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Dziękujemy za wybór naszego produktu! 
 
Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłowa obsługę i poprawna eksploatacje opisywanego urządzenia. 

 
 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostały z najwyższa uwaga przez naszych specjalistów i służą jako opis produktu 
bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w rozumieniu prawa handlowego. Na podstawie przedstawionych informacji nie należy 
wnioskować o określonych cechach lub przydatności produktu do konkretnego zastosowania.  
Informacje te nie zwalniają użytkownika z obowiązku poddania produktu własnej ocenie i sprawdzenia jego właściwości. Zastrzegamy sobie 
możliwość zmiany parametrów produktów bez powiadomienia. 

 
 

 Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i stosowanie sie do zawartych w niej zaleceń 

 Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące znaki: 

 

 

UWAGA!  
Niedostosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia  
albo utrudnić posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem. 
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1. Zasady bezpieczeństwa i montażu 

1.1. Zasady bezpieczeństwa 

 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi; 

 Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie 
przewody zostały podłączone prawidłowo; 

 Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia  
(np.: napięcie zasilania, temperatura, maksymalny pobór prądu); 

 Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji przyłączeń przewodów, należy wyłączyć 
napięcie zasilania. 

1.2. Zalecenia montażowe 

W środowiskach o poziomie zakłóceń, które nie są znane, zaleca się stosowanie 
następujących środków zapobiegających ewentualnemu zakłócaniu pracy urządzenia: 
 

 Uziemiać lub zerować metalowe szyny, na których montowane są przyrządy;  

 Nie zasilać urządzenia z tych samych linii, co urządzenia dużej mocy bez 
odpowiednich filtrów sieciowych; 

 Stosować ekranowanie przewodów zasilających, czujnikowych i sygnałowych, przy 
czym uziemienie dla ekranu powinno być podłączane tylko z jednej strony, jak 
najbliżej urządzenia; 

 Dla zasilania silnika stosować skręcane parami przewody, oraz jeśli to możliwe 
stosować koralik ferrytowy zakładany na przewód; 

 Unikać prowadzenia przewodów sterujących (sygnałowych) równolegle lub w bliskim 
sąsiedztwie do przewodów energetycznych i zasilających; 

 Unikać bliskości urządzeń generujących duży poziom zakłóceń elektromagnetycznych 
i/lub impulsowych (obciążeń wysokiej mocy, obciążeń z fazowa lub grupowa 
regulacja mocy). 
 

2. Opis urządzenia 

2.1. Przeznaczenie 

Mikroindekser MI389 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do zadawania trajektorii 
ruchu dla 3 silników krokowych poprzez dowolny sterownik mocy.  
Urządzenie jest przydatne, wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność cyklicznego wykonania 
skomplikowanych i powtarzalnych sekwencji ruchów o wielu parametrach (np.: pozycja, 
prędkość, …) z rozpędzaniem i kontrolowanym zatrzymaniem silnika. 

Dołączone do urządzenia oprogramowanie PC, komunikujące się poprzez łącze USB, pozwala 
na proste i intuicyjne zaprogramowanie trajektorii ruchu dla 3 silników krokowych. Program 
umożliwia również podgląd aktualnych parametrów silników, stanów wejść i wyjść, oraz 
sterowanie w czasie rzeczywistym. 
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Po zaprogramowaniu urządzenie może działać niezależnie – bez komputera PC. 

2.2. Właściwości 

 Zasilanie 10…36 VDC; 

 Możliwość zasilania z portu USB 

 Współpraca ze sterownikami silników krokowych – wyjścia CKL i DIR dla każdego ze 
sterowników oraz wspólne wyjście ENABLE, w standardzie TTL; 

 2 optoizolowane wejścia specjalizowane: RUN i  STOP;  

 6 optoizolowanych wejść ogólnego przeznaczenia; 

 3 x 2 wejścia czujników krańcowych;  

 7 wyjść tranzystorowych typu OC oraz 2 wyjścia przekaźnikowe; 

 Wskaźniki LED sygnalizujące zasilanie, oraz stany pracy urządzenia;  

 Nieulotna pamięć programu – maksymalnie 999 komend; 

 Transmisja USB; 

 Zasilanie i sygnały sterujące na listwach rozłącznych ze złączami śrubowymi; 

 Obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN. 
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2.3. Opis złącz 

 
Rysunek 1. Panel przedni 

 
 Nazwa Kolor Opis 

1 PROGRAM Zielony Dioda aktywna przy odtwarzaniu programu z pamięci wewnętrznej 

2 ENABLE Zielony Dioda aktywna przy aktywnym sygnale ENABLE 

3 TRANSMISJA Zielony Dioda aktywna w trakcje transmisji danych z komputerem PC 

4 UPLOAD/ERROR Zółty Dioda aktywna przy aktualizacji oprogramowania  
Dioda aktywna przy załączonej krańcówce - mruga 

5 POWER Czerwony Dioda sygnalizująca zasilanie 
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Rysunek 2. Opis złączy 

 

 Nazwa Opis 

Z1 USB Złącze USB do podłączenia z komputerem PC 

Z2, Z4, Z12 GND Masa zasilania sterownika 

Z3 V+ Zasilanie sterownika 

Z5 - Z11 OUT 1 … 7 Wyjścia ogólnego przeznaczenia typu OC 

Z13 ENABLE Sygnał zezwolenia ENABLE dla sterowników silników krokowych w standardzie 
TTL;  
aktywny - stan wysoki (+5V) 

Z14, Z16, Z18 CLK 1 … 3 Sygnał taktujący CLK dla sterowników silników krokowych w standardzie TTL 

Z15, Z17, Z19 DIR 1 … 3 Sygnał kierunku DIR dla sterowników silników krokowych w standardzie TTL; 
Kierunek lewo – stan wysoki (+5V) 

Z20, Z23 P1 … 2   NC  Wyjście przekaźnika 1 i 2 – normalnie zamknięte 

Z21, Z24 P1 … 2   COM  Wyjście przekaźnika 1 i 2 – wspólne 

Z22, Z25 P1 … 2   NO Wyjście przekaźnika 1 i 2 – normalnie otwarte 

Z26, Z28, Z30 RF M1 … 3R Wejście prawego czujnika krańcowego dla silników 1, 2 oraz 3 

Z27, Z29, Z31 RF M1 … 3L Wejście lewego czujnika krańcowego dla silników 1, 2 oraz 3 

Z32 – Z37 IN 1 … 6 Wejścia optoizolowane ogólnego przeznaczenia; aktywne – stan wysoki 

Z38 RUN Wejście specjalizowane, optoizolowane – uruchomienie programu z pamięci 
wewnętrznej; aktywne – stan wysoki 

Z39 STOP Wejście specjalizowane, optoizolowane – zatrzymanie programu z pamięci 
wewnętrznej; aktywne – stan wysoki 

Z40, Z41 GND O Masa optoizolacji 

2.4. Opis poszczególnych wyprowadzeń 

Złącze USB 

Mikroindekser MI 389 został wyposaży w złącze USB. Podłączenie urządzenia do sterownika 
odbywa się przy pomocy standardowego kabla A – B.  Dzięki łączności z komputerem PC 
możliwe jest programowanie trajektorii, sterowanie silnikami oraz wyjściami w czasie 
rzeczywistym, a także pogląd prędkości, położenia silników, stanu wejść i wyjść.  

Po zaprogramowaniu Mikroindekser może pracować bez podłączania do komputera, czyli 
jako niezależne urządzenie sterujące. 
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Rysunek 3. Podłączenie urządzenia do komputera PC 

 

 

UWAGA!  
Do podłączenia mikroindeksera do komputera PC należy stosować kabel nie dłuższy niż 2 [m]. 
Zastosowanie dłuższego kabla może powodować błędy w transmisji i uniemożliwić prawidłowe 
działanie urządzenia.   

 

Zasilanie 

Mikroindekser powinien być zasilany ze stabilizowanego zasilacza o napięciu wyjściowym  
w zakresie od 10 VDC do 36 VDC.  

Urządzenie ma możliwość zasilania bezpośrednio z portu USB komputera PC. Jednakże ze 
względu na ograniczoną wydajność prądową złącza USB zaleca się wykorzystywanie tej opcji 
zasilania jedynie przy testach i programowaniu. 

 
Rysunek 4. Podłączenie zasilania do urządzenia 

 

 

UWAGA!  
Odwrotna polaryzacja lub przekroczenie maksymalnego napięcia zasilania może spowodować 
uszkodzenie urządzenia.  

