
1. Kontrolér pro řízení krokových motorů
Programovatelný kontrolér R272 je navržen, aby pracoval s
krokovým motorem s maximálním proudem fází motoru 1,6 /
4,2 / 9,0 Ampér. (verze R272-1.6 / R272-4.2 /  R272-9.0). Je
schopen pracovat ve třech řídících módech: programovatelný,
manuální, nebo jako jednoduchý driver (budič). 

2. Funkce a možnosti
• Nahrání funkčního algoritmu ASCII příkazů z počítače do vnitřní paměti kontroléru.

• Přečtení v kontroléru uloženého programu počítačem.

• V programovatelném módu: ovládá krokový motor podle uloženého programu v 
trvalé paměti. Příkazy nastavují polohu, rychlost, zrychlení, směr pohybu, tvorbu 
smyček a reakcí na vstupy a vystupy. 

• V módu jednoduchého driveru: kontrolér přijímá logické signály na vstupech 
PULS a DIR (0V – log. nula 8-24V – log. jednička)

• V manuálním módu : kontrolér přijímá analogový signál SPEED (napětí 0-5VDC, 
interní nebo externí potenciometr) a digitální signály REVERSE a ENABLE.

• Pro synchronní činnost více kontrolérů R272 a jiných zařízení jsou zde 3 digitální 
vstupy a jedno výstupní relé. Jsou použitelné v programovatelném módu.

• Kontrolér po naprogramování může pracovat samostatně bez počítače. 

• Kontrolér je vybaven funkcí hledání nulové polohy. Hledání se zapne buď příkazem 
nebo signálem na digitálním vstupu. Hledání se zastaví až signál na zvoleném 
vstupu.

• Kontrolér zastaví motor, pokud dostane signál na ENABLE vstupu.

• Kontrolér změní směr otáčení, pokud dostane signál na REVERSE vstupu. ( v 
manuálním a programovatelném módu)

• Mikrokrokování je možné za běhu měnit v manuálním a program. módu.

3. Základní technické parametry
verze R272-1.6
Max/Min výstupní proud na fázi – verze R272-1.6 1,6 A / 0,16 A
Mikrokrokující módy 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
Vstupní napájecí napětí 10-30 VDC
Rozměry 117 x 83 x 23 mm

verze R272-4.2
Max/Min výstupní proud na fázi – verze R272-4.2 4,2 A / 0,20 A
Mikrokrokující módy 1/2, 1/4, 1/16
Vstupní napájecí napětí 12-48 VDC
Rozměry 120 x 116 x 25 mm

verze R272-9.0
Max/Min výstupní proud na fázi – verze R272-9.0 9,0 A / 2,5 A
Mikrokrokující módy 1/2, 1/4, 1/16
Vstupní napájecí napětí 12-48 VDC
Rozměry 49 x 93 x 100 mm
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všechny verze kontrolerů R272
Počet řiditelných krokových motorů 1
Frekvence pulsů v program. a manuál. módu 1 – 10000 Hz
Vstupní napájecí napětí 10-30 VDC
Vstupy DIR, STEP (driver mód):
Log. jednička *5-24 VDC
Log. nula 0-1 VDC
Vstupní odpor, ne více než 3.0 kOhm
Digitální vstupy EN, Reverse, BX1, BX2:
spojení se zemí ( GND ) 0 VDC
Komunikační rozhraní - USB, Virtual COM RS232:
- baud, bits, parity, stop bit 9600, 8, even, 1
Přídavný výstup 5VDC:
napětí, maximální proud, odpor 5 VDC, 20mA, 27 Ohm
*verze R272-1.6 má log jedničku 8-24VDC

3.1 Okolní prostředí:

Okolní teplota: -25  …  +50 Celsia
Vlhkost: 90% RH nebo méně pod podmínkou +25 Celsia
Kondenzující a mrznoucí : ne
Tlak: 650 … 800 mm rtuti

3.2 Rozměry:
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4. Provedení kontroléru
Kontrolér je navržen jako plošný spoj s
elektronikou připevněný na teplovodnou desku,
překrytý kovovým krytem. Kromě elektronických
součástek jsou na desce indikační a ovládací
prvky, a přípojné konektory a svorkovnice.

