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2 MI1.3.2

� Prosimy o uwa¿ne przeczytanie instrukcji i stosowanie siê do zawartych w niej zaleceñ
� Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nastêpne znaki:

 Uwaga: niedostosowanie siê mo¿e spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia
albo utrudniæ pos³ugiwanie siê sprzêtem lub oprogramowaniem.
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1 WSTÊP

1 Przeznaczenie
Indekser MI 1.3.2 jest uniwersalnym urz¹dzeniem po�rednicz¹cym we wspó³pracy z programem
steruj¹cym WINSMC i szerok¹ gam¹  programowalnych i nieprogramowalnych sterowników silników
krokowych. Mo¿e przej¹æ na siebie realizacjê zadañ zwi¹zanych z ruchem lub pozycjonowaniem na
obiekcie. Szczególnie przydatny oka¿e siê wszêdzie tam, gdzie zachodzi konieczno�æ cyklicznego
wykonywania skomplikowanych, powtarzalnych sekwencji ruchów o wielu parametrach (zarówno po-
zycji jak i prêdko�ci). W wersji z ³¹czem RS 485 i dodatkowym modu³em translatora sygna³ów AD 31,
mo¿liwa jest wspó³praca PC z wieloma indekserami i sterownikami silników krokowych.

2 Opis wyprowadzeñ

pin sygna³ pin sygna³
1 GND 10 wej�cie � anoda HOME
2 zasilanie: 7 ÷ 15 VDC 11 wej�cie � katoda HOME
3 Tx RS232 lub RS485 12 wej�cie � anoda RUN i IN1
4 Rx RS232 lub RS485 13 wej�cie � katoda RUN
5 GND 14 wej�cie � katoda IN1
6 wyj�cie � CLK 15 wyj�cie � /OUT2
7 wyj�cie � /CLK 16 wyj�cie � OUT2
8 wyj�cie � /DIR 17 wyj�cie � /OUT1
9 wyj�cie � DIR 18 wyj�cie � OUT1

3 Opis portów
Liczba portów wej�ciowych : 1  � IN1
Porty wej�ciowe specjalizowane: 2  � HOME, RUN
Liczba portów wyj�ciowych: 2  � OUT1, OUT2
Maksymalna ilo�æ programów: 9
Maksymalna d³ugo�æ programu: 30 linii

1 9

10 18
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Porty wej�ciowe IN1, RUN i HOME s¹ optoizolowane i wyprowadzenia prowadz¹ bezpo�rednio
na diody transoptorów.

Nale¿y bezwzglêdnie zadbaæ o nieprzekraczanie dopuszczalnych warto�ci pr¹-
dów diod LED (typowo 5 mA, max. 20 mA) i stosowaæ odpowiednie do napiêcia
rezystory ograniczaj¹ce.

Porty wyj�ciowe pracuj¹ w standardzie elektrycznym EIA 422. Maksymalna obci¹¿alno�æ portów
wynosi 20 mA.

4 Wej�cie RUN
Aktywno�æ portu RUN podczas uruchamiania (w³¹czania) indeksera powoduje przej�cie do wyko-
nywania programu numer 1 (je�li uprzednio zosta³ wpisany do pamiêci), niemo¿liwe jest wtedy
sterowanie z poziomu oprogramowania. Wykonywany program mo¿na przerwaæ ustawiaj¹c port
RUN w stan nieaktywny. Uaktywnienienie portu RUN powoduje ponowne wykonanie programu.

W przypadku, gdy podczas uruchamiania (w³¹czania) port RUN jest nieaktywny � indekser prze-
chodzi w terminalowy tryb pracy, tzn oczekuje poleceñ od programu.

Uwaga: w dostêpnych opisach, kartach informacyjnych, dokumentach html i pdf,
oraz innych publikacjach dotycz¹cych wyrobów firmy WObit, funkcjonuje jeszcze
poprzednie oznaczenie indeksera:  �ZL 1�.

5 Wej�cie HOME
Optoizolowane szybkim tranoptorem. Sygna³ HOME s³u¿y do ustalenia punktu odniesienia dla wszel-
kich ruchów na obiekcie (�zero� na osi wspó³rzêdnych). Dok³adno�æ jego podawania (z obu kierun-
ków) rzutuje na dok³adno�æ uzyskiwanych ruchów.

6 Wej�cie IN 1
Optoizolowane. Mo¿e byæ wykorzystane do obs³ugi zdarzeñ na obiekcie, których wyst¹pienie wa-
runkuje wykonanie zaprogramowanych dzia³añ (np. stop dla sygna³u z wy³¹cznika krañcowego).

