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I Přehled základních parametrů

* PROGRAMOVATELNÝ INDEXER A SEQUENCER V JEDNOM OBVODU

* RYCHLOST AŽ DO 40 000 KROKŮ/S

* AŽ DO 64 MIKROKROKŮ NA CELÝ KROK

* OPTIMALIZACE VYUŽITÍ MOMENTU MOTORU

* 3 MOŽNOSTI PROPOJENÍ S VÝKONOVÝM ZESILOVAČEM:
     - PULSY A SMĚR
     - DVOJITÝ D/A PŘEVODNÍK
     - DVA D/A PŘEVODNÍKY

* VÝKONNÝ SOUBOR 50TI POVELŮ

* DÉLKA DRÁHY AŽ 16 MILIONŮ KROKŮ

* VNITŘNÍ PAMĚŤ UMOŽŇUJE, ABY PŘEDPROGRAMOVANÉ POVELOVÉ
SOUBORY BYLY PROVÁDĚNY BEZ PŘIPOJENÍ NADŘAZENÉHO POČÍTAČE

* 21 UNIVERZÁLNÍCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ

* PROGRAMOVATELNÁ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST, START/STOP RYCHLOST,
ZRYCHLENÍ, TVAR PROUDU PŘI MIKROKROKOVÁNÍ

  
* PLYNULÉ ZRYCHLENÍ A BRZDĚNÍ

* SERIOVÝ VSTUP, AŽ 16 KONTROLERŮ MŮŽE BÝT PŘIPOJENO NA JEDEN  PORT

* NÍZKOPŘÍKONOVÝ CMOS OBVOD, TTL KOMPATIBILNÍ 

* POUZDRO 40PIN DIP NEBO 44PIN PLCC
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II Zapojení vývodů

       B8/D1.0    1             40    Vcc

       B9/D1.1    2             39    Limit

     DUAL/D1.2    3             38    B1

      S&D/D1.3    4             37    B2

       ST/D1.4    5             36    B3

      Dir/D1.5    6             35    B4

          D1.6    7             34    B5/BR0

        PHASE1    8             33    B6/BR1

           RST    9             32    B7/JD

           RDX    10            31    Vcc

           TDX    11            30    NC

     BOOST/JOG    12            29    NC

            SD    13            28    B17/PHASE2

     B18/ADDR0    14            27    B16/D2.6

       B19/ADDR1    15            26    B15/D2.5

     B20/ADDR2    16            25    B14/D2.4

     B21/ADDR3    17            24    B13/D2.3

         XTAL2    18            23    B12/D2.2

          XTAL    19            22    B11/D2.1

           GND    20            21    B10/D2.0

(VERZE DIL)
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III Základní funkce

Kontroler M1486 integruje v jednom obvodu plně programovatelné řízení krokového
motoru i univerzální řídící funkce (vstupy/výstupy) a umožňuje tak realizovat kompletní
řízení stroje či zařízení. 

• POVELOVÝ SOUBOR

Kontroler má vlastní povelový jazyk, poskytující výkonný soubor 50ti povelů pro řízení
pohonů s krokovými motory, včetně povelů pro větvení programu dle stavu vstupních
pinů nebo dle stavu vnitřních příznaků. Vnitřní paměť umožňuje, aby předprogramované
povelové sekvence byly prováděny samostatně i při rozpojené seriové lince.
Všechny povely obvodu M1486 jsou ASCII znaky (je možné použít jak velká tak i malá
písmena). Struktura je následující: povel, argument, oddělovací znak. Oddělovacím
znakem je "carriage return" - 0DH, na klávesnici PC klávesa "Enter". Uživatel může
použít běžné textové editory pro přípravu povelových ASCII souborů. Nové povely jsou
předávány prostřednictvím standardního seriového kanálu, kompatibilního s rozhraním
RS232.

• PLYNULÉ ŘÍZENÍ RYCHLOSTI

Přesné a plynulé řízení rychlosti i v oblasti vysokých rychlostí využívá maximálně moment
motoru a umožňuje tak použití menšího motoru a kompaktnějšího výkonového
zesilovače. Z toho vyplývá nižší cena motoru a výkonového zesilovače či zvýšená
momentová rezerva krokového pohonu v otevřené smyčce.

• DYNAMICKÉ MIKROKROKOVÁNÍ

Kontroler umožňuje dělení kroku, mikrokrokování, které výrazně omezuje oscilace
jednotlivých kroků a rezonance při nízkých rychlostech. Počet mikrokroků na celokrok
může být naprogramován od 1 do 64 zvlášť pro oblast nízkých a zvlášť pro oblast
vysokých rychlostí za účelem dosažení vysokého rozlišení při nízkých rychlostech
i při maximální rychlosti. 
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• SERIOVÉ ROZHRANÍ

Kontroler M1486 obsahuje plně duplexní seriovou linku na úrovni TTL. Rozhraní RS232
nebo RS485 může být snadno realizováno pomocí jednočipových převodníků úrovně TTL
na úroveň příslušného seriového rozhraní. 
Přenosová rychlost může být vybrána ze čtyř rychlostí pomocí vstupů BR0 a BR1 obvodu
M1486 dle následující tabulky:

BR1 BR0 M1486 M1486 s dvojnásobnou rychlostí
(krystal 24 MHz)

0 0 300 600

0 1 1200 2400

1 0 2400 4800

1 1 4800 9600

Formát dat: 8 bitů data, bez paritního bitu, jeden stop bit

Vzhledem k tomu, že zápis do paměti EEPROM není dostatečně rychlý, je třeba mezi
jednotlivé povely, vysílané do kontroleru řady M1486E, zařadit časové prodlevy tak,
aby celkový čas připadající na vyslání jednoho povelu byl min. 0,5 s.

Až 16 kontrolerů řady M1486A nebo M1486B může být zřetězeno při zadání adresy
jednotlivých kontrolerů hexadecimálně od 0 do F prostřednictvím vstupů ADDR0
(LSB – nejnižší váha) až ADDR3 pro současné víceosé řízení.
Při použití kontrolerů řady M1486E může být zřetězeno až 15 kontrolerů s adresami
hexadecimálně od 1 do F. Při nastavení adresy 0 (všechny adresové vstupy na úrovni
log. 0) dojde po přivedení log. 1 na vstup reset k hardwarovému resetu kontroleru řady
M1486E. 
Zápis do paměti EEPROM kontroleru řady M1486E není po zapnutí napájecího napětí
povolen. Před nahráním povelového souboru do M1486E1 je tedy nutné provést buď HW
reset nebo vyslat povel "Reset". Před nahráním povelového souboru do M1486E2 nebo
M1486E4 je nutné provést HW reset.

Výběr kontroleru, který bude přijímat následující povely se provádí povelem "IndeX".
Vybraný kontroler přijímá povely vysílané po seriové lince až do příjmu dalšího povelu
"IndeX". Počáteční nastavení je společný příjem, tj. přijímají všechny kontrolery. Uživatel
nemusí tedy přihlížet ke stavu vstupů ADDR0 až ADDR3 při použití jednoho kontroleru.

Na výstupy TDX je možné externě připojit úroveň logická nula. Vývody RDX a TDX
až čtyř obvodů M1486 mohou být propojeny přímo paralelně.
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Vstupy BR0 a BR1 sdílejí vývody kontroleru se vstupy/výstupy B5 a B6. Vstupy BR0
a BR1, určující přenosovou rychlost seriového kanálu, jsou prohlédnuty pouze
po přivedení hodnoty log. 1 na vstup RST. Vzhledem k doporučenému zapojení
pro provedení automatického resetu po zapnutí napájení dojde k načtení nastavené
přenosové rychlosti na vstupech BR0 a BR1 také  vždy po zapnutí napájení,
a to i u kontroleru řady M1486E.

• PAMĚŤ

Neomezený počet povelů je možné postupně vyslat do kontroleru vzhledem ke kruhové
struktuře paměti. Vnitřní paměť umožňuje, aby předprogramované povelové soubory byly
prováděny samostatně i při rozpojené seriové lince. Povelový soubor uložený ve vnitřní
paměti je možné snadno změnit po opětovném připojení počítače. I bez připojení
počítače může ovšem kontroler reagovat na různé vnější stavy pomocí univerzálních
vstupů a může také vnější prvky ovládat prostřednictvím univerzálních výstupů. 

Povely vysílané po seriovém kanálu ve tvaru ASCII znaků jsou před uložením do paměti
povelů interně komprimovány. Po komprimaci jsou uloženy do paměti povelů
s následující pevnou strukturou a délkou (délka nezávisí na zadaném parametru,
nýbrž na rozsahu parametru zadaného povelu):
znak povelu má délku 8 bitů,
parametr povelu je uložen ve dvojkovém tvaru, počet bitů je násobkem osmi, přičemž
2počet bitů je větší nebo rovno maximální hodnotě parametru uvedené v tomto manuálu.
Příklad:

"R" znak 8 bitů + parametr 0 bitů = 8 bitů celkem
"L5" znak 8 bitů + parametr 8 bitů (rozsah do 255) = 16 bitů celkem
"A1000" znak 8 bitů + parametr 16 bitů (rozsah do 65000) = 24 bitů celkem
"W500" znak 8 bitů + parametr 24 bitů (rozsah do 16000000) = 32 bitů celkem

Žádné místo v paměti povelů neobsazují povely "Address", "Disable", "Enable" a "Reset",
povel "If" má délku 32 bitů včetně znaku povelu.
Pro delší povelové soubory je možné předem stanovit jejich délku v paměti povelů
a ověřit, zda je velikost paměti pro zadaný povelový soubor dostatečná.

Velikost paměti:
Typ vstupní paměť paměť povelů
M1486A 96 bitů 864 bitů 
M1486B 256 bitů 2032 bitů
M1486E1 256 bitů 2000 bitů
M1486E4 256 bitů 8000 bitů
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Při provádění některých povelů - například "Run" není prováděna komprimace dalších
vyslaných povelů v reálném čase a vyslané znaky jsou ukládány do malé vstupní
vyrovnávací paměti.
Naplnění vstupní vyrovnávací paměti je hlášeno nadřazenému počítači následujícím
způsobem: V případě zápisu přijatého znaku na jeden z posledních tří volných bytů
vyrovnávací paměti je přijatý znak vyslán zpět po seriové lince v negovaném tvaru.
Při nerespektování tohoto upozornění a pokusu o zápis na první obsazený byte
vyrovnávací paměti není znak vyslaný z nadřazeného počítače přijat a po seriové lince
je vysláno zpět chybové hlášení - znak 5eH.  
Nejjednodušším způsobem jak překonat omezení malé vstupní paměti je použít povel
"Disable" na začátku povelového souboru a povel "Enable" na konci povelového souboru.
Vysílané povely jsou pak plynule přesouvány ze vstupní paměti do paměti povelů a
nehrozí přeplnění vstupní paměti. Délka povelového souboru je pak omezena pouze
velikostí paměti pro povely. část povelového souboru uzavřená do hranatých závorek
povely "Disable" a "Enable" nesmí obsahovat povel "Reset". Došlo by ke zrušení povelu
"Disable".
V případě potřeby postupného vysílání bloků povelů (každý blok začíná povelem
"Disable" a končí povelem "Enable") je vhodné vyslat další blok až po ukončení
provádění předchozího bloku. 
Pokud není provádění předchozího bloku ukončeno, další vyslané povely by byly
ukládány do vstupní paměti, a počet povelů, které by bylo možné vyslat, by byl velikostí
vstupní paměti omezen. 
Ukončení provádění předchozího bloku je možné zjistit (pokud nevyplyne přímo ze stavu
řízené aplikace) zařazením vhodného povelu na konec bloku, např. "Upload". Kontroler
vyšle žádanou hodnotu po seriové lince po provedení předchozích povelů bloku.
Pro signalizaci ukončení provádění bloku povelů je také možné použít uživatelské
výstupy. 