• svorkovnice pro připojení napájecího
zdroje, vinutí krokového motoru a řidících
obvodů.

• USB konektor pro připojení k počítači.
• ovládací tlačítka RESET, HOMING a

START
• vnitřní nastavený potenciometr  k nastavení

rychlosti v manuálním módu 
• konektor pro externí potenciometr

označený “ “ pro nastavení rychlosti v
man. módu.

• LED diodu indikujicí stav kontroléru
• přepínače SW1 – SW2 k nastavení

provozního módu
• přepínače SW3 – SW5 k nastavení mikrokrokujícího módu.
• vnitřní potenciometr nastavující výstupní proud do motoru
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5. Sestavení a připojení
Přečtěte si prosím pozorně tento návod

Prosíme, zapojujte kontrolér jen při vypnutém napájení. Nepokoušejte 
se měnit zapojení pokud napájecí zdroj zapnutý. 

Prosíme, zajistěte správné připojení ke svorkám. V průběhu 
propojování prosíme dbejte na polaritu a kvalitní zapojení.

Pořadí sestavení a propojení:

1. Spojte kontrolér R272 s krokovým motorem, spínači a napájedím zdrojem 
stejnosměrného napětí podle schéma na obrázku 3-6.

2. Pokud je to nutné spojte kontrolér R272 s počítačem přes USB kabel.

5.1 Schéma zapojení 

příklad zapojení v programovtelném módu je na obr. 3 / v driver módu na obr. 4 / 
manuálním módu na obr. 5 / zapojení koncových spínačů je na obr. 6.
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Obr. 4. Jednoduchý driver - příklad zapojení

Obr. 5. Manuální mód - řizení rychlosti - příklad zapojení

Obr. 6. : Příklad zapojení koncového spínače NPN
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Příklad přípojení motorů s 4,6 a 8 vývody

Krokový motor s 8 vývody
(4 fáze)
Schéma 1 – sériové 
zapojení

Krokový motor s 8 vývody
(4 fáze)
Schéma 2 – paralelní 
zapojení

Krokový motor s 6 vývody
(2 fáze)
Schéma 3 – vyvedené 
středy vinutí

-zastaralé unipolární, 
dnes téměř nepoužívané

Krokový motor se 4 
vývody (2 fáze)
Schéma 4 – bez 
vyvedených středů

-DNES nejběžnější 
zapojení, tzv BIPOLÁRNÍ 
VINUTÍ

6. Než začnete

1. Ujistěte se, že je vypnutý napájecí zdroj
2. Zvolte vhodný pracovní mód a nastavte mikrospínače SW1 a SW2 podle tabulky 3.

Tabulka 3

Pracovní mód
Mikrospínač

ŘízeníSW1 SW2
Programovatelný

mód ON ON
Řízení podle programu uloženého v paměti kontroleru. Program se
skládá z jednoduchých sekvencí příkazů – jednoduchých instrukcí.

Jednoduchý driver OFF ON Logické signály na vstupy Puls a Směr řídí kontroler z venku.

Manuální ON OFF
Rychlost je nastavována potenciometrem nebo analogovým

signálem 0-5VDC, směr se řídí logickým signálem.

3. Zvolte vhodný krokovací mód nastavením mikrospínačů SW3 – SW5 podle tabulky 4. V 
módu jednoduchého driveru je mikrokrokování nastaveno až po stlačení RESET tlačítka, 
nebo přivedení signálu na RESET vstup.

