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I. ПРЕИМУЩЕСТВА

✔ Управление на стъпкови двигатели в микростъпков режим 
✔ Разширява възможността за управление на стъпкови двигатели посредством евтини PLC 

програмируеми логически контролери / програмируеми релета/ ;
✔ Използването на стандартен MODBUS RTU  протокол осигурява възможност за използване

на HMI / сензорни панели / или компютри за управление на машини със стъпкови мотори ;
✔ RS 485 свързването дава възможност за програмиране и управление от един HMI или 

компютър на до 64 / 512 при специални RS485 драйвери / двигателя ;
✔ Възможности за управление на различни процеси и машини с множество различни по тъп 

устройства чрез серийна MODBUS RTU комуникация ;
✔ Широко приложение в етикетиращи, пакетиращи и режещи машини, плотери, гравиращи 

машини и др.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

MS3013 е  двуканален  контролер  за  управление  на  стъпкови  двигатели  чрез  силови
драйвери  с  импулсен  вход  за  монтаж  на  Din  Rail  шина.  Управлението  на  контролера  се
осъществява по дискретен вход и/или през RS485 MODBUS RTU комуникация.

Контролера има два режима на работа. Изборът става чрез заданието S (или Sr).

1. При зададено S > 0 – фиг.1

Режим А: След активен фронт на входа, на изхода се извежда импулсна поредица от определен
брой импулси.  Движението в началото и края  е равноускорително,  а през  останалото време с
постоянна скорост. Нов старт се приема след края на заданието. Няма стоп чрез входа.
При подаване на захранване изходите са неактивни и след старт изпълняват заданието.

2. При зададено S = 0 – фиг.2

Режим    B  :  При наличие  на  активно ниво на  входа,  на изхода се  извежда импулсна поредица.
Движението  е  равноускорително  до  достигане  на  заданието  за  скорост.  Поддържа  постоянна
скорост. При отпадане на входния сигнал забавя и спира. Ако се активира входа докато забавя ,
отново започва да ускорява от моментната си скорост. След Power ON – ако има активно ниво на
входа ще стартира.
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• Режим A е подходящ за дозиране или отработване на дадено движение със стартов сигнал.
• Режим B е подходящ за работа с постоянна скорост при разрешаващ сигнал.

III.  ОСОБЕНОСТИ

Като допълнение се  предлага:
 Базов софтуер за тестове за операционна система „Windows”
 Конвертор за програмиране от компютър -  USB/RS485 

 При  първоначално  включване  контролера  трябва  да  се  конфигурира  от
параметъра CONFIG

 При чест запис на параметри, последните да се записват в ( RAM) паметта 
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За  по-прецизно  придвижване  на  ротора  на  еднополярни  и  двуполярни  стъпкови
електродвигатели  и  фиксирането  му  в  желано  положение  се  използват  микростъпки.  Това
означава  разделяне  на  цялата  стъпка  от  n градуса  на  х еднакви  части  (микростъпки),  което
съответно означава, че на една микростъпка съответства ъгъл на завъртане на ротора q=(n/x)°, а
броят на стъпките в един оборот е N=360x/n. В зависимост от типа на двигателя n е между 90° и
0,72°, а  х може да има стойности 4, 8, 16, 32, 64,128 и 256(зависи от разполагаемите битове на
драйвера).  Сред  най-прецизните  стъпкови  електродвигатели  са  тези  с  n=1,8° и  х=256,  което
означава  q»0,42´  и  N=51200  стъпки  в  един  оборот.  Предимствата  на  микростъпките,  освен
осигуряването  на  прецизно  позициониране  при  малка  скорост  на  въртене,  са  по-плавното
придвижване на ротора и осигуряването на максимален въртящ момент независимо от скоростта. 

