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1. Ülevaade 
Zumo kilpi saate kasutada seadmetega Zumo chassis [https://www.pololu.com/product/ 1418] ja A-Star 32U4 
Prime [https://www.pololu.com/category/165/a-star-32u4-prime], Arduino Uno [https://www.pololu.com/product/2191], või 
Arduino Leonardo [https://www.pololu.com/product/2192] (ei sobi seadmetele Arduino Mega või Due, aga saab 
kasutada vanemate Arduinodega mis sarnanevad Unoga, näiteks Duemilanove). Kilp kinnitub otse raamile, 
ühendudes patareiterminalide ja mootoritega. Kilp varustab mootorid vajaliku energiaga ning sisaldab 
komponente mida kasutades saate ehitada veelgi huvitavamaid roboteid, näiteks sumisti heli tekitamiseks ning 
inertsiaalandurid, sealhulgas aktseleromeeter ja güroskoop.  

 

 
 

Müügilolev Zumo Shield Arduinole, 
v1.2,  (koos pinnalekinnitatud 

komponentidega) 

 
 

 
 

Kokku pandud Zumo robot 
Arduinole, Arduino Unoga (valgete 

originaalhammasratastega) 

 
 

Zumo raami, Zumo kilbi ja Arduino (või ühilduva paneeli) saab kombineerida Arduinoga kontrollitavaks 
robotiks mis on piisavalt pisike (alla 10cm) et kvalifitseeruda Mini-Sumo võistlustele.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Zumo robot, ehitatud Zumo kilbi ja 
Arduino Unoga, tagantvaates 

 

 
Arduino Zumo Shield v1.2. põhiosad 

Duaalne juhtmootor 
Andurmoodulite 
üldotstarbeline I/O 

Sumisti 

Kolmtelg 
aktseleromeeter, 
kompass ja 

güroskoop 

Arduino ühendused 

https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/category/165/a-star-32u4-prime
https://www.pololu.com/category/165/a-star-32u4-prime
https://www.pololu.com/product/2191
https://www.pololu.com/product/2191
https://www.pololu.com/product/2192
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Uusim versioon on Zumo Shield 1.2. Sellele versioonile on lisatud L3GD20H 
[https://www.pololu.com/product/2129] 3-telg güroskoop ja uuendatud aktseleromeeter ning uus  magnetomeetri kiip  

LSM303D [https://www.pololu.com/product/2127]. Toodet saab osta eraldi, komplekti osana või täieliku robotina:  
 

• Zumo Shield, v1.2 [https://www.pololu.com/product/2508] 

• Zumo   robotikomplekt Arduinole,   v1.2  [https://www.pololu.com/product/2509]   koos   Zumo   raamiga 
[https://www.pololu.com/product/1418] ning roostevabast terasest Zumo lehega [https://www.pololu.com/product/1410] 

• Zumo robot Arduinole, v1.2 [https://www.pololu.com/product/2510], täiskomplekt  installeeritud 75:1 HP 
mootoritega [https://www.pololu.com/product/2361] ja peegeldusanduritega [https://www.pololu.com/product/1419]. 

 

Kasutusjuhend sobib ka originaalsele Zumo kilbile, millel ei ole güroskoopi ja lisatud LSM303DLHC 
[https://www.pololu.com/product/2124] aktseleromeetrit ja magnetomeetrit:  

 
• Zumo Shield [https://www.pololu.com/product/2504] 

• Zumo robotikomplekt Arduinole[https://www.pololu.com/product/2505] 

• Zumo robot Arduinole [https://www.pololu.com/product/2506] 

 

 
 

1.a. Kontakteerumine tootjaga 
Tootjal on heameel kui soovite anda tagasisidet toodete Zumo Shield 
Arduinole [https://www.pololu.com/product/2508], Zumo robotikomplekt 
Arduinole [https://www.pololu.com/product/2509], või Zumo robot 
Arduinole [https://www.pololu.com/product/2510] kasutamise kohta. Kui 
soovite jätta tagasisidet või vajate tehnilist abi, saate tootjaga 

kontakteeruda otse  [https://www.pololu.com/contact] või postitada 
foorumisse  [http://forum.pololu.com/viewforum.php?f=29].  

 

1.b. Komponendid 
Zumo kilp on saadaval: 

 
• üksikseadmena [https://www.pololu.com/product/2508]; 

• osana Arduino Zumo robotikomplektist  

 

 

 
 

Täielik Zumo raam koos Zumo 
kilbiga (v1.0) 

[https://www.pololu.com/product/2509] mis sisaldab lisaks ka Zumo raami [https://www.pololu.com/product/1418] 

ning roostevabast terasest Zumo lehte [https://www.pololu.com/product/1410]; või 

• täieliku Arduino Zumo robotina [https://www.pololu.com/product/2510] koos 75:1 HP mootorite 

[https://www.pololu.com/product/2361]  ning   peegeldusanduritega  [https://www.pololu.com/product/1419]. 

 
Juuli 10, 2015 uuendus: Arduino Zumo Robotil on algselt valgete kodarhammasrataste asemel 
saadaval musta värvi hammasrattad (juhendis on osadel näidispiltidel näidatud veel valged).  

https://www.pololu.com/product/2129
https://www.pololu.com/product/2129
https://www.pololu.com/product/2127
https://www.pololu.com/product/2508
https://www.pololu.com/product/2509
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/1410
https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/product/2361
https://www.pololu.com/product/2361
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/2124
https://www.pololu.com/product/2124
https://www.pololu.com/product/2504
https://www.pololu.com/product/2505
https://www.pololu.com/product/2506
https://www.pololu.com/product/2508
https://www.pololu.com/product/2508
https://www.pololu.com/product/2509
https://www.pololu.com/product/2509
https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/contact
http://forum.pololu.com/viewforum.php?f=29
https://www.pololu.com/product/2508
https://www.pololu.com/product/2509
https://www.pololu.com/product/2509
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/1410
https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/product/2361
https://www.pololu.com/product/2361
https://www.pololu.com/product/1419
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Zumo kilp 

Kilp koosneb järgnevatest komponentidest: 
 

• liuglüliti 

• kaks vajutusnuppu 
[https://www.pololu.com/product/ 1400] 

• sumisti 

• 2-viigiline patareilaadija ühendus 
[https://www.pololu.com/product/1012] 

• Kolm ühendusjuhet (mootorite jootmiseks 
kilbile) 

• kaks 25-viigiga 0.1″ ühendust [https://www.pololu.com/product/965] 

• neli sinist ühendusplokki [https://www.pololu.com/product/968] 

• kaks 5/16″ #2-56 masinakruvi (kasutamiseks 1/4" kruvide asemel mis on kaasas raamikomplektiga kui 
ühendate Zumo lehe) 

• 1/16″ must akrüülist vaheplaat (kaks tükki) 
 

Zumo robotikomplekt Arduinole 

Lisaks kilbile ja selle osadele, sisaldab Zumo robotikomplekt Arduinole järgmiseid komponente: 
 

• Zumo raami komplekt 
[https://www.pololu.com/product/1418], mis sisaldab: 
◦ Zumo raam 

◦ 1/16″ must akrüülist paigaldusplaat (Zumo 
kilbiga ei kasutata) 

◦ Kaks juhthammasratast 

◦ Kaks varuhammasratast 

◦ Kaks 22-hambalist silikoonrada 

◦ Kaks õlgpolti seibide ja M3 mutritega 

◦ Neli 1/4″ #2-56 kruvi ja mutrit 

◦ Patareiterminalid 
 

• Sumo leht Zumo raamile                                                                                            
[https://www.pololu.com/product/1410] 

https://www.pololu.com/product/1400
https://www.pololu.com/product/1400
https://www.pololu.com/product/1400
https://www.pololu.com/product/1012
https://www.pololu.com/product/1012
https://www.pololu.com/product/965
https://www.pololu.com/product/968
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/1410
https://www.pololu.com/product/1410
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Zumo robot Arduinole 

Zumo robot Arduinole on täielik robotiplatvorm, 
ehitatud samadest koostisosadest mille leiate Zumo 
robotikomplektist, ning lisaks veel järgmistest 
osadest:  

 
• Kaks   75:1   HP  metallist mikro-ajammootorit   gearmotors 
[https://www.pololu.com/product/2361] 

• Zumo peegeldusandur 
[https://www.pololu.com/product/1419] 

 

Kilbi ja raami komplekt sisaldab lisaosi nagu kaablid, kruvid, seibid ja mutrid, ärge muretsega kui 
peale kokkupanekut jäävad mõned osad üle. 

 

Pakendis on must akrüülist vahepuks ning kinnitusplaadid millel on mõlemal küljel kaitsepaber. 
Võite akrüülpinna paljastamiseks paberi eemaldada, või jätta selle plaatide paksuse 
suurendamiseks eemaldamata.  

https://www.pololu.com/product/2361
https://www.pololu.com/product/2361
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/1419
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2. Kokkupanek 
Kui teil on Zumo robotikomplekt Arduinole [https://www.pololu.com/product/2509] või eraldi Zumo kilp 

[https://www.pololu.com/product/2508] ning raam [https://www.pololu.com/product/1418], juhatab käesolev osa kuidas 

need täielikuks robotiks kokku panna. 
 

Kui ostsite kokkupandud Zumo roboti Arduinole [https://www.pololu.com/product/2510], on kokkupanek teie jaoks 
juba eelnevalt tehtud, kuid võite soovi korral oma Zumot muuta, lisades või eemaldades mõned jumper 
ühendused [https://www.pololu.com/docs/0J57/3.c]. Kui te muutusi teha ei soovi, sisestage seadmesse neli AA 
patareid ning ühendage see Arduinoga (või muu sobiva kontrolleriga) ning jätkake juhendiga tutvumist punktist  
3, et Zumo kasutamisega lähemalt tutvuda.  

 

2.a. Vajalikud komponendid 
Zumo kilp on mõeldud ühendamiseks Zumo raamikomplektiga [https://www.pololu.com/product/1418], mis on 
pakendis olemas (koos Zumo lehega [https://www.pololu.com/product/1410]), kui teil on olemas Zumo 
robotikomplekt Arduinole [https://www.pololu.com/product/2509]. Lisaks on Arduino poolt kontrollitava Zumo 
roboti ehitamiseks vajalikud järgmised vahendid: 

 

Vajalikud lisakomponendid 
• Kaks metallist mikro-ajammootorit [https://www.pololu.com/category/60/micro-metal-gearmotors] (soovitame 
100:1, 75:1, või 50:1 ajami suhtega versiooni HP [https://www.pololu.com/category/173/6v-high-power-hp-micro- 

metal-gearmotors] või HPCB [https://www.pololu.com/category/174/6v-high-power-carbon-brush-hpcb-micro-metal- 

gearmotors]  mootoriga). Eelnevalt kokkupanduna ostetud Zumo roboti versioon 
[https://www.pololu.com/product/2510] sisaldab kahte 75:1 HP [https://www.pololu.com/product/2361] metallist mikro-
ajammootorit.  