7 Wyj�cia OUT1 i OUT2
Nieizolowane sygna³y logiczne ró¿nicowe o max. obci¹¿alno�ci 20 mA. Stan obu wyj�æ ustawiany
jest programowo � ich aktywno�æ mo¿na uzale¿niæ od spe³nienia warunków zadeklarowanych w
programie WINSMC, np. osi¹gniêcie zadanej pozycji.

b³¹d sygna³u HOME

0
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2 TRYB TERMINALOWY

WSPÓ£PRACA Z PC POPRZEZ PROGRAM WINSMC
WINSMC s³u¿y do programowej obs³ugi tych urz¹dzeñ produkcji WObit, które maj¹ wbudowan¹
obs³ugê ³¹cz szeregowych RS 232 lub RS 485;  zadajników ZD 100 i indekserów MI 3.2.1 oraz
programowalnych sterowników silników krokowych, np. SUC 63, SMC 64, itd.

Przed uruchomieniem programu WINSMC nale¿y po³¹czyæ komputer z indekserem za pomoc¹
kabla szeregowego (port COM w komputerze i styki 3, 4 i 5 w indekserze). Ponadto indekser nale¿y
ustawiæ w tryb terminalowy  (port RUN nieaktywny).

1 Opis programu WINSMC
Przeznaczeniem programu WINSMC jest tworzenie programów steruj¹cych silnikami krokowymi,
pod³¹czonych do sterowników firmy WObit. Lista wspó³pracuj¹cych sterowników znajduje siê
w g³ównym spisie opcji pomocy programu.

WINSMC umo¿liwia tworzenie i testowanie programów za pomoc¹ komputera przed ostatecz-
nym za³adowaniem ich do sterownika.

Ekran programu podzielony jest na cztery czê�ci:
1 � pasek narzêdziowy;
2 � okno programu, zawieraj¹ce tre�æ tworzonego programu;
3 � okno informacyjne, w którym ukazuj¹ siê komunikaty informacyjne;
4 � przyciski komend.

2

3

1

4
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1.1 Pasek narzêdziowy
wczytaj program � odczyt programu z pliku;
zapisz program � zapisanie programu na dysk;
nowy program � rozpoczêcie nowego programu;
drukuj � drukowanie listingu programu;
ustawienia � parametry definiuj¹ce typ sterownika, w tym wypadku � indeksera, silnika
oraz sta³ych programu � szczegó³owy opis � patrz pkt. 2.4

Uwaga: pracê z nowym programem (  ) nale¿y rozpocz¹æ od edycji ustawieñ.

ROM numer  �  numer programu w indekserze (mo¿liwo�æ wprowadzenia 9 odrêbnych
programów lub te¿ traktowanie ich jako podprogramy mo¿liwe do wywo³ania przez
program uznany przez nas za g³ówny;
prze�lij do zadajnika � przes³anie programu do indeksera poprzez ³¹cze szeregowe;
uruchom � uruchomienie programu uprzednio za³adowanego do indeksera;
zczytaj � odczyt programu znajduj¹cego siê w indekserze;
przerwij � w momencie uruchomienia programu steruj¹cego komend¹ uruchom pro-
gram oczekuje na zakoñczenie jego dzia³ania i informacjê zwrotn¹. Funkcja przerwij
umo¿liwia przerwanie oczekiwania co mo¿e byæ przydatne w przypadku zerwania
³¹czno�ci ze sterownikiem lub np. jego dzia³ania w zamkniêtej pêtli;

RAM  � patrz uwagi poni¿ej;

Zestaw trzech komend uruchomieniowych wystêpuje w dwóch wersjach ROM
i RAM. Korzystanie z pamiêci nieulotnej ROM, powoduje, i¿ program ³adowny
jest do urz¹dzenia na sta³e tzn. jest mo¿liwe jego pó�niejsze uruchamianie bez
pomocy komputera � patrz opis konkretnego urz¹dzenia. Natomiast program za-
³adowany do pamiêci RAM jest kasowany z chwil¹ wy³¹czenia napiêcia zasilania
urz¹dzenia. Zalet¹ korzystania bezpo�rednio z pamiêci RAM jest szybszy dostêp.
Uruchamianie z RAM nale¿y jednak traktowaæ jako opcjê testowania programu
przed jego ostatecznym za³adowaniem do ROM.

W przypadku mo¿liwo�ci wpisania do urz¹dzenia wielu programów (MI 1.3.2, ZD100) numer
programu wy�wietlany jest w pasku narzêdziowym.