• UŽIVATELSKÉ  VSTUPY/VÝSTUPY

Uživateli je k dispozici až 21 univerzálních vstupů/výstupů pro monitorování nebo
ovládání vnějších prvků.
Každá z linek B1 až B7 může být nezávisle použita jako vstup nebo výstup s otevřeným
kolektorem. Vstupy/výstupy B8 a B9 jsou k dispozici při použití módů propojení
s výkonovým zesilovačem Pulsy & Směr a dvojitý DAC. Vstupy/výstupy B10 až B17
je možné použít pouze při módu Pulsy & Směr. V jiných módech jsou prostřednictvím
těchto vývodů zadávány digitální hodnoty proudu pro výkonový zesilovač.  
Vstupy/výstupy B5 a B6 sdílejí vývody kontroleru se vstupy BR0 a BR1. Vstupy BR0
a BR1, určující přenosovou rychlost seriového kanálu, jsou prohlédnuty pouze po resetu.
Vzhledem k doporučenému zapojení pro provedení automatického resetu po zapnutí
napájení dojde k resetu také vždy po zapnutí napájení.
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Vstupy/výstupy B18-B21 sdílejí vývody kontroleru se vstupy ADDR0-ADDR3. Adresa
kontroleru je stanovena pouze po resetu dle stavu vstupů ADDR0-ADDR3.

 
• PROPOJENÍ S VÝKONOVÝM ZESILOVAČEM

Kontroler M1486 obsahuje výstupní jednotku, která vydává řídící signály pro externí
výkonový zesilovač, napájející krokový motor.
Kontroler umožňuje jeden standardní a dva mikrokrokovací způsoby propojení
s výkonovým zesilovačem:
     - Pulsy & Směr
     - Dvojitý DA převodník (DAC)
     - Dva DA převodníky
Standardní mód Pulsy & Směr může být zvolen úrovní logická nula na vstupu S&D.
Krokovací pulsy jsou vysílány prostředníctvím výstupu Step. Výstup Direction určuje
směr otáčení. Počet pulsů odpovídajících celému kroku je závislý na zvoleném dělení
kroku. Je vhodné zvolit dělení kroku 1, aby nedošlo k automatické změně dělení
při vysokých rychlostech. Podrobnější popis viz povel "Microstep".
Mód Dvojitý DAC může být zvolen úrovní logická nula na vstupu DUAL. Tento mód
zjednodušuje propojení a snižuje počet potřebných součástek použitím jednoho dvojitého
DA převodníku pro převod digitálních hodnot proudu na analogové při mikrokrokování.
Výstupy D2.0-D2.6 s použitím časového multiplexu určují aktuální hodnotu proudu
pro fázi 1 a 2. Výstupem s nejvyšší váhou (MSB) je výstup D2.6. Výstup PHASE 2 určuje
směr proudu ve fázích 1 a 2. Výstup AB provádí volbu fáze  (fáze 1 pro AB = 0, fáze 2
pro AB = 1) externího dvojitého DA převodníku. Výstup STROBE určuje přechodem
do hodnoty logická nula okamžik zapsání dat na výstupech D2.0-D2.6 a PHASE 2
do externího dvojitého DA převodníku. 
Při módu Dva DAC výstupy D1.0-D1.6 a PHASE1 určují  hodnotu proudu a směr fáze 1,
výstupy D2.0-D2.6 a PHASE2 hodnotu proudu a směr  fáze 2. U obvodu M1486B jsou
výstupy D1.6 a Phase1 s otevřeným kolektorem.
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IV Přehled povelů

POVEL    POPIS
\ " Reset"   uvedení kontroleru do výchozího stavu                                  
@ (Num) " Address"  zadané číslo návěští se přiřadí této programové řádce  
A (Num) "Acceleration"    zrychlení,  rozsah = 1až 65 000 kroků/s2

B (Num) "Backward"  zpět, zadání dráhy v negativním směru
C (Num 1 to 21) "Clear"  nastavení zadaného výstupu do hodnoty logická nula            
C (Num 40 to 65)"Clear"  potlačení zadané přídavné funkce     
C75 "Clear Kill"   obnovení vykonávání programu
C (Num 80 to 87)"Clear"  nastavení zadaného uživatelského příznaku na hodnotu OFF
C100 "Clear"  vynulování čítače absolutní polohy
D "Direction"   směr, změna směru příštího pohybu                
E "End of loop"   konec smyčky                                           
F (Num) "Forward"   dopředu, zadání dráhy v pozitivním směru
G (Num) "Go absolute"  dráha zadána absolutní polohou                                  
G+ "Go positive"  trvalý pohyb v pozitivním směru až do externího  

přerušení 
G- "Go negative"   trvalý pohyb v negativním směru až do externího 

přerušení    
H "Home"  vykonej pohyb do výchozí polohy                                        
I (Num) (Value) (Num)  "If"   skok na zadané návěští, jesliže zadaný vstup odpovídá 

zadané hodnotě ("H"  High - logická jedna, "L" Low - logická nula) 
J (Num) "Jump"   skok na zadané návěští   
K "Kill"   okamžitý přechod do brzdného režimu, přerušení provádění 

povelového souboru 
L (Num) "Loop"   smyčka, opakuj provádění následujících instrukcí                 
M (Num) "Microstepping"   počet mikrokroků na celokrok v dolním pásmu 

rychlostí 
N (Num) "Number"   výběr tvaru průběhu proudu při mikrokrokování                
O (Num) "One"   čekej dokud zadaný vstup nebude mít hodnotu logická jedna   
P (Num) "Profile"   nastavení rychlosti, při které se lineární rozběhová 

charakteristika mění na parabolickou
Q (Num) "Qualification"   počet mikrokroků na celokrok v horním pásmu rychlostí
R "Run"   vykonej pohyb s aktuálními hodnotami parametrů                      
S (Num) "Start/stop"   rychlost start/stop; rozsah = 16 až 1 950 kroků/s          
T (Num 1 to 21) "Turn on"   nastavení zadaného výstupu do hodnoty logická jedna     
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T (Num 40 to 65) "Turn on"  zapnutí zadané přídavné funkce            
T (Num 80 to 87) "Turn on"  nastavení zadaného uživatelského příznaku na hodnotu ON
U (Num) "Upload"   vyšli hodnotu čítače absolutní polohy, interní proměnné, 

uživatelských příznaků či přídavných funkcí 
V (Num) "Velocity"  zadání maximální rychlosti                          
W (Num) "Wait"   čekej  zadaný počet milisekund; rozsah = 1 až 16 000 000     
X (Num) "indeX"   volba kontroleru                              
Z (Num) "Zero"   čekej dokud zadaný vstup nebude mít hodnotu logická nula    
[ "Disable"   odklad provedení následujících povelů                                 
] "Enable"    provedení předchozích povelů                                
( (Num) "Seek negative"  jdi na limit v negativním směru                         
) (Num) "Seek positive"  jdi na limit v pozitivním směru                        
= (Num) "Equal"   přiřazení zadané hodnoty čítači absolutní polohy        
: (Num) Ulož zadanou hodnotu do interní proměnné       
? (Num) Načti data na specifikovaných vstupech a ulož do interní proměnné
! (Num) Zapiš hodnotu interní proměnné na specifikované výstupy
+ (Num) Přičti zadanou hodnotu k interní proměnné
- (Num) Odečti zadanou hodnotu od interní proměnné
/ (Num) Dělení interní proměnné zadanou hodnotou
* (Num) Násobení interní proměnné zadanou hodnotou
> (Num) Přesun dat z interní proměnné do zadaného registru
< (Num) Přesun dat ze zadaného registru do interní proměnné
' (Num) Skok na podprogram začínající na zadaném návěští
. Konec podprogramu                                  
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V Popis vývodů  (verze DIL)

Označení Vývod č.  Popis
D1.0-D1.6 1-7 7-mi bitová hodnota výstupního proudu pro fázi 1 (mód

dva DAC), MSB = D1.6

PHASE1 8 Výstup určující směr proudu pro fázi 1
(mód dva DAC). 

B8-9 1-2 Univerzální vstupy/výstupy (mód Pulsy & Směr a mód
dvojitý DAC)

_____
DUAL 3 Logická 0 na tomto vstupu nastaví mód dvojitý DAC.

____
S&D 4 Logická 0 na tomto vstupu nastaví mód Pulsy & Směr.

_____
STEP 5 Výstup určující (přechodem do hodnoty log. 0) okamžiky,

ve kterých má nastat další krok krokového motoru (mód
Pulsy & Směr).

DIRECTION 6 Výstup určující směr otáčení. Logická 1 na tomto výstupu
určuje směr otáčení vzad (mód Pulsy & Směr).

________
STROBE 5 Výstup určující přechodem do hodnoty log. 0 okamžik,

kdy mohou být zapsána data na výstupech D2.0-D2.6
a Phase2 do externího dvojitého D/A převodníku (mód
dvojitý DAC).

DIR 6 Výstup vybírající přijímací kanál (kanál 1 pro DIR = 0,
kanál 2 pro DIR = 1) externího dvojitého D/A převodníku
(mód dvojitý DAC).

RST 9 Reset: logická 1 na tomto vstupu uvede kontroler
do výchozího stavu. Kondenzátor 2,2 μF je třeba připojit
mezi tento vstup a Vcc pro provedení automatického
resetu po zapnutí napájení. 
U kontroleru řady M1486E se po hardwarovém resetu
(log. 1 na vstupu RST) provádí od začátku nahraný
povelový soubor. Reset obvodu a vymazání povelového
souboru se provádí kombinací log. 0 na vstupech ADDR0
- ADDR3 a log. 1 na vstupu RST.

RDX 10 Vstup seriového kanálu

TDX 11 Výstup seriového kanálu
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Označení Vývod č.  Popis
JOG 12 Vstup pulsů pro případné krokování motoru dle vnějšího

zdroje, neprobíhá-li pohyb dle povelového souboru
prováděný povely "Run" nebo "Seek".

______
BOOST 12

            ______
Výstup BOOST má hodnotu log. 0 pokud je motor v
pohybu (při provádění povelů  "Run" nebo "Seek"). Je
možné jej použít pro zvýšení proudu motoru při pohybu.   

___________
SHUTDOWN 13 Logická 0 na tomto vstupu způsobí přechod do režimu

Shutdown. Popis režimu Shutdown na str. 17.

ADDR0-3 14-17 Adresové vstupy určující adresu kontroleru v případě
připojení více kontrolerů na jeden seriový kanál.
Nejnižší váhu (LSB) má ADDR0. 

B18-21 14-17 Univerzální vstupy/výstupy

XTAL1, XTAL2 19,18 Vstupy pro připojení externího 12 MHz (24 MHz pro
M1486..2x) krystalu. Kondenzátory 20 pF je třeba zapojit
mezi tyto vstupy a zem.

Vss 20 Potenciál zem (0V)

D2.0-D2.6 21-27 7-mi bitová hodnota výstupního proudu pro fázi 2 (mód
dva DAC)
7-mi bitová hodnota výstupního proudu pro fázi 1 a 2
(časový multiplex, mód dvojitý DAC)  MSB = D2.6 

PHASE2 28 Výstup určující směr proudu pro fázi 2 (mód dva DAC). 
Výstup určující směr proudu pro fázi 1 a 2 (časový
multiplex, mód dvojitý DAC).

B10-17 21-28 Univerzální vstupy/výstupy (mód Pulsy & Směr)

Vcc 31,40    Napájecí napětí +5 V

JOG DIRECTION 32 Směr pohybu, logická 1 na tomto vstupu určuje směr
vzad pro případné krokování dle vnějšího zdroje. 

B1-B7 38-32 Univerzální vstupy/výstupy

_____
LIMIT 39

Logická 0 na tomto vstupu ukončuje běh motoru. Při
rychlosti mimo oblast start/stop je provedeno
kontrolované zabrzdění se strmostí odpovídající zadané
hodnotě zrychlení. Logická 1 na tomto vstupu způsobí
obnovení provádění povelového souboru.

BR0, BR1 34, 33 Vstupy Baud Rate 0 a Baud Rate 1 určují přenosovou
rychlost seriového kanálu.