• Arduino või muu sobiv paneel (soovitame kasutada A-Star 32U4 Prime [https://www.pololu.com/category/ 

165/a-star-32u4-prime], Arduino Uno R3 [https://www.pololu.com/product/2191], või Arduino Leonardo 
[https://www.pololu.com/product/2192]) 

• Neli AA patareid (soovitame kasutada laetavaid AA NiMH patareisid [https://www.pololu.com/product/1003]) 
 

Rohkem informatsiooni ja soovitusi komponentide valikuks leiate raamikomplekti tootekirjeldusest 
[https://www.pololu.com/product/1418]. 

 

Soovi korral võite kasutada lisaks järgnevaid komponente 

• Zumo peegeldusandurid [https://www.pololu.com/product/1419] 

• Tavaline sumo leht Zumo raamile [https://www.pololu.com/product/1410] 

• Andurid    [https://www.pololu.com/category/7/sensors],     nagu näiteks QTR     peegeldusandurid 

[https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr-reflectance-sensors] 

• Konnektorid ja ühenduskaablid [https://www.pololu.com/category/19/connectors], lisaandurite ja 

komponentide ühendamiseks 

• Patareilaadija  (näiteks iMAX-B6AC  [https://www.pololu.com/product/2588]),  kui kasutate laetavaid 
patareisid 

Vajalikud tööriistad 

• Jootekolb ja joodis (soovitame kasutada muudetava temperatuuriga kolbi) 

• Juhtmelõikur 

https://www.pololu.com/product/2509
https://www.pololu.com/product/2508
https://www.pololu.com/product/2508
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/docs/0J57/3.c
https://www.pololu.com/docs/0J57/3.c
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/1410
https://www.pololu.com/product/2509
https://www.pololu.com/product/2509
https://www.pololu.com/product/2509
https://www.pololu.com/category/60/micro-metal-gearmotors
https://www.pololu.com/category/173/6v-high-power-hp-micro-metal-gearmotors
https://www.pololu.com/category/173/6v-high-power-hp-micro-metal-gearmotors
https://www.pololu.com/category/174/6v-high-power-carbon-brush-hpcb-micro-metal-gearmotors
https://www.pololu.com/category/174/6v-high-power-carbon-brush-hpcb-micro-metal-gearmotors
https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/product/2361
https://www.pololu.com/category/165/a-star-32u4-prime
https://www.pololu.com/category/165/a-star-32u4-prime
https://www.pololu.com/product/2191
https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/1418
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/1410
https://www.pololu.com/category/7/sensors
https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr-reflectance-sensors
https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr-reflectance-sensors
https://www.pololu.com/category/19/connectors
https://www.pololu.com/product/2588
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• Väike Phillips kruvikeeraja 

• 3 mm Allen mutrivõti (kuuskantvõti) 

• Pika otsaga traaditangid (Zumo lehe paigaldussakkide painutamiseks) 

2.b. Zumo kilbi ja raami kokkupanek 
Järgige Zumo kilpi ja raami kokku pannes hoolikalt juhendit (joonistel on kujutatud Zumo originaalkilp 
[https://www.pololu.com/product/2504], kuid kokkupanek toimub samal viisil ka kasutades uusimat v1.2 versiooni 
[https://www.pololu.com/product/2508]). 

 

 Läbi avade kinnitatavad osad 

1. Jootke kaasasolevad 
komponendid kilbile:  

◦ voolulüliti 

◦ reset vajutusnupp 

◦ kasutaja vajutusnupp 

◦ sumisti 

◦ laadimiskonnektor (1×2-
viigi female header) 

 
2. Eemaldage plaadi 
alapoolel liiga pikad otsad 
(pikemad kui 1/16″) nii et 
need ei takistaks hiljem kilbi 
asetamist raamile.  

  Arduino headerid 

3. Eraldage 1×40-viigi 
tükeldatav male header 
Arduinoga ühendamiseks  
sobiva suurusega 
segmentideks ning jootke need 
kilbile.  
Jootke headeri segmendid  
kinnitusavadesse kilbi ülaosas, 
mis on märgistatud valgete ristkülikutega, viigid ülespoole.  

 
A-Star 32U4 Prime ning uusimad Arduino paneelid, sealhulgas Uno R3 ning Leonardo, kasutavad ühte 1×10 
headerit, kahte 1×8 headerit, ning ühte 1×6 headerit; vanemad Arduino paneelid kasutavad kahte 1×8 headerit 
ning kahte 1×6 headerit (kui kasutate vanemat Arduinot, mis lisaviike ei toeta, ärge kinnitage ülaloleval 
joonisel punasega märgitud headereid). Kontrollige et kinnitaksite kasutatavale Arduinole sobivad headerid! 

 

Lihtne viis headerite jootmiseks Arduinole: kinnitage need Arduinole, seejärel asetage kilp tagurpidi nende 
peale, nagu on näidatud alloleval joonisel. Kontrollige enne jootmist et oleksite sisestanud viigid korrektsetesse 
avadesse. Märkus: kontrollige et jootekolvi temperatuur ei oleks liiga kõrge ning ärge hoidke kolbi viigi vastas 
kauem kui mõne sekundi jooksul, vastasel juhul võivad Arduino female headerid sulada. 

Reset 

nupp 

Arduino 

headerid 

Sumisti 

Laadimiskonnektor 
Voolulüliti 

Kasutaja 

vajutusnupp 

https://www.pololu.com/product/2504
https://www.pololu.com/product/2504
https://www.pololu.com/product/2508
https://www.pololu.com/product/2508
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4. Kärpige Arduino all mõlemal küljel esiosale lähimad neli viiki, vältimaks nende kokkupuudet mootori 
korpusega. Kui arvate et kokkupuude on ikkagi võimalik, võite kasutada mootorite isoleerimiseks 
elektriteipi.  

 

 
 

Jumperid ja lisakonnektorid 

5. Valikuline: kui soovite kasutada sumistit, patareitaseme sisendit, või eemaldada kompassi, siis nüüd 
on õige aeg kilbi enda soovidele vastavaks kujundamiseks vajalikud jumperühendused lisada või 
eemaldada. Seda on võimalik teha ka hiljem, kuid viikide jootmine on keerulisem kui olete roboti juba 
kokku pannud. Lisainformatsiooni jumperite kohta leiate punktist 3.c. Sumisti ja patareitaseme jumperid 
saab ühendada, jootes kahe ava vahele lühikese juhtmejupi; kompassi I²C ühendused saab katkestada 
lõigates läbi paneeli pinnal asuva ühenduse. Märkus: kui kasutate Arduinot koos DIP mikrokontrolleriga, 
ei ole paneelil patareitaseme ja kompassi I²C jumperite male headeritele piisavalt vaba pinda. 

Kärpige 
need viigid 
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6. Valikuline: nüüd on sobiv hetk joota kilbile soovitavad lisakomponendid (näiteks andurid), või 
headerid või kaablid nende ühendamiseks. Seda tehes kontrollige et komponentide asetus ei segaks kilbi 
hilisemat ühendamist Arduino või raamiga. Pöörake erilist tähelepanu sellele et ainult eesmise laiendatud 
ala kaugeima ääre kolme rea komponendid võivad ulatuda paneeli alla (neljandat rida saab kasutada ainult 
paneelipealsete viikide jaoks), ning kui lisate avasid läbivaid osasid lisaks kilbi juba olemasolevatele 
kinnitusavadele, peate puurima vastavad avad ka akrüülvaheplaati. 

Mootorid 

7. Lõigake kaks kaasasolevat jumperjuhet pooleks, nii et saate neli tükki, ning eemaldage otsad mis on 
kaetud sideainega (kleepuv sideaine võib elektriühendust mootoriga häirida). Neid juhtmejuppe kasutatakse 
mootori juhtmetena.  

 
Juhtmeühenduse loomise asemel võite joota sumisti jumperavadesse 1×3 male headeri, nii saate 
kasutada sumisti ühendamiseks ühendusplokki. Ka võite kasutada male headereid ja 
ühendusplokke patareitaseme ja kompassi jumperitega, kui kasutate Arduino Unot SMD 
mikrokontrolleriga, Arduino Leonardot, või A-Star 32U4 Prime. Pidage meeles, et kui kasutate 
Arduinot DIP mikrokontrolleriga, ei ole paneelil piisavalt ruumi et kasutada patareitaseme ja 
kompassi I²C jumperite male headereid.   

Patareitaseme jumper 

Sumisti kontrolljumper 

Kompassi I²C jumperid 
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8. Jootke mõlema mootori külge juhtmepaar. Jootmise lihtsustamiseks painutage juhtmete otstesse 
väikesed konksud ning kinnitage need vastavasse kohta. Hoiatus: ärge hoidke jootekolbi mootorijuhtme 
vastas kauem kui mõne sekundi jooksul, vastasel korral võite mootorit rikkuda: kui esmane katse 
ebaõnnestub, eemaldage jootekolb ning laske mootoril mõni hetk jahtuda, seejärel proovige uuesti.  

 

 
 

Iga mootori positiivne terminal on märgitud plussmärgiga (+) mis asub mootori musta värvi plastikotsal (nähtav 
ülaloleval joonisel). Mootorid joodetakse kilbile nii et nende positiivne terminal oleks suunatud kilbi esiosa 
poole, seega peaksite juhtmed kinnitama nii et see oleks võimalik. (Ärge muretsege kui olete siiski kogemata ühe 
või mõlemad mootorid valetpidi kinnitanud, saab seda hiljem kompenseerida kasutades tarkvara ZumoMotors 
library [https://www.pololu.com/docs/0J57/6]). 

 

 

Positiivsed (+) 
mootorijuhtmed 

https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
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9. Asetage mootorid raami esiosa kanalisse,  joondades käigukasti kanali soontega. Käigukasti esiplaat 
peaks olema samal tasapinnal raami äärega.  

Raam ja kilp 
 

 
 

10. Asetage M3 mutter mõlemasse külgavasse  raami tagaosa lähedal. Avad on sellise suurusega et mutrid 
ei saa neis vabalt keerelda (nende mutritega kinnitatakse hiljem kaks hammasratast).  

