο λειτουργίας του τρανζίστορ πάνω
στην ευθεία φόρτου του τµήµατος εξόδου και να µεταβάλλεται έτσι αναλόγως και το ρεύµα
συλλέκτη και η τάση υCE. Η τοµή της ευθείας φόρτου µε τις χαρακτηριστικές εξόδου του
τρανζίστορ µας δίνει το µέγεθος της µεταβολής αυτής. Έτσι η εναλλασσόµενη τάση της
εισόδου εµφανίζεται στην έξοδο ενισχυµένη κατά ένα παράγοντα Α. Επειδή όταν αυξάνει η
τάση εισόδου αυξάνει και το ρεύµα εισόδου, µε αποτέλεσµα να αυξάνει το ρεύµα συλλέκτη,
να µειώνεται η τάση

υce και να µειώνεται έτσι η τάση εξόδου, ο ενισχυτής παρουσιάζει µια

διαφορά φάσης 180ο µεταξύ εισόδου και εξόδου. Τα χαρακτηριστικά του ενισχυτή δίνονται
από τις σχέσεις:
Αντίσταση εισόδου:

u
i

Αντίσταση εξόδου:

u
i

u
i

R

Ενίσχυση τάσης:

u
u

Ενίσχυση ρεύµατος:

R i
i

R i
i
R

i R
i R

i
i

i

R
R

i

b

Στην περίπτωση που είναι συνδεδεµένος ο πυκνωτής C3 παράλληλα µε την αντίσταση
εκποµπού (όπως στο σχήµα 1), λειτουργεί ως βραχυκύκλωµα για το AC ενώ για το DC
λειτουργεί ως ανοιχτό κύκλωµα µε αποτέλεσµα να τροποποιούνται οι σχέσεις:
Αντίσταση εισόδου:

Ενίσχυση τάσης:

u
i

u
i

u
u

u
i

i R
i r

r i
i

R
r
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i
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Η δυναµική αντίσταση εκποµπού (re = VT / IC) είναι πολύ µικρή συγκριτικά µε τις τυπικές
τιµές αντιστάσεων εκποµπού, µε αποτέλεσµα η ενίσχυση τάσης στην περίπτωση που στο
κύκλωµα υπάρχει πυκνωτής εκποµπού να είναι πολύ µεγαλύτερη, διατηρώντας ταυτόχρονα ο
ενισχυτής σταθερότητα στο ρεύµα πόλωσης, αφού στο συνεχές ρεύµα ο πυκνωτής
παρουσιάζεται ως ανοιχτό κύκλωµα. Στο κύκλωµα του σχήµατος 3 το τρανζίστορ βρίσκεται
σε συνδεσµολογία κοινού συλλέκτη (ακόλουθος τάσης). Η πηγή V1 θεωρείται
βραχυκύκλωµα για το εναλλασσόµενο ρεύµα και έτσι µπορεί να θεωρηθεί ότι στο AC
ανάλογο ο συλλέκτης είναι γειωµένος και αποτελεί το κοινό σηµείο εισόδου – εξόδου. Η
ενίσχυση τάσης και ρεύµατος του ενισχυτή δίνεται από τις σχέσεις:
Ενίσχυση τάσης:

Ενίσχυση ρεύµατος:

i
i

u
u

i

u
i

i

u

1

u
β

1

β

Ο ενισχυτής κοινού συλλέκτη κάνει ενίσχυση ρεύµατος αλλά όχι ενίσχυση τάσης και η
τάση εξόδου παρουσιάζεται σε φάση µε την τάση εισόδου. Η αντίσταση εισόδου του
ενισχυτή είναι πολύ µεγάλη, ενώ η αντίσταση εξόδου είναι πολύ µικρή. Έτσι ο ενισχυτής
κοινού συλλέκτη αποτελεί συχνά βαθµίδα προσαρµογής ενός φορτίου µε µικρή αντίσταση σε
ενισχυτή µε µεγάλη αντίσταση εξόδου.
Βασική συνδεσµολογία του τρανζίστορ στο κύκλωµα µας είναι η πόλωση βάσης κατά την
οποία έχουµε τη διακοπτική λειτουργία. Η πόλωση βάσης χρησιµεύει σε ψηφιακά
κυκλώµατα επειδή αυτά τα κυκλώµατα είναι σχεδιασµένα συνήθως να λειτουργούν στο
κορεσµό και στην αποκοπή. Λόγω αυτού, έχουν είτε χαµηλή είτε υψηλή τάση η εξόδου. Με
άλλα λόγια, δεν χρησιµοποιείται κανένα άλλο σηµείο Q µεταξύ κορεσµού και αποκοπής. Γι
αυτό το λόγο, οι διακυµάνσεις στο σηµείο Q δεν ενοχλούν, γιατί το τρανζίστορ παραµένει
στον κορεσµό ή στην αποκοπή όταν µεταβάλλεται το κέρδος ρεύµατος.
Εδώ δίνεται ένα παράδειγµα χρήσης ενός κυκλώµατος πολωµένης-βάσης για µεταγωγή
µεταξύ κορεσµού και αποκοπής. Το σχήµα 14(α) δείχνει ένα παράδειγµα ενός τρανζίστορ σε
ισχυρό κορεσµό. Συνεπώς, η τάση εξόδου είναι περίπου 0V. Αυτό σηµαίνει ότι το σηµείο Q
είναι το ανώτερο άκρο της γραµµής φορτίου. (Σχ. 1.4.β)
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Όταν ανοίγει ο διακόπτης, το ρεύµα βάσης µηδενίζεται και εποµένως το ρεύµα συλλέκτη
γίνεται µηδέν. Χωρίς ρεύµα µέσω της αντίστασης 1kΩ, όλη η τάση τροφοδοσίας συλλέκτη
εµφανίζεται στα άκρα συλλέκτη-εκποµπού. Συνεπώς, η τάση εξόδου υψώνεται στα +10V.
Τώρα, το σηµείο Q είναι το κατώτερο άκρο της γραµµής του φορτίου (Σχ1.4.β).
Το κύκλωµα µπορεί να έχει µόνο δύο τάσεις εξόδου: 0 ή + 10V. Έτσι αναγνωρίζεται ένα
ψηφιακό κύκλωµα. Έχει µόνο δύο στάθµες εξόδου: χαµηλή (low) ή υψηλή (high). Οι
ακριβείς τιµές των δύο τάσεων εξόδου δεν έχουν σηµασία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι
µπορούµε να ξεχωρίζουµε τις τάσεις σαν χαµηλή ή υψηλή.
Τα ψηφιακά κυκλώµατα συχνά ονοµάζονται κυκλώµατα µεταγωγής (switching circuits),
επειδή το σηµείο λειτουργίας τους Q µετάγεται µεταξύ δύο σηµείων στη γραµµή φορτίου.
Στις περισσότερες σχεδιάσεις, τα δύο σηµεία είναι κορεσµός και αποκοπή. Ένα άλλο όνοµα
που χρησιµοποιείται συχνά είναι κυκλώµατα δύο-καταστάσεων (two-state circuit), λόγω των
δύο τάσεων εξόδου (χαµηλή, υψηλή) .

Σχήµα 1.4: (α) Ισχυρός κορεµός, (β) Γραµµή φορτίου
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1.4 Ο ΧΡΟΝΙΣΤΗΣ 555
Ο NE555 ( όπως επίσης LM555, CA555 και MC1455) είναι ένας ευρύτατα
χρησιµοποιούµενος χρονιστής IC, ένα κύκλωµα που µπορεί να λειτουργεί µε δυο τρόπους:
Μονοσταθές ( µια σταθερή κατάσταση), ή ασταθές (καµία σταθερή κατάσταση). Στη
µονοσταθή λειτουργία , µπορεί να δηµιουργήσει ακριβής χρονικές καθυστερήσεις από
microseconds µέχρι ώρες. Στην ασταθή λειτουργία , µπορεί να δηµιουργήσει ορθογώνια
σήµατα µε µεταβλητό κύκλο εργασίας. Εµείς θα µελετήσουµε την ασταθή λειτουργία την
οποία εφαρµόζουµε στο κύκλωµά µας.
Ο χρονιστής 555 µπορεί να συνδεθεί έτσι ώστε να λειτουργεί σαν ασταθής
πολυδονητής. Όταν χρησιµοποιείται έτσι ο χρονιστής 555 δεν έχει σταθερές καταστάσεις,
που σηµαίνει ότι δεν µπορεί να παραµείνει επ άπειρο σε µία κατάσταση. Με άλλα λόγια ,
ταλαντώνεται όταν λειτουργεί µε τον ασταθή τρόπο και δηµιουργεί ορθογώνιο σήµα εξόδου.
Το σχ.1.5 δείχνει το εσωτερικό ενός χρονιστή 555.
Όπως βλέπουµε, η έξοδος είναι µια σειρά ορθογώνιων παλµών. Αφού δεν χρειάζεται
σκανδαλισµός της εισόδου για να έχουµε έξοδο, ο χρονιστής 555 που λειτουργεί σε ασταθή
κατάσταση µερικές φορές ονοµάζεται πολυδονητής ελεύθερης ροής. (free-running, multivibrator)

Σχήµα 1.5 Εσωτερικό χρονιστή 555
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1.5 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
Οι λογικές πύλες
Οι λογικές πύλες είναι τα βασικά δοµικά στοιχεία στα ψηφιακά κυκλώµατα.
Μία λογική πύλη είναι ηλεκτρονικό κύκλωµα το οποίο πραγµατοποιεί µία λογική πράξη στις
εισόδους της και παράγει µία έξοδο. Οι λογικές πύλες έχουν δηµιουργηθεί για να δουλεύουν
στο δυαδικό σύστηµα. Στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα ως λογικό 0 θεωρείται η τάση εκείνη η
οποία είναι κάτω από ένα κατώφλι που έχουν ορίσει οι κατασκευαστές της λογικής πύλης (πχ
0,5V). Αντίστοιχα το λογικό 1 αντιστοιχεί σε τάση η οποία υπερβαίνει κάποια τάση
(συνήθως 5V αλλά οι τελευταίες τεχνολογίες έχουν καταφέρει να µειώσουν την τάση αυτή).
Με άλλα λόγια το λογικό 0 αντιστοιχεί στην τάση γείωσης και το λογικό 1 σε τάση
τροφοδοσίας.
Η πύλη XOR

Η συνάρτηση αποκλειστικού - OR (XOR), για την οποία χρησιµοποιείται το σύµβολο ⊕ ,
είναι µία λογική πράξη που ισοδυναµεί µε την ακόλουθη πράξη Boole:

x⊕y = xy'+x'y
To XOR είναι ίσο µε 1 αν µόνο το x είναι ίσο µε 1, ή αν µόνο το y είναι ίσο µε 1
(δηλαδή αν τα χ και τα y έχουν διαφορετική τιµή), όχι όµως όταν και τα δύο είναι ίσα µε 1 ή
όταν και τα δύο είναι ίσα µε 0. Το XNOR, επίσης γνωστό ως συνάρτηση ισοδυναµίας,
ισοδυναµεί µε την ακόλουθη πράξη Boole.
(x⊕y)'=xy +x'y'
To XNOR είναι ίσο µε 1, αν το x και το y είναι ίσα µε 1 ή αν και τα δύο είναι ίσα µε
0. Μπορεί να απόδειχτεί ότι το XNOR είναι το συµπλήρωµα του XOR µέσω ενός πίνακα
αληθείας ή µέσω αλγεβρικής επεξεργασίας:
(x⊕y)'=(xy'+x' y)'=(x'+y)(x+y' )=xy +x'y'
Οι επόµενες ταυτότητες ισχύουν για την πράξη XOR:
x⊕0=x
x⊕1=x'
x⊕x=0
x⊕x'=1
x⊕x'=x'⊕y=(x⊕y) '
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Οποιαδήποτε από αυτές τις ταυτότητες µπορεί να αποδεδειχθεί µε τη χρήση πινάκων
αληθείας ή µε την αντικατάσταση της πράξης "⊕" από την ισοδύναµη της έκφραση Boole.
Επίσης, µπορεί να αποδεδειχθεί ότι η πράξη XOR είναι αντιµεταθετική και προσεταιριστική,
δηλαδή ότι:
Α⊕Β=Β⊕Α
Και ότι

