دسایْس پل دّتایی کاهل

◄ ّلتاژ ػولیاتی دسایْس تا ّ 46لت است .
◄بیطتشیي جشیاى هستقین تا  4آهپش است .
◄ّلتاژ اضباع پاییٌی داسد.
◄هحافظ حشاستی باالیی داسد.

PowerSO20

Multiwatt15

)ORDERING NUMBERS : L298N (Multiwatt Vert.
)L298HN (Multiwatt Horiz.
)L298P (PowerSO20

◄ ّسّدی هٌطقی  0تا ّ 1.5لت داسد ( .هیضاى ًْیض پزیشی آى کن است)

تْضیحات :
دسایْس  l298یک هذاس هجتوغ ّ یک پاسچَ ای است کَ بَ دّ هذل powerso20 ّ multiwatt15
طشاحی ضذٍ است .ایي دسایْس با ّلتاژ باال ّ آهپشاژ باال ّ دّ خشّجی ( پل دسایْس) طشاحی ضذٍ است
کَ بتْاًذ ُ TTLای استاًذاسد هٌطقی ّ باسُای القایی هاًٌذ سلَ ُا سْلٌْئیذ ّ هْتْسُای پلَ ای ّ dc
سا بشاحتی دسایْ کٌذ  .دّ پایَ ّسّدی بشای فؼال یا غیش فؼال کشدى خشّجی دسایْس با سیگٌال
ّسّدی هستقل است  .خشّجی پایَ ُای ضؼیفتش تشاًضیستْسُای ُش پل دسایْس بَ یکذیگش هتصل
هیطًْذ ّ پایَ ُای دیگش خشّجی هیتْاًٌذ بشای اتصال بَ حسگش اص هقاّهتی خاسجی استفادٍ ضْد  .پایَ
ّسّدی تغزیَ اضافَ ضذٍ بشای هْاقؼی استفادٍ هیطْد کَ هذاس هٌطقی دس ّلتاژ پاییي کاس کٌذ .
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اطالػات کلی
نماد

مقادیر مشخص یا پارامتر

ارزش و مقذار

واحذ

Vs

ّلتاژ تغزیَ

50

ّلت

Vss

ّلتاص هٌطقی دسایْس

7

ّلت

حذاکثش جشیاى خشّجی ( ُش پل دسایْس )
بذّى تکشاس

3

آهپش

Io

تکشاسضذًی

2.5

آهپش

Vsens

ّضؼیت ػولکشد DC
ّلتاص تحشیک

2
 2.3تا-1

آهپش
ّلت

Ptot

تْاى هصشفی

25

ّات

Top

حشاست ػولیاتی

 130تا -25

دسجَ ساًتیگشاد

2

پایه های اتصال ( نمای باال)

3

تشریح پایه های L298
جذَل زیر تطریح پایً ٌای ٌر دَ مذل  L298می باضذ  .ستُن اَل مربُط پایً ٌای مذل
 ( multiwatt15در ایران بیطتر از ایه مذل استفادي می ضُد) َ ستُن دَم مربُط بً powerso20
می باضذ.
شماره پایه

شماره پایه

Multiwatt15

PowerSO20

 1و 15

19 َ 2

2و3

5َ 4

4

6

Vs

5و7

9َ 7

Input1
َ
Input2

ایه دَ پایً َ ،رَدی سیگىال برای مُتُرٌ Aستىذ َجٍت گردش آن را
مطخص می کىىذ (.بً پایً ٌای خرَجی میکرَکىترلر َ یابً صفر یا پىج َلت
متصل گردد )

 6و 11

14َ 8

Eneble A
َ
Eneble B

ایه پایً ٌا جٍت رَضه َ خامُش کردن مُتُر َ B َ Aدر بیطتر مُاقع جٍت

8
9

20َ 11َ 10َ 1
12

 10و 12

15َ 13

 13و 14

17َ 16

-

18 َ 3

ًام پایَ

تْضیحات

Sense A
َ
Sense B
Out1
َ
Out2

از پایً ٌا بً ترتیب جٍت کىترل جریان مُتُر B َ Aاستفادي می گردد.
ٌمچىیه می تُان ایه پایً را بً صُرت مستقیم بً خط مىفی مذارGND
اتصال داد کً در ایه صُرت کىترلی بر رَی جریان َجُد وذارد.
ایه دَ پایً بً ترمیىالٍای مُتُر  Aمتصل می گردد ٌ .مچىیه دیُدٌا ویس
جٍت حفاظت بً ٌمیه پایً ٌا متصل می ضُوذ  ( .بً وقطً مذار تُجً
کىیذ )

بً ایه پایً بایذ َلتاژ مُرد وظر خُد جٍت اعمال بً مُتُرٌا را متصل وماییذ.
ایه َلتاژ با تُجً بً مُتُرٌای مُرد استفادي ضمااز حذاقل  2.5تا حذاکثر 46
َلت می تُاوذ افسایص یابذ (.برای ساخت رباتٍای کُچک بً طُر معمُل بیه6
تا َ 12لت است)

