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آمپر و ولتاژ تا  3با جريان حداكثر حدود  زاف

در و در دو جهت چپ و راست را موتور توان 

 پلشامل داراي مدار يكسوساز درايور مذكور . 

به همچنين به منظور امكان اتصال برد . ورودي آن را راه اندازي كرد

  .بخشهاي مختلف برد نمايش داده شده است

  

30VDC داراي هاي استپر موتور  در. مي باشد

در انواع  .سر وسط به جايي وصل نمي شود و دو سر كناري به عنوان فازهاي استپر موتور به خروجي هاي درايور متصل مي شوند

 قباطم روتوم ياه چيپ ميس ،زاف ود ياهرو

  

 Phaseمذكور با روش  ICمجموعه دو . استفاده شده است

در اين روش از جريان موتور فيدبك گرفته مي شود و به محض 

سوئيچ شدن مي كند به نحوي كه جريان رسيدن جريان موتور به سطحي كه توسط پتانسيومتر روي مدار تعيين مي شود، خروجي شروع به 

و با  بنابراين با توجه به چنين قابليتي مي توان تا چند برابر ولتاژ نامي موتور را به مدار مذكور اعمال كرد

ن مي كند، صداي سوت خاصي در هنگامي كه حد جريان شروع به عمل كرد

مقاومت سري . موتور ايجاد مي شود كه در صورت مشاهده اين امر مشكل خاصي وجود ندارد و نشان دهنده سالمت عملكرد برد مي باشد

مربوط به  15 بنابراين براي تنظيم جريان موتور بايد ولتمتر را بين زمين و پايه شماره

آمپر مورد نظر باشد، بايد  2اگر جريان حداكثر 

اين . چرخش در جهت عقربه ساعت پتانسيومتر، موجب افزايش حد جريان مي گردد

روي اين برد همچنين يك جامپر قابل تنظيم قرار دارد كه 

و در  Control=1در وضعيت سمت راست باشد، 

١ 

        ::::جريانجريانجريانجريان    آمپر با كنترلآمپر با كنترلآمپر با كنترلآمپر با كنترل

ف راهچ و زاف ودبرد درايوري كه در اختيار شما قرار دارد به منظور راه اندازي استپر موتورهاي 

Biploa توان  هاي ورودي مياز طريق فرمان . طراحي شده است

 Half stepو امكان قفل و رهاسازي موتور وجود دارد به حركت درآورد .

ورودي آن را راه اندازي كردبه  acديود و خازن است و بنابراين مي توان تنها با اعمال ولتاژ 

بخشهاي مختلف برد نمايش داده شده استر در شكل زي. ولت در اختيار استفاده كننده قرار داده شده است

30VDCيا  21VACو حداكثر آن  12VDCيا  9VACحداقل ولتاژ اعمال شده مجاز به ورودي برابر 

سر وسط به جايي وصل نمي شود و دو سر كناري به عنوان فازهاي استپر موتور به خروجي هاي درايور متصل مي شوند

وتوم رپتسا زا هدافتسا تروص رد. سيمه هم هر فاز به يكي از خروجي ها متصل مي شود

  .دنوش يزاوم اي يرس ود هب 

استفاده شده است L298و  L297در اين درايور براي كنترل حركت و تامين جريان موتور از 

Inhibit choppingدر اين روش از جريان موتور فيدبك گرفته مي شود و به محض . ، حركت موتور را تامين مي كنند

رسيدن جريان موتور به سطحي كه توسط پتانسيومتر روي مدار تعيين مي شود، خروجي شروع به 

بنابراين با توجه به چنين قابليتي مي توان تا چند برابر ولتاژ نامي موتور را به مدار مذكور اعمال كرد. را در حد مورد نظر تثبيت كند

هنگامي كه حد جريان شروع به عمل كرد. جريان را در حد مطلوب نگه داشت

موتور ايجاد مي شود كه در صورت مشاهده اين امر مشكل خاصي وجود ندارد و نشان دهنده سالمت عملكرد برد مي باشد

بنابراين براي تنظيم جريان موتور بايد ولتمتر را بين زمين و پايه شماره. اهم است 0.47شده با جريان موتور داراي مقدار 

اگر جريان حداكثر مثال به عنوان . تنظيم كرد Ix0.47قرار داد و ولتاژ را بوسيله پتانسيومتر روي مقدار 

2x0.47=0.94v چرخش در جهت عقربه ساعت پتانسيومتر، موجب افزايش حد جريان مي گردد. تنظيم شود

روي اين برد همچنين يك جامپر قابل تنظيم قرار دارد كه . قرار داده شده استجريان انسيومتر بصورت پيشفرض در وضعيت حداكثر 

Control ( مربوط بهL297 در وضعيت سمت راست باشد، جامپر اگر . را تعيين مي كند

آمپر با كنترلآمپر با كنترلآمپر با كنترلآمپر با كنترل    3333درايور استپر موتوردرايور استپر موتوردرايور استپر موتوردرايور استپر موتور

برد درايوري كه در اختيار شما قرار دارد به منظور راه اندازي استپر موتورهاي 

ar شور هبولت  30حداكثر 

alf stepو  Full stepمدهاي 

ديود و خازن است و بنابراين مي توان تنها با اعمال ولتاژ 

ولت در اختيار استفاده كننده قرار داده شده است 5يك ولتاژ  ،ميكروكنترلر

        

