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StrG – Sterownik Główny obsługujący 3xStrK

Charakterystyka sterownika

● Zasilanie prądem stałym i przemiennym 
● Prostownik i stabilizator 30V 1.5A 
● Układ zabezpieczenia i alarmu 
● Separacja optyczna PC i układu zasilania
● Dwa wyjścia przekaźnikowe 3A 230V 
● Możliwość dołączenia 3xStrK dla 3 osi
● LED-owy wskaźnik stanu 
● Montaż na szynie 35mm
● Temperatura pracy od 0°C do 40°C

StrG jest buforowym sterownikiem z zasilaczem przeznaczonym do współpracy ze sterownikami 
silnika krokowego np. StrK oraz komputerem PC. Zadaniem StrG jest odseparowanie galwaniczne 
sygnałów  kontrolnych  STEP,  DIR,  ENABLE  oraz  zapewnienie  odpowiedniego  zasilania 
urządzeniom bezpośrednio kontrolującymi prace silnika krokowego. Kontroler posiada wbudowany 
układ prostownika ze stabilizatorem podającym na wyjścia napięcie 30V +/- 10% z maksymalnym 
obciążeniem do 1.5A.  StrG posiada układ bezpieczeństwa i  alarmu,  który w wypadku przerwy 
obwodu  czujników  krańcowych,  powoduje  odcięcie  zasilania  i  zgłoszenie  alarmu.  Ponadto 
sterownik  posiada  dwa wyjścia  przekaźnikowe do sterowania układów mocy 230V 3A jak np. 
załączanie  pompy,  dmuchawy,  itp.  Prace  urządzenia  można  śledzić  na  bieżąco  za  pomocą 
wskaźników LED-owych umieszczonych na czole obudowy. Układ jest przeznaczony do montażu 
na  szynę  35mm  w  szafach  sterowniczych.  Blok  zasilania  i  wejść/wyjść  podłączonych  z 
komputerem  PC  jest  od  siebie  odseparowany  galwanicznie.  Ponadto  sygnały  pochodzące  z 
komputera PC są odfiltrowane za pomocą prostych filtrów RC, które zapewniają stabilną prace 
układu sterowania maszyną. Za pomocą kompletu złożonego z StrG oraz trzech sterowników StrK, 
możemy w łatwy sposób zbudować układ sterujący pracą prostej trójosiowej frezarki CNC lub innej 
maszyny. Kontroler przystosowany jest do bezpośredniego podpięcia do portu LPT i współpracuje 
z oprogramowaniem CNC jak np. Mach2 lub Mach3.

2011-08-16 Marek Kopeć StrG v.1 http://www.mkeia.com



MKEiA Marek Kopeć, Zbigniew Rębisz s.c. 2/8

Instrukcja obsługi sterownika StrG
1. Sposób podłączenia sterownika

Wszystkie połączenia są dokonywane za pomocą złącz zaciskowych. Na poniższym rysunku 
zostały przedstawione wyprowadzenia złącz. Złącza od Z6 do Z14 są to wyjścia do sterowników 
StrK dla trzech osi X,Y i Z. Wyjścia te łączymy bezpośrednio do sterowników StrK, ENABLE do 
ENALBE+, DIR do DIR+, STEP do STEP+, a ENABLE-, DIR- i STEP- do GND2. Złącza pd Z1 do 
Z3  są  to  wyjścia  zasilania  do  trzech  sterowników  StrK.  Wyjścia  te  podpinamy  zgodnie  z 
polaryzacją ZAS+ do VCC i ZAS- do GND sterownika STRK. Sygnały sterujące z PC (z portu 
LPT lub  konwertera  USB) należy podłączyć  do złącz  Z15,  Z17,  Z19,  Z21,  Z22,  oraz  Z24. 
Znaczenie  poszczególnych  sygnałów  została  opisana  dalej  w  instrukcji.  Złącza  Z4  i  Z5  są 
wyjściami  dwóch przekaźników do sterowania  urządzeniami  zewnętrznymi.  Złącze Z25 jest 
przeznaczone do zgłaszania alarmu przy rozwarciu obwodu pomiędzy zaciskami KRANC i GND. 
Zgłoszenie  alarmu  powoduje  wystawienie  sygnału  na  zacisku  ALARM  i  odłąćzenie  wyjść 
zasilania sterowników StrK (złącza Z1-Z3). Zasilanie sterownika podpinamy na końcu do złącza 
Z26, polaryzacja nie jest tu istotna, może być napięcie przemienne 24V lub stałe 30V.