  

 

Wyjścia ogólnego przeznaczenia typu OC 

Mikroindekser posiada siedem wyjść ogólnego przeznaczenia typu OC. Posiadają one 
wspólną masę z zasilaniem urządzenia. Na rysunku przedstawiono budowę wewnętrzną 
wyjścia.  
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Rysunek 5. Podłączenie wyjść typu OC 

 

Wyjścia na sterowniki silników krokowych 

Urządzenie umożliwia niezależne sterowanie trzema silnikami krokowymi przy użyciu 
odpowiednich sterowników. Każdemu sterownikowi przyporządkowano odpowiednie linie 
sterujące – kroku (CLK) oraz kierunku (DIR). Wyjście zezwolenia do sterowników (ENABLE) 
jest wspólne dla wszystkich trzech sterowników. Do prawidłowego działania konieczne jest 
połączenie mas sygnałowych wszystkich urządzeń. 

 
Rysunek 6. Podłączenie sterowników silników krokowych 

 

Wyjścia przekaźnikowe 

Mikroindekser posiada dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe P1 oraz P2 ogólnego 
przeznaczenia, o małej obciążalności styków, sterowane programowo. Budowę wewnętrzną 
wyjść przekaźnikowych przedstawia rysunek. 

  
Rysunek 7. Wejścia przekaźnikowe 

 
 
 

Wejścia czujników krańcowych 

Każdemu z silników zostały przyporządkowane dwa wejścia czujników krańcowych, 
aktywowane pojawieniem się stanu wysokiego na złączu.  
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Rysunek 8. Podłączenie czujników krańcowych 

 
Nazwa Opis Uwagi 

RF M1L 
RF M2L 
RF M3L 

Wejście lewego 
czujnika krańcowego 

Aktywacja lewego czujnika w przypadku ruchu silnika w lewo powoduje 
zatrzymanie silnika. Ruch może być kontynuowany dopiero po zmianie kierunku 
ruchu silnika lub zdjęcia stanu wysokiego z wejścia stanu czujnika. 

Wejście służy również do wykrywania pozycji HOME. 

RF M1R 
RF M2R 
RF M3R 

Wejście prawego 
czujnika krańcowego 

Aktywacja prawego czujnika w przypadku ruchu silnika w prawo powoduje 
zatrzymanie silnika. Ruch może być kontynuowany dopiero po zmianie kierunku 
ruchu silnika lub zdjęcia stanu wysokiego z wejścia stanu czujnika. 

 

 

 
UWAGA!  
Zadziałanie czujnika krańcowego powoduje natychmiastowe zatrzymanie silnika, bez 
hamowania, co może doprowadzić do zgubienia kroku, a tym samym utraty aktualnej pozycji. 
Tym samym zostaje zatrzymane działanie programu, chyba że czujnik jest wykorzystywany do 
wykrywania pozycji HOME. Konieczne wtedy jest ponowne uruchomienie programu. 

 

Wejścia ogólnego przeznaczenia 

Mikroindekser posiada sześć optoizolowanych wejść ogólnego przeznaczenia. Za ich pomocą 
szczególnie łatwo można uzyskać skomplikowane sekwencje z udziałem pętli i operacji 
warunkowych, zależnych od stanu wybranych wejść. 
 

 
Rysunek 9. Wejścia optoizolowane ogólnego przeznaczenia 

 
 

Wejścia specjalizowane 

Optoizolowane wejścia specjalizowane RUN i STOP służą odpowiednio do uruchamiania  
i zatrzymywania programu zapisywanego w pamięci wewnętrznej mikroindeksera. Sygnały 
aktywowane są stanem wysokim. 
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Rysunek 7. Wejścia specjalizowane - sterujące 

 
 

Nazwa Opis Uwagi 

RUN Wejście RUN Pojawienie się stanu wysokiego na wejściu, przez minimum 15 [µs], powoduje 
uruchomienie programu zapisanego w pamięci wewnętrznej programu. Za każdym razem 
program rozpoczynany jest od pierwszego rozkazu. 
Mikroindekser reaguje na sygnał RUN wyłącznie w przypadku nieaktywnego wejścia 
specjalizowanego STOP.  

STOP Wejście STOP Stan wysoki na wejściu, przez minimum 15 [µs],  powoduje natychmiastowe zatrzymanie 
programu bez względu na stan pozostałych wejść (w tym również wejście RUN). Dodatkowo 
sygnał zezwolenia dla sterowników silników krokowych ENABLE zostaje zdjęty. Pozostałe 
wejścia pozostają bez zmian.  

 

2.5. Parametry 
 

Nazwa Opis Parametry 

V+ Zasilanie 10 … 36VDC 

GND Masa zasilania  

OUT 1 … 7 Wyjścia typu OC 0,5 A / 40 VDC 

P1 … 2  
 

Wyjścia przekaźnikowe 2 A  / 30 VDC 
1 A / 125 VAC 

CLK 
DIR 
ENABLE 

Wyjścia specjalizowane do sterowników silników 
krokowych (wyjście zegarowe, kierunku, zezwolenia) 

Standard TTL 

RF 1 … 3 L 
RF 1 … 3 R 

Wejścia optoizolowane czujników krańcowych 5 … 30 VDC  
(stan niski – maksymalnie 1 V)  

IN 1 … 6 Wejścia optoizolowane ogólnego przeznaczenia 5 … 30 VDC  
(stan niski – maksymalnie 1 V) 

RUN 
STOP 

Wejścia specjalizowane 5 … 30 VDC  
(stan niski – maksymalnie 1 V) 

GND O Masa optoizolacji  

 
 
 

 

 
UWAGA!  
Połączenie masy zasilania GND oraz masy optoizolacji GND O  spowoduje utratę własności 
optoizolacji wejść i może doprowadzić do uszkodzenia mikroindeksera w przypadku przepięć 
pojawiających się na wejściach. 

3. Przykład podłączenia mikroindeksera MI389 
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Rysunek przedstawia przykład połączenia Mikroindeksera MI389 z dwoma silnikami 
krokowymi poprzez sterowniki SMC 64. Jako czujniki krańcowe wykorzystano czujniki 
indukcyjne PR08-20DP.  
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4. Program PC 
Oprogramowanie MI389-PC przeznaczone jest do współpracy z Mikroindekserem MI389 
poprzez złącze USB. Zadaniem aplikacji jest wspomaganie programowania trajektorii ruchu 
silników. Dodatkowo program został wyposażony w takie opcje jak sterowanie oraz podgląd 
pracy silników w czasie rzeczywistym.  

Przed przystąpieniem do pracy z programem konieczne jest zainstalowanie odpowiednich 
sterowników. 
 

 

 
UWAGA!  
Najnowsza wersja oprogramowania oraz aktualne sterowniki niezbędne do prawidłowego 
działania aplikacji znajdują się na stronie producenta:  www.wobit.com.pl 

  

3.1. Opis programu  

 
Rysunek 8. Główne okno programu 

 
Numer Nazwa 

1 Okno programu 

2 Pasek narzędzi 

3 Panel sterowania bezpośredniego silnikami i wyjściami 

4 Przycisk awaryjnego zatrzymania silników 

5 Kontrolki informacyjne 

6 Panel komunikatów 

7 Pasek zajętości programu 

8 Panel konfiguracji wejść bezpośrednich 

9 Panel podpowiedzi 

10 Panel programowania 

11 Panel wyboru silników 
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3.2. Pasek narzędzi 

 

 

Rysunek 9. Pasek narzędzi 

 
Nr Nazwa Opis 

1 Nowy plik Polecenie tworzy nowy plik programu. W przypadku, gdy jest aktualnie otwarty inny 
program, istnieje możliwość jego zapisania.  

2 Otwórz plik Polecenie otwiera wcześniej zapisany plik z programem. W przypadku, gdy jest aktualnie 
otwarty inny program, istnieje możliwość jego zapisania. 

3 Zapisz plik Polecenie zapisuje aktualnie otwarty plik pod jego nazwą.  

4 Zapisz plik jako… Polecenia zapisuje plik pod dowolna nazwą. 

5 Drukuj Polecenie drukuje kod programu 

6 Przesuń w dół Polecenie przesuwa komendę programu o jedną pozycje w dół 

7 Przesuń w górę Polecenie przesuwa komendę programu o jedną pozycję w górę   

8 Rozłącz USB Polecenie zamyka połączenie z Mikroindekserem poprzez port USB 

9 Połącz USB Polecenie nawiązuje połączenie z urządzeniem poprzez port USB  

10 Zapisz EEPROM Polecenie zapisuje program do wewnętrznej pamięci Mikroindeksera 

11 Odczytaj EEPROM Polecenie odczytuje program z pamięci wewnętrznej urządzenia. W przypadku, gdy jest 
aktualnie otwarty inny program, istnieje możliwość jego zapisania. 

