
Warsztaty z Arduino.
Sterowanie silnikami.
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Wstęp.
Platforma  Arduino  znakomicie  nadaje  się  do  sterowania  pracą  wszelkich  urządzeń

wykonawczych.  Można,  w  oparciu  o  ten  mikrokomputer,  zbudować  prostą  autonomiczną  lub
reagującą  na  nasze  polecenia  zabawkę  –  samochodzik.  Można  też  zbudować  zaawansowaną
obrabiarkę skrawającą czy drukarkę 3D. W większości tych projektów stosuje się silniki prądu
stałego,  serwomechanizmy czy precyzyjne silniki  krokowe.  Wielu  osobą może wydawać się  to
skomplikowane. Nic bardziej  mylnego. Wystarczy niewielki nakład finansowy i trochę wolnego
czasu by zacząć przygodę z robotami. Przyda się również wyobraźnia i głowa pełna zwariowanych
pomysłów.

Do eksperymentów z silnikami przyda się dowolna płytka Arduino lub jego klon. Potrzebny
oczywiście  będzie  też  komputer  by  mikrokontroler  zaprogramować.  Potrzebne  informacje  o
oprogramowaniu  znajdziecie  w  internecie.  Potrzebne  będą  różne  ogólnodostępne  elementy
elektroniczne. Silniki możemy kupić jak również odzyskać ze starych zabawek. Najdroższe będą
silniki  krokowe ale  i  te  znajdziemy w starych drukarkach.  Ich demontaż może być kłopotliwy.
Rozbiórkę starych urządzeń można potraktować jak dobrą lekcję mechaniki przydatną każdemu
majsterkowiczowi. Przy okazji znajdziemy wiele ciekawych części i gotowych rozwiązań.

1



Opis silników.

Silniki prądu stałego.
Silnik prądu stałego powstał pod koniec XIX wieku.

Podstawowe elementy silnika to (Fot.1):
• wirnik, który najczęściej jest wirującym elektromagnesem;
• stojan będący źródłem pola magnetycznego (magnes trwały lub elektromagnes);
• komutator i szczotki, zapewniające dopływ prądu do wirnika w czasie jego ruchu;
• korpus i łożyska.

Fot. 1 Elementy mikrosilnika DC: 1) korpus - stojan z magnesem stałym, 2) wirnik 
z uzwojeniem i komutatorem, 3) pokrywa ze szczotkami, 4) koło zębate.

Ruch obrotowy silnika możliwy jest dzięki współdziałaniu dwóch pól magnetycznych; wirnika i
stojana. Komutator doprowadza prąd do uzwojeń płynący stale w jednym kierunku co umożliwia
ciągły obrót wirnika w jedna stronę.
Moment obrotowy zależy od napięcia zasilania, indukcji magnetycznej stojana, gabarytów wirnika i
ilości jego uzwojeń jak również od rezystancji uzwojeń.
Kierunek obrotów zmieniamy przez zmianę biegunowości zasilania.
Uzwojenia stojana i wirnika mogą być połączone:
-szeregowo – silnik będzie osiągał bardzo duże prędkości obrotowe ale będą one silnie zależne od
obciążenia;
-równolegle  (bocznikowe)  dzięki  czemu  silnik  ma  stałą  prędkość  obrotowa  niezależną  od
obciążenia.
Zamiast  elektromagnesu  jako  stojana  można  użyć  magnesu  trwałego,co  jest  powszechne  w
mikrosilnikach.
Trwałość silnika zależy od wytrzymałości szczotek i komutatora. Tam gdzie trwałość jest istotna
stosuje się silniki bezszczotkowe. Takie silniki są również bezpieczniejsze bo nie zachodzi iskrzenie
między komutatorem a szczotkami.

Serwomechanizm.
Serwomechanizm (Fot.  2)  to  kompletne  urządzenie  wykonawcze.  Silnik  elektryczny DC przez
przekładnie  obraca  osią,  której  położenie  określane  jest  przez  czujnik  potencjometryczny.  W
korpusie  znajduje się  również  układ  sterujący,  który porównuje  wartość  zewnętrznego napięcia
sterującego  z  wartością  napięcia  na  potencjometrze  (napięcie  na  potencjometrze  określone  jest
położeniem osi serwomechanizmu). Układ tak steruje pracą silnika by te napięcia się wyrównały.
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Dzięki przekładni moment obrotowy wytworzony na osi serwomechanizmy jest bardzo duży. Wadą 
tych urządzeń jest ograniczony kąt obrotu wynoszący około 200º. 

Fot.2. Serwomechanizm modelarski.

