آشنایی و راه اندازی :L298
درایْر  L298یکی اس قطعات هٌاسب جِت راٍ اًذاسی هْتْر است کَ با تْجَ بَ جزیاى دُی
هٌاسب ( تا یک آهپز در ُز کاًال ) هی تْاًذ ًیاس بسیاری اس پزّژٍ ُا را هزتفع ساسد .ایي قطعَ با
هذار ارائَ ضذٍ هی تْاًذ دّ هْتْر را بَ صْرت هجشا راٍ اًذاسی کزدٍ ّ جِت گزدش آًِا را کٌتزل
ًوایذ .کَ ایي کٌتزل تْسط اعوال ّلتاژ بَ چِار ّرّدی هٌطقی ایي قطعَ صْرت هی گزد ( .بزای
ُز هْتْر دّ ّرّدی ) کَ هی تْاى خزّجی هیکزّکٌتزلز یا هذارات حسگز را بَ صْرت هستقین بَ
ایي چِار ّرّدی هتصل ًوْد ّ بَ راحتی هْتْر را کٌتزل کزد .در صْرتی کَ اس ایي قطعَ بزای راٍ
اًذاسی هْتْرُای رّبات خْد بِزٍ هیگیزیذ دقت کٌیذ کَ حتواً بز رّی آى حزارت گیز هٌاسب ّصل
ًواییذ .اطالعات کاهلتز در هْرد ایي قطعَ را هی تْاًیذ در بزگَ اطالعی آى جستجْ کٌیذ .کَ لیٌک
داًلْد آى در سایت  www.robopardaz.comقزار دارد.

ایي هذارُا تٌِا یکی اس راٍ ُای اتصال درایْر ال  L298 292بَ هْتْر را ًطاى هی دُذ .در ایي
هذار پایَ ُای حسگز جزیاى (  ) current sensing pinsبَ سهیي هتصل ضذٍ اًذ کَ با رّضِایی
هی تْاى تْسط ایي پایَ ُا جزیاى هصزفی هْتْر را کٌتزل ًوْد ُوچٌیي کٌتزل سزعت را هی تْاى
بَ رّش هذلْالسیْى پٌِای باًذ  ّ )PWM (Pulse Width Modulationبا اعوال فزکاًس بَ پایَ
ُای  11 ّ 6اًجام داد کَ با اعوال ّ 5+لت هْتْر رّضي ّ با اعوال  0هْتْر خاهْش هی گزدد.
در ایي هذار پایَ ُای هذکْر بَ ّ 5+لت هتصل ضذٍ اًذ ّ هْتْر با حذاکثز سزعت گزدش خْاُذ
ًوْد.

تشریح پایو ىای درایور موتور ال Description L298 Pin 892

A Pin 1. CURRENT SENSING
اس ایي پایَ جِت کٌتزل جزیاى هْتْر  Aاستفادٍ هی گزددُ .وچٌیي هی تْاى ایي پایَ را بَ صْرت
هستقین بَ خط هٌفی هذار  GNDاتصال داد کَ در ایي صْرت کٌتزلی بز رّی جزیاى ّجْد ًذارد.
Pin 2. OUTPUT 1
ایي پایَ بَ یکی اس تزهیٌالِای هْتْر  Aهتصل هی گزدد ُ .وچٌیي دیْدُا ًیش جِت حفاظت بَ
ُویي پایَ هتصل هی ضًْذ  ( .بَ ًقطَ هذار تْجَ کٌیذ )

OUTPUT 2 .Pin 3
ایي پیي بَ تزهیٌال دیگز هْتْر  Aهتصل ضذٍ ّ دیْدُا ًیش هاًٌذ ًقطَ بَ آى هتصل هی گزدًذ.

)SUPPLY VOLTAGE (VS .Pin 4
بَ پایَ بایذ ّلتاژ هْرد ًظز خْد جِت اعوال بَ هْتْرُا را هتصل ًواییذ .ایي ّلتاژ با تْجَ بَ
هْتْرُای هْرد استفادٍ ضوا حذاکثز تا ّ 66لت هی تْاًذ افشایص یابذ .بَ بزای ساخت رباتِای
کْچک بَ طْر هعوْل بیي  6تا ّ 12لت است.

.TTL Compatible Inputs 1 to drive Motor A 1 Pin 5. INPUT
ایي پایَ بایذ بَ صفز یا پٌج ّلت هتصل گزدد کَ ُوزاٍ با پیي  7هی تْاًٌذ جِت گزدش هْتْر را
هطخص ًوایٌذ.

.ENABLE A TTL Compatible Enable Input for Motor A .Pin 6
ایي پایَ جِت رّضي ّ خاهْش کزدى هْتْر  ّ Aدر بیطتز هْاقع جِت اعول فزکاًس  PWMبَ
هْتْر استفادٍ هی گزدد .پٌج ّلت هْتْر را رّضي ّ صفز هْتْر را خاهْش هی کٌذ.

.TTL Compatible Inputs 2 to drive Motor A 8 Pin 7. INPUT
ایي پایَ بایذ بَ صفز یا پٌج ّلت هتصل گزدد کَ ُوزاٍ با پیي  5هی تْاًٌذ جِت گزدش هْتْر را
هطخص ًوایٌذ.

GND .Pin 8
اتصال بَ خط هٌفی هذار GND
)Pin 9. LOGIC SUPPLY VOLTAGE (VSS
اتصال بَ  5تا ّ 7لت
.B Pin10. INPUT 3 TTL Compatible Inputs 1 to drive Motor
ایي پایَ بایذ بَ صفز یا پٌج ّلت هتصل گزدد کَ ُوزاٍ با پیي  12هی تْاًٌذ جِت گزدش هْتْر B
را هطخص ًوایٌذ.

.ENABLE B TTL Compatible Enable Input for Motor B .Pin 11
ایي پایَ جِت رّضي ّ خاهْش کزدى هْتْر  ّ Bدر بیطتز هْاقع جِت اعول فزکاًس  PWMبَ
هْتْر استفادٍ هی گزدد .پٌج ّلت هْتْر را رّضي ّ صفز هْتْر را خاهْش هی کٌذ.

.INPUT 4 TTL Compatible Inputs 2 to drive Motor B .Pin 12
ایي پایَ بایذ بَ صفز یا پٌج ّلت هتصل گزدد کَ ُوزاٍ با پیي  10هی تْاًٌذ جِت گزدش هْتْر B
را هطخص ًوایٌذ.

OUTPUT 3 .Pin 13
ایي پایَ بَ یکی اس تزهیٌالِای هْتْر  Bهتصل هی گزدد ُ .وچٌیي دیْدُا ًیش جِت حفاظت بَ
ُویي پایَ هتصل هی ضًْذ  ( .بَ ًقطَ هذار تْجَ کٌیذ )

OUTPUT 4 .Pin 14
ایي تزهیٌال دیگز هْتْر  Bهتصل هی گزدد ُ .وچٌیي دیْدُا ًیش جِت حفاظت بَ ُویي پایَ
هتصل هی ضًْذ  ( .بَ ًقطَ هذار تْجَ کٌیذ )

CURRENT SENSING B .Pin 15
اس ایي پایَ جِت کٌتزل جزیاى هْتْر  Bاستفادٍ هی گزددُ .وچٌیي هی تْاى ایي پایَ را بَ صْرت
هستقین بَ خط هٌفی هذار  GNDاتصال داد کَ در ایي صْرت کٌتزلی بز رّی جزیاى ّجْد ًذارد