12 Zatrzymaj program  Polecenie zatrzymuje wykonywanie programu zapisanego w pamięci wewnętrznej 
Mikroindeksera. Dodatkowo sygnał zezwolenia ENABLE zostaje ustawiony w stan 
nieaktywny. Stan pozostałych wyjść pozostaje bez zmian. 

13 Uruchom program Polecenie rozpoczyna wykonywanie programu z pamięci wewnętrznej Mikroindeksera.  

14 Podgląd USB Polecenie aktywne przy nawiązanym połączeniu - otwiera okno komunikatów USB 

15 Podgląd I/O Polecenie aktywne przy nawiązanym połączeniu - otwiera okno podglądu I/O 

16 Podgląd silników Polecenie aktywne przy nawiązanym połączeniu - otwiera okno podglądu stanów silnika 

17 Pomoc Otwiera okno pomocy do programu 

18 O programie Informacje o programie – producent, wersja oprogramowania 

19 Reset  Polecenie przywraca stan po włączeniu zasilania  

20 Aktualizacja  Polecenie dostępne po podaniu hasła – umożliwia aktualizacje oprogramowania 
Mikroindeksera MI389 

3.3. Przycisk awaryjnego zatrzymania silników 

Przy poprawnie nawiązanym połączeniu z Mikroindekserem MI389 istnieje możliwość 
awaryjnego zatrzymania silników.  Naciśnięcie przycisku powoduje natychmiastowe 
zatrzymanie wszystkich silników bez hamowania, oraz ustawienie sygnału ENABLE w stan 
nieaktywny. Stan wyjść cyfrowych oraz przekaźnikowych pozostaje bez zmian. 
 

 

Rysunek 10. Przycisk awaryjnego zatrzymania silników - STOP 
 

 

 
UWAGA!  
Awaryjne zatrzymanie silników powoduje utratę aktualnej pozycji. W celu dalszej pracy 
koniecznej jest wykonanie bazowania  celu odnalezienia pozycji początkowej. 



 

www.wobit.com.pl Instrukcja obsługi  -MI 389 – 27.11.2014 – v.1.2    str 15 

 

 

3.4. Kontrolki informacyjne 

Program posiada dwie kontrolki informujące o stanie pracy urządzenia. Pierwsza informuje  
o stanie komunikacji programu PC z Mikroindekserem MI389, druga natomiast odzwierciedla 
stan wykonywania programu z pamięci wewnętrznej urządzenia. 
 

 
Rysunek 11. Panel komunikatów 

 
 

Nazwa Opis 
Transmisja USB 

 
Komunikacja USB  nieaktywna – polaczenie nie zostało nawiązane.  

 
Komunikacja USB aktywna - połączenie z urządzeniem zostało nawiązane poprawnie. 

Program 
 

Odtwarzanie programu z pamięci wewnętrznej Mikroindeksera zatrzymane. 

 
Odtwarzanie programu z pamięci wewnętrznej Mikroindeksera w toku. 

3.5. Panel komunikatów 

Okno służy do wyświetlania ostatnich dwóch komunikatów informujących o stanie pracy 
programu.  
 
 

 
Rysunek 12. Panel komunikatów 

 

3.6. Panel podpowiedzi  

Panel podpowiedzi służy do wyświetlania informacji o funkcji przycisku lub kontrolki. Po 
najechaniu kursorem myszki na dany obiekt, w oknie podpowiedzi pojawi się krótka 
informacja na temat jego funkcji. 
 
 

 
Rysunek 13. Panel podpowiedzi 
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3.7. Sterowanie bezpośrednie 

Panel sterowania bezpośredniego służy do ustawiania parametrów silników oraz wyjść  
w czasie rzeczywistym. Funkcje te nie mogą być używane w trakcie odtwarzania programu  
z pamięci wewnętrznej Mikroindeksera. Wszystkie zmiany zostają natychmiast 
wprowadzone do urządzenia. 
 

 

 
UWAGA!  
Zmiana dowolnego parametru (tryb pracy, prędkość minimalna, prędkość maksymalna, 
przyspieszenie maksymalne, prędkość zadana, pozycja zadana) powoduje ustawienie sygnału 
ENABLE w stan aktywny. 
 
Przed ustawieniem pozycji lub prędkości zadanej konieczne jest skonfigurowanie pozostałych 
parametrów (tryb pracy, prędkość minimalna, prędkość maksymalna, przyspieszenie 
maksymalne). W momencie włączenia urządzenia parametry te są wyzerowane, co uniemożliwia 
wykonywanie jakichkolwiek ruchów. 
 

 
Rysunek 14. Sterowanie bezpośrednie  

 
Nr Nazwa Opis 

1 Parametry silników Polecenie otwiera okno konfiguracji parametrów silników i sterowników  

2 Tryb pracy Polecenie ustawia tryb pracy silników (regulacja prędkości, położenia) 

3 Prędkość minimalna Polecenie konfiguruje prędkość minimalna dla silników 

4 Prędkość maksymalna Polecenie konfiguruje prędkość maksymalną dla silników 

5 Przyspieszenie maksymalne Polecenie konfiguruje przyspieszenie maksymalne dla silników 

6 Prędkość zadana Polecenie ustawia prędkość zadaną (tylko w trybie Velocity) 

7 Pozycja zadana Polecenie ustawia pozycję zadaną (tylko w trybie Ramp oraz Soft) 

8 Wyjścia mocy Polecenie umożliwia sterowanie wyjściami 

 
Parametry silników i sterowników 
Program umożliwia niezależne skonfigurowanie każdego z trzech napędów. Pierwszy 
parametr definiuje podział krokowy realizowany przez sterownik silnika krokowego. Drugi 
parametr definiuje liczbę pełnych kroków przypadających na jeden obrót silnika.  

Na przykład dla sterownika z ustawionym podziałem 1/16 kroku i silnika ze skokiem 1,8o należy ustawić następujące parametry: 

 podział kroku        [dotyczy sterownika]     16 

 kroków na obrót   [dotyczy silnika]          200 

 
Rysunek 15.  Panel konfiguracji silników i sterowników 
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Tryb pracy 
Mikroindekser MI389 umożliwia pracę silników w trzech trybach, dwóch trybach regulacji 
położenia oraz jednym trybie regulacji prędkości.  
 

 
Rysunek 16.  Panel konfiguracji silników i sterowników 

 
Nazwa Opis Uwagi 

Ramp 

Tryb regulacji położenia z trapezowym profilem 
rozpędzania oraz hamowania silnika. 

 

 
 

Silnik rozpędza się do prędkości maksymalnej zgodnie 
z ustawionymi parametrami ruchu (profil trapezowy).  
W pobliżu pozycji zadanej silnik rozpoczyna hamowanie 
zatrzymując się dokładnie w pozycji zadanej, bez 
przeregulowania. W przypadku gdy łączny czas rozpędzania 
oraz hamowania przekracza czas potrzebny na osiągnięcie 
danej pozycji, silnik nie osiąga prędkości maksymalnej. 

Soft 

Tryb regulacji położenia  z wygładzonym profilem 
rozpędzania oraz hamowania silnika. 

 

 
 

Zasada działania jest identyczna jak w przypadku trybu 
Ramp, z tą różnicą iż zmiana prędkości jest bardziej 
wygładzona niż w przypadku profilu trapezowego. 

Velocity 

Tryb regulacji prędkości z trapezowym profilem 
rozpędzania oraz hamowania silnika. 

 

 
 

Silnik osiąga prędkość zadaną zgodnie z zadanymi 
parametrami rozpędzania. W przypadku gdy prędkość 
zadana jest większa od prędkości maksymalnej, prędkość 
końcowa silnika nie przekroczy maksymalnej. Każda zmiana 
prędkości realizowana jest z zadanymi parametrami ruchu. 
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Prędkość minimalna 
Parametr ten określa najmniejszą prędkość, która zostanie zastosowana do realizacji zadań 
ruchu. Prędkość minimalna, określana w obrotach na sekundę,  jest to bezpieczna prędkość 
dojazdu silnika do pozycji. Konieczne jest zdefiniowanie tego parametru dla każdego napędu. 
Parametr ten powinien zawsze przyjmować wartości większe od zera. 

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +31234.74  / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek] 

 minimalnie       większe od zera 

 

 
Rysunek 17.  Panel konfiguracji prędkości minimalnej 

 

 

 
UWAGA!  
Podczas deklarowania parametru aplikacja automatycznie uwzględnia podział krokowy. 
Do prawidłowego działania programu konieczne jest zdefiniowanie tego parametru dla danej pary  
silnik - sterownik. 