W pamiêci RAM mo¿e byæ zapisany tylko jeden program. Dlatego te¿ przy wspó³-
pracy z urz¹dzeniami umo¿liwiaj¹cymi wykonywanie podprogramów nie jest
mo¿liwe korzystanie z podprogramów w przypadku wykonywania programu g³ów-
nego z pamiêci RAM.

sprawd� � sprawdzenie poprawno�ci logicznej niektórych funkcji programu;

Komenda umo¿liwiaj¹ca sprawdzenie poprawno�ci logicznej niektórych funkcji programu.
W szczególno�ci wykrywane s¹ nastêpuj¹ce nieprawid³owo�ci mog¹ce mieæ wp³yw na niepo-

prawne dzia³anie programu:
� Brak zdefiniowanego podzia³u � mo¿e spowodowaæ niepoprawn¹ pracê w przypadku gdy

ustalony podzia³ domy�lny nie jest zgodny z ustawieniami sterownika. Podzia³ nie wystêpuje
w przypadku zadajnika ZD100, generuj¹cego tylko sygna³y zegara i kierunku.

� Brak definicji prêdko�ci startowej.
� Brak definicji prêdko�ci maksymalnej.
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� Niepoprawne warto�ci prêdko�ci maksymalnej, startowej lub przyspieszenia
np.  Prêdko�æ maksymalna = 0 ; Prêdko�æ startowa > Prêdko�æ maksymalna;

� Zbyt du¿a warto�æ przyspieszenia tzn.
(Prêdko�æ maksymalna � Prêdko�æ startowa) < przyspieszenie;

� Brak komend ruchu � silnik nie wykona ¿adnego ruchu.
� Brak zerowania licznika pozycji przy jednoczesnym wykorzystywaniu funkcji szukania pozycji.

Komunikaty wy�wietlane s¹ w oknie informacyjnym
pomoc programu � podstawowe informacje dotycz¹ce dzia³ania programu;
o programie � podaje numer wersji programu.

1.2 Okno programu
Zawiera instrukcje tworzonego programu. W kolejno�ci: numer linii, opis instrukcji, komenda
w formacie docelowym (patrz rys. na poprzedniej stronie).

Uwaga: nowa instrukcja dopisywana jest przed aktualnie pod�wietlon¹.

Do edycji pod�wietlonej linii s³u¿y przycisk 
a do jej kasowania klawisz 

Dopisanie nowej instrukcji nie zmienia pozosta³ych. Jest to istotne w przypadku instrukcji
skoków � nie s¹ one uaktualniane. Wymaga to uaktualnienia parametrów zale¿nych od pozycji
wcze�niej edytowanych komend. Wyj¹tkiem od regu³y jest komenda Podzia³ , która spowoduje
korekcjê nastêpuj¹cych po niej instrukcji ruchu (instrukcje skoku s¹ aktualizowane).

1.3 Okno informacyjne
W oknie tym wy�wietlane s¹ komunikaty programu:

Dla komend przesy³ania lub uruchamiania � komunikaty o poprawno�ci b¹d� b³êdach
w formacie: <adres_sterownika> informacja
Dla komendy sprawdzenia sk³adni informacje o potencjalnych b³êdach.

Komunikaty mo¿na skasowaæ przy pomocy ikony 

Uwaga: niektóre funkcje i komendy zmieniaj¹ siê lub nie wystêpuj¹, w zale¿no�ci
od przy³¹czonego i zadeklarowanego w ustawieniach programu (pkt. 1.4) urz¹-
dzenia. Nieaktywne w danej konfiguracji funkcje wy�wietlane s¹ �na szaro�.
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1.4 Ustawienia  

Port szeregowy � numer portu szeregowego , do którego pod³¹czony jest indekser.
Typ sterownika � lista wyboru typu pod³¹czonego urz¹dzenia .

Uwaga: Indekser MI 1.3.2 figuruje w wykazie obs³ugiwanych sterowników pro-
gramu WINSMC w wersji 1.50, pod starszym oznaczeniem ZL1.

Adres � ka¿de urz¹dzenie musi mieæ w³asny wewnêtrzny adres identyfikuj¹cy. Ustawienie
poprawnej jego warto�ci warunkuje poprawno�æ komunikacji.

Czytaj � odczytanie adresu urz¹dzenia.

Zapisu lub odczytu adresu urz¹dzenia mo¿na dokonaæ tylko w przypadku gdy
do linii transmisyjnej RS485 pod³¹czone jest wy³¹cznie jedno urz¹dzenie.

Zapisz � przypisanie urz¹dzeniu adresu zapisanego w oknie adresu.

Silnik:
Liczba kroków na obrót przy podziale 1/1 � liczba kroków jak¹ musi wykonaæ silnik by uzyskaæ

pe³en obrót w podziale 1/1 � cecha konkretnego typu silnika.
Podzia³ domy�lny � domy�lne ustawienie podzia³u w sterowniku � najczê�ciej ustawiane

zworami. Zaleca siê by ustawienie to odpowiada³o podzia³owi stosowanemu w chwili
uruchamiania programu z uwagi na ograniczenia zmiany podzia³u �w locie�.

