УДК 62-529
DOI: 10.15421/452016

ВИКОРИСТАННЯ КРОКОВИХ ДВИГУНІВ У ПРИВОДАХ АНТЕН
СИСТЕМ ПРОГРАМНОГО СУПРОВОДУ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ
НАЗЕМНОЮ АНТЕНОЮ
А.В. Димченко, І.Д. Савченко
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, пр. Гагаріна 72,
м. Дніпро, 49010, Україна, e-mail:yemelia09@mail.ru
Анотація. У зв'язку зі стрімким зростанням кількості програм зі створення та експлуатації
малогабаритних студентських супутників, виникає необхідність реалізації радіолінії «Земна станція – КА»
з використанням технологій програмних алгоритмів і фізичної реалізації механізмів управління
системами автоматизованого супроводу супутника антеною земної станції. Оскільки такі системи
експлуатуються в різноманітних погодних умовах, в основному при різних швидкостях вітру, то необхідно
забезпечити можливість протистояти таким навантаженням. Сьогодні використовують черв'ячні
редуктори з ефектом самогальмування, однак вони дорогі у виробництві і мають низький ККД. Тому для
забезпечення гнучкості та універсальності системи управління було прийнято рішення замінити
черв'ячний редуктор звичайним двохелементним редуктором і кроковим двигуном. Така реалізація
дозволяє зменшити кількість вузлів зі статичним механічним коефіцієнтом передачі (редуктор із заданим
коефіцієнтом передачі) і замінити їх вузлами з можливістю програмного регулювання швидкості
обертання. Основною перевагою такої реалізації системи управління є наявність постійного моменту на
валу двигуна в робочому режимі за будь-якої швидкості обертання, що дозволяє підтримувати плавність
руху антеною системи навіть при малих кутах переміщення без коливального ефекту. Такий спосіб
реалізації дозволяє використовувати цей підхід у складі систем на базі антени з діаграмою спрямованості
від 5 до 30 градусів.
Ключові слова: ВИМІРЮВАННЯ, МАТЕМАТИЧНІ РОЗРАХУНКИ, ПРОГРАМНЕ УПРАВЛІННЯ,
АНТЕНА, ДІАГРАМА СПРЯМОВАНОСТІ.

USE OF STEP MOTORS IN ANTENNA DRIVES FOR SOFTWARE
SUPPORT OF THE EARTH STATION SPACE VEHICLE
A. Dymchenko, I. Savchenko
Oles Honchar Dnipro National University, Gagarin Avenue,
Dnipro,49010, Ukraine, e-mail: yemelia09@mail.ru
Annotation. In connection with the rapid growth of programs for the creation and operation of small-sized student
satellites, it becomes necessary to implement a radio link earth station - spacecraft using software algorithms
technologies and physical implementation of control mechanisms for automated satellite tracking systems with an
antenna earth station. Since such systems operate in different weather conditions, mainly at different wind speeds,
it is necessary to provide the ability to withstand such loads. Today, worm gearboxes are used, which have a selfbraking effect, but they are expensive to manufacture and have low efficiency. Therefore, to ensure the flexibility
and versatility of the control system, it was decided to replace the worm gearbox with a conventional two-element
gearbox and a stepper motor. This implementation makes it possible to reduce the number of nodes with static
mechanical transmission ratios (gearbox with a given transmission ratio) and replace them with nodes with the
ability to programmatically control both the rotation speed and the transmission ratio itself. The main advantage
of such implementations of the control system is the presence of a constant torque on the motor shaft in the
operating mode at any speed of rotation, which allows maintaining the smooth movement of the antenna system
even at small angles of movement without oscillatory effect. This implementation method allows using this
approach as part of antenna-based systems with a radiation pattern from 5 to 30 degrees.
Key words: MEASUREMENT, MATHEMATICALLY CALCULATIONS, PROGRAM CONTROL,
ANTENNA, DIRECTIONAL DIAGRAM
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ПРИВОДАХ АНТЕНН
СИСТЕМ ПРОГРАММНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО
АППАРАТА ЗЕМНОЙСТАНЦИИ
А.В. Дымченко, И.Д. Савченко
Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара, пр. Гагарина 72,
г.. Днепр, 49010, Украина, e-mail:yemelia09@mail.ru
Аннотация. В связи со стремительным ростом числа программ по созданию и эксплуатации
малогабаритных студенческих спутников, возникает необходимость реализации радиолинии «Земная
станция — КА» с использованием технологий программных алгоритмов и физической реализации
механизмов управления системами автоматизированного сопровождения спутника антенной земной
станции. Поскольку такие системы эксплуатируются в различных погодных условиях, в основном при
разных скоростях ветра, то необходимо обеспечить возможность противостоять таким нагрузкам. Сегодня
используют червячные редукторы, которые обладают эффектом самоторможения, однако они дороги в
производстве и отличаются низким КПД. Поэтому для обеспечения гибкости и универсальности системы
управления было принято решение заменить червячный редуктор обычным двухэлементным редуктором
и шаговым двигателем. Такая реализация позволяет уменьшить количество узлов со статическим
механическим коэффициентом передачи (редуктор с заданным коэффициентом передачи) и заменить их
узлами с возможностью программного регулирования скорости вращения. Основным преимуществом
такой реализации системы управления является наличие постоянного момента на валу двигателя в
рабочем режиме при любой скорости вращения, что позволяет поддерживать плавность движения
антенной системы даже при малых углах перемещения без колебательного эффекта. Такой способ
реализации позволяет использовать этот подход в составе систем на базе антенны с диаграммой
направленности от 5 до 30 градусов.
Ключевые слова: ИЗМЕРЕНИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
АНТЕННА, ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ.