" ⊕ #$ ⊕ %

⊕ "# ⊕ %$

⊕#⊕%

Αυτό σηµαίνει ότι οι δύο είσοδοι µιας πύλης XOR µπορεί να εναλλαχθούν χωρίς να
επηρεαστεί η αλγεβρική πράξη να εκτελείται. Σηµαίνει, επίσης, ότι έχουµε τη δυνατότητα να
υπολογίσουµε το αποτέλεσµα µιας πράξης XOR τριών µεταβλητών µε οποιαδήποτε σειρά
και γι αυτό το λόγο η πράξη αυτή µε τρεις ή περισσότερες µεταβλητές µπορεί να γραφτεί
χωρίς παρενθέσεις. Αυτό επιτρέπει µεν την κατασκευή πυλών XOR µε τρεις ή περισσότερες
εισόδους, η κατασκευή όµως πρακτικών πυλών XOR πολλών εισόδων δεν είναι εύκολη.
Ακόµη και η συνάρτηση XOR δύο εισόδων κατασκευάζεται συνήθως µε άλλου είδους
πυλών. Μια περίπτωση κατασκευής XOR δύο εισόδων µε συµβατικές πύλες φαίνεται στο
σχήµα 1 .6, όπου χρησιµοποιούνται δύο αντιστροφείς, δύο πύλες AND και µια πύλη OR.
Στο σχήµα 1.6 φαίνεται µια υλοποίηση του ΧΟR µε τέσσερις πύλες NAND. Η πρώτη πύλη
NAND εκτελεί την πράξη (xy)' = (x'+y'), ενώ το υπόλοιπο κύκλωµα NAND δύο επιπέδων
παράγει άθροισµα γινοµένων:
"& '

( ' $&

"& ' ( ' $y

xy '

x'y

x⊕(

x ⊗ y

x ⊗ y

Σχήµα 1.6 Υλοποιήσεις συνάρτησης XOR(αριστερά µε πύλες AND,OR,NOTκαι δεξιά µε πύλες NAND.
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Μόνο ένας περιορισµένος αριθµός συναρτήσεων Booleµπορεί να εκφραστεί µε πράξεις
XOR. Ωστόσο, αυτή η συνάρτηση εµφανίζεται αρκετά συχνά στη σχεδίαση πρακτικών
ψηφιακών συστηµάτων. Είναι δε ιδιαίτερα χρήσιµη σε αριθµητικές πράξεις και σε
κυκλώµατα εντοπισµού και διόρθωσης σφαλµάτων. Παρακάτω εµφανίζεται το σχηµατικό
σύµβολο τη XOR και ο πίνακας αληθείας της.

Σχήµα 1.7 Πύλη XOR

Πίνακας αληθείας XOR
Είσοδος χ

Είσοδος y

Έξοδος

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ:FLIP-FLOP
Στα ηλεκτρονικά ένα flip-flop είναι ένα κύκλωµα το οποίο έχει 2 σταθερές
καταστάσεις και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση πληροφοριών. Το κύκλωµα
αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αλλάζουµε καταστάσεις ενός σήµατος που
εφαρµόζεται σε µία ή περισσότερες ελεγχόµενες εισόδους και θα έχει µία ή δύο εξόδους.

JK FLIP - FLOP
Ένα flip-flop µπορεί να εκτελέσει τρεις λειτουργίες: να τεθεί σε κατάσταση θέσης (να
δώσει έξοδο 1), να τεθεί σε κατάσταση µηδενισµού (να δώσει έξοδο 0) ή να συµπληρώσει
την έξοδό του. Το JK flip-flopέχει δύο εισόδους και στις εξόδους του θα βγάλει τιµές
ανάλογα µε την τιµή που παίρνουν οι είσοδοι του ακριβώς πριν από τη µετάβαση του
ρολογιού. Το φλιπ-φλοπ αυτό µπορεί να εκτελέσει και τις τρεις προαναφερθείσες
λειτουργίες. Το λογικό διάγραµµα ενός JK flip-flop που κατασκευάζεται µε τη χρήση ενός D
flip-flop και πυλών παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.8. Όταν ενεργοποιείται η είσοδος J, το
φλιπ-φλοπ µηδενίζεται (η έξοδός του γίνεται 0). Όταν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και οι
δύο είσοδοι, η έξοδος του φλιπ-φλοπ συµπληρώνεται. Μπορούµε να επαληθεύσουµε εύκολα
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τη συνολική λειτουργία, αν εξετάσουµε το συνδυαστικό υποκύκλωµα που φαίνεται στο
σχήµα 1.8 και δίνει τη τιµή σαν είσοδο D του αντίστοιχου φλιπ-φλοπ:
D

JQ'

K'J

Όταν το J = 1 και K = 0 ισχύει D = Q'+Q = 1, οπότε η επόµενη ακµή του ρολογιού
προκαλεί τη θέση του D flip-flop (τη µετάβαση της εξόδου στο 1) . Όταν J = 0 και Κ = 1,
ισχύει D = 0, εποµένως η επόµενη ακµή του ρολογιού προκαλεί το µηδενισµό του D flipflop. Όταν J = 1 K = 1, ισχύει D = Q', οπότε η επόµενη ακµή του ρολογιού προκαλεί τη
συµπλήρωση της εξόδου του D flip-flop. Όταν J = K = 0, ισχύει D = Q και η επόµενη ακµή
του ρολογιού αφήνει την έξοδο του D flip-flop αναλλοίωτη. Το σχηµατικό σύµβολο του JK
flip-flop παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.8 . Το σύµβολο αυτό είναι παρόµοιο µε εκείνο του D
flip-flop, µε τη διαφορά ότι υπάρχουν δύο είσοδοι, οι οποίες ονοµάζονται J και K..

Σχήµα 1.8 JK flip-flop, Αριστερά διάγραµµα κυκλώµατος και δεξία σχηµατικό σύµβολο.

Πίνακας αληθείας JK flip-flop
Είσοδος J

Είσοδος K

Έξοδος Q

0

0

Q(t)

Καµία αλλαγή

0

1

0

Μηδενισµός

1

0

1

Θέση

1

1

Q'

Συµπλήρωση εξόδου
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1.7 Οπτοαποµονωτές
Ένας οπτοαποµονωτής (γνωστός και ως optocoupler ή opto-isolator) είναι ένα
ηµιαγωγό στοιχείο που χρησιµοποιεί µια σύντοµη µετάδοση οπτικού σήµατος για να
µεταφέρει ένα ηλεκτρικό σήµα µεταξύ κυκλωµάτων ή µεταξύ στοιχείων ενός κυκλώµατος,
κρατώντας τα ηλεκτρικά αποµονωµένα το ένα από το άλλο. Τα στοιχεία αυτά
χρησιµοποιούνται ευρέως σε δίκτυα επικοινωνίας, συστήµατα οδήγησης και ελέγχου στα
οποία χρησιµοποιούµε φως για να αποφύγουµε το ενδεχόµενο µια ψηλή τάση να επηρεάσει
ένα

χαµηλής

ισχύος

σύστηµα.

Με

λίγα

λόγια

χρησιµοποιούµε

συνήθως

τους

οπτοαποµονωτές για να αποµονώσουµε χαµηλής ισχύος κυκλώµατα από κυκλώµατα
µεγαλύτερης ισχύος και να αφαιρέσουµε ηλεκτρικό θόρυβο από το ηλεκτρικό σήµα.
Η δοµή ενός οπτοαποµονωτή είναι απλή. Ένας οπτοαποµονωτής αποτελείται από µία
φωτο-δίοδο(LED), η οποία είναι υπεύθυνη για τη µετάδοση του οπτικού σήµατος, και από
έναν αισθητήρα φωτός για την πρόσληψη του οπτικού σήµατος. Όταν ηλεκτρικό ρεύµα
περάσει από τη φωτοδίοδο παράγεται φως το οποίο διαπερνά το εσωτερικό υλικό του
οπτοαποµονωτή. Η ακτίνα φωτός ταξιδεύει µέσα από το διάφανο κενό και ανιχνεύεται από
τον αισθητήρα φωτός, ο οποίος µετατρέπει το φως αυτό σε ηλεκτρικό σήµα. Σε απουσία
φωτός η είσοδος και η έξοδος του οπτοαποµονωτή είναι ηλεκτρικά µονωµένες η από την
άλλη.

Σχήµα 1.9 Αναπαράστη µετάδοσης του φωτεινού παλµού σε οπτόαποµονωτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΒΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ (ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
2.1 Είδη βηµατικών κινητήρων
Υπάρχουν τρείς κύριοι τύποι βηµατικών κινητήρων : ο απλός µόνιµου µαγνήτη ,
µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης , και οι υβριδικοί . Ο απλός µόνιµου µαγνήτη βηµατικός
µοιάζει µε τον κοινό σύγχρονο κινητήρα µε µόνιµο µαγνήτη στον δροµέα . ∆ιαφέρει όµως
στην κατασκευή των περιελίξεων του στάτη , τα οποία έχουν την µορφή τυλίγµατος πηνίου
σε προεξέχοντες πόλους . Ενεργοποιώντας τα τυλίγµατα ανά ζεύγος πόλων θα στρέψουν το
τύµπανο σύµφωνα µε εκείνους τους πόλους : ενεργοποιώντας το επόµενο ζεύγος θα
στρέψουν το τύµπανο ένα βήµα . Η ροπή ανά µονάδα όγκου είναι σχετικά “φτωχή’’ σε αυτόν
τον τύπο κινητήρα , και το βήµα είναι µεγάλο : 90ο για διπολικό δροµέα . Στις περισσότερες
εφαρµογές απαιτούνται µικρότερα βήµατα και µεγαλύτερες ροπές , γι’ αυτό οι κινητήρες
µόνιµου µαγνήτη χρησιµοποιούνται ευρύτατα.
Βηµατικοί κινητήρες µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης
Οι βηµατικοί κινητήρες µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης χρησιµοποιούν την αρχή της
ευθύγραµµης ροπής όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1. Σ’ αυτό το διάγραµµα το σιδερένιο
τύµπανο δέχεται µια ροπή η οποία τείνει να τον στρέψει ευθύγραµµα µε τους πόλους του
στάτη . Η µαγνητική αντίσταση του µαγνητικού κυκλώµατος είναι η ελάχιστη σ’ αυτή τη
θέση . Οι περισσότεροι βηµατικοί µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης έχουν µία πιο
περίπλοκη κατασκευή απ’ αυτή , αλλά όλοι χρησιµοποιούν την ροπή ευθυγράµµισης µεταξύ
των προεξεχόντων πόλων ή δοντιών και στον στάτη και στο τύµπανο . Αυτού του τύπου οι
βηµατικοί κινητήρες είναι πρότυπα doubly – salientµηχανών , των οποίων η λειτουργία δε
µπορεί να αναλυθεί µε όρους θεωρίας στρεφόµενων πεδίων .

Σχήµα 2.1: Αρχή ευθύγραµµης ροπής
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Στο σχήµα 2.2 φαίνεται η τοµή ενός απλού κινητήρα µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης
. Υπάρχουν τρείς φάσεις στον στάτη , στοιχισµένες σε έξι πόλους και τέσσερις πόλοι στο
τύµπανο .Το διάγραµµα δείχνει τις τρείς θέσεις του δροµέα όταν οι φάσεις ‘1’ , ‘2’ και ‘3’
ενεργοποιούνται διαδοχικά : Το βήµα είναι 30ο . Παρατηρούµε ότι τα βήµατα του δροµέα
είναι µικρότερα από τις θέσεις των αξόνων του µαγνητικού πεδίου : αυτός είναι κινητήρας
vernier . Μικρότερα βήµατα µπορούν να επιτευχθούν χρησιµοποιώντας περισσότερους
πόλους στον στάτη και στον δροµέα ή εγκαθιστώντας µια κατασκευή πολλαπλών στοιβάδων
Στους κινητήρες πολλαπλών στοιβάδων , υπάρχει ένας διαφορετικός συνδυασµός στάτη
– τυµπάνου για κάθε φάση . Το τύµπανο έχει µικρότερους εξέχοντες πόλους ή δόντια , και ο
στάτης συνήθως έχει τέσσερις πόλους µε την ίδια οδοντωτή µορφή στις άκρες των πόλων .
Όταν µια φάση ενεργοποιείται , όλα