Jednostki � jednostki, w których opisywane bêd¹ komendy ruchu silnika.
kroki � pod pojêciem kroku rozumiemy pojedyncze przesuniêcie wirnika silnika pod wp³ywem

podania impulsu zegarowego na wej�cie sterownika. Fizyczna wielko�æ kroku zale¿y od
aktualnego podzia³u w jakim pracuje sterownik. Zak³adaj¹c, ¿e silnik wykonuje 200 kroków
na pe³en obrót w podziale 1/1 to w podziale 1/2 wykona 400 kroków na obrót, w podziale
1/4 800, 1/8 1600 itd. Jest to o tyle istotne, i¿ w przypadku korzystania z jednostek kroki
fizyczny efekt komend ruchu zale¿y od podzia³u np. Sta³a prêdko�æ 200 kroków/s oznacza
w podziale 1/1 jeden obrót/s , za� w podziale 1/2 pó³ obrotu/s.
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obroty � jednostk¹ jest obrót silnika wg parametrów z sekcji silnik.
cale , cm � jednostka liniowa wg schematu dystans/obrót tzn. jaka jest pokonywana odle-

g³o�æ w podczas jednego obrotu silnika.

Przy korzystaniu z jednostek obroty, cale, cm fizyczny efekt komend nie zale¿y od
podzia³u tzn. Sta³a prêdko�æ 1 obrót/s oznacza 1 obrót/s w ka¿dym zastosowanym
podziale � program automatycznie przelicza warto�ci wg stosowanego podzia³u.

2 Komendy programu sterowania

2.1 Komendy sterowania
Komendy sterowania dzielimy na trzy zasadnicze grupy:

Komendy steruj¹ce programu � instrukcje niezwi¹zane bezpo�rednio z ruchem silnika, umo¿li-
wiaj¹ce poruszanie siê po programie, kontroluj¹ce dostêpne porty wej�cia/wyj�cia itp.

Czekaj � czekaj okre�lony czas;
Skocz � skok bezwarunkowy;
Skocz je�li � skok warunkowy;
Ustaw wyj�cie � kontrola dostêpnych portów wyj�ciowych;
Zeruj pozycjê � zerowanie licznika pozycji;
Wywo³aj � wywo³aj podprogram � w przypadku sterownika ZD100

Uwaga: Komendy wywo³ania mo¿na stosowaæ tylko w programie g³ównym.
Podprogramy nie mog¹ wywo³ywaæ kolejnych podprogramów.

Koniec � koniec programu;

2.2 Komendy definiuj¹ce � instrukcje definiuj¹ce parametry ruchu silnika

Uwaga! Komendy definiuj¹ce powinny znale�æ siê na pocz¹tku ka¿dego
programu!

Podzia³ � ustalenie podzia³u krokowego;
Prêdko�æ startowa, prêdko�æ maksymalna, przyspieszenie � parametry wg definiuj¹ce

rozpoczêcie ruchu, ruch, hamowanie silnika.

Komendy ruchu � komendy bezpo�rednio oddzia³ywuj¹ce na ruch silnika:
Sta³a prêdko�æ � ruch ze sta³¹ zadan¹ prêdko�ci¹ w krokach/s lub obr./s;
Znajd� HOME � szukaj punktu odniesienia HOME;
Znajd� pozycjê � przesuñ silnik do zadanej pozycji.
Hamuj � hamuj silnik poruszaj¹cy siê ze sta³¹ prêdko�ci¹.

2.3 Podzia³ � komenda definiuj¹ca
Standardowo silnik wykonuje n kroków na obrót (tzw. pe³ny krok� podzia³ 1/1). Zawansowane
sterowniki silników krokowych umo¿liwiaj¹ zastosowanie techniki podzia³u kroku na mikrokroki.
Przy podziale 1/2 silnik wykona 2*n kroków (mikrokroków) na obrót. Przy 1/4 � 4*n kroków itd.
Stosowanie mikrokroku powoduje p³ynniejszy i dok³adniejszy ruch silnika. Mo¿liwa g³êboko�æ
podzia³u zale¿y od typu zastosowanego sterownika.
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Komenda podzia³ wprowadza sterownik w odpowiedni tryb mikrokroku. Ma to istotne znaczenie
dla definicji d³ugo�ci kroku oraz pozycji.

