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Tutvustus 

 
Arduino Uno on mikrokontrolleriga paneel mis põhineb ATmega328 kasutamisel (andmeleht). Sellel on 
14 digitaalset sisendi/väljundi viiki (millest kuute saab kasutada PWM väljundina), 6 analoogsisendit, 16 
MHz keraamiline resonaator, USB ühendus, voolupistik, ICSP header ning reset nupp. Seade sisaldab 
kõike mikrokontrollerile vajalikku; ühendage see alustuseks lihtsalt USB kaabli kaudu arvutiga või  
AC-›DC adapteri kaudu vooluallikaga, või patareiga.   
Uno erineb kõigist eelnevatest paneelidest kuna see ei kasuta FTDI USB-to-serial draiverkiipi. Selle 
asemel on seadmel Atmega16U2 (Atmega8U2 kuni versioonini R2) mis on programmeeritud kui USB-to-
serial konverter. 
Versioon 2 Uno paneelil on resistor ühendamaks 8U2 HWB liini maandusega, muutes DFU reziimi 
kasutamise lihtsamaks. 
Versioon 3 paneelil on järgnevad uued detailid: 

 

 1.0 viigiväljund: lisatud SDA ja SCL viigid AREF viigi ligiduses ning veel kaks uut viiki mis 
asuvad RESET viigi ligiduses; IOREF mis võimaldab kaitsel kohanduda paneeli edastatud 
pingega. Tulevikus sobivad kaitsed nii paneeliga mis kasutavad 5V AVR, ning 3.3V Arduino 
Duega. Teine viik ei ole ühendatud, see on varuks tulevikus kasutamiseks.  

 Tugevam RESET ring. 
 ATmega 16U2 asendab 8U2. 

 
"Uno" tähendab itaalia keeles “Üks” ning on nii nimetatud märkimaks tulevat versiooni Arduino 1.0. 
Uno ning 1.0 versioon on Arduino edasiarendused. Uno on uusim USB Arduino paneelidest kasutatav 
mudel Arduino platvormile; eelnevate versioonide võrdluse leiate dokumendist: index of Arduino 
boards. 

 
Tehnilised andmed 

 
Mikrokontroller ATmega328 

Tööpinge 5V 

Sisendpinge (soovitatav)    7-12V 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
http://arduino.cc/en/Main/Boards
http://arduino.cc/en/Main/Boards


Sisendpinge (limiit) 6-20V 

Digitaal I/O viigid 14 (millest 6 kasutatavad PWM väljundina) 

Analoog sisendviigid 6 

DC vool I/O viigi kohta 40 mA 

DC vool 3.3V viigile 50 mA 

Flash mälu 32 KB (ATmega328) millest 0.5 KB kasutab bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Kella kiirus 16 MHz 

 
Skeemid ja disain 

 
EAGLE failid: arduino-uno-Rev3-reference-design.zip (MÄRKUS: töötab Eagle 6.0 ja uuematega) 
Skeemid: arduino-uno-Rev3-schematic.pdf 
Märkus: Arduino on disainitud kasutamiseks ATmega8, 168, või 328, hetkemudelid kasutavad 
ATmega328, kuid skeemidel on märgitud ATmega8. Viikide konfiguratsioon on kõigi kolme protsessori 
puhul sama.  

 
Vool 

 
Arduino Uno vooluallikana saab kasutada USB ühendust või välist vooluallikat. Vooluallikas valitakse 
automaatselt.  
Väline (mitte-USB) vool võib tulla AC-›DC adapteri kaudu (seinapistikust), või patareist. Adapter 
ühendatakse paneeli 2.1mm voolupesaga. Patarei juhtmed saab ühendada POWER konnektori Gnd ja Vin 
viikide headeritega.  
Väline vooluallikas võib olla 6-20V. Väiksema kui 7V puhul võib 5V viik edastada vähem kui 5 volti ning 
muuta paneeli ebastabiilseks. Kasutades rohkem kui 12V, võib pinge regulaator üle kuumeneda ning 
paneeli kahjustada. Soovituslik vahemik on 7 – 12 volti.  
Vooluviigid on järgnevad: 

 
 VIN. Sisendpinge Arduino paneeli kui see kasutab välist vooluallikat (mitte 5V USB ühendust 

või muud reguleeritud vooluallikat). Pinge võib edastada läbi selle viigi või, kui vooluallikas on 
voolupistik, kasutage ühendamiseks seda viiki.  

 5V. See viik väljastab paneeli regulaatorist reguleeritud 5V. Paneeli vooluallikaks võib olla DC 
vooluallikas (7 – 12V), USB konnektor (5V), või paneeli VIN viik (7 - 12V). Pinge edastamine 
läbi 5V või 3.3V viikide ei ole soovitatav kuna see ei läbi siis regulaatorit ning võib paneeli 
kahjustada.  