Самата реализация се извършва от микропроцесорни  драйвери за генериране на импулси с
PWM контрол на тока за управление на стъпкови мотори. Чрез микроключета към изводите му се
избира  броят  на  микростъпките  в  един  оборот  на  ротора  на  двигателя,  а  броят  на  желаните
микростъпки  за  отработване  и  съответната  позиция  на  ротора  по  ъглово  положение  т.е.(пътя
изминат от ротора) се задава чрез вход IN на драйвера от контролера МС3013 чрез подадения
брой импулси-параметър  S(S r) (на всеки импулс се отработва една микростъпка). Скороста на
отработване се задава посредством зададената честота на импулсната поредица- параметър V(Vr).
Необходимо е да се осигури т.н. „трапецовиден” профил на скоростта(фиг1,2). Това се постига с
параметри T accel (време за ускоряване) и  T decel (време за забяване) задава се в милисекунди и
зависи  от  зададената  скорост.  Най-добре  е  да  се  експериментира  за  постигане  на  оптимални
резултати  като  това  лесно  може  да  се  постигне  при   спазване  на  следния  принцип:  за
ускоряване/забавяне се отделят поне по N/8 стъпки, симетрично, където N е общият брой стъпки
за пълното желано движение.

Параметрите S  и  V могат  да  се  са  умножават  по  коефициенти  за  по-прецизното  им
конфигуриране и преобразуване в потребителски желана дименсия на изхода – обороти/секунда,
метри/секунда и т.н.(виж системни парамерти)

Изходната честота от MS3013 се определя по следната формула : 

F(Hz)=Vr*Cv ;  където Vr – скорост ; Cv – коефициент с дименсия  честота/скоростта

Импулсите в зависимост от конфигурационен бит се определят :

 директно от параметъра S
 По формулата  imp = S * Cd ; 

където S е път, а Cd - коефициент с дименсия брой импулси / път

 Пример: При  зададени  400  микростъпки(броя  импулси  S(S  r))  със  скорост  на
отработване  1000 Hz - V(Vr) периода е  T SP =1/1000 =  1 ms. N/8 e 400/8 =  по  50  съпки за
ускорение  и  забяване  или  T  accel=  50x1  ms=50  ms  и    T  decel=  50  ms  при  общо време  за
извършване на движението Тmove  = 400 ms. Ако чрез микроключета на драйвера е зададен
параметър Step/Rev = 400 ( по default), то ротора на двигателя ще направи 1 оборот за 400 ms
със съответното програмно осигурено ускорение и забавяне в началото и края на цикъла.
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IV. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цифрови входове                                                                                                                                2

Активно ниво
12-24 VDC

продължителност – T задание / 2
* (активно ниво на последен импулс = 10-20 μs)

Време за реакция < 3 ms

Цифрови изходи                                                                                                                                   2

Out1 OK – отворен колектор

Out2 OK – отворен колектор

Out+ Захранващо напрежение на изходите - 5VDC. 

Галванична изолация между вход, изход и RS485 

Комуникация 
RS485 MODBUS RTU;  

bps: 9600,19200,57k,115k; mode: 8n1, 8n2, 8e1

Нива на сигналите за комуникация Серийна комуникация - Rx, Tx - 5VDC 

Точност период То µs
Разредност период 16 bit
Консумация ≤ 1,6 W
Захранващо напрежение 24 VDC ±30% ; (15÷32) VDC

Работни условия

Работна температура -25 … 70 °C

Работна относителна влажност 20 … 85 % rh
Размери

Габаритни размери (WxHxL) 35x86x57 mm 

Монтаж M36 DIN rail (EN 50022)

Тегло max 150 g

Съхранение

Температура на съхранение
 Относителна влажност 

-10 … 70 °C
20 … 90 % rh

ЧЕСТОТНИ РЕЖИМИ

F mode* T0  (μs) F min   (Hz) F max    (kHz) dF/dT min   (Hz/s) dF/dT max     (Hz/s)

0 0,0625 244,2 30 (2 ch) / 60 (1ch)

1 0.5 30,52 30 (2 ch) / 60 (1ch) 3,7 238 000

2 4 3,82 30 (2 ch) / 60 (1ch)

3 16 0,96 15,6

* /Config PS0,1/. В настоящата версия е фиксиран честотен режим 1.
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V. КЛЕМОРЕД И СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

VI. КОМУНИКАЦИЯ И СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

• Адреси 0-127 са в EEPROM,  128-256 в RAM

• - EEPROM e енергонезависима памет, оптимизирана за чест запис. Тя осигурява минимум
105  записа в една клетка. Ако това е недостатъчно, път и скорост може да се задават и в
RAM   посредством  опцията  Config.Get_RAM=1  (не  се  изкл.  работа  с  EEPROM-
автоматично ще се копират и в RAM)

• При запис в EEPROM възприемането на старт може да се забави за момент с до 4 ms/byte.