Ogólnie:
dla podzia³u 1/n fizyczna wielko�æ wykonywanego kroku jest n razy mniejsza ni¿ dla 1/1.
Dla silnika o 200 krokach/s dla podzia³u 1/1:

<..>
<k> Podzia³ 1/1
<k+1> Sta³a prêdko�æ 200 kroków/s � jeden obrót na sekundê
<..>
<m.> Podzia³ 1/2
<m.+1> Sta³a prêdko�æ 200 kroków/s � pó³ obrotu na sekundê

Zmiana podzia³u w czasie dzia³ania programu:
Przy zmianie podzia³u nale¿y braæ pod uwagê fakt, i¿ natychmiastowa zmiana podzia³u nie za-

wsze jest mo¿liwa.
Dla poni¿szego programu:

<> Podzia³ 1/4
...
<> Zeruj pozycjê
<> Podzia³ 1/2
<> Znajd� pozycjê 100

Wed³ug za³o¿eñ silnik powinien wykonaæ 100 mikrokroków w podziale 1/2. Jednak zmiany po-
dzia³u sterownik mo¿e dokonaæ tylko po zakoñczeniu pe³nego cyklu kroków dla danego podzia³u.
Dla 1/1 wynosi on 4 kroki, dla 1/2 8 kroków, 1/4 16 kroków itd. Gdy w powy¿szym programie silnik
zakoñczy³ ruch po 2 mikrokroku w podziale 1/4 musi wykonaæ jeszcze 14 kroków zanim zmieni siê
podzia³ na 1/2. Zatem wykona on 14 mikrokroków w podziale 1/4 i 86 w podziale 1/2 co je�li chodzi
o fizyczne przemieszczenie nie jest równoznaczne.

2.4 Prêdko�æ startowa, maksymalna, przyspieszenie � komendy definiuj¹ce

Uwaga! Komendy definiuj¹ce powinny znale�æ siê na pocz¹tku ka¿dego programu!

Komendy definiuj¹ce ustalaj¹ podstawowe parametry ruchu silnika:
Prêdko�æ startowa � ka¿dy ruch silnika (komendy Znajd� pozycjê, Znajd� HOME, Sta³a

prêdko�æ) zaczynaj¹ siê od prêdko�ci startowej (pierwszy krok).

Prêdko�æ startowa mo¿e wynosiæ 0. W takim przypadku silnik rozpêdza siê
liniowo od 0 do prêdko�ci maksymalnej (lub sta³ej).

Prêdko�æ maksymalna � ruch silnika podczas wykonywania komend typu znajd� odbywa siê
z prêdko�ci¹ zdefiniowan¹ jako maksymalna.

Przyspieszenie � liczba kroków, w których silnik rozpêdza siê od prêdko�ci startowej do
maksymalnej (lub zadanej sta³ej prêdko�ci) oraz hamuje od prêdko�ci maksymalnej
(sta³ej) do startowej.
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Wykresy ruchu
� Dla komendy Znajd� pozycjê

� Dla komendy Sta³a prêdko�æ

� Dla komendy Znajd� HOME

2.5 Czekaj � komenda steruj¹ca
Komenda powoduj¹ca zw³okê czasow¹ o okre�lonej warto�ci. Ruch silnika pozostaje taki jaki zosta³
okre�lony poprzedzaj¹cymi komendami. Program przechodzi do wykonywania nastêpnej komendy
dopiero po up³ywie zadanego czasu. Jednostk¹ ustawiania czasu jest 0,1 s (czekaj 10 oznacza 1s)

2.6 Skocz � komenda steruj¹ca
Skok bezwarunkowy do okre�lonej linii. Umo¿liwia tworzenie pêtli programowych.

<..>
<3>
....
<..> skocz do 3 linii � skok do 3 linii

2.7 Skocz je�li � komenda steruj¹ca
Skok warunkowy. Wykonanie skoku do okre�lonej linii programu pod warunkiem istnienia zdefinio-
wanego stanu logicznego na porcie wej�ciowym urz¹dzenia. Liczba portów wej�ciowych zale¿y od
typu pod³¹czonego urz¹dzenia. Instrukcja umo¿liwia tworzenie rozga³êzieñ programowych reaguj¹-
cych na sygna³y zewnêtrzne.

prêdko�æ maksymalna lub sta³a

pozycja startowa HOME (sygna³ wej�ciowy na porcie HOME zatrzymuje silnik)

prêdko�æ startowa
prz

ysp
ies

zan
ie

prêdko�æ maksymalna

pozycja startowa pozycja docelowa

prêdko�æ startowa
prz

ysp
ies

zan
ie hamowanie

prêdko�æ maksymalna

pozycja startowa

prêdko�æ startowa

sta³a prêdko�æ
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<..>
<3> ....
...
<6> Skocz do linii 3 je�li PORT 0 ON � je�li PORT 0 jest w stanie ON

�0� skocz do linii 3, je�li jest OFF �1� id� dalej do linii 7
<7>

Warunek sprawdzany jest jednokrotnie tzn. nie ma oczekiwania na jego spe³nienie.

