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1. Ülevaade 
 

 
 

Zumo 32U4 robot on täielik, mitmekülgne robot mida kontrollitakse Arduinole sobiva ATmega32U4 
mikrokontrolleriga. Kokkupanduna on roboti mõõtmed külgedel alla 10cm, mistõttu on see sobiv kasutamiseks 
mini-sumo võistlustel.  

 
Seadmel Zumo 32U4 on intergreeritud ATmega32U4 AVR Atmel mikrokontroller ning kaks H-silla draiverit 
mootorile. Lisaks on robotil erinevad andurid, sealhulgas kvadratuurkooderid ning inertsiaalandurid 
(aktseleromeeter ja güroskoop), samuti peegeldus- ja kaugusandurid. Mugavaks kasutamiseks on seadmel 
vajutusnupud, LCD ekraan, sumisti ning indikaatorLEDid.  

 
Nagu A-Star 32U4 programmeeritavatel kontrolleritel [https://www.pololu.com/category/149/a-star-programmable- 

controllers], on ka Zumo 32U4-l Arduinoga ühilduv USB liides ja kiibid. Vastav tarkvara muudab Zumo 32U4 
programmeerimise Arduino keskkonnas lihtsaks.  

IR lähedusandurite 
süsteem 

 

IR lähedusandurite 
süsteem 

 Esiandurid 

 

Kooderitega 
mootorite- 

süsteem  

Sumisti 

LCD 

3-telg         
aktseleromeeter,    
kompass ja         
güroskoop 

Arduinoga ühilduv 
Atmega32U4 

mikrokontroller 

USB 
programmeerimisliides 

https://www.pololu.com/category/149/a-star-programmable-controllers
https://www.pololu.com/category/149/a-star-programmable-controllers
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Võrdlus Arduino Zumo robotikomplektiga (Zumo kilbiga) 

Vanemad Arduino Zumo robotid [https://www.pololu.com/product/2510], koos Zumo Shield kilbiga 
[https://www.pololu.com/product/2508], on Arduinoga sobivad robotplatvormid mis baseeruvad Zumo raamil. Zumo 
kilp on loodud standartsele Arduinole, nagu näiteks Arduino Uno [https://www.pololu.com/product/2191], 

Arduino Leonardo [https://www.pololu.com/product/2192], või A-Star 32U4 Prime 
[https://www.pololu.com/category/165/a-star-32u4-prime]. 

 

  
Kokkupandud Zumo 32U4 

robot 

Kokkupandud Arduino Zumo robot koos Arduino 
Unoga (valged originaalrattad) 

 

Võrdluseks, mudelil Zumo 32U4 on ATmega32U4 mikrokontroller (sama kasutatakse ka Leonardo ja A-Star 
32U4 paneelidel), mis ühendab Zumo kilbi ja eraldi Arduino kontrolleri funktsioonid, muutes seadme veelgi 
kompaktsemaks. Samas on seda lihtne programmeerida nagu standartset Arduinot, tänu selle USB liidesele ja 
programmidele. Zumo 32U4 omab lisaks rohkelt lisaosasid mis Zumo kilbil puuduvad, näiteks kooderid, LCD 
ekraan ja lähedustuvastus.  

 
Mõned programmiosad on Zumo 32U4 ja Zumol erinevad, nii et üldjuhul peab ühele kirjutatud programmi veidi 
muutma kui soovite seda teisega kasutada.  

 
1.1. Seadmed ja komponendid 

Zumo 32U4 robot on saadaval mitme erineva komplektina: 
 

• Zumo 32U4 Robotikomplekt (ilma mootoriteta) [https://www.pololu.com/product/3124] – vajab 
kokkupanekut, sealhulgas jootmisega; võimalik valida soovikohased mootorid 
[https://www.pololu.com/category/60/micro-metal- gearmotors] (ei ole komplektiga kaasas) 

• Zumo 32U4 Robot (50:1 HP mootoriga) [https://www.pololu.com/product/3125] 

• Zumo 32U4 Robot (75:1 HP mootoriga) [https://www.pololu.com/product/3126] 