τα δόντια του τυµπάνου τραβιούνται µέχρι να

ευθυγραµµιστούν µε τα δόντια του στάτη . Το τύµπανο είναι τοποθετηµένο σε απλό κοινό
στέλεχος ( άξονας ) και ο στάτης µε κατάλληλες στοιβάδες µε γωνία ίση µε εκείνη του
βήµατος . Εναλλάσσοντας το ρεύµα από τη µια φάση στην επόµενη θα τραβηχτεί η επόµενη
συστοιχία δοντιών του τυµπάνου σε ευθυγράµµιση µε τα ανταποκρινόµενα δόντια του στάτη
, προκαλώντας στον άξονα στροφή ενός βήµατος . Οι κινητήρες πολλαπλών στοιβάδων
συνήθως έχουν τουλάχιστον τρείς φάσεις .
Οι βηµατικοί κινητήρες µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης έχουν την χρήσιµη ιδιότητα
ότι η ροπή εξαρτάται από το µέτρο του ρεύµατος και όχι από τη φορά του : η µαγνητική
δύναµη ευθυγράµµισης δεν επηρεάζεται από την αντιστροφή της κατεύθυνσης του πεδίου .
Συνεπώς το ρεύµα φάσης χρειάζεται µόνο να αλλάζει κατάσταση από on σεoff : δε
χρειάζεται να αντιστρέφεται . Αυτό απλοποιεί πάρα πολύ τον ηλεκτρονικό έλεγχο των
κινητήρων µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης .
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Σχήµα2.2 Βηµατικός κινητήρας µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης µονής στοιβάδας.
α) Φάση 1 ενεργοποιηµένη
β) Φάση 2 ενεργοποιηµένη
γ) Φάση 3 ενεργοποιηµένη
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Η εξίσωση 2.1 δίνει την ροπή ευθυγράµµισης στη doubly-salient κατασκευή του σχήµατος
2.2:
T

adgB4
789:
56

"2.1$

το οποίο δείχνει ότι η ροπή είναι ανεξάρτητη της γωνίας περιστροφής. Αυτό ισχύει όταν ο
δροµέας δεν βρίσκεται σε ευθυγραµµία µε τους πόλους του στάτη. Ωστόσο, όταν βρίσκεται
σε ευθύγραµµη θέση η ροπή πρέπει να είναι µηδενική. Η ροπή αυξάνεται από το µηδέν στο
µέγιστο συµφώνα µε την εξίσωση 2.1 όσο ο δροµέας αποκλίνει από τη θέση ευθυγράµµισης,
µε χαρακτηριστική ροπών/γωνίας η οποία εξαρτάται από το σχήµα τον πόλων.
Αν ο µαγνητικός κορεσµό είναι αµελητέος , η πυκνότητα της µαγνητικής ροής Β στο διάκενο
είναι ανάλογη µε το ρεύµα στο τύλιγµα διέγερσης. Η ροπή θα πρέπει στο µεταξύ να
εξαρτάται από το ρεύµα στο τετράγωνο. Στη πράξη υπάρχει συνήθως

αξιοσηµείωτος

κορεσµός των µαγνητικών γραµµών στο ρεύµα κανονικής λειτουργίας, έτσι ο νόµος του
τετραγώνου στη σχέση ισχύει µόνο για χαµηλά ρεύµατα. Σε κανονικά επίπεδα ρεύµατος η
σχέση µεταξύ τοπής, γωνίας και ρεύµατος διέγερσης είναι πιο σύνθετος! Για το χρήστη
βηµατικού κινητήρα παρ' όλα αυτά, η απλούστερη διαδικασία είναι να συµβουλευτεί το
εγχειρίδιο του κατασκευαστή για τα χαρακτηριστικά που έχουν µετρηθεί πειραµατικά.

Υβριδικοί βηµατικοί κινητήρες
Ένας µόνιµος µαγνήτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς αύξηση της επίδρασης της
µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης, µε αποτέλεσµα έναν υβριδικό βηµατικό κινητήρα µε
υψηλότερη ροπή ανά µονάδα όγκου. Ο στάτης είναι παρόµοιος µε αυτόν του κινητήρα
µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης, αλλά ο δροµέας είναι φτιαγµένος από δύο µέρη τα
οποία σχηµατίζουν το Νότιο και το Βόριο µέρος ενός µόνιµου µαγνήτη. Το σχήµα 2.3
απεικονίζει τις αρχές ενός κινητήρα δύο φάσεων. Στο σχήµα 2.3(α) φαίνεται το διάµηκες
τµήµα µέσα από το κινητήρα και στο σχήµα 2.3(β) το εγκάρσιο τµήµα µεταξύ του νότιου
και του βόριου πόλου του δροµέα. Αντίθετα από τον πολλαπλών στοιβάδων οδοντωτό
κινητήρα µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης , ο υβριδικός κινητήρας έχει έναν απλό στάτη
µε µακριούς πόλους

γεφυρώνοντας τα δύο µέρη του δροµέα.

Υπάρχει µια γωνιακή

απόκλιση µεταξύ των δοντιών στα δύο µέρη του στάτη. Τα τυλίγµατα στο πόλο 1 και στο
πόλο 3 του στάτη αποτελούν το ζεύγος της α΄φάσης και τα τυλίγµατα στο πόλο 2 και στο
πόλο 4 το ζεύγος της β΄ φάσης αντίστοιχα. Στο σχήµα 2.3(γ) µας δείχνει τη κατάσταση που η
φάση α΄ τροφοδοτεί µε θετικό ρεύµα το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο του στάτη αντιστρέφοντας
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το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο του µόνιµου µαγνήτη στα διάκενα 3-Ν και 1-S, αλλά βοηθάει
το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο του µόνιµου µαγνήτη στα διάκενα 1-Ν και 3S! Τα δόντια του
ρότορα ευθυγραµµίζονται µε τα δόντια του στάτη

στα διάκενα όπου το πεδίο είναι

ισχυρότερο. Στο σχήµα 2.3(γ) παρουσιάζεται η αντίστοιχη κατάσταση κατά την οποία η
φάση β΄ τροφοδοτείται έτσι ώστε τα δόντια να ευθυγραµµίζονται στα διάκενα 2-Ν και 4-S.

S

Ν

α

β

γ
Σχήµα 2.3 Υβριδικός βηµατικός κινητήρας

α) ∆ιαµήκeς τµήµα
β) Εγκάρσιο τµήµα µεταξύ των πόλων - Φάση α ενεργοποιηµένη
γ) Φάση β ενεργοποιηµένη
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ | Πτυχιακή εργασία: Δραγούνη Ηρακλή & Κρητικού Ευάγγελου

28

Κεφάλαιο 2 Βηµατικοί κινητήρες (Μόνιµη κατάσταση-∆υναµική κατάσταση)

Αρνητικό ρεύµα στην φάση α θα προκαλέσει ευθυγράµµιση στα διάκενα 3 – Ν και 1 – S, και
αρνητικό ρεύµα στη φάση β θα προκαλέσει ευθυγράµµιση στα διάκενα 4 – Ν και 2 – S. Έτσι
η διαδοχή ρευµάτων +α , +β , –α , –β θα σηµαίνει βήµα ενός δοντιού στο τύµπανο – τυπικά
για τύµπανο 50 δοντιών , µε 5 δόντια σε κάθε πόλο του στάτη , µας δίνει ένα βήµα γωνίας
1.8ο .
Παραγωγή ροπής (υβριδικών)
Η βασική αρχή λειτουργίας είναι πάλι η ευθυγράµµιση µεταξύ των προεξεχόντων πόλων ή
δοντιών [από την εξ. 1.45] , αυτή η ροπή θα εξαρτάται από το τετράγωνο της πυκνότητας της
µαγνητικής ροής στο διάκενο µεταξύ του στάτη και του τυµπάνου. Αν σκεφτούµε τις
συνθήκες στα διάκενα 2 – Ν και 4 – Ν στο σχήµα 9.2(β) . Όταν η φάση βδεν είναι
ενεργοποιηµένη, η πυκνότητες των µαγνητικών ροών στα διάκενα είναι ίσες , και οι ροπές
ευθυγράµµισης αλληλοεξουδετερώνονται . Όταν η φάση β ενεργοποιείται , οι πυκνότητες
των ροών είναι άνισες : η ροπή εξ’ αιτίας του διακένου 2 – Ν αυξάνεται και ροπή εξ’ αιτίας
του διακένου 4 – Ν µειώνεται . Το φαινόµενο µπορεί να υπολογισθεί όπως θα δούµε
παρακάτω , αν ο κορεσµός παραµεληθεί .
Αν Bmείναι η πυκνότητα ροής λόγω του µόνιµου µαγνήτη , και Βeη πυκνότητα ροής
λόγω του ενεργοποιηµένου τυλίγµατος φάσης . Η πυκνότητα ροής στο διάκενο 2 – Ν είναι
Bm+ Βeκαι η πυκνότητα ροής στο διάκενο είναι Bm–Βe. Έτσι η τελική ροπή δίνεται από τη
σχέση

=

%>"#?

# $4

"#?

# $4 @

4%#? # (9.1)

Όπου Cείναι µία σταθερά που εξαρτάται από τη γεωµετρία του κινητήρα . Αν ο µαγνητικός
κορεσµός είναι αµελητέος , τότε η Βeθα είναι ανάλογη του ρεύµατος στο ενεργοποιηµένο
τύλιγµα : έτσι η ροπή είναι ανάλογη του ρεύµατος , και όχι στο τετράγωνο του τετραγώνου
όπως στους κινητήρες µεταβλητής µαγνητικής αντίστασης . Η εξίσωση 9,1 δείχνει ότι η ροπή
είναι επίσης ανάλογη της πυκνότητας της ροής που παράγεται από τον µόνιµο µαγνήτη :
καλύτερο είναι να γίνεται όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αυτό χωρίς να κορέννονται τα δόντια .
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2.2 Εξισώσεις φυσικής βηµατικών κινητήρων
Ο στάτης απαρτίζεται από ηλεκτροµαγνητικούς πόλους . Οι πόλοι είναι ηλεκτροµαγνητικά
πηνία γύρω από τα οποία είναι τυλιγµένο σύρµα χαλκού. Τα πηνία αυτά παρουσιάζουν δύο
φυσικές ιδιότητες την ωµική αντίσταση και την επαγωγική αντίσταση. Τα δύο αυτά µεγέθη
επηρεάζουν και περιορίζουν την απόδοση των βηµατικών κινητήρων. Οι θερµικές απώλειες
οι οφειλόµενες στην ωµική αντίσταση δίνονται από τον τύπο:
PC

4
R · IF

Λόγω της επαγωγής υπάρχει µια αντίσταση στις αλλαγές τους ρεύµατος, πράγµα το οποίο
περιορίζει την λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες. Στο σχήµα 2.3 φαίνεται η χαρακτηριστική
ρεύµατος συναρτήσει της τάσης ενός επαγωγικού – ωµικού κυκλώµατος.
���
�
"0$
����

�� ��
1

��
��

��
������

����

�� 0

��
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��

�� ��
1
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Σχήµα 2.3 Το ηλεκτρικό ισοδύναµο τροφοδοσίας µέσω διακόπτη του πηνίου και η µεταβολή του
ρεύµατος συναρτήσει του χρόνου κατά το κλείσιµο και το άνοιγµα του διακόπτη

Όταν σύµφωνα µε το σχήµα 2.3 κατά την χρονική στιγµή t = 0 συνδεθεί δια µέσου του
διακόπτη το πηνίο – αντίσταση µε την τροφοδοσία V, το ρεύµα ανέρχεται λόγω της
επαγωγικής αντίστασης του πηνίου σύµφωνα µε την εξίσωση :
G"H$

I

· "1

M

J KL · N $

H αρχική αύξηση του ρεύµατος για t = 0 δίδεται από :
O
"0$
OH

I
P
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Το ρεύµα αυξάνεται εκθετικά έως ότου φθάσει στην τελική τιµή όπου η επαγωγική
αντίσταση δεν θα παίζει πλέον ρόλο παρά µόνο η ωµική :
I

GQRS

Η τιµή te= L / Rείναι ο παρερχόµενος χρόνος έως ότου το ρεύµα φθάσει το 63 % της
τελικής του τιµής δηλαδή την τιµή 1 – (1/e) .
Όταν κατά τη χρονική στιγµή t = t1 ανοίξει ο διακόπτης αρχίζει η µείωση του ρεύµατος
σύµφωνα µε την εξίσωση :

M
I
T U · J K"LKLV $ · N

G"H$
Με αρχική λύση :

O
"0$
OH

I
P

2.3Εξάρτηση των παραµέτρων κινητήρων από τον αριθµό των σπειρών και από τη
διάµετρο του σύρµατος

Η αντίσταση των τυλιγµάτων υπολογίζεται από τον τύπο:
W·
Όπου :

X
Y

ρ είναι η ειδική αντίσταση του χαλκού
α είναι η διατοµή του σύρµατος

L είναι το συνολικό µήκος του σύρµατος
Αλλά η διατοµή σύµφωνα µε το σχήµα 5 είναι Α = n· α