حداقل ولتاژ اعمال شده مجاز به ورودي برابر 

سر وسط به جايي وصل نمي شود و دو سر كناري به عنوان فازهاي استپر موتور به خروجي هاي درايور متصل مي شوند ،يمس 6

سيمه هم هر فاز به يكي از خروجي ها متصل مي شود 4

 ود تروصب دياب نآ تاعالطا

                               

در اين درايور براي كنترل حركت و تامين جريان موتور از 

chopping  ياInhibit chopping

رسيدن جريان موتور به سطحي كه توسط پتانسيومتر روي مدار تعيين مي شود، خروجي شروع به 

را در حد مورد نظر تثبيت كند

جريان را در حد مطلوب نگه داشت ، حداكثرتانسيومترپتنظيم 

موتور ايجاد مي شود كه در صورت مشاهده اين امر مشكل خاصي وجود ندارد و نشان دهنده سالمت عملكرد برد مي باشد

شده با جريان موتور داراي مقدار 

L297  قرار داد و ولتاژ را بوسيله پتانسيومتر روي مقدار

2x0.47=0.94vولتاژ اين نقطه روي 

انسيومتر بصورت پيشفرض در وضعيت حداكثر پت

Control(  11وضعيت پايه شماره 
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شنهاد مي شود براي موتورهاي كوچك و با اندوكتانس پائين وضعيت سمت راست و براي 

و  L297براي درك بهتر عملكرد درايور مذكور، مطالعه مشخصات 

  

  :پين براي دسترسي به فرمان هاي برد در نظر گرفته شده است كه توضيح عملكرد آن به شرح زير است

  

1: +5v    

2: Reset�������    

3: Half/Full�����   

4: Clock������� 

  

Half step حركت مي كند.  

  .مراجعه كنيد L297براي توضيح بيشتر به برگه اطالعات 

  .از آن جريان كشيده نشود

به همين . در روي برد هستند و در شرايطي كه به جايي وصل نباشند در وضعيت يك خواهند بود

ن آده شده است كه وجود به منظور حفاظت هرچه بيشتر مدار در برابر داغ شدن بيش از حد، براي خنك كردن هيت سينك از يك فن استفا

 ديابحرارتي  مسير جريان هوا براي تبادلنصب شود، 

٢ 

Control=0 شنهاد مي شود براي موتورهاي كوچك و با اندوكتانس پائين وضعيت سمت راست و براي پي. است

براي درك بهتر عملكرد درايور مذكور، مطالعه مشخصات .موتورهاي بزرگتر و با اندوكتانس باالتر وضعيت سمت چپ انتخاب شود

                                                

پين براي دسترسي به فرمان هاي برد در نظر گرفته شده است كه توضيح عملكرد آن به شرح زير است

                                                                                                     

 5: CW/CCW������ 

                6: Enable  

 7: GND 

  .صفر شدن اين ورودي سبب قطع جريان دهي به موتور و رها شدن آن مي شود

  .جهت حركت موتور را تعيين مي كند

  .موجب حركت موتور به اندازه يك پله مي شود اعمال لبه پايين رونده به اين ورودي

Half stepو اگر يك باشد در مد  Full stepاگر اين ورودي صفر باشد موتور در مد 

براي توضيح بيشتر به برگه اطالعات . كل ايجاد پالس را از آغاز شروع مي كنديصفر كردن اين ورودي، س

از آن جريان كشيده نشود mA 200براي استفاده بردهاي جانبي در نظر گرفته شده و بهتر است بيشتر از 

در روي برد هستند و در شرايطي كه به جايي وصل نباشند در وضعيت يك خواهند بود Pull upكليه ورودي هاي فوق داراي 

  .دليل اگر موتور را به برد متصل كنيم و ورودي ها آزاد باشند، موتور قفل مي شود

به منظور حفاظت هرچه بيشتر مدار در برابر داغ شدن بيش از حد، براي خنك كردن هيت سينك از يك فن استفا

نصب شود،  اگر برد در داخل جعبه .الزامي است با توجه به ابعاد هيت سينك و گرماي توليد شده

  .فراهم باشد تا آسيبي به درايور وارد نشود

Control=0وضعيت سمت چپ 

موتورهاي بزرگتر و با اندوكتانس باالتر وضعيت سمت چپ انتخاب شود

L298 توصيه مي شود.  

                                                

پين براي دسترسي به فرمان هاي برد در نظر گرفته شده است كه توضيح عملكرد آن به شرح زير است 7يك كانكتور مخابراتي 

                                                                                               

Enable :صفر شدن اين ورودي سبب قطع جريان دهي به موتور و رها شدن آن مي شود

CW/CCW������ :جهت حركت موتور را تعيين مي كند

:Clock�������  اعمال لبه پايين رونده به اين ورودي

Half/Full����� : اگر اين ورودي صفر باشد موتور در مد

Reset������� :صفر كردن اين ورودي، س

+5v : براي استفاده بردهاي جانبي در نظر گرفته شده و بهتر است بيشتر از

كليه ورودي هاي فوق داراي 

دليل اگر موتور را به برد متصل كنيم و ورودي ها آزاد باشند، موتور قفل مي شود

به منظور حفاظت هرچه بيشتر مدار در برابر داغ شدن بيش از حد، براي خنك كردن هيت سينك از يك فن استفا

با توجه به ابعاد هيت سينك و گرماي توليد شده

فراهم باشد تا آسيبي به درايور وارد نشود


