
Schemat elektryczny sterownika silnika krokowego pokazano na rys. 1. Uk³ad taktowany jest za pomoc¹ 
generatora impulsów prostok¹tnych zbudowanego z bramek z uk³adem Schmitta - IC2B. Czêstotliwoœæ pracy 
tego generatora, a tym samym prêdkoœæ obrotowa silnika, okreœlona jest wartoœci¹ rezystancji R2 + PR1 oraz 
pojemnoœci kondensatora C1. Mo¿e byæ regulowana w szerokim zakresie za pomoc¹ potencjometru 
monta¿owego PR1. Fragment uk³adu z bramkami ExOR i przerzutnikami J-K tworzy licznik modulo 4, na 
którego wyjœciach, w takt impulsów zegarowych, “przesuwa siê” poziom wysoki. Prze³¹cznik S1 s³u¿y do 
zmiany kierunku pracy licznika, a tym samym do zmiany kierunku obrotów silnika. Za pomoc¹ prze³¹cznika S2 
mo¿emy silnik zatrzymaæ. Cewki czterofazowego silnika krokowego zasilane s¹ za poœrednictwem czterech 
tranzystorów MOSFET T1..T4. Zastosowanie w uk³adzie modelowym tranzystorów du¿ej mocy typu BUZ10 
jest rozwi¹zaniem gwarantuj¹cym poprawn¹ pracê silników nawet o bardzo du¿ej mocy. W przypadku typowych 
silników krokowych, pochodz¹cych np. z demonta¿u sprzêtu komputerowego, tranzystory te mo¿emy zast¹piæ 
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Uproszczony sterownik silników krokowych mo¿e znaleŸæ wiele zastosowañ podczas konstruowania uk³adów 
automatyki a nawet zwyk³ych zabawek.
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W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• sterowanie czterofazowym silnikiem krokowym

• p³ynna regulacja szybkoœci obrotowej silnika w ca³ym u¿ytecznym zakresie

• mo¿liwa zmiana kierunku obrotów 

• mo¿liwe zatrzymanie silnika 

• zasilanie 12 VDC  
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Monta¿ i uruchomienie

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

ich “s³abszymi” odpowiednikami (np. BS109) lub nawet bipolarnymi tranzystorami ma³ej mocy.

Uk³ad sterownika silników krokowych nale¿y zmontowaæ na p³ytce obwodu drukowanego, której schemat 
monta¿owy pokazano na rys. 2. Monta¿ wykonujemy typowo, rozpoczynaj¹c od wlutowania w p³ytkê 
rezystorów i podstawek pod uk³ady scalone, a koñcz¹c na kondensatorach elektrolitycznych i tranzystorach 
mocy. Uk³ad zmontowany ze sprawdzonych elementów nie wymaga uruchamiania i dzia³a natychmiast po 
do³¹czeniu zasilania i silnika. Z wartoœciami elementów podanymi na schemacie umo¿liwia pracê silnika 
krokowego pochodz¹cego ze starej stacji dysków 5,25” i zmianê prêdkoœci obrotowej w przedziale od ok. 40 
obr./min. do ok. 5 obr./min. Wiêkszej prêdkoœci obrotowej nie da siê w tym typie silnika (100 kroków/obrót) 
osi¹gn¹æ. Nie ma natomiast ograniczeñ co do prêdkoœci minimalnej, która mo¿e byæ dowolnie ma³a po 
wymianie kondensatora C1 na inny, o odpowiednio wiêkszej pojemnoœci. Nale¿y jeszcze wspomnieæ o 
sposobie do³¹czenia silnika do uk³adu sterownika. Z³¹cze CON2 zosta³o dobrane tak, ¿e mo¿na do niego 
do³¹czyæ wiêkszoœæ wtyków, jakimi zakoñczone s¹ przewody silników krokowych stosowanych w sprzêcie 
komputerowym. Kolejnoœæ przewodów prowadz¹cych do poszczególnych cewek jest NAJCZÊCIEJ w tych 
silnikach taka sama. Niektórzy producenci stosuj¹ swoje w³asne rozk³ady wyprowadzeñ i w takim wypadku 
mo¿e siê okazaæ, ¿e silnik zamiast siê obracaæ jedynie wibruje. Nale¿y wtedy doœwiadczalnie ustaliæ kolejnoœæ 
do³¹czenia przewodów silnika do z³¹cza CON2.

Rys. 1 Schemat elektryczny  

...
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Wykaz elementów
Rezystory
PR1:............................................................1MW
R1: ...............................................................1kW
R2: .............................................................10kW
R3..R6:.......................................................100W
R7: ...............................................................1kW
Kondensatory
C1:.............................................................470nF
C2: ............................................220...470µF/16V
C3:.............................................................100nF
Pó³przewodniki
D1..D4: 1N4148
IC1: .............................................................4070
IC2: .............................................................4093
IC3: .............................................................4027
T1..T4: .........................................BUZ10, BUZ11
Ró¿ne
CON1: .........................................ARK2 (3,5mm)
CON2: ................................................6 x goldpin
S1, S2:.....................................mikropr ze³¹czniki

Rys. 3 Sposób do³¹czenia silnika
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 8/01

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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