اعما ل فرکاوس  PWMبً مُتُر استفادي می گردد(.پىج َلت مُتُر را رَضه
َ صفر مُتُر را خامُش می کىذ)

GND
VSS
Input3
َ
Input4

اتصال بً خط مىفی مذار GND
اتصال بً  4.5تا َ 7لت (َ 5لت مىاسب تر است)
ایه دَ پایً َ ،رَدی سیگىال برای مُتُرٌ Bستىذ َجٍت گردش آن را
مطخص می کىىذ  (.بً پایً ٌای خرَجی میکرَکىترلر َ یابً صفر یا پىج
َلت متصل گردد )

Out3
َ
Out4
N.C

ایه دَ پایً بً ترمیىالٍای مُتُر  Bمتصل می گردد ٌ .مچىیه دیُدٌا ویس
جٍت حفاظت بً ٌمیه پایً ٌا متصل می ضُوذ  ( .بً وقطً مذار تُجً
کىیذ )
ویازی بً اتصال ویست

4

◄ایي هذاس تٌِا یکی اص ساٍ ُای اتصال دسایْس  L298بَ هْتْس سا ًطاى هی دُذ .دس ایي هذاس پایَ
ُای حسگش جشیاى (  ) current sensing pinsبَ صهیي هتصل ضذٍ اًذ کَ با سّضِایی هی تْاى
تْسط ایي پایَ ُا جشیاى هصشفی هْتْس سا کٌتشل ًوْد ُوچٌیي کٌتشل سشػت سا هی تْاى بَ سّش
هذلْالسیْى پٌِای باًذ ) ّ )PWMبا اػوال فشکاًس بَ پایَ ُای  11 ّ 6اًجام داد کَ با اػوال 5 +
ّلت هْتْس سّضي ّ با اػوال  0هْتْس خاهْش هی گشدد .دس صْست استفادٍ ًکشدى اص  PWMبایذ
پایَ ُای هزکْس بَ ّ 5+لت هتصل ضًْذ ّ هْتْس با حذاکثش سشػت گشدش خْاُذ ًوْد.
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◄بشای استفادٍ دس جشیاى ُای باالتش
خشّجی ُا ی دسایْس هیتْاًٌذ بَ
صْست پاسالل یا هْاصی استفادٍ ضًْذ .
دقت کٌیذ کَ هْاصی کشدى بیي پْست 1
ُّ ّ 4ویٌطْس بیي  3 ّ 2ایجاد ضْد .
هطابق ضکل

اطالػات کاسبشدی:
◄دس صْستی کَ اص ایي قطؼَ بشای ساٍ اًذاصی هْتْسُای سّبات خْد بِشٍ هیگیشیذ دقت کٌیذ کَ حتواً
بش سّی آى حشاست گیش هٌاسب ّصل ًواییذ.
◄خاصى ضذ القایی کَ هؼوْال ً 100اًْ فاساد دس ًظش گشفتَ هیطْد بیي ّلتاژ تغزیَ ّ ّلتاژ ػولیاتی با
صهیي ّصل ضْد ّتا جای هوکي بَ پایَ صهیي ًضدیک باضٌذ .
◄ دیْدُای هتصل ضذٍ بَ پایَ ُای خشّجی بشای کٌتشل جشیاى بشگطتی هْتْس ّهحافظت آی سی
دسبشابش آى هی باضذ.
 .1.1پایَ ُای خشّجی  :دسایْس  l298داسای دّ پایَ خشّجی  A , Bاست  .خشّجی تْاى داسای
پیکشبٌذی پل هاًٌذ است ّ خشّجی آى هیتْاًذ باسُای القایی سادٍ یا تفاضلی ( دیفشاًسیلی ) سا کٌتشل
کٌذ کَ البتَ ایي بستگی بَ ّسّدی دسایْس داسد  .جشیاى ػبْسی اص هیاى باس اص هیاى پایَ تحشیک
خشّجی ػبْس هیکٌذ  .هقاّهت خاسجی اجاصٍ تغییش ضذت ایي جشیاى سا هطخص هیکٌذ .
 .1.2پایَ ُای ّسّدی ُ :ش پل دسایْ بْسیلَ  4گیت هٌطقی کَ داسای پایَ ُای  in1 , in2بشای فؼال
کشدى قسوت اّل یا  Aاست ّ پایَ ُای  in3 , in 4بشای فؼال کشدى قسوت دّم یا  Bاست  .بشای
فؼال ضذى ُش بخص بایذ پایَ ُای هشبْطَ کَ رکش ضذ فؼال یا ُواى  1هٌطقی ضًْذ  .گیت ُای هٌطقی
بکاس سفتَ دس دسایْس  TTLاًذ
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کٌتشل استپش هْتْس دّ قطبی

RS1 = RS2 = 0.5 
D1 to D8 = 2 A Fast diodes

{ VF 1.2 V @ I = 2 A
trr 200 ns
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