
Robótica Educacional
Profa Maria Inês Castilho

Controle de motores com drive L298N
Tempo médio:  60 min                                                          

1. Interprete o código abaixo e descreva, com suas palavras, o algoritmo a 
que se refere essa programação. 

 

1. Faça upload (passe o código para o Arduino) e verifique se a sua 
interpretação está correta.

2. PERGUNTAS:
1. O que é um algorítmo?
2. Os códigos que aparecem em vermelhos são palavras características da 
linguagem C++  e não podem ser alterados. Por quê?

  /*Essa programação refere-se ao movimento de dois motores*/
   int IN1 = 2 ;                   //motor_A
   int IN2 = 4 ;                   //motor_A
   int IN3 = 6 ;                   //motor_B
   int IN4 = 7 ;                   //motor_B
  
   void setup(){
   pinMode(IN1,OUTPUT);       //Inicializa pino 2 como saida
   pinMode(IN2,OUTPUT);       //Inicializa pino 4 como saida
   pinMode(IN3,OUTPUT);       //Inicializa pino 6 como saida
   pinMode(IN4,OUTPUT);       //Inicializa pino 7 como saida
  
   } 
   void loop(){
   digitalWrite(IN1,HIGH);
   digitalWrite(IN2,LOW);
   digitalWrite(IN3,HIGH);
   digitalWrite(IN4,LOW);
 
   delay (1000);
     
   digitalWrite(IN1,LOW);
   digitalWrite(IN2,LOW);
   digitalWrite(IN3,LOW);
   digitalWrite(IN4,LOW);
   delay (500);
   }



2. Faça alterações no código de forma que, em looping, um motor gire para um 
lado e outro gire para outro lado, durante 2 segundos. Pare por 3 segundos.  

3. Faça alterações no código de forma que, em looping, um motor gire para um 
lado e outro gire para outro lado, durante 0,5 segundos. Pare por 1 
segundos.  Girem no mesmo sentido por 4 segundos. Pare por 2 segundos. 
Esse código pode ser aplicado? Em que stuações? Se for aplicado num 
carrinho, o que acontece com o movimento do carrinho?

4. Que outras ideias você tem para usar 1 motor, um drive de motor e um 
sensor de distância? Acrescente-as à lista anterior.

5. Que outras ideiais vocẽ tem para usar 2 motores, um drive de motor e um 
sensor de distância? Acrescente-as a lista anterior.

6. Que dificuldades foram encontradas durante esse exercício?
7. Que você aprendeu que merece destaque ser registrado?