11. Soovi korral võite akrüülist vaheplaadi kaitsepaberi eemaldada (joonistel on paber eemaldatud). 
Vaheplaadi paksuse suurendamiseks võite jätta kaitsepaberi eemaldamata, see jääb lõplikult kokkupandud 
roboti juures peaaegu täielikult varjatuks.  

12. Katke raam ja mootorid vaheplaadi tükkide ja seejärel Zumo kilbiga. Vaheplaadi avad peavad kattuma 
selle kohal asuva kilbi läbivate avadega, ning mootori kaablid peavad läbima plaadi avasid, nagu on 
näidatud alloleval joonisel. Paigaldamiseks sobib ainult see korrektne viis (plaat koosneb kahest osast, 
võimaldamaks Zumo lahtivõtmist ilma mootorit või patareiterminale lahti jootmata). 

 

 
 

13. Sisestage igasse nelja paigaldusavasse #2-56 masinkruvi läbi kilbi, vaheplaadi ja raami, ning 
pinguldage kruvid kasutades selleks raami all asuvaid mutreid. Tavaliselt on lihtsam kui asetate kõigepealt 
mutri süvendisse ja hoiate seda seal paigal sõrme või teibiga ajal kui kruvi sisestate. Pange tähele et 
komplekt sisaldab kahte  

 

Raami Zumo kilbile kinnitamiseks kasutage kilbiga kaasasolevat kaheosalist akrüülist vaheplaati. 
Zumo raamiga kaasasolev üheosaline paigaldusplaat ei ole vajalik.  
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erineva suurusega #2-56 masinkruvi: 1/4″ ja 5/16″. Kaks pikemat kruvi on mõeldud kasutamiseks esiosa 
avades (mootorite läheduses) kui kinnitate ka sumo lehe; vastasel juhul võite kasutada lühemaid 1/4″ 
kruvisid kõigi nelja kinnitusava jaoks. 

 
Kui lisate ka sumo lehe, võite selle kinnitada nüüd või lisada selle hiljem, kui olete mootorid ja patareikontaktid 
kinni jootnud (märkus: kui kavatsete joota midagi kilbi eendil, näiteks Zumo peegeldusanduri, on mugavam 
vastav jootmine teha enne sumo lehe lisamist).  

 

 
 

Lehe kinnitamiseks painutage kõigepealt selle kinnitussakid vajaliku nurga alla. Järgmiseks asetage need kilbile 
nii et avad on vastavuses kahe eesmise kinnitusavaga ning sisestage kaks pikemat (5/16″) #2-56 masinkruvi 
(kilbiga kaasas) läbi lehe, kilbi, vaheplaadi ja raami. Olge sumo lehe asendi muutmisel, kui see on raamile 
kinnitatud, ettevaatlik, kuna see võib akrüülplaadi lõhkuda kui avaldate äkilist või liiga tugevat jõudu. Soovitame 
lehte mitte painutada kui see on raamile kinnitatud.  

 

 
 

14. Kinnitage kõik mootorijuhtmed jootmisega kilbile, seejärel kärpige juhtmete üleliigne pikkus. 

 

Märkus: on väike võimalus et lehe kinnitussakid võivad põhjustada ühendusi seal kus need on 
kilbiga kontaktis, kui PCB jootmiskaitse pole piisavalt paks, soovitame kasutada lehe ja kilbi vahel 
lisaks elektriteipi või muud isoleerivat materjali.  
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Patareikontaktid 

15. Pöörake raam ümber ning installeerige patareiterminali kontaktid, nagu on näidatud allpool oleval 
joonisel. Lükake kolm topeltkontakti korralikult kohale, kuni need on patareilahtriga samal tasapinnal. Kaks  
eraldi kontakti peaksid olema sisestatud patareipessa nii, et nende jootmissakid väljuvad raami ülaosas 
olevatest avadest; soovitame need kontaktid ajutiselt kohale teipida, kuniks need on kilbile joodetud nagu 
on näidatud järgmises punktis, paigalhoidmiseks võite sisestada ka ajutiselt patarei.  
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16. Jootke kaks eraldi kontakti ülalt kilbile. Pidage meeles et kui kasutate jootmise ajal kontakti 
paigalhoidmiseks patareid, võib see toimida soojusjuhina, muutes jootmise raskemaks või vajalikuks 
kõrgema temperatuuri kasutamise. PCB patareiterminali lõhe peaks olema joodisega täielikult täidetud, 
nagu on näidatud alloleval joonisel.  

 

 
 

Hammasrattad ja lint 

17. Asetage hammasratas igale õlgpoldile, seejärel seib. Hammasratta hammastega külg peaks olema 
samas suunas kui poldi soontega ots, nii et hambad osutaksid raami poole.  

18. Sisestage õlgpoldid läbi raami külje mutrisse. Kasutage 3 mm kuuskantvõtit (Alleni võti), ning 
pingutage polte kuni seibid on kindlalt vastu raami. Olge ettevaatlik et te polte liiga kõvasti kinni ei  
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keeraks, see võib seibe väänata. Märkus: olge ettevaatlik kasutades liimaineid nagu näiteks Loctite, need 
võivad raami korrodeerida. Testige liimaine kasutamist enne alati eelnevalt raami väikesel osal ja 
kontrollige et see ei saaks kahjustatud.  

 

 
 

19. Vajutage mootorite väljundvõllid ajamhammasratastesse, nii et hammasrataste hambad jääksid 
mootori poole. Käigukasti võlli lõpp peaks olema lõpuks samal tasapinnal hammasratta välimise äärega. 
Selle lihtsaimaks saavutamiseks asetage ratas lauale ning vajutage mootori võll ratta avasse kuni see ulatub 
lauani.  

20. Nüüd saate lisada silikoonlindid, vedage need raami mõlemal küljel ümber hammasrataste. Teie Zumo 
kilp ja raam on nüüd kokku pandud, lisage vaid patareid ja Arduino, ning teie robot on liikumisvalmis! 
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Lahtivõtmine 

Kui soovite hiljem Zumo kilbile lisaosasid joota, on võimalik see raamilt ettevaatlikult eemaldada.  
 

1. Eemaldage raamilt lindid ning eemaldage ettevaatlikult hammasrattad mootorist.  

2. Eemaldage raamilt patareikaas ja patareid. 
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3. Eemaldage kõik neli kruvi ja mutrit mis kinnitavad kilbi raamile.  

4. Hoidke patareiterminali negatiivsest vedrust ning eemaldage ettevaatlikult mõlemad patareiterminalid 
läbi raami avade. Mootorid jäävad kilbile kinnitatuks kui selle raamist eraldate.  

5. Eemaldage ettevaatlikult mõlemad mootorid kilbilt, et saaksite vaheplaadi esiosa eemaldada.  
 

Zumo hilisemaks kokkupanekuks toimige vastupidises järjekorras (kontrollige et paigaldaksite vaheplaadi tükid 
korrektselt).  

 

2.c. Zumo peegeldusanduri lisamine (valikuline) 
Ülevaade 

Zumo peegeldusandur [https://www.pololu.com/product/1419] annab lihtsa võimaluse lisada Zumo robotile 
rajajälgimise ja äärte tuvastamise võime. See on disainitud sobima Zumo kilbi eendile ja sisaldab kõike mida 
installeerimiseks vajate. Zumo peegeldusandur on müügil eraldi, see ei ole Zumo kilbi või Zumo 
robotikomplektiga kaasas ning Zumo robotit saab kasutada ka ilma peegeldusandurita. 
Lisainformatsiooni Zumo peegeldusanduri võimaluste ja töö kohta (sealhulgas skemaatilise diagrammi) 
leiate selle tootelehelt [https://www.pololu.com/product/1419]. Käesolev osa on ainult anduri kinnitamise ja 
kasutamise kohta. 

 

 

https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/1419
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Anduri kinnitamine 

Zumo peegeldusanduri kiibid koos komponentidega 
mille peate Zumo kilbile kinnitama: 

 
• Andur PCB koos eelnevalt pinnalekinnitatud 
komponentidega 

• 2×12  pikendatud  0.1″  male  headerid  
(joodetakse PCB andurile) 

• 2×12 0.1″ female headerid (joodetakse Zumo 
kilbile) 

• 1×3  0.1″  sirge  male  header  (valikuline, 
joodetakse PCB andurile) 

• 1×3 0.1″ paremnurkne male header 
(valikuline, joodetakse PCB andurile) 

• Sinine ühendusplokk 
 

Enne peamise male headerite riba kinnijootmist, soovitame joota ühe kahest kaasasolevast 1×3 male headerist 
paneeli ääres olevasse kolme auguga ossa. See on valikuline kuid soovitatav kuna see võimaldab IR emitterite (ja 
punaste LEDide) dünaamilise kontrolli. Kontrollides millal need LEDid on sisse lülitatud, saate voolu kokku 
hoida ning muudate oma programmide vigade paranduse lihtsamaks. Kui jätate selle sammu vahele, on IR 
emitterid pidevalt sisse lülitatud kui andur on ühendatud ning Zumo on sisse lülitatud. Soovitame kasutada 
paremnurk-headeri kinnitamist nagu on näidatud alloleval joonisel, kuid sobib ka sirge 3-viigiga header, juhul 
kui teil ei ole Zumo kilbi eendile juba eelnevalt midagi joodetud mis jääks ette. Kui otsustate headeri 
installeerida, kontrollige et see ei jääks edaspidi ette anduri installeerimisele (näiteks et te ei installeeriks seda 
valele poole või nurkheaderi nurka valesse suunda).  

 
IR emitterite dünaamilise kontrolli võimaldamiseks installeerige 3-viigiga header ning kasutage kaasasolevat 
sinist ühendusplokki LEDON viigi ühendamiseks vastava digitaalse I/O viigiga. Kui kasutate Arduino Unot või 
vanemat Arduinot, kasutage ühendusplokki LEDON ühendamiseks digitaalse viigiga 2 (nii et see oleks paneeli 
äärega tasa); kui kasutate Arduino Leonardot või A-Star 32U4 Prime, kasutage ühendusplokki LEDON 
ühendamiseks analoogviigiga 4 (A4). 
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Pikendatud 2×12 male headeririba tuleks kinnitada PCB andurile, komponentide vastaskülge. Kontrollige et 
kinnitaksite jootmisega PCB külge lühemad viigid, mitte pikemad! Pange tähele, et andur kasutab vaid kahtteist 
viiki 24st; nendel viikidel mis tuleb jootmisega kinnitada, on paneeli komponentide poolel neid ümbritsevad 
rõngad. Soovi korral võite joota ka kõik 24 viiki.  