Tabulka 4
1 1/2 1/4 1/8 1/16

SW3 ON OFF ON OFF OFF
SW4 ON ON OFF OFF OFF
SW5 ON ON ON ON OFF

4. Zapojte kabely podle sekce 5 „Sestavení a připojení“
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5. Nastavte vhodný proud fáze krokového motoru. Prosíme, použijte otočný potenciometr 
označený „Current“ na boku kontroléru. Nastavte proud podle obrázku 7. Výstupní proud 
by měl být nastaven prodle dovoleného proudu motoru. Nízký proud způsobí slabý výkon 
motoru, naopak vysoký proud způsobuje zahřívání a může poškodit motor – shořením 

izolace vinutí.
6. Pokud je to nutné připojte ke kontroléru USB kabel na spojení s počítačem.
7. Ještě jednou zkontrolujte zapojení a zapněte napájecí zdroj
8. Pokud měníte pracovní mód (podle tabulky 3.) po zapnutí napájecího zdroje, nastavte 
mikrospínače a pak kontroler zresetujte tlačítkem nebo signálem na reset vstup.
9. Pokud měníte mikro-krokování ( v řežimu jednoduchého driveru ) je nutné také kontrolér
zresetovat.

Nastavení proudového omezení u verze R272-9.0

6.1 Jednoduchý driver

V módu jednoduchého driveru (příklad zapojení obr. 4.) nastavujte požadované sekvence 
logických signálů „STEP“ a „DIR“ podle obrázku dole (obr. 8). Jeden krok ( nebo 
mikrokrok) se vykoná po příchodu náběžné hrany napěťového pulsu na „STEP“ vstupu. 
Směr otáčení se mění změnou napěťové úrovně na vstupu „DIR“. Motor je možné zastavit 
zrušením aktivního signálu na „EN“ vstupu. (spojení se zemí GND)
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Obr. 8. Vstupní signály STEP a DIR

Obr. 7. : Nastavení výstupního  proudu do fáze motoru
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Max Amp 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8
SW1 - ON - ON - ON - ON - ON - ON - ON - ON
SW2 - - ON ON - - ON ON - - ON ON - - ON ON
SW3 - - - - ON ON ON ON - - - - ON ON ON ON
SW4 - - - - - - - - ON ON ON ON ON ON ON ON
SW5 - - - - - - - - - - - - - - - -

Max Amp 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9
SW1 - ON - ON - ON - ON - ON - ON - ON - ON
SW2 - - ON ON - - ON ON - - ON ON - - ON ON
SW3 - - - - ON ON ON ON - - - - ON ON ON ON
SW4 - - - - - - - - ON ON ON ON ON ON ON ON
SW5 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
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6.2 Manuální režim

V manuálním režimu (příklad zapojení na obr. 5.) se nastavuje rychlost potenciometrem 
nebo analogovým signálem 0 – 5 VDC. Rychlost motoru se je nastavena vnitřním 
potenciometrem „SPEED“ pokud je uzavřen jumper “ “. 

Pokud chcete měnit rychlost vnějším potenciometrem, nastavte nejdříve vnitřním 
potenciometrem co nejmenší rychlost, odstraňte jumper “ “ a připojte externí 
potenciometr 10kOhm. 

Pokud chcete nastavovat rychlost analogovým signálem, nastavte nejdříve vnitřním 
potenciometrem co nejmenší rychlost, odstraňte jumper “ “ a připojte kontakty zdroje 
analogového signálu. (0V na stranu krytu a +V na spodní stranu hladiče)

V manuálním módu je možné informaci o rychlosti číst přes sběrnici RS232 jako ASCII 
řetězec. Pro změnu směru otáčení přiveďte na signál „REVERSE“ logickou nulu. Otáčení 
se změní v okamžiku hrany signálu.