Αντικαθιστώντας προκύπτει :
2Z[Z Z\ZWZ

X

1
Y

2Z[Z Z\

2Z[Z Z\ZWZ

\

και το µήκος είναι :

2 Z [ Z Z W Z \4

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ | Πτυχιακή εργασία: Δραγούνη Ηρακλή & Κρητικού Ευάγγελου

31

Κεφάλαιο 2 Βηµατικοί κινητήρες (Μόνιµη κατάσταση-∆υναµική κατάσταση)

Σχήµα 2.4 Ο πόλος του στάτη

Με άλλα λόγια, η αντίσταση R είναι ανάλογη του τετραγώνου των σπειρών . Ως γνωστό, και
η αυτεπαγωγή είναι ανάλογη του τετραγώνου των σπειρών σύµφωνα µε τον τύπο:
P

Οι απώλειες είναι :

]^

_

2[

Z _ 4̀

]
a ^

4

Z \4

]
a ^4
\

1
\

∆ηλαδή το, το ρεύµα είναι αντιστρόφως ανάλογο του πλήθους των σπειρών.
Η ροπή είναι ανάλογη της µαγνητικής ροής Φ, η οποία είναι ανάλογη του αριθµού των
αµπεροστροφών του τυλίγµατος.
G

b

\ Z _`

\Z

1
\

cdefgWό

Με άλλα λόγια , η ροπή είναι σταθερή για σταθερές απώλειες και ανεξάρτητη του αριθµού
των σπειρών .
Τέλος, είναι η χρονική σταθερά :

\4
cdefgWά
\4
∆ηλαδή , η χρονική σταθερά είναι ανεξάρτητη του αριθµού σπειρών.
H

P

2.4 Θερµικά χαρακτηριστικά

Ακόµα και όταν ένας βηµατικός κινητήρας δεν κινείται, ένα ή περισσότερα από τα
τυλίγµατα του είναι πάντα ενεργοποιηµένα. Αν ο κινητήρας οδηγείται από έναν ενισχυτή που
παίζει το ρόλο πηγής τάσης, το ρεύµα που θα διαρρέει τα τυλίγµατα θα είναι µέγιστο όταν ο
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κινητήρας δεν κινείται, γιατί δε θα δηµιουργείται αντιηλεκτρεγερτική δύναµη για να
αντιταχθεί στην επιβαλλόµενη τάση. Εποµένως τότε είναι που παράγεται περισσότερη
θερµότητα. Η κατάσταση µέγιστης παραγωγής θερµότητας είναι ταυτόχρονα και η
δυσµενέστερη όσον αφορά την απαγωγή της θερµότητας, δεδοµένου ότι µε το δροµέα
ακίνητο, το ποσό θερµότητας που παράγεται µέσω συναγωγής είναι ελάχιστο
Συνεπώς η θερµοκρασία θέτει ένα σηµαντικό όριο στη λειτουργία των βηµατικών
κινητήρων. Κανονικά σχεδιάζονται να λειτουργούν σε υψηλότερες θερµοκρασίες σε σχέση
µε άλλους τόπους κινητήρων, αλλά ακόµα και έτσι η αύξηση της θερµοκρασίας στα
τυλίγµατα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά. Σε ‘’κανονικό’’ περιβάλλον λειτουργίας, η
τήρηση των προδιαγραφών στην τάση τροφοδοσίας του κινητήρα εξασφαλίζει ασφαλή
λειτουργία. Καθώς το θερµικό όριο είναι το πιο αυστηρό όριο λειτουργίας, η απόδοση ενός
κινητήρα µπορεί να βελτιωθεί αυξάνοντας τις δυνατότητες ψύξης πέρα των κανονικών. Έτσι
η τάση, και κατά συνέπεια το ρεύµα, µπορούν να αυξηθούν χωρίς υπέρβαση του θερµικού
ορίου
Ένας άλλος τρόπος για να παρακαµφθούν οι περιορισµοί απόδοσης των βηµατικών
κινητήρων είναι η χρησιµοποίηση ενός ενισχυτή που θα ελέγχει το ρεύµα αντί για την τάση.
Οι συνήθεις προδιαγραφές του κατασκευαστή υποδεικνύουν την τιµή της τάσης. Αυτή η τιµή
βασίζεται στη θερµοκρασία που θα αναπτυχθεί στον κινητήρα όταν θα µείνει ακίνητος για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφού οι βηµατικοί κινητήρες χρησιµοποιούνται συνήθως σε
εφαρµογές τοποθέτησης. Όµως η θερµότητα που παράγεται εξαρτάται πιο άµεσα από το
ρεύµα παρά από την τάση. Έτσι, η επιβολή περιορισµού στην τάση οδηγεί σε συντηρητικό
περιορισµό. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί µε υψηλούς ρυθµούς, το ρεύµα στην
προδιαγραφόµενη τάση θα είναι µικρότερο από το ρεύµα ακινησίας εξαιτίας της επίδρασης
της αντιηλεκτρεγερτικής δύναµης, όπως επίσης και αµέσως από µία αλλαγή στη διέγερση,
γιατί αυτή η αυτεπαγωγή του τυλίγµατος θα επιβραδύνει την αύξηση του ρεύµατος. Οι
ενισχυτές ρεύµατος αυξάνουν την τάση σε αυτές τις περιπτώσεις µέχρι να φτάσει το ρεύµα
την τιµή της προδιαγραφής. Η ροπή θα είναι σηµαντικά υψηλότερη από την ροπή που
παράγεται στην τιµή της τάσης προδιαγραφής και έτσι είναι δυνατή µεγαλύτερη επιτάχυνση
και υψηλότερα όρια βηµατικού ρυθµού.
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2.5Απόδοση βηµατικών κινητήρων
2.5.1 Συντονισµός
Κινούµενος µε διαδοχικά βήµατα, ο βηµατικός κινητήρας έχει πολύ παρόµοια
συµπεριφορά µε το κλασσικό σύστηµα µάζας – ελατηρίου – αποσβεστήρα
σβεστήρα Σχήµα 2.4. Η
ελαστική συµπεριφορά προκύπτει από την αλληλεπίδραση µεταξύ του δροµέα και του
µαγνητικού πεδίου των πόλων του στάτη που είναι ενεργοποιηµένοι. Κατά τη χρονική
διάρκεια του βήµατος
βήµατος, η διέγερση του στάτη παραµένει σταθερή
σταθερή. Στη λειτουργία εν κενό, η
αδρανειακή συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα της αδράνειας του δροµέα
δροµέα. Η απόσβεση
δηµιουργείται από τις µηχανικές τριβές, την αντίσταση του αέρα, και τις ηλεκτρικές
αντιστάσεις των τυλιγµάτων. Όπως κάθε σύστηµα µάζας – ελατηρίου
ελατηρίου, θα έχει µια συχνότητα
συντονισµού. Η συχνότητα εξαρτάται από το φορτίο, αλλά αν η συχνότητα των παλµών
διέγερσης πλησιάζει την ιδιοσυχνότητα του συστήµατος, η απόδοση θα µειωθεί και ο
κινητήρας θα χάσει βήµατα. Το φαινόµενο του συντονισµού είναι ίσως το σηµαντικότερο
πρόβληµα στις εφαρµογές των βηµατικών κινητήρων. Προκαλείται από τη δυναµική δοµή
της αλληλεπίδρασης µεταξύ δροµέα
δρ
και στάτη και από τις συχνότητες που περιέχει η
ασυνεχής κίνηση.

Σχήµα 2.4 ∆υναµική ενός βήµατος

Οι δυό θεραπείες για τον συντονισµό είναι 1: η αποφυγή διέγερσης µε ακολουθία παλµών
που έχει συχνότητα κοντά στην ιδιοσυχνότητα του κινητήρα και 2: την αύξηση της
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απόσβεσης.

Οι

περισσότεροι

βηµατικοί

κινητήρες

έχουν

µέσα

αποφυγής

των

ιδιοσυχνοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της εναλλαγής από πλήρες βηµατισµό σε
ηµιβηµατισµό και αντίστροφα. Η απόσβεση µπορεί να εισαχθεί παθητικά µε την πρόσθεση
µηχανικών στοιχείων ή ηλεκτρικών εξαρτηµάτων. Μπορεί επίσης και να ελεγχθεί ενεργά
χρησιµοποιώντας ανάδραση ταχύτητας ή επιτάχυνσης.
2.5.2 Στατική λειτουργία
Ο λόγος που οι βηµατικοί κινητήρες συντονίζονται, δηλαδή η ελαστικότητα που
προκαλείται από το µαγνητικό πεδίο, παρέχει συνάµα και ένα από τα κυριότερα
χαρακτηριστικά τους, την µεγάλη ροπή συγκράτησης η οποία θα διατηρήσει τη θέση του
κινητήρα ακόµη και όταν βρίσκεται υπο φορτίο, χωρίς συσκευές ανάδρασης. Η µέγιστη
επιτρεπτή στατική φόρτιση είναι αυτή, για την οποία η διέγερση ακόµα αρκεί για να παράγει
µια ροπή ικανή να µετακινήσει τον κινητήρα στην επόµενη θέση. Αυτή η φόρτιση είναι
συνήθως µικρότερη από την κορυφαία ( peak ) θεωρητική ροπή, η οποία παρουσιάζεται
αµέσως πριν ο κινητήρας ολισθήσει. Κατά την ολίσθηση ο κινητήρας κινείται µερικά
βήµατα, µε συνέπεια να χάσει το σύστηµα την ακεραιότητα της θέσης του. Οι βηµατικοί
κινητήρες µε µόνιµους µαγνήτες ολισθαίνουν σε πολλαπλάσια των τεσσάρων βηµάτων,
καταλήγοντας σε κάποια θέση ισορροπίας.
Οι βηµατικοί κινητήρες µε µόνιµους µαγνήτες εµφανίζουν επίσης ροπή συγκράτησης
ακόµα και όταν τα τυλίγµατα διέγερσης δε διεγείρονται. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της
αλληλεπίδρασης µεταξύ των µόνιµων µαγνητών και του στάτη. Για συστήµατα που
χρειάζεται να διατηρούν την ακεραιότητα της θέσης τους ακόµα και στην περίπτωση
απώλειας της ισχύος τροφοδοσίας, αν αυτή η ροπή ανάσχεσης ή παραµένουσα ροπή είναι
µεγαλύτερη του στατικού φορτίου, µπορεί να κρατήσει τη θέση του κινητήρα χωρίς την
εφαρµογή εξωτερικής ισχύος. Σε άλλες περιπτώσεις όµως µπορεί να αποβεί επιζήµια. Οι
κινητήρες µεταβλητής µαγνητικής δεν έχουν ροπή ανάσχεσης επειδή δεν έχουν µόνιµους
µαγνήτες.
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2.5.3 ∆υναµική συµπεριφορά
Για να κινηθεί ο κινητήρας από µια θέση σε µια άλλη, πρέπει να εφαρµοστεί ένας
πεπερασµένος βηµατικός ρυθµός. Σε πολύ µικρούς βηµατικούς ρυθµούς, η συµπεριφορά του
κινητήρα παρουσιάζει χαρακτηριστικά στατικής λειτουργίας, καθώς η µεταβατική απόκριση
ανάµεσα στα βήµατα έχει χρόνο να σβήσει µέχρι να γίνει το επόµενο βήµα. Σε αυτή την
κατάσταση ο κινητήρας µπορεί να επιτύχει πολύ χαµηλή µέση ταχύτητα, αλλά πρακτικά θα
πηδάει από τη µια θέση στην άλλη όπου θα σταµατά και θα περιµένει να κινηθεί στην
επόµενη. Καθώς η συµπεριφορά αυτή είναι ουσιαστικά στατική, ο κινητήρας µπορεί να
εκκινηθεί και να σταµατήσει κατά βούληση και µπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές
στο βηµατικό ρυθµό, αρκεί αυτός να παραµείνει αρκετά χαµηλός. Καθώς αυξάνεται ο
βηµατικός ρυθµός, ο δροµέας δεν προλαβαίνει να σταµατήσει πριν δοθεί η επόµενη εντολή.
Καθώς η διέγερση αλλάζει κατά τη διάρκεια κίνησης του δροµέα, ο κινητήρας λειτουργεί σε
δυναµική ή µεταβατική κατάσταση. Μέχρι έναν οριακό βηµατικό ρυθµό, ο οποίος εξαρτάται
από το φορτίο, ο κινητήρας µπορεί ακόµα να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε στατική κατάσταση.
Αυτό σηµαίνει ότι ο βηµατικός ρυθµός µπορεί να αλλαχθεί κατά βούληση, ακόµα και να
αντιστραφεί, χωρίς να χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις. Αυτός ο οριακός βηµατικός ρυθµός
λέγεται όριο στάσης – εκκίνησης ή ρυθµός στάσης – εκκίνησης χωρίς σφάλµα ( EFSS ). Η
συνεχής γραµµή στο Σχήµα 2.5 εικονίζει ένα τυπικό όριο σα συνάρτηση της ροπής που
πρέπει να δώσει ο κινητήρας. Το µέγιστο όριο στάσης – εκκίνησης εµφανίζεται όταν ο
κινητήρας λειτουργεί εν κενό ( ελάχιστη αδράνεια ). Αυτή η καµπύλη δίνεται από τον
κατασκευαστή του κινητήρα, αλλά πρέπει να χρησιµοποιηθεί προσεκτικά γιατί επηρεάζεται
από τη φύση του φορτίου και τις ανάγκες του σε ροπή, όπως επίσης και από τη φύση των
ενισχυτών που χρησιµοποιούνται για να οδηγήσουν τον κινητήρα. Αν υπάρχουν συχνότητες
συντονισµού µέσα στην περιοχή λειτουργίας του κινητήρα, τότε το σχήµα της καµπύλης
αυτής θα µεταβληθεί και αν κατά το συντονισµό η απόσβεση είναι µικρή, η καµπύλη θα
παραµορφωθεί σοβαρά. Η ροπή ολίσθησης και η ροπή ανάσχεσης φαίνονται σαν τυπικά
σηµεία στον χώρο λειτουργίας του κινητήρα.
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Σχήµα 2.5 Όρια απόδοσης βηµατικού κινητήρα