Silniki krokowe.
Praca układu sterowania polega na porównaniu wartości rzeczywistej jakiegoś parametru np. 
położenia z wartością zadaną przez człowieka. Jeżeli wartości się różnią układ sterowania tak działa
na siłownik bądź silnik by te wartości się nie różniły. Krótko - wyjście działa na wejście. Jest to tak 
zwane sprzężenie zwrotne lub zamknięty układ sterujący. Zastosowanie silnika krokowego 
pozwoliło budować otwarte układy sterujące co znacznie obniżyło koszty maszyn i urządzeń. Silnik
krokowy jest tak zbudowany by po doprowadzeniu napięcia wirnik obrócił się o ściśle określoną 
wartość kąta (tzw krok). Podanie pięciu impulsów spowoduje obrót o pięć kroków itd. Silniki takie 
nie maja komutatora więc są bezpieczne i trwałe. Maksymalna prędkość obrotowa jest mniejsza 
około dziesięciokrotnie od prędkości osiąganych przez silnik DC. Jednak w wielu maszynach jest to
nie istotne. Więcej informacji o silnikach krokowych przeczytamy w części siódmej.

Podzespoły elektroniczne.

Rezystory.
Rezystory to elementy bierne wprowadzające do układu rezystancję o określonej wartości. Oprócz
oporu pod uwagę bierze się ich moc jaka może się na nich wydzielać. Na cylindrycznej obudowie
wartość  rezystancji  zakodowana  jest  kolorowymi  paskami  (Fot.3).  Rezystory  można  łączyć
szeregowo i równolegle (o czym jest mowa na lekcjach fizyki). Dzięki wspomnianym łączeniom
możemy zastąpić brakujący rezystor innymi rezystorami połączonymi w odpowiedni sposób.
W  naszych  układach  zastosujemy  również  rezystor  o  zmiennym  oporze  czyli  potencjometr.
Potencjometr ma trzy wyprowadzenia: dwa skrajne połączone są ze ścieżką rezystancją a trzeci
środkowy z suwakiem poruszającym się po ścieżce. Suwak może się obracać lub poruszać się po
linii prostej stąd potencjometry obrotowe i potencjometry suwakowe.
Potencjometr może służyć jako dzielnik napięcia który jest sygnałem sterującym lub jako wskaźnik
położenia elementu mechanicznego.
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Fot.3. Rezystory. Liczby określają kolejność odczytywania kodu. 
Czwarty pasek jest najczęściej złoty lub srebrny. 

Rezystory służą do ograniczania prądu w obwodzie. 
Przykład:  chcemy  pojedynczą  diodę  LED  np.  czerwoną  zasilać  napięciem  9V.  Podłączenie
bezpośrednie spowoduje zniszczenie diody przez przepływ bardzo dużego prądu (rys.1).  Dioda
będzie świecić jasno gdy przy napięciu około 2,3V (Fot.4) będzie płyną przez nią prąd 20mA.
Różnicę  napięć  czyli  6,7V należy  „stracić”  na  rezystorze  którego  wartość  policzymy z  prawa
Ohma:

R=ΔU/I=6,7V/0,020A=335Ω.
Najbliższa wartość produkowanego rezystora to 330Ω (w kodzie paskowym pomarańczowy, 
pomarańczowy, brązowy).
Moc tracona na rezystorze będzie wynosić:

P=R×I²=330Ω×( 0,020A)²=0,132W
wybierzemy rezystor o mocy 0,250W.

Rys.1. Połączenie diody LED:                                Fot.4. Pomiar napięcia na diodzie. 
        a) nieprawidłowe, b) prawidłowe.

Kondensatory.     
Kondensatory to elementy bierne posiadające określoną pojemność elektryczną. Ich zadaniem jest
gromadzenie  ładunku  elektrycznego.  W  naszych  układach  będą  pełniły  rolę  elementów
ograniczających  skoki  napięcia.  Kondensatory  mają  dwa  wyprowadzenie  bez  określonej
biegunowości. Wyjątkiem są kondensatory elektrolityczne i tantalowe które wymagają zachowania
odpowiedniej polaryzacji. Jeżeli będą podłączone nieprawidłowo to ulegną zniszczeniu. Pojemność
kondensatora podawana jest  na obudowie w formacie liczbowym lub jest  zakodowana.  Oprócz
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pojemności liczy się również maksymalne napięcie pracy. Na fotografii 5 pokazano kondensator
elektrolityczny a na fotografii 6 - ceramiczny.  

Fot.5. Kondensator elektrolityczny.               Fot.6. kondensator ceramiczny.

Diody.
Dioda to element półprzewodnikowy przez który prąd płynie w jednym kierunku – od anody do
katody  (katoda  jest  zawsze  wyróżniona  paskiem,  ścięciem  obudowy  czy  krótszym
wyprowadzeniem). Wykorzystuje się ją w prostownikach prądu przemiennego i w stabilizatorach.
Produkuje się fotodiody emitujące światło (Fot. 7) lub przewodzące prąd pod wpływem światła. Z
czterech diod prostowniczych buduje się tzw mostki prostownicze podstawowy element każdego
zasilacza.

