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PORÓWNANIE DOKŁADNOŚCI MIKROKROKÓW SILNIKA
KROKOWEGO Z SILNIKIEM HYBRYDOWYM
Streszczenie: Artykuł opisuje różnice w dokładności sterowania pomiędzy silnikami
krokowymi oraz hybrydowymi na podstawie osi układarki elementów SMD M20 firmy
Mechatronika. Porównanie zostało dokonane przy różnych ustawieniach sterowania, czyli na
różnych ustawieniach pulsów na obrót zdefiniowanych na sterowniku.
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COMPARISON OF PRECISION OF MICROSTEPS OF A STEPPER
MOTOR AND A HYBRID ENGINE
Summary: The article describes differences in the precision of control between stepper motors
and hybrid engines on the basis of the axis of SMD M20 pick and place machine.
The comparison was conducted with various control configurations that is with various
configurations of pulses for a rotation defined on the controller.
Keywords: engine, pulse control, precision, pick and place machine

1. Układ napędowy osi
1.1. Silnik krokowy
Silnik elektryczny nazywany silnikiem skokowym. Sterowany impulsowo, którego
wirnik obraca się o ustalony kąt. Polega to na tym, że każdy podany impuls definiuje
kąt obrotu silnika [1]. Przykładowo, jeżeli silnik posiada 200 impulsów na obrót, to
podając 40 impulsów wirnik obróci się o 72 stopnie. Regulując szybkość podawania
impulsów, regulujemy również prędkość obrotową silnika. Należy jednak pamiętać,
że zbyt szybkie podawanie impulsów może spowodować zjawisko „gubienia kroków”
oraz na pewno zredukuje moment trzymający. Co to oznacza w praktyce?
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Zjawisko „gubienia kroków” oznacza, że prąd na cewkach nie wytworzy
wystarczającej siły do obrotu wirnika. Wirnik nie obróci się o kolejny kąt tylko
zostanie w miejscu. Takie zjawisko występuje nie tylko w przypadku zbyt szybkiego
podania impulsów [1, 2]. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia
silnik nie pokona oporów i również zacznie tracić kroki. Kolejnym problemem zbyt
szybkiego podawania impulsów jest wspomniane wcześniej zmniejszenie się
momentu trzymającego. W przypadku silników krokowych maksymalny moment
trzymający jest wytworzony, gdy wirnik się nie obraca. Silnik traci na wartości
momentu wraz z rosnącą prędkością obrotową. Aby temu zaradzić można podać
wyższe napięcie impulsów przez co zostanie zwiększony prąd na cewkach. Niestety
to rozwiązanie może spowodować uszkodzenie się układu [3].
Badanym silnikiem krokowy jest silnik firmy Mikroma FA34C11N6 o prądzie
znamionowym równym 4A oraz 1,8 stopnia na obrót. Silnik sterowany przez
sterownik firmy Leadshine EM705.
1.2. Silnik hybrydowy
Zwykłe silniki krokowe jak np.: silnik firmy Vexta C7163-9212K o momencie
trzymającym 0,7Nm pracuje w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego. W praktyce
oznacza to, że w przypadku np. układarki SMD zgubienie „kilku” kroków całkowicie
burzy zdefiniowany program układania elementów powierzchniowych na płytce
PCB. Tradycyjne silniki krokowe są sterowane jedynie za pomocą impulsów bez
żadnego nadzoru nad przebytą drogą i bez ewentualnych poprawek pozycjonowania,
ponieważ sterowniki silników krokowych z reguły nie obsługują liniałów ani
enkoderów. Korzystając z tradycyjnych silników krokowych trzeba zapewnić
odpowiedni zapas mocy. Serwonapędy hybrydowe pracują z większymi momentami
trzymającymi, jak również mogą osiągnąć większe prędkości obrotowe. Co więcej
pracują ciszej niż tradycyjne silniki impulsowe. Napędy hybrydowe to wg producenta
silniki krokowe posiadające enkodery zamocowane na osi wału silnika. Takie
rozwiązanie zapewnia stabilność pracy oraz zabezpiecza układ sterowania przed
rozkalibrowaniem [4].
Jak działa pętla sprzężenia zwrotnego? Napędy hybrydowe posiadają programowalne
sterowniki, które po podłączeniu do jednostki centralnej można odpowiednio
skonfigurować. Sterownik otrzymuje przebieg prostokątny z enkodera, który zostaje
odpowiednio obrobiony. Gdy silnik wypadnie z synchronizmu sygnał z enkodera
przestaje docierać do sterownika i po przekroczeniu określonej granicy ilości błędów
pulsów z enkodera silnik zostaje zatrzymany, co jest sygnalizowane miganiem
czerwonej diody na sterowniku. Dodatkowo w sterowniku został zaimplementowany
regulator PID. W chwili gdy wał silnika osiągnie pozycje docelową, próba
zewnętrznego obrotu wirnika spowoduje reakcję napędu w kierunku przeciwnym do
próby wymuszenia.
Na rysunku 1 przedstawiono okno konfiguracji sterownika. Po prawej stronie
widnieją przyciski, które po naciśnięciu spowodują:
„Read” – odczyt wartości parametrów zapisanych w sterowniku,
„Download” – zapisanie zdefiniowanych wartości do pamięci sterownika,
„Open File” – otwarcie zapisanego pliku konfiguracji,
„Save As” – zapisanie aktualnej konfiguracji do pliku,
„Save” – zapisanie zdefiniowanych parametrów do pamięci sterownika,
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„Reset” – przywrócenie ustawień fabrycznych.