• Zumo 32U4 Robot (100:1 HP mootoriga) [https://www.pololu.com/product/3127] 

https://www.pololu.com/product/2510
https://www.pololu.com/product/2508
https://www.pololu.com/product/2508
https://www.pololu.com/product/2191
https://www.pololu.com/product/2191
https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/category/165/a-star-32u4-prime
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/3124
https://www.pololu.com/category/60/micro-metal-gearmotors
https://www.pololu.com/category/60/micro-metal-gearmotors
https://www.pololu.com/category/60/micro-metal-gearmotors
https://www.pololu.com/product/3125
https://www.pololu.com/product/3126
https://www.pololu.com/product/3127
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Zumo 32U4 robotikomplekt sisaldab 

Zumo 32U4 komplekt sisaldab: 
 

• Zumo  32U4  põhipaneel  ning selle lisad: 
◦ Kaks laia ja kaks kitsast läbivat 

infrapunaLEDi  

◦ Kaks 1×2 IR LEDi soklit 

◦ IR emitteri LED hoidik 

◦ Kaks 3/16″ #2-28 LED hoidiku kruvi 

◦ Sumisti [https://www.pololu.com/product/1484] 

◦ 8×2 LCD [https://www.pololu.com/product/356] 

◦ 2×7 madala profiiliga male headerit [https://www.pololu.com/product/2663] LCD jaoks 

◦ Jumperi juhtmed (mootorite jootmiseks põhipaneelile) 

◦ Kaks magnetkooderi diski [https://www.pololu.com/product/2599] (12 CPR) 
 

• Zumo 32U4 esiandurid ja lisad: 
◦ 2×12 female headerid ja 2×12 pikendatud male headerid 

◦ kaks 1×3 paremnurk male headerit ja kaks ühendusplokk - jumperit 
 

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

◦ Kaks ajami hammasratas 

◦ Kaks lisahammasratast 

◦ Kaks 22-hambaga silikoonlinti 

◦ Kaks õlgpolti seibide ja M3 mutritega 

◦ Neli 1/4″ #2-56 kruvi ja mutrit 

◦ Patareiterminalid  
 

• Zumo 32U4 leht 

• Neli 3/16″ #2-56 kruvi 

• Neli #2-56 lisamutrit (kokku kaheksa) 

https://www.pololu.com/product/1484
https://www.pololu.com/product/356
https://www.pololu.com/product/2663
https://www.pololu.com/product/2599
https://www.pololu.com/product/1418
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Põhipaneel Raam ja patareikaas 

Esiandurite rida Leht Silikoonlint x2 

M3 õlgpolt x2 Jumper juhtmed Magnetiline kooderi 
ketas x2 

Hammasratas x2 2x7 madala 
profiiliga male 

headerit 

2x12 female 
headerit 

LCD Lisahammasratas 
x2 
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Eesmiste IR emitterite LED 
hoidik 

M3 mutter x2 Patarei 
üksikkontakt lame 

Patarei 
üksikkontakt 

vedruga 

1x3 paremnurk 
male headerit x2 

Patarei 
topeltkontakt, 
esimene x2 

Patarei 
topeltkontakt, 

tagumine 

2x12 pikendatud 
male headerit 

1x2 masinviigi 
pesa x2 

#2-28 soonkruvi, 
3/16” x2 Infrapuna LED            

x2 lainurk (värvitu)         
x2 kitsasnurk (sinine) 

#2-56 mutter        
x8 

Sumisti 

#2-56 kruvi, ¼”    
x4 

#2-56 kruvi, 3/16” 
x4 

Ühendusplokk x2 

M3 seib x2 
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Kokkupandud Zumo 32U4 robot 

Zumo 32U4 robot on täielik, 
programmeerimisvalmis seade, mis koosneb 
samadest komponentidest mille leiate Zumo 32U4 
robotikomplektist; kokkupanemine ja jootmine ei 
ole siin vajalikud. Valikus on kolm erineva  
mootoriga seadet.  