 
Prędkość maksymalna 
Parametr ten określa największą prędkość, która zostanie zastosowana do realizacji zadań 
ruchu. Prędkość maksymalna, określana w obrotach na sekundę,  jest to górna granica 
prędkości wykorzystywanej do dojazdu silnika do zadanej pozycji. Konieczne jest 
zdefiniowanie tego parametru dla każdego napędu. Parametr ten musi przyjmować wartości 
większe od zera. 

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +31234.74  / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek] 

 minimalnie       większe od zera 

 

 
Rysunek 18.  Panel konfiguracji prędkości maksymalnej 

 

 

 
UWAGA!  
Podczas deklarowania parametru aplikacja automatycznie uwzględnia podział krokowy. 
Do prawidłowego działania programu konieczne jest zdefiniowanie tego parametru dla danej pary  
silnik - sterownik. 
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Przyspieszenie maksymalne 
Parametr ten, określany w obrotach na sekundę do kwadratu, jest to wartość przyspieszenia, 
jakie zastosuje Mikroindekser do osiągnięcia prędkości maksymalnej, docelowej oraz przy 
hamowaniu silnika. Parametr ten musi przyjmować wartości większe od zera.  

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +543263.78 / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek2] 

 minimalnie       większe od zera 

 

 
Rysunek 19.  Panel konfiguracji przyspieszenia maksymalnego 

 

 

 
UWAGA!  
Podczas deklarowania parametru aplikacja automatycznie uwzględnia podział krokowy. 
Do prawidłowego działania programu konieczne jest zdefiniowanie tego parametru dla danej pary  
silnik - sterownik. 
 
 
 
 

 
Prędkość zadana 
Parametr określony w obrotach na sekundę, definiuje prędkość docelową dla danego silnika. 
Dostępny tylko w trybie regulacji prędkości. Parametr ten może przyjmować wartości 
mniejsze oraz większe od zera. Znak definiuje kierunek ruchu. Prędkość zerowa powoduje 
zatrzymanie silnika.  

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +31234.74  / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek] 

 minimalnie        -31234.74  / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek] 

 

 
Rysunek 20.  Panel ustawiania prędkości zadanej 

 

 

 
UWAGA!  
Zmiana parametru spowoduje ruch silnika o ile wszystkie pozostałe nastawy zostały 
wprowadzone poprawnie. 

 
 

 

UWAGA!  
Podczas deklarowania parametru aplikacja automatycznie uwzględnia podział krokowy. 
Do prawidłowego działania programu konieczne jest zdefiniowanie tego parametru dla danej pary  
silnik - sterownik. 
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Pozycja zadana 
Parametr określany w krokach, służy do zadawania docelowej pozycji silnika.  
Dodatkowo program umożliwia zmianę położenia silnika poprzez zmniejszenie (<) oraz 
zwiększenie (>) pozycji o zadaną liczbę kroków.  
Dostępny w trybie regulacji położenia. 

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +8388607 

 minimalnie       +8388607 

 
Rysunek 21.  Panel ustawiania pozycji zadanej 

 

 

 
UWAGA!  
Zmiana parametru spowoduje ruch silnika o ile wszystkie pozostałe nastawy zostały 
wprowadzone poprawnie. 

 

 

 
UWAGA!  
Każdemu napędowi przypisana jest odrębna para parametrów – liczba kroków na pełen obrót 
silnika oraz podział kroku sterownika.  
Parametry można odczytać w oknie – Panel wyboru silnika. 

Wszystkie nastawy obliczane są na podstawie tych parametrów, dlatego też bardzo ważne jest ich 
skonfigurowanie przed przestąpieniem do wprowadzania pozostałych wartości. 

 
Sterowanie wyjściami 
Program umożliwia sterowanie siedmioma wyjściami cyfrowymi (OUT 1 … 7) oraz dwoma 
przekaźnikami (P1 oraz P2). Okno służy jedynie sterowaniu wyjściami, a nie podglądowi ich 
stanu, dlatego też przy otwarciu okna mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy rzeczywistym 
stanem wyjść, a oknem sterowania. 
 

 
Rysunek 22.  Panel sterowania wyjściami 

 

 
UWAGA!  
Sterowanie wyjściami w trybie rzeczywistym nie uwzględnia stanu wyjść podczas wykonywania 
programu z pamięci wewnętrznej urządzenia.  
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3.8. Panel konfiguracji wejść bezpośrednich 

Wejście pierwsze oraz drugie (IN1 oraz IN2) mogą zostać skonfigurowane w tryb szybkiego 
działania. Gdy opcja ta jest uaktywniona, podczas wykonywania programu z pamięci 
wewnętrznej urządzenia dane wejście jest próbkowane i w przypadku wykrycia zmiany stanu 
wykonywany jest skok do wcześniej zadeklarowanej linii. 
W przypadku użycia wejść IN1 lub IN2 w trybie szybkiego działania, nie można ich  
wykorzystywać w trakcie działania programu np.: w komendzie „Skocz jeśli wejście”. 

 
Rysunek 23.  Panel konfiguracji wejść bezpośrednich 

3.9. Podgląd parametrów bieżących 

Program umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym parametrów takich jak prędkość  
i położenie silników, aktualny stan wejść i wyjść, a także podgląd komunikatów wysyłanych 
przez urządzenie, o ile taki komunikat wystąpi w programie zapisanym w pamięci 
wewnętrznej Mikroindeksera.  
 
Podgląd komunikatów USB 
 

 
Rysunek 24.  Okno podglądu komunikatów USB 

 
Podgląd stanu wejść oraz wyjść 
Okno umożliwia bieżący podgląd stanu sześciu wejść i siedmiu wyjść cyfrowych, dwóch wyjść 
przekaźnikowych oraz wejść specjalizowanych RUN i STOP. 
 

 
Rysunek 25.  Okno podglądu stanu wejść i wyjść 



 

www.wobit.com.pl Instrukcja obsługi  -MI 389 – 27.11.2014 – v.1.2    str 22 

 

 

Kontrolka Opis 

 
Wejście / wyjście nieaktywne.  

 
Wejście / wyjście aktywne.  

 
Podgląd stanu silników 
Dla każdego silnika możliwy jest podgląd jego bieżącej prędkości, wyrażonej w obrotach na 
sekundę, oraz aktualnego położenia podanego w krokach. 
 

 
Rysunek 26.  Okno podglądu stanu silników 

 

 

 
UWAGA!  
Wyświetlane parametry mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.  
 

3.10. Okno programowania 

Głównym elementem aplikacji jest okno umożliwiające stworzenie własnego programu 
sterującego. Zostało ono podzielone na 4 kolumny. Są w nich wyświetlane odpowiednio 
komendy dla pierwszego, drugiego oraz trzeciego sinika. W czwartej kolumnie znajdują się 
pozostałe komendy dotyczące Mikroindeksera. 
Pod oknem znajduje się pasek zajętości pamięci programu oraz licznik komend. Znacznik - 4 
kolumny - umożliwia zmianę sposobu wyświetlania programu. 
 

 
Rysunek 27.  Okno podglądu stanu silników 
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3.11. Panel wyboru silników 

Wszystkie komendy programowania, dotyczące zarówno sterowania jak i konfiguracji 
silników, wymagają zaznaczenia co najmniej jednego silnika, któremu ma być przypisany 
dany rozkaz programu. Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednego silnika, w przypadku gdy 
dana komenda ma dotyczyć kilku napędów.  
 

 
Rysunek 28.  Panel wyboru silników 

 
Dodatkowo panel informuje o aktualnych nastawach podziału krokowego sterownika  
i silnika. Parametry te są bardzo istotne, gdyż na ich podstawie obliczane są wszystkie 
pozostałe parametry ruchu. 
 

 

 
UWAGA!  
Błędne ustawienie parametrów podziału kroku dla sterownika i silnika rzutuje na dalsze działanie 
programu. 