6.3 Programovatelný režim

V programovatelném režimu se kontrolér spojí s počítačem USB kabelem. Aby kontrolér 
pracoval samostatně, je nutné do něj program z počítače nahrát ( přes USB kabel – 
virtuální RS232 sběrnici ) Potom je možné USB kabel odpojit. Pro virtuální RS232 
komunikaci s počítačem je potřeba do počítače nainstalovat speciální driver. Ulože prosím 
do počítače instalační balíček, který je dodávan s kontrolérem: 

CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.zip 

Rozbalte soubor a spusťte EXE soubor instalace. Sledujte instrukce v průběhu instalace. 
Po úspěšné instalaci se při připojení kontroléru objeví nový COM port : 

CP2102 USB to UART Bridge Controller 

Dostupnost a číslo portu může být zjištěno ve „windows device manager“

we Windows XP: pravé tlačítko My Computer,
Properties, Control Panel, System. V System
properties záložka Hardware > záložka Device
Manager (obr. 9.) Tento port bude použit pro
komunikaci s kontrolérem. Vlastnosti portu by
měly být nastaveny podle tabulky 1. 

S kontrolérem je také možno komunikovat ASCII
příkazy přes terminál, buď dodaným programem
SMC nebo přes Hyperterminál ve windows.

Uložení spustitelného programu
SMC_Program.exe na disk
Program stačí nakopírovat na disk, není potřeba
žádná instalace nebo registrace. Čtení a zápis
by mělo být povoleno do adresáře s programem
( obzvláště je potřeba toto zkontrolovat pro
windows vista a windows 7).

Je nutné nastavit COM port v SMC programu
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( obr. 12. ). 

V jednoduchém ovládacím panelu zaškrtněte políčko 1 (souřadnice 1)

www.servo-drive.cz 9/13 info@servo-drive.cz

Obr. 13. : Vyberte port podle 
čísla nového portu v "Device 
Manageru"

Obr. 10. : SMC_Program - ovládání 
jednoduchým panelem Obr. 11. : SMC_Program - sestavení vlastního

programu

Obr. 12. : Výběr portu pro 
USB virtuální RS 232

Menu 
  > „Port Settings“ 
      > „Choose port“ 

Obr. 14. : Coordinate 1 - 
souřadnice 1
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Pokud je program v jednoduchém módu ( obr. 10. ) - zadejte provozní parametry ( počet 
kroků, rychlost, zrychlení, směr a stlačte tlačítko :

„WRITE“ k zápisu parametrů do kontroléru
„START“ začne provádět pohyby podle nahrané sekvence příkazů
„WRITE AND START“ k okamžitému zapsání a spuštění příkazů

V programovacím režimu  ( obr. 11. ) je potřeba přidat do seznamu příkazů následující :
1) „Start loading to the coordinate 1“
2) vlastní program
3) „End loading“ 
4) Stlačte tlačítko „SEND“ pod seznamem příkazů

Potom co nahrajete sekvenci příkazů do kontroléru jsou zde dvě možnosti :
-pokračovat v používaní SMC_Programu
-nechat kontrolér pracovat ve STAND ALONE ( samostatném ) režimu. Enkodér se odpojí 
od počítače a nahraný program se spustí buď tlačítkem na boku kontroléru „START“ nebo 
spojením vstupu „START“ se zemí (GND).

Terminál – program je také možné uložit jiným terminálem s komunikací po RS 232. 
Nastavte číslo portu ( podle Windows Device Manageru obr. 9. ), nastavte parametry portu
podle tabulky 1. Zadejte požadované sekvence příkazů použitím ASCII kódů (tabulky 5 a 
6, Sekce 7)

7. Příkazy – ASCII Commands
Příkazy v programovatelném módu by měly být přeneseny v sérii znaků. Každý příkaz by 
měl být ukončen znamkem hvězdička „*“. Ukončení znakem zpětné lomítko „\“ místo 
hvězdičky, zruší předchozí přenos bytů ( celý řetězec ). V tabulce 5 a 6 je seznam příkazů.
Kontrolér přijme a zkontroluje všechny příkazy, až dostane hvězdičku. Posílá na 
komunikační port odpověď po obdržení každého příkazu ( úspěšného nebo chybového ). 
Všechny možné odpovědi jsou v tabulce 7.