Rysunek 1. Okno konfiguracji sterownika napędu hybrydowego.
Aby rozpocząć pracę z napędem hybrydowym należy zapoznać się z jego specyfikacją
i zdefiniować poniżej opisane parametry:
− Pulses/Revolution określa ilość pulsów na obrót silnika,
− Encoder Resolution określa rozdzielczość enkodera. Błędne zdefiniowanie tej
wartości spowoduje niemalże natychmiastowy błąd sterownika po próbie
uruchomienia silnika,
− Position Error Limit określa możliwą maksymalną różnice (wyrażoną w pulsach)
pomiędzy realną odległością przebycia przez silnik, a drogą jaką powinien przebyć
silnik jeśli nie wystąpiłyby błędy pozycjonowania. W przypadku przekroczenia tej
wartości sterownik wykaże błąd i zacznie wyświetlać kod błędu (siedmiokrotne
mignięcie czerwonej diody).
Badanym silnikiem hybrydowym jest silnik firmy Leadshine ES-M32320 o prądzie
znamionowym równym 3.4A oraz 1,2 stopnia na obrót. Silnik sterowany przez
sterownik firmy Leadshine ES-D508.

2. Model badanej osi
Badana układarka elementów powierzchniowych M20 firmy Mechatronika posiada
mechanizm napędzający zamodelowany poniżej (rys. 2). Badane urządzenie działa
następująco: wał silnika osi Y (4) napędza układ głowicy oraz napędu „lewo, prawo”
(oś X). W układzie prostopadłym (oś Z) znajduje się układ napędu „góra, dół”
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z głowicą chwytającą oraz układem obrotowym. Przygotowana płytka PCB zostaje
umieszczona na specjalnej podstawce. Po wczytaniu programu i określeniu punktu
odniesienia na płytce, zostaje uruchomiony cykl pracy.

Rysunek 2. Rzut z boku na układarkę.
gdzie:
1 – koło napędowe głównej osi Y („przód, tył”)
2 – zębaty pasek napędowy głównej osi
3 – zębaty pasek przeniesienia napędu z wału silnika na główną oś
4 – wał silnika wraz z nałożonym kołem napędowym
5 – płyta mocująca silnik
Najważniejszymi osiami napędowymi są te, które zastosowano do pozycjonowania
głowicy (X oraz Y). Niedokładność położenia osi lub „gubienie” kroków silników
napędowych skutkuje błędnym rozmieszczeniem elementów SMD. W takim
przypadku należy na nowo ustalić punkt zerowy na płytce PCB. Badania zostały
przeprowadzone w jednej płaszczyźnie, aby ewentualne luzy na paskach nie
wpływały na wyniki.