NC 29, 30 Not connected. Tyto vývody se ponechávají volné.
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VI Elektrické vlastnosti

• MEZNÍ HODNOTY

Vstupní napětí jednotlivých vývodů vůči GND............. -0.5 až + 6.5 V
Vstupní nebo výstupní proud jednotlivých vývodů...... 10 mA
Ztrátový výkon................................................................. 200 mW
Rozsah skladovacích teplot........................................... -65°C až +150°C
Rozsah pracovních teplot           
Standardní verze............................................................. 0°C až +70°C
Průmyslová verze............................................................ -40°C až +85°C

• STATICKÉ A DYNAMICKÉ PARAMETRY

Parametr Min. Max. Jednotka
Napájecí napětí   Vcc 4,5 5,5 V

Proudový odběr 20 mA

Napájecí napětí v módu "Shutdown" 2.0 5.5 V

Proudový odběr v módu "Shutdown" 50 μA

Vstupní napětí - úroveň L -0,5 0,2Vcc-0,1 V

Vstupní napětí - úroveň H 0,2Vcc + 0.9 Vcc + 0,5 V

Výstupní napětí - úroveň L 0,45 V

Výstupní proud - úroveň L 1,6 mA

Výstupní proud - úroveň L  
výstupy Step, Direction

4 mA

Výstupní napětí - úroveň H 2,4 V

Výstupní proud - úroveň H 60 μA

Předstih dat před zápisem (Strobe) 960 ns

Šířka krokovacího pulsu (výstup Step) 1,8 μs

      JE NUTNÉ DODRŽOVAT STANDARDNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO
K POŠKOZENÍ ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM (ESD).
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• REŽIM SHUTDOWN

Úroveň log. 0 na vstupu SD způsobí u kontrolerů typu M1486A a M1486B přechod
do režimu "Shutdown", vhodného pro bateriové zálohování. Standardně se ovšem
v aplikacích, ve kterých je zálohován povelový soubor, používá kontroler řady M1486E,
který obsahuje paměť povelů EEPROM a bateriové zálohování nepotřebuje.
Po přechodu do režimu "Shutdown" klesá typická spotřeba na 5 μA, povelový soubor
pro řízení stroje a pohonu je zachován, avšak jeho provádění je zastaveno. Není možná
další komunikace s připojenými obvody. Pro nové uvedení do chodu je nutné připojit
na vstup reset logickou 1 po dobu 10 ms. Napájecí napětí Vcc může být sníženo až
na 2 V v režimu "Shutdown", což je zvláště užitečné pro bateriové zálohování napájecího
napětí.
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VII        Popis povelů

1 Řídící povely

@ Address Návěští
L Loop Smyčka
E End of loop Konec smyčky
J Jump Skok
I If Podmíněný skok
K Kill Přerušení
C Clear kill Obnovení
U Upload Přenos
W Wait Čekání
[ Disable Odklad
] Enable Uvolnění
' Subroutine Podprogram
. End of subroutine Konec podprogramu      

• ADDRESS

SYNTAXE: @ (Num)

Typ M1486A M1486B M1486E
Rozsah 1 až 15 1 až 48 1 až 80

Povel "Address"  zadává číslo návěští. Na takto určenou řádku povelového souboru
je potom možné provést podmíněný (povel "If") nebo nepodmíněný (povel "Jump") skok. 

PŘÍKLAD:

@2

Tento povel přiřazuje návěští číslo 2. 
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• LOOP

SYNTAXE: L (Num) ROZSAH: 1 až 255

Povel "Loop" (smyčka) způsobí opakování provádění následujících povelů až do povelu
"End of loop" (konec smyčky). Počet opakování je zadán číselným parametrem povelu.
Je možné použít až čtyři vnořené smyčky.
Ze smyčky není možné přímo vyskočit (např. na základě hodnoty digitálního vstupu), je
nutné dokončit zadaný počet opakování. Vyskočení ze smyčky je však možno řešit
následujícím způsobem:

PŘÍKLAD: 
[
C80
L20 ;začátek smyčky
I80H15
I3L1
;
W200 ;příklad vlastního obsahu smyčky, velikost omezena pouze celkovou velikostí
R ;paměti programu
;
E
@1 ;Pokud je hodnota na vstupu 3 vyhodnocena jako log.0, pak je proveden 
T80 ;odskok na návěští jedna. Tady je nastaven příznak 80 na log. 1 a při 
@15 ;každém dalším průběhu smyčky je hned na začátku proveden odskok na 
E ;konec smyčky. Zbylá opakování smyčky proběhnou naprázdno a dojde
] ;tedy k faktickému ukončení smyčky 

• END OF LOOP

SYNTAXE: E

Povel "End of loop" (konec smyčky) ukončuje smyčku v povelovém souboru, vykonávání
povelového souboru pokračuje (po provedení zadaného počtu smyček) povelem, který
následuje po povelu "End of loop". Ze smyčky není možné vyskočit ("If" nebo "Jump"),
případná další větev povelového souboru v rámci smyčky tedy musí také obsahovat
povel "End of loop". 
 
PŘÍKLAD: viz Příklad povelového souboru č. 2
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• IF

SYNTAXE: I (Num - vstup nebo příznak), (Stav), (Num - návěští)
ROZSAH:   (1 až 87 ),          (L nebo H), (1 až 15) M1486A

         (1 až 48) M1486B, 
      (1 až 80) M1486E

Podmíněný skok může být použit pro větvení povelového souboru dle stavu uživatelských
vstupů či uživatelských příznaků. 
Povel "If" provede skok na specifikované návěští, pokud stav zadaného vstupu či
příznaku je roven zadanému stavu ("H" High – logická jedna, "L" Low – logická nula).
Vstupy B8 a B9 je možné použít při módech Pulsy & Směr a Dvojitý DAC. Vstupy B10 až
B17 je možné použít pouze při módu Pulsy a Směr. 
  
PŘÍKLAD:
@1
w3000
i7h3
b64000
r
j1
@3
f6400
r
j1

Jestliže má vstup č. 7 hodnotu logická 0, provádění povelového souboru pokračuje
od následujícího povelu, tj.  b64000.
Jestliže má vstup č. 7 hodnotu logická 1, provádění povelového souboru pokračuje
od povelu určeného návěštím č. 3, tj. F6400. Viz také Příklad povelového souboru č. 3.

• JUMP

SYNTAXE: J (Num)

Typ M1486A M1486B M1486E
Rozsah 1 až 15 1 až 48 1 až 80
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Povel "Jump" provede skok na specifikované návěští. 

PŘÍKLAD:

J6
Provádění povelového souboru pokračuje povelem následujícím po povelu @6 - návěští
č. 6.  

• KILL

SYNTAXE: K

Tento povel ukončuje běh motoru. Při rychlosti mimo oblast start/stop je provedeno
kontrolované zabrzdění se strmostí odpovídající zadané hodnotě zrychlení. Přerušuje
také provádění povelového souboru v závislosti na stavu přídavné funkce "Recover".

Povel "Kill" nesmí být součástí povelového souboru, je určen pro vyslání po seriové lince
během pohybu motoru za účelem jeho ukončení. Začátek brzdění je určen okamžikem,
ve kterém dojde k přijetí tohoto povelu po seriové lince.
Ukončit běh motoru je také možno logickou nulou na vstupu "Limit" (viz str. 15). 

• CLEAR KILL

SYNTAXE: C75

Obnovení provádění povelového souboru přerušené povelem "Kill". Viz též přídavnou
funkci "Recover". 

• UPLOAD

SYNTAXE: U (Num) ROZSAH: 1 až 20

Povel "Upload" umožňuje vyslání požadované informace kontrolerem nadřazenému
počítači. Vysílání je prováděno po bytech dle následující tabulky.
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U 24-bitových parametrů (čítač absolutní polohy, interní proměnná) platí pravidlo, čím
vyšší číslo, tím významnější byte. 
Při nahrávání více bloků povelů, každý uzavřen hranatými závorkami, do obvodů M1486A
a M1486B (s pamětí RAM) je možné umístit povel "Upload" na konec bloku před pravou
hranatou závorku (povel "Disable"). Vzhledem k tomu, že následující povel se vykonává
po ukončení předcházejícího, k vyslání znaku z kontroleru dojde po provedení
předchozích povelů. Je pak možné vyslat další blok povelů, aniž by došlo k přeplnění
vstupní paměti.
 

 Registr č. Popis

1  Čítač absolutní polohy - byte č. 1

2  Čítač absolutní polohy - byte č. 2

3  Čítač absolutní polohy - byte č. 3

4  Interní proměnná - byte č. 1

5  Interní proměnná - byte č. 2

6  Interní proměnná - byte č. 3

7  Reservováno

8  Reservováno

9  Reservováno

10  Reservováno

11  Reservováno

12  Reservováno

13  Reservováno

14 Stav (On, Off) uživatelských příznaků č. 80-87

15  Mód propojení s výkonovým zesilovačem

16 Číslo výrobní serie kontroleru

17 Stav (On, Off) přídavných funkcí č. 40-47

18 Stav (On, Off) přídavných funkcí č. 48-55

19 Stav (On, Off) přídavných funkcí č. 56-63

20 ASCII kód typu kontroleru:
M1486A    41H
M1486B    42H
M1486E1  45H
M1486E2  46H
M1486E4  48H

22



STEPPER MOTOR CONTROLLER  MICROCON  M1486

PŘÍKLAD:

U3
Kontroler M1486 vyšle nejvýznamnějších osm bitů čítače absolutní polohy nadřazenému
počítači prostřednictvím seriového kanálu.

• WAIT

SYNTAXE: W (Num)                             ROZSAH: 1 až 16 000 000 ms

Čekací doby mohou být programovány v širokém rozsahu od 1 do 16 000 000 ms. Povely
přijímané seriovým kanálem jsou zpracovávané během provádění povelu "Wait" a tím se
zvětšuje efektivní velikost vstupní paměti povelů. Pro vysílání dlouhých povelových
souborů je možné také použít povely "Disable" a "Enable".
Na začátku provádění povelového souboru po zapnutí napájení nemusí ještě být
ustálené vnější logické úrovně, připojené na vstupy kontroleru. Například různá čidla
mohou reagovat na připojení napájecího napětí s určitým zpožděním. Je proto vhodné
použít povel "Wait" (například W1000) na začátku povelového souboru, hned za povelem
"Disable".

     
Použitím povelu "Wait" na začátku povelového souboru se také sníží požadavky
na napájecí zdroj, neboť v době nabíjení filtračních kondenzátorů neprobíhá běh motoru
s možným zvýšeným odběrem ze zdroje.  

PŘÍKLAD:

W3000

Kontroler  M1486 čeká 3 sekundy před provedením následujícího povelu.

• DISABLE

SYNTAXE: [
Odklad provedení následujících povelů. Povely následující po povelu "Disable" jsou
zpracovávány, nikoli však prováděny a nezvyšují tedy nároky na kapacitu vstupní paměti
povelů.
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PŘÍKLAD: Viz Příklad povelového souboru č. 4

• ENABLE

SYNTAXE: ]
Povelem "Enable" je zrušeno blokování provádění povelů způsobené odpovídajícím
povelem "Disable". 

PŘÍKLAD: Viz Příklad povelového souboru č. 4

• PODPROGRAM

SYNTAXE: ´ (Num)

Typ M1486A M1486B M1486E
Rozsah 1 až 15 1 až 48 1 až 80

Znakem povelu "Podprogram" je apostrof  - ' - (znak 27H).
Provede skok na podprogram začínající na specifikovaném návěští. Po ukončení
podprogramu povelem "Konec podprogramu" pokračuje vykonávání povelového souboru
povelem následujícím po povelu, kterým byl podprogram volán.
Z podprogramu není možné volat další podprogram.

PŘÍKLAD: 
[
@1
i1l6
f12800
´3
z3
j1
@6
b25600
´3
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z4
j1
@3
r
w2000
d
r
.
]

V závislosti na stavu vstupu č.1 jsou definovány dvě různé činnosti. Podprogram
začínající na návěští č. 3 obsahuje povely, které jsou společné pro obě prováděné
činnosti.  

• KONEC PODPROGRAMU

SYNTAXE: .

Znakem povelu "Konec podprogramu" je tečka  - . -  (znak 2EH).  
Po ukončení podprogramu povelem "Konec podprogramu" pokračuje vykonávání
povelového souboru povelem následujícím po povelu, kterým byl podprogram volán.
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2 Povely pro řízení pohybu

Povely specifikující dráhu

B Backward
D Direction
F Forward
G Go absolute
G+ Go positive
G- Go negative
H Home
= Equal

Povely specifikující rychlost
A Acceleration
S Start/stop
P Profile
V Velocity

Povely provádějící zadaný pohyb
R Run
) Seek positive
( Seek negative

• BACKWARD

SYNTAXE: B (Num) ROZSAH: 1 až 16 000 000

Zadává dráhu relativně k současné poloze ve směru vzad. Jednotkou je nejmenší
mikrokrok, tj. 1/64 celého kroku. Počáteční nastavení je 64000 nejmenších mikrokroků =
1000 celých kroků = 5 otáček u motoru, jež má 200 kroků na otáčku.

