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Optoisolerat USB Utgångskort 

[USB-4X-BOB] 

 

 

 Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning 

 Anslutning USB. 

 Styr upp till 4st axlar 

 Utgångar: 16st + 1st PWM utgång 

 Ingångar: 16st+ 1st för spindelhastighet 

 Potentiometer för styrning av hastighet på joggning, spindel eller matning 

 Strömförsörjning: USB upp till 120mA. Mer krävande kringutrustning kan försörjas med 

ytterligare spänningsaggregat 

 Skydd: Alla ingångar och utgångar är galvaniskt skilda från USB-porten. Detta gäller även 5v 

och GND-plintar 

 USB-kabel medföljer 
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Potentiometer för styrning av hastighet på joggning, spindel eller matning 
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Installation 

 Ladda ned senaste "lockdown" versionen av Mach3 från 

http://www.machsupport.com/downloads.php 

 Starta installationen och följ instruktionerna tills följande ruta dyker upp: 

 

 Klicka bort "Parallell port driver" och klicka på Next. 

 Ladda ned drivrutinen från http://www.brundin.biz/images/drivers/UsbMove.dll 
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 Placera UsbMove.dll i mappen Mach3/Plugins  

 

 

 Koppla kortet till datorn med medföljande USB kabel 

 Starta  Mach3 

 Kontrollera att följande ruta dyker upp i nedre högra hörnet på skärmen: 

 

 Om du trots allt har installerat drivrutinen för parallellporten kommer Mach3 att ställa 

en fråga om du vill använda Parallellporten eller USB-kortet, välj då USB-kortet. 
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Konfiguration 

 Klicka på Config / Config Plugins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klicka på CONFIG till höger om Xulifeng-Mach3-USB-Motion-Card 
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 FRO% = Feed rate, Hastighet vid körning 

 SRO% = Spindelhastighet 

 JOG% = Hastighet vid joggning för hand 

 Välj vilken du vill kontrollera med potentiometer genom att välja External 1 till höger 

 Inga fler inställningar är nödvändiga här i normala fall 

 

 
 

 Klicka OK och OK för att komma tillbaka till Mach3s huvudsida 
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Konfiguration av utgångar och ingångar 
 

 Se kopplingsschema för hur du kopplar ingångar och utgångar 

http://www.brundin.biz/images/datasheets/4-Axis-USB-Motion-Card.pdf 

 

 Klicka på Config / Ports and Pins 

 

 

 

 

 

 

 Motorutgångar 

 

 Klicka på fliken Motor Outputs och konfigurera enligt bilden 

 

 Step Pin, Dir Pin, Step Port och Dir Port behöver ej konfigureras utan styrs automatiskt till 

utgångarna XS, XD, YS, YD, ZS, ZD, AS och AD,  

S = Utgång för steg 

D = Utgång för riktning 
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 Klicka på Apply i nedre högra hörnet och sedan på OK 

 Klicka på Config och välj Motor Tuning 

 

 Klicka på X Axis för att börja konfigurera X-axeln. 

 Steps per = hur många stegpulser behöver motorn för att flytta axeln en mm 

Ex kulskruv med 5mm stigning och drivaren inställd på 1/8 steg, stegmotorn har normalt 200 

helsteg per varv = 200*8=1600 steg per varv och vi har 5mm per varv = 1600/5=320. 

 Velocity = max hastighet och bör testas fram men  kan sätta på 1000 till att börja med. 

 Acceleration bör även denna testa fram och kan sättas till 500 till att börja med. 

 Step och Dir Pulse sätts till 2 

 Klicka sedan på SAVE AXIS SETTINGS, Obs viktigt annars sparas inte dina inställningar. 

 Gör sedan om samma procedur med Y,Z och ev. A axeln. 

 Klicka sedan OK. 