2.8 Ustaw wyj�cie � komenda steruj¹ca
Komenda umo¿liwiaj¹ca ustawianie zadanych warto�ci na wyj�ciach urz¹dzenia. Liczba i tryby pra-
cy wyj�æ zale¿¹ od typu pod³¹czonego urz¹dzenia.

<..>
<..> Ustaw wyj�cie OUT 1 � LOW �0� � ustaw wyj�cie OUT 1 w stan

niski �0�
<..>

2.9 Wywo³aj � komenda steruj¹ca
Do indeksera MI 1.3.2 mo¿emy zapisaæ 9 ró¿nych programów. Mog¹ one byæ uruchamiane jako
osobne programy lub te¿ traktowane jako podprogramy dla jednego programu uznanego za g³ówny.

Program 2:
<0> Ustaw wyj�cie OUT 1 � LOW �0�
<1> Koniec
Program 1:
<..>
<..> Wywo³aj program2
<..>

Uwaga: Komendy wywo³ania mo¿na stosowaæ tylko w programie g³ównym.
Podprogramy nie mog¹ wywo³ywaæ kolejnych podprogramów.

2.10 Zeruj pozycjê � komenda steruj¹ca
Zerowanie licznika pozycji tj. przypisane mu warto�ci 0.

W przypadku korzystania z komendy Znajd� pozycjê zerowanie pozycji musi zostaæ przynajmniej
raz wykonane w celu ustalenia warto�ci pocz¹tkowej licznika (punktu odniesienia).

2.11 Koniec � komenda steruj¹ca
Koniec dzia³ania programu. Silnik zostaje zatrzymany. W przypadku uruchamiania programu z kom-
putera zwracana warto�æ pojawia siê w oknie informacyjnym. Umo¿liwia to identyfikacjê punktu
zakoñczenia programu.

Osi¹gniêcie instrukcji Koniec nie powoduje rozpoczêcia dzia³ania programu od pocz¹tku. Je�li
chcemy wykonywaæ program cyklicznie nale¿y u¿yæ instrukcji skoku bezwarunkowego.

Jednokrotne wykonanie:
<2 >
...
<10> Koniec � zwróæ 1 � po osi¹gniêciu linii 10 program przestanie

dzia³aæ
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Wielokrotne wykonanie:

<2>
...
<9> skocz do linii 2 � wstawiamy pêtlê � program bêdzie wykonywa-

ny cyklicznie
<10> Koniec zwróæ 1

2.12 Ustaw licznik, Skocz je�li licznik � komendy steruj¹ce
Licznik programowy umo¿liwia wykonanie okre�lonej liczby pêtli programowych.
Komenda ustaw licznik wpisuje warto�æ pocz¹tkow¹ licznika.
Komenda skocz je�li licznik zmniejsza zawarto�æ licznika o 1 (pod warunkiem, ¿e licznik > 0) i je�li
licznik przyjmie warto�æ ró¿n¹ od 0 nastêpuje skok do okre�lonej linii.

...
<10> Ustaw licznik na warto�æ 10
<11>
...
<n> Skocz je�li licznik !=0 do linii 11
<n+1>
...

Program wykona 10 razy pêtlê programow¹ od linii 11 do n. Nastêpnie przejdzie do linii n+1;

2.13 Sta³a prêdko�æ � komenda ruchu
Rozpêdzenie silnika do zadanej prêdko�ci. Silnik bêdzie pozostawa³ w ruchu a¿ do komendy hamuj
(ewentualnie znajd� pozycjê lub HOME)

Kolejna instrukcja sta³a prêdko�æ dla silnika bêd¹cego w ruchu spowoduje odpowiednie zwiêk-
szenie lub zmniejszenie prêdko�ci równie¿ zgodnie ze zdefiniowanym przyspieszeniem.

<..>
<..> Sta³a prêdko�æ 200 kroków/s � nast¹pi rozpêdzenie silnika do

prêdko�ci 200 kroków/s. Po osi¹gniêciu w/w prêdko�ci program
przechodzi do wykonywania nastêpnej komendy.

<..>

sta³a prêdko�æ

pozycja startowa

prêdko�æ startowa
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2.14 Znajd� HOME � komenda ruchu
Wprowadzenie silnika w ruch, który bêdzie trwa³ tak d³ugo a¿ osi¹gniemy pkt HOME tj. stan logiczny
ON na dedykowanym porcie wej�ciowym indeksera. Parametrem jest prêdko�æ i kierunek ruchu.

Uaktywnienie wej�cia HOME powoduje natychmiastowe zatrzymanie silnika.