3.12. Panel programowania – komendy programu 

Polecenia, za pomocą których realizowane są wszelkie zadania zostały podzielone na  
4 grupy. Pierwsza z nich, to blok poleceń służących wstępnej konfiguracji urządzenia. 
Wszystkie cztery komendy z tej grupy muszą znaleźć się na początku każdego programu. 
Druga grupa odpowiada za kontrolę ruchu, trzecia natomiast za skoki wewnątrz programu 
i sterowanie wyjściami. 
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Rysunek 29.  Panel programowania – komendy programu 

Nazwa Opis 
Konfiguracja sterownika Polecenie konfiguruje podział kroku dla silnika i sterownika 

Prędkość minimalna Polecenie konfiguruje prędkość minimalna silnika 

Prędkość maksymalna Polecenie konfiguruje prędkość maksymalną silnika  

Przyspieszenie maksymalne Polecenie konfiguruje przyspieszanie maksymalne silnika 

Wyjście ENABLE Polecenie ustawia wyjście ENABLE w stan aktywny lub nieaktywny 

Prędkość zadana Polecenie przełącza się w tryb sterowania prędkością i ustawia prędkość zadaną  

Pozycja zadana Polecenie przełącza się w tryb sterowania pozycją  i ustawia pozycję zadaną 

Pozycja HOME Polecenie inicjalizuje znajdowanie pozycji HOME dla danego silnika  

Hamuj Polecenie rozpoczyna hamowanie silnika zgodnie z ustawionymi parametrami ruchu 

Stop Polecenie powoduje natychmiastowe zatrzymanie silnika 

Zeruj licznik pozycję Polecenie powoduje wyzerowanie pozycji danego silnika 

Czekaj na pozycję Polecenie oczekuje na osiągnięcie pozycji, zakończenie hamowania , zatrzymania i bazowania  

Ustaw wyjścia Polecenie ustawia wyjścia w stan aktywny lub nieaktywny 

Ustaw licznik powtórzeń Polecenie ustawia licznik powtórzeń  

Skocz do linii Polecenie wykonuje skok do zadanej linii programu 

Skocz jeśli wejście Polecenie wykonuje skok w zależności od stanu wejścia 

Skocz jeśli licznik powtórzeń  Polecenie wykonuje skok w zależności od stanu licznika powtórzeń 

Czekaj [ms] Polecenie powoduje ustawienie zwłoki czasowej 

Koniec programu Polecenie kończy działanie programu 

Konfiguracja komunikacji Polecenie załącza lub wyłącza wysyłanie komunikatów 

Komunikat USB Polecenie wysyła komunikat poprzez USB 

 
Konfiguracja sterownika 
Program umożliwia niezależne skonfigurowanie każdego z trzech napędów. Pierwszy 
parametr definiuje podział krokowy realizowany przez sterownik silnika krokowego. 
Natomiast drugi parametr definiuje liczbę pełnych kroków przypadających na jeden obrót 
silnika.  

Na przykład dla sterownika z ustawionym podziałem 1/16 kroku i silnika ze skokiem 1,8o należy ustawić następujące parametry: 

 podział kroku        [dotyczy sterownika]     16 

 kroków na obrót   [dotyczy silnika]          200 
 

Komenda Parametr Opis 
drv(M1; 1/16; 200; 1; 1)    M1  

1/16  
200 
1 
1 

Numer silnika 
Podział kroku sterownika 
Liczba pełnych kroków silnia na obrót 
Czujnik krańcowy lewy (1 – załączony, 0 - wyłączony) 
Czujnik krańcowy prawy (1 – załączony, 0 - wyłączony) 

 

 
Rysunek 30.  Okno programowania – konfiguracja sterownika 

W przypadku gdy pole Czujnik XXX jest odznaczone program automatycznie ignoruje 
aktywacje czujnika krańcowego podczas ruchu. Nie jest on jednak nigdy ignorowany podczas 
odnajdywania pozycji HOME. 
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Prędkość minimalna 
Parametr ten określa najmniejszą prędkość, która zostanie zastosowana do realizacji zadań 
ruchu. Prędkość minimalna, określana w obrotach na sekundę,  jest to bezpieczna prędkość 
dojazdu silnika do pozycji. Konieczne jest zdefiniowanie tego parametru dla każdego napędu. 
Parametr ten powinien zawsze przyjmować wartości większe od zera. 

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +31234.74  / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek] 

 minimalnie       większe od zera 
 

Komenda Parametr Opis 
v_min(M1; 0,10) M1  

0,10 
Numer silnika 
Prędkość minimalna [obr/sek] 

 

 

Rysunek 31.  Okno programowania – prędkość minimalna 

 
Prędkość maksymalna 
Parametr ten określa największą prędkość, która zostanie zastosowana do realizacji zadań 
ruchu. Prędkość maksymalna, określana w obrotach na sekundę,  jest to górna granica 
prędkości wykorzystywanej do dojazdu silnika do zadanej pozycji. Konieczne jest 
zdefiniowanie tego parametru dla każdego napędu. Parametr ten musi przyjmować wartości 
większe od zera. 

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +31234.74  / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek] 

 minimalnie       większe od zera 
 
 

Komenda Parametr Opis 
v_max(M1; 3,00) M1  

3,00 
Numer silnika 
Prędkość maksymalna [obr/sek] 

 

 
Rysunek 32.  Okno programowania – prędkość maksymalna 

 
Przyspieszenie maksymalne 
Parametr ten, określany w obrotach na sekundę do kwadratu, jest to wartość przyspieszenia, 
jakie zastosuje Mikroindekser do osiągnięcia prędkości maksymalnej, docelowej oraz przy 
hamowania silnika. Parametr ten musi przyjmować wartości większe od zera. 

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +543263.78 / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek2] 

 minimalnie       większe od zera 

Komenda Parametr Opis 
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a_max(M1; 50,00) M1  
50,00 

Numer silnika 
Przyspieszenie maksymalne [obr/sek2] 

 

Rysunek 33.  Okno programowania – przyspieszenie maksymalne  

 
 
Wyjście ENABLE 
Komenda powoduje ustawienie wyjścia ENABLE w stan aktywny (gdy kontrolka jest 
zaznaczona), bądź nieaktywny, gdy jest odznaczona. Sygnał ten jest niezbędny dla większości 
sterowników silników krokowych. 
 

Komenda Parametr Opis 
enable(on)                                        on Stan wyjścia ENABLE (on – aktywny; off – nieaktywny) 

 

 
 

 

Rysunek 34.  Okno programowania – wyjście ENABLE 

 
Prędkość zadana 
Parametr określony w obrotach na sekundę, definiuje prędkość docelową dla danego silnika. 
Komenda ta powoduje natychmiastowe przejście napędu w tryb kontroli prędkości. 
Parametr ten może przyjmować wartości mniejsze oraz większe od zera. Znak definiuje 
kierunek ruchu. Prędkość zerowa powoduje zatrzymanie silnika. 

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +31234.74  / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek] 

 minimalnie        -31234.74  / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek] 

 
Komenda Parametr Opis 
v_dest(M1; 7,23) M1  

7,23 
Numer silnika 
Prędkość zadana [obr/sek] 

 

 
Rysunek 35.  Okno programowania – prędkość zadana 

 
Pozycja zadana 
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Parametr określany w krokach, służy do zadawania docelowej pozycji silnika. Komenda ta 
powoduje automatyczne przejście danego napędu w tryb kontroli położenia z trapezowym 
profilem rozpędzania.  

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +8388607  [kroków] 

 minimalnie        -8388607  [kroków] 

 
Komenda Parametr Opis 
go_to(M1; 1235) M1  

1235 
Numer silnika 
Pozycja zadana [krok] 

 

 

Rysunek 36.  Okno programowania – pozycja zadana 

Pozycja HOME 
Komenda służy do odnajdywania pozycji początkowej – punktu HOME. Pierwszy parametr 
określa prędkość odjazdu do czujnika krańcowego, drugi natomiast definiuje prędkość 
precyzyjnego pozycjonowania.  

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    +31234.74  / (podział kroku silnika * podział kroku sterownika)  [obr/sek] 

 minimalnie        większe od zera 
 

Komenda Parametr Opis 
home(M1; 22; 0,11)                                                                                M1  

22 
0,11 

Numer silnika 
Prędkość bazowania [obr/sek] 
Prędkość pozycjonowania [obr/sek] 

 
 

 
Rysunek 37.  Okno programowania – pozycja HOME 

 

Poszukiwanie punktu referencyjnego (pozycji bazowej) powinno uwzględniać właściwości 
kinematycznych sterowanego obiektu. Sygnał czujnika krańcowego pojawia się w sposób 
nieoczekiwany i powoduje gwałtowne zatrzymanie urządzenia. Dojazd do pozycji bazowej ze zbyt 
dużą prędkością, może prowadzić do uszkodzeń. 
Ponieważ sygnał HOME posiada histerezę w działaniu a zatrzymanie następuje w pewnej odległości 
od jego wystąpienia, Mikroindekser cofa silnik z wybraną prędkością pozycjonowania, aż do zaniku 
sygnału.  
Nastawiane prędkości winny być odwrotnie proporcjonalne do poruszanych mas i uwzględniać 
sztywność układu. Odpowiednio dobrane parametry umożliwiają osiągnięcie wysokiej powtarzalność 
osiągania tego punktu. 
Zakończenie operacji bazowania powoduje wyzerowanie pozycji dla danego silnika. 
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Hamuj 
Komenda rozpoczyna hamowanie danego silnika zgodnie z ustalonymi wcześniej 
parametrami ruchu. Zatrzymywanie silnika odbywa się z trapezowa regulacją prędkości, 
dlatego też nie powoduje to utraty aktualnej pozycji. 
 