 Motorerna kan nu provköras med piltangenterna, + och -. 
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 Ingångar 

 

 Klicka på Config och välj Ports and Pins 
 Klicka på fliken Input Signals 

 

 Om du endast använder 1st givare för varje axel till gränslägen och hemmaläge kan du 

konfigurera enligt bilden. 

Använder du olika ändrar du Pin Number till 0-15 beroende på vilken ingång du har kopplat 

givaren till. 

 Active Low används om givaren bryter signalen vid påverkan, detta är den säkraste metoden 

för gränslägesbrytare. 
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 Utgångar 
 

 Klicka på fliken Output Signals 

 

 Bocka i Utgångarna du vill använda. 

 Port # behöver ej konfigureras. 

 Skriv in numret på den utgång du ska använda under Pin Number, 0-7,  numret är detsamma 

som står skrivet framför plinten på kortet. 

 Välj om utgången ska vara aktiv låg eller hög genom att bocka i Active Low, 

om du ska bocka i Active Low beror på om du har kopplat utgången så att är aktiv i nolläge 

eller i ettläge, om du har kopplat utgången som kopplingsschemat bör du förmodligen bocka 

för Active Low. 
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 Styrning av spindelmotor / fräsmotor 

 

 För att starta eller stoppa spindeln konfigureras Output1 enligt föregående sida. 

 Klicka sedan på fliken Spindle Setup 

 

 Försäkra dig om att Disable Spindle Relays inte är förkryssad 

 Skriv in 1 för Output#1 som vi konfigurerade under Output Signals. 

 Klicka på Apply längst ned i högra hörnet och klicka sedan på OK 

 Du kan nu prova funktionen genom att trycka på Spindle CW F5, eller genom att trycka på F5 
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 Styrning av spindelvarvtal 

 

 Klicka på Config / Ports and Pins / Motor Outputs 

 Bocka i Spindle Enabled och Step Low Active, om du ska bocka i Step Low Active beror på om 

du har kopplat utgången så att är aktiv i nolläge eller i ettläge, om du har kopplat utgången 

som kopplingsschemat bör du förmodligen bocka för Active Low. 

 

 Klicka på fliken Spindle Setup. 
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 Kryssa för Use Spindle Motor Output. 

 Kryssa för PWM Control. 

 Skriv in 9999 vid PWMBase Freq (Detta ändras automatiskt till högsta möjliga) 

 Vid Minimum PWM kan du skriva in ett procenttal för en lägsta PWM nivå (Valfritt) 

 Klicka på Apply i nedre högra hörnet och sedan på OK. 

 Klicka på Config / Spindle Pulleys 
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 Välj Pulley Number 1 

 Skriv in spindelns minimumhastighet och maxhastighet 

 Skriv in 1 under Ratio 

 Om du har en växel på motorn konfigurerar du de olika växlarna på olika "Pulley Number" 

 Klicka på OK 

 

 Du kan nu prova funktionen genom att skriva in  

ett varvtal under Spindel Speed och sedan starta  

spindeln genom att klicka på Spindle CW F5 

 Du kan även åsidosätta hastigheten genom att 

klicka på + och - pilarna för att öka eller sänka  

hastigheten från det inställda värdet. 

Om du vill styra hastigheten med potentiometern 

konfigurerar du detta genom att klicka på  

Config / Config Plugins   

Klicka på CONFIG till höger om Xulifeng -Mach3- 

USB-Motion-Card och välj External 0 till höger 

om SRO% 
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 Spindelvarvtalsgivare 

 

 För att kunna se det verkliga varvtalet på spindeln krävs att spindeln är utrustad med någon 

form av givare, se kopplingsschema hur denna kan anslutas. 

 klicka på Config / Config Plugins. 

Klicka på CONFIG till höger om Xulifeng -Mach3-USB-Motion-Card 

 Skriv in antal pulser per varv som givaren kommer att leverera under Pulse per Rotate 

 

 Klicka på OK 

 Du bör nu kunna se spindelns varvtal 

till höger om RPM 

 

 