Program przechodzi do wykonywania nastêpnej instrukcji dopiero po osi¹gniêciu punktu HOME.
Komenda oczekuje na spe³nienie warunku.

Uwaga: sygna³ HOME s³u¿y do ustalenia punktu odniesienia dla wszelkich
ruchów na obiekcie (�zero� na osi wspó³rzêdnych). Dok³adno�æ jego podawania
(z obu kierunków) rzutuje na dok³adno�æ uzyskiwanych ruchów.

2.15 Znajd� pozycjê � komenda ruchu
Pozycja
Po³o¿enie silnika mo¿e byæ identyfikowane za pomoc¹ licznika pozycji. Jest to wewnêtrzny licznik,
którego warto�æ jest zwiêkszana lub zmniejszana (w zale¿no�ci od kierunku obrotu silnika) co ka¿dy
krok (mikrokrok).

Oznacza to, i¿ zastosowany podzia³ krokowy ma wp³yw na fizyczne odwzorowanie pozycji np.
Pozycja = 10 dla podzia³u 1/1 odpowiada fizycznie Pozycja=20 dla podzia³ 1/2.
<> Zeruj licznik pozycji
<> Podzia³ 1/1
<> Znajd� pozycjê 200 kroków � silnik wykona jeden obrót
<> Zeruj licznik pozycji
<> Podzia³ 1/2
<> Znajd� pozycjê 200 kroków � silnik wykona pó³ obrotu

Licznik ma pojemno�æ ± 7340031 i ma charakter cykliczny tj.
7340031+1 = �7340031
�7340031�1 = 7340031

sta³a prêdko�æ

pozycja startowa

prêdko�æ startowa

HOME (sygna³ wej�ciowy na porcie HOME zatrzymuje silnik)

port
HOME

b³¹d sygna³u HOME

0
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Komenda powoduje wprawienie silnika w ruch i przemieszczenie do zadanej pozycji. W zale¿no�ci
od aktualnego po³o¿enia sterownik automatycznie wybierze kierunek obrotów � wg krótszej drogi.

Po osi¹gniêciu zadanej pozycji silnik zatrzymuje siê.

Poni¿sze wykresy przedstawiaj¹ mo¿liwe przypadki dochodzenia do pozycji docelowej:

� Pozycja docelowa � pozycja startowa > 2* przyspieszenie:

� Pozycja docelowa � pozycja startowa < przyspieszenie:

� Pozycja docelowa � pozycja startowa < 2* przyspieszenie:

Program przechodzi do nastêpnej instrukcji dopiero po wyhamowaniu tj. zatrzymaniu silnika.

2.16 Hamuj � komenda ruchu
Hamowanie silnika wg zdefiniowanych parametrów. Komenda ma sens jedynie wtedy gdy silnik
zosta³ uprzednio wprawiony w ruch komend¹ Sta³a prêdko�æ.

Program przechodzi do nastêpnej instrukcji dopiero po wyhamowaniu tj. zatrzymaniu silnika.

prêdko�æ maksymalna

pozycja startowa pozycja docelowa

prêdko�æ startowa
prz

ysp
ies

zan
ie

prêdko�æ maksymalna

pozycja startowa pozycja docelowa

prêdko�æ startowaprz
ysp

ies
zan

ie hamowanie

sta³a prêdko�æ

pozycja docelowa

prêdko�æ startowa

hamowanie

prêdko�æ maksymalna

pozycja startowa pozycja docelowa

prêdko�æ startowa
prz

ysp
ies

zan
ie hamowanie
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3 Przyk³ady
Program 1 (smc2.smc)

Silnik cyklicznie co 2 sekundy wykonuje ruch w prawo o 200
kroków w podziale 1/4, co odpowiada 1/4 pe³nego obrotu (sil-
nik o parametrze 200 kroków na obrót przy pe³nym podziale).
Jednocze�nie ruch silnika sygnalizowany jest niskim stanem
na wyj�ciu OUT 1.

00> Podzia³ 1/4
01> Ustaw wyj�cie OUT 1 � HIGH «1»
02> Prêdko�æ startowa 20.00 krok/s
03> Prêdko�æ maksymalna 1500.00 krok/s
04> Przyspieszenie 25 kroków
05> Zeruj licznik pozycji
06> Ustaw wyj�cie OUT 1 � LOW «0»
07> Znajd� pozycjê 200.00 kroków
08> Ustaw wyj�cie OUT 1 � HIGH «1»
09> Czekaj 20*0.1sek
10> Skocz do 5 linii
11> Koniec � zwróæ 0

Program 2 (smc1.smc)

Modyfikacja programu 1. Silnik cyklicznie co 2 sekundy wykonuje
ruch w prawo lub w lewo o 200 kroków w podziale 1/4, co odpowiada
1/4 pe³nego obrotu w zale¿no�ci od stanu na wej�ciu PORT 1. Ruch
silnika sygnalizowany jest niskim stanem na wyj�ciu OUT 1.
Jednocze�nie sprawdzany jest stan portu wej�ciowego PORT 2.
Podanie stanu ON powoduje zakoñczenie dzia³ania programu.