Fot. 7. Czerwona dioda LED

Tranzystory i układy scalone.
Tranzystor  to  najczęściej  element  z  trzema  wyprowadzeniami  (trzy  warstwy półprzewodników
 p-n-p lub n-p-n.). Pozwala sterować wartością przepływającego prądu. Jest elementem aktywnym,
wzmacniającym sygnał.
Z tranzystorów i diod buduje się  układy scalone powszechnie wykorzystywane w urządzeniach
elektronicznych. W jednym takim układzie może być miliony tranzystorów. Rekordzistą jest układ
pewnej karty graficznej zawierający 20 mld tranzystorów.
W naszych  eksperymentach  będziemy  używać  układu  L293D  i  LM7805.  Pierwszy  z  nich  to
podwójny mostek H w typowej obudowie układu scalonego z 16-stoma wyprowadzeniami (Fot.8).
Numeracja  wyprowadzeń  zaczyna  się  od  lewej  strony  półokrągłego  wcięcia  (Fot.9).  Drugi  to
stabilizator napięcia 5V. Po podłączeniu dwóch kondensatorów będzie pewnym źródłem napięcia
zasilającego układy scalone jak i serwomechanizmy(Rys. 2).

Połączenia.
Lutowanie.

Lutowanie jest najlepszym sposobem łączenia elementów elektronicznych. Lutownica topi spoiwo
zwane  lutem  i  pozwala  nanieść  go  na  łączone  elementy.  Po  skrzepnięciu  powstaje  trwałe
połączenie.  Lutem jest  stop na bazie  cyny topniejący w temperaturze  ok.  230ºC.  Dodatkowym
materiałem jest topnik ułatwiający lutowanie. Topnikiem jest najczęściej kalafonia. Wykorzystuje
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się  lutownice elektryczne,  transformatorowe lub oporowe.  Do lutowania precyzyjnego najlepiej
nadaje się stacje lutownicze z regulowaną temperaturą grotu.

Fot.8. Układ scalony L293D.                          Fot.9. Kolejność numerowania wyprowadzeń 

Rys.2. Schemat najprostszego zasilacza 5V na układzie L7805.

Dodatkowe przyrządy przydatne przy lutowaniu to pinceta, odsysacz lutu, gąbka do czyszczenie
grotu lutownicy, szczypce do ściągania izolacji i, szczypce do ciecia przewodów, tzw „trzecia ręka”,
lupa i prosty multimetr do pomiarów. Nie zapominamy o bezpieczeństwie – koniecznie korzystamy
z okularów ochronnych.
Elementy  i  przewody  lutować  będziemy  do  płytki  drukowanej  (z  naniesionymi  ścieżkami
miedzianymi).  Końcowy  montaż  wykonamy  po  sprawdzeniu  układu  zbudowanego  na  płytce
prototypowej.

Płytka prototypowa.
Płytka  prototypowa  posiada  szereg  otworów,  w  które  wsuwa  się  przewody  i  wyprowadzenia
elementów  elektronicznych.  Wewnątrz  znajdują  się  szyny  łączące  przewody  umieszczane
 w  otworach.  Szyny  łączą  otwory  rozmieszczone  w  czterech  rzędach  wzdłuż  płytki  to  szyny
zasilające.  Szyny poprzeczne pozwalają łączyć ze sobą dowolne elementy (Fot.10, Fot.11, Fot.12). 

   Fot.10 Płytka prototypowa.            Fot.11. Wnętrze płytki.                 Fot.12 Sposób łączenia.
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W  naszych  eksperymentach  budowane  układy  mają  wiele  takich  samych  połączeń-  zasilanie,
sterowanie itd. Warto takie połączenia wykonać na stałe tzw zworami. Najprościej zwory wykonać
drutem  w  izolacji.  Gdy  dysponujemy  przewodami  typy  linka  należy  zadbać  o  prawidłowe
zakręcenie  końca  przewodu (Fot.12).  Odstający drut  może spowodować zwarcie.  Układ  będzie
działał  nieprawidłowo  a  elementy  elektroniczne  ulegną  uszkodzeniu  (Fot.13).  Do  płytek
prototypowych przeznaczone są specjalne przewody połączeniowe – ich też będziemy używać.

    Fot.12. 1-drut w izolacji, 2-linka, 3-linka                 Fot.13. Niebezpieczne zwarcie.
                        zabezpieczona lutem.

Sterowanie silnikiem prądu stałego. 

Indukcyjność w obwodzie.
W silnikach znajdują się cewki czyli elementy indukcyjne. Podczas przełączania czy jakiejkolwiek
zmianie  wartości  prądu  nastąpi  w  nich  zjawisko  samoindukcji.  Powoduje  to  powstanie
gwałtownych  skoków napięcia  w obwodzie  (Rys.3).  Mogą  one  uszkodzić  elektronikę.  Dlatego
nigdy  nie  podłączam  urządzeń  indukcyjnych  bezpośrednio  do  płytki  Arduino.  Zrobimy  to  za
pomocą mostka H. Dodatkowo w układach zawsze będziemy stosowali kondensatory łagodzące
gwałtowne skoki potencjału (Fot.14).