Sygnały dolnych złącz Z15, Z17, Z19, Z21, Z22
oraz Z24

STEP X – sygnał kroku z PC dla osi X
DIR X – sygnał kierunku z PC dla osi X
STEP Y – sygnał kroku z PC dla osi Y
DIR Y – sygnał kierunku z PC dla osi Y
STEP Z – sygnał kroku z PC dla osi Z
DIR Z – sygnał kierunku z PC dla osi Z
ENABLE – sygn. włączenia z PC wszystkie osie
PRZ1 – sygnał sterujący z PC przekaźnikiem 1
PRZ2 – sygnał sterujący z PC przekaźnikiem 2
ALARM – sygnał alarmu do PC
GND2 – masa PC

Sygnały dolnych złącz Z4, Z5, Z25 i Z26

PRZ1A – wyjście A styku przekaźnika 1
PRZ1B – wyjście B styku przekaźnika 1
PRZ2A – wyjście A styku przekaźnika 2
PRZ2B – wyjście B styku przekaźnika 2
GND – masa zasilania sterownika
KRANC – zacisk obwodu alarmu krańcowego
ZAS-1 – zacisk 1 zasilania sterownika
ZAS-2 – zacisk 2 zasilania sterownika

Sygnały górnych złącz Z6-Z14 i Z1-Z3

STEP X – wyjście sygnały STEP+ dla StrK oś X GND2 – masa komputera wyjść dla StrK
DIR X – wyjście sygnału DIR+ dla StrK oś X ZAS X+ - plus zasilania dla StrK oś X
ENABLE X – wyjście sygnału ENABLE+ dla StrK oś X ZAS X- - masa zasilania dla StrK oś X
STEP Y – wyjście sygnały STEP+ dla StrK oś Y ZAS Y+ - plus zasilania dla StrK oś Y
DIR Y – wyjście sygnału DIR+ dla StrK oś Y ZAS X- - masa zasilania dla StrK oś X
ENABLE Y – wyjście sygnału ENABLE+ dla StrK oś Y ZAS Z+ - plus zasilania dla StrK oś Z
STEP Z – wyjście sygnały STEP+ dla StrK oś Z ZAS Z- - masa zasilania dla StrK oś Z
DIR Z – wyjście sygnału DIR+ dla StrK oś Z
ENABLE Z – wyjście sygnału ENABLE+ dla StrK oś Z
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2. Opis sterownika

Sygnały  wejściowe  sterownika  są  odseparowane  od  napięcia  zasilania  przy  wykorzystaniu 
miniaturowej przetwornicy DC-DC. Wszystkie sygnały wejściowe sterujące StrG z portu LPT lub 
konwertera są przefiltrowane za pomocą filtrów przeciwzakłóceniowych RC. Sterownik pełni 
role bufora sygnałów wejściowych/wyjściowych.

Znaczenie sygnałów sterujących od strony PC

STEP X, STEP Y, STEP Z, DIR X, DIR Y, DIR Z, ENABLE – sygnały wejściowe sterujące pracą 
silnika dla odpowiednich osi pochodzące z portu komputera PC lub konwertera podpiętego do 
PC. 

PRZ1, PRZ2 – sygnały wejściowe sterujące praca przekaźników elektromagnetycznych PRZ1 i 
PRZ2. Stan wysoki (+5V) na wejściu oznacza włączenie odpowiedniego przekaźnika, a stan 
niski (0V) lub jego brak odpowiada wyłączeniu odpowiedniego przekaźnika. 

ALARM – sygnał wyjściowy zgłoszenia alarmu. Stan wysoki tego sygnału (+5V) pojawia się w 
momencie rozwarcia sygnału KRANC, a masą GND. W przypadku zwarcia sygnału KRANC do 
GND stan wyjścia ALARM jest niski (0V). Sygnał ten jest wykorzystywany do zgłaszania alarmu 
w chwili rozwarcia obwodu szeregowego stanowiącego czujniki krańcowe. 

GND2 – masa sygnałów wejść/wyjść od strony PC.

Znaczenie wyprowadzeń sterujących dla sterowników StrK

STEP X, STEP Y, STEP Z, DIR X, DIR Y, DIR Z, ENABLE X, ENABLE Y, ENABLE Z – odpowiednie 
wyjściowe sygnały sterujące dla odpowiednich osi sterowników StrK.

ZAS X+, ZAS X-, ZAS Y+, ZAS Y-, ZAS Z+, ZAS Z- - napięcie stałe wyjściowe (28V +/- 2V) do 
zasilania odpowiednich sterowników StrK dla poszczególnych osi. 