Pozn.
Zadaná délka kroku musí být celočíselným násobkem nejmenšího kroku, zadaného
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povelem "Microstep". Standardní interní nastavení povelu "Microstep" jsou 4 mikrokroky
na celokrok, tj. délka mikrokroku je 16 nejmenších mikrokroků. Při tomto nastavení musí
být  zadávaná délka dráhy (parametr povelů "Backward", "Forward" a "Go absolute")
vždy celočíselným násobkem čísla 16. 
Interní nastavení povelu "Microstep" obvodu řady M1486E v módu pulsy a směr (viz str.
11) je 1 mikrokrok na celokrok, tj. délka kroku je 64 nejmenších mikrokroků. Při tomto
nastavení musí být  zadávaná délka dráhy (parametr povelů "Backward", "Forward" a
"Go absolute") vždy celočíselným násobkem čísla 64. 

PŘÍKLAD:
B640 ;dráha je rovna 10 celým krokům ve směru vzad
R ;povel "Run" způsobí provedení zadaného pohybu

• DIRECTION

SYNTAXE: D

Povel "Direction" mění směr dalšího pohybu na opačný vzhledem k pohybu předchozímu.
 

PŘÍKLAD:
B640 ;dráha je rovna 10 celým krokům ve směru vzad
R ;povel "Run" způsobí provedení zadaného pohybu
D ;změň směr dalšího pohybu na směr vpřed
R ;povel "Run" způsobí provedení zadaného pohybu, tedy 10 celých kroků vpřed

• FORWARD

SYNTAXE: F (Num) ROZSAH: 1 až 16 000 000

Zadává dráhu relativně k současné poloze ve směru vpřed. Jednotkou je nejmenší
mikrokrok, tj. 1/64 celého kroku. Počáteční nastavení je 64000 nejmenších mikrokroků =
1000 celých kroků = 5 otáček u motoru, jež má 200 kroků na otáčku.
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PŘÍKLAD:
F640 ;dráha je rovna 10 celým krokům ve směru vpřed
R ;povel "Run" způsobí provedení zadaného pohybu

• GO ABSOLUTE

SYNTAXE: G (Num) ROZSAH: 1 až 16 000 000

Zadává dráhu prostřednictvím absolutní polohy, na kterou je třeba dojet.
Zadaná délka kroku musí být celočíselným násobkem nejmenšího kroku, zadaného
povelem "Microstep". Interní nastavení povelu "Microstep" jsou 4 mikrokroky na celokrok,
tj. délka mikrokroku je 16 nejmenších mikrokroků. Při tomto nastavení musí být
zadávaná délka dráhy vždy násobkem čísla 16. 

PŘÍKLAD:

Aktuální hodnota čítače absolutní polohy je 9000 mikrokroků. Následující povel:

G10000
Zadává dráhu 1000 nejmenších mikrokroků vpřed.

• GO POSITIVE

SYNTAXE: G+

Zadává pohyb ve směru vpřed bez omezení délky dráhy, ukončení pohybu
prostřednictvím povelu "Kill" nebo úrovní logická 0 na vstupu LIMIT. 

• GO NEGATIVE

SYNTAXE: G-

Zadává pohyb ve směru vzad bez omezení délky dráhy, ukončení pohybu
prostřednictvím povelu "Kill" nebo úrovní logická 0 na vstupu LIMIT. 
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• HOME

SYNTAXE: H

Dojezd do výchozí polohy, na hodnotu čítače absolutní polohy = 0.
Je možno použít pouze při kladné hodnotě čítače absolutní polohy, tj. pokud ujetá dráha
z výchozí polohy (hodnota čítače absolutní polohy = 0) ve směru vpřed je větší než ujetá
dráha ve směru vzad.
Viz také povel "Equal".

• EQUAL

SYNTAXE: = (Num) ROZSAH: 1 až 16 000 000

Nastavení čítače absolutní polohy na zadanou hodnotu. Zadaná hodnota musí být
násobkem zvolené nejmenší délky kroku (viz povel Microstepping). 
Při zadání pohybu povely "Forward", "Backward" a "Go absolute" není hodnota čítače
absolutní polohy definována po ukončení pohybu prostřednictvím povelu "Kill" nebo
úrovní logická 0 na vstupu LIMIT.
Při zadání pohybu povely "Go positive" a "Go negative" obsahuje čítač absolutní polohy
hodnotu, odpovídající poloze, ve které došlo k zastavení, i po ukončení pohybu
prostřednictvím povelu "Kill" nebo úrovní logická 0 na vstupu LIMIT.
Čítač polohy obsahuje 24-bitové číslo bez znaménka, pracuje tedy s kladnými čísly.
Počáteční nastavení je vhodné určit tak, aby požadované hodnoty polohy byly
nezáporné.

PŘÍKLAD:

=1200
Nová hodnota čítače absolutní polohy je rovna 1200 nejmenších mikrokroků.

• CLEAR POSITION COUNTER

SYNTAXE: C100

Nastavení čítače absolutní polohy na nulovou hodnotu.
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• ACCELERATION

SYNTAXE: A (Num)               ROZSAH 1 až 65 000 celokroků/sec2  M1486
               2 až 128 000 celokroků/sec2  M1486 s 

dvojnásobnou rychlostí (krystal 24 MHz) 

Povel "Acceleration" určuje zrychlení (shodná strmost je pak použita i pro brzdění)
v rozsahu 1 až 65 000 celých kroků/s2  při lichoběžníkovém tvaru závislosti rychlosti
na čase. Počáteční nastavení je 64 celokroků/s2. Aktuální rozsah hodnoty zrychlení
je určen povelem start/stop dle následující tabulky:

START/STOP 
celé kroky/s

ACCELERATION 
celé kroky/s2

16 až 30 1 až 116

31 až 61 1 až 464

62 až 122 1 až 1856

123 až 244 1 až 7424

245 až 488 1 až 29694

489 až 976 2 až 65 000

977 až 1950 8 až 65 000

PŘÍKLAD:

A2000
Zadané zrychlení je 2000 celokroků/sec2. Krokový motor s 200 kroky na otáčku bude
zvyšovat svou rychlost o 10 otáček/s každou sekundu při lineární akceleraci.

• START/STOP

SYNTAXE: S (Num) ROZSAH: 16 až 1950 celokroků/s

Zadává start/stop (počáteční) rychlost. Počáteční nastavení je 200 celokroků/s.

PŘÍKLAD:

S150
Základní rychlost, od které začíná zrychlování je 150 celokroků/sec.
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• PROFILE

SYNTAXE: P (Num) ROZSAH: 20 až 7000 celokroků/s

I když trojúhelníkový průběh rychlosti v závislosti na čase (konstantní zrychlení)
je u dostupných řídících jednotek pro krokové motory nejrozšířenější, tento průběh
je velmi nevýhodný pro pásmo rychlostí, kde moment motoru klesá. Povel "Profile"
umožňuje uživateli zadat zlom, ve kterém se lineární charakteristika mění
na parabolickou a zpět při brzdění. Uživatel může zadat parametr povelu "Profile"
mimo pracovní rozsah povelu "Velocity" za účelem dosažení lineární charakteristiky
v celém pásmu rychlostí. Interní nastavení je 25 000 celokroků/s.  

PŘÍKLAD:

P2500

Kontroler  M1486 zvyšuje rychlost dle lineární rampy až do rychlosti 2500 celokroků/s,
pak pokračuje s parabolickou rampou.
Příklad závislosti zrychlení na rychlosti s využitím povelu "Acceleration" je znázorněn
na následujícím obrázku: 
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• VELOCITY

SYNTAXE: V (Num)

ROZSAH: 16 až 20000 celokroků/s standard (S&D mód)
        32 až 40000 celokroků/s M14862x (S&D mód, krystal 24MHz)

Po spuštění pohybu povelem "Run" probíhá zvyšování rychlosti z počáteční rychlosti
zadané povelem "Start/stop" až do maximální rychlosti, zadané povelem "Velocity". 
Povel "Velocity" určuje maximální rychlost, která nesmí být překročena. Počáteční
nastavení je 1000 celokroků/s.

PŘÍKLAD:

V12500

Zadaná hodnota maximální rychlosti je 12500 celokroků/s, zvyšování rychlosti může
pokračovat nejvýše do rychlosti 12500 celokroků/s.

Při použití povelů G+ a G- je možné měnit rychlost* za běhu motoru pomocí přídavné
funkce č. 65.
 

*Zatím dostupné u kontroleru M1486B ve verzi NV59
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• RUN

SYNTAXE: R

Povel "Run" způsobí provedení zadaného pohybu. Uživateli jsou k dispozici dvě možnosti
dřívějšího ukončení pohybu (s kontrolovaným zabrzděním se strmostí odpovídající
zadané hodnotě zrychlení), než by odpovídalo zadaným parametrům:
ukončení pohybu prostřednictvím povelu "Kill" nebo úrovní logická 0 na vstupu LIMIT.
Parametry pohybu mohou být specifikovány kdekoliv v rámci povelového souboru, platí
vždy specifikace zadané povely, jež byly provedeny jako poslední. 

• SEEK POSITIVE

SYNTAXE: ) (Num) ROZSAH: 1 až 21 

Hledej limit ve směru vpřed. Motor se pohybuje ve směru vpřed rychlostí start/stop,
dokud není na zadaném vstupu logická 0 (vstupy č. 1, 2, 3; 8, 9, 10, 11; 16, 17, 18, 19)
nebo logická 1 (vstupy č. 4, 5, 6, 7; 12, 13, 14, 15; 20, 21). 

PŘÍKLAD:

)7 ; Spuštění pohybu ve směru vpřed rychlostí start/stop. Ukončení pohybu  
; v okamžiku, kdy je na vstup č. 7 přivedena logická 1.

• SEEK NEGATIVE

SYNTAXE: ( (Num) ROZSAH: 1 až 21

Hledej limit ve směru vzad. Motor se pohybuje ve směru vzad rychlostí start/stop, dokud
není na zadaném vstupu logická 0 (vstupy č. 1, 2, 3; 8, 9,10, 11; 16, 17, 18, 19) nebo
logická 1 (vstupy č. 4, 5, 6, 7; 12, 13, 14, 15; 20, 21). 

PŘÍKLAD:

(2 ; Spuštění pohybu ve směru vzad rychlostí start/stop. Ukončení pohybu  
; v okamžiku kdy je na vstup č. 2 přivedena logická 0.

Pozn. Přesnost polohy po zastavení určuje u povelů Seek přídavná funkce č. 52.
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3 Povely pro uživatelské vstupy a výstupy

C Clear
O One
T Turn on
Z Zero

Vstupy B8 a B9 je možné použít při módech Pulsy & Směr a Dvojitý DAC. Vstupy B10
až B17 je možné použít pouze při módu Pulsy a Směr.

• CLEAR

SYNTAXE: C(Num) ROZSAH: 1 až 21

Nastav vybraný výstup do hodnoty logická 0. Počáteční nastavení uživatelských výstupů
je logická 1.

PŘÍKLAD:

C7
Nastaví výstup č. 7 do hodnoty logická 0.

• ONE

SYNTAXE: O(Num) ROZSAH: 1 až 21

Čekej dokud zadaný vstup nebude mít hodnotu logická 1.

PŘÍKLAD:

O2
Kontroler M1486 čeká na přechod vstupu č. 2 do hodnoty logická 1, pak pokračuje
vykonávání povelového souboru následující instrukcí.
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• TURN ON

SYNTAXE: T(Num) ROZSAH: 1 až 21

Nastav vybraný výstup do hodnoty logická 1. Počáteční nastavení uživatelských výstupů
je logická 1.

PŘÍKLAD:

T7
Nastaví výstup č. 7 do hodnoty logická 1.

• ZERO

SYNTAXE: Z(Num) ROZSAH: 1 až 21

Čekej dokud zadaný vstup nebude mít hodnotu logická 0.