Rys.3. Skok napięcia inaczej przepięcie.           Fot.14. Kondensatory w układzie sterującym

Mostek H.
W naszych eksperymentach wykorzystamy podwójny mostek H w układzie scalonym L293D. Jest
to bardzo tani, kompletny sterownik silników DC małej mocy. Pozwala na sterowanie silnikiem o
napięciu zasilania do 36V i poborze prądu 0,6A (chwilowo wytrzymuje 1,2A) z częstotliwością
przełączania do 5kHz. 
Mostek H do nic innego jak cztery elektroniczne (tranzystorowe) klucze tworzące na schematach
kształt  litery  H stąd  właśnie  nazwa.  Zamykając  i  otwierając  odpowiednie  klucze  powodujemy
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przepływ  prądu  przez  silnik  w  dwóch  kierunkach  (Rys.4).  Układ  taki  można  zrealizować  na
zwykłych przekaźnikach. Należy to rozważyć gdy zależy nam jedynie na zmianie kierunku obrotów
a przełączanie nie będzie zbyt częste. Gdy chcemy regulować prędkość silnika z wykorzystaniem
sygnału PWM musimy zastosować mostek.

        Rys. 4. Sposób działania mostka H.                             Rys.5. Opis pinów układu L293D.

Sygnał PWM
Sygnał PWM pozwoli sterować mocą silnika czyli jego prędkością obrotową. Sygnał PWM to nic
innego  jak  sygnał  napięciowy  o  przebiegu  prostokątnym  (Rys.6.).  Stosunek  czasu  trwania
pojedynczego impulsu t do okresu T to współczynnik wypełnienia podawany w procentach. Przy
współczynniku równym 100% sygnał jest ciągły i silnik pracuje z pełną mocą. Sygnał PWM będzie
podawany na pin 1 mostka H z wyjścia PWN9 Arduino.

Rys.6. Sygnał z PWM o rożnym współczynniku wypełnienia.

Zmiana kierunku obrotów.
Tworzymy w aplikacji nowy szkic. Najlepiej będzie wpisać go ręcznie pamiętając o odpowiednim 
formacie - to będzie nasz trening.. Zawsze można go skopiować. Komentarzy nie przepisujemy.

void setup() { 
  pinMode(9, OUTPUT); //Sygnał PWM mostka- Engine PWM signal 
  digitalWrite(9, HIGH); //Ustawiamy (na stałe) stan wysoki na pinie 9 - We set (permanently) the 
high state on pin 9
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  pinMode(10, OUTPUT); //Sygnały sterujące kierunkiem obrotów silnika - Signals controlling the 
direction of engine rotation
  pinMode(11, OUTPUT);
} 
void loop()  {
   digitalWrite(10, LOW); //MOTOR - obroty w lewo - turn to the left
  digitalWrite(11, HIGH); 
  delay(3000);
  digitalWrite(10, HIGH); //MOTOR - obroty w prawo -turn right
  digitalWrite(11, LOW); 
  delay(3000);
}
Pin PWM 9 z Arduino będzie podawał sygnał na wejście 1 układu L293 i będzie sterował mocą
silnika. W tym wypadku podawany jest stan wysoki czyli silniki pracują z pełną mocą. Piny PWM
10 i PWM 11 sterują kluczami mostka powodując przepływ prądu w określonym kierunku (Rys.7 i
rys.8). Przy stanie wysokim klucze są zamknięte, przy stanie niskim otwarte. Kierunek zmienia się
po upływie 3s (3000ms). 

Rys.7. Płytka prototypowa z podstawowymi połączeniami. 

Rys.8. Układ sterowania silnika DC (narysowany w programie Fritzing)
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Podłącznie układu.
Po przesłaniu szkicu do pamięci Arduino odłączamy zasilanie kontrolera – odpinamy kabel

USB.  Wszystkie  połączenia  z  mostkiem  i  silnikiem  wykonujemy  bez  napięcia.  Podłączenie
zasilania  Arduino  (kabel  USB)  i  silnika  (bateria)  wykonujemy  jako  ostatnie.  Układ  zadziała
natychmiast.  Silnik  warto  zamocować  do  podstawki,  zmiana  kierunku  może  powodować  jego
szarpanie  i  urwanie  przewodów.  Możemy eksperymentować  z  czasem i  sprawdzić  przy  jakiej
częstotliwości  przestanie  reagować  z  powodu  bezwładności  wirnika.  Zmiana  parametru  delay
wymaga za każdym razem wczytania szkicu do Arduino. Wygodnie jest zasilać Arduino przez kabel
USB co ułatwia  wprowadzanie  zmian.  Mostek  H wymaga napięcia  5V które  doprowadzamy z
Arduino. Do zasilania silnika należy zawsze zastosować dodatkowe źródło napięcia. Dzięki temu
nie uszkodzimy Arduino i w pełni wykorzystamy moc silnika. Dla lepszego efektu wizualnego do
wirnika silnika możemy doczepić jakiś wskaźnik (Fot.15).