Радіостанція
і
апаратура
автоматичного
супроводу
супутника
лабораторії космічного зв’язку рис. 2,
дозволяють проводити сеанси зв’язку із
студентськими
супутниками.
Однак
вибраний діапазон частот забезпечує
швидкості передачі інформації 9600 кбіт/с.

Вступ
Сьогодні більшість великих вищих
навчальних закладів світу мають програми
зі
створення
університетських
малогабаритних космічних апаратів (КА) наносупутників. Такі супутники оснащені
модулем радіолінії, який має команднотелеметричний радіоканал і канал передачі
корисної інформації з КА. В основному для
передачі бортової інформації супутника
використовують системи зв’язку діапазону
2м і 0,7м, які дозволяють організувати
канали низької пропускної здатності, для
прийому яких використовуються наземні
системи виду рис.1.

Рисунок 2 – Апаратура лабораторії
космічного зв’язку при ДНУ

Однак для підвищення швидкості
передачі інформації необхідно підвищення
частоти передачі і відповідно використання
інших антенних систем.
Для підвищення інформативності
каналу було прийнято рішення перейти у

Рисунок 1 – Антенна система
лабораторії космічного зв’язку ДНУ
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діапазон частот 2,4 ГГц (S-діапазон) і
відповідно використовувати параболічну
антену. Аналіз радіолінії був проведений у
статті «Модель радіолінії з підвищеною
інформативністю для низькоорбітального
супутника»[1].
Критичними для параболічної антени
є кутова швидкість орієнтації, оскільки
діаграма направленості знаходиться у
межах
5
градусів,
та
точність
позиціювання, яка може досягати декількох
кутових хвилин, тому використання
приводу
антенної
системи
рис.1
неможливе.
Розглянемо конструкцію поворотної
системи, яка представлена на рис. 1.
Поворотна система є представником
поворотних систем типу AZ-EL компанії
SPIDAlfa[2].
Особливості системи:
- низька напруга живлення, високий
момент на валу двигуна постійного струму;
- тиха, потужна, самогальмуюча
система
із
заниженою
подвійною
черв'ячною передачею;
- сталевий корпус і вихідний вал
черв'ячної передачі;
- герметична конструкція, стійка до
будь яких зовнішніх впливів.
Недоліки системи:
- необхідність
забезпечення
зворотного зв’язку для отримання точного
положення системи, точність якого
безпосередньо залежить від типу та
складності реалізації датчика контролю
повороту, бо чим точніше датчик, тим вища
його вартість;
- черв'ячна передача призначена для
істотного
збільшення
обертаючого
моменту і, відповідно, зменшення кутової
швидкості, але має низький ККД і є
складним та дорогим у виробництві.
Тому було прийнято рішення розробити
розімкнену
систему
автоматичного
супроводу супутника наземною антеною на
основі відносно дешевого крокового
двигуна, яка забезпечить виконання
основних
вимог
позиціювання
та
переміщення
без
організації
ліній
зворотного зв’язку в системі керування.