Komenda Parametr Opis 
brake(M1)                                                                                         M1  Numer silnika 

 
Stop 
Komenda powoduje natychmiastowe zatrzymanie danego silnika. W niektórych przypadkach 
jej zadziałanie może wiązać się z utrata aktualnej pozycji na skutek braku regulacji prędkości 
przy hamowaniu. 
 

Komenda Parametr Opis 
stop(M1)                                                                                         M1  Numer silnika 

 
Czekaj na pozycję 
Rozkazy takie jak: Pozycja zadana, Pozycja HOME, Stop, Hamuj do prawidłowego działania 
wymagają dodatkowej komendy oczekującej na zakończenie ruchu. Rozkaz ten może 
dotyczyć trzech najbliższych rozkazów znajdujących się powyżej, po jednym rozkazie dla 
danego silnika. Błędne użycie rozkazu może doprowadzić zatrzymania wykonywania 
programu. 
 

Komenda Parametr Opis 
wait_motor(M1, M2)                                                                                         M1, M2 Numer silnika 

 
 
Przykład użycia komendy:  
 

Rozkaz  Opis 
001: go_to(M1; 12345) 
002: home(M1; 5,00; 0,10)                                                                                 
003: wait_motor(M1)  
004: set_out(out1 = on)                                                                                                                 
 

W tym przypadku oczekiwania pozycję odnosi się tylko i wyłączeni do rozkazu 002. Rozkaz 
004 zostanie wykonany dopiero po odnalezieniu pozycji początkowej HOME.  
Rozkaz 001 – osiągnięcie pozycji 12345 – nie zostanie wykonane prawidłowo. 

001: go_to(M1; 11111)                                                                                     
002: go_to(M2; 22222)                                                                                     
003: go_to(M3; 33333)                                                                                     
004: wait_motor(M1, M2, M3) 
005: set_out(out1 = on)                                                                                                                 
   

W tym przypadku wszystkie rozkazy zostaną prawidłowo wykonane, a rozkaz 005 zostanie 
zrealizowany dopiero gdy wszystkie napędy osiągną zadana pozycję. 

001: go_to(M1; 11111)        
002: set_out(out1 = on)                                                                                                           
003: wait_motor(M1) 
004: set_out(out2 = on)                                                                                                                 
 

W tym przypadku pozycja 11111 nie zostanie osiągnięta, ze względu na rozkaz 002. 
Komenda wait_motor(M1) działa prawidłowo tylko w przypadku, gdy komendy Pozycja 
zadana, Pozycja HOME, Stop, Hamuj znajdują się bezpośrednio nad komenda oczekującą na 
zakończenie ruchu. 

 
 
 

Zeruj pozycję 
Rozkazy powoduje wyzerowanie aktualniej pozycji dla danego silnika. Wykonanie komendy 
powoduje utratę aktualniej pozycji. 

 

 
Komenda Parametr Opis 
clear_motor(M1, M2)                                                                                         M1, M2 Numer silnika 
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Ustaw wyjścia 
Rozkaz umożliwia sterowanie poszczególnymi wyjściami. Rozkazy zostaną wstawione 
dopiero, gdy zaznaczona zostanie kontrolka w lewej kolumnie. Każda zmiana wyjścia jest 
umieszczana w osobnym rozkazie. 
 

Komenda Parametr Opis 
set_out(out1 = off)      
 

out1 
off 

Numer wyjścia 
Stan wyjścia (on – aktywny; off – nieaktywny) 

 

 
Rysunek 38.  Okno programowania – ustawienie wyjść 

 
Ustaw licznik powtórzeń 
Komenda ustawiania wartości licznika powtórzeń. Licznik może być wykorzystywany do 
wielokrotnego powtarzania określonego fragmentu programu wraz z komendą Skocz jeśli licznik 
powtórzeń. 

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    65535  [powtórzeń] 
 

Komenda Parametr Opis 
counter(12345)      12345 Wartość licznika powtórzeń 

 

 
Rysunek 39.  Okno programowania – ustawienie licznika powtórzeń 

 
Skocz do linii 
Komenda skoku bezwarunkowego do zadeklarowanej linii programu. Polecenie umożliwiające 
zadeklarowanie bezwarunkowej pętli realizującej to samo zadanie. 

Komenda Parametr Opis 
jump_line(89)      89 Numer linii do której ma być wykonany skok 

 

 



 

www.wobit.com.pl Instrukcja obsługi  -MI 389 – 27.11.2014 – v.1.2    str 30 

 

 

Rysunek 40.  Okno programowania – skok do linii programu 

Skocz jeśli wejście 
Rozkaz wykonuje skok warunkowy do linii o wprowadzonym numerze, jeśli wybrane wejście jest  
w określonym stanie. Negatywny wynik porównania powoduje wykonanie dalszej części programu. 
 

Komenda Parametr Opis 
if(in1 = off) jump_line(4)   

 
 

in1 
off 
4 

Numer sprawdzanego wejścia 
Stan wejścia (on – aktywny; off – nieaktywny) 
Numer linii do której ma być wykonany skok 

 

 
Rysunek 41.  Okno programowania – skok do linii programu w zależności od stanu wejścia 

 
Skocz jeśli licznik powtórzeń  
Skok warunkowy do linii programu o zadanym numerze, wykonywany jeśli wartość licznika 
powtórzeń (zadeklarowana poleceniem Ustaw licznik powtórzeń) jest różna od zera. Każdy skok 
zmniejsza wartość licznika powtórzeń o 1. Jeśli stan licznika osiągnie wartość równa zero, program 
wykona polecenie zawarte w następnej linii. 
 

Komenda Parametr Opis 
if(counter>0) jump_line(12) 12 Numer linii do której ma być wykonany skok 

 
Rysunek 42.  Okno programowania – skok do linii programu w zależności od stanu licznika powtórzeń  

 
Czekaj [ms] 
Komenda powodująca zwłokę czasową deklarowaną w milisekundach. Po upływie zadanego czasu 
program przechodzi do wykonywania następnego polecenia. 

Nastawa parametru:  

 maksymalnie    86400000  [ms] 
 

Komenda Parametr Opis 
wait_ms(123) 123 Czas oczekiwania [milisekunad] 

 

 
Rysunek 43.  Okno programowania – zwłoka czasowa 
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Koniec programu 
Komenda kończąca program. W programie może znajdować się kilka komend kończących program - 
osobne dla każdego rozgałęzienia programu. Niezbędne jest, dla prawidłowego działania programu, 
umieszczenie danej komendy w ostatniej linii każdego programu. 
 

Komenda Parametr Opis 
end() - - 

 
Konfiguracja komunikacji 
Polecenie umożliwia włączenie lub wyłączenie możliwości wysyłania komunikatów 
zadeklarowanych rozkazem: Komunikat USB. Może posłużyć do szybkiego zablokowania 
wysyłania komunikatów znajdujących się w całym programie. 
 

Komenda Parametr Opis 
set_USB(on) on Stan komunikacji (on – aktywna; off – nieaktywna) 

 
Rysunek 44.  Okno programowania – konfiguracja komunikacji USB 

 
Komunikat USB 
Rozkaz umożliwia wysłanie krótkiego, dowolnego, siedmioznakowego komunikatu po łączu 
USB, o ile komunikacja została włączona poleceniem: Konfiguracja komunikacji. Polecenie 
może być bardzo pomocne przy uruchamianiu programu. 
 

Komenda Parametr Opis 
print_USB(abcd,4) abcd 

4 
Komunikat 
Liczba znaków 

 
Rysunek 45.  Okno programowania – komunikat USB 

 
Usuwanie, edycja i wstawianie nowych rozkazów 
Pogram umożliwia usuwanie wcześniej wstawionych rozkazów, edycję istniejących oraz 
wstawianie nowych komend poprzez menu kontekstowe w głównym oknie programu. Aby 
wywołać menu należy najpierw kliknąć lewym klawiszem myszki na dany rozkaz i gdy 
zostanie on podświetlony, kliknąć prawym klawiszem, aby pojawiło się menu.  