Είναι µερικές φορές δυνατό να λειτουργήσει ο κινητήρας πάνω από την καµπύλη στάσης
– λειτουργίας. Εάν το φορτίο έχει σηµαντική αδράνεια, η ροπή που χρειάζεται για να
επιτευχθεί είναι πολύ µεγαλύτερη από τη ροπή που απαιτείται για να κινηθεί µε σταθερή
ταχύτητα. Έτσι, αφότου έχει επιταχυνθεί το φορτίο, είναι δυνατό να αυξηθεί ο βηµατικός
ρυθµός πάνω στο όριο στάσης – εκκίνησης χωρίς να παρουσιαστεί έλλειµµα ροπής, επειδή
απαιτείται λιγότερη ροπή για τη διατήρηση της σταθερής ταχύτητας. Αυτό το νέο όριο
σηµειώνεται στην καµπύλη λειτουργίας ως όριο περιστροφής. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί
στην περιοχή µεταξύ των καµπυλών ορίου στάσης – εκκίνησης και ορίου περιστροφής, ο
βηµατικός ρυθµός δε µπορεί να αλλάζει αυθαίρετα. Πρίν σταµατήσει ο κινητήρας, ο ρυθµός
πρέπει να επιστρέψει σταδιακά στην περιοχή κάτω από το όριο στάσης – εκκίνησης. Εάν ο
βηµατικός ρυθµός µεταβληθεί υπερβολικά γρήγορα, τα όρια αναγκαίας ροπής θα
παραβιαστούν εξαιτίας του αδρανειακού φορτίου και ο κινητήρας θα χάσει βήµατα. Αν το
φορτίο του κινητήρα είναι κυρίως φορτίο αντίστασης χωρίς αδρανειακό µέρος, το όριο
στάσης – εκκίνησης δε µπορεί να επεκταθεί. Η διαδικασία της βαθµιαίας επιτάχυνσης ή
επιβράδυνσης του κινητήρα καλείται αναρρίχηση ( ramping ) και είναι σηµαντική στα
συστήµατα βηµατικών κινητήρων υψηλής απόδοσης. Ο ρυθµός αναρρίχησης και το µέγιστο
όριο περιστροφής εξαρτώνται σηµαντική από το φορτίο και τους ενισχυτές.
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2.6 ∆υναµική του δροµέα
Ανεξάρτητα από το είδος του βηµατικού κινητήρα κατά τη διάρκεια του παλµού σε ένα από
τα τυλίγµατα διέγερσης, ο δροµέας στρέφεται κατά ένα γωνιακό βήµα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις η κίνηση αυτή του δροµέα αποτελεί µία εκθετικά αποσβενύµενη ταλάντωση
γύρω από τη νέα θέση ισορροπίας. Το µέγιστο πλάτος της ταλάντωσης, καθώς και ο χρόνος
αποκατάστασης, εξαρτώνται από τις τιµές των µηχανικών παραµέτρων όπως της ροπής
αδράνειας και του συντελεστή ιξώδους τριβής, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα το λόγο
απόσβεσης και την αποσβενύµενη φυσική συχνότητα. Για λειτουργία χωρίς φορτίο και αν
αµελήσουµε τις σταθερές του ηλεκτρικού µέρους, η εξίσωση περιστροφικής κίνησης του
άξονα µε βάση το 2ο νόµο του Νεύτωνα παίρνει τη µορφή.
j
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Με βάση το παραπάνω τύπο εύκολα αποδεικνύεται ότι, για το λόγο απόσβεσης και τη µη
αποσβενύµενη φυσική συχνότητα, ισχύουν αντίστοιχα οι σχέσεις:
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Αύξηση της σταθεράς αδράνειας οδηγεί σε µείωση του λόγου απόσβεσης και της µη
αποσβενύµενη συχνότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της µέγιστης υπερύψωσης,
καθώς επίσης και την αύξηση του χρόνου αποκατάστασης. Αντίθετα αποτελέσµατα έχει η
αύξηση της ιξώδους τριβής.

2.7 Χαρακτηριστικά ροπής
Τα στατικά χαρακτηριστικά της ροπής των βηµατικών κινητήρων είναι κατά προσέγγιση
ηµιτονοειδή συνάρτηση της γωνίας. Το σηµείο 0 στο σηµείο της ροπής παρουσιάζεται στη
θέση ισορροπίας. Τα στατικά χαρακτηριστικά λαµβάνονται όταν η διέγερση δεν
µεταβάλλεται και η ταχύτητα του δροµέα είναι αµελητέα. Καθορίζουν την ροπή
συγκράτησης ή ολίσθησης, όπως αυτή φαίνεται στο σχήµα 7.5. Η ροπή ολίσθησης
αναπτύσσεται µετακινώντας το δροµέα µακριά από τη θέση ισορροπίας του. Ως ένα σηµείο,

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ | Πτυχιακή εργασία: Δραγούνη Ηρακλή & Κρητικού Ευάγγελου

38

Κεφάλαιο 2 Βηµατικοί κινητήρες (Μόνιµη κατάσταση-∆υναµική κατάσταση)

η ροπή επαναφοράς αυξάνεται µε την απόσταση. Αν ο δροµέας µετακινηθεί περισσότερο, η
ροπή επαναφοράς πέφτει και ο δροµέας ολισθαίνει σε µία νέα θέση ισορροπίας. Η
προδιαγραφόµενη ροπή ολίσθησης καθορίζεται µε τη επιβολή ενός κατάλληλου συντελεστή
ασφαλείας στη µέγιστη θεωρητική τιµή. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόµα πιο πολύ όταν
χρησιµοποιείται κλασµατικός βηµατισµός. Στη περίπτωση πλήρους βηµατισµού η ροπή
συγκράτησης είναι η ίδια για όλες τις θέσεις ισορροπίας. Όταν χρησιµοποιείται κλασµατικός
βηµατισµός όµως, η ροπή συγκράτησης διαφοροποιείται ανάλογα µε τον τύπο της διέγερσης
σε κάθε θέση ισορροπίας. Στον ηµιβηµατισµό, η ροπή συγκράτησης σε εκείνες τις θέσει
όπου η µία οµάδα τυλιγµάτων είναι σβηστή, είναι σηµαντικά µικρότερη από την αντίστοιχη
ροπή όπου τα τυλίγµατα είναι ενεργοποιηµένα. Στον µικροβηµατισµό, η ροπή συγκράτησης
στις θέσεις που αντιστοιχούν στον πλήρη βηµατισµό και στον ηµιβηµατισµό είναι αντίστοιχα
οι µέγιστες και οι ελάχιστες αναπτυσσόµενες ροπές. Οι ροπές συγκράτησης σε άλλες θέσεις
θα βρίσκονται στο ενδιάµεσο των δύο αυτών τιµών.
Όταν κινείται ο δροµέα δηµιουργείται αντιηλεκτρεγερτική δύναµη εξαιτίας της κίνησης του
µαγνητισµένου δροµέα µέσα στο πεδίο που παράγει η διέγερση των τυλιγµάτων του στάτη.
Αυτή η αντιηλεκτρεγερτική δύναµη, φαίνεται σαν µία τάση ή οποία εξουδετερώνει την τάση
που επιβάλλεται στον κινητήρα από τον ενισχυτή του. Το ρεύµα δια µέσου των τυλιγµάτων
του στάτη, το οποίο σε πρώτη προσέγγιση είναι ανάλογο της ροπής, εξαρτάται από την
καθαρή τάση που εφαρµόζεται στον κινητήρα και συνεπώς είναι µικρότερο από την τιµή που
θα είχε αν ο κινητήρας ήταν στάσιµος. Το γεγονός αυτό γίνεται σηµαντικό στους µεγάλους
βηµατικούς ρυθµούς, όπου ο δροµέας δεν σταµατά µεταξύ των βηµάτων. Η επίδραση της
αντιηλεκτρεγερτικής δύναµης µπορεί να ελαχιστοποιηθεί χρησιµοποιώντας έναν ενισχυτή
ρεύµατος για την οδήγηση του κινητήρα, όπως αναλύθηκε προηγουµένως. Οι ενισχυτές
ρεύµατος κανονικά λειτουργούν µετρώντας το ρεύµα και χρησιµοποιώντας ένα βρόγχο
ανάδρασης για να ρυθµίσουν την τάση, έτσι ώστε να επιτύχουν το επιθυµητό επίπεδο
ρεύµατος. Αυτό όµως χρειάζεται κάποιο χρόνο και έτσι ακόµα και µε τους ενισχυτές
ρεύµατος, υπάρχει µια χρονική περίοδος µειωµένης ροπής.
Ο προσδιορισµός ενός βηµατικού κινητήρα απαιτεί το συνδυασµό των χαρακτηριστικών της
ροπής του µε το φορτίο που οδηγείται. Οι περισσότεροι κατασκευαστές βηµατικών
κινητήρων δίνουν σχεδιαστικές κατευθύνσεις για την οδήγηση φορτίων που είναι κυρίως
αδρανειακά και για την οδήγηση φορτίων που έχουν αµελητέα αδράνεια. Πιο περίπλοκες
περιπτώσεις φορτίων απαιτούν προσοµοίωση του συστήµατος ή εφαρµογή µοντέλων
διαφορικών εξισώσεων ώστε να καθοριστούν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά του κινητήρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
3.1 Γενικά περί συστηµάτων οδήγησης βηµατικών κινητήρων
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει η οδήγηση βηµατικών κινητήρων βασίζεται στην διακοπτική
λειτουργία των τυλιγµάτων του . Επειδή είναι µια σχετικά πρόσφατη τεχνολογία στο χώρο
της ηλεκτρικής κίνησης δεν έχουµε παραδείγµατα οδήγησης τους από διεγειρόµενα
ηλεκτροµηχανικά µέσα (relay), τα πρώτα κυκλώµατα οδήγησης βηµατικών κινητήρων ήταν
ηλεκτρονικά και η φιλοσοφία τους βασιζόταν όπως και σήµερα στη διέγερση ηµιαγωγικών
διακοπτών (BJT, MOSFET, IGBT).

Η διαφορά µε τα σηµερινά δεδοµένα είναι ότι η

διέγερση των ηµιαγωγών στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται µε τη χρήση λογισµικού και
σπανιότερα µε τη χρήση συνδυαστικών και χρονικών ψηφιακών κυκλωµάτων. Παρακάτω,
θα δούµε κάποιους τρόπους οδήγησης και των δύο περιπτώσεων αφού πρώτα αναλύσουµε
θεωρητικά αυτό που ουσιαστικά ελέγχουµε δηλαδή τον ρυθµό τον βηµάτων.