Fot.15. Działający układ sterowania silnikiem DC.

Sterowanie mocą silnika.
Do sterowania mocą silnika wykorzystamy sygnał PWM podany na weiscie 1 mostka. Połączenia
elementów pozostają takie same. W szkicu znika polecenie digitalWrite(9, HIGH) ponieważ teraz
będziemy tą wartością sterować. Sygnały zarządzające kluczami wyprowadzone są jak poprzednio z
10 i 11 pinu części PWM Arduino.
Oto program:

void setup() { 
  pinMode(9, OUTPUT); //Sygnał PWM mostka - PWM signal of bridge 
  pinMode(10, OUTPUT); //Sygnały sterujące kierunkiem obrotów silnika - Signals controlling the 
direction of engine rotation
  pinMode(11, OUTPUT);
} 
 
void loop()  {
  analogWrite(9, 50); //Niska prędkość obrotów - Low speed of rotation
  digitalWrite(10, LOW); //Silnik - obroty w lewo - Engine  - turn left
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  digitalWrite(11, HIGH);
  delay(2000); //Odczekaj 2 sekundy - Wait 2 seconds
  
  analogWrite(9, 100); //Maksymalna prędkość obrotów - Maximum speed of rotation
  digitalWrite(11, LOW); //Silnik - obroty w prawo - Engine  - turn right
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(2000); //Odczekaj 2 sekundy - Wait 2 seconds
}

W  części  loop widzimy  przypisanie  dla  różnych  kierunków  rożnych  wartości  sygnału
wychodzącego z pinu 9. Najmniejsza wartośc to 0 a maksymalna to 255 co odpowiada stanowi
wysokiemu  HIGH.  Jak  widzimy  raz  jest  to  50 -  współczynnik  wypełnienia  sygnału  wynosi
(50/255)% a raz 100 czyli (100/255)%. Silnik w jednym kierunku będzie obracał się z zauważalnie
mniejsza  prędkością  niż  w  drugim.  Bawiąc  się  możemy  zmieniać  wartość  współczynnika
wypełnienia. Przy pewnej wartości np. 15 silnik nie będzie pracował. Moc będzie zbyt mała by
pokonać  opory  ruchu.  Przy  zmianach  ustawień  pamiętamy  o  ponownym  wczytaniu  szkicu  do
pamięci Arduino.

Powolny rozruch.
W pierwszym ćwiczeniu zauważyliśmy dynamiczne szarpnięcia przy zmianach kierunków obrotów.
W  wielu  mechanizmach  gwałtowne  uruchomienie  powoduje  niepotrzebne  obciążenie  siłami
bezwładności – druga zasada dynamiki. Unikniemy tego gdy silnik będzie się powoli rozpędzać. Tu
najlepiej zastosować polecenie for.
Wprowadzenie do programu polecenia:  for (int i = 0; i <= 255; i++). wartość współczynnika „i”
będzie się zmieniać od 0 do 255 włącznie co 1 (zapis i++ można zastąpić i=i+1). By to rozpędzanie
trwało określony czas za pętlą for wpiszemy delay(25). Połączenia układu pozostają takie same. 
Wczytujemy nastepujący szkic:

void setup() { 
  pinMode(9, OUTPUT); //Sygnał PWM mostka - PWM signal of bridge
  
  pinMode(10, OUTPUT); //Sygnały sterujące kierunkiem obrotów silnika  - Signals controlling the 

direction of engine rotation
  pinMode(11, OUTPUT);
  
  digitalWrite(10, LOW); //Silnik - obroty w lewo - Engine - turn left
  digitalWrite(11, HIGH);
} 
 
void loop()  { 
  for (int i = 0; i <= 255; i++) {
      analogWrite(9, i); //Spokojne rozpędzanie silnika - A calm acceleration of the engine
      delay(25);
  }
}

Jak widzimy dla wyjścia przypisana jest wartość współczynnika „i” zamiast poprzednio HIGH lub
50 czy  100.  Po  osiągnięciu  maksymalnej  wartości  silnik  zatrzyma  się  i  będzie  się  ponownie
rozpędzał.  W  ćwiczeniu  można  odwrócić  sytuację.  Silnik  rozpoczyna  pracę  z  maksymalną
prędkością a potem zwalnia aż do zatrzymania się.
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Potencjometr w układzie.
Tym razem kilka nowych rzeczy. Nasz układ modyfikujemy dodając potencjometr i przełącznik.
Potencjometr to rezystor o zmiennej wartości. Zmiana opory następuje przez ręczne przesuniecie
suwaka po grafitowej ścieżce. Aktualne położenie suwaka dzieli opór całkowity na dwa rezystory
(Rys.9). Jeżeli do potencjometru przyłożymy pewne napięcie to na jego suwaku pojawi się napięcie
zależne  od  pozycji  suwaka.  Potencjometr  działa  jako  dzielnik  napięcia  a  samo  napięcie  jest
sygnałem sterującym dla silnika.