 
Rysunek 46.  Menu kontekstowe 
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Zarówno operacja „Usuń zdarzenie” jak i „Wstaw zdarzenie” powodują automatyczną edycję 
komend ze skokami do danej linii. Dodatkowo możliwa jest usuwanie komend poprzez 
klawisz „Delete”, gdy zaznaczona jest linia programu. Zamiana kolejności komend  
w programie możliwa jest poprzez przyciski  oraz . Zastosowanie tych poleceń nie 
wprowadza automatycznej edycji komend ze skokami. Zatwierdzanie wszystkich rozkazów 
możliwe jest za pomocą klawisza „Enter”, a rezygnacja za pomocą „Esc”. 

3.13. Opis działania programu 

Wszystkie komendy programu wykonywane są jedna po drugiej, począwszy do pierwszego 
rozkazu. Każdy rozkaz, z wyjątkiem: Pozycja zadana, Pozycja HOME, Stop oraz Hamuj działa 
tak, że następny rozpoczyna się dopiero po jego zakończeniu. Program kończy swoje 
działanie w momencie, gdy zostanie przerwany sygnałem zewnętrznym STOP lun napotka na 
komendę kończącą END.  

3.14. Kompilacja programu i programowanie 

Kompilacja programu polega na wykryciu podstawowych błędów powstałych podczas pisania 
programu. Można tutaj wychwycić między innymi takie błędy jak na przykład: brak 
zdefiniowanych parametrów silników lub zakończenia programu. Naciśnięcie klawisza  
powoduje zamknięcie okna. Przycisk  rozpoczyna zapis programu do pamięci wewnętrznej 
urządzenia, który może być w każdej chwili przerwany przyciskiem . Pasek postępu 
informuje o stanie zapisu pamięci. 
 

 
Rysunek 47.  Kompilacja i programowanie 

3.15. Odczyt programu z pamięci wewnętrznej 

Aplikacja umożliwia odczytanie programu zapisanego w pamięci wewnętrznej 
Mikroindeksera MI389.  Proces odczytu zawartości pamięci można w każdej chwili przerwać 
przyciskiem . Naciśnięcie klawisza  powoduje zamknięcie okna, a nie przerwanie 
odczytu. Odczytany program automatycznie pojawi się w głównym oknie programu. Pasek 
postępu informuje o stanie odczytu pamięci. 
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Rysunek 48.  Odczyt programu z pamięci wewnętrznej 

3.16. Aktualizacja oprogramowania 

Aktualizacje oprogramowania wymaga wprowadzenia hasła „12345abcde” w celu uniknięcia 
przypadkowego przeprogramowania urządzenia. Po wprowadzeniu hasła zapali się na 
urządzeniu dioda UPLOAD, a program poprosi o wskazanie ścieżki do pliku *.bin z aktualnym 
oprogramowaniem. Po zaakceptowaniu wyboru powinna zapalić się dioda TRANSMISJA 
informująca o rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania. Pasek postępu informuje o stanie 
aktualizacji. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, wszystkie diody powinny się zapalić  
a następnie zgasnąć, a w oknie powinna pojawić się informacja o pomyślnym zakończeniu 
aktualizacji.  
Zapalenie wszystkich diod informuje o błędzie w aktualizacji. W takim wypadku należy 
uruchomić program i urządzenia ponownie i powtórzyć wszystkie kroki od początku.   
 

 
Rysunek 49.  Aktualizacja oprogramowania 

 

 

 
UWAGA!  
Aktualizacja oprogramowania jest procesem, który nie powinien być przerywany pod żadnym 
pozorem. Błędne zaprogramowanie urządzenia może prowadzić do nieokreślonych działań  
w trakcie jego pracy. 
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5. Przykładowy program 
Program przedstawia przykładowy ruch trzech silników w zależności od aktywności sygnałów 
wejściowych. Program działa cyklicznie, w pętli nieskończonej.  
 
Przykładowy program 
 
001: drv(M1; 1/1; 200; 1; 1)                                                                                 
002: drv(M2; 1/8; 200; 1; 1)                                                                                 
003: drv(M3; 1/16; 2001; 1)                                                                                
004: v_min(M1; 0,01)                                                                                      
005: v_min(M2; 0,02)                                                                                      
006: v_min(M3; 0,01)                                                                                      
007: v_max(M1; 4,00)                                                                                      
008: v_max(M2; 5,00)                                                                                      
009: v_max(M3; 6,00)                                                                                      
010: a_max(M1; 50,00)                                                                                     
011: a_max(M2; 60,00)                                                                                     
012: a_max(M3; 70,00)                                                                                     
013: set_out(out1 = off)                                                                                  
014: set_out(out2 = off)                                                                                  
015: set_out(out3 = off)                                                                                  
016: set_out(out4 = off)                                                                                  
017: set_out(out5 = off)                                                                                  
018: set_out(out6 = off)                                                                                  
019: set_out(out7 = off)                                                                                  
020: set_out(pk1 = off)                                                                                   
021: set_out(pk2 = off)                                                                                   
022: counter(2)                                                                                           
023: set_out(out1 = on)                                                                                   
024: wait_ms(200)                                                                                         
025: set_out(out1 = off)                                                                                  
026: wait_ms(200)                                                                                         
027: if(counter>0) jump_line(23)                                                                          
028: if(in1 = off) jump_line(28)                                                                          
029: enable(on)                                                                                           
030: home(M1; 3,00; 0,01)                                                                                 
031: home(M2; 4,00; 0,01)                                                                                 
032: home(M3; 5,00; 0,01)                                                                                 
033: wait_motor(M1) wait_motor(M2) wait_motor(M3)                                                      
034: counter(1)                                                                                           
035: set_out(out1 = on)                                                                                   
036: wait_ms(200)                                                                                         
037: set_out(out1 = off)                                                                                  
038: wait_ms(200)                                                                                         
039: if(counter>0) jump_line(35)                                                                          
040: go_to(M1; 1111)                                                                                      
041: go_to(M2; 1111)                                                                                      
042: go_to(M3; 1111)                                                                                      
043: wait_motor(M1) wait_motor(M2) wait_motor(M3)                                                      
044: if(in2 = on) jump_line(49)                                                                           
045: if(in3 = on) jump_line(56)                                                                           
046: if(in4 = on) jump_line(67)                                                                           
047: if(in5 = on) jump_line(74)                                                                           
048: jump_line(44)                                                                                        
049: set_out(out2 = on)                                                                                   
050: go_to(M1; 2222)                                                                                      
051: go_to(M2; 2222)                                                                                      
052: go_to(M3; 2222)                                                                                      
053: wait_motor(M1) wait_motor(M2) wait_motor(M3)                                                      
054: set_out(out2 = off)                                                                                  
055: jump_line(40)                                                                                        
056: set_out(out3 = on)                                                                                   
057: v_dest(M1; -2,00)                                                                                    
058: v_dest(M2; -2,00)                                                                                    
059: v_dest(M3; -2,00)                                                                                    
060: wait_ms(333)                                                                                         
061: brake(M1)                                                                                            
062: brake(M2)                                                                                            
063: brake(M3)                                                                                            
064: wait_motor(M1) wait_motor(M2) wait_motor(M3)                                                      
065: set_out(out3 = off)                                                                                  
066: jump_line(40)                                                                                        
067: set_out(out4 = on)                                                                                   
068: go_to(M1; 3333)                                                                                      
069: go_to(M2; 3333)                                                                                      
070: go_to(M3; 3333)                                                                                      
071: wait_motor(M1) wait_motor(M2) wait_motor(M3)                                                      
072: set_out(out4 = off)                                                                                  
073: jump_line(40)                                                                                        
074: enable(off)                                                                                           
075: set_out(out1 = off)                                                                                  
076: set_out(out2 = off)                                                                                  
077: set_out(out3 = off)                                                                                  
078: set_out(out4 = off)                                                                                  
079: set_out(out5 = off)                                                                                  
080: set_out(out6 = off)                                                                                  
081: set_out(out7 = off)                                                                                  