 

Zumo kilbiga ühendamine 

2×12 female header mis on kaasas peegeldusanduriga, jootke Zumo kilbi eendile, nii et see asuks eendi keskel ja 
samal tasapinnal Zumo raamiga (read 2 ja 3). Vajalik on joota 12 viiki, kuid võite joota ka kõik 24 viiki (lisainfo 
allpool).  

 

 

Jootke 2x12 female header siia 
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Kui female header on paigaldatud, saate kokkupandud anduri otse Zumo kilbile kinnitada. 

 

 
 

 
 

 
 

Viigiväljundite rida 

Zumo peegeldusanduri viigiväljundite rida saab vajaliku voolu ja I/O ühendused 12 headeri viikidelt:  

 

Peegeldusanduril on kaks nähtavat punast LEDi ning IR emitteri LEDid, seega saate kasutada 
punaseid LEDe tuvastamaks millal emitterid on sisse ja välja lülitatud. 
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Vaikimisi on määratud I/O ühendused viikidele mida muul juhul Zumo kilp ei kasutaks. Kilp kasutab iga sensori 
jaoks ühte I/O viiki (5, A2, A0, 11, A3 ja 4), ning kui lisate LEDON ühendusploki, kasutatakse ühte lisaviiki  
(A4 või 2). ZumoReflectanceSensorArray library [https://www.pololu.com/docs/ 0J57/6] seadistamiseks, et seda 
vaikimisi viigiväljundit kasutada, määrake ilma argumentideta init: 

 
reflectanceSensors.init(); 

 

 
 

Male 2×12 headeri jootmisel andurile on vajalik joota ainult need viigid mida edaspidi kasutate. Kui joodate 
kõik 24 viiki, on andur nende kaudu Zumo kilbi eendile kinnitatud, kuid algkonfiguratsiooniga neid ei kasutata.  

 

 
 

Andurite keelamine ja remappimine 

Paljud rakendused ei vaja kõiki kuute peegeldusandurit, ning võite ka vajada lisa I/O liine muuks otstarbeks 
(näiteks takistusandurid). Sel juhul võite teatud andurid keelata ning vabastada nendega seotud I/O liinid. PCB 
real on kuus paari läbivaid avasid, millest iga vastab erinevale andurile. Paaride järjekord vastab andurite 
järjekorrale. Vaadates PCB komponentide poolt, on iga paari parempoolne ava ühenduses Arduino I/O liiniga 
ning vasakpoolne ava anduriga.  PCB komponentide poolel on üks ühendus iga paari kahe ava vahel, ning selle 

 

Kui otsustate LEDON ühendusplokki mitte kasutada, kasutage QTR_NO_EMITTER_PIN 

initialiseerimisparameetrit: reflectanceSensors.init(QTR_NO_EMITTER_PIN). Vastasel juhul 
üritab programmikood emitterviiki ikkagi kasutada (A4 või 2, sõltuvalt kasutatavast Arduinost), 
ning see segaks selle viigi teie soovitud teisel viisil kasutamist.  

Uno         

(või vanem) 

Digitaal I/O viik 
 
Analoogsisend või 

digitaal I/O viik 
 

I²C viik 

5V  Uno R SDA on analoogviigi 4 (A4) duplikaat ja SCL on analoogviigi 5 (A5)  
  dublikaat. 
Vin (7.45 V)  

Leonardo SDA on digitaalviigi 2 duplikaat ja SCL on digitaalviigi 3  
Maandus   duplikaat. 

 

https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
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ühenduse saab anduri keelamiseks ja I/O liini vabastamiseks läbi lõigata. Sobiv lõikekoht on märgitud.  

 

 
 

Näiteks, kui soovite Zumot kasutada joonlaboründi lahendamiseks, saate selle teostada vaid nelja anduriga: 
kasutage kahte keskmist andurit joone järgimiseks ja kahte välimist andurit lõikepunktide leidmiseks. Kahe 
ülejäänud anduri I/O liinide vabastamiseks võite teha järgneva muudatuse:  

 

 
 

Nüüd on teil nelja anduriga rida ning analoogviigid A2 ja A3 on vabad üldkasutuseks. 
ZumoReflectanceSensorArray library programmi kasutamiseks selle uue seadistusega kasutage init käsklust 
järgmiste argumentidega: 

 
byte pins[] = {4, 11, A0, 5}; 
reflectanceSensors.init(pins, 4); 

 
Teise võimalusena võite määrata kaks ZumoReflectanceSensorArray objekti, ühe mõlemale välimisele andurile 
ja ühe kahele sisemisele andurile, mis võimaldab kasutada lihtsamat koodi kuid millega ei saa kõiki nelja andurit 
paralleelselt lugeda.  

 
Kui otsustate hiljem et soovite neid andureid taas kasutada, võite lõigatud koha taas juhtmega ühendada, või 
anduri juhtmega teisele viigile remappida. Järgnev näide on selle kohta kuidas A2 andur taas lubada ning A3 
andur remappida algse asemel A5 viigile:  

Andurisse 

Lõigake ühendus keelamiseks või remappimiseks läbi 

Zumosse 

Lõigake ühenduste keelamiseks läbi 
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ZumoReflectanceSensorArray library programmi seadistamiseks remapitud paigutusele kasutage init käsklust 
järgmiste argumentidega:  

 
byte pins[] = {4, A5, 11, A0, A2, 5}; 
reflectanceSensors.init(pins, 6); 

 
Või, kui te ei kasuta IR emitterite kontrollimiseks I/O liini:  

 
byte pins[] = {4, A5, 11, A0, A2, 5}; 
reflectanceSensors.init(pins, 6, 2000, QTR_NO_EMITTER_PIN);  // 2000 = timeout after 2 ms 

Taaslubamiseks ühendage Ühendage remappimiseks  

jumper üle lõike.  andur juhtmega teise viiki 
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3. Zumo Shield kilbi detailne kirjeldus 
3.a. Põhiomadused ja komponendid 
Zumo Shield (v1.2) kilbi diagramm: 

 

 
 

Originaal Zumo kilbi diagramm: [https://www.pololu.com/file/download/zumo-shield-v1.0-labeled- 

components.jpg?file_id=0J810] (206k jpg). 
 

Vooluallikas 

Zumo raamil on pesa nelja AA patarei jaoks. Soovitame kasutada taaslaetavaid AA NiMH patareisid 
[https://www.pololu.com/product/1003], mille nominaalpinge on 4.8 V (1.2 V patarei kohta). Võite kasutada ka 
alkaline patareisid nominaalpingega 6V. 

 
Patareiterminalide otseühendus toimub patareilaadija konnektori kaudu, mis asub kilbi tagaääres, selle kaudu 
saab Zumo patareisid laadida ilma neid raamist eemaldamata. Laadimiskonnektori vasakpoolne, positiivne viik 
on märgitud plussmärgiga (+). Laadimiseks sobib hästi näiteks iMAX-B6AC [https://www.pololu.com/product/2588] 
laadija.  

Esikülje eend (üldotstarbeline I/O) 

L3GD20H 3 

teljega 

güroskoop 

Sumisti 

DRV8835 

duaalne 

mootoridraiver 

Reset 

nupp 

LSM303D 3 teljega 
aktseleromeeter ja 

magnetomeeter 

Kollane 

kasutusLED 

Sinine ja punane vooluLED 

Laadimiskonnektor 

Voolulüliti 

Vajutusnupp 

https://www.pololu.com/file/download/zumo-shield-v1.0-labeled-components.jpg?file_id=0J810
https://www.pololu.com/file/download/zumo-shield-v1.0-labeled-components.jpg?file_id=0J810
https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/product/2588
https://www.pololu.com/product/2588
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Peale pöördkaitse läbimist ühendub patareipinge ülejäänud kilbiga läbi voolulüliti. Lülitatud patareipinge on 
määratud VBAT ning varustab mootoreid läbi DRV8835 mootoridraiveri. Sisseehitatud võimsusregulaator, 
samuti VBAT, genereerib 7.45 V Arduino varustamiseks läbi selle Vin viigi. Arduino omakorda varustab 
reguleeritud 5V ja 3.3V pingetega Zumo kilbi mootoridraivereid, sumisti vooluringi ja kompassimoodulit.  

 

 
 

 
 

LEDid 

Zumo kilbil on viis LEDi: 
 

• VooluLEDide komplektid, mõlemas üks sinine ja üks punane, mis asuvad kilbi mõlemas taganurgas.  

• Kollane LED asub kilbi paremas ääres. See on ühendatud Arduino digitaalviigiga 13, paralleelselt 
Arduino kasutusLEDiga.  

Vajutusnupud 

Zumo kilbile saab joota kaks vajutusnuppu: 
 

• Reset vajutusnupp asub kilbi vasakus ääres. See on ühenduses Arduino RESET viigiga ja selle kaudu 
saab Arduinole reseti teha.  

• Kasutusnupp asub kilbi tagaosas. See on ühenduses Arduino digitaalviigiga 12; nupuvajutus tõmbab 
viigi alla, soovitame määrata Arduino sisemise ülestõmbe lubatuks, et viik oleks nupule vajutamata 
ülaasendis. Pushbutton library programm, mis on olemas Zumo Shield libraries  
[https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programmis, muudab nupuvajutuse programmeerimise lihtsaks.  

 

Mootoridraiver 

Zumo kilbi sisseehitatud DRV8835 [https://www.pololu.com/product/2135]  duaalmootoridraiver juhib Zumo kahte 
metallist mikromootorit. Draiveri kontrollimiseks kasutatakse nelja Arduino viiki:  

 
• Digitaalviik 7 kontrollib  parempoolse mootori suunda (LOW suunab mootori edasi, HIGH tagasi).  

• Digitaalviik 8 kontrollib vasakpoolse mootori suunda. 

• Digitaalviik 9 kontrollib parempoolse mootori kiirust PWMga (Pulse Width Modulation). 

• Digitaalviik 10 kontrolliv vasakpoolse mootori kiirust PWMga. 

 
Kui Arduino on läbi USB arvutiga ühendatud, saab Arduino sealtkaudu voolu (ning kilbi voolu 
5V ja 3.3V), ka siis kui Zumo kilbi voolulüliti on välja lülitatud. See on kasuks kui soovite 
Arduino programmi testida ilma mootoreid käivitamata (kui voolulüliti on välja lülitatud, on 
mootorite vool (VBAT) välja lülitatud).  