• Параметрите може да се променят по време на работа,  но не е препоръчително.  В тази
ситуация скоростта става валидна веднага, ускорението няма да се отработи правилно до
следващия старт. Броят импулси се зарежда след старт.

• Ако  параметрите  за  комуникация  са  неизвестни  и  няма  начин  да  се  разберат,  то  се
закъсяват  две  от  клемите  за  фабрично  програмиране  -MCLR и  GND   /или  се  натиска
бутон, ако такъв е наситен/. До изключване на тези клеми, комуникацията е 9600 bps, 8n1 ,
MODBUS ADR=1.
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• Да няма друг уред на линията RS485, за да не се припокрие адрес 1. В този режим уредът
не може да стартира.

• В  режим  B,  Config.MB_com  disable=0,  за  да  спре  трябва  и  входът  да  не  е  активен  и
COMMAND ≠ 1.

MODBUS
FUNCTION

ИМПЛЕМЕНТИРАНИ MODBUS ФУНКЦИИ

03 Четене на HOLDING  REGISTERS,   
0 < REG ADR <127 – регистри в енергонезависимата памет,    
128 < REG ADR < 256 – регистри. в оперативната памет. 

06  preset holding reg

10 write multiple reg

ПАРА-
МЕТЪР

CH1
adr

CH2
adr

type
ОПИСАНИЕ

Min/
max

unit fab

S 110 116 FLOAT (Config.SP_Long=0, GET_RAM=0.)         
Задание в EEPROM. Път.   
Копира се в Sr при промяна и PowerON. 

-

SW
LONG

(Config.SP_Long=1, GET_RAM=0.)    
Задание  EEPROM    Брой импулси.

0÷232 imp

S r 140 164 FLOAT (Config.SP_Long=0, GET_RAM=1.)       
Задание в RAM. Път.  

-

SW
LONG

(Config.SP_Long=1, GET_RAM=1.)     
Задание в RAM    Брой импулси.

0÷232 imp

V 112 118 FLOAT (Config.GET_RAM=0.)      
Задание в EEPROM. Скорост.  
Копира се във Vr при промяна и 
PowerON. 

-

V r 142 166 FLOAT (Config.GET_RAM=1.)      Задание в 
RAM. Скорост.  F(Hz)=Vr*Cv. 

-

T accel 114 120 UINT (Config.Accel_mode=0) .    Време за 
ускоряване.
(Config.Accel_mode=1) .    Ускорение

0÷65535 ms
-

T decel 115 121 UINT (Config.Accel_mode=0).     Време за 
забавяне.
(Config.Accel_mode=1).     Обратно 
ускорение

0÷65535 ms
-

Cd 100 104 FLOAT Коефициент Брой импулси / Път -

Cv 102 106 FLOAT Коефициент Честота(Hz) / Скорост -

C01 94 98 FLOAT Коефициент Време / Ускорение  
/задава се 275 за време ускорение в ms/

275

C02 92 96 FLOAT Коефициент   /задава се 0/ 0

CONFIG 123 UINT Обща конфигурация. -

BAUDRATE 124 UINT 0-9600; 1-19200 ; 2-57K ;  3-115K 0÷3 - 0

STOP/
PARITY

125 UINT 0-8n1; 1-8n2;  2-8e1; 3-8е2; 4-8о1; 5-8о2 0÷3 - 0
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version 126 UINT - 1

MOD ADR 127 UINT MODBUS АДРЕС 1-247 - 1

COMMAND 128 129 UINT (Config..MB_com_disable=0) 
СТАРТ/СТОП през MODBUS
1- СТАРТ  
2- НЕЗАБАВЕН СТОП.  (и в двата 
режима А и B)
0- НЕУТРАЛНО, СТОП със забавяне в 
режим B

0÷2 -

Oперативни стойности в RAM.  Да не се променят!.       
Повечето се запазват до нов START или POWER OFF.

STATUS 130 UINT -

N accel 132 156 SW
LONG

Текущо – брой импулси за ускорение

N decel 134 158 SW
LONG

Текущо – брой импулси за забавяне

VC 152 176 SW
LONG

Текущо - скорост

T move 150 174 SW
LONG

Текущо - продължителност на 
движението. 