PŘÍKLAD:

Z3
Kontroler M1486 čeká na přechod vstupu č. 3 do hodnoty logická 0, pak pokračuje
vykonávání povelového souboru následující instrukcí.
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4 Povely pro rozdělovač (sequencer)

M Microstep
Q Qualification
N Number of characteristic

• MICROSTEP

SYNTAXE: M (Num) ROZSAH: 1,2,4,8,16,32,64

Kontroler umožňuje dělení kroku, mikrokrokování, které výrazně omezuje oscilace
jednotlivých kroků a rezonance při nízkých rychlostech. Počet mikrokroků na celokrok
může být naprogramován zvlášť pro oblast nízkých a zvlášť pro oblast vysokých rychlostí
za účelem dosažení jak maximální rychlosti, tak i vysokého rozlišení při nízkých
rychlostech. 

Povel "Microstep" určuje počet mikrokroků na celokrok v rozsahu od 1 do 64 pro pásmo
nízkých rychlostí. Povel "Qualification" určuje počet mikrokroků na celokrok v rozsahu
od 1 do 4 pro pásmo vysokých rychlostí. Kontroler M1486 automaticky při rozběhu i
doběhu (brzdění) při dosažení limitu rychlosti mění dělení kroku. 
Limit rychlosti - nejvyšší rychlost, při které je ještě dělení kroku určeno povelem
"Microstep", je 12000/(Num) [kroků/s], kde (Num) je počet mikrokroků na celokrok
zvolený povelem "Microstep". Číselně shodný je Limit rychlosti pro M1486 s 24 MHz
krystalem, ale odpovídá pak dvojnásobné skutečné rychlosti.
Rychlost Start/stop musí být vždy menší než Limit rychlosti.  
Počáteční nastavení povelu "Microstep" při módu koncového stupně dva DA převodníky
a dvojitý DA převodník jsou 4 mikrokroky na celokrok, tj. délka mikrokroku je 16
nejmenších mikrokroků. Při tomto nastavení musí být zadávaná délka dráhy (parametr
povelů "Backward", "Forward" a "Go absolute") vždy celočíselným násobkem čísla 16. 
Počáteční nastavení povelu "Microstep" při módu koncového stupně pulsy a směr je
1 mikrokrok na celokrok, tj. délka mikrokroku je 64 nejmenších mikrokroků. Při tomto
nastavení musí být zadávaná délka dráhy (parametr povelů "Backward", "Forward" a "Go
absolute") vždy celočíselným násobkem čísla 64. 

Povolené kombinace nastavení povelů "Microstep" a "Qualification":

M64 Q1, Q2, Q4

M32 Q1, Q2, Q4

M16 Q4

M8 Q1, Q2

M4 Q1, Q4

M2 Q2
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• QUALIFICATION

SYNTAXE: Q (Num) ROZSAH: 1, 2, 4

Za účelem dosažení vysokých rychlostí při zachování vysokého rozlišení při nízkých
rychlostech pro potlačení rezonancí je možné naprogramovat nižší dělení kroku při
vyšších rychlostech prostřednictvím povelu "Qualification" v rozsahu od 1 do 4.

Kontroler M1486 automaticky při rozběhu i doběhu (brzdění) při dosažení limitu rychlosti
mění dělení kroku.

Limit rychlosti - nejvyšší rychlost, při které je ještě dělení kroku určeno povelem
"Microstep", je 12000/(Num) [kroků/s], kde (Num) je počet mikrokroků na celokrok
zvolený povelem "Microstep". Limit rychlosti pro M1486 (24 MHz krystal) je dvojnásobný.
Pro rychlosti vyšší než je limit rychlosti je dělení kroku určeno povelem "Qualification". 
Nejvyšší rychlost, kterou je možné použít při dělení kroku povelem "Qualification" je 3000
celokroků za vteřinu při zadání Q4 a 6000 celokroků za vteřinu při zadání Q2. Hodnoty
nejvyšších rychlostí jsou dvojnásobné pro M1486 s krystalem 24 MHz.
Počáteční nastavení povelu "Qualification" je 1 mikrokrok na celokrok.

• NUMBER OF CHARACTERISTIC

SYNTAXE: N (Num) ROZSAH: 1 až 7

Uživatel může zvolit tvar proudu při mikrokrokování pro dosažení hladkého chodu
či přesnějšího polohování dle typu motoru a dle předpokládané zátěže. Optimální
charakteristika může být pro jednotlivé aplikace odlišná. Kontroler  M1486 umožňuje
výběr ze 7 různých charakteristik. Vzhledem k tomu, že vhodné měřící zařízení
je málokdy k dispozici, běžně jsou používány empirické metody. Plnější (Filled) tvary
proudu zvyšují moment motoru, zúžené tvary proudu vedou ke snížení hluku a rezonancí.
Následující tvary je možno zvolit:

Num Waveform shaping
1 Sinewave (počáteční nastavení N1)

2 Trapezoid   wide

3 Trimming    slight

4                    moderate

5 Triangle

6 Filling          slight

7                    moderate
Při volbě N=2 je možné použitím povelu M2 (dělení dvěma) nastavit režim "půlkrok",
známější pod označením Half Step, někdy označovaný také osmitakt. 
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5 Povely pro konfiguraci

\ Reset
X IndeX

• RESET

SYNTAXE: \

Uvedení kontroleru do výchozího stavu. Dříve vyslané povely jsou po vyslání povelu
"Reset" zrušeny. Do registrů parametrů jednotlivých povelů jsou zapsány počáteční
(interní) hodnoty. U obvodů M1486A a M1486B je povel "Reset" proveden okamžitě
a je možné bezprostředně za ním poslat další povely. Povel "Reset" tedy může být
součástí (na úplném začátku) povelového souboru vysílaného vcelku.
U obvodu M1486E dochází po vyslání povelu "Reset" k mazání paměti EEPROM.
Další povel je možné vyslat po uplynutí 1 vteřiny u obvodu M1486E1 a 2 vteřin u obvodu
M1486E2. Povel "Reset" u obvodu M1486E tedy nemůže být součástí povelového
souboru vysílaného vcelku.

Kontroler  M1486E od verze č. 58 výše obsahuje ochranu zapsaných povelů do paměti
EEPROM před vlivem rušení. V rámci této ochrany není po zapnutí napájecího napětí
povolen zápis do  EEPROM. Zápis dalších povelů do EEPROM je také zakázán po
vyslání povelu "Enable" 
Před novým zápisem povelového souboru je tedy nutné provést buď HW reset nebo
vyslat povel "Reset".

• INDEX

SYNTAXE: X (Num) 

Typ M1486A M1486B M1486E
Rozsah 0 až 9, A, B, C, D, E, F 0 až 9, A, B, C, D, E, F 1 až 9, A, B, C, D, E, F

Povely jsou předávány prostřednictvím standardního seriového kanálu.
Až 16 kontrolerů řady M1486A a M1486B s adresami hexadecimálně od 0 do F může být
zřetězeno při zadání adresy jednotlivých kontrolerů prostřednictvím vstupů ADDR0
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(LSB – nejnižší váha) až ADDR3 pro současné víceosé řízení.
Při použití kontrolerů řady M1486E může být zřetězeno až 15 kontrolerů s adresami
hexadecimálně od 1 do F. Při nastavení adresy 0 (všechny adresové vstupy na úrovni
log. 0) dojde po přivedení log. 1 na vstup reset k hardwarovému resetu kontroleru řady
M1486E. 
Adresové vstupy ADDR0 až ADDR3 jsou načteny pouze po HW resetu, nikoli po SW
resetu. Příslušné piny kontroleru je tedy možné využívat také jako výstupy B18 - B21.
Při automatickém resetu po zapnutí napájení ukončujícím režim Shutdown však nejsou
adresové vstupy ADDR0-ADDR3 čteny a zůstává původní nastavení adresy kontroleru.

Výběr kontroleru, který bude přijímat následující povely se provádí povelem "IndeX".
Vybraný kontroler přijímá povely vysílané po seriové lince až do příjmu dalšího povelu
"IndeX". Povel XG nastaví mód společného příjmu, přijímají všechny kontrolery.
Počáteční nastavení je společný příjem, uživatel nemusí přihlížet ke stavu vstupů ADDR0
až ADDR3 při použití pouze jednoho kontroleru. 

PŘÍKLAD:
Pět kontrolerů je zřetězeno, adresy nastavené pomocí adresových vstupů pro jednotlivé
kontrolery jsou 0 až 4. Následující povel:
X3
přerušuje příjem kontrolerů s adresami  0, 1, 2 a 4. Následující povely z nadřazeného
počítače příjímá kontroler  č. 3.
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6 Přídavné funkce

SYNTAXE: T(Num) Rozsah:      40 až 65
C(Num) Rozsah:      40 až 65

Přídavné funkce umožňují měnit konfiguraci kontroleru M1486 pro přizpůsobení se
požadavkům konkrétní aplikace. Přídavné funkce jsou dvoustavové: zapnuto - ON
a vypnuto – OFF.
Počáteční nastavení uživatelských funkcí č. 40 až 47 a 56 až 65 je OFF a počáteční
nastavení přídavných funkcí č. 48 až 55 je ON.

PŘÍKLAD:
T51 Nastaví funkci "Recover" do hodnoty  ON.
C43 Nastaví funkci "Edge" do hodnoty OFF.

40 Rezervováno pro budoucí použití

41 Return
ON: Každý znak přijatý po seriovém kanálu je vyslán zpět nadřazenému 

počítači pro ověření.
OFF: Kontroler M1486 vysílá nadřazenému počítači pouze parametry 

vyžádané povelem Upload.

42 Limitoff
ON: Funkce vstupu limit (viz popis vývodů) je zrušena.
OFF: Funkce vstupu limit je obnovena.

43 Edge
ON: Vstup limit reaguje pouze na sestupnou hranu.
OFF: Vstup limit reaguje na úroveň logická 0.

44 Continue
ON: Vykonávání povelového souboru pokračuje po příjmu chybných dat.
OFF: Vykonávání povelového souboru je po příjmu chybných dat 

zastaveno.

45 Outputs
ON: Výstupy drží své hodnoty v módu "Shutdown".
OFF: Výstupy přecházejí do hodnoty logická 0 v módu "Shutdown".
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46 Input
Funkce "Input" definuje druhý operand (prvým je interní proměnná) numerických

operací. Viz též Numerická jednotka.

ON: Zadaná numerická funkce je provedena s číselnou hodnotou 
přečtenou na vstupech kontroleru. Vstupy kontroleru jsou určeny 
argumentem numerické operace shodně jako u povelu Načtení 
"Query".

OFF: Argument numerické operace je přímo operandem této operace. 
Např. povel "+14" zvětší hodnotu interní proměnné o 14. 

47 Complement
Umožňuje načtení hodnot ze specifikovaných vstupů (povel Načtení a numerické

operace) v invertovaném tvaru.

ON: Hodnoty přečtené na zadaných vstupech jsou před dalším 
zpracováním invertovány. 

OFF: Hodnoty přečtené na zadaných vstupech nejsou před dalším 
zpracováním invertovány.

48 Rezervováno pro budoucí použití
49 Rezervováno pro budoucí použití

50 Fullstep
ON: Pohyb pokračuje po nuceném zabrzdění až do dosažení polohy 

odpovídající celému kroku.
OFF: Okamžité zastavení pohybu po nuceném zabrzdění (tj. způsobeném 

povelem "Kill" nebo úrovní logická 0 na vstupu limit). 

51 Recover
ON: Provádění povelového souboru není přerušeno povelem "Kill" 

ani úrovní logická nula na vstupu limit (přerušen pouze právě
vykonávaný povel provádějící zadaný pohyb)

OFF: Provádění povelového souboru je přerušeno povelem "Kill" 
nebo úrovní logická nula na vstupu limit.