 
Hoiatus: Arduinot Zumo kilbi kaudu käivitades ärge ühendage kunagi eraldi teist vooluallikat 
Arduino Vin viigiga ega kasutage vooluallikana kaabliühendust seinakontaktiga, see tekitaks kilbi 
vooluallika ja Arduino vooluallika vahel lühise mis võib lõplikult rikkuda nii Arduino kui ka Zumo 
kilbi.  

https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/product/2135


Pololu Zumo Shield Arduinole Kasutusjuhend © 2001–2016 Pololu Corporation 

 27 

 

 

 
 

ZumoMotors library [https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programm pakub funktsioone millega saate mootoreid 
lihtsalt kontrollida, samuti saate selle kaudu parandada eksituse, juhul kui jootsite mootorid kogemata kinni 
tagurpidi.  

 

Sumisti 

Zumo kilbil on kaasas sumisti millega saab tekitada lihtsaid helisid ja meloodiaid. Sumisti kontroll -liin on 
kilbil märgistatud: BZ.  

 
ZumoBuzzer library [https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programm kasutab heli edastamiseks PWM riistvara: 
digitaalviik 3 (OC2B) Arduino Uno või vanema Arduino puhul; digitaalviik 6 (OC4D) Arduino Leonardo 
või A-Star 32U4 Prime puhul. Vajalik jumper BZ sisendi ja sobiva Arduino väljundi ühendamiseks on 
pakendiga kaasas. Lisainfo punktis 3.c. 

 

Eendiala 

Zumo kilbi eendialale on lisaandurite ja teiste komponentide kinnitamiseks toodud mitmed I/O, voolu ja 
maanduse ühendusi. Lisainfo leiate punktis 3.b. 

 

Inertsiaalandurid 

Zumo kilbil on inertiaalandurid: 
 

• Zumo kilbil v1.2 on LSM303D 3-telg aktseleromeeter ja magnetomeeter ning L3GD20H 
3-telg güroskoop. 

• Originaal Zumo kilbil on LSM303DLHC 3-telg aktseleromeeter ja magnetomeeter.            

Lisainformatsiooni inertsiaalandurite kohta leiate punktis 3.d. 

3.b. Eendiala 
Zumo kilbi eendiala viigid on näidatud järgneval diagrammil: 

https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
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Ülaloleva diagrammi saab alla laadida PDF failina: Zumo   Shield   front   expansion   pinout 
[https://www.pololu.com/file/download/zumo_shield_front_expansion_pinout.pdf?file_id=0J592] (552k pdf). 

 
Eend muudab läbi A5 viigi ligipääsetavaks digitaalviigid 2, 4, 5 ja 11 ning analoogviigi A0. Samuti võimaldab 
see ligipääsu kahele I²C viigile (SDA ja SCL). Siiski, pidage meeles et I²C viigid ei ole sõltumatud viigid; need 
on Uno R3 vastavate analoogviikide A4 ja A5 duplikaadid, ning Leonardo ja A-Star 32U4 Prime vastavate 
digitaalviikide 2 ja 3 duplikaadid. Üldjuhul saab neid viike kasutada ainult kas I²C kommunikatsiooniks või 
üldise I/O jaoks, mitte mõlemaks. Lisaks kasutatakse A1 viiki patarei pinge monitoorimiseks kui installeerite 
patarei monitooringujumperi.  

 
Pidage meeles et ainult esimese kolme rea komponendid ja konnektorid võivad ulatuda kilbist allapoole; neljas 
rida katab raami ning sobib vaid kilbi pealsetele komponentidele.  

 
Kui kasutate Arduino Uno R2 või vanemat Arduinot, millel puuduvad eraldi I²C viigid, siis Zumo kilbi SDA ja 
SCL viigid millegagi ei ühenda. Nende viikidega I²C seadme kasutamiseks võite ühendada SDA viigiga A4 ja 
SCL viigiga A5. Lisainformatsiooni I²C liinide ja jumperite ning nende ühendamise kohta leiate punktist 3.c. 

 

 
 

3.c. Jumperi seaded 
Zumo kilbil on mitmed jumperid mille kaudu saate muuta viisi kuidas see on Arduinoga ühendatud:  

 
Sõltuvalt Arduino mudelist kasutatakse sumisti kontrollimiseks digitaalviiki 3 või 6, kui 
installeerite sumisti kontrolljumperi. Kui kasutate Unot, on I/O üldkasutuseks vaba viik 6. Kui 
kasutate Leonardot või A-Stari, on vaba viik 3, juhul kui te ei kasuta I²C. Need viigid ei ole 
eendiosa kaudu ligipääsetavad, kuid neid saab kasutada kilbi teiste osade kaudu. Lisaks saab 
kasutusliidesena lisakomponentidele kasutada ka digitaalviiki 12, juhul kui see on vaba (eriti kui 
te ei kasuta kilbi üld-vajutusnuppu). Viik 12 on täiesti vaba kui vajutusnupp on vaikeasendis 
(mitte alla vajutatud),  ning alla tõmmatud läbi 1k resistori kui nupp on alla vajutatud.  

5V 
 
 
Vin (7.45V) 
 
Maandus 

Uno R3 SDA on analoogviigi 4 (A4) duplikaat ja SCL on analoogviigi 5 
(A5) duplikaat.  
 
Leonardo SDA on digitaalviigi 2 duplikaat ja SCL on digitaalviigi 3 

duplikaat.  

Digitaalne I/O viik 
 
Analoogsisend või 
digitaalne I/O viik 
 
I²C viik 

https://www.pololu.com/file/download/zumo_shield_front_expansion_pinout.pdf?file_id=0J592
https://www.pololu.com/file/download/zumo_shield_front_expansion_pinout.pdf?file_id=0J592
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• Patareitaseme jumper ühendab Arduino analoogviigi 1 pingejagaja ringiga mille kaudu saate jälgida 
Zumo patarei pinget. See jumper on vaikimisi seadena välja lülitatud, sisse lülitamiseks jootke kahe ava 
vahele lühike ühendustraat.  

 
Jagajast väljub pinge mis on võrdne kahe kolmandikuga patareipingest, see väärtus on alati turvaliselt väiksem 
kui Arduino maksimaalne 5V analoogsisendpinge. Näiteks, kui patareipinge on 4.8V, on analoogviigi 1 tase 
3.2V. Kasutades Arduino analogRead() funktsiooni loetakse 5V väärtuseks 1023, 3.2 V väärtuseks 655. 
Väärtuse tagasiarvutamiseks tegelikuks patareipingeks korrutage see number 5000 mV×3/2 ning jagage 1023ga: 

 
unsigned int batteryVoltage = analogRead(1) * 5000L * 3/2 / 1023; 

 
• Sumisti kontrolljumper ühendab ühe Arduino PWM väljunditest Zumo kilbi sumistiga. See jumper on 
vaikimisi seadena välja lülitatud nii Zumo roboti kokkupandud kui ka komplektversioonis; sumisti 
kasutamiseks peate selle ühendama. 

 
Kui teil on Arduino Uno või vanem Arduino (ATmega328P või ATmega168 mikrokontrolleriga), ühendage 
jumperiga kaks ava märgistusegs 328P, et ühendada BZ viik digitaalviigiga 3. Kui teil on A-Star 32U4 Prime 
või Arduino Leonardo, ühendage jumperiga kaks ava märgistusega 32U4, et ühendada BZ viik digitaalviigiga 
6. Need ühendused on vajalikud sumisti ühendamiseks vastavate mikrokontrolleritega ning ZumoBuzzer 
library [https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programmi kasutamiseks. Lisainformatsiooni sumisti kohta leiate 
punktis 3.a. 

Kompassi I²C jumperid 

Sumisti kontrolljumper 

Patareitaseme jumper 

https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
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• Kompassi/güroskoobi I²C jumperid ühendavad Zumo kilbi inertsiaalandurite I²C kella (SCL) ja 
andmete (SDA) liinid Arduino SCL ja SDA viikidega. Need jumperid on vaikimisi seadena sisse lülitatud, 
välja lülitamiseks lõigake paarisavade vahelised ühendused läbi.  

 
Seadmel Arduino Uno R3, on SCL ja SDA vastavalt analoogviikide 5 ja 4 duplikaadid. Seadmel A-Star ja 
Arduino Leonardo, on SCL ja SDA vastavalt digitaalviikide 3 ja 2 duplikaadid. Kasutades kilbi I²C andureid, 
takistab see nende viikide teistel otstarbel kasutamist, ning I²C ülestõmberesistorid mõjutavad nende viikide 
lugemeid ka siis kui kompassi aktiivselt ei kasutata: niisiis on vajalik inertsiaalandurite ja ülestõmbe 
jumperiühendused läbi lõigata kui soovite SCL ja SDA viike muul eesmärgil kasutada.  

 
Pange tähele et SCL ja SDA viike ei ole Uno R3-est vanematel versioonidel, sel juhul peate Zumo kilbiga 
kompassi kasutamiseks ühendama SCL analoogviigiga 5 ning SDA analoogviigiga manuaalselt. Mugavaim on 
seda teha eendialal, kus need viigid asuvad lähestikku, nagu näidatud ülaloleval joonisel, asukoht on märgitud 
helesiniste ruudukestega.  

 
Lisainformatsiooni inertsiaalandurite kohta leiate punktis 3.d. 

 

 
 

3.d. Inertsiaalandurid (aktseleromeeter, magnetomeeter ja güroskoop) 
Ülevaade 

Zumo kilbil on inertsiaalandurid, mida saab kasutada lisarakenduste jaoks, näiteks Zumo kilbi iseseisval  
kokkupõrketuvastusel ja suuna määramisel. 

 
Kõikidel Zumo kilbi versioonidel on olemas kompassimoodul, mis koosneb 3-telg aktseleromeetrist ning 3-telg 
magnetomeetrist ühes komplektis koos I²C liidesega. See on LSM303D [https://www.pololu.com/product/2127] kiip 
kilbi v1.2 puhul ja originaal-Zumo kilbi puhul kiip LSM303DLHC [https://www.pololu.com/product/2124]. 

 
Zumo kilbi v1.2 versioonil on lisaks samas komplektis ka I²C ühenduses L3GD20H 
[https://www.pololu.com/product/2129] 3-telg güroskoop. 

 
Soovitame andurite tööpõhimõtete ja kasutamisega eelnevalt hoolikalt tutvuda, informatsiooni leiate:   
LSM303D datasheet [https://www.pololu.com/file/download/ LSM303D.pdf?file_id=0J703] (1MB pdf), L3GD20H 
datasheet [https://www.pololu.com/file/download/ L3GD20H.pdf?file_id=0J731] (3MB pdf), ning/või LSM303DLHC 
datasheet [https://www.pololu.com/file/download/ LSM303DLHC.pdf?file_id=0J564] (629k pdf). 