 
Ustaw podział kroku na 1 dla silnika pierwszego ze skokiem 1,8o 

Ustaw podział kroku na 8 dla silnika drugiego ze skokiem 1,8o 

Ustaw podział kroku na 16 dla silnika trzeciego ze skokiem 1,8o 

Ustaw prędkość minimalna: 0,01 [obr/sek] – dla silnika pierwszego 
Ustaw prędkość minimalna: 0,02 [obr/sek] – dla silnika drugiego 
Ustaw prędkość minimalna: 0,03 [obr/sek] – dla silnika trzeciego 
Ustaw prędkość maksymalną: 4 [obr/sek] – dla silnika pierwszego 
Ustaw prędkość maksymalną: 5 [obr/sek] – dla silnika drugiego 
Ustaw prędkość maksymalną: 6 [obr/sek] – dla silnika drugiego 
Ustaw przyspieszenie maksymalne: 50 [obr/sek2] – dla silnika pierwszego 
Ustaw przyspieszenie maksymalne: 60 [obr/sek2] – dla silnika drugiego 
Ustaw przyspieszenie maksymalne: 70 [obr/sek2] – dla silnika trzeciego 
Ustaw wyjście 1 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 2 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 3 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 4 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 5 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 6 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 7 w stan nieaktywny 
Ustaw przekaźnik 1 w stan nieaktywny 
Ustaw przekaźnik 2 w stan nieaktywny 
Ustaw licznik powtórzeń: 2 
Ustaw wyjście 1 w stan aktywny 
Czekaj 200 [ms] 
Ustaw wyjście 1 w stan nieaktywny 
Czekaj 200 [ms] 
Jeśli licznik większe od zera skocz do linii 23 i zmniejsz licznik 
Jeśli wejście 1 jest w stanie nieaktywnym skocz do linii 28  
Ustaw wyjście ENABLE w stan aktywny 
Bazuj silnik pierwszy z prędkością 3 [obr/sek] 
Bazuj silnik drugi z prędkością 4 [obr/sek] 
Bazuj silnik piątek z prędkością 5 [obr/sek] 
Czekaj za zakończenie ruchu wszystkich trzech silników 
Ustaw licznik powtórzeń: 1 
Ustaw wyjście 1 w stan aktywny 
Czekaj 200 [ms] 
Ustaw wyjście 1 w stan nieaktywny 
Czekaj 200 [ms] 
Jeśli licznik większe od zera skocz do linii 35 i zmniejsz licznik 
Ustaw pozycje zadana dla silnika pierwszego: 1111 
Ustaw pozycje zadaną dla silnika drugiego: 2222 
Ustaw pozycje zadaną dla silnika trzeciego: 3333 
Czekaj za zakończenie ruchu wszystkich trzech silników 
Jeśli wejście 2 jest w stanie aktywnym skocz do linii 49  
Jeśli wejście 3 jest w stanie aktywnym skocz do linii 56  
Jeśli wejście 4 jest w stanie aktywnym skocz do linii 67  
Jeśli wejście 4 jest w stanie aktywnym skocz do linii 74  
Skocz do linii 44 
Ustaw wyjście 2 w stan aktywny 
Ustaw pozycje zadaną dla silnika pierwszego: 2222 
Ustaw pozycje zadaną dla silnika drugiego: 2222 
Ustaw pozycje zadaną dla silnika trzeciego: 2222 
Czekaj za zakończenie ruchu wszystkich trzech silników 
Ustaw wyjście 2 w stan nieaktywny 
Skocz do linii 40 
Ustaw wyjście 3 w stan aktywny 
Ustaw prędkość zadaną dla silnika pierwszego: -2 [obr/sek] 
Ustaw prędkość zadaną dla silnika drugiego: -2 [obr/sek] 
Ustaw prędkość zadaną dla silnika trzeciego: -2 [obr/sek] 
Czekaj 333 [ms] 
Hamuj silnik pierwszy 
Hamuj silnik drugi 
Hamuj silnik trzeci 
Czekaj za zakończenie ruchu wszystkich trzech silników 
Ustaw wyjście 3 w stan nieaktywny 
Skocz do linii 40 
Ustaw wyjście 4 w stan aktywny 
Ustaw pozycje zadaną dla silnika pierwszego: 3333 
Ustaw pozycje zadaną dla silnika drugiego: 3333 
Ustaw pozycje zadaną dla silnika trzeciego: 3333 
Czekaj za zakończenie ruchu wszystkich trzech silników 
Ustaw wyjście 4 w stan nieaktywny 
Skocz do linii 40 
Ustaw wyjście ENABLE w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 1 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 2 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 3 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 4 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 5 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 6 w stan nieaktywny 
Ustaw wyjście 7 w stan nieaktywny 
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082: set_out(pk1 = off)                                                                                   
083: set_out(pk2 = off)   
084: end() 

Ustaw przekaźnik 1 w stan nieaktywny 
Ustaw przekaźnik 2 w stan nieaktywny 
Zakończ działanie programu 
 

 
Opis działania programu 

 
Linia: 001 – 012 
 
 
Linia: 013 – 021 
 
Linia: 022 – 027 
 
Linia: 028 
 
Linia: 029 
Linia: 030 – 032 
Linia: 033 
Linia: 034 – 039 
 
Linia: 040 – 042 
Linia: 043 
Linia: 044 – 048 
 
Linia: 049 
Linia: 050 – 052 
Linia: 053 
Linia: 054 
Linia: 055 
Linia: 056 
Linia: 057 – 059 
Linia: 060 
Linia: 061 – 063 
Linia: 064 
Linia: 065 
Linia: 066 
Linia: 067 
Linia: 068 – 070 
Linia: 071 
Linia: 072 
Linia: 073 
Linia: 074 
Linia: 075 – 083 
 
Linia: 084 
 

 
Inicjalizacji podstawowych parametrów pracy silników (podziało kroku silnika, sterownika, prędkość 
minimalna, maksymalna, przyspieszenie maksymalne). Wszystkie nastawy są niezbędne do prawidłowej 
realizacji zadań ruchu. 
Dezaktywacja wszystkich wyjść (cyfrowych i przekaźnikowych) poprzez ustawienie ich w stan nieaktywny. 
Trzykrotne wykonanie sekwencji: ustaw wyjście w stan aktywny, czekaj, ustaw wyjście w stan nieaktywny, 
czekaj. 
Oczekiwanie na pojawienie się stanu wysokiego na wejściu 1. Po jego wykryciu program przechodzi do 
wykonywania dalszych rozkazów. 
Aktywacja sygnału ENABLE do sterownia  
Bazowanie wszystkich trzech silników 
Oczekiwanie na osiągnięcie pozycji HOME przez wszystkie trzy silniki 
dwukrotne wykonanie sekwencji: ustaw wyjście w stan aktywny, czekaj, ustaw wyjście w stan nieaktywny, 
czekaj 
Ustawienie pozycji zadanej dla wszystkich silników 
Oczekiwanie na osiągnięcie pozycji zadanej przez wszystkie trzy silniki  
Oczekiwanie za pojawienie się stanu wysokiego z wejściu 1, 2 lub 3. W zależności od wejścia wykonywany 
jest skok do odpowiedniej linii 
Ustawnie wyjście 2 w stan aktywny 
Ustawienie pozycji zadanej dla wszystkich silników 
Oczekiwanie na osiągnięcie pozycji zadanej przez wszystkie trzy silniki  
Ustawnie wyjście 2 w stan nieaktywny 
Skok do zadanej linii 
Ustawnie wyjście 3 w stan aktywny 
Ustawienie prędkości zadanej dla wszystkich silników 
Oczekiwanie 333 milisekund 
Rozpoczęcie hamowania przez wszystkie 3 silniki  
Oczekiwanie na osiągnięcie prędkości zerowej przez wszystkie trzy silniki 
Ustawnie wyjście 3 w stan nieaktywny 
Skok do zadanej linii 
Ustawnie wyjście 4 w stan aktywny 
Ustawienie pozycji zadanej dla wszystkich silników 
Oczekiwanie na osiągnięcie pozycji zadanej przez wszystkie trzy silniki  
Ustawnie wyjście 4 w stan nieaktywny 
Skok do zadanej linii 
Ustawienie sygnału ENABLE w stan nieaktywny  
Dezaktywacja wszystkich wyjść (cyfrowych i przekaźnikowych) poprzez ustawienie ich w stan nieaktywny. 
Zakończenie programu 

6. Zasady bezpieczeństwa i montażu                                                                            
 Użycie opisywanych urządzeń w systemach o specjalnym znaczeniu 

(np.: medycznych, w pojazdach, itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń, 
przeciwdziałających błędom funkcjonowania. 

 Urządzenia muszą być poprawnie montowane w panelu. Niestosowanie zasad 
bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem. 

 Nie wolno podłączać urządzeń zewnętrznych jeśli urządzenie jest włączone. 

 Nie należy samodzielnie rozmontowywać i dokonywać przeróbek urządzenia. W razie 
potrzeby prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian może grozić 
poraniem lub spowodować pożar. Powoduje też utratę gwarancji. 

 Niniejsze urządzenia nie mogą być eksploatowane na wolnym powietrzu. Mogłoby to 
spowodować porażenie prądem i skrócić czas poprawnego funkcjonowania 
urządzenia. 

 Połączeń zewnętrznych należy dokonywać przewodami ZOAWG. 
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 Przekraczanie zalecanych parametrów pracy może prowadzić do uszkodzenia 
urządzenia lub pożaru. 

 Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować środków zawierających wodę lub 
oleje. 