Rys.9. Dzielnik napięcia.

Zmieniamy też format programu dla Arduino. W poprzedniej wersji gdy chcemy zmienić
wykorzystywany  pin  płytki  to  zmiany musimy wprowadzać  w  całym programie.  Przy  dużych
programach  stwarza  to  czasami  kłopot.  Tym  razem  na  początku,  poszczególnym  pinom
przypisujemy nazwy wyprowadzeń mostka. Nazwy a nie numery będą występowały w programie.
Zmianę numeru pinu dokonujemy tylko w jednym miejscu. Program zasadniczy nie ulega zmianie.

int enable = 9;
int in1 = 10;
int in2 = 11;
int switchPin = 6;
int pot = 5;

void setup()
{
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(enable, OUTPUT);
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
}
void loop()
{
  int speed = analogRead(pot) / 4;
  boolean reverse = digitalRead(switchPin);
  setMotor(speed, reverse);
}
void setMotor(int speed, boolean reverse)
{
  analogWrite(enable, speed);
  digitalWrite(in1, ! reverse);
  digitalWrite(in2, reverse);
}
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Oprócz wyjść używanych wcześniej 9, 10 i 11 pojawia się wejście PWM 6 i analogowe 5 (A5)
(Rys.10). Wejście 6 wykrywa dwa stany – stan wysoki i niski co odpowiada naciśnięciu przycisku i
jego zwolnieniu. Zmiana stanu na wejściu 6 powoduje zmianę kierunku obrotu silnika. Program
przypisuje   in1  oraz   in2  przeciwne stany  HIGH i  LOW które  ulegną odwróceniu  (revers)  po
naciśnięciu przełącznika. Sygnał z potencjometru jest sygnałem analogowym. Zmiana napięcia na
potencjometrze od 0 do 5V odpowiada zmianie wartości liczbowej sygnału od 0 do 1024. sygnał
sterujący  prędkością  obrotową  musi  być  z  zakresu  od  0  do  256  stad  dzielenie  sygnału  z  pot
przez 4. Na fotografii 16 widzimy działający układ z potencjometrem.

Rys.10. Układ uzupełniony o potencjometr i przełącznik.

Fot. 16. Regulacja prędkości silnika potencjometrem.
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6. Zabawa z serwomechanizmem.

Zostawiamy  nasz  mostek  H.  Na  pozostałej  powierzchni  płytki  tworzymy  następujące
połączenia pomiędzy Arduino serwomechanizmem a potencjometrem. (Rys.11). Serwomechanizm
zasilany jest najczęściej  napięciem 5V. Pobiera jednak duży prąd i  wymaga własnego zasilania.
Potencjometr  pracuje  jako  dzielnik  napięcia,  które  ustali  odpowiednie  położenie  ramienia
serwomechanizmu. Serwomechanizm wykorzystany do doświadczenia ma zakres obrotu 200º.

Rys.11. Arduino i serwomechanizm.

Wczytujemy program do Arduino i podłączamy go do układu.

#include <Servo.h> //Biblioteka odpowiedzialna za serwa - Library responsible for servos
 
Servo serwomechanizm;  //Tworzymy obiekt, dzięki któremu możemy odwołać się do serwa - We 
create an object thanks to which we can refer to the servo
byte pozycja = 0; //Aktualna pozycja serwa 0 (z zakresu 0-200º) - Current servo position 0 (0-200º)
int pozycjaPoprzednia = 0;

void setup() { 
  serwomechanizm.attach(11);  //Serwomechanizm podłączony do pinu 11 - A servo connected to 

pin 11
  Serial.begin(9600);
} 
void loop() 
{ 
  int odczytCzujnika = analogRead(A5); //Odczytujemy wartość z czujnika - We read the value from

the sensor
  pozycja = map(odczytCzujnika, 0, 900, 0, 200); //Zamieniamy ją na pozycję serwa - We change it 

to the servo position
  if (abs(pozycja-pozycjaPoprzednia) > 5) { //Sprawdzamy czy pozycje różnią się o ponad 5 stopni -

We check if the positions vary more than 5 degrees
    serwomechanizm.write(pozycja); //Wykonajujemy ruch - We make a move
    pozycjaPoprzednia = pozycja; //Zapamiętujemy aktualną pozycję jako poprzednią - We 

remember the current position as the previous one
  }
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  Serial.println(odczytCzujnika); //Wysyłamy wartość do terminala - We send value to the terminal
  delay(300); //Opóźnienie dla lepszego efektu - Delay for a better effect
}
Nasz układ służy do testów serwomechanizmy. Przekręcając potencjometr obserwujemy jak ramie
serwomechanizmu  zmienia  swoje  położenie.  Ustalono  w  programie  pewną  wartość  graniczną
wynoszącą  5°.  Jeżeli  obrócimy  potencjometr  o  niewielki  kąt  serwomechanizm  nie  zareaguje.
Dopiero zmiany wymagające obrotu ramienia o kąt większy od 5° będą zrealizowane. Oczywiście
możemy tę wartość zmienić pamiętając o ponownym wczytaniu programu. W naszym programie
wykorzystaliśmy gotową bibliotekę <Servo.h> co znacznie uprościło nasz program.