Pozostałe wyprowadzenia

PRZ1-A, PRZ1-B, PRZ2-A, PRZ22-B – końcówki styków przekaźników PRZ1 i PRZ2 3A 230V AC 
do sterowania urządzeniami zewnętrznymi.

KRANC – sygnał wejściowy obwodu zamkniętego przez czujniki krańcowe do GND, a którego 
przerwanie powoduje zgłoszenie alarmu

GND – masa obwodu zasilania

ZAS1, ZAS2 – zaciski zasilania sterownika. Sterownik jest zasilany napięciem stałym o wartości 
od 28V do 36V lub przemiennym w zakresie od 22V do 27V. Uwaga: Nie należy przekraczać 
napięcia  zasilania  napięciem stałym powyżej  36V lub przemiennym powyżej  27V, 
gdyż to może spowodować uszkodzenie sterownika.
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3. Konfiguracja programu Mach2

Na  poniższych  rzutach  ekranu  przedstawiono  sposób  konfiguracji  programu  Mach2, 
wykorzystując  port  równoległy  LPT  komputera  PC.  Przedstawiona  konfiguracja  jest 
dostosowana dla trójosiowej maszyny sterowanej za pomocą silników krokowych z możliwością 
zgłoszenia  alarmu  od  wyłącznika  krańcowego  oraz  sterowania  dwoma  urządzeniami 
zewnętrznymi (przekaźnikami) – dedykowana dla kompletu StrG + 3xStrK. Konfiguracji pinów 
połączeń sterownika z komputerem PC dokonujemy wybierając z menu:
Configure->Ports and Pins

Okno wyboru porów LPT i osi do sterowania maszyną – w przypadku LPT1 i osie XYZ

Okno włączenia wyłączenia sygnałów wejściowych- w tym przypadku tylko alarm
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Okno przypisania pinów złącza LPT do odpowiednich sygnałów wejściowych
Tutaj tylko jeden - ALARM (Emergency Stop) na pinie 10

Okno włączenia wyłączenia sygnałów wyjściowych
W tym przypadku sygnał ENABLE (Enable Line 1) załączający sterownie silnikiem

Dodatkowo zostały dla przykładu wybrane wyjścia przekaźnikowe #4, #5, #6
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Okno przypisania pinów złącza LPT do odpowiednich sygnałów wejściowych
W tym przypadku przypisano sygnał ENABLE (Enable Line) do pinu 1 portu LPT, sygnał STEP X (X Axis Step) pin 2, 
DIR X (X Axis Direction) pin 3, STEP Y (Y Axis Step) pin 4, DIR Y (Y Axis Direction) pin 5, STEP Z (Z Axis Step) pin 6, 
DIR Z (Z Axis Direction) pin 7. Dodatkowo przypisano wyjście przekaźnikowe PRZ1 (Charge Pump Safety) do pinu 8, 
PRZ2 (Charge Pump #2) do pinu 9. Wybierając wcześniej sygnały wyjścia przekaźnikowe #4, #5, #6 możemy je 
dodatkowo przypisać.

Po skonfigurowaniu pinów złącza LPT, należy określić ilość kroków na jednostkę miary oraz 
szybkość  rozpędzania  silników  (przyspieszenie)  oraz  górną  granicę  prędkości  na  jednostkę 
miary. Poniżej przykład dla pracy z 1/8 kroku dla śrub ze skokiem 2mm. Wybieramy z menu:
Configure->Motor Tuning

Okno ustawiania ilości kroków na obrót, przyspieszenia i maksymalnej prędkości na jednostkę miary.
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W przypadku niewłaściwego kierunku przesuwu osi możemy zmienić ręcznie bez przepinania 
kabli wybierając z menu: Configure->Motor Reversals

Okno zmiany kierunku obrotu silników

Gdy zajdzie potrzeba skasowania luzów, można tego dokonać programowo wybierając z menu: 
Configure->State i zaznaczając On przy Backlash

Okno ustawień – przykład włączenia kasowania luzów

Następnie możemy wybierając z menu Configure->Configure Backlash określić wartościowo 
luzy dla poszczególnych osi oraz prędkość obrotu silników przy korekcie. 

3.1 Uwagi

Oznaczenie  tym symbolem produktu  oznacza,  że  nie  należy  go  wyrzucać  razem z  innymi 
odpadami. Może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Urządzenie 
powinno zostać poddane przetworzeniu lub recyklingowi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie  zużytego  sprzętu  do  wyznaczonego  punktu  gromadzenia  zużytych  urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u 
odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w 
miejscu zakupu produktu. naturalnego.
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4. Schemat
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