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Stappenmotorsturing met AGC
Slimme sturing zorgt voor energiebesparing 

Valt er energie te besparen bij het aansturen van stappenmotoren? Iedereen die weet hoe een stappenmotor 

aangestuurd wordt, weet dat dit lastig is, maar Toshiba heeft een slimme motorsturing ontwikkeld die voor 

een aanzienlijke besparing kan zorgen. Vooral als het gaat om applicaties waarbij de motor slechts zeer 

beperkt echt vermogen moet leveren, weet deze sturing veel energievoordeel op te leveren.

Gezien het aantal stappenmotoren die 
toegepast wordt, kan er heel veel ener-
gie bespaard worden wanneer we gebruik 
gaan maken van een sturing die wat beter 
omgaat met de manier waarop de motor 
aangestuurd wordt. Afbeelding 1 toont 
waar het probleem zit. In dit voorbeeld 
gaat het om een applicatie waarbij een 
voorwerp met verschillende diktes tussen 
twee walsen geperst wordt. Bij het aanstu-
ren van de motor worden de wikkelingen 
periodiek aangestuurd waarbij men de 
spanning zo kiest dat er een stroom gaat 
lopen die zo hoog is dat de motor bij alle 
te verwachten belastingen keurig netjes 
blijft draaien en geen stappen over slaat. 

In de linker grafiek van afbeelding 1 zien we dat deze 
stroommarge veelal ruim gekozen wordt om zo een goed 
draaiende motor te kunnen garanderen. Zo is er zelfs vol-
doende kracht voor iets dikkere voorwerpen, waarbij er 
meer kracht nodig is om ze tussen de walsen te persen.
In afbeelding 1 zien we dat de maximale stroom er ook 
loopt wanneer er geen voorwerp tussen de walsen geleid 
wordt en het is juist op die momenten dat er in feite ener-
gie gebruikt wordt voor niets. Door dan de stroom te ver-
lagen, kan veel energie bespaard worden. 
Margecontrole is dus hoogst wenselijk om de efficiëntie 
te verbeteren en overtollige warmteopwekking te onder-
drukken. De rechter grafiek in afbeelding 1 laat dan zien 
hoe de stroom geregeld kan worden om zo te zorgen voor 
het juiste koppel dat nodig is om de motor onder elke 
belasting te laten draaien. Het spreekt voor zich dat dit 

realtime monitoring van het motorkoppel vraagt en aan-
passing van de stroom als er meer koppel gevraagd wordt.

AGC
Om de motorstroom zo te regelen dat het gevraagde kop-
pel gegarandeerd wordt, vraagt dit om extra sensoren en 
microcontrollers alsmede de software die de regeling ver-
zorgt. Om het ons gemakkelijker te maken, heeft Toshiba 
Active Gain Control (AGC) technologie ontwikkeld. 
AGC optimaliseert automatisch de motorstroom afhan-
kelijk van het benodigde koppel. Het voorkomt dat moto-
ren blokkeren of stappen overslaan. Een stabiele en zeer 
nauwkeurige motorsturing is immers een basisvereiste 
voor motoren die worden gebruikt in printers, kantoor-
apparatuur, bankterminals, geldautomaten en huishou-
delijke apparaten. Recente eisen aangaande efficiëntere 

motorsturingen die minder stroom verbruiken en minder warmte produceren 
zijn daar bij gekomen. Daarbij gaat het niet alleen om het energiegebruik van 
de motor, maar ook om die van de sturing zelf. Ook de drivers moeten liefst 
niet warm worden, iets dat te bereiken is door het toepassen van MOSFET’s 
met een lagere Ron.

TB67SxxxFTG-familie
De TB67S-drivers zijn de eerste stappenmotordrivers die het anti-blokkeer- 
en efficiëntie-verbeteringssysteem van Toshiba, Active Gain Control (AGC), 
toepassen. AGC zorgt er voor dat de motor en het koppel bewaakt worden en 
dit alles geheel automatisch zonder extra MCU-regeling. In bedrijf voorkomt 
de nieuwe stappenmotorsturing tractieverliezen en motorstoringen en optima-
liseert automatisch de motorstroom, afhankelijk van het benodigde koppel.
De motor kan aangestuurd worden met hele, halve, 1/4e, 1/8e, 1/16e en 1/32e 
stappen om ruis en trillingen te verminderen. Daarbij wordt de werking op 
verschillende manieren gecontroleerd. Ook de sturing zelf heeft de nodige 
flaggable, foutdetectiefuncties (thermische uitschakeling, overstroom uitscha-
keling, onderspanningsblokkering en detectie van niet aangesloten motor) die 
bijdragen aan veiligheid en betrouwbaarheid. 
Vergeleken met huidige oplossingen, zorgen de nieuwe drivers er voor dat het 
motorvermogen met maximaal 80% afneemt, waardoor aanzienlijke verbete-
ringen in efficiëntie en warmte worden geleverd. Daar komt nog de besparing 
bij door de toegepaste stuur-FET’s met een Ron van 0,46 Ω.
Wat er allemaal in de motorsturing verwerkt zit, is te zien in afbeelding 2. U 
ziet dat dit veel meer is dan gebruikelijke motorsturingen. Ondanks de com-
plexiteit van de motorsturing zijn er niet veel externe onderdelen nodig. Ook 
dit is in figuur 2 te zien. Zelfs externe sensoren om de motorstroom te volgen 