Spróbujmy  zmodyfikować  nasz  układ:  zamiast  potencjometru  użyjmy  fotorezystora
 i zwykłego opornika (Rys.12). W oparciu o te elementy zbudujemy dzielnik napięcia, który będzie
reagował na zmiany natężenia światła. Nasz serwomechanizm wzbogacamy o skalę a do ramienia
doczepiamy  wskazówkę  (Fot.17  i  Fot.18).  Drogą  prób  i  błędów  dobieramy  taki  rezystor  by
wskazówka przy całkowitym zasłonięciu fotorezystora wskazywała 0 a przy oświetleniu silnym
światłem wskazywała wartość maksymalną.  Dobierany rezystor można zastąpić potencjometrem
montażowym. Pamiętamy że każdą modyfikację wykonujemy przy odłączonym zasilaniu. Zamiast
fotorezystora możemy użyć termistor  i  wtedy powstanie miernik temperatury np.  w akwarium.
Oczywiście  serwomechanizm  jako  napęd  może  np.  ustalać  położenie  żaluzji  w  oknie,  dbając
 o jednakowe natężenie oświetlenia w pomieszczeniu. Możemy sterować każdym parametrem jeżeli
zastosujemy odpowiedni czujnik.

Rys.12. Dzielnik napięcia z rezystora i fotorezystora zastąpił potencjometr.

Fot.17. Jasno.  Fot.18. Ciemno.
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7. Silnik krokowy.
Na początek  proste  pomiary  powalające  zidentyfikować  rodzaj  silnika  i  wyprowadzenia

uzwojeń.  Jeżeli  na  silniku  jest  jego  oznaczenie  to  wszystko  sprawdzamy w internecie.  Silniki
wymagające dwukierunkowego przepływy prądu przez uzwojenia to silniki bipolarne i mają cztery
wyprowadzenia (Rys.13, Fot. 19).

Rys.13. Schemat uzwojeń silnika bipolarnego.                   Fot.19 Silnik krokowy bipolarny.

Wyprowadzenia jednego uzwojenia identyfikujemy za pomocą pomiarów rezystancji. Jeśli miedzy
dwoma wyprowadzeniami miernik wskazuje ok. kilkunastu omów to będą to wyprowadzenia jednej
cewki. Tabela pomiarów rezystancji silnika widzianego na zdjęciu przedstawiona jest poniżej:

Przewody: 2 3 4

1 (czerwony) ∞ 8,8Ω ∞

2 0 ∞ 8,9Ω

Pierwsze uzwojenie to wyprowadzenia 1 i 3 a drugie uzwojenie to wyprowadzenia 2 i 4.
Silniki unipolarne wymagają jednego kierunku przepływu prądu. Oba uzwojenia są dzielone na
dwie części,  mające wspólne wyprowadzenie (Rys.14 Fot.20).  Przewodów będzie więc 6 lub 8.
Czasami  wspólne  przewody  się  łączy  i  jest  5  wyprowadzeń  co  utrudnia  identyfikację.  By
zidentyfikować cewki tak jak poprzednio, najlepiej sporządzić tabele pomiarów rezystancji.
Silniki bipolarne wymagają bardziej rozbudowanych układów sterowania ale wytwarzają dwa razy 
większy moment obrotowy co w napędach ma znaczenie.

Rys.14. Schemat uzwojeń silnika unipolarnego.         Fot.20 Silnik krokowy unipolarny.
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W układach sterujących zamiast  wykorzystamy ponownie  mostek  H.  Tym razem potrzebujemy
dwóch mostków - na każde uzwojenie jeden (dla silnika bipolarnego) czyli w pełni wykorzystamy
układ  L293D  (Rys.15,  Fot.21).  W  tym  doświadczeniu  wykorzystamy  programy  dostępne  na
platformie Arduino w zakładce Plik/Przykłady/Steper.

Rys.15. Schemat podłączenia silnika krokowego do Arduino.

Fot.21. Zmontowany układ sterowania silnikiem krokowym.
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Zaczniemy od programu _oneStepAtATime. Silnik powinien wykonywać ruch krok za krokiem
bardzo powoli – 2 kroki na sekundę w jedną stronę. Program nadaje się do testowani poprawności
połączeń  i  sprawdzenia  ilości  kroków  na  jeden  pełny obrót.  Liczbę  tę  można  wprowadzić  do
programu zamiast proponowanej wartości 200. Jeżeli krok raz wykonywany jest w jedną stronę a
raz w drugą to trzeba zamienić podłączenie wyprowadzeń jednego z uzwojeń.