3.2 Ρυθµός και είδη βηµατισµού

3.2.1 Ρυθµός βηµατισµού
Ένας βηµατικός κινητήρας που λειτουργεί µε σταθερή τάση όσο αυξάνεται ο ρυθµός
βηµάτων του τόσο µειώνεται η ροπή του σχήµα 3.1. Αυτό οφείλεται στο ότι το ρεύµα δε
µπορεί να αυξηθεί απότοµα και δεν προλαβαίνει να φθάσει στην τελική τιµή του σχήµα 4γ ,
αλλά προσδιορίζεται από τη χρονική σταθερά του πηνίου te= L / R σχήµα 2.3.
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Σχήµα 3.1 Ροπή συναρτήσει ρυθµού βηµάτων για διάφορες τιµές του λόγου L/R
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Η µείωση της σταθεράς te επιτυγχάνεται µε την αύξηση της αντίστασης R επειδή te= L / R.
∆ιπλασιάζοντας π.χ. την R τοποθετώντας µιας αντίσταση σε σειρά µε το τύλιγµα και
διπλασιάζοντας ταυτόχρονα την τάση τροφοδοσίας V έχουµε το ίδιο µέγιστο ρεύµα αλλά η
απόκριση είναι κατά πολύ ταχύτερη σχήµα 3β .

Σχήµα 3.2 (α) Το ρεύµα του τυλίγµατος για διαφορετικές τιµές του R και του V.
(β) όταν διπλασιάζεται και η τάση τροφοδοσίας V0 και η αντίσταση R έχουµε ταχύτερη απόκριση
αλλά το µέγιστο ρεύµα του τυλίγµατος.
(γ) όταν διπλασιάζεται η τάση τροφοδοσίας V0 , έχουµε ταχύτερη απόκριση και διπλασιασµό του
µέγιστου ρεύµατος του τυλίγµατος Io

Στο σχήµα 3.3 φαίνεται το ρεύµα οδήγησης βηµατικού κινητήρα µε παλµούς τριών
διαφορετικών συχνοτήτων. Πάνω από µια συγκεκριµένη οριακή συχνότητα που φαίνεται στο
σχήµα 4β το ρεύµα το ρεύµα δεν προλαβαίνει να λάβει τη µέγιστη τιµή του σχήµα 4γ. Επειδή
η ροπή είναι κατά προσέγγιση ανάλογη του ρεύµατος, όσο αυξάνεται η συχνότητα των
βηµάτων δηλαδή των παλµών µικραίνει η χρονική σταθερά te και δίνεται η δυνατότητα
αύξησης και της συχνότητας των παλµών και της ροπής σχήµα 2. Αυξάνοντας όµως την
αντίσταση R αυξάνονται και οι απώλειες θερµότητας σε αυτήν. Για το λόγο αυτό είναι
προτιµητέο να αυξάνεται η τάση V, έτσι ώστε να έχουµε αυξηµένο ρεύµα σε υψηλές
ταχύτητες.
Αν είναι γνωστός ο µέγιστος επιτρεπόµενος χώρος και η µέγιστη επιτρεπόµενη απώλεια
ισχύος PR, η µοναδική παράµετρος είναι το πλήθος των σπειρών , ή η διατοµή του χάλκινου
σύρµατος.
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Σχήµα 3.3 Κυµατοµορφές του ρεύµατος µέσα από ωµικό-επαγωγικό φορτίο για τρεις διαφορετικες
συχνότητες.
Κυµατοµορφή (γ) : Μέγιστη συχνότητα
Κυµατοµορφή (α): Ελάχιστη συχνότητα
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3.2.2 Κλασµατικός βηµατισµός

Ηµιβηµατισµός
Μεγαλύτερη διακριτότητα σε βηµατικούς κινητήρες είναι δυνατή χρησιµοποιώντας
παραλλαγµένες ακολουθίες διέγερσης. Η ακολουθία από αυτές που υλοποιείται πιο εύκολα
είναι ο ηµιβηµατισµός κινητήρων τεσσάρων φάσεων µε µόνιµους µαγνήτες. Στον Πίνακα 3.1
η ακολουθία πλήρους βήµατος δείχνει µια αντιστροφή πόλων για τη µετάβαση από το ένα
βήµα στο άλλο. Αν αντί να αντιστραφούν οι πόλοι, απλά απενεργοποιηθούν τα τυλίγµατα, ο
κινητήρας θα µεταπηδήσει στο µισό της απόστασης µέχρι το επόµενο βήµα. Αυτό
υλοποιείται µε την ακολουθία διέγερσης του Πίνακα 3.2 και επιτυγχάνει διακριτότητα
διπλάσια από αυτή που παρέχει ο πλήρης βηµατισµός.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΗΜΙΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
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Το Σχήµα 3.3 δείχνει τον κινητήρα να κινείται κατά ένα βήµα χρησιµοποιώντας
ακολουθία ηµιβηµατισµού. Στην αρχική θέση που συµπίπτει µε πλήρες βήµα, είναι και τα
δύο τυλίγµατα ενεργοποιηµένα. Κατόπιν η διέγερση αλλάζει µε την απενεργοποίηση του
δεξιού και αριστερού τυλίγµατος. Ο κινητήρας κινείται προς τη θέση ισορροπίας που
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φαίνεται, η οποία βρίσκεται στα µισά της απόστασης από το επόµενο πλήρες βήµα. Ένα
κύριο µειονέκτηµα της εφαρµογής ηµιβηµατισµού είναι ότι η ροπή που αναπτύσσεται δεν
είναι οµοιόµορφη από βήµα σε βήµα. Εφόσον η ενδιάµεση θέση χρησιµοποιεί µόνο ένα
τύλιγµα, η ροπή συγκράτησης είναι µόνο γύρω στα τρία τέταρτα της ροπής σε θέση πλήρους
βήµατος.

Σχήµα 3.4 Λειτουργία ηµιβηµατισµού

Μικροβηµατισµός
Οι ακολουθίες βηµατισµού και ηµιβηµατισµού µπορούν να γενικευτούν περισσότερο
θεωρώντας τον βηµατικό κινητήρα µε µόνιµους µαγνήτες ως κινητήρα εναλλασσοµένου
ρεύµατος δύο φάσεων. Είναι διφασικός γιατί έχει δύο οµάδες συντονισµένων τυλιγµάτων :
πάνω κάτω και αριστερό – δεξιό. Η διέγερση ενός διφασικού κινητήρα είναι δυό
‘’τετραγωνισµένα’’ σήµατα µε διαφορά φάσης 90ο που εικονίζονται στο Σχήµα 3.5. Η
ακολουθία πλήρους βηµατισµού λαµβάνεται κβαντίζοντας αυτά τα σήµατα σε 2 επίπεδα, +1
και -1, όπως φαίνονται στο σχήµα 3.6. Για κάθε φάση απαιτείται µόνο µία µεταβλητή Boole,
αφού οι δυνατές τιµές, που µπορούν να πάρουν οι φάσεις είναι µόνο δύο, +1 και -1. Στο
πίνακα ακολουθίας υπάρχουν 4 µεταβλητές, Α,Β,Γ και ∆, αλλά κάθε ζευγάρι λαµβάνει σαν
τιµές µόνο τους συνδυασµούς 01 και 10 και έτσι µπορεί να αντικατασταθεί από µία και µόνο
µεταβλητή.
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Σχήµα 3.5 Τετραγωνισµένα σήµατα χωρίς διακριτοποίηση

Ένα επιπλέον επίπεδο κβαντοποίησης παράγει την ακολουθία ηµιβηµατισµού που
φαίνεται στο σχήµα 3.7. Σε αυτή τη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε τριπλή κβαντοποίηση,
κβαντοποίηση που
εξασφαλίζει τρεις δυνατές τιµές για κάθε µεταβλητή, -1, 0, ή +1, οπότε δεν είναι πλέον
δυνατή η παράσταση της κάθε φάσης µε µία µεταβλητή Boole. Εφόσον ο πίνακας
ακολουθίας χρησιµοποίησε από την αρχή δύο µεταβλητές για την κάθε φάση,
φάση η ακολουθία
ηµιβηµατισµού θα µπορούσε να παρασταθεί στον ίδιο πίνακα. Σε αυτή τη περίπτωση όµως,
χρησιµοποιούνται όλοι οι συνδυασµοί
συνδυασµοί, 10, 01, 00. ∆εν υπάρχει λόγος να περιοριστή η
κβαντοποίηση σε τρία επίπεδα.
επίπεδα Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε αριθµός επιπέδων.
Τότε η γωνία βήµατος
ήµατος του κινητήρα µπορεί να γίνει αυθαίρετα µικρή,
µικρή δίνοντας
µικροβηµατική συµπεριφορά. Στην πραγµατικότητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αρχικά
τετραγωνισµένα σήµατα ως πηγές διέγερσης µε ένα αναλογικό σύστηµα οδήγησης που θα
δώσει συνεχή κίνηση
κίνηση. Έτσι ο οριζόντιος άξονας του γραφήµατος µιας τέτοιας διέγερσης ενός
βηµατικού κινητήρα
κινητήρα, µπορεί να θεωρηθεί και ως γωνία αντί για χρόνος
χρόνος, όπως συµβαίνει
συνήθως σε κινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος. Κίνηση µπροστά ή πίσω στον άξονα της
γωνίας θα κινήσει τον κινητήρα
ρα σύγχρονα ως προς τη διέγερση-
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Σχήµα 3.6 Τετραγωνικό σήµα µε δυαδική διακριτοποίηση

-κατά τη µικροβηµατική λειτουργία, η αναλογία ανάµεσα στους βηµατικούς κινητήρες και
στους σύγχρονους κινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος. Η κυριότερη διαφορά στη χρήση
είναι ότι η διέγερση δεν είναι σήµα σταθερής συχνότητας. Αντίθετα, η διέγερση συχνά
παραµένει σταθερή, µε τον κινητήρα να µένει στην ίδια θέση. Το πιο ελκυστικό
χαρακτηριστικό τόσο του πλήρους βηµατισµού όσο και του µικροβηµατισµού είναι ότι οι
ενισχυτές που οδηγούν τα τυλίγµατα είτε λειτουργούν στο µέγιστο είτε είναι σβηστοί. Αυτό
επιτρέπει τη χρήση ενισχυτών διακοπτών (switching amplifiers), οι οποίοι είναι πιο
αποδοτικοί και λιγότερο ακριβοί από τους αναλογικούς ενισχυτές. Οι αναλογικοί ενισχυτές
µπορούν να δώσουν τιµές τάσης οπουδήποτε µέσα σε ένα συγκεκριµένο διάστηµα, ενώ οι
ενισχυτές διακόπτες µπορούν να δώσουν είτε µέγιστη τάση είτε τίποτα. Η υλοποίηση
µικροβηµατισµού απαιτεί χρήση αναλογικών ενισχυτών ή χρήση διαµόρφωσης παλµών κατά
πλάτος (PWM).

Σχήµα 3.6 Τετραγωνικό σήµα µε τριαδική διακριτοποίηση
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Η υλοποίηση πλάτους παλµών είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιεί το φυσικό βαθυπερατό
φίλτρο της αδράνειας του κινητήρα για να εξοµαλύνει την έξοδο ενός ψηφιακού σήµατος.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας ενισχυτής διακόπτης, ώστε η έξοδος να είναι είτε
ενεργοποιηµένη είτε απενεργοποιηµένη. ∆ηµιουργείται ένα ορθογωνικό σήµα µε σταθερή
συχνότητα, η οποία επιλέγεται αρκετά µεγάλη ώστε η έξοδος του κινητήρα να µην
αυξοµειώνεται υπερβολικά. Η ισχύς που παρέχεται στον κινητήρα µεταβάλλεται αλλάζοντας
την αναλογία του χρόνου στον οποίο ο ενισχυτής είναι ενεργός ως προς το χρόνο τον οποίο
είναι ανενεργός (κύκλος καθήκοντος). Το πλεονέκτηµα της χρήσης PWM σε αυτή την
εφαρµογή είναι ότι µπορεί να επιτευχθεί µικροβηµατισµός χωρίς να χρησιµοποιηθούν
αναλογικοί ενισχυτές. Οι PWM όµως, παράγει σηµαντικά επίπεδου ακουστικού θορύβου και
µεγάλες ραδιοφωνικές παρεµβολές.
3.3 Βασικά κυκλώµατα οδήγησης
Οι κινητήρες µαγνητικής αντίστασης διαθέτουν τουλάχιστον τρεις φάσεις. Η πολικότητα
των ρευµάτων είναι ανεξάρτητη από τη παραγόµενη ροπή. Η φορά περιστροφής εξαρτάται
από τη χρονική διαδοχή τροφοδότησης των τυλιγµάτων της κάθε φάσης. Η λειτουργία των
κινητήρων µαγνητικής αντίστασης δεν απαιτεί εναλλαγή των πόλων στα τυλίγµατα της κάθε
φάσης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη χρήση µονοπολικών συστηµάτων οδήγησης (unipolar
σχ

drives),

9-13.

