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      Актуальність роботи. У сучасних системах управління використовуються
пристрої, які оперують з дискретною або цифровою формою сигналу.
Дискретна форма сигналу добре узгоджується з кроковим електроприводом
(КЕП). КЕП є недорогою альтернативою позиційним сервоприводам. Найбільш
суттєвою перевагою KЕП стала простота в управлянні позицією валу. При
цьому немає необхідності в використанні окремих систем керування з
датчиками положення та частоти обертання. Керування міститься у подачі
імпульсів в обмотки двигуна у правильній послідовності, для забезпечення
обертів валу кроковий двигун (КД). На сьогоднішній день КЕП успішно
застосовуються у найрізноманітніших промислових пристроях та системах: 3D
принтери, верстати з числовим програмним управлінням (ЧПК), системи
керування положенням засувок та інше. Широке поширення КЕП обумовлює
необхідність його вивчення та дослідження в рамках навчального процесу.
Вивчення функціональних можливостей режимів роботи та їх вплив на двигун
неможливе без використання сучасного лабораторного обладнання, програмних
продуктів та математичного моделювання.
   Об’єкт дослідження. Електромагнітні та електромеханічні процеси
крокового електроприводу.
   Мета роботи. Дослідження принципів побудови та режимів роботи КЕП
систем лінійного переміщення вузлів верстатів на фізичній та математичній
моделі; Отримання теоретичних знань та прикладних навичок роботи із КЕП.
     Для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:
     -Аналіз сучасного стану розвитку крокового електроприводу.
    -  Розробка лабораторного комплексу для дослідження режимів
роботи крокового електроприводу системи лінійного переміщення вузлів
верстатів.



-Розробка математичної моделі крокового електроприводу.
-Розробка методичних вказівок щодо вивчення та дослідження
режимів роботи крокового електроприводу.
    Методи дослідження й апаратура: методи моделювання 
електромеханічних систем; чисельне моделювання в математичних пакетах
MATLAB і MathCAD.
   Розроблено технічні рішення щодо побудови лабораторного стенду на
базі крокового двигуна. Аналіз КЕП дозволив підтвердити актуальність
побудови лабораторного стенду. Експериментальні дослідження показали
можливість зняття енергетичних характеристик в різних режимах роботи
лабораторного стенду. Дослідження на математичній моделі підтвердили
можливість дослідження різних динамічних режимів роботи.
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ABSTRACT
ZAPOROZHETS M. RESEARCH WORK MODES OF STEPPER DRIVES
ELECTRIC LINEAR MOTION UNITS WITH PHYSICAL MACHINE TOOLS
AND MATHEMATICAL MODELS. – Master’s work. – Kremenchuk, 2019. – 160
pages.
  Urgency of work. In modern control systems, devices that operate with a
discrete or digital signal form are used. The discrete form of the signal is well aligned
with the step electric drive (SEDs). The SEDs is an inexpensive alternative to
positional servo drives. The most significant advantage of SEDs was the simplicity in
managing the position of the shaft. There is no need to use separate control systems
with position sensors and rotational speeds. The control is contained in the supply of
pulses to the engine windings in the correct sequence, to provide the rotation of the
stepper motor (SMs) shaft. To date, SEDs have been successfully used in a wide
variety of industrial devices and systems: 3D printers, CNC machines, latch position
control systems, and more. The wide spread of SEDs necessitates its study and
research within the educational process. Studying of the functional possibilities of
operating modes and their influence on the engine is impossible without the use of
modern laboratory equipment, software products and mathematical modeling.
  Object of study. Electromagnetic and electromechanical processes of step
electric drive.
   The goal of the work. Investigation of the principles of construction and modes
of operation of the SEDs systems for the linear movement of machine tools on a
physical and mathematical model; Obtaining theoretical knowledge and applied skills
of working with SEDs.
     To achieve this goal, the following tasks are accomplished:
-  Аnalysis of the current state of development of stepper electric drive;
-  Development laboratory complex for the study of modes of electric
stepper systems, linear motion units machines;



 - Development of a mathematical model of step electric drive;
  - Development of methodological guidelines for studying and studying the
operating modes of stepper electric drive.
    Research methods and equipment: methods of modeling of electromechanical
systems; numerical simulation in mathematical packages MATLAB and MathCAD.
The technical solutions for the construction of a laboratory stand based on a
stepper motor are developed. The SEDs analysis allowed to confirm the relevance of
the construction of the laboratory stand. Experimental studies have shown the
possibility of removing energy characteristics in different operating modes of the
laboratory stand. Studies on a mathematical model confirmed the possibility of
studying various dynamic modes of operation.

STEPPER MOTORS, STEPPING ELECTRIC DRIVE, FREQUENCY
SOFTWARE CONTROL, LABORATORY STAND .


