
6.1 ĐỘNG CƠ BƯỚC SƠ CẤP 

Một động cơ bước rất đơn giản được hiển thị trong Hình 6.1. Nó bao gồm một stato có 

ba cực nổi và một rôto 2 cực làm bằng sắt mềm. Các cuộn dây có thể được mắc liên tiếp 

với nguồn điện một chiều qua ba công tắc A, B, C. 

Khi các công tắc mở, rôto có thể chiếm bất kỳ vị trí nào. Tuy nhiên, nếu công tắc A bị 

đóng, từ trường kết quả được tạo bởi cực 1 sẽ thu hút rôto và do đó nó sẽ thẳng hàng như 

hình. Nếu chúng ta bây giờ mở công tắc A và đồng thời đóng công tắc B, rôto sẽ thẳng 

hàng với cực 2. Làm như vậy, nó sẽ quay ccw 60 °. Tiếp theo, nếu chúng ta mở công tắc B 

và đồng thời đóng công tắc C, rôto sẽ quay ccw thêm 60 °, lần này thăngtr hàng với cực 3. 

Rõ ràng, chúng ta có thể làm cho rôto tiến ccw theo các bước 60 ° bằng cách đóng và 

mở các công tắc theo trình tự A, B, C, A, B, C . . . Hơn nữa, chúng ta có thể đảo ngược 

vòng quay bằng cách vận hành các công tắc theo trình tự ngược A, C, B, A, C, B… Để cố 

định vị trí cuối cùng của rôto, công tắc cuối cùng được đóng trong chuỗi chuyển đổi phải 

được đóng lại. Điều này giữ rotor ở vị trí cuối cùng của nó và ngăn nó di chuyển dưới ảnh 

hưởng của các mô-men xoắn bên ngoài. Ở trạng thái đứng yên này, động cơ sẽ vẫn bị khóa 

với điều kiện mô-men xoắn ngoài không vượt quá mô-men giữ của động cơ. 

 

Hình 6.1 Động cơ bước với mỗi bước di chuyển rotor 60 độ 



Khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí tiếp theo, chuyển động của rôto sẽ bị ảnh hưởng 

bởi quán tính và lực ma sát đi vào hoạt động. Bây giờ chúng ta xem xét bản chất của các 

lực này 

6.2 TÁC DỤNG CỦA QUÁN TÍNH 

Giả sử động cơ hoạt động không tải và rôto có quán tính thấp, ma sát ổ trục nhỏ. Ban 

đầu nó đối diện với cực 1. Cho rằng vị trí này tương ứng với góc 0 độ (0 °). Tại thời điểm 

công tắc A mở và công tắc B đóng lại, rôto sẽ bắt đầu tăng tốc ccw về cực 2. Nó nhanh 

chóng tăng tốc và nhanh chóng quay đến đường trung tâm của cực 2, nơi cần dừng lại. Tuy 

nhiên, rotor hiện đang di chuyển với tốc độ đáng kể và nó sẽ vượt quá đường trung tâm. 

Khi làm như vậy, từ trường của cực 2 sẽ kéo nó theo hướng ngược lại, do đó hãm roto. 

Rôto sẽ dừng lại và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại (cw). Sau đó, nó sẽ lại vượt 

qua đường trung tâm của cực 2, trong đó từ trường sẽ tạo ra lực kéo theo hướng ccw. 

Do đó rôto sẽ dao động giống như một con lắc xung quanh đường tâm của cực 2. Các 

dao động sẽ dần dần tắt vì ma sát ổ trục. Hình 6.2 cho thấy vị trí góc của rôto là một hàm 

theo thời gian. Rôto bắt đầu ở 0 ° (trung tâm của cực 1) và đạt 60 ° (đường trung tâm của 

cực 2) sau 2 ms. Nó vượt quá đường trung tâm 30 ° trước khi dừng lại (ở mức 3 ms). Rôto 

bây giờ di chuyển ngược lại và một lần nữa vượt qua đường trung tâm ở t 4 ms. 

Các dao động tiếp tục theo cách này, giảm dần về biên độ cho đến khi rôto dừng lại ở t > 

10 ms. 

 



Hình 6.2 Từ cực 1 sang cực 2, rôto dao động quanh vị trí 60 ° trước khi dừng 

Các bạn sẽ lưu ý rằng trong Hình 6.2, chúng ta cũng đã vẽ tốc độ tức thời của rôto là 

một hàm của thời gian. Tốc độ có thể được đưa ra theo số vòng quay mỗi giây, nhưng đối 

với động cơ bước thì việc nói về độ mỗi giây sẽ có ý nghĩa hơn. Tốc độ tạm thời bằng 0 tại 

t = 3 ms, 5 ms, 7 ms và trở thành số 0 vĩnh viễn tại t = 10 ms. Tốc độ là lớn nhất bất cứ khi 

nào rôto vượt qua đường trung tâm của cực 2. Rõ ràng, các dao động kéo dài một thời gian 

tương đối dài trước khi rôto dừng lại. 

 

Hình 6.3 Điều kiện tương tự như trong Hình 6.2 nhưng quán tính lớn hơn. 

Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác, giả sử chúng ta tăng quán tính của rôto bằng 

cách lắp bánh đà trên trục. Ta phát hiện ra rằng cả chu kỳ và biên độ của dao động đều tăng 

khi quán tính tăng. Trong hình 6.3, ví dụ, thời gian để đạt đến vị trí 60 ° đã tăng từ 2 ms 

lên 4 ms. Hơn nữa, biên độ của các dao động đã tăng lên. Các rotor cũng mất thời gian ổn 

định lâu hơn (20 ms thay vì 10 ms). 

Các dao động có thể được tắt dần bằng cách tăng ma sát. Ví dụ, nếu ma sát ổ trục được 

nâng lên đủ lớn, các dao động trong Hình 6.3 có thể bị triệt tiêu để chỉ tạo ra một độ vọt lố 

duy nhất, như trong Hình 6.4. Trong thực tế, việc tắt dần dao động được thực hiện bằng 

cách sử dụng phanh dòng xoáy (dòng Phu cô) hoặc một bộ giảm dao động nhớt. Một van 

điều tiết nhớt sử dụng một chất lỏng như dầu hoặc không khí để hãm rôto bất cứ khi nào 

nó di chuyển. Giảm giao động nhớt có nghĩa là hiệu quả phanh tỷ lệ thuận với tốc độ; do 

đó nó bằng 0 khi rôto ở trạng thái nghỉ. 



 

Hình 6.4 Điều kiện tương tự như trong Hình 6.4 nhưng có thêm bộ giảm dao động nhớt. 

 