Оцінивши параметри існуючої системи
супроводу рис.1 та визначивши вхідні
параметри для майбутньої системи
супроводу,
з’явилась
необхідність
оптимального
вибору
приводу
для
існуючого типу дзеркальної антени.
Постановка задачі досліджень
Мета даної роботи полягає в розробці
методичного
забезпечення
для
проектування відносно дешевих приводів
програмного супроводу КА наземною
антеною на базі крокового двигуна та
обраного редуктора.
Основні завдання:
- визначення моменту, який створює
вітрове навантаження антени на привід;
- створення методики розрахунку
вимог до крокового двигуна, що
використовується в приводі програмного
супроводу наземною антеною космічного
апарату.
Вихідні дані
- діаметр антени;
- конструкція і габарити антени;
- кутова швидкість антени;
- кутове прискорення антени;
- точність позиціювання системи;
- конструкція редуктора;
- передатний коефіцієнт редуктора;
- максимальна швидкість вітру.
Рішення задачі
В якості об’єкту дослідження
використані існуюча антена рис. 3. та
редуктор рис. 4.
Методика розрахунку оптимальних
параметрів крокового двигуна починається
з оцінки максимальних моментів, з
урахуванням вітрового навантаження.
Розрахунок
моменту
вітрового
навантаження індивідуальний для кожного
типу антени, оскільки безпосередньо
залежить від геометричних параметрів
конструкції антен. Розрахунок вказаного
параметру
необхідно
проводити
із
урахуванням найгірших умов експлуатації
(в нашому випадку система оснащена
противагою, але при розрахунках її не
враховуємо)
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Рисунок 5 — Схема впливу вітрового
навантаження перпендикулярно осі
обертання антени
Рисунок 3 – Параболічна антена
S- діапазону

Рисунок 4 – Редукторна система
позиціювання

Розглянемо основні варіанти впливу
зовнішніх факторів (вітру) на антену.
1. Вітрове навантаження спрямоване
перпендикулярно осі обертання антени
рис. 5.
Оскільки
дана
сила
діє
перпендикулярно до осі обертання, то
моменту обертання вона не створює.
2. Вітрове навантаження спрямоване
під кутом до осі обертання антени рис. 6.

Рисунок 6 – Схема впливу вітрового
навантаження, спрямованого під кутом осі
обертання антени

l1 – плече дії сили визначається
конструктивом антени;
Сх1 – аеродинамічний коефіцієнт
вітрового
навантаження
обирається
відповідно до конструкції антени згідно з
СНиП[2].
M2 = 𝐶𝑥1 ∙ 𝑆2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼2 ∙ l2 ,
(2)
де S2 – площа Міделя для вказаної
ділянки антени, згідно з конструктивом та
формою антени;

Для цього випадку загальний момент є
рівнодіючим між двома діючими моментами та
розраховується за формулами:

M1 = 𝐶𝑥1 ∙ S1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1 ∙ l1 ,
(1)
де S1 — площа Міделя для вказаної
ділянки антени, згідно з конструктивом та
формою антени;
119

l2 – плече дії сили визначається
конструктивом антени;
Сх2 – аеродинамічний коефіцієнт
вітрового
навантаження
обирається
відповідно до конструкції антени згідно з
СНиП [2].
Mзаг = M1 − M2 ,
(3)
3. Вітрове навантаження спрямоване
паралельно осі обертання антени рис.7.

де Kред – заданий коефіцієнт передачі
редуктора.
Для забезпечення надійної роботи
системи необхідно, аби виконувалась
наступна умова Мдв ≥ 2*М на валу
Отримавши значення необхідного
моменту на валу двигуна, розрахуємо
необхідну потужність крокового двигуна за
формулою (6) [4]
(6)
Pdv = 2 ∙ 10−3 ∙ (Mдв ∙ εant ),
де, εan – максимальне прискорення
обертання антени.
Обираємо
необхідний
кроковий
двигун із ряду можливих, згідно з
розрахованими параметрами.
Перевіримо, чи забезпечує обраний
двигун запас швидкості переміщення
антени. Для цього спочатку розрахуємо
оптимальний коефіцієнт передачі [4]
Mна валу

iopt = √ J

r ∗εant

,

(7)