#include <Stepper.h>

const int stepsPerRevolution = 200; // podaj liczbę kroków na obrót dla twojego silnika - change 
this to fit the number of steps per revolution for your motor

Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11); // inicjuje bibliotekę silnika krokowego na 
piny od 8 do 11 - initialize the stepper library on pins 8 through 11

int stepCount = 0; // liczba kroków, które silnik wykonał -  number of steps the motor has taken

void setup() {
  Serial.begin(9600);  // otwarcie portu szeregowego - initialize the serial port:
}

void loop() {

  myStepper.step(1); // krok za krokiem - step one step:
  Serial.print("steps:");
  Serial.println(stepCount);
  stepCount++;
  delay(500);
}

Po wczytaniu biblioteki wprowadzona zostaje stała -const liczba kroków przypadająca na jeden
obrót. Informacje możemy znaleźć w internecie lub policzyć samodzielnie. By nie było to takie
żmudne  wykorzystamy  port  szeregowy  Serial.begin(9600).  Polecenia  Serial.print("steps:")
wyświetli  na  ekranie  słowo  „steps”  a  Serial.println(stepCount) wyświetli  liczbę  wykonanych
kroków.  Port  szeregowy  znajdziemy  w  zakładce  Narzędzia  aplikacji  Arduino.  Na  ekranie
komputera otworzy się okno w którym wyświetlać się będą wyżej wymienione dane.
Program zaczyna zliczanie kroków od wartości 0 czyli od aktualnego położenie wirnika. Następnie
do aktualnej liczby kroków doda kolejny -  stepCount++. Operacja powtórzy się po upływie poł
sekundy.

Kolejny program  pozwoli wpływać ustawieniami potencjometru na ruch silnika.

include <Stepper.h>

#define STEPS 100 // Określamy liczbę kroków na twoim silniku - Change this to the number of 
steps on your motor

Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11); // Tworzymy obiekt klasy stepper, określając liczbę kroków 
silnika i pinów podłączonych do silnika - Create an instance of the stepper class, specifying the 
number of steps of the motor and the pins it's attached to
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int previous = 0; // Określamy początkowy (poprzedni) odczyt z wejścia analogowego- the previous
reading from the analog input

void setup() {
  stepper.setSpeed(30); // Ustalamy prędkość silnika na 30 obr./min - Set the speed of the motor to 

30 RPMs
}

void loop() {
  int val = analogRead(0); // Pobiera wartość czujnika (potencjometru) - Get the sensor value

  stepper.step(val - previous); // Wprowadza liczbę kroków równą zmianie odczytanej z czujnika - 
Move a number of steps equal to the change in the sensor reading

  previous = val; // Zapamiętuje poprzednią wartość czujnika - Remember the previous value of the 
sensor

}

W programie wykorzystaliśmy gotową bibliotekę <Stepper.h>. Potencjometr może być zastąpiony
dowolnym  czujnikiem  analogowym  połączonym  z  opornikiem  –  tak  jak  miało  to  miejsce
 w przypadku serwomechanizmu.
Teraz wypróbujcie dwa pozostałe programy próbując zrozumieć program sterujący.

Nakładki na Arduino.
Wcześniejsze  eksperymenty  miały  na  celu  wzbudzenie  zainteresowania  robotyką  jak

 i przekonanie początkujących że nie jest to trudne. Teraz można budować bardziej skomplikowane
układy,  w których będziemy sterować kilkoma urządzeniami  jednocześnie.  Wymagać to  będzie
użycia  kilku  układów L293D jednocześnie.  Wyjściem jest  zastosowanie  specjalnej  nakładki  na
Arduino.  Zawierają  one  mostki  H  i  odpowiednie  przyłącza  dla  silników.  Mocowane  są
bezpośrednio  do  płytki  Arduino  co  ogranicza  ilość  połączeń  i  potencjalnych  błędów  podczas
montażu (Fot. 22).

Fot.22. Gotowe nakładki na Arduino pozwalające sterować kilkoma silnikami jednocześnie.
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Inne gotowe sterowniki pozwalają sterować silnikami dużej mocy (Fot.23). Silniki takie stosowane
są  w  obrabiarkach  sterowanych  numerycznie  lub  coraz  popularniejszych  układach  tzw.
inteligentnego  domu.  Ze  sterowania  bezpośredniego można  przejść  na  sterowanie  zdalne  przez
WiFi,  Bluetooth  lub  Internet.  Wykorzystując  odpowiednie  darmowe narzędzia  można  stworzyć
aplikację  na  telefon,  która  będzie  sterować  bramą  wjazdową  czy  roletami  lub  nawodnieniem
trawnika.

Fot.23. Sterowniki silników DC i silników krokowych do zadań profesjonalnych.
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