 3V3. 3.3 volti allikas mille tekitab paneeli regulaator. Max voolutarve on 50 mA. 
 GND. maandusviigid. 

 
Mälu 

 
ATmega328 on 32 KB mälu (millest 0.5 KB kasutab bootloader). Lisaks on sellel 2 KB SRAM ning 1 KB 
EEPROM (mida saab kasutada programmiga EEPROM library). 

 
Sisendid ja väljundid 

 
Igat Uno 14 digitaalviiki saab kasutada sisendina või väljundina, kasutades pinMode(),  digitalWrite(), 
ja digitalRead() funktsioone. Viigid töötavad 5 voldiga. Iga viik saab edastada või vastu võtta 
maksimaalselt 40 mA ning omab sisemist 20-50 kOomi ülestõmberesistorit (vaikimisi seadetes 
lahtiühendatud). Lisaks on mõnedel viikidel erifunktsioonid:  

 
 Jada: 0 (RX) ja 1 (TX). Kasutatakse TTL jadaandmete vastuvõtuks (RX) ning edastuseks 

(TX). Need viigid on ühendatud vastavate ATmega8U2 USB-to-TTL Serial kiibi viikidega. 
 Välised katkestid: 2 ja 3. Need viigid saab määrata madala väärtuse puhul, 

tõusva/langeva ääre või väärtuse muutumise puhul katkesti käivitamiseks. Lisainformatsioon 
attachInterrupt() funktsioonis.  

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10 ja 11. Pakuvad 8-bit PWM väljundi analogWrite() funktsiooniga.  

http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino_Uno_Rev3-02-TH.zip
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite


 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Need viigid toetavad SPI 
kommunikatsiooni, kasutades programmi SPI library. 

 LED: 13. Sisseehitatud LED on ühendatud digitaalviigiga 13. Kui viigi väärtus on kõrge siis 
LED põleb, kui madal siis kustub.  

 
Unol on 6 analoogsisendit märgistusega A0 – A5. Iga viik annab 10 bitti resolutsiooni (st 1024 
eriväärtused). Vaikimisi seadetega mõõdavad need maandusest kuni 5 voldini, kuigi nende ülemise 
limiidi vahemikku on võimalik muuta, kasutades AREF viiki ja analogReference() funktsiooni. Lisaks on 
mõnel viigil erifunktsioonid:  

 
 TWI: A4 või SDA viik ning A5 või SCL viik. Toetab TWI kommunikatsiooni kasutades 

programmi Wire library. Lisaks on paneelil veel viigid:  

 AREF. Referentspinge analoogsisenditele. Kasutatakse programmiga analogReference(). 
 Reset. Mikrokontrolleri resetiks määrake olekuks LOW. Tavaliselt kasutatakse resetnupu 

lisamiseks kaitsele mis blokeerivad paneelil asuva nupu.  
 
Vaadake lisaks dokumenti Mapping between Arduino pins and ATmega328 ports. Atmega8, 168 ning 
328 mappimine on identne. 

 
Kommunikatsioon 

 
Arduino Unol on mitmeid võimalusi arvuti, teise Arduino või teiste mikrokontrolleritega 
kommunikeerumiseks. ATmega328 pakub UART TTL (5V) jadakommunikatsiooni, mis on kasutatav 
kasutades digitaalviike 0 (RX) ning 1 (TX). Paneeli ATmega16U2 suunab selle jadakommunikatsiooni 
üle USB ning kuvatakse arvutitarkvaras virtuaalse com pordina.  '16U2 tarkvara kasutab standartseid 
USB COM draivereid ning välised lisadraiverid ei ole vajalikud. Kuid kasutades Windowsit, on vajalik  
.inf fail. Arduino tarkvaras sisaldub jadamonitor, mis võimaldab lihtsate tekstandmete Arduino paneeli 
saatmist ja sealt vastuvõtmist. Paneeli RX ja TX LEDid vilguvad andmeedastuse ajal kui see 
edastatakse USB-to-serial kiibi kaudu USB ühenduses arvutisse, kuid ei vilgu jadakommunikatsiooni 
ajal üle viikide 0 ja 1.  
SoftwareSerial library programm võimaldab jadakommunikatsiooni kõigil Uno digitaalviikidel.  
ATmega328 toetab lisaks I2C (TWI) ning SPI kommunikatsiooni. Arduino tarkvara osa Wire library 
võimaldab I2C lihtsustatud kasutamist; lisainfo leiate vastavast dokumentatsioonist. SPI 
kommunikatsiooniks kasutage programmi SPI library. 