Το κύκλωµα ελέγχου της κάθε φάσης είναι ξεχωριστό. Μέσω του κυκλώµατος
ελέγχου, µε τον έλεγχο του ασθενούς ρεύµατος τη βάσης του τρανζίστορ, ελέγχουµε το κατά
πολύ ισχυρότερο ρεύµα του τυλίγµατος φάσης.
Τα τρανζίστορ κάνουν διακοπτική λειτουργία, δηλαδή λειτουργούν στην περιοχή της
αποκοπής (ανοιχτός διακόπτης) και στην περιοχή του κορεσµού (κλειστός διακόπτης). Η
αντίσταση R έχει ως στόχο, όπως προαναφέραµε, τη µείωση της σταθεράς χρόνου του
τυλίγµατος (για ικανοποιητική λειτουργία στις υψηλές συχνότητες). Κατά τη διάρκεια της
εφαρµογής της τάσης στο τύλιγµα και µετά την αποκατάσταση της µόνιµης κατάστασης, για
το ρεύµα του τυλίγµατος πρακτικά θα ισχύει
Ι
όπου:

Vq
R Rα

Ra = ωµική αντίσταση τυλίγµατος ανά φάση (Ω).

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ | Πτυχιακή εργασία: Δραγούνη Ηρακλή & Κρητικού Ευάγγελου

47

Κεφάλαιο 3 Συστήµατα οδήγησης βηµατικών κινητήρων

Σχήµα 3.7 Μονοπολικά κυκλώµατα οδήγησης τριφασικού κινητήρα µαγνητικής αντίστασης

Για τη διατήρηση του ρεύµατος στην ονοµαστική του τιµή, η προσθήκη της ωµικής
αντίστασης R θα πρέπει να συνοδευτεί και από ανάλογη αύξηση στην τάση V2.
Η τιµή της τάσης τροφοδοσίας επιλέγεται, ώστε µε βάση την (9.17) να παρέχει το
απαιτούµενο ονοµαστικό ρεύµα στον κινητήρα. Στη διάρκεια αγωγής, το τρανζίστορ
λειτουργεί στην περιοχή του κορεσµού. Με αρκετά καλή προσέγγιση για τη τάση µεταξύ των
επαφών συλλέκτη-εκποµπού, ισχύει ότι

Vrs,quv w Vq

και για αυτό το λόγο αυτή η τάση Vrs,quv στις περισσότερες περιπτώσεις αµελείται. Η

αυτεπαγωγή του τυλίγµατος παίζει καθοριστικό ρόλο και κατά την αποµάκρυνση του
παλµού, δηλαδή κατά τη σβέση του τρανζίστορ. Η απότοµη µεταβολή του ρεύµατος θα έχει
ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη µιας σηµαντικής υπέρτασης στα άκρα του τυλίγµατος και κατ'
επέκταση και στην επαφή συλλέκτη-εκποµπού του τρανζίστορ, η οποία µπορεί να
προκαλέσει µέχρι και την µόνιµη καταστροφή του. Για το λόγο αυτό, έχει προστεθεί στο
ηλεκτρονικό κύκλωµα του σχ.3.7 το µονοπάτι της ελεύθερης ροής µέσω της διόδου και της
ωµικής αντίστασης Rf . Μέσω της συγκεκριµένης διαδροµής εκφορτίζεται η µαγνητική
ενέργεια που ήταν αποθηκευµένη στην αυτεπαγωγή κατά τη χρονική διάρκεια εφαρµογής
του παλµού τάσης, σχ 3.8.
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Σχήµα 3.8 Μονοπάτι ελεύθερης διέλευσης

Η προκαλούµενη υπέρταση κατά τη σβέση του τρανζίστορ πολώνει ορθά τη δίοδο ελεύθερης
ροής D και η αποθηκευµένη µαγνητική ενέργεια του πηνίου καταναλίσκεται στις τρις ωµικές
αντιστάσεις R, Rf και Rα του κλειστού βρόχου. Εάν το διερχόµενο ρεύµα πριν από τ η σβέση
του τρανζίστορ ήταν το ίδιο µε το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα, τότε και η
αναπτυσσόµενη τάση στην επαφή συλλέκτη-εκποµπού θα δίνεται από τη σχέση
Irs,xuy

Vq

Iz

{

Σε αντίθεση µε τους κινητήρες µαγνητικής αντίστασης, οι υβριδικοί κινητήρες, ή
οποιοσδήποτε τύπος βηµατικών κινητήρων που περιλαµβάνει µόνιµους µαγνήτες διαθέτουν
µόνο δύο φάσεις. Η λειτουργία των κινητήρων αυτών απαιτεί περιοδική εναλλαγή των
πόλων της κάθε φάσης και αυτό σηµαίνει αντιστροφή της πολικότητας των αντίστοιχων
ρευµάτων. Η απαίτηση αυτή κάνει πιο σύνθετα τα κυκλώµατα οδήγησης των διακοπτικών
στοιχείων (bipolar drives). Στο σχήµα 3.9 δείχνεται το κύκλωµα ισχύος για τον έλεγχο της
µιας φάσης ενός υβριδικού ή µόνιµου µαγνήτη βηµατικού κινητήρα.
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Σχήµα 3.9 ∆ιπολικό κύκλωµα οδήγησης µιας φάσης υβριδικού ή µόνιµου µαγνήτη βηµατικού κινητήρα.

Τα τρανζίστορ άγουν ανά ζεύγη. Για παράδειγµα, η ταυτόχρονη αγωγή των τρανζίστορ T1 Τ2 εξασφαλίζει ρεύµα κατά τη µια φορά, ενώ η ταυτόχρονη αγωγή των Τ3 - Τ4 ρεύµα κατά
την αντίθετη φορά. Σε αναλογία µε τα µονοπολικά κυκλώµατα οδήγησης, η ωµική αντίσταση
R σε σειρά µε το τύλιγµα εξασφαλίζει τη µείωση της σταθεράς χρόνου του τυλίγµατος, για
του λόγους που έχουµε ήδη αναφέρει. Η χρήση των διόδων D1, D2, D3 και D4 είναι για την
εξασφάλιση του µονοπατιού ελεύθερης διέλευσης κατά τη σβέση των τρανζίστορ. Πράγµατι,
αµέσως µετά τη σβέση των τρανζίστορ T1 - T2 και µέχρι την έναυση των T3 - T4, λόγω της
αναπτυσσόµενης αναστροφής τάσης στην αυτεπαγωγή, πολώνονται ορθά οι δίοδοι D3 και
D4. Αντίστοιχα, κατά τη σβέση των τρανζίστορ T3 - T4, το µονοπάτι ελεύθερης ροής
εξασφαλίζεται από τις διόδους D1 και D2. Μέρος της αποθηκευµένης ενέργειας επιστρέφει
στο δίκτυο. Η χρήση ωµικής αντίστασης στον κλάδο ελεύθερης ροής για την βελτίωση της
σταθεράς χρόνου κατά την εκφόρτιση του ρεύµατος στα διπολικά συστήµατα οδήγησης δεν
είναι απαραίτητη.

3.4 Ολοκληρωµένα κυκλώµατα οδήγησης
Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε τη λογική των διακοπτικών στοιχείων που
χρησιµοποιούµε στα κυκλώµατα οδήγησης των βηµατικών κινητήρων, µιλώντας γενικά
όµως για το κύκλωµα διέγερσης. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι αυτό µπορεί να έχει όποια
µορφή επιθυµούµε και καλύπτει τις ανάγκες µας. Τέτοια κυκλώµατα µπορεί να είναι απλά
ψηφιακά κυκλώµατα

µε

χρονιστές,

πύλες

και

µετρητές,

ή

προγραµµατιζόµενοι

µικροελεγκτές όπως θα δούµε παρακάτω.
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Στο σχήµα 3.10 φαίνεται το κύκλωµα οδήγησης µικρού τετρα – φασικού βηµατικού
κινητήρα 12V 0,5A µε τη χρησιµοποίηση του ULN2003A.

Σχήµα 3.10 Οδήγηση των φάσεων τετραφασικού βηµατικού κινητήρα χρησιµοποιώντας το ULN2003A.
Έκαστη φάση ενεργοποιείται όταν γίνει από το µικροελεγκτή η αντίστοιχη είσοδος 1Nx=1

Το ολοκληρωµένο ULN2003A σχήµα 3.10, αποτελείται από επτά ενισχυτές Darlington µε
κοινούς συλλέκτες . Οι έξοδοι του είναι τύπου ανοικτού συλλέκτη και µία από αυτές µπορεί
να δώσει ρεύµα της τάξεως των 0,5Α ανά Darlington , ενώ στιγµιαία µπορεί να δώσει ρεύµα
της τάξεως των 0,6Α. Σε περίπτωση που απαιτούνται υψηλότερα ρεύµατα µπορούν π.χ. δύο
έξοδοι να συνδεθούν παράλληλα διπλασιάζοντας το παρεχόµενο ρεύµα. Κάθε ένας ενισχυτής
διαθέτει στην έξοδο του µία δίοδο για την προστασία κατά την οδήγηση επαγωγικών
φορτίων. Η οδήγηση λοιπόν, γίνεται χωρίς να χρειάζεται η τοποθέτηση διόδων προστασίας
παράλληλα µε τις φάσεις αφού αυτές είναι ενσωµατωµένες στο ULN2003A.
Ταολοκληρωµένα ULN2003A (5V , TTL, CMOS), ULN2004A (6-15VCMOS, PMOS),
ULN2001A ( DTL, TTL, PMOS, CMOS) και ULN2002A (14-25VPMOS), είναι κατάλληλα
για την οδήγηση πηνίων ηλεκτρονόµων , LED, κεφαλές θερµικών εκτυπωτών και πολλών
άλλων συσκευών. Το ULN2003A µπορεί να οδηγείται από εισόδους TTL και CMOS,ενώ η
διαφορά δυναµικού στην έξοδο του λαµβάνει την τιµή της τάσης που εφαρµόζεται στην
ακίδα 9 (σχήµα 3.10 ) όταν η αντίστοιχη είσοδος του είναι λογικό 1.
Το ολοκληρωµένο L293 είναι κατάλληλο για την οδήγηση βηµατικών κινητήρων και όχι
µόνον. ∆ιατίθεται στο εµπόριο σε διάφορες εκδόσεις µε την ικανότητα οδήγησης µε ρεύµα
1Α συνεχώς και 1,5Α στιγµιαία. Στην έκδοση L293D υπάρχουν ενσωµατωµένες δίοδοι
προστασίας (σχήµα 3.11) συνδεδεµένες παράλληλα µε το φορτίο για την οδήγηση
επαγωγικών φορτίων.
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Σχήµα 3.11 Οδήγηση των τεσσάρων φάσεων τετραφασικού βηµατικού κινητήρα µε το L293D. Οι
είσοδοι IN 1, IN 2, IN 3 και IN 4 οδηγούνται από ένα µικροελεγκτή.

∆ιαθέτει 4 εισόδους TTL, CMOS και 4 εξόδους. Η έξοδος λαµβάνει την τιµή που έχει η τάση
VS. Η τάση VSSανέρχεται σε 5 V ενώ η τάση VSµπορεί να ξεπερνά ακόµη και τα 30 V.
Όταν το ρεύµα είναι µεγάλο για αποφυγή υπερθέρµανσης του L293 θα πρέπει η κοινή
γείωση των ακροδεκτών 4, 5, 12 και 13 να συνδέεται µε µεγάλη µεταλλική επιφάνεια
(νησίδα) στην πλακέτα όπως φαίνεται στο σχήµα 8 για την απαγωγή της θερµότητας. Σε
περίπτωση που ο κινητήρας είναι µεγάλος και απορροφά µεγάλο ρεύµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί το ολοκληρωµένο L298, το οποίο µπορεί να δώσει ρεύµα της τάξεως των 4Α
µε τάση έως και 46V.

