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MP00901 - STEROWNIK DWUFAZOWEGO SILNIKA KROKOWEGO

Opis sterownika

Sterownik MP00901 przeznaczony jest do dwufazowych silników krokowych bipolarnych (4 przewody), unipolarnych
(6 przewodów) oraz uniwersalnych (8 przewodów) o maksymalnym prądzie 2A na fazę. Silnik może być sterowany pełnym 
krokiem lub półkrokiem co pozwala na zwiększenie liczby kroków dwukrotnie.
Sterowanie silnikiem odbywa się za pomocą trzech sygnałów: DIR, STEP i ENABLE. Rozwiązanie takie zapewnia możliwość 
podłączenia go bezpośrednio do portu równoległego LPT komputera i współpracę z dowolnym programem sterującym 
obrabiarkami CNC i ploterami np. Mach2, KCam, Master5, TurboCNC itd.
Sterownik wyposażony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Podstawowe parametry:

Napięcia zasilania silnika: do 45V• 
Napięcie zasilania części logicznej: 5V• 
Prąd na fazę silnika: do 2A ustawiany płynnie potencjometrem• 
Max. częstotliwość impulsów na wejściu CLK: 10kHz• 
Wymiary płytki: 78mm x 75mm• 
Wysokość radiatora: 60mm• 

Sterownik wyposażony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Prąd na fazę silnika: do 2A ustawiany płynnie potencjometremPrąd na fazę silnika: do 2A ustawiany płynnie potencjometrem

Złącze sygnałowe sterownika

GND - Masa

+5V – Napięcie zasilające obwodów sterujących (+5V DC)

ENABLE – Podanie na to wejście stanu wysokiego lub 
pozostawienie jako niepodłączone załącza silnik. Jeśli na 
wejście CLK podawane będą impulsy taktujące, silnik będzie 
się obracał, jeśli impulsów nie będzie, silnik będzie trzymał 
swoim momentem. Stan niski na tym wejściu luzuje silnik, 
do silnika nie dochodzi żadne napięcie i można go swobodnie 
obracać.

CLK – Wejście zegarowe. Podanie impulsu na to wejście 
powoduje wykonanie przez silnik jednego kroku. Podczas 
pracy półkrokowej sterownika należy pamiętać, że do 
wejścia CLK trzeba doprowadzić dwukrotnie większą liczbę 
impulsów aby obrócić silnik o ten sam kąt co przy pracy 
pełnokrokowej.

DIR – Wejście to służy do zmiany kierunku obrotów silnika. 
Stan wysoki na tym wejściu powoduje, że silnik obraca się 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stan niski w stronę 
przeciwną. UWAGA: Kierunek obrotów zależy również 
od kolejności podłączenia uzwojeń silnika do wyjścia 
sterownika.

H/F – Wejście wyboru trybu pracy sterownika. Stan wysoki 
na tym wejściu lub nie podłączone ustawia sterownik do pracy 
półkrokowej natomiast stan niski powoduje, że sterownik 
pracuje z pełnym krokiem.
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Podłączenie silnika i zasilanie

Sterownik współpracuje z silnikami bipolarnymi (4 przewody), unipolarnymi (6 przewodów) oraz uniwersalnymi (8 przewodów). 
Silniki 4-przewodowe podłącza się bezpośrednio do zacisków ABCD na płytce sterownika. Pierwsze uzwojenie podłączamy do 
zacisków AB, drugie do zacisków CD. W dokumentacji silnika wyprowadzenia te oznaczane są zazwyczaj jako A, /A i B, /B. 
Symbole ABCD w sterowniku odpowiadają symbolom A, /A, B, /B. W przypadku braku dokumentacji silnika należy za pomocą 
omomierza ustalić które przewody tworzą parę i podłączyć pierwszą parę do zacisków AB, drugą do zacisków CD w sterowniku. 
Jeśli silnik nie obraca się tylko słychać stuki lub piski, należy zamienić miejscami parę przewodów jednego z uzwojeń. Zmieniając 
dwie pary przewodów miejscami możemy zmienić kierunek obrotów silnika. Podobnie łączymy silniki z 6 przewodami bez 
wykorzystania odczepu środkowego w uzwojeniu silnika. W przypadku silników z 8 przewodami uzwojenia jednej fazy połączone 
mogą być w szereg lub równolegle. Sterownik należy zasilać z odpowiedniego zasilacza napięcia stałego. Zasilacz powinien 
mieć odpowiednią wydajność prądową i napięcie maksymalnie 45V. Przy podłączaniu zasilacza należy zadbać o to aby jego 
kondensatory nie były naładowane podczas dołączania do sterownika gdyż ładunek w nich zgromadzony może doprowadzić do 
uszkodzenia układu lub silnika. Do ustawienia prądu w uzwojeniu potrzebny będzie amperomierz o zakresie pomiarowym do 
2A. Podłączamy silnik do zacisków i między jedną fazę uzwojenia podłączamy szeregowo amperomierz. Sterownik podłączamy 
do generatora sygnału prostokątnego (pozom napięć TTL) o częstotliwości 2Hz lub do komputera ustawiając w programie 
sterującym częstotliwość podawania impulsów na 2 impulsy/sekundę. Przekręcając potencjometr PR1 ustawiamy odpowiedni 
prąd uzwojenia. Przed pierwszym włączeniem sterownika potencjometr ustawić należy na ‘-‘ zgodnie z rysunkiem na płytce 
sterownika.

