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WPŁYW NIEJEDNOCZESNEGO PRZEŁĄCZENIA PASM
NA PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNE

SILNIKA SKOKOWEGO

INFLUENCE OF NON SIMULTANEOUS WINDINGS SWITCHING ON/OFF
ON BASIC DYNAMIC PROPERTIES OF THE STEPPER MOTOR

Abstract: In commonly used algorithms of stepper motors controlling the following winding is switched on at 
the moment when the previous one is switched off. In the article it has been assumed that the process of 
winding switching on/off does not take place simultaneously. The basic dynamic properties of the stepper 
motor have been designated depending on the level of non simultaneity of the process of switching on/off.

1. Wstęp
W używanych najczęściej algorytmach komu-
tacji pasm silników skokowych załączenie ko-
lejnego pasma następuje w chwili wyłączenia 
poprzedniego. Do dalszych rozważań przyjmuje 
się, że proces ten może odbywać się niejedno-
cześnie, co oznacza możliwość zmiany kąta 
załączenia pasma. Przyjmuje się następujące 
założenia. Jeśli załączenie następnego pasma 
następuje przed wyłączeniem poprzedniego, to 
kąt ma znak dodatni. Jeśli załączenie kolejnego 
pasma następuje jednocześnie z wyłączeniem 
poprzedniego, kąt ma wartość równą zero. 

2. Model matematyczny silnika skokowe-
go
Model matematyczny powinien umożliwiać 
analizę zjawisk zachodzących w silniku i jed-
nocześnie nie może utrudniać modelowania
zjawisk zachodzących we współpracującym 
z nim komutatorze. Do dalszych rozważań 
przyjmuje się, że silnik ma: cztery pasma, 
czynny wirnik (silnik hybrydowy), jest w pełni 
symetryczny (pod względem elektrycznym, 
magnetycznym i mechanicznym), nie występu-
ją: nasycenie obwodu magnetycznego, histereza 
i prądy wirowe, zakłada się stałą reluktancję
i sinusoidalny rozkład indukcji w szczelinie. 
Ponadto model nie może nakładać ograniczeń 
na sposób komutowania pasm silnika. W opar-
ciu o powyższe założenia można zapisać rów-
nania bilansu napięć dla dowolnego pasma:
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Zgodnie z przyjętymi założeniami: Ljk = 
const oraz Ljj = const. Prędkość kątową wir-
nika można wyznaczyć z zależności:
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gdzie: Zr – liczba zębów wirnika.
Na podstawie powyższych założeń można roz-
winąć równanie (1) dla kolejnych pasm silnika:
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gdzie: km – stała sinika 
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Równanie ruchu ma następującą postać:
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Na podstawie równań (2÷7) można narysować 
schemat analizowanego obiektu (rys. 1).

Oprócz elementów modelu silnika, na schema-
cie jest również uwzględniony komutator, 
w którego skład wchodzą tranzystory Q1÷Q4 
i sterujące nimi źródła prądu I1÷I4. Rezystory 
R2, R4, R6, R8 są odpowiednikami rezystancji 
pasm, a indukcyjności L1÷L4 odpowiednikami 
indukcyjności Lj pasm. Indukcyjności wzajem-
ne modelują sprzężenia Ljk pasm. Pozostałe 
obliczenia są realizowane w blokach nume-
rycznych.

Rys. 1. Schemat analizowanego układu

3. Analiza układu
Do wyznaczania potrzebnych wielkości 
w przedstawionym na rysunku 1 układzie sil-
nik-komutator zostanie użyty program PSpice. 
Komutator realizuje komutację typu ½. Tran-
zystor Q2 nie bierze udziału w procesie przełą-
czania (jest stale załączony). Pierwsze pasmo 
(R2, L1) jest wyłączane a trzecie (R6, L3) załą-
czane. Przed rozpoczęciem przełączania prądy 
w pasmach pierwszym i drugim są równe prą-
dowi znamionowemu (stan ustalony). Prąd 
w trzecim paśmie jest równy zero. Zmiana kąta 
załączenia pasma jest realizowana przez zmianę 
zależności czasowych źródeł prądowych I1 oraz 
I3. Częstotliwość komutacji wynosi 100 Hz. Do 
oceny dynamiki silnika jest przyjęta wartość 
maksymalnej prędkości występująca po przełą-
czeniu pasm. Zależność wyznaczonej, maksy-
malnej prędkości w funkcji kąta przełączenia 

pasma jest pokazana na rysunku 2. Dla kątów 
ujemnych maksymalna wartość prędkości jest 
stała, nie zależy od wartości kąta załączenia. 
Dla dodatnich wartości kąta załączenia pręd-
kość maksymalna wzrasta, początkowo przyro-
sty są duże, później niewielkie. Ponieważ bada-
ny układ ma charakter oscylacyjny, skutki są 
widoczne w omawianym przebiegu w postaci 
powtarzający się okresowo zafalowań.

4. Podsumowanie

Przedstawiony model matematyczny silnika 
skokowego może być wykorzystany w progra-
mach przeznaczonych do analizy układów elek-
trycznych i elektronicznych (na przykład 
PSpice). To pozwala na całościowe modelowa-
nie zespołu silnik-komutator. Nie nakłada ogra-
niczeń dotyczących sposobu komutowania 
i połączenia pasm silnika.
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Rys. 2. Zależność prędkości maksymalnej od kąta załączenia pasma

Dla dodatnich wartości kąta załączenia pasma 
następuje wzrost wartości maksymalnej pręd-
kości. W pokazanym przykładzie uzyskuje się 
przyrost prędkości o około 20% w odniesieniu 
do wartości występującej przy powszechnie 
spotykanej, zerowej wartości kąta załączenia 
pasma.
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