 

Andurite kasutamine 

Kilpi sisseehitatud tasememuundur võimaldab inertsiaalanduritel, mis töötavad 3.3 V, olla ühenduses Arduino 
5V viikidega. Andurid, tasememuundurid ja I²C ülestõmbe resistorid on vaikimisi seadetes ühendatud Zumo  

 
Juhtmeühenduse loomise asemel võite joota sumisti jumperi avadesse 1×3 male headeri, mille 
kaudu saate sumisti ühendamiseks kasutada ühendusplokki (märkus: kui teil on Zumo roboti 
kokkupandud versioon, on header juba installeeritud, kuid ühendusplokk tuleb paigaldada 
sobivasse kohta, vastavalt kasutatavale Arduino mudelile). Ka võite kasutada male headereid ja 
ühendusplokke patareitaseme jumperi ja kompassi jumperite jaoks kui kasutate Arduino Unot 
millel on SMD (surface mount) mikrokontroller, Arduino Leonardot, või A-Star 32U4 Prime. 
Kui kasutate Arduinot koos DIP (through-hole) mikrokontrolleriga, ei ole piisavalt vaba ruumi, et 
kasutada patareitaseme male headeritele ja kompassi I²C jumpereid.  

https://www.pololu.com/product/2127
https://www.pololu.com/product/2127
https://www.pololu.com/product/2124
https://www.pololu.com/product/2129
https://www.pololu.com/product/2129
https://www.pololu.com/file/download/LSM303D.pdf?file_id=0J703
https://www.pololu.com/file/download/LSM303D.pdf?file_id=0J703
https://www.pololu.com/file/download/L3GD20H.pdf?file_id=0J731
https://www.pololu.com/file/download/L3GD20H.pdf?file_id=0J731
https://www.pololu.com/file/download/L3GD20H.pdf?file_id=0J731
https://www.pololu.com/file/download/LSM303DLHC.pdf?file_id=0J564
https://www.pololu.com/file/download/LSM303DLHC.pdf?file_id=0J564
https://www.pololu.com/file/download/LSM303DLHC.pdf?file_id=0J564
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kilbi SCL ning SDA viikidega, kuid nende ühendused võib vajadusel läbi lõigata et antud viike muul eesmärgil 
kasutada. Vajalik on kilbil lisaühenduste loomine, kui soovite kasutada kompassi vanema Arduino seadmega 
millel puuduvad eraldi SCL ja SDA viigid; lisainformatsiooni kompassi ühenduste kohta leiate punktis 3.c. 

 
Andurite kasutamist hõlbustavad LSM303 Arduino library [https://github.com/pololu/lsm303-arduino] ning L3G 

Arduino library [https://github.com/pololu/l3g-arduino] programmid. Magnetomeetri kasutamise näidisprojekt:  
[https://www.pololu.com/docs/0J57/7.f]. 

 
Lisaks võimaldab Zumo kilbi v1.2 versiooni aktseleromeetri, magnetomeetri ja güroskoobi kombinatsioon 
kasutada inertsiaalmõõteüksust (IMU); anduri IC-d on samad nagu seadmel MinIMU-9 v3 
[https://www.pololu.com/product/2468], nii et Arduino tarkvara mis on loodud MinIMU-9 jaoks (nagu näiteks AHRS  
[https://github.com/pololu/minimu-9-ahrs-arduino]) saab kasutada ka Arduinoga kontrollitava Zumo roboti jaoks millel 
on v1.2 kilp.  

 

Märkused magnetomeetri kohta 

Pidage meeles et LSM303 magnetomeetrit mõjutab mootorite ja sumisti töösoleku ajal nende vool, samuti 
patareide metall, ning lugemeid mõjutavad ka Zumot ümbritseva keskkonna magnetilised mõjud (näiteks 
betoonpõranda armatuur). Seetõttu on Zumo suunda magnetomeetri andmete kaudu raske väga täpselt määrata. 
Siiski on magnetomeeter kasulik suhtelise suunamuutuse tuvastamisel; näiteks, kui magnetilised andmed on 
ümbritsevale keskkonnale vastavaks määratud, võib neid kasutada Zumo pööramisel vasakule või paremale 
kindla nurga all, selle asemel et määrata ajaline väärtus millal mootorid vastava pöörde peaksid sooritama.  

 

 

 

Testimisel leiti et patareid ja mootorid ning mootorite vool mõjutavad magnetomeetri z telge 
palju tugevamalt kui selle x ja y telgi; nii et kasulik oleks eirata z lugemit. Suuna tuvastamisel 
on üldjuhul võimalik saada piisavalt korrektsed andmed kasutades ainult magnetomeetri x ja y 
lugemit. Lisaks võib olla vajalik magnetomeetri tundlikkuse vähendamine; kui magnetomeeter 
tagastab väärtuse -4096, näitab see et tundlikkusvahemik on määratud konkreetsele keskkonnale 
liiga kitsaks.  

https://github.com/pololu/lsm303-arduino
https://github.com/pololu/l3g-arduino
https://github.com/pololu/l3g-arduino
https://github.com/pololu/l3g-arduino
https://www.pololu.com/docs/0J57/7.f
https://www.pololu.com/docs/0J57/7.f
https://www.pololu.com/product/2468
https://www.pololu.com/product/2468
https://github.com/pololu/minimu-9-ahrs-arduino
https://github.com/pololu/minimu-9-ahrs-arduino
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4. Skeemdiagrammid 
Skeemdiagrammid Zumo kilbile on PDF formaadis alla laetavad:  

 
• v1.2 Zumo Shield skeemdiagrammid [https://www.pololu.com/file/download/zumo-shield- 

v1_2-schematic.pdf?file_id=0J779] (449k pdf) 

• Original Zumo Shield skeemdiagrammid [https://www.pololu.com/file/download/ 

zumo_shield_schematic.pdf?file_id=0J591] (121k pdf) 

https://www.pololu.com/file/download/zumo-shield-v1_2-schematic.pdf?file_id=0J779
https://www.pololu.com/file/download/zumo-shield-v1_2-schematic.pdf?file_id=0J779
https://www.pololu.com/file/download/zumo_shield_schematic.pdf?file_id=0J591
https://www.pololu.com/file/download/zumo_shield_schematic.pdf?file_id=0J591
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5. Arduino viikide kirjeldus 
Digitaal- 

viigid
    

Zumo kilbi funktsioon      Kirjeldus/ alternatiivfunktsioonid 
 

0 digitaalne I/O RX programmeerimiseks ja jadakommunikatsiooniks: Uno ja vanemad Arduinod 

1 digitaalne I/O TX programmeerimiseks ja jadakommunikatsiooniks: Uno ja vanemad Arduinod 

2 digitaalne I/O (eendil) I²C SDA seadmetele Leonardo ja A-Star 32U4 Prime 
 

3 
digitaalne I/O 

valikuline sumisti kontroll-liini jumper: Uno ja vanemad Arduinod 
I²C SCL seadmetele Leonardo ja A-Star 32U4 Prime 

4 digitaalne I/O (eendil) 

5 digitaalne I/O (eendil) 

6 digitaalne I/O valikuline sumisti kontroll-liini jumper: Leonardo ja A-Star 32U4 Prime 

7 parempoolse mootori suuna kontroll-liin 

8 vasakpoolse mootori suuna kontroll-liin 

9 parempoolse mootori PWM kontroll-liin 

10 vasakpoolse mootori PWM kontroll-liin 

11 digitaalne I/O (eendil) 

12 digitaalne I/O kasutaja vajutusnupp 

13 digitaalne I/O kollane kasutusLED 

 
Analoog- 
viigid             Zumo kilbi funktsioon                                Kirjeldus/ alternatiivfunktsioonid 

 

A0 analoogsisend ja digitaalne I/O (eendil) 

A1 analoogsisend ja digitaalne I/O (eendil)     valikuline jumper patareitaseme pinge jagajale 

A2 analoogsisend ja digitaalne I/O (eendil) 

A3 analoogsisend ja digitaalne I/O (eendil) 

A4 analoogsisend ja digitaalne I/O (eendil)     I²C SD: Uno ja vanemad Arduinod    

A5 analoogsisend ja digitaalne I/O (eendil)     I²C SCL: Uno ja vanemad Arduinod 
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6. Arduino Zumo Shield Libraries programmid 
Zumo Shield Libraries muudab Arduino programmeerimise Zumo kasutamiseks lihtsaks. Library programmi ja 
installeerimisjuhendid leiate libraries’ github lehelt [https://github.com/ pololu/zumo-shield]. 

 
Kui programm on installeeritud, soovitame kasutamise harjutamiseks kasutada õppefaile mille leiate valikust: 
File > Examples > (library nimetus). Lisaks leiate detailsed üldnäited valikust: File > Examples > 
ZumoExamples; Section 7. 

 
Zumo Shield Libraries programm koosneb:  

 

Zumo mootorid 

ZumoMotors Library sisaldab kiiruse (ja suuna) kontrollimise funktsioone PWM-põhise Zumo kahele mootorile 
millel on DRV8835 duaalne mootoridraiver. Arduinod millel on ATmega328P, ATmega168, ja ATmega32U4 
mikrokontrollerid (sealhulgas A-Star 32U4 Prime, Arduino Leonardo, Arduino Uno, ning enamus vanemaid 
Arduinosid), kasutavad mootori kontrollfunktsioonideks riistvara PWM väljundeid seadest Timer1, et 
genereerida  võnkelaiuse modulatsiooni sagedusel 20 kHz (lisainfo mootoridraiverite ja ühenduste kohta leiate 
punktist 3). 

 
Kui kinnitasite Zumo kilbile mootori kogemata tagurpidi (vastupidiselt näidatule kokkupanekujuhendis 
[https://www.pololu.com/docs/0J57/2.b]), kasutage flipLeftMotor(true) ja/või flipRightMotor(true) käsklust 
mootorite ja koodi kooskõlastamiseks.  

 

Sumisti 

ZumoBuzzer Library sisaldab Zumo kilbi sumisti funktsioone mille kaudu saab esitada erinevaid helisid: 
lihtsatest piiksudest komplekstoonideni (sumisti kohta leiate lisainformatsiooni punktis 3 ning sumisti 
kontrolljumperite seadete kohta punktis 3.c). 

