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MI 3.8.9. – protokół komunikacji 
1. Wstęp 

Dokument przedstawia protokół komunikacyjny dla mikroindeksera MI 3.8.9 pozwalający na kontrolę 

trajektorii ruchu z zewnętrznego urządzenie np.: komputera PC, poprzez interfejs USB widziany w 

komputerze PC jako wirtualny port COM. Protokół umożliwia programowanie podstawowych 

parametrów ruchu takich jak: prędkośd minimalna i maksymalna, przyspieszenie maksymalne, 

zadawanie pozycji oraz prędkości oraz odczyt stanu wejśd. 

Protokół nie umożliwia programowania mikroindeksera MI 3.8.9. Do tego celu należy skorzystać z 

dedykowanego oprogramowania dostępnego na stronie internetowej producenta. 

2. Parametry transmisji 

Prędkośd transmisji: 115200  

Bity danych:   8 

Parzystośd :  brak 

Bity stopu:  1 

Kontrola transmisji: brak 

 

3. Struktura ramki 

0xFF1 0xFF1 0xFF1 0x001 0xnn2 0xss3 0x001 Dane4 0xcc5 0xcc6 

 

1 - wartości stałe dla każdej ramki – muszą wystąpid w każdej ramce – zarówno w nadawczej jak i 

odbiorczej 
2-liczba danych w ramce – wartośd stała dla każdego rozkazu(przedstawione poniżej) 
3- kod rozkazu (przedstawione poniżej) 
4-dane o rozkładzie indywidualnym dla każdego rozkazu(przedstawione poniżej) 
5 6- suma kontrolna liczona jako suma po wszystkich elementach ramki reprezentowana jako 

szesnastobitowa liczba bez znaku  – najpierw częśd starsza, potem częśd młodsza. 

 

4. Rozkazy 

4.1. Odczyt stanu silników (prędkość, pozycja)  

 Liczba 
danych 

Kod 
rozkazu 

Dane 

Pytanie        [PC->MI389] 3 1 0x04     

Odpowiedź *MI389->PC] 21 1 0x04 0xaaaaaa 0xbbbbbb 0xcccccc 0xdddddd 0xeeeeee 0xffffff 

 

0xaaaaaa, 0xbbbbbb, 0xcccccc – 24 bitowa liczba całkowita ze znakiem (int) przesyłana od 

najstarszego bajtu określająca położenie silnika w krokach kolejno dla silnika 1, 2 oraz 3. 
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0xdddddd, 0xeeeeee, 0xffffff – 24 bitowa liczba całkowita ze znakiem (int) przesyłana od 

najstarszego bajtu określająca prędkośd silnika w krokach kolejno dla silnika 1, 2 oraz 3. Aby uzyskad 

prędkośd w obrotach na sekundę  należy skorzystad ze wzoru: 

V[obs/s] = 0xdddddd * 15,2587890625 / (podzial_kroku_sterownika * podzial_kroku silnika) 

4.2. Odczyt stanu wejść i wyjść cyfrowych  

 Liczba 
danych 

Kod 
rozkazu 

Dane 

Pytanie        [PC->MI389] 3 2 0x04     

Odpowiedź *MI389->PC] 20 2 0x04 0xaa … 0xaa 

 

0xaa – jednobajtowa liczba reprezentująca stan wejścia lub wyjścia (0-nieaktywny, 1-aktywny) 

kolejno dla:  wyjście cyfrowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wyjście przekaźnikowe 1, 2, wejście cyfrowe 1, 2, 3, 4, 

5, 6, wejście RUN, wejście STOP. 

4.3. Konfiguracja prędkości minimalnej  

 Liczba 
danych 

Kod 
rozkazu 

Dane 

Pytanie        [PC->MI389] 7 5 0xaa 0xbbbbbbbb    

Odpowiedź *MI389->PC] 3 5 0xaa 

 

0xaa – numer silnika – jednobajtowa liczba bez znaku – odpowiednio dla silnika 1, 2 oraz 3 – 0x01, 

0x02, 0x03  

0xbbbbbbbb – 32bitowa liczba całkowita bez znaku (int) określająca prędkośd minimalną. Aby z 

prędkośd w obrotach na sekundę przejśd na wartośd interpretowaną przez Mikroindekser należy 

skorzystad ze wzoru: 

Wartośd_do_wyslania = v*obr/s+ * 0,065536 * podzial_kroku_sterownika * podzial_kroku silnika 

Zakres: od 1 do +2047 

4.4. Konfiguracja prędkości maksymalnej  

 Liczba 
danych 

Kod 
rozkazu 

Dane 

Pytanie        [PC->MI389] 7 6 0xaa 0xbbbbbbbb    

Odpowiedź *MI389->PC] 3 6 0xaa 

 

