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Dziękujemy za wybór naszego produktu. 

Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. 
Informacje w niej zawarte przygotowane zostały z najwyższą uwagą przez naszych specjalistów i służą wyłącznie 
jako opis produktu. Dokument nie stanowi informacji handlowej. Bazując na niniejszej instrukcji nie należy 
wnioskować o określonych cechach lub przydatności produktu do konkretnego zastosowania jeśli nie zostało to 
wyraźnie określone. 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu i stosowanie się do zawartych w nim zaleceń. Jest to 
warunek konieczny do bezpiecznej i bezawaryjnej pracy.  

Urządzenie skonstruowano zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentami i przepisami prawnymi. 

Zapoznanie się z niniejszą instrukcją nie zwalnia użytkownika z obowiązku poddania produktu własnej ocenie, 
stosowania zasad racjonalnego działania oraz przepisów BHP.  

Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne na dzień jej opracowania. W przypadku wprowadzenia 
istotnych dla użytkownika zmian, zostanie wydana nowa wersja dokumentu. W celu ułatwienia poprawnej 
i bezpiecznej obsługi oraz eksploatacji platformy, prosimy o stosowanie się do aktualnej wersji instrukcji. 
Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów produktu bez powiadomienia. 

Urządzenie posiada gwarancję na okres 12 miesięcy. Z jej zakresu wyłączone zostały miedzy innymi: uszkodzenia 
mechaniczne, przepięcia, zwarcia oraz usterki czy awarie, których przyczyną jest wadliwa obsługa lub eksploatacja 
ze strony Kupującego/Użytkownika. W przypadku dokonywania reklamacji produktu konieczne jest stosowanie 
REGULAMINU REKLAMACJI dostępnego na stronie internetowej Producenta, pod adresem: 
http://www.wobit.com.pl/download/. 

Jeżeli informacje zawarte w instrukcji obsługi okażą się nie w pełni zrozumiałe należy zwrócić się o pomoc do 
Producenta. 

Wszelkie spostrzeżenia na temat urządzenia prosimy przesłać pod adres Producenta. Informacje te pozwolą 
obiektywnie ocenić wytwarzane produkty oraz posłużą jako wskazówki przy dalszej ich modernizacji.  
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1. Wstęp 

Moduł MOBOT-SimpleBot jest uniwersalną płytka, przeznaczoną do budowy robota mobilnego. Układ został 
wyposażony w dwa mostki typu H do sterowania silnikami prądu stałego, dziękuj czemu istnieje możliwość 
sterowania robotem w układzie różnicowym (differential-drive). Ponadto cztery wyjścia tranzystorowe typu OC 
mogą służyć do sterowania prostym, unipolarnym silnikiem krokowym z podziałem kroku 1/1 lub 1/2.  
 
Układ został oparty o popularny mikrokontroler AVR - ATmega16 – z którego część niewykorzystywanych linii 
sygnałowych została wyprowadzona na piny, dziękuj czemu mamy dostęp do takich urządzeń jak na przykład 
przetwornik ADC, interfejsy UART, SPI, I2C, czy wejścia przerwań INT.  
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2. Właściwości układu 

 zasilanie – napięcie stałe 6 – 12 V 

 2x mostki typu H do sterowanie silnikami DC (max 750 mA) z możliwością pomiaru 
prądu pobieranego przez silniki 

 4x wyjścia OC (otwarty kolektor) do sterowania unipolarnym silnikiem krokowym 
(max 1 A) lub innymi elementami zewnętrznymi 

 mikrokontroler ATmega16 z kwarcem 16 MHz 

 złącze ISP do programowania mikrokontrolera w standardzie KANDA 

 2x dioda LED 

 2x uniwersalne przyciski 

 wolne wyprowadzenia procesora (między innymi zasilanie, ADC, UART, SPI, I2C, INT) 

 możliwość bezpośredniego podłączenia modułu radiowegoMOBOT-RCRV2 lub 
konwertera MOBOT-USB<->UART 

 uniwersalne pole montażowe 

 4x otwory montażowe 
 

3. Współpracujące moduły z oferty mobot.pl 

 
Poniżej znajduje się lista przykładowych modułów współpracujących z płytką: 
•  Transmisja 
o MOBOT-AJOY -Wirtualny joystick 2-osiowy 
o MOBOT-RCR-V2 -Moduł radiowy 868MHz 
o MOBOT-RCR-USB-V2 -Moduł radiowy 868Mhz na USB 
o MOBOT-USB-UART -przejściówką USB<->UART do komunikacji kablowej z robotem 
•  Czujniki 
o MOBOT-GM3A -moduł akcelerometru 3-osiowego 
o LTH209-01 -czujnik refleksyjny (odbiciowy) 
o MOBOT-PS20 -moduł miniaturowego czujnika odległości 
o MOBOT-LDET -moduł dla czujników refleksyjnych 
o MOBOT-USv2 -sonarowy czujnik odległości [5 - 350cm] 
o GP2Y0A02 -czujnik odległości [20 - 150cm] 
o GP2D12 -czujnik małych odległości [10 - 80cm] 
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4.  Schemat układu 

1.  
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5. Wymiary płytki 

 
 
 