Silnik 6-przewodowy, połączenie bipolarne, konfi guracja pełna cewka (wysoki moment obrotowy)

Połączenie stosowane gdzie wymagany 
jest wyższy moment obrotowy przy 
niższych prędkościach pracy silnika.
Prąd wyjściowy sterownika ustawia się 
na podany w dokumentacji silnika prąd 
fazowy.

Silnik 6-przewodowy, połączenie bipolarne, konfi guracja pół cewki (wysoka prędkość obrotowa)

Połączenie takie zmniejsza induktancję   
przez co zmniejsza się moment 
obrotowy.
Prąd wyjściowy sterownika ustawia się 
na podany w dokumentacji silnika prąd 
fazowy pomnożony przez 1,4.
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Silnik 8-przewodowy, połączenie bipolarne, cewki połączone szeregowo (wysoki moment obrotowy)

Połączenie stosowane gdzie wymagany 
jest wyższy moment obrotowy przy 
niższych prędkościach pracy silnika.
Prąd wyjściowy sterownika ustawia się 
na podany w dokumentacji silnika prąd 
fazowy.

Silnik 8-przewodowy, połączenie bipolarne, cewki połączone równolegle

Połączenie takie zmniejsza induktancję   
przez co zmniejsza się moment 
obrotowy przy niższych prędkościach. 
Moment będzie wyższy przy wyższych 
prędkościach
Prąd wyjściowy sterownika ustawia się 
na podany w dokumentacji silnika prąd 
fazowy pomnożony przez 1,96.

Połączenie silnika 4-przewodowego

Silniki 4-przewodowe są najprostsze 
w połączeniu, jednocześnie najmniej 
elastyczne w zastosowaniach. Prędkość 
i moment zależą od induktancji cewek 
silnika.

faza A

faza A

faza B

faza B
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Eksploatacja sterownika

Jeśli sterownik będzie pracował z silnikiem o prądzie powyżej 1A należy zastosować wymuszone chłodzenie w postaci wentylatora. 
Chłodzenie takie należy również zastosować gdy sterownik będzie zamknięty w obudowie utrudniającej dostęp powietrza. Nie 
należy przekraczać parametrów pracy sterownika gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia układu. Podczas podłączania silnika 
napięcie zasilające musi być odłączone. Zwarcie jednego z wyprowadzeń silnika z masą lub z zasilaniem jak również zwarcie 
pomiędzy wyjściami prowadzi do uszkodzenia układu.

W sterowniku dostępne są wyprowadzenia umożliwiające podłączenie wentylatora zasilanego napięciem stałym o wartości 5V. 
Rozwiązanie takie umożliwia np bezpośrednie zainstalowanie wentylatora o wymiarach 60x60 mm (wentylator stosowany w 
sprzęcie komputerowym do chłodzenia procesora lub układu grafi ki) na radiatorze sterownika.

Synchronizacja pracy wielu sterowników

Jumper J1 służy do wyboru trybu pracy z wewnętrznym oscylatorem (pozycja MA) lub sygnałem taktującym ze złącza SYNC 
(pozycja SL). Jeśli sterownik pracuje jako samodzielny zworkę należy ustawić w pozycji MA. Jeśli sterowników jest kilka, w 
jednym z nich należy ustawić zworkę w pozycji MA a w pozostałych na SL oraz połączyć wszystkie sterowniki równolegle za 
pomocą złącza SYNC oraz GND.

Przykład synchronizacji 3 sterowników

MASTER

SLAVE

SLAVE