Σχήµα 3.12 Σύνδεση του L293 µε µεγάλη σκιογραφηµένη επιφένεια χαλκού στην πλακέτα στις ακίδες
γείωσης για την επίτευξη ψύξης του ολοκληρωµένου.
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3.5 Λογισµικό ελέγχου βηµατικού κινητήρα
Η διέγερση του βηµατικού κινητήρα µπορεί να παραχθεί εξολοκλήρου από λογισµικό αν
ο βηµατικός ρυθµός είναι αρκετά χαµηλός. Μια συνήθης λύση είναι η χρήση ενός
ωρολογιακού interrupt που οδηγεί το πρόγραµµα διέγερσης στον ρυθµό των παλµών. Κάθε
φορά που το ρολόι στέλνει ένα interrupt, αν ο κινητήρας δε βρίσκεται ήδη στην επιθυµητή
θέση, κινείται κατά ένα βήµα. Το µοντέλο διέγερσης µπορεί να είναι είτε τεσσάρων φάσεων
είτε παλµού/κατεύθυνσης. Η λίστα που ακολουθεί είναι ένα κοµµάτι προγράµµατος για τη
συνάρτηση interrupt στην περίπτωση ενός οδηγού τεσσάρων φάσεων. Κάθε φορά που
καλείται το πρόγραµµα, συγκρίνει την τρέχουσα θέση µε την επιθυµητή θέση και ανάλογα
δίνει ή όχι εντολή για ένα βήµα προς την επιθυµητή.

/*Interrupt Service Routine for Four-Phase Stepper*/
static long dp = 0;/*Desired position*/
static long dp = 0;/*Actual position*/
/*Excitation sequence, values are the hex equivalents of the full step
sequence given above*/
static int excite[4] = (0xa,0x6,0x50x9};*/
Hex equivalent of 1010,0110,0101,1001*/
static int ix = 0; /*Index to current excitation*/
step_isr()
{
If(ap==dp)return;

/*Interrupt service routine*/
/*Nothing to do*/

If(ap<dp)
{
if((++ix)>3)ix = 0;
ap++;
}
else
{
if((-ix)<0)ix = 3;
ap-;
}
step_out(excite[ix]);
return;
}

/*Increment the index*/
/*Increment actual position*/

/*Decrement the index for opposite direction*/
/*Decrement actual position*/

/*Send out the excitation*/

Ο εξοπλισµός που χρειάζεται η συνάρτηση αυτή είναι τέσσερα bit ψηφιακής εξόδου και,
στην ιδανική περίπτωση, ένα ηλεκτρονικά υλοποιηµένο ρολόι αποκλειστικά για τη
συνάρτηση αυτή. Η επικοινωνία µε αυτή τη συνάρτηση από το παρασκήνιο, από όπου
προέρχονται οι εντολές θέσης και βηµατικού ρυθµού, γίνεται µέσω κλήσης συναρτήσεων
που καθορίζουν αυτές τις παραµέτρους. Οι εντολές θέσης καθορίζουν την µεταβλητή ‘’dp’’,
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ενώ οι αλλαγές στο βηµατικό ρυθµό γίνονται µέσω µιας συνάρτησης που µεταβάλλει το
interrupt του ρολογιού.
Εάν ένα ρολόι υλοποιηµένο ηλεκτρονικά µπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά για
λογαριασµό της συνάρτησης, είναι δυνατό στους περισσότερους υπολογιστές να επιτευχθούν
ρυθµοί παλµών ως µερικές χιλιάδες βήµατα ανα δευτερόλεπτο χωρίς υπερβολική επιβάρυνση
της CPU. Καθώς τα περισσότερα ηλεκτρονικά ρολόγια έχουν χρονική διακριτότητα της
τάξης του 1µs , είναι δυνατή πολύ καλή διακριτότητα βηµατικού ρυθµού. Η αναρρίχηση του
βηµατικού ρυθµού απαιτεί πιο πολύ πολύπλοκη λογική, καθώς η κατάσταση του ρεύµατος
πρέπει να διατηρηθεί, αλλά είναι πραγµατοποιήσιµη µέσα στην ίδια δοµή του προγράµµατος.
Εάν είναι διαθέσιµα µόνο ρολόγια υλοποιηµένα µέσω λογισµικού, επειδή δεν υπάρχουν
αρκετά ηλεκτρονικά ρολόγια για όλες τις χρονισµένες συναρτήσεις ενός προγράµµατος,
µπορεί και πάλι να επιτευχθεί βηµατικός ρυθµός µερικών χιλιάδων βηµάτων το
δευτερόλεπτο. Η διακριτότητα όµως του λογισµικού ρολογιού είναι σπανίως µεγαλύτερη από
0,5 ms και έτσι στους µεγάλους βηµατικούς ρυθµούς ο έλεγχος του ρυθµού γίνεται εντελώς
χονδρικά. Ακόµα µεγαλύτεροι βηµατικοί ρυθµοί κάποιου είδους αφοσιωµένου ελεγκτή. Ένας
γρήγορος υπολογιστής ενός τσίπ µπορεί κατά πάσα πιθανότητα να πετύχει βηµατικούς
ρυθµούς ως 5 µε 10 φορές µεγαλύτερους, κυρίως επειδή ολόκληρη η CPU µπορεί να
αφοσιωθεί στον έλεγχο των βηµάτων. Προκειµένου για ρυθµούς ακόµα πιο µεγάλους
απαιτούνται ειδικά κυκλώµατα. Οι ελεγκτές βηµατικών κινητήρων που διατίθενται στο
εµπόριο, δίνουν το βασικό έλεγχο φάσης από µια είσοδο παλµού/κατεύθυνσης και µπορούν
επίσης να προσφέρουν και πιο εξεζητηµένες µορφές ελέγχου, όπως αναρρίχηση και άλλες
µορφές που δεν είναι πλήρους βηµατισµού, όπως επίσης και λογική αποφυγής κρίσιµων
ταχυτήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Ανάλυση του κυκλώµατος µας
Μέχρι τώρα είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια τα θεωρητικά αλλά και πρακτικά
χαρακτηριστικά των βηµατικών κινητήρων και των τρόπων που οδηγούνται. Μελετήσαµε τις
φυσικές εξισώσεις που διέπουν τη λειτουργία τους σε όλες τις καταστάσεις τους. Επίσης, µε
τον ίδιο τρόπο µελετήσαµε όλα τα στάδια που αποτελούν τα συστήµατα οδήγησης των
βηµατικών κινητήρων από τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα σηµάτων χαµηλής ισχύος µέχρι και
τα κυκλώµατα µεγαλύτερης ισχύος για κάθε τύπο βηµατικού κινητήρα. Στο τελευταίο αυτό
κεφάλαιο θα αναλύσουµε το τρόπο που λειτουργεί το κύκλωµα που εµείς κατασκευάσαµε
συµπεριλαµβάνοντας αναλυτικά συγκεντρωτικά διαγράµµατα.

Κλείνοντας το κεφάλαιο

υπάρχουν τα τεχνικά φυλλάδια (datasheets) από όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία που
χρησιµοποιήσαµε για την υλοποίηση του συστήµατος.
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει η λειτουργία του βηµατικού κινητήρα βασίζεται στην
παλµική διέγερση των τυλιγµάτων του . Ό τρόπος που προσεγγίσαµε αυτήν την διαδικασία
ήταν µε λογικές πύλες και ολοκληρωµένα κυκλώµατα χρονισµού .Το κύκλωµα µας έχει δύο
εκδόσεις , την υλοποίηση µε ολοκληρωµένα τεχνολογίας TTL ή CMOS . Στην περίπτωση
µας επιλέξαµε την δεύτερη . Η λογική είναι η εξής : τέσσερις XOR πύλες απο ένα
ολοκληρωµένο 4070 µας παρέχουν την αλληλουχία των παλµών και συνεπώς την φορά
περιστροφής .Αυτό ορίζεται µεταβάλλοντας την κατάσταση του pin 12 απο High (1) σε Low
(0) . Η βηµατική ενεργοποίηση γίνεται µέσω του 4027 που περιέχει δύο Flip-Flops . Οι
έξοδοι Q και Q' ελέγχουν την σειρά διαδοχής των φάσεων . Ο βηµατισµός επιτυγχάνεται
διεγείροντας τις εισόδους clock και των δύο Flip-Flop, το φόρτο εργασίας αυτό, έχει
αναλάβει το ολοκληρωµένο 555 . Είναι προφανές ότι δεν θα µπορούσαµε να συνδέσουµε απ'
ευθείας τις εξόδους του 4027 στον κινητήρα. Αυτό γίνεται γιατί το σήµα εξόδου είναι
χαµηλής ισχύος και ανίκανο να διεγείρει τον κινητήρα , αλλά και σαν κίνηση επικίνδυνη για
την διάταξη. Γι αυτό χρησιµοποιούµε τρανζίστορ ισχύος ή MOFETS για την οδήγηση των
τυλιγµάτων του κινητήρα . Πριν απο αυ΄το το στάδιο όµως έχουµε παρεµβάλει και τέσσερις
οπτοαποµονωτές για δύο λόγους : πρώτον για την αποµόνωση του κυκλώµατος ισχύος απο
το διέγερσης και δεύτερον για να αποφύγουµε την µεταφορά θορύβων που δηµιουργούν τα
ψηφιακά κυκλώµατα στα τρανζίστορ και συνεπώς στον κινητήρα .
Τα ψηφιακά µας κυκλώµατα χρειάζονται σκανδαλισµό.

Αυτό συνεπάγεται ότι

χρειαζόµαστε µία γεννήτρια τετραγωνικών παλµών. Στην προηγούµενη παράγραφο είπαµε
ότι αυτό επιτυγχάνεται µε το ολοκληρωµένο 555 στην περίπτωση µας, αλλά γενικά είναι κάτι
που υλοποιείται µε πολλούς τρόπους, όπως µε παράλληλη θύρα από υπολογιστή ή
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µικροελεγκτή. Σηµαντικό είναι να θυµόµαστε, πως όταν χρησιµοποιούµε το 555 είναι καλό
να τοποθετούµε µεταξύ των pins ισχύος πυκνωτές χωρητικότητας 0,1µF γιατί το
ολοκληρωµένο εισάγει πολύ θόρυβο µε αποτέλεσµα συχνά να παρατηρείται µπέρδεµα στο
µέτρηµα των παλµών στα Flip-Flop.
Ένα άλλο σηµαντικό κοµµάτι του συστήµατος µας είναι η τροφοδοσία των
κυκλωµάτων µας µε τις τάσεις που απαιτούν. Γι αυτό χρησιµοποιήσαµε ένα τροφοδοτικό
τύπου switching 24V και έντασης µέχρι 4A. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι πιο περίπλοκος
από τα απλά τροφοδοτικά που κάνουν ανόρθωση και εξοµάλυνση του ηµιτονικού σήµατος
και λειτουργεί σε δύο συχνότητες των 50 και 60Hz. Η διαδικασία µε την οποία µας παρέχει
τη συνεχή του τάση στην έξοδο αποσαφηνίζεται στη 2η σελίδα των σχεδίων στα εδάφια Α1
εώς Β4 µέσω block διαγράµµατος. Στη πορεία της εργασίας µας προέκυψε η ανάγκη για µία
ακόµα τροφοδοσία των 12V για τα ψηφιακά µας. Αυτό επιτεύχθηκε χρησιµοποιώντας ένα
ολοκληρωµένο 78S12 regulator σε µια από τις εξόδους του τροφοδοτικού αυτού.
Για τη διακοπτική λειτουργία των τυλιγµάτων του κινητήρα µας χρησιµοποιήσαµε
τρανζίστορ ισχύος TIP3055 τα οποία τοποθετήθηκαν σε κοινό ψυγείο µε blower για την
καλύτερη απαγωγή της θερµότητας. Το σύστηµα ψύξης συνοδεύεται από αυτοµατισµό
σκανδαλισµού µε θερµίστορ ρυθµισµένο να ξεκινά στη θερµοκρασία των 35οC περίπου.
Σηµαντικό ρόλο στη ψύξη του συστήµατος παίζει ακόµη η επιλογή του διάτρητου κουτιού
µέσα στο οποίο τοποθετήσαµε το σύστηµα.
Τέλος, ο εν λόγω κινητήρας που χρησιµοποιήσαµε για τις δοκιµές είναι ένας της
Sanyo Denki µε ονοµαστικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τα 24V και 3,1 A. Παρακάτω,
φαίνονται τα αναλυτικά τεχνικά σχέδια του συστήµατος αλλά και φωτογραφικό υλικό από
δοκιµή µε παλµογράφο σε διάφορα σηµεία του συστήµατος.
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Εικόνα 4.1 Έξοδος των JK Flip-Flop

Εικόνα 4.2 Εξοδος 555
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Εικόνα 4.3 Έξοδος των Οptocoupler
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