T0

PULSE_SP 138 172 SW
LONG

Изчисленото задание – брой импулси

PULSE_CNT 136 160 SW
LONG

Работен брояч - текущо брой импулси 
В режим A намаля от PULSE_SP до 0. 
Зарежда се при START.
В режим B–32 bit UNSIGNED нараства 
от 0. След  232 -1 → 0 и продължава. 

Imp

Аccel 144 168 UINT Ускорение 0÷65535

Decel 145 169 UINT Обратно ускорение 0÷65535

Т 146 170 UINT Изчислен период 31÷65535 T0

Т SP 147 171 UINT Текущо период задание 31÷65535 T0

Tp 148 172 UINT Текущо период 31÷65535 T0

* FLOAT = FLOAT 32 bit IEEE754 ;    UINT=UNSIGNED INT 16 bit ;    SW LONG = SWAPED 
LONG  INT 32 biт [ADR] – MS 2 byte  ; [ADR+1] – LS 2byte
За запис на 32 bit стойности да се ползва функция 10 /WR MULTIPLE REG/.  
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ОБЩИ НАСТРОЙКИ И КОНФИГУРАЦИЯ ЗА ДВАТА КАНАЛА

Config MSB

PS1 PS0
 

0:    Т0 =0,0625 µs 1  :      Т  0   =0,5   µs  2:   Т0 = 4 µs 3:    Т0 =16 µs

* Т0 – основен системен такт, с който се отработват заданията (се измерва всеки период). 
Определя минималната честота и резолюцията. В тази версия е фиксиран независимо от PS1,2.

Config LSB

MB_com 
disable

Accel_mode Get_RAM SP_long

SP_long
0: Заданията S са FLOAT32 и се умножават с коефициент Cs   (задава се път).
1: Заданията S са  SWAPED LONG и НЕ се умножават със Cs (задават се брой импулси).

Get_RAM
0: Заданията S и V се ползват от EEPROM    (EEPROM непрекъснато се копира в RAM)
1: Ползват се RAM копията на заданията - Sr и Vr  /при много чести промени/. Запис в 
EEPROM автоматично се копира и в RAM, също и при PowerON.

Accel_mode
0: Задава се време за ускорение. Ускорението зависи от заданието за скорост.
1: Директно се задава ускорение. То не зависи от заданието за скорост.

MB_com_disable
0: START/STOP през MODBUS e разрешен
1: START/STOP през MODBUS e забранен

STATUS LSB

ACT2 ACT1 IN2 IN1

IN1(2)    повтаря входа
0:  Неактивен
1:  Активен

ACT1(2)    активен канал
0: Неактивен
1: Активен
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VII. СОФТУЕР ЗА ТЕСТ

„Микросист“ ЕООД предлага:

• Базов софтуер за тестове за операционна система „Windows” 
• Конвертор за програмиране от компютър -  USB/RS485 
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VIII. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

Препоръки за използване на свързващи проводници 

✔ При по-дълги разстояния  за линии подложени на електромагнитни смущения е 
желателно да се използват  проводник тип усукана  двойка. 

✔ За по-добра шумозащитеност може да се използва екраниран кабел, който трябва да 
бъде заземен само в единия си край. 

✔ Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно, но
ако сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от 
електромагнитно взаимодействие.

✔ Когато трябва да се пресичат проводници с различни по тип сигнали, това трябва да
се прави под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

✔ Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите с
контролера, не трябва да минават в близост до контактори, двигатели, генератори,
радиопредаватели и проводници, по които протичат големи токове.
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които
могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като
в  ремонтната  база  се  представи  настоящата  гаранционна  карта,  с  която  е
закупен уреда. Гаранцията не се отнася до повреда, причинена от лош транспорт,
лошо  съхранение,  неправилно  използване,  природни  стихии,  неспазване  на
инструкцията  за  работа  и  случаите,  когато  е  направен  опит  за  отстраняване  на
дефекти  от  други  лица.  В  тези  случаи  дефектът  се  отстранява  само  срещу
заплащане.

Обслужването в гаранционния срок и уреждане на рекламациите става съгласно
действащото законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпване
Поръчка

номер
Вид на извършения ремонт

Дата на
предаване

Извършил
ремонта

     Продавач:...................           
Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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