52 Fullstepss
ON: Povel "Seek" zastavuje na poloze odpovídající jedno až čtyřnásobku 

celého kroku   
OFF: Povel "Seek" zastavuje na mikrokrocích dle nastaveného dělení 

kroku.
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53 Rezervováno pro budoucí použití
54 Rezervováno pro budoucí použití

55 Příjem
Funkce "Příjem" určuje způsob uvolnění zápisu povelů po seriové lince

do kontroleru M1486E od verze 58 výše po vypnutí napájení a jeho opětovném zapnutí
bez HW resetu. Pokud dojde k HW resetu, je zápis do EEPROM vždy uvolněn
bez ohledu na nastavení funkce "Příjem". Tato přídavná funkce slouží jako ochrana dat
v paměti EEPROM před extrémně silným rušením, v důsledku kterého by se na vstup
RDX "narušil" povel "Reset". Tato možnost je ale pravděpodobně spíše hypotetická.

ON: Pro navázání seriového spojení stačí provést buď hardwarový reset 
nebo vyslat povel "Reset".

OFF: Obsahuje-li povelový soubor nahraný do kontroleru povel C55, pak 
po vypnutí napájení a jeho opětovném zapnutí je třeba pro uvolnění 
zápisu do EEPROM poslat nejpve povel "IndeX" a pak povel "Reset". 
Argument povelu "IndeX" musí odpovídat adrese nastavené na 
adresových vstupech (ADDR0 až ADDR3), nebo je možné poslat 
povel XG, který umožňuje nastavení příjmu bez ohledu na adresu 
nastavenou na adresových vstupech.  

 
56 Rezervováno pro budoucí použití

57 Vyprázdnění
Funkce "Vyprázdnění" poskytuje informaci nadřazenému systému, že již došlo ke

zpracování (komprimaci) povelu uloženého ve vyrovnávací paměti. Zajištuje možnost
obnovení vysílání povelů z nadřazeného systému do vyrovnávací paměti v okamžiku
jejího vyprázdnění.

ON: Při úplném vyprázdnění (vyrovnávací paměť neobsahuje žádný
znak) je vyslán po seriové lince ASCII znak 07FH. Při vyprázdnění 
alespoň 3 bytů vyrovnávací paměti je vyslán ASCII znak 07EH. 

OFF: Při vyprázdnění vyrovnávací paměti není vyslán žádný znak po 
seriové lince nadřazenému systému. 

58 Registr
Funkce "Registr" definuje druhý operand (prvým je interní proměnná) numerických

operací. Viz též Numerická jednotka.

ON: Zadaná numerická operace je provedena s hodnotou, kterou 
obsahuje registr určený parametrem zadané numerické operace.

OFF: Argument numerické operace je přímo operandem této operace. 
Např. povel "+14" zvětší hodnotu interní proměnné o 14.  
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59 Zbytek
Funkce "Zbytek" definuje, zda při provedení povelu "Zápis" bude na specifikované

uživatelské výstupy zapsána hodnota interní proměnné či hodnota zbytku po provedeném
dělení.
Viz též Numerická jednotka - povel "Zápis"

ON: Při provedení povelu "Zápis" bude na specifikované uživatelské 
výstupy zapsána hodnota zbytku po provedeném dělení

OFF: Při provedení povelu "Zápis" bude na specifikované uživatelské 
výstupy zapsána hodnota interní proměnné.

60 Skok po přerušení
Umožňuje skok na podprogram začínající na návěští 1 nezávisle na právě

prováděném povelu, pouze na základě hodnoty logická nula na vstupu LIMIT. 
ON: Je-li po ukončení předcházejícího povelu vstup LIMIT v hodnotě 

logická nula, nebo byl-li vyslán povel "Kill" po seriové lince, je proveden 
skok po přerušení na podprogram začínající na návěští 1.

OFF: Beze změny - základní funkce vstupu Limit (viz popis vývodů).

61 Skok na začátek
 Umožňuje určit místo, na kterém bude provádění povelového souboru pokračovat

po ukončení podprogramu, vyvolaného přerušením (viz přídavná funkce č. 60).
Po ukončení podprogramu povelem "Konec podprogramu" funkce "Skok na začátek"
určuje, zda bude provádění povelového souboru pokračovat od začátku povelového
souboru nebo tam, kde bylo provádění povelového souboru přerušeno. 

ON: Po ukončení podprogramu, vyvolaného přerušením (viz přídavná 
funkce č. 60), je proveden skok na začátek povelového souboru.

OFF: Po ukončení podprogramu, vyvolaného přerušením (viz přídavná 
funkce č. 60), je proveden skok na místo, kde bylo provádění 
povelového souboru přerušeno. 
Je tedy proveden skok na povel následující po povelu, který byl 
proveden bezprostředně před skokem na návěští 1 způsobeným 
vstupem LIMIT nebo povelem "Kill". 

62 Změna vstupu
ON: Skok po přerušení není proveden na základě hodnoty log. 0

na vstupu Limit, ale na základě hodnoty log. 0 na vstupu B1.
OFF: Beze změny

63 Rezervováno pro budoucí použití
64 Rezervováno pro budoucí použití
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65 Změna rychlosti za běhu motoru
Při použití povelů G+ a G- je možné měnit rychlost* za běhu motoru. Nová rychlost je
načtena pokud vstup B1=0 a zároveň vstup Limit=0.
 

ON: Rychlost pohybu je určena v podprogramu, který začíná na navěští,
specifikovým argumentem povelu "Velocity". Aby bylo možné měnit rychlost za běhu, v
tomto podprogramu se používá možnost zadat rychlost bez argumentu – jako argument
je pak použita hodnota interní proměnné.
Při tomto nastavení tedy např. V20 nespecifikuje rychlost 20 kroků/s, nýbrž rychlost
stanovenou v podprogramu na návěští 20. Podprogram může obsahovat nejrůznější
povely z povelového souboru kontroleru (vyjma povelu "Wait") a možnosti určení nové
hodnoty rychlosti jsou tedy velmi široké, např. prostřednictvím stavu vstupů.
Podprogram pro změnu rychlosti začíná povelem C65 (aby se povely obsažené v
podprogramu provedly standardně) a končí povelem T65 (aby při dalším signálu ke
změně rychlosti při probíhajícím povelu "Run" došlo k novému odskoku na tento
podprogram).   
Příklad povelového souboru pro změnu rychlosti za běhu motoru:
[
t43
s20
@1
g+
t65
v20
r
j1
@20
c65
?23 ;v interní proměnné 0 - 7
+1 ;v interní proměnné 1- 8
*200 ;v interní proměnné 200 - 1600
v ;rychlost dle hodnot na vstupech 200 - 1600
t65
.
]

OFF: Přímé zadání rychlosti povelem "Velocity" – argument povelu "Velocity"
určuje přímo rychlost v krocích/s,  např. V20 tedy standardně specifikuje rychlost
20 kroků/s.

*Zatím dostupné u kontroleru M1486B verze NV59.
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• UŽIVATELSKÉ PŘÍZNAKY

SYNTAXE: T(Num) Rozsah: 80 až 86
C(Num) Rozsah: 80 až 86

Uživatelské příznaky je možné nastavit na hodnotu logická 1 - ON a na hodnotu logická 0
- OFF. Počáteční nastavení uživatelských příznaků - OFF.
Stav uživatelských příznaků je možné předat nadřazenému počítači povelem "Upload"
(U14).
Povelový soubor je možné větvit dle stavu uživatelských příznaků povelem "If". Příznaky
mohou sloužit například jako paměť stavu vstupů.
 
PŘÍKLAD:

T85 ;Nastaví uživatelský příznak č. 85 na hodnotu logická 1
C85 ;Nastaví uživatelský příznak č. 85 na hodnotu logická 0

• PŘÍZNAK PŘENOS
Příznak č. 87 "Přenos" se nastavuje automaticky dle výsledku operace numerické
jednotky součet nebo rozdíl.
Pro operaci součet platí, že pokud je výsledek větší nebo roven 224, pak příznak "Přenos"
má hodnotu log. 1, v opačném případě má hodnotu log. 0.
Pro operaci rozdíl platí, že pokud je výsledek menší než 0, pak příznak "Přenos" má
hodnotu log. 1, v opačném případě má hodnotu log. 0.

Stav příznaku  "Přenos" je možné předat nadřazenému počítači povelem "Upload" (U14).
Povelový soubor je možné větvit dle stavu příznaku "Přenos" povelem "If", což je možné
využít např. pro porovnání, zda je hodnota interní proměnné větší nebo rovna zvolené
konstantě. 

PŘÍKLAD:

@5
?14
-10
i87H5
r

K provedení povelu "Run" a tedy pohybu motoru dojde pouze v případě, je-li
hodnota načtená na vstupech č. 1 až 4 větší než 10.
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7 Numerická jednotka
      
Numerická jednotka využívá interní 24 bitovou proměnnou, se kterou je možné provádět
základní aritmetické operace s osmibitovým operandem a jejíž aktuální hodnotu je možné
použít jako zadaná data pro další povely. Zadání povelů s využitím interní proměnné má
jednoduchou syntaxi, je nutné zadat pouze znak povelu a oddělovací znak (ASCII 0dH).
Nejsou-li tedy zadána žádná data, kontroler automaticky použije data, která obsahuje
interní proměnná. 
Pro načtení binární hodnoty na uživatelských vstupech do interní proměnné slouží povel
"Načtení", pro výstup hodnoty interní proměnné na uživatelské výstupy slouží povel
"Zápis". 

• Přiřazení
Syntaxe: :(Num) Rozsah:     0 až 16000000

Zadaná hodnota se uloží do interní proměnné.

• Načtení
Syntaxe: ?(Num)(Num) Rozsah: (1-7)(1-7)        

                   (10-17)(1-8)
                   (18-21)(1-4)

Prvá číslice zadává, který uživatelský vstup představuje nejnižší bit (LSB) čtené hodnoty.
Druhá číslice zadává počet čtených uživatelských vstupů.

Příklad:
?23 ; Přečti hodnotu tří uživatelských vstupů, počínaje vstupem číslo 2, tj. Vstupy 

; 2, 3 a 4, jejich hodnotu (např. binární hodnotě 010 odpovídá dekadická  
; hodnota 2) ulož do interní proměnné.

J ; Instrukce “Jump” - Skok je zadána bez dat, kontroler použije hodnotu interní 
; proměnné - 2, tj. provede se povel J2.
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• Zápis
Syntaxe: !(Num)(Num) Rozsah:        (1-7)(1-7)

                      (10-17)(1-8)
                      (18-21)(1-4)

Tento povel provede zapsání hodnoty interní proměnné na specifikované uživatelské
výstupy v binárním tvaru.
Prvá číslice zadává, který uživatelský výstup představuje nejnižší bit (LSB) zapisované
hodnoty. Druhá číslice zadává počet nastavovaných uživatelských výstupů.

Příklad:
!14 ; Zapiš hodnotu interní proměnné na čtyři uživatelské výstupy počínaje 

; výstupem číslo 1, tj. výstupy 1, 2, 3 a 4. 

Bude-li hodnota interní proměnné = 5 (23 = 0, 22 = 1, 21 = 0, 20 = 1), pak výstupy budou
nastaveny na hodnotu 0101 dle následující tabulky:

Výstup B4 B3 B2 B1

Hodnota po zápisu 0 1 0 1

Pozn.
Při zapnuté přídavné funkci "Zbytek" (přídavná funkce č. 59) bude na specifikované
uživatelské výstupy zapsána hodnota zbytku po provedeném dělení. Této přídavné
funkce je možné využít například pro výstup hodnoty interní proměnné v BCD formátu
na čtyřbitové výstupy.

Příklad:
V interní proměnné je například číslo 67. Následující povelový soubor provede výstup
číslice 7 na uživatelské výstupy B1 až B4 a číslice 6 na uživatelské výstupy B18 až B21

T59 ; Zapni přídavnou funkci zbytek.
/10 ; Vyděl hodnotu interní proměnné deseti.
!14 ; Zapiš hodnotu zbytku po dělení na čtyři uživatelské výstupy, počínaje 

; výstupem číslo 1, tj. výstupy č. 1, 2, 3 a 4.   67/10=6, zbytek=7
C59 ; Vypni přídavnou funkci zbytek
!184 ; Zapiš hodnotu interní proměnné na čtyři uživatelské výstupy, počínaje 

; výstupem číslo 18, tj. výstupy č. 18, 19, 20 a 21.  
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Registry

Numerická jednotka obvodu verze M1486E a M1486B má k dispozici 10 registrů (Registr
č. 1 až 10).
Registry č. 1 až 8 jsou univerzální 16-ti bitové registry a je možné s nimi provádět
přesuny z interní proměnné a do interní proměnné a také numerické operace po zapnutí
přídavné funkce "Registr" (přídavná funkce č. 58). 
Registr č. 9 je 24bitový registr absolutní dráhy (viz povel Equal). Je možné provádět
pouze přesuny z  registru č. 9 do interní proměnné a z interní proměnné do registru č. 9.
Registr č. 10 je osmibitový registr zbytku po dělení. Je možné provádět pouze přesuny
z registru č. 10 do interní proměnné a z interní proměnné do registru č. 10.