 
ZumoBuzzer library on täielikult ühilduv OrangutanBuzzer [https://www.pololu.com/docs/0J18/3] funktsioonidega 

Pololu AVR C/C++ Library [https://www.pololu.com/docs/0J20] programmis, nii et kõik OrangutanBuzzer 

funktsioonile kirjutatud meloodiad töötavad ka ZumoBuzzer funktsioonidega.  
 

Vajutusnupp 

Pushbutton Library sisaldab funktsioone nupuvajutuste tuvastamiseks. Kuigi programm on mõeldud 
digitaalviigiga 12 ühendatud Zumo vajutusnupule, saab seda kasutada ka üldprogrammina Arduinoga ühendatud 
erinevat tüüpi nuppude ja lülitite jaoks, seda ka ilma Zumo kilbita. 

 

Peegeldusandur 

Programm sisaldab funktsioone peegeldusväärtuste tuvastamiseks: Zumo reflectance sensor array 
[https://www.pololu.com/product/1419]. Lisainformatsiooni peegeldusanduri kohta leiate punktist 2.c. 

 
Käesolev Library programm sõltub QTRSensors Library programmist. ZumoReflectanceSensorArray on 
QTRSensorsRC alaprogramm. QTRSensorsRC funktsioone saab kasutada ka ZumoReflectanceSensorArray 
osaga, lisainformatsiooni leiate: Arduino Library for the Pololu QTR Reflectance Sensors dokumendist 
[https://www.pololu.com/docs/0J19]. 

https://github.com/pololu/zumo-shield
https://github.com/pololu/zumo-shield
https://www.pololu.com/docs/0J57/2.b
https://www.pololu.com/docs/0J57/2.b
https://www.pololu.com/docs/0J18/3
https://www.pololu.com/docs/0J20
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/docs/0J19
https://www.pololu.com/docs/0J19
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QTR andurid 

Library programmi leiate: qtr-sensors-arduino repository [https://github.com/pololu/qtr-sensors- arduino], mis on 
üldprogramm kasutajaliidesele Pololu QTR reflectance sensors [https://www.pololu.com/category/ 123/pololu-qtr-

reflectance-sensors]. Zumo reflectance sensor array [https://www.pololu.com/product/1419] on sama kasutajaliidesega 
nagu QTR RC peegeldusandurid. 

https://github.com/pololu/qtr-sensors-arduino
https://github.com/pololu/qtr-sensors-arduino
https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr-reflectance-sensors
https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr-reflectance-sensors
https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr-reflectance-sensors
https://www.pololu.com/product/1419
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7. Näidisprojektid 
Näidisprojektid demonstreerivad kuidas Arduino poolt kontrollitud Zumot programmeerida keerulisemate ja 
huvitavamate ülesannete jaoks. Failid näidetega asuvad allalaaditavas Zumo Shield Arduino Libraries 
[https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programmis. Kui olete selle installeerinud, leiate näited Arduino keskkonna 
valikust: File > Examples > ZumoExamples. 

 

7.a. RC Zumo 
Ühendades RC vastuvõtja ning käivitades näidisprogrammi saate muuta Zumo raadio teel kontrollitavaks 
liikuriks. Kui olete Zumo Shield Arduino Libraries [https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programmi installeerinud, 
leiate faili Arduinost, valides: File > Examples > ZumoExamples > RCControl. 

 

 
 

Zumo robot koos lisatud RC  
vastuvõtjaga 

 

 

Lihtsaks vastuvõtja Zumo kilbile kinnitamiseks jootke kaks 1×3 male header riba 
[https://www.pololu.com/product/966] allnäidatud diagrammil osutatud asukohta, seejärel ühendage standartsete servo 
kaablite paar [https://www.pololu.com/category/112/servo-cables] vastuvõtja ja Zumo kilbi vahele (kui kasutataval 
vastuvõtjal on eraldi vooluallikas, ühendage selle ja Zumo vahele ainult signaali ja maanduse kaablid). 

https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/product/966
https://www.pololu.com/product/966
https://www.pololu.com/category/112/servo-cables
https://www.pololu.com/category/112/servo-cables
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RC vastuvõtja ja Zumo kilbi ühendusdiagramm 

 

 
Programm kasutab saatja signaalide lugemiseks Arduino PulseIn libraryt [http://arduino.cc/en/Reference/PulseIn]. 
Vaikimisi seadetega eeldab programm et ühendused on loodud nagu diagrammil näidatud, vastavalt viikidega 4 
ja 5.  Kahe kanali signaalidega tuvastatakse mõlema mootori kiirus, võimaldades suuremat kontrolli.  

 

7.b. Lihtne piiretuvastav sumo robot 
Lisades Zumole andureid, võimaldate sellel ümbrust tuvastada ja reageerida seda ümbritsevale keskkonnale. 
Sumo võistlusel, kus kaks robotit üritavad teineteist ümbritsevast ringist välja lükata, on oluline et robot suudaks 
ümbritseva ringi tuvastada ja vältida sellest väljumist. Kuna standartsed robotsumo ringid on musta värvi, seda 

ümbritseva valge piirdega, on väga kasulikud infrapuna-peegeldusandurid, näiteks tootja QTR sensors 
[https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr- reflectance-sensors]. Zumo Reflectance Sensor Array 
[https://www.pololu.com/product/ 1419] sisaldab mugavaks kasutuseks kuut sellist andurit ühes moodulis, mida on 
lihtne kinnitada Zumo kilbi eendiheaderile (märkus: eelnevalt kokkupandud Zumo roboti versioonil 
[https://www.pololu.com/product/ 2510] on see anduritemoodul juba installeeritud). 

Märkus: kui RC vastuvõtjal on 
eraldi vooluallikas, ärge 
ühendage sellega Zumo 5V 
(punane) ühendust.   

http://arduino.cc/en/Reference/PulseIn
https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr-reflectance-sensors
https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr-reflectance-sensors
https://www.pololu.com/category/123/pololu-qtr-reflectance-sensors
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/product/2510
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Zumo roboti ja Parallax SumoBot 

võitlus. 

 

 
Zumo roboti Zumo peegeldusandur,   
                      altvaade. 

 
 

Käesolev näide demonstreerib, kuidas programmeerida Arduinoga kontrollitavat Zumot, millel on 
peegeldusandur, nii et see liiguks ringi ja püsiks sumo ringi piirides. Pange tähele et see kasutab ainult rea kahte 
välimist andurit, mis on piirituvastuseks piisavad. Kui Zumo Shield Arduino Libraries 
[https://www.pololu.com/docs/ 0J57/6] on installeeritud, leiate programmeerimisfaili Arduino valikust: File > 
Examples > ZumoExamples > BorderDetect. 

 
Oma isikliku Zumo parimaks tööks peate võibolla sisse viima mõningaid muudatusi: 

 
• Kui üks või mõlemad mootorid on kinnitatud tagurpidi, eemaldage nende suuna korrigeerimiseks 
ridade 48 ja/või 49 kommentaarid.  

• Kohandage kiirust ja kestust ridades 13-17. Üldjuhul peaks madalam kiirus ja lühem kestus sobima 
paremini kiirematele mootoritele, ning suurem kiirus ja pikem kestus aeglasematele mootoritele. Vaikimisi 
määratud väärtused sobivad hästi Zumole mis kasutab 75:1 HP mootoreid 
[https://www.pololu.com/product/2361]. 

• Lõpetuseks, kasutatud andurilugemi väärtuse künnist valge ja musta pinna eristamiseks, määratud reas 10, 
on võimalik vajadusel muuta vastavalt keskkonnale.  

 
Laadige programm Zumoga ühendatud Arduinosse, asetage Zumo sumo ringi (või sarnasele suurele tumedale 
pinnale millel on hele äär), ning vajutage kasutaja vajutusnuppu. Olge valmis Zumo kinnipüüdmiseks juhul kui 
see siiski ringist väljub. Kui kõik töötab korrektselt, edastab Zumo sumistiga stardiloendusheli ning liigub 
seejärel edasi kuni tuvastab ringi ääre; seejärel peaks see taganema, pöörduma ning teekonda jätkama. Kui seda 
ei juhtu, kontrollige sisestatud parameetreid. Mõned nõuanded veaotsinguks:  

 
• Kui Zumo ületab ringi ääre, proovige vähendada FORWARD_SPEED (eriti kui seade liigub väga kiiresti), 
või vähendada QTR_THRESHOLD väärtust. 

• Kui Zumo peatub piiril kuid keerab enne edasiliikumist liiga vähe või liiga palju, kohandage väärtust 
TURN_SPEED ja/või TURN_DURATION. 
• Kui sumisti ei esita heli, kontrollige et buzzer control jumper [https://www.pololu.com/docs/0J57/3.c] seaded 
oleksid Arduinole korrektselt määratud. 

 
Võime ringi sees ringi liikuda on Zumole piisav et sumorobotina võistelda, kuid lisavõimalustega robot võib olla 
võimeline oma oponendi tuvastamiseks ja otse selle poole liikumiseks. Järgmise sammuna võite kaaluda selleks  

https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/product/2361
https://www.pololu.com/product/2361
https://www.pololu.com/docs/0J57/3.c
https://www.pololu.com/docs/0J57/3.c
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rohkemate andurite, nagu näiteks range finders [https://www.pololu.com/category/79/sharp- distance-sensors] lisamist, 

et võimaldada Zumol oponent ise leida, selle asemel et kontakti loomisel juhusele või heale õnnele lootma jääda. 
 

7.c. Kokkupõrketuvastusega sumo robot  
Käesolev näide laieneb lihtsa piire tuvastava sumo roboti näitele [https://www.pololu.com/docs/0J57/7.b] mida 
kirjeldati eelmises osas. Kokkupõrgete tuvastamiseks kasutatakse Zumo kilbi LSM303 3-telg kompassimooduli 
aktseleromeetrit  (kirjeldus punktis 3.d). Kasutades installeeritud Zumo Shield Arduino Libraries 
[https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programmi, saate Arduinos avada vastava faili valikus File > Examples 
> ZumoExamples > SumoCollisionDetect. Vajalik on ka installeeritud LSM303 library [https://github.com/ 

pololu/lsm303-arduino] programm.  

 
Programm kasutab LSM303 mõõdetud kiirenduse X ja Y komponente, et määrata millal seade on võistleva sumo 
robotiga kontakti saavutanud. Kui kontakt on tuvastatud, kiirendab Zumo, mis peaks võimaldama oponendi 
lihtsamalt ringist välja lükata, või siis ebasobiva nurga all kokkupõrke (tagumine või küljeosa) puhul vastasest 
eemalduda. Lisainformatsiooni ja kommentaarid programmi töö kohta leiate: SumoCollisionDetect.ino. 