0xaa – numer silnika – jednobajtowa liczba bez znaku – odpowiednio dla silnika 1, 2 oraz 3 – 0x01, 

0x02, 0x03  

0xbbbbbbbb – 32bitowa liczba całkowita bez znaku (int) określająca prędkośd maksymalną. Aby z 

prędkośd w obrotach na sekundę przejśd na wartośd interpretowaną przez Mikroindekser należy 

skorzystad ze wzoru: 

Wartośd_do_wyslania = v*obr/s+ * 0,065536 * podzial_kroku_sterownika * podzial_kroku silnika 

Zakres: od 1 do +2047 
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4.5. Konfiguracja przyspieszenia maksymalnego  

 Liczba 
danych 

Kod 
rozkazu 

Dane 

Pytanie        [PC->MI389] 7 7 0xaa 0xbbbbbbbb  

Odpowiedź *MI389->PC] 3 7 0xaa 

 

0xaa – numer silnika – jednobajtowa liczba bez znaku – odpowiednio dla silnika 1, 2 oraz 3 – 0x01, 

0x02, 0x03  

0xbbbbbbbb – 32bitowa liczba całkowita bez znaku (int) określająca przyspieszenie maksymalne. Aby 

z przyspieszenie w obrotach na sekundę do kwadratu przejśd na wartośd interpretowaną przez 

Mikroindekser należy skorzystad ze wzoru: 

Wartośd_do_wyslania = a*obr/s^2+ * 0,00005887448350991175283543037289065 * 

(podzial_kroku_sterownika + podzial_kroku silnika) 

Zakres: od 1 do +2047 

4.6. Konfiguracja trybu (kontrola prędkości, położenia)   

 Liczba 
danych 

Kod 
rozkazu 

Dane 

Pytanie        [PC->MI389] 7 4 0xaa 0xbb 0x00 0x00 0x00 

Odpowiedź *MI389->PC] 3 4 0xaa 

 

0xaa – numer silnika – jednobajtowa liczba bez znaku – odpowiednio dla silnika 1, 2 oraz 3 – 0x01, 

0x02, 0x03  

0xbb – jednobajtowa liczba określająca tryb: 0x00 – regulacja położenia RAMP, 0x01 – regulacja 

położenia SOFT, 0x03 – regulacja prędkości 

4.7. Ustawienie prędkości zadanej 

 Liczba 
danych 

Kod 
rozkazu 

Dane 

Pytanie        [PC->MI389] 7 8 0xaa 0xbbbbbbbb    

Odpowiedź *MI389->PC] 3 8 0xaa 

 

0xaa – numer silnika – jednobajtowa liczba bez znaku – odpowiednio dla silnika 1, 2 oraz 3 – 0x01, 

0x02, 0x03  

0xbbbbbbbb – 32bitowa liczba całkowita ze znakiem (int)  określająca prędkośd docelową (liczba int 

ze znakiem). Aby z prędkośd w obrotach na sekundę przejśd na wartośd interpretowaną przez 

Mikroindekser należy skorzystad ze wzoru: 

Wartośd_do_wyslania = v*obr/s] * 0,065536 * podzial_kroku_sterownika * podzial_kroku silnika 

Zakres: od - 2047 do +2047 
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4.8. Ustawienie pozycji zadanej  

 Liczba 
danych 

Kod 
rozkazu 

Dane 

Pytanie        [PC->MI389] 7 9 0xaa 0xbbbbbbbb    

Odpowiedź *MI389->PC] 3 9 0xaa 

 

0xaa – numer silnika – jednobajtowa liczba bez znaku – odpowiednio dla silnika 1, 2 oraz 3 – 0x01, 

0x02, 0x03  

0xbbbbbbbb – 32bitowa liczba całkowita ze znakiem (int) określająca pozycję zadaną dla silnika. 

Zakres: od - 8388607 do +8388607 

 

4.9. Konfiguracja urządzenia 

Każdy z komunikatów wysłanych do urządzenia jest potwierdzany odpowiednią ramką. Dla 

prawidłowego działania urządzenia należy wykonad odpowiednie operacje: 

 

Uruchomienie 
urzędzenia

Konfiguracja 
prędkości 

minimalnej

Konfiguracja 
prędkości 

maksymalnej

Konfiguracja 
przyspieszeania 
maksymalnego

Konfiguracja trybu -
kontrola prędkości 

Ustaw prędkośd 
zadaną

Konfiguracja trybu 
kontrola położenia 

(RAMP, SOFT)

Ustaw pozycję 
zadaną