Pozn.
Registry je možné použít i u verze M1486A, ale pouze v případě, že nedojde k použití
posledních 16 bytů paměti povelové sekvence, tj.  pouze pro kratší povelové soubory.
Registry je možné použít u verze M1486A, pokud povelový soubor začíná povelem
"Reset", tj. následující povely se zapisují od začátku paměti povelové sekvence a jejich
délka nepřekročí 736 bitů.
Registry č. 9 a 10 je možné použít i u verze M1486A bez omezení. 

• Přesun do registru
Syntaxe: >(Num) Rozsah:     1 -  10

Přesun (zkopírování) dat z interní proměnné do registru určeného parametrem povelu.

• Přesun z registru
Syntaxe: <(Num) Rozsah:     1 -  10

Přesun (zkopírování) dat z registru určeného parametrem povelu do interní proměnné.

Příklad:
<3 ; Do interní proměnné se zapíše hodnota uložená v registru číslo 3. Obsah 

; registru č. 3 zůstane nezměněn.
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Numerické operace
Zadaná numerická operace je provedena se dvěma operandy a výsledek je zapsán
do interní proměnné. Prvým operandem je vždy interní proměnná. Druhým operandem je:

1) přímo číselná hodnota zadaná jako argument povelu.
Podmínkou je stav "OFF" přídavné funkce "Input" (přídavná funkce č. 46) a přídavné
funkce "Registr" (přídavná funkce č. 58). Popis přídavných funkcí je uveden v kapitole
"Přídavné funkce".
 
2) číselná hodnota přečtená na vstupech kontroleru určených argumentem
povelu.
Definice prvého vstupu a počtu vstupů, které mají být čteny je shodná s definicí povelu
Načtení ("Query"). Podmínkou je stav "ON" přídavné funkce "Input" (přídavná funkce
č. 46).
Je-li zapnuta přídavná funkce č. 46 - "Input" , nedojde např. při provedení povelu
"Součet" k přičtení zadané hodnoty k hodnotě interní proměnné, ale k přičtení hodnoty
přečtené na vstupech k hodnotě interní proměnné. Tohoto lze využít při načítání až 24
bitových hodnot s využitím pouze malého počtu uživatelských vstupů. Je možné načítat i
hodnoty v kódu BCD.

3) obsah registru určeného argumentem povelu.
Podmínkou je stav "ON" přídavné funkce "Registr" (přídavná funkce č. 58).
Při zapnutí přídavné funkce "Registr" je u numerických operací součet a rozdíl druhým
operandem 16-bitová hodnota zvoleného registru. 
Při zapnutí přídavné funkce "Registr" je u numerických operací násobení a dělení druhým
operandem nižší byte zvoleného registru. 

Příklad:
T58 ;Zapnutí přídavné funkce registr
+5 ;Přičtení obsahu registru č. 5 k interní proměnné
C58 ;Vypnutí přídavné funkce registr
*2 ;Vynásobení interní proměnné číslicí 2

Součet 
Syntaxe: +(Num) Rozsah:        1-255

  
Rozdíl

Syntaxe: -(Num) Rozsah:        1-255
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          Násobení
Syntaxe: *(Num) Rozsah:        1-255

   Dělení
Syntaxe: /(Num) Rozsah:        1-255
Pozn.:   Pro operaci dělení je možné interní proměnnou využívat pouze do hodnoty

65 000. Úplný rozsah interní proměnné je možné využít pouze při dělení 
čísly 2, 4, 8, 16, 32 a 64.  

             Zbytek po dělení se ukládá do registru č. 10.    

Příklad č. 1:
*200 ;Vynásob hodnotu interní proměnné číslem 200, výsledek ulož do interní 

;proměnné.
F ;Nastav zadanou dráhu na hodnotu interní proměnné.

Příklad č. 2:
Pomocí vstupních pinů jsou do interní proměnné zadána data v BCD formátu (rozsah
0-99). Na vstupech B1, B2, B3 a B4 je hodnota vyššího řádu, na vstupech B18, B19, B20
a B21 je hodnota nižšího řádu zadávaných dat.
 
Vstupní data v BCD formátu mají hodnotu "74" v tomto příkladě. 

?14 ;Přečti hodnotu uživatelských vstupů č. 1, 2, 3 a 4. 
*10 ;Vynásob deseti. Hodnota interní proměnné: 70.
t46 ;Sepne přídavnou funkci č. 46 - "Input". Data na určených vstupech budou 

;přičtena k hodnotě vnitřní proměnné povelem Součet.
+184 ;Přičti data na určených vstupech ( č.  18,19, 20 a 21) k hodnotě interní 

;proměnné. Hodnota interní proměnné po přičtení: 74.
A ;Povel Acceleration - Zrychlení je zadáno bez argumentu, kontroler provede 

;povel A74 - nastav zrychlení na hodnotu 74 kroků/s2.
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VIII Příklady povelových souborů

Příklad uživatelského povelového souboru č. 1

\ ;Reset - Do registrů parametrů jednotlivých povelů jsou zapsány počáteční 
;hodnoty. U kontroleru M1486E nesmí být povel "Reset" součástí 
;povelového souboru, další povely mohou být vyslány až po uplynutí času 
;potřebného na vymazání paměti EEPROM (viz popis povelu "Reset").

f12800 ;Forward - zadání dráhy v pozitivním směru 200 celých kroků (12800 
;nejmenších mikrokroků).

r ;Run - vykonej pohyb o délce 200 celých kroků s počátečními hodnotami 
;rychlosti start/stop, maximální rychlosti, zrychlení a dělení kroku.

Příklad uživatelského povelového souboru č. 2

[
S200 ;"Start/stop" počáteční rychlost 200 kroků/s
V1000 ;"Velocity" maximální rychlost 1000 kroků/s
A5000 ;"Acceleration" zrychlení 5000 kroků/s2

F39616 ;"Forward" zadaná dráha 39616 mikrokroků, směr dopředu
L3 ;"Loop" následující povely budou provedeny třikrát
R ;"Run" vykonej pohyb
W250 ;"Wait" čekej 250 milisekund
E ;"End of loop" konec smyčky
]          
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Příklad uživatelského povelového souboru č. 3

Následující příklad povelového souboru ukazuje možnost změny parametrů pohybu
pomocí univerzálních vstupů a povelu "If". Tato možnost nachází uplatnění zejména
při samostatném provozu kontroleru M1486, bez připojení nadřazeného počítače.

[
@5
I2H2
I1H1
V370
J6
;
@1
V1230
J6
;
@2
I1H3
;
V1450
J6
;
@3
V1920
;
@6
R
J5
]

Následující tabulka znázorňuje maximální rychlost určenou stavy uživatelských vstupů.

  Uživatelský vstup č.
     1                  2  

Rychlost
(kroky/s)

     0                  0  370

     1                  0 1230

     0                  1 1450

     1                  1 1920
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Příklad uživatelského povelového souboru č. 4

Povelový soubor číslo 3  je možné s využitím numerické jednotky výrazně zjednodušit
přímým načtením hodnot na uživatelských vstupech č. 1 a 2 do interní proměnné
a provedením povelu "Jump" s hodnotou interní proměnné. Dojde k vyloučení povelu "If"
a zjednodušení struktury. 

[
@5
?12 ; V interní proměnné je dle stavu vstupů č. 1 a 2 načtena hodnota 0 až 3.
+1 ;Návěští, za kterými je v tomto příkladu specifikována rychlost, jsou 

;očíslována od 1 do 4.
J ;Povel "Jump" bez parametru, parametrem povelu je tedy hodnota interní 

;proměnné. 
@1
V370
J6
;
@2
V1230
J6
;
@3
V1450
J6
;
@4
V1920
;
@6
R
J5
]

Na určeném návěští nemusí být specifikována pouze rychlost, ale celá část povelového
souboru specifická pro daný typ výrobku vyráběného s využitím kontroleru M1486. 
Tímto způsobem je možné volit např. externím palcovým přepínačem či případným
nadřazeným systémem typ výrobku a pro každý typ výrobku může být prováděna jiná
specifická část povelového souboru. Při použití tří vstupů je možno volit až 8 typů
výrobků, při použití čtyř vstupů až 16 typů výrobků.
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Příklad uživatelského povelového souboru č. 5

Další příklad ovládání pomocí univerzálních vstupů s využitím numerické jednotky.
Pomocí pouze čtyř vstupních pinů je do interní proměnné možné zadat 8-bitovou hodnotu
ve formátu BCD (rozsah zadané veličiny 0-99). Nejprve je načten vyšší řád – desítky, pak
přepnut uživatelský výstup a pak po případné zadané čekací době je načten nižší řád -
jednotky.

Uživatelský výstup může být přiveden například na vstup nadřazeného logického
automatu a předává pak informaci o tom, zda se má načítat vyšší či nižší řád. Automat
může tímto způsobem zadávat větší počet bitů bez potřeby odpovídajícího počtu vstupů
kontroleru a také s nižším počtem svých výstupů. 
Uživatelský výstup může také přepínat data ze dvou vstupů externího čtyřnásobného
2 - vstupového multiplexeru (74xxx157) připojením na vstup Select (S) multiplexeru.

Vstupní data v BCD formátu mají hodnotu "83" v tomto příkladě. 

[ ;Disable - nejprve se povelový soubor nahraje, pak teprve se začne 
;provádět.

?14 ;Přečti hodnotu uživatelských vstupů č. 1, 2, 3 a 4. 
*10 ;Vynásob deseti. Hodnota interní proměnné: 80.
c8 ;Výstup B8 dá signál k připojení nižšího řádu BCD dat na vstupy kontroleru.
t46 ;Sepne přídavnou funkci  č. 46 - "Input". Data na určených vstupech budou 

;přičtena k hodnotě vnitřní proměnné povelem Součet.
W10 ;čekací doba na přepnutí dle použitého nadřazeného automatu (není třeba 

;u multiplexeru) 
+14 ;Přičti data na určených vstupech k hodnotě interní proměnné. 

;Hodnota interní proměnné po přičtení: 83.
t8 ;Přepnutí zpět adresového výstupu B8 na log. 1 (nižší řád již byl načten)
c46 ;Vypne přídavnou funkci  č. 46 - "Input".
A ;Povel Acceleration - Zrychlení je zadáno bez dat, kontroler provede povel 

;A83 - nastav zrychlení na hodnotu 83 kroků/s2.
] ;Enable - začátek provádění povelového souboru.