7.1 Řídící příkazy – hlavní příkazy

1 LD1
Začít nahrávat do kontroléru po 
příkazu kdy je kontrolér v nahrávacím 
módu

je provedeno pouze pokud je kontrolér
ve STANDBY módu

2 RD1
Načíst sekvenci příkazů z paměti 
kontroléru.

je provedeno pouze pokud je kontrolér
ve STANDBY módu

3 ST1 Spustit nebo zastavit sekvenci příkazů.
Start pokud je kontrolér ve STANDBY 
módu, STOP pokud kontrolér provádí 
sekvenci příkazů

4 SP
Pauza – přechodné zastavení 
provádění příkazů

je provedena pouze pokud se provádí 
příkazy
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7.2 Prováděcí příkazy – příkazy popisující pohyb motoru

- jsou přijaty pokud je kontrolér v režimu nahrávání příkazů, jsou spouštěny jeden za 
druhým v prováděcím módu.

1 BG Začátek – začít nový algoritmus, přechozí sekvence je vymazána.

2 ED
Konec provádění sekvence příkazů. Po přijmutí tohoto příkazu, 
kontrolér nahraje všechny přenesené příkazy do paměti a přepne 
se do STANDBY módu.

3 DL Pohyb dopředu
4 DR Pohyb zpět
5 RS Reverse – Změna směru pohybu
6 AL(-)ddd Zrychlení ddd: min = -500, max = 500
7 SDddddd Rychlost ddddd, max = 10000 kroků/s
8 SSdddd Počáteční rychlost dddd, Max = 2000 kroků/s
9 MV Trvalý pohyb
10 MVddddddd Posun o ddddddd kroků, max = 10 000 000
11 MH Trvalý pohyb, dokud nebude signál na vstupu BX1
12 ML Trvalý pohyb, dokud nebude signál na vstupu BX2
13 HM Trvalý pohyb, dokud nebude signál na vstupu „0“ Limit Switch
14 SPddddddd Pausa na ddddd ms, max = 100 000 000
15 LL Nastavení Label(návěští) pro naprogramování cyklu

16 JPddd
Opakovat od návěští ddd - krát, Max=255. Nastavte 2 příkazy 
JPddd k vytvoření nekonečných cyklů.

17 EN Nastavit “enable” - zapnout motor
18 DS Nastavit “disable” - vypnout motor
19 WL Nekonečná pauza, čeká na signál BX2
20 WH Nekonečná pauza, čeká na signál BX1

7.3 Odpovědi kontroléru

Odpověď Popis
E10* Příkaz úspěšně přijat
E13* Chyba v provádění programu
E14* Provádění programu je kompletní
E15* Komunikační chyba (zkontrolujte parametry portu)
E16* Chyba příkazu (zkontrolujte mód kontroleru nebo ASCII příkaz)

E19*
Chyba v datech příkazu (zkontrolujte data příkazu – celé číslo v dovoleném 
intervalu, viz tabulka 6)

8. Programovatelné režimy
Při programování se kontrolér se nachází v jednom s následujících režimů

8.1 Režim STANDBY 

-červená LED dioda trvale svítí

Kontrolér jde do STANDBY módu v některém z následujících případů

• když ukončí provádění programu

• pokud je program zastaven příkazem „ST1“

• po zapnutí ( pokud jsou mikrospínače SW1=On a SW2=On)

• po resetu  ( pokud jsou mikrospínače SW1=On a SW2=On)
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ve STANDBY režimu kontrolér čeká na následující události:

• příchod řídícího příkazu z počítače ( tabulka 5, příkazy „LD“, „RD1“ a  „ST1“ )

• začátek provádění programu stlačením tlačítky „START“ nebo vstupní signálem 
„START“ (spojením START se zemí GND)