3. Zestawienie wyników pomiarów
Badanie przeprowadzono ustawiając na sterownikach takie same wartości pulsów na
obrót i wymuszając obrót silnika o zadaną ilość pulsów z poziomu programu karty
sterującej. Na rysunku 3 przedstawiono zrzut ekranu programu do sterowania
silnikami. W zaznaczonym polu została wpisywana wartość, o jaką wirnik ma się
obrócić. Jeśli na sterowniku zadeklarowano, że silnika ma 3200 pulsów na obrót to
wpisując wartość 1600 wirnik powinien wykonać obrót o 180 stopni. Wartość ze
znakiem minus oznacza ruch w przeciwnym kierunku.
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Rysunek 3. Widok programu karty
W przypadku sterownika Leadshine EM705 można wybrać jedynie zdefiniowane
przez producenta ilości pulsów na obrót. Sterownik napędu hybrydowego zapewnia
program konfiguracyjny, dzięki któremu można ustawić dowolną ilość pulsów na
obrót z danego zakresu 200-51200. Badania wykonano na takich samych
ustawieniach pulsów na obrót dla obu silników, co powinno skutkować takim samym
przemieszczeniem.

Rysunek 4. Przemieszczenie głowicy w osi Y (3200 pulsów/obr., pomiar co 3 pulsy)
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Dodano linię trendu dla obu wyników aby pokazać kontrast w rozbieżnościach,
a także zauważyć różnicę w przebytej drodze. Oba silniki powinny przesunąć głowicę
o taką samą wartość.

Rysunek 5. Przemieszczenie głowicy w osi Y (3200 pulsów/obr., pomiar co 5 pulsów)

Rysunek 6. Przemieszczenie głowicy w osi Y (6400 pulsów/obr., pomiar co 3 pulsy)
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Rysunek 7. Przemieszczenie głowicy w osi Y (6400 pulsów/obr., pomiar co
5 pulsów)

Rysunek 8. Przemieszczenie głowicy w osi Y (6400 pulsów/obr., pomiar co
10 pulsów)
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Rysunek 9. Przemieszczenie głowicy w osi Y (6400 pulsów/obr., pomiar co
20 pulsów)
Dla tego wykresu dodano linię trendu dla napędu hybrydowego, ponieważ niemalże
idealnie pokrywa się ze zmierzonymi wartościami przemieszczeń.

Rysunek 10. Przemieszczenie głowicy w osi Y (12800 pulsów/obr., pomiar co
10 pulsów)
Z uwagi na brak precyzyjnych narzędzi pomiarowych, nie udało się zmierzyć
przesunięć przy przesunięciu o 3 pulsy.
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Rysunek 11. Przemieszczenie głowicy w osi Y (25000 pulsów/obr., pomiar co 10
pulsów)
Z uwagi na brak precyzyjnych narzędzi pomiarowych, nie udało się zmierzyć
przesunięć przy przesunięciu o 3 pulsy.
Zauważalna rozbieżność przesunięć oraz ponownie występująca rozbieżność wartości
przemieszczania osi.

Rysunek 12. Przemieszczenie głowicy w osi Y (25000 pulsów/obr., pomiar co 50
pulsów)
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4. Podsumowanie i wnioski
Porównując powtarzalność przemieszczeń silników można stwierdzić, że napęd
hybrydowy jest pod tym względem lepszy. Jednak projektując maszynę, trzeba zadać
sobie pytanie czy rozbieżność o 0,5-0,1mm wpływa na prawidłowe działanie maszyny
na tyle, że jesteśmy w stanie zapłacić 3 razy więcej za jeden silnik o podobnej wartości
momentu trzymającego. Oczywiście dodatkowym atutem napędu hybrydowego jest
praca w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego co gwarantuje korekcję przemieszenia
w przypadku chwilowej utraty synchronizmu silnika (jeśli nie została przekroczona
granica błędu enkodera). Następnie należy dodać, że silnik krokowy nie osiągnie
takich prędkości jak napęd hybrydowy. Dodatkowo większe prędkości silnika
hybrydowego nie wpływają tak znacząco na osłabienie momentu trzymającego.
Przedstawione porównanie zastosowanych jednostek napędowych nie daje
jednoznacznych odpowiedzi, który silnik jest lepszy. Różnice w wynikach
przemieszczeń głowicy nie są na tyle rozbieżne, aby stwierdzić, że silnik krokowy
jest zupełnie nieodpowiedni. Przy doborze jednostki napędowej należy określić jak
bardzo dokładne pozycjonowanie jest potrzebne, ponieważ trzeba pamiętać o jednej
ważnej rzeczy: „1mm na 1cm to dużo, ale na 10m już niekoniecznie”. W przypadku
dużych elementów powierzchniowych wystarczy zastosowanie silnika krokowego,
ale jeśli trzeba przyśpieszyć proces, to trzeba pomyśleć nad napędem hybrydowym.
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