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Vývojová deska
Merkurino 01
Popis:
Vývojová deska Merkurino 01 je rozšíření desky Arduino Nano v3.0 pro jednoduchou
použitelnost v malé robotice a automatizaci. Oproti mnohým rozšířením („shieldům“) pro Arduino Uno
se vyznačuje větším množství a druhům konektorů, které se snáze použijí s aktuátory a další
elektronikou. Integrace dvouřádkového displeje umožní zobrazení dat a stavů, rozšířená klávesnice
s šesti tlačítky obsadí pouze jeden pin procesoru, čtyři zámkové konektory s napájením jsou připraveny
k připojení enkoderů, čidel a modelářských serv, sdružený šestipinový konektor je určen k výstupu pro
řízení motorů pomocí pulzně-šířkové modulace (PWM) na integrované můstky.
Myšleno je i na propojení několika modulů mezi sebou, například pro rozšíření počtu vstupů a
výstupů, zpracovávání úloh systémem Master-slave apod. To lze realizovat přes seriový konektor nebo
sběrnici i2c.
Vývojové prostředí je volně šířené pod licencí GPL a lze na internetu nalézt kód pro většinu
běžných aplikací , například sledování čáry, analogový výstup, snímání teploty, reálný čas, bezdrátové
ovládání stavebních strojů a tisíce dalších.
Schéma zapojení:
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Pohled na stranu s displejem:

Zadní strana a rozmístění konektorů:

Parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

procesor Atmel Mega328 16MHz, modul Arduino Nano v3.0
napájení: 7-9V stejnosměrné, nestabilizované. Limitní napětí je 6 až 24V, záleží na kvalitě zdroje
a odběru připojených modulů (součástek). Integrovaný stabilizátor 7805 poskytuje 5V/1A max
displej řádkový 16x2 znaky paralelní
potenciometr pro nastavení jasu a kontrastu LCD displeje; po odpojení displeje přístupný na
konektoru
4x zámkový konektor „3pin“ – zem, +5V, signál
6x zámkový konektor „2pin“ pro připojení tlačítek – odporový dělič
1x nezámkový konektor i2c
1x zámkový konektor „3pin“ – serial : Tx,Rx,Gnd
1x nezámkový konektor – PWM out – D3, 5, 6, 9, 10, 11, 12
3x výstup na motor 500mA max, napájení interní/externí 3-12V
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Rozměry:

Příklady zapojení a programů:
http://www.MerkurMobot.cz/?cat=37
Vývojové prostředí ke stažení:
Arduino IDE http://arduino.cc/en/Main/Software
Technická podpora:
merkurino@MerkurRobot.cz
Příklad použití s potenciometrem a modelářským servem:
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