де Jr – паспортна величина моменту
інерції ротора;
Розрахуємо швидкість обертання вала
двигуна [4]:
Ωtreb = Ωant ∙ iopt ,
(8)
де Ωant – максимальна кутова
швидкість антени.
Якщо виконується умова Ωtreb ≥ Ωnom,
то розрахований коефіцієнт передачі
редуктора забезпечує не тільки підсилення
моменту на валу, а й запас швидкості
переміщення антени.
Оцінимо можливість використання
обраного двигуна для роботи у режимі
самогальмування
антени.
Розрахуємо
величину
максимального
моменту
самогальмування [4]
M
J
Mdvtreb = i∙ηant + (Jdv + ant
∙ i ∙ εant ) , (9)
i2

Рисунок 7 — Схема впливу вітрового
навантаження паралельно осі обертання
антени

Для цього випадку загальний момент
розраховується за формулою:
M1 = 𝐶𝑥3 ∙ S3 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑔 ∙ l3 ,
(4),
де S3 – площа Міделя для вказаної
ділянки антени згідно з конструктивом та
формою антени;
l3 – плече дії сили визначається
конструктивом антени;
Сх3 – аеродинамічний коефіцієнт
вітрового
навантаження
обирається
відповідно до конструкції антени згідно з
СНиП [2].
Після
проведення
розрахунків
обирається найгірший варіант впливу
вітрового навантаження відповідно до
конструктиву антени.
Далі
проведемо
розрахунок
приведеного моменту на валу двигуна, який
створить вітровий момент з урахуванням
редукторної передачі.
Mзаг
Mна валу =
,
(5)
K ред

red

де Mutr – паспортна величина
обраного двигуна.
Якщо виконується умова Mutr≥Mdv, то
обраний двигун можна використати у
режимі самогальмування антенної системи.
Однак при всіх перевагах такого
конструктиву є суттєвий недолік —
можливість
підтримувати
постійний
момент на валу є тільки за наявності
напруги живлення, а отже така система
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постійно повинна бути під напругою і
споживати потужність.
При вимкненні напруги система
повинна
переходити
до
режиму
механічного блокування, а за це повинні
відповідати додаткові механічні вузли.
Оцінимо точність позиціювання
системи шляхом розрахунку мінімального
кута повороту з урахуванням коефіцієнту
передачі редуктора [5]
Ninp
Мзаг
1
Ф=(
∙ sin(
)) ∗
,
2π
Мутр
K red
(10)
де N – число повних імпульсів на
оберт;

Ninp – мінімальна кількість імпульсів
на крок.
Розрахуємо максимальну кутову
швидкість антени за формулою [5]
V
Vob = K dv ,
(11)
red

За даною методикою були проведені
розрахунки для параболічної антени Sдіапазону (рис. 3) діаметром 1,6 м,
оснащену редуктором (рис. 4.) із
коефіцієнтом передачі 2000, точність
системи – 1 кутова хвилина, швидкість
обертання – 4 град/с. В табл. 1 приведені
результати розрахунків.

Таблиця 1 — Результати розрахунків

Параметр
Вітрове навантаження для антени, кг/м
Розрахована потужність двигуна, Вт
Обраний привід
Оптимальний коефіцієнт передачі

Значення
12,2
25,1
NEMA23
59

Швидкість обертання валу двигуна, рад/с
Максимальна кутова швидкість обертів двигуна, рад/с
Передатне число редуктора

3,98
157
2312

Під час роботи були проведені експериментальні заміри залежності моменту на валу
крокового двигуна від частоти обертання (рис. 8)

Залежність моменту на валу двигуна
від частоти обертів
0,0202
0,02
0,0198
0,0196
0,0194
0,0192
0,019
0,0188
0,0186
0
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1400

1600

Рисунок 8 – Результати експериментальних досліджень стабільності моментів на валу
двигуна при різних частотах обертання
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Наукова новизна
Вперше
розроблено
методичне
забезпечення для проектування приводів
антен супутникового зв’язку на основі
крокових двигунів, яке визначає вимоги до
вибору крокових двигунів з урахуванням
характеристик антен і редуктора.
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