 
Programmeerimine 

 
Arduino Uno programmeerimiseks on olemas vastav tarkvara (allalaetav). Valige Tools > Board menüü 
valik “Arduino Uno (vastavalt paneeli mikrokontrollerile). Lisainfot leiate  viidetest ning õpetustest. 
Arduino Uno ATmega328 sisaldab bootloaderit mille kaudu saate sellesse uue koodi üles laadida ilma 
välise riistvaraprogrammeri kasutamiseta. See kasutab kommunikatsiooniks originaal STK500 
protokolli (viide, C header failid). 
Bootloaderist saab soovi korral ka ringiga mööda minna ning kasutada mikrokontrolleri 
programmeerimiseks ICSP (In-Circuit Serial Programming) headerit; lisainfo leiate vastavatest 
instruktsioonidest. 
Saadaval on ATmega16U2 (või 8U2 paneelidel rev1 ja rev2) tarkvara lähtekood. ATmega16U2/8U2 
omab DFU bootloaderit mille saab aktiveerida:  

 
 Rev1 paneelid: ühendage paneeli tagaosas (Itaalia kaardi ligiduses) asuv sulavkaitse ning 

seejärel tehke 8U2 reset.  
 Rev2 ja uuemad paneelid: DFU reziimi lihtsamaks kasutamiseks on resistor mis ühendab 

8U2/16U2 HWB liini maandusega.  
 
Uue tarkvara laadimiseks saab kasutada Atmeli FLIP tarkvara (Windows) või DFU programmerit (Mac 
OS X ja Linux). Ka võib kasutada ISP headerit välise programmeriga (kirjutades DFU bootloaderi üle). 
Lisainformatsiooni leiate dokumendist: user-contributed tutorial. 

 
Automaatne (tarkvara) reset 

http://arduino.cc/en/Reference/SPI
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168
http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4
http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4
http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://arduino.cc/en/Tutorial/Bootloader
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2525.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr061.zip
http://arduino.cc/en/Hacking/Programmer
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886
http://dfu-programmer.sourceforge.net/
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285962838


Enne üleslaadimist füüsilise nupuvajutusega reseti asemel on Arduino Uno disainitud viisil, mis 
võimaldab reseti teostada ühendatud arvutis oleva tarkvara abil. Üks ATmega8U2/16U2 tarkvara 
vookontrolliliin (DTR) on ühendatud ATmega328 reset liiniga läbi 100nanofarad kondensaatori. Arduino 
tarkvara kasutab seda võimalust, nii et saaksite oma koodi üles laadida vajutades lihtsalt 
üleslaadimisnuppu Arduino keskkonnas.  
See loob ka muid võimalusi. Kui Uno on ühendatud arvutiga mis kasutab Mac OS X või Linuxit, toimub 
reset iga kord kui ühendus tarkvaraga on USB kaudu loodud. Järgneva ca poole sekundi jooksul 
töötab Unos bootloader. Kuigi see on programmeeritud kõrvalisi andmeid ignoreerima (st kõike peale 
uue koodi üleslaadimise), peatab see peale ühenduse loomist paneeli saadetavad esimesed paar 
andmebaiti. Kui paneelis jooksev kavand võtab esmakordsel käivitumisel vastu ühekordse 
konfiguratsiooni või muid andmeid, kontrollige et tarkvara millega see suhtleb, ootaks peale ühenduse 
avamist ja andmete saatmist sekundi.  
Unol on ühendus mille saab automaatse reseti katkestamiseks läbi lõigata. Reseti taaslubamiseks 
peate seejärel ühenduse kõrval mõlemal pool asuvad plokid kokku jootma. Ühendus on märgitud 
märgisega "RESET-EN". Automaatse reseti saab lubada ja keelata ka juhul kui ühendate 110 oomi 
resistori 5V-st reset liiniga; lisainformatsiooni leiate foorumist. 

 
USB ülevoolu kaitse 

 
Arduino Unol on lähtestatav polükaitse, mis kaitseb teie arvuti USB porte lühiste ja ülevoolu eest. 
Kuigi enamusel komponentidel on oma sisemine kaitse, pakub polükaitse arvutile lisakaitset. Kui USB 
porti suunatakse rohkem kui 500 mA, katkestab kaitse automaatselt ühenduse niikauaks kuni lühis või 
ülevool on eemaldatud.  

 
Füüsilised andmed 

 
Uno PCB maksimaalne pikkus ja laius on vastavalt 2.7 ja 2.1 tolli (ca 6.9cm ja 5.3cm); USB 
konnektor ning voolupistik ulatuvad neist mõõtudest väljapoole. Neli kruviauku võimaldavad kinnitada 
paneeli soovitud pinnale. Pidage silmas et digitaalviikide 7 ja 8 omavaheline kaugus on erinev kui 
teiste viikide puhul.   
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