
Modu³ jest do³¹czany do p³ytki bazowej projektu AVTduino (AVT5272). Zosta³ wyposa¿ony w dwa uk³ady 
typu L293D zawieraj¹ce w swej strukturze po dwa mostki H. Umo¿liwiaj¹ one sterowanie czterema 
dwukierunkowymi silnikami DC lub dwoma silnikami krokowymi. 
Schemat ideowy sterownika pokazano na rysunku 1, natomiast monta¿owy na rysunku 2. Uk³ad mo¿e sterowaæ 
silnikami o napiêciu zasilaj¹cym od 4,5 do 36 V DC przy pr¹du nieprzekraczaj¹cym 0,6 A na mostek. 
Wszystkie niezbêdne wyprowadzenia uk³adu U1 zosta³y do³¹czone do portów PB0...PB5, natomiast uk³adu U2 
do portów PD2...PD7. Sygna³y z przycisków S1 i S2 do portów PD1 i PD0, a przyciski S3 i S4 do portów PC4 
i PC5. Poziomem aktywnym dla wszystkich przycisków jest logiczne „0”. Potencjometrami PR1 (port PC0) i 
PR2 (port PC1) mo¿na w zakresie 0...5 V regulowaæ wartoœæ napiêcia podawanego na wejœcie przetwornika 
mikrokontrolera. Diody LED1 i LED2 mog¹ pe³niæ rolê sygnalizatorów, a sterowane s¹ z portów PC2 i PC3. 
Dioda LED PWR informuje o do³¹czeniu napiêcia zasilania p³ytki sterownika. Do z³¹cza oznaczonego V+ 
nale¿y doprowadziæ napiêcie zasilaj¹ce zgodne ze specyfikacj¹ silnika do³¹czonego do z³¹cz M1...M4.
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Kolejny ‘klocek’z serii AVTduino, tym 
razem odpowiedzialny za sterowanie 
silnikami elektrycznymi. Uk³ad 
opracowano wykorzystuj¹c dwa uk³ady 
L293. Ka¿dy z nich zawiera w swej 
strukturze po dwa mostki H. W efekcie 
modu³ mo¿e sterowaæ maksymalnie 
czterema dwukierunkowymi silnikami 
pr¹du sta³ego lub dwoma silnikami 
krokowymi.

Urz¹dzenie szczególnie polecane 
u¿ytkownikom systemu AVTduino, 
robotykom, modelarzom

AVT
1619

AVTduino Motor 
– driver silników dla Arduino 

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• scalone drivery silników elektrycznych

• mo¿liwoœæ sterowania czterema silnikami pr¹du sta³ego lub dwoma krokowymi

• na p³ytce dodatkowo cztery niezale¿ne microswitche

• dioda LED sygnalizuj¹ca obecnoœæ zasilania

• dwie dodatkowe diody LED

• zasilanie 5VDC
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Rys. 1 Schemat ideowy modu³u AVTduino Motor

Rys. 2    Schemat monta¿owy modu³u AVTduino Motor
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Rezystory:
R1...R3:.............................................1 kW (SMD 0805)
R4...R7: ..........................................10 kW (SMD 0805)
PR1, PR2: ...............10 kW (potencjometr monta¿owy)
Kondensatory:
C1...C10: .......................................100 nF (SMD 0805)
Pó³przewodniki:
LED1, LED2, PWR: ..................dioda LED (SMD 1206)
U1, U2: ...........................................................L293DNE
S1...S4:........................................przycisk miniaturowy
Pozosta³e:
J1...J3, POWER: .....................................listwa goldpin
Z³¹cza ARK2/500 - 6szt

Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 09/11

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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