00> Podzia³ 1/4
01> Ustaw wyj�cie OUT 1 � HIGH «1»
02> Prêdko�æ startowa 20.00 krok/s
03> Prêdko�æ maksymalna 1500.00 krok/s
04> Przyspieszenie 25 kroków
05> Zeruj licznik pozycji
06> Skok do 15 je�li PORT 2 ON
07> Ustaw wyj�cie OUT 1 � LOW «0»
08> Skok do 11 je�li PORT 1 ON
09> Znajd� pozycjê 200.00 kroków
10> Skocz do 12 linii
11> Znajd� pozycjê �200.00 kroków
12> Ustaw wyj�cie OUT 1 � HIGH «1»
13> Czekaj 20*0.1sek
14> Skocz do 5 linii
15> Koniec � zwróæ 0
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3 DANE TECHNICZNE INDEKSERA MI 1.3.2
Nazwa Indekser do sterowników silników krokowych
Typ MI 1.3.2
Zasilanie +7 do 15 VDC
Wymiary 70 x 90 x 68 mm
Mocowanie zatrzask do szyny monterskiej

4 OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI
1 U¿ycie opisywanych urz¹dzeñ w systemach o specjalnym znaczeniu (na przyk³ad medycz-

nych, w pojazdach,  itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeñ, przeciwdzia³aj¹-
cych b³êdom funkcjonowania.

2 Urz¹dzenia musz¹ byæ poprawnie montowane w panelu. Niezastosowanie mo¿e spowodo-
waæ pora¿enie pr¹dem.

3 Nie wolno pod³¹czaæ urz¹dzeñ zewnêtrznych je�li urz¹dzenie jest w³¹czone.
4 Nie nale¿y samodzielnie rozmontowywaæ i dokonywaæ przeróbek urz¹dzenia. W razie

potrzeby prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian mo¿e groziæ pora¿eniem
lub spowodowaæ po¿ar. Powoduje te¿ utratê gwarancji.

5 Niniejsze urz¹dzenia nie mog¹ byæ eksploatowane na wolnym powietrzu. Mog³oby to spowo-
dowaæ pora¿enie pr¹dem i znacznie skróciæ czas poprawnego funkcjonowania urz¹dzenia.

6 Po³¹czeñ zewnêtrznych nale¿y dokonywaæ przewodami ZOAWG, przykrêcaj¹c do z³¹cz
z si³¹ 0,74-0,9 Nm. W przeciwnym razie na skutek niew³a�ciwego kontaktu mo¿e doj�æ do
niepoprawnej pracy lub po¿aru.

7 Przekraczanie zalecanych parametrów pracy mo¿e prowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia lub
po¿aru.

8 Do czyszczenia urz¹dzenia nie wolno stosowaæ �rodków zawieraj¹cych wodê lub oleje.
9 W przypadku konieczno�ci przetransportowania urz¹dzenia (np. w celu dokonania naprawy),

nale¿y zadbaæ o staranne zapakowanie, uniemo¿liwiaj¹ce powstanie szkód.
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Zapraszamy na nasze strony internetowe
w celu zapoznania siê z pe³n¹ ofert¹

nowo�ciami i aktualnymi danymi technicznymi
dotycz¹cymi naszej oferty

Przetworniki optoelektroniczne
Czujniki k¹ta
Czujniki drogi
Czujniki si³y

Czujniki ci�nienia
Inklinometry

Manipulatory i trackballe
Elementy konstrukcyjne z tworzywa dla elektroniki

Z³¹cza i systemy specjalistycznych z³¹cz
Drukarki OEM do zabudowy

Rezystory precyzyjne i ultraprecyzyjne
Silniki pr¹du sta³ego
Serwowzmacniacze

Sprzêg³a
Kompletny osprzêt silników

Silniki krokowe
Sterowniki silników krokowych

Karty motion
Zasilacze, Indeksery

PPH WObit � mgr in¿. Witold Ober
61-474 Poznañ, ul. Gruszkowa 4
tel. 061 8350 620, �621, fax 8350 704
wobit@wobit.com.pl, www.wobit.com.pl

www.silniki.pl, www.silniki.com, www.czujniki.pl

www.silniki.pl, www.silniki.com, www.czujniki.pl