• začne hledat koncový spínač ( nulovou polohu ) stlačením tlačítka „HOME“ nebo 
vstupním signálem „START“ ( spojení HOME se zemí GND )

• přepnutím do jiného provozního módu : muanální nebo jednoduchý driver ( sekce 6 
tabulka 3)

8.2 Režim provádění programu

-červená LED dioda bliká

Kontrolér se přepne do režimu provádění programu (spuštění pohybového algoritmu) ze 
STANDBY módu v případě že:

• Stlačeno tlačítko „START“ nebo aktivován vstup START ( spojení se zemí GND)

• je zaslán řídící příkaz „ST1“

Kontrolér se přepne z prováděcího režimu do STAND BY režimu v případě že:

• že skončí program (pohybový algoritmus je u konce)

• je zaslán řídící příkaz „ST1“

• je stlačeno RESET nebo aktivován vstup RESET (spojení RESET s GND )

Příkazy jsou prováděny sekvenčně (jeden za  druhým, tak jak byly nahrány do kontroléru. 
Kontrolér přepíná (komutuje) vinutí krokového motoru podle prováděných příkazů. 
Zároveň kontrolér sleduje stavy na vstupech BX1, BX2, EN, REVERSE a „0“.

EN (Enable) - Aktivní „EN“ (Enable) signál zastaví a provádění programu. 

- Neaktivní „EN“ opět pokračuje v programu. 

REVERSE - Aktivní změní směr otáčení motoru s nástupnou hranou.

BX1, BX2 a „0“ - signály jsou zpracovávány podle prováděných příkazů.

Čekání na externí signál – bliká červená dioda

Kontrolér se přepne do submódu kdy čeká na externí signál. Když je naprogramován 
příkazy čekání na externí signál (WH nebo  WL) čeká dokud se na vstupech BX1 nebo 
BX2 neobjeví signál a pak teprve pokračuje v provádění.

Příkazy se nahrávají do paměti kontroléru – svítí oranžová dioda

Kontrolér se přepne to dohoto stavu ze STANDBY režimu po zaslání příkazu nahrávaní 
příkazů do paměti LD1. V tomto stavu přijímá pouze příkazy podle tabulky 6. Po zaslání 
příkazu ED uloží vše do paměti a přepne se do STANDBY.

Čtení příkazů z kontroléru – svítí oranžová dioda

Kontrolér se přepne do tohoto stavu ze STANDBY režimu. Po zaslání příkazu RD1 začína 
kontrolér přenášet data do počítače, po ukončení zasílání se opět přepne do STANDBY 
režimu.

Přechodné zastavení  – svítí oranžová dioda
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Kontrolér zastaví provádění programu když má aktivní signál na EN vstupu ( EN spojen s 
GND ). Když je EN opět neaktivní, pokračuje v provádění programu.

Chyba provádění programu  – bliká oranžová dioda

Kontrolér se přepne do tohoto režimu, když je mu poslána špatná sekvence příkazů. 
Ukončení tohoto režimu se provede stiskem RESET, nebo aktivací vstupu RESET (spojení
RESET s GND). Prováděcí program musí být nahrán znovu do paměti.

9. Dodání kontroleru R272

1 kus R272 kontrolér + protikusy se svorkovnicemi pro připojení 

1 kus USB kabel na spojení s počítačem

1 kus linky ke stažení : 
Program pro programování/ovládání kontroleru z PC přes USB
http://www.servo-drive.com/software/r272software.zip 5,6 MB
PDF verze tohoto dokumentu
http://www.servo-drive.com/pdf_catalog/navod_r272.pdf 0,4MB

1 kus volitelně na vyžádání za příplatek Hall Effect spínač R272-HALL-SW

10. Záruka
Jakékoliv opravy nebo modifikace jsou prováděny pouze výrobce nebo pověřenou 
společností. Výrobce garantuje bezporuchový provoz kontroleru po dobu 12 měsíců od 
data prodeje, pokud jsou splněny provozní podmínky viz bod 3. 
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