 
Kokkupandud Zumo 32U4 roboti versiooni kohta 
leiate informatsiooni kleebiselt mis asub seadme 
põhipaneeli all (nähtav patareipesa kaudu kui 
patareid ei ole sisestatud). Kleebise värv näitab 
roboti mootori ajamisuhet: 

 
• Roheline: 50:1 HP 

• Sinine: 75:1 HP 

•   Punane: 100:1 HP 
 

 
 

1.2. Vajalikud vahendid 

Zumo 32U4 roboti kokkupanekuks on vajalik: 

 

 
Pikendatud võlliga 

mikromootor 

 

Kokkupandud Zumo 32U4 robotil on lainurk IR emitterLEDid (värvitud); kitsasnurk LEDid 
(sinised) ei ole kaasas. 

 

Roboti ja raami komplektis võib olla lisaks varuosi, näiteks jumperi juhtmed, kruvid, mutrid, 
seibid ning akrüülist vaheplaat (mida ei kasutata Zumo 32U4 mudeliga), nii et ärge muretsega 
kui teil jääb mõningaid osasid üle, kui olete oma Zumo kokku pannud. Komplektid mis on 
pakendatud enne 2015 augustit, sisaldavad kuumusvähendajat ning ei sisalda LED hoidikut 
ja selle kinnituskruvisid. 
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• Neli AA patareid. Sobivad on Alkaline ja NiMH patareid, 
soovitatav on kasutada taaslaetavaid AA NiMH patareisid 
[https://www.pololu.com/product/1003]. 

• USB A - >  Mikro-B kaabel [https://www.pololu.com/product/2072]  

roboti programmeerimiseks arvutiga ühendamiseks. 

• Väike 2 mm kruvikeeraja, LCD kontrasti muutmiseks.             

Lisaks vajate komplektiversiooniga: 

• Kaks pikendatud võlliga mikromootorit. 
 

 
Komplekti mootorivalik 

Zumo 32U4 robotikomplekti puhul vajate lisaks kahte (2) metallist 
mikromootort millel on pikendatud mootorivõllid. 

 
Mootori valik sõltub soovitud pöördemomendist, kiirusest ja 
voolukasutusest. Üldjuhul soovitame tootja HP versiooni metallist 
mikromootoreid, kuna lindid vajavad liikumiseks piisavat 
pöördemomenti; mitte-HP mootorid võivad sobida kui soovite 
vähendada voolukasutust, kuid need on aeglasemad ning väiksema 
kontrollitavusega.  

 
Kui te pole kindel, millist mootorit valida, soovitame muretseda kaks 75:1 metallist, pikendatud 
mootorivõlliga HP mikromootorit [https://www.pololu.com/product/2215]. Samuti sobivad üldjuhul hästi ka 50:1 
HP [https://www.pololu.com/product/2213] ning 100:1 HP [https://www.pololu.com/product/2215] mootorid. Neid kolme 
mootorit kasutatakse ka kokkupandud Zumo 32U4 robotitel. 

 
Järgnevas tabelis on näidatud 50:1 HP, 75:1 HP ning 100:1 HP mootorite põhiandmed. Esimesed neli veergu 
on mootorite, viimane aga Zumo raami täiskiirus kui seade on koormatud 500g kaaluga ning kasutab vastavat 
mootorit. Märkus: andmed on toodud umbes 6V pinge kohta, mis saavutatakse kasutades nelja täislaetud 
Alkaline patareiga; neli NiMH AA patareid annavad üldjuhul vähem kui 5V. 

 

Mikro- 
mootor 

Vabakiirus 

@ 6V 

Seisupöörded 

@ 6V 

Seisuvool 

@ 6V 

Zumo tippkiirus 

@ 6V ja 500g 

50:1 HP 625 RPM 15 oz·in 1600 mA 40 in/s (100 cm/s) 

75:1 HP 400 RPM 22 oz·in 1600 mA 25 in/s (65 cm/s) 

100:1 HP 320 RPM 30 oz·in 1600 mA 20 in/s (50 cm/s) 
 

Lisavõimalusi leiate tootja teiste metallist, pikendatud mootorivõlliga mikromootorite valikust 
[https://www.pololu.com/category/141/micro-metal-gearmotors-with-extended-motor-shafts]. Kontrollige et valiksite mootori 
millel on pikendatud võll, vastasel juhul ei saa te Zumo 32U4 kooderit kasutada.  