of het gevraagde koppel te detecteren zijn niet nodig. Toshiba heeft alles weten 
onder te brengen in een kleine QFN48-behuizing. 

 Uitvoeringen
Op dit moment zijn er vier verschillende uitvoeringen leverbaar. Daarbij ver-
schillen ze op één na uitsluitend in de maximale stroom die gestuurd mag 
worden. Hierbij heeft u de keuze uit 2, 3 of 4,5 A. Dit alles bij een maximale 
uitgangsspanning van 50 V. Een vierde exemplaar heeft daarnaast nog een 
andere manier waarop de stappen aangestuurd worden. Is dat bij de eerste drie 
een kloksignaal, bij de vierde is dat een serieel signaal.

Tot slot
De unieke manier waarop de stappenmotoren aangestuurd worden, maakt 
dat ze veel zuiniger met energie om gaan. Hoeveel energie er daadwerkelijk 
bespaard kan worden, is afhankelijk van de applicatie. Vooral als dit een toe-
passing is waarbij de motor heel vaak onbelast draait, is het voordeel heel 
groot. Draait de motor daarentegen bijna altijd in vollast, dan is het voor-
deel vele malen kleiner. Dan is het vooral de lage Ron van de MOSFET’s 
die een belangrijke rol speelt. In de documentatie die Toshiba beschikbaar 
heeft, wordt alles verder duidelijk uit de doeken gedaan.  Voor meer over deze 
drivers, verwijzen we u dan ook naar de datasheet en application notes die 
beschikbaar zijn.                               •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Stappenmotorsturing met AGC’

www.toshiba.semicon-storage.com

Naast de nieuwe stappenmotordrivers heeft Toshiba ook 
een serie drivers voor borstelloze gelijkstroommotoren 
(BLDC-motoren) uitgebracht. Bij deze serie wordt de 
motor zo aangestuurd dat spanning en stroom in fase 
zijn, ondanks het feit dat de motor een inductieve belas-
ting vormt.

Bij deze zogenaamde Intelligent Phase Control (InPAC) 
technology wordt gebruik gemaakt van drie hal-sensoren 
en een meetsysteem voor de stroom door de wikkelingen 
van de motor. Met deze sensoren wordt het faseverschil 
gedetecteerd. Geheel automatische zorgt de ingebouwde 
InPAC er vervolgens voor dat de stroom in fase komt. Dit 
verhoogt de efficiëntie en werkt bij alle rotatiesnelheden. 
De energiebesparing die hiermee bereikt kan worden, ligt 
op ca. 20%. Een voorbeeld van een driver met InPAC-
technologie is de onlangs uitgebrachte TC78B016FTG. 
Deze driver is zeer geschikt voor kleine laagspannings-
ventilatoren. De driver is zeer flexibel en eenvoudig te 
gebruiken en werkt vanaf een standaard analoog span-

ningsniveau of een PWM-signaal. De TC78B016FTG 
heeft een ingebouwde voorziening voor drie extern 
gemonteerde Hall-sensoren en een externe weerstand 
voor het bepalen van de stroom die er loopt. Een Hall-
sensor offset van ± 30 graden kan worden ingesteld met 
een analoge spanning en daarmee ook worden bijgesteld 

InPAC voor hogere motorefficiëntie

voor elke verkeerde uitlijning. Extra functies zijn onder 
meer een softstart-functie, controle van versnelling en 
vertraging en remmen. Tot de veiligheidsvoorzieningen 
behoren detectie en beveiliging van de motor, thermi-
sche uitschakeling, overstroomdetectie en vergrendeling 
bij te lage ingangsspanningen.

Afbeelding 1. Door de motorstroom aan te passen aan het koppel dat de motor 
moet leveren, kan veel energie bespaard worden.

Afbeelding 2. Bijna alles zit in het IC geïntegreerd.
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