ROBOT board

ESP32
jako hlavní øídící obvod
(mùže být i neosazen,
propojení externì
nebo I2C)
Variantnì I2C master
s nadøazeným øídícím RPi
PCF8574
8-bit I2C expandér
pro pomalejší øízení
krokových motorù
nebo vstupnì/výstupní
sbìrnice
3x PWM výstupy
(napø. pro servo motory)
Konektory dvou DC motorù
øízených h-mùstekem L293D
(s ochrannými diodami)

Attiny 45/85
(I2C master)
možno pøipájet
i SMD variantu

signalizaèní LED
a vstupní konektory napájení
3V (2x tužková baterie)
nebo 5V (USB, powerbanka
možno i 3,6V Lion...)
volba Vss jumperem

Pájecí plošky
horních 8 bitù je
propojeno s expandérem
a dolních 8 vyvedeno
do høebenu

nastavení
I2C adresy
PCF8574
I2C expandér
nezapojený vstupní konektor
poèítá se s pøipojením
externího stabilizátoru
(modul 5V/2A LM2596S)

Tlaèítka
levé a pravé
SL/SR

DEV board1

LED1/LED2/LED3
signalizace, pokusy
(každá LED je zapojena
specificky- podle
schématu, zároveò
vyvedene do høebenu)

Raspberry Pi ZERO
možné osazení svrchu
nebo se deska dá
"posadit" na velké
Raspberry Pi 2/3
pak lze pøipojit
i I2C
OLED display
Onewire
Dallas / RGB WS..
Pokusy s integrovanými
obvody - od hradel po
operaèní zesilovaèe
(555/7400/OZ..)
Arduino NANO
v základním projektu
jako programátor Attiny

Tlaèítka S1/S2/S3

Šíøeno pod licencí CC BY-SA (c) 2017-2018 ing. Jan Copák > https://www.octopuslab.cz/download/letak-a4-2018-11-popis2.pdf

Univerzální
propojovací pole
vždy 2/3 piny vedle sebe
možno osadit Arduino NANO,
ESP8266, nìkolik
integrovaných obvodù
OCTOBUS -¨univerzální sbìrnice
napájení 3/5V
sbìrnice SPI/I2C
rozšiøující datové piny
(CS pro SPI,
TX/RX pro UART)
Signalizaèní LED
pro 5V i 3V

nejuniverzálnìjší

UNI board1
Napájecí èást
vlevo je konektor pro
støídavých 8-30V
(pak se usmìrní
diodovým mùstkem
a stabilizuje
obvodem 7805 na 5V
pøípadnì i AMS117 na 3V)
Variantnì je možnost
pøivést i vstup
stejnosmìrný
(konektor vpravo)
ten má po stranì
dvojici pinù, kterými
lze odvést a mìøit
vstupní napìtí
(v pøípadì hlídání
podpìtí na olovìných
akumulátorech nebo
LiON èláncích)

první navržená

Attiny
pro první pokusy
samostatnì
nebo jako I2C slave
(s AD pøevodníkem)

pro zaèáteèníky

FIRST board

nejžádanìjší

Napájecí èást
konektor pro
výkonových 8-12V
(pak se stabilizuje
i napájecích 5V /7805)
Variantnì vstup jen 5V
(externí napájení
je pro motory nutné!)
Signalizaèní LED
SPI DISPLAY
(max7219)
VSTUPY
ULN2803
výkonový budiè
sbìrnice pro pøímé
pøipojení dvou krokových
motorù (nebo 8 x relé)
WS/IO
další vstupy/výstupy
(napø RGB LED WS)
senzory / signalizace
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