Obdobně je možné použít 3 uživatelské vstupy pro načtení 6-bitové binární hodnoty s
použitím jednoho výstupu. Vyšší řád (první načtení 3-bitové hodnoty) se v tomto případě
nebude násobit deseti, nýbrž osmi. 
Použitím dvou uživatelských výstupů pro výběr dat a dvou vstupů nadřazeného logického
automatu nebo externího čtyřnásobného 4-vstupového multiplexeru (2x 74xxx153 nebo
2x 74xxx257) se rozsah vstupních dat rozšíří na 0 až 9999.
Při použití 16-ti univerzálních vstupů pro načítání hodnot na vstupech by bylo možné
zadávat data v rozsahu 0-9999 přímo, ve většině aplikací však 16 vstupů není k dispozici.
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Příklad uživatelského povelového souboru č.  6

x0 ;Povelový soubor pro kontroler č. 0
[ ;Disable - následující povely se začnou vykonávat až po příchodu povelu 

;Enable 
:0 ;Nulování interní proměnné
l20 ;Loop - opakuj následující povely ve smyčce dvacetkrát
c1 ;Clear - nastav uživatelský výstup č.1 na hodnotu logická 0
t1 ;Turn on - nastav uživatelský výstup č.1 na hodnotu logická 1
w2000 ;Wait - čekej 2 vteřiny
+64 ;Zvětšení interní proměnné o 64 mikrokroků, tj. jeden celý krok
f ;Zadaná dráha je rovna hodnotě interní proměnné
r ;Run - vykonej pohyb s aktuálními hodnotami parametrů
e ;End of loop - konec smyčky
] ;Enable - začátek vykonávání povelů následujících po povelu Disable
;
x7 ;Povelový soubor pro kontroler č.7
[
s70 ;Start/Stop - počáteční rychlost 70 celokroků/s
a1000 ;Acceleration - zrychlení 1000 celokroků/s2

f25600 ;Forward - dráha 400 celokroků ve směru vpřed
@2 ;Address - přiřazení navěští č. 2
z3 ;Zero - čekej na hodnotu logická nula na uživatelském vstupu č. 3
r ;Run - vykonej pohyb s aktuálními hodnotami parametrů
d ;Direction - změň směr pohybu na opačný
j2 ;Jump - pokračuj od instrukce následující za instrukcí @2 - návěští č. 2
]  ;Uživatelský výstup 1 kontroleru č. 0 je připojen k uživatelskému vstupu č. 3 

;kontroleru č. 7
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IX              Stručné pokyny k nejčastějším                          

uživatelským dotazům

- Vypnutím napájení dojde k vymazání povelového souboru, do vypnutí 
napájení pracuje bezchybně

Kontrolery M1486E1, M1486E2 a M1486E4 uchovávají nahraný povelový soubor
i po vypnutí napájení v EEPROM. Jednotky řady CD a deska C1 standardně obsahují
kontroler M1486E1, pokud není v objednávce specifikováno jinak.

a) Zkontrolujte, zda nepoužíváte RAM verzi kontroleru (M1486A či M1486B).
b) Pro správné nahrání do EEPROM je třeba, aby byl celý povelový soubor uzavřen v
hranatých závorkách (viz str. 60).
c) Nesmí být nastavena adresa 0 (došlo by k HW resetu a vymazání povelového souboru
po zapnutí napájení).
 

- Jednotky dráhy a rychlosti   
Rychlost je vždy definována v celokrocích za sekundu bez ohledu na nastavení

dělení kroku povelem "Microstep". 
Jednotkou dráhy je vždy nejmenší mikrokrok (celokrok/64) bez ohledu na

nastavení dělení kroku povelem "Microstep".

Příklad:
F64 ;Zadaná dráha je jeden celokrok ve směru dopředu.

Délka dráhy musí být celočíselným násobkem čísla 64/M, kde M je zadané dělení
kroku povelem Microstep. 

- Rozsah zrychlení   
Rozsah zrychlení je určen dle zadané rychlosti start/stop (viz tabulka na straně

30). Při změně rychlosti start/stop je třeba, aby zadané zrychlení odpovídalo nově zadané
rychlosti start/stop.
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- Omezený rozsah vstupní paměti   
Nejjednodušším způsobem jak překonat omezení malé vstupní paměti je použít

povel "Disable" na začátku povelového souboru a povel "Enable" na konci povelového
souboru. Vysílané povely jsou pak plynule přesouvány ze vstupní paměti do paměti
povelů a nehrozí přeplnění vstupní paměti. Délka povelového souboru je pak omezena
pouze velikostí paměti pro povely. Část povelového souboru uzavřená do hranatých
závorek povely "Disable" a "Enable" nesmí obsahovat povel "Reset". Došlo by ke zrušení
povelu "Disable".

- Povel "Reset"   
Povel "Reset" nesmí být součástí povelového souboru vysílaného do kontroleru

s pamětí EEPROM na čipu – M1486E1, M1486E2 a M1486E4. Vzhledem k času
potřebnému na vymazání paměti EEPROM po povelu "Reset" může dojít k chybnému
zpracování povelů vysílaných hned po povelu "Reset" (viz popis povelu "Reset").

- Seriová linka
Stav vstupů BR0 a BR1 (vývody č. 34 a 33) určuje přenosovou rychlost po resetu

kontroleru. Vzhledem k doporučenému zapojení pro provedení automatického resetu
po zapnutí napájení dojde k resetu také vždy po zapnutí napájení. Vývody č. 33 a č. 34
mohou také být použity jako univerzální vstupy/výstupy B5 a B6. 
Pro správnou funkci seriové linky  je nezbytné, aby byl určen stav vstupů B5/BR0
a B6/BR1 při resetu a odpovídající přenosová rychlost byla nastavena i v nadřazeném
systému.
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X Prostředky pro vývoj aplikací kontroleru
M1486

1 Program Inmotion PC Utilities

Pro vytváření, editování a ověřování uživatelského povelového souboru s využitím
nabídek v okénkách je určen program Inmotion PC Utilities. Program kontroluje formát
a parametry každého povelu před vysláním a komunikuje s kontrolery řady M1486
prostřednictvím seriového rozhraní (COM1, COM2, COM3 a COM4) libovolného
osobního počítače kompatibilního s IBM PC. Součástí programu je "Motion Calculator",
který umožňuje spočítat libovolný parametr pohybu po zadání ostatních. Například
při zadání start/stop rychlosti, maximální rychlosti, zrychlení a dráhy určí časy
jednotlivých úseků pohybu i celkový potřebný čas. Program je možné ovládat také myší.
Funkční klávesy počítače jsou využity pro často se opakující příkazy, např. otevření
souboru, zavření souboru a nápovědu.  
Program Inmotion PC Utilities umožňuje okamžité vysílání vybraných povelů z nabídky
v okénku i přípravu povelového souboru a vyslání povelového souboru jako celku.

2 Deska CD30x

Na desce CD30x jsou všechny komponenty pro pohon krokového motoru. Deska
obsahuje jak řídící část realizovanou kontrolerem M1486E, tak i výkonový zesilovač
s pulsní regulací proudu a s možností mikrokrokování. Ke kompletnímu pohonu je třeba
kromě desky CD30x už pouze krokový motor.
Amplitudu výstupního proudu je možné nastavit na desce pomocí spínače SIP od 0.4 A
až do hodnoty 3.3 A na fázi v šestnácti stupních. Deska umožňuje automatické snížení
proudu po zastavení motoru. Rozsah napájecího napětí je 12 až 48 VDC.
Deska může být přímo spojena s počítačem kompatibilním s IBM PC nebo jiným
nadřazeným systémem vybaveným seriovým rozhraním RS232. 
Deska je programovatelná, tj. vykonává činnost dle nahraného povelového souboru.
Desku je možno provozovat samostatně, tzn. k počítači se připojí pouze jednou
za účelem nahrání povelového souboru, a pak pracuje samostatně řízena stavy
uživatelských vstupů. Obvod M1486E obsahuje EEPROM paměť, ve které jsou povely
uchovány i po vypnutí napájení. V případě potřeby je však možné změnit povelový
soubor, desku znovu připojit k počítači a přeprogramovat.
Deska umožňuje velmi rychlou realizaci prototypu poháněného stroje či zařízení s
možností pružného přizpůsobení případným změněným požadavkům pouhou změnou
povelového souboru.

58



STEPPER MOTOR CONTROLLER  MICROCON  M1486

XI Přehled základní řady obvodů M1486

Pokud není  uvedeno jinak, údaje obsažené v tomto manuálu se vztahují k obvodu
M1486A.

Kontrolery s pamětí povelového souboru RAM

Jsou vhodné pro aplikace on-line, kdy je řídící jednotka s kontrolerem řady M1486
připojena trvale k nadřazenému systému (např. PC, PLC), který přůběžně vysílá povely
po seriové lince a je potřebná rychlá komunikace, nikoliv zálohování. Po zapnutí napájení
tedy nevykonává naposledy nahraný povelový soubor či povely, ale čeká na nové povely
nadřazeného systému.

M1486A
vstupní paměť 96 bitů
paměť RAM pro povely 864 bitů
rychlost do 20 000 kroků/s (M1486A s krystalem 24 MHz do 40 000 kroků/s)

M1486A2x
Zcela shodný s M1486A, navíc umožňuje v případě potřeby také použití 24 MHz krystalu.
Veškerá činnost kontroleru je v případě použití 24 MHz krystalu zrychlena na dvojnásob.
Týká se zejména přenosové rychlosti seriového kanálu, povelů určujících rychlost,
zrychlení, čekací doby. Např. povel W2000 pak zadává čekací dobu 1000 ms. 

M1486B
plně kompatibilní s M1486A
48 návěští
vstupní paměť 256 bitů
paměť  RAM pro povely 2032 bitů

U kontroleru M1486B není rozlišována základní verze a verze 2x, od roku 2000 všechny
dodávané obvody M1486B je možné použít také s dvojnásobně rychlým - 24 MHz
krystalem. Veškerá činnost kontroleru je v případě použití 24 MHz krystalu zrychlena na
dvojnásob.
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Kontrolery s pamětí povelového souboru EEPROM

Jsou vhodné pro aplikace off-line, k počítači může být připojen pouze jednou za účelem
nahrání povelového souboru do EEPROM. Pak může být trvale odpojen a pracovat v
aplikaci zcela samostatně, řízen stavy uživatelských vstupů. V případě potřeby změny
povelového souboru je možné kontroler znovu připojit k počítači a nahrát změněný
povelový soubor.
Kontroler M1486E1 od verze č. 58 výše obsahuje ochranu zapsaných povelů do paměti
EEPROM před vlivem rušení.

M1486E1
kompatibilní s M1486A, 80 návěští, vstupní paměť 256 bitů
EEPROM paměť pro povely o velikosti 2000 bitů. Povelový soubor začínající povelem
"Disable" a končící povelem "Enable" (tj. uzavřený v hranatých závorkách) je uchován
v paměti po vypnutí napájení i bez bateriového zálohování.
Po hardwarovém resetu (log. 1 na vstupu RST) se provádí od začátku nahraný povelový
soubor. Reset obvodu a vymazání povelového souboru se provádí kombinací log. 0
na vstupech ADDR0 - ADDR3 a log. 1 na vstupu RST.
Tímto obvodem jsou standardně vybaveny všechny jednotky typu CD i C1, pokud není v
objednávce specifikován jiný obvod.

M1486E1-L4
OTP verze obvodu M1486E1, povelový soubor uzavřený hranatými závorkami (povely
"Disable" a "Enable") je možné nahrát pouze jednou. Vhodné pro seriovou výrobu s již
ověřeným povelovým souborem. Pro případnou změnu povelového souboru je nutné
zaslat na adresu firmy Microcon pro odblokování zápisu do EEPROM.

M1486E2
kompatibilní s M1486E1, 80 návěští, vstupní paměť 256 bitů, velikost paměti EEPROM
pro povely 4000 bitů. Před nahráním povelového souboru nutný hardwarový reset.

M1486E4
kompatibilní s M1486E1, 120 návěští, vstupní paměť 256 bitů, velikost paměti EEPROM
pro povely 8000 bitů. Před nahráním povelového souboru nutný hardwarový reset.

Kontrolery M1486E1, M1486E2 a M1486E4 je také možné dodat ve verzi 2x, s možností
použití 24 MHz krystalu. Veškerá činnost kontroleru je tak zrychlena na dvojnásob.
Pro spolehlivý zápis do EEPROM bez ohledu na verzi kontroleru s pamětí EEPROM
je však vhodné použít 12 MHz krystal. Dle specifikace zákazníka je možné dodat
jednotky s krystalem v patici za účelem výměny krystalu po nahrání povelového souboru.
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XII Odbytové údaje

                      M 1 4 8 6 A

  

TEPLOTNÍ ROZSAH
                    Bez = standardní (0 až +70°C)
                     I = průmyslový (-40 až +85°C) 

TYP DLE RYCHLOSTI
Bez = standardní
2x = možnost použití 24 MHz

 krystalu 
   
   

OZNAČENÍ TYPU
M1486A
M1486B
M1486E1

  M1486E4

DRUH POUZDRA
Bez = 40 pin DIP
N = 44 pin PLCC

   

Firma  MICROCON  poskytuje  záruky na hardware, software a firmware v rozsahu
obvyklém u firem v USA. Kopie záručních a dodacích podmínek je k dispozici u prodejce.
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Poznámky

62



STEPPER MOTOR CONTROLLER  MICROCON  M1486

Poznámky
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