 

7.d. Joone järgimine 
Näidisprogramm demonstreerib kuidas Zumo, millel on reflectance sensor array [https://www.pololu.com/product/ 

1419], saab programmeerida jooni järgima. Installeeritud Zumo Shield Arduino Libraries 
[https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programmiga saab Arduinos faili avada valides: File > Examples > 
ZumoExamples > LineFollower. 

 
See joonejärgimisrakendus on väga sarnane joonejärgimisnäitele 3pi robot [https://www.pololu.com/product/975] 
kohta ning kontseptsioon ja strateegiad on lahti seletatud 3pi roboti kasutusjuhendis 
[https://www.pololu.com/docs/0J21] punktis 7. 

 

7.e. Labürindilahendaja 
Näidisprogramm demonstreerib kuidas Zumo, millel on reflectance sensor array [https://www.pololu.com/product/ 

1419], saab programmeerida joonlabürinti läbima. Kasutades installeeritud Zumo Shield Arduino Libraries 
[https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programmi, saate Arduinos avada faili, valides: File > Examples 
> ZumoExamples > MazeSolver. 

 
See labürindilahendaja rakendus on väga sarnane labürindilahendusnäitele 3pi robot 
[https://www.pololu.com/product/975] kohta ning kontseptsioon ja strateegiad on lahti seletatud 3pi roboti 
kasutusjuhendis [https://www.pololu.com/docs/0J21] punktis 8. 

 

7.f. Kompassi kasutamine 
Näidisprogramm demonstreerib Zumo kilbi LSM303 3-telg kompassimooduli (kirjeldus punktis 3.d) 
magnetomeetri kasutamist, abistamaks Zumol koordineerida 90-kraadiseid pöördeid ja sõita ruudukujuliselt. 
Kasutades installeeritud Zumo Shield Arduino Libraries [https://www.pololu.com/docs/0J57/6] programmi, saate 
Arduinos avada faili, valides: File > Examples > ZumoExamples > Compass. Näite jaoks on vajalik ka 
installeeritud LSM303 library [https://github.com/pololu/lsm303-arduino] programm.  

 
Kuna patareid, mootorid ja mootorite vool mõjutab magnetomeetri z telge palju tugevamini kui x ja y telge, 
kalkuleerib käesolev programm Zumo orientatsiooni kasutades ainult magnetomeetri x ja y lugemeid, eeldades et 
robot asub alaliselt tasapinnal. Vältimaks väliste, lokaalselt muutuvate magnetväljade (tekitajaks näiteks  

https://www.pololu.com/category/79/sharp-distance-sensors
https://www.pololu.com/category/79/sharp-distance-sensors
https://www.pololu.com/docs/0J57/7.b
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://github.com/pololu/lsm303-arduino
https://github.com/pololu/lsm303-arduino
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/product/975
https://www.pololu.com/product/975
https://www.pololu.com/docs/0J21
https://www.pololu.com/docs/0J21
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/product/1419
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
https://www.pololu.com/product/975
https://www.pololu.com/product/975
https://www.pololu.com/docs/0J21
https://www.pololu.com/docs/0J21
https://www.pololu.com/docs/0J57/6
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betoonpõranda armatuur) poolt Zumo navigatsiooni liigset segamist, mõõdab programm enne iga pööret 
magnetilist suunda, seejärel pöörab vastavalt lugemile 90 kraadi võrra.  
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8. Servo kontrollimine 
Peatükk kirjeldab RC servo [https://www.pololu.com/category/23/rc-servos] kontrollimist, kasutades selleks Arduino 
Unot, Arduino Leonardot, või A-Star 32U4 Prime mis on ühendatud Zumo kilbiga. Arduino IDE sisaldab 
Servo [http://arduino.cc/en/Reference/Servo] library programmi mis genereerib RC servo kontrollimiseks vajalikud 
võnked. Kuna servo programm on konfliktis ZumoMotors libraryga (mõlemad vajavad tööks Timer 1), vajab 
servo kontrolli töölepanek mõningaid seadistusi.  

 
Lisainformatsiooni servo kontrollimisest Arduino Unoga leiate punktist 8.a, servo kontrollimiseks Arduino 
Leonardo või A-Star 32U4 Primega,  punktist 8.b. 

 

8.a. Servo kontrollimine Arduino Unoga 
Allolev Arduino Uno koodi näidis näitab kuidas kontrollida ühte servot kasutades Timer 2. Kuna see kasutab 
Timer 1 asemel Timer 2, ei sega see kood ZumoMotors library tööd, kuid see takistab ZumoBuzzer library tööd, 
nii et te ei saa seda sumistiga samaaegselt kasutada. Võite koodi integreerida mootorit juhtiva koodiga.  

 
/** Arduino Uno Timer 2 Servo Example 
Näidiskood Arduino Unole näitab kuidas kasutada ühe servo 
kontrollimiseks ATmega328P Timer 2. Kasulik kui te ei saa kasutada 
Arduino IDE Servo library programmi. Näiteks, ZumoMotors library 
kasutab sama taimerit mis Servo library (Timer 1), nii et tekib 
konflikt.  

 

Allolev SERVO_PIN macro määrab servo väljundi viigi. See viik 
peab olema ühendatud servo signaali sisendliiniga. Arduino GND 
peab olema ühendatud servo maandusviigiga. Servo maanduse ja 
vooluviigid peavad olema ühendatud vastava vooluallikaga.  
*/ 

// Rida määrab millist viiki kasutatakse signaali saatmiseks  
// servosse. Muudetav. 
#define SERVO_PIN 11 

// Aeg viimasest tõusuäärest üksustes 0.5us.                        
uint16_t volatile servoTime = 0; 

 

// Soovitav võnkelaius üksustes 0.5us.                    
uint16_t volatile servoHighTime = 3000; 

 

// Tõene kui servo viik on olekus high.                   
boolean volatile servoHigh = false; 

 

void setup() 
{ 

servoInit(); 
} 

void loop() 
{ 

servoSetPosition(1000);  // Send 1000us pulses. 
delay(1000); 
servoSetPosition(2000);  // Send 2000us pulses. 
delay(1000); 

} 

// See ISR käivitub kui Timer 2 jõuab OCR2A ning resetib. 
// Selles ISR, määrake OCR2A ajakava järgmise 
// katkestuse ajaks. 
// Üldjuhul määrake OCR2A väärtus 255 nii et kui toimub 
// katkestus iga 128 us, kuid kaks esimest katkestusintervalli 
// peale tõusuäärt on väiksemad, mis võimaldab  saavutada  
// soovitud võnkelaiuse.    
ISR(TIMER2_COMPA_vect) 
{ 

https://www.pololu.com/category/23/rc-servos
http://arduino.cc/en/Reference/Servo
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// Kulunud aeg viimasest katkestusest on OCR2A + 1 
// kuna taimeri väärtus võrdub enne 0 minemist OCR2A.    
servoTime += OCR2A + 1; 

 

static uint16_t highTimeCopy = 3000; 
static uint8_t interruptCount = 0; 

 

if(servoHigh) 
{ 
if(++interruptCount == 2) 
{ 
OCR2A = 255; 

} 

// Servo viik olekus high. 
// Kontroll kas on aeg langevaks ääreks. 
// Märkus: võib kasutada  == asemel >=. 
if(servoTime >= highTimeCopy) 
{ 
// Viik on olnud kõrgel piisavalt kaua, määrake langemine. 
digitalWrite(SERVO_PIN, LOW); 
servoHigh = false; 
interruptCount = 0; 

} 
} 
else 
{ 
// Servo viik olekus low. 

if(servoTime >= 40000) 
{ 
// Perioodi (20ms) lõpp, 
// määrake tõusev äär.   
highTimeCopy = servoHighTime; 
digitalWrite(SERVO_PIN, HIGH); 
servoHigh = true; 
servoTime = 0; 
interruptCount = 0; 
OCR2A = ((highTimeCopy % 256) + 256)/2 - 1; 

} 
} 

} 

void servoInit() 
{ 

digitalWrite(SERVO_PIN, LOW); 
pinMode(SERVO_PIN, OUTPUT); 

 

// Lülitage sisse CTC reziim. Taimer 2 loendab üles OCR2A, seejärel 
// reset 0 ning katkestus.           
TCCR2A = (1 << WGM21); 
// Määrake 1:8 mõõdik. See annab 0.5us resolutsiooni. 
TCCR2B = (1 << CS21); 

 

// Määrake taimer.                         
TCNT2 = 0; 
OCR2A = 255; 

TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // Lubage taimer võrdluskatkestus.             
sei(); // Lubage katkestused. 

} 

void servoSetPosition(uint16_t highTimeMicroseconds) 
{ 

TIMSK2 &= ~(1 << OCIE2A); // keelake taimer võrdluskatkestus.                  
servoHighTime = highTimeMicroseconds * 2; 
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // lubage taimer võrdluskatkestus. 

} 
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8.b. Servo kontrollimine Arduino Leonardo või A-Star 32U4 Primega 
Servo library programmi, mis on kaasas Arduino IDE-ga, on võimalik muuta, et kasutada Arduino Leonardo 
või A-Star 32U4 Prime puhul Timer 1 asemel Timer 3. Muudetud Servo library ei sega ZumoMotors library 
kasutamist, muutes võimalikuks servode ja mootorite samaaegse kontrollimise.  

 

 
 

1. Avage Arduino IDE’s Servo library programm ning leidke ServoTimers.h fail. IDE 1.6.x versioonil 
leiate faili: libraries/Servo/src/avr/ ServoTimers.h. Kui kasutate Mac OS X, tehke Arduino IDE ikoonil 
paremklikk ning valige failide nägemiseks “Show Package Contents”. 

2. Avage ServoTimers.h text editoriga. 

3. Leidke ServoTimers.h järgnevad koodiread: 

#elif defined( AVR_ATmega32U4 ) 
#define _useTimer1 
typedef enum { _timer1, _Nbr_16timers } timer16_Sequence_t ; 

 
4. Koodi alumised kaks rida määravad Timer 1 kasutamise. Selle asemel Timer 3 kasutamiseks määrake 
_useTimer1 asemel _useTimer3 ning _timer1 asemel _timer3. 

5. Salvestage fail. 
 

Arduino IDE sisestab muudatused automaatselt Servo library programmi ja järgmisel korral kui Arduino 
Leonardo või A-Star kasutab Servo library programmi, kasutab see Timer 1 asemel Timer 3.  

 

Hoiatus: kirjeldatud muudatused mõjutavad iga programmivisandit Arduino Leonardo või A-Star 
puhul mis kasutab Servo library programmi. 
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