
SMCB10 
  řadič krokových motorů 

 

 

Nepřekro čitelné hodnoty: 

Napájecí napětí .............. max. +35 V 
Pracovní teplota ............. 0 až 85° C 
Výstupní proud ............... 2 A na jednu fázi motoru 
Napěťové úrovně vstupů 
STEP, DIR, RST a EN..... 0 až +7 V 
Sense Voltage, VSENSE ........ 0,5 V 
Reference Voltage, VREF .... 4 V 

Pracovní podmínky: 

Napájecí napětí ............... +8 až 28 V 
Výstupní proud ................ 1 A na jednu fázi motoru 
Napěťové úrovně 
vstupních napětí .............. 0 až +5,5 V 
Maximální frekvence pulzů 
na vstupu STEP ............... 50 kHz 
Proudový odběr ............... maximálně 2,15 A 

 

 
 
Rozložení pin ů konektoru 

GND  Zem 
+5V  Výstup +5 V, maximální povolený odběr 100 mA. Výstup je určen pro napájení externích doplňků. 
STEP  Vstup STEP, krok se provede po náběžné hraně impulzu 
DIR  Vstup, směr otáčení 
GND  Zem 
--- 
RST  Logická úroveň L na vstupu RESET odpojí výkonové výstupy, nastaví vnitřní sekvenční logiku do stavu 

home position, a impulzy, přicházející na vstup STEP, budou ignorovány. 
EN  Logická úroveň H na vstupu EN odpojí výkonové výstupy, ale vstupy STEP, DIR, a MS1 i vnitřní sekvenční 

logika zůstávají aktivní. 
 
Další ovládací prvky 

HALF / FULL přepíná způsob krokování motoru mezi režimy 4 (plný krok) a 8mi taktním (poloviční krok). 
CURRENT Tímto trimrem se nastavuje velikost pracovního proudu motorem v rozsahu 50 mA až 1 A. 
 
Na vstupy DIR, STEP, RST, EN a M1  jsou připojeny pull-up rezistory 4k7, které zajišťují, aby na těchto vstupech byla ve 
stavu, kdy nejsou nikam připojeny, spolehlivá úroveň log. H. 
Věnujte pozornost tomu, že log. úroveň H na vstupu EN odpojuje výkonové výstupy a motor se proto nemůže otáčet! 
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Svorkovnice 

A, B  první vinutí motoru 
C, D  druhé vinutí motoru 
+ / -  Napájení SMCB10 (max. 28 V ss). 
 
Upevňovací otvory 

Rozteč otvorů je 40 x 30 mm. Jsou určeny pro šrouby M3. Plochy, na které dosedá hlava šroubu, jsou spojeny se zemním 
potenciálem (GND).  
 
UPOZORNĚNÍ! 

Vstup EN je z výroby zkratovací spojkou spojen s pinem GND příslušného konektoru, aby byla zajištěna jeho správná logická 
úroveň pro chod motoru bez nutnosti propojování. Pokud nebudete tento pin programově nebo ručně obsluhovat, ponechte 
spojku na svém místě. 
Pokud se v aplikaci požaduje krokování jen jedním směrem, není nutno vstup DIR připojovat. 

 
Řešení problém ů 

Neteče žádný proud do vinutí, krokový motor lze volně rukou protočit. 
- Zkontrolujte, zda jsou připojena obě vinutí krokového motoru. 
- Zkontrolujte zda osazena zkratovací spojka mezi piny EN a GND na vstupním konektoru nebo zda je na vstupu EN úroveň 
log. L. 
- Zkontrolujte napájecí napětí SMCB10. 
 
Motor se neotáčí, ale nelze rukou zcela volně protočit. 
- Zkontrolujte, zda jsou připojena obě vinutí krokového motoru. 
- Zkontrolujte, zda nadřízené zařízení poskytuje pulzy na vstup STEP. 
 
Motor se otáčí, ale opačným směrem, než se požaduje v úrovních L a H na vstupu DIR. 
- Zaměňte vzájemně vývody jednoho z vinutí krokového motoru. 
 
Motor příliš hřeje 
- Zkontrolujte v dokumentaci doporučené provozní teploty konkrétního krokového motoru, teploty krokových motorů za 
provozu se mohou zdát na dotek vysoké, i když jsou ještě v povolených provozních mezích. Nastavte menší pracovní proud 
trimrem CURRENT. 
 
Motor má v jednom směru nepravidelný chod 
- Zkontrolujte, zda jsou na vstupu DIR na SMCB10 dostatečné napěťové úrovně ve stavech L i H. 
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Schéma zapojení: 

 