https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/product/2072
https://www.pololu.com/product/2215
https://www.pololu.com/product/2215
https://www.pololu.com/product/2215
https://www.pololu.com/product/2213
https://www.pololu.com/product/2213
https://www.pololu.com/product/2213
https://www.pololu.com/product/2215
https://www.pololu.com/product/2213
https://www.pololu.com/product/2215
https://www.pololu.com/product/2214
https://www.pololu.com/category/141/micro-metal-gearmotors-with-extended-motor-shafts
https://www.pololu.com/category/141/micro-metal-gearmotors-with-extended-motor-shafts
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Komplekti kokkupanemiseks vajalikud tööriistad 

Zumo 32U4 robotikomplekti kokkupanekuks vajate järgnevaid tööriistu: 
 

• Jootekolb ja joodis (soovitame kasutada muudetava temperatuuriga jootmiskolbi) 

• Juhtmelõikur 

• Väike  #1 Phillips kruvikeeraja 

• 3 mm Allen mutrivõti (kuuskantvõti) 

• Pika otsaga lapiktangid (IR LED ja Zumo 32U4 lehe paigaldussakkide painutamiseks) 

• Teip või väikesed klambrid (jootmise ajal osade paigal hoidmiseks) 
 

Valikulised lisakomponendid 

Soovi korral võite oma Zumo 32U4 roboti juures kasutada veel: 
 

• Andurid [https://www.pololu.com/category/7/sensors], näiteks optilised [https://www.pololu.com/category/79/sharp- 

distance-sensors] või sonariga [https://www.pololu.com/category/78/sonar-range-finders] (seadmel Zumo 32U4 on 

sisse ehitatud IR kaugusandurid, kuid kasutada saab lisaandureid näiteks suurema tuvastusala jaoks).  

• Konnektorid ja jumper juhtmed [https://www.pololu.com/category/19/connectors], lisaandurite ja 
komponentide ühendamiseks. 

• Patareilaadija, kui kasutate laetavaid patareisid; kuna Zumo kasutab tavalisi AA patareisid, soovitame 
tavalist AA laadijat (kuhu sisestatakse patareid). Sellised laadijad on saadaval enamikes 
elektroonikapoodides, samuti on sobiv tootja iMAX-B6AC V2 balansseeritud laadija/tühjakslaadija 
[https://www.pololu.com/product/2588]. 

 

1.3. Sobivad arvuti operatsioonisüsteemid 

Zumo 32U4 robotit saab programmeerida arvuti kaudu, kasutades ükskõik millist operatsioonisüsteemi mis 
toetab Arduino keskkonna kasutamist. Sobivad on näiteks Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP (koos 
Service Pack 3), Linux ning Mac OS X. 

https://www.pololu.com/category/7/sensors
https://www.pololu.com/category/79/sharp-distance-sensors
https://www.pololu.com/category/79/sharp-distance-sensors
https://www.pololu.com/category/78/sonar-range-finders
https://www.pololu.com/category/19/connectors
https://www.pololu.com/product/2588
https://www.pololu.com/product/2588
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2. Tootjaga kontakteerumine 
Olete teretulnud jagama oma kogemusi Zumo 32U4 robotiga. Kui vajate tehnilist tuge võite tootjaga otse 
kontakteeruda [https://www.pololu.com/contact], või postitada foorumisse [http://forum.pololu.com/viewforum.php?f=29]. 
Tootjal on heameel kuulda mis on teie arvates hästi tehtud, mida võiks veelgi paremini teha, mida te tulevikus 

sooviksite tootevalikus näha ja muid ettepanekuid ja mõtteid.  

https://www.pololu.com/contact
https://www.pololu.com/contact
http://forum.pololu.com/viewforum.php?f=29
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3. Zumo 32U4 detailne kirjeldus 
3.1. Mikrokontroller 

Zumo 32U4 põhipaneelil on integreeritud, Atmeli USB ühendusega ATmega32U4 AVR mikrokontroller, täpse 
16 MHz ostsillaatoriga. Sama mikrokontrollerit ja sagedust kasutatakse ka A-Star 32U4 programmeeritavates 
kontrollerites [https://www.pololu.com/category/149/a-star- programmable-controllers], samuti ka seadmes Arduino 
Leonardo [https://www.pololu.com/product/2192] ning Micro [https://www.pololu.com/product/2188]. 

 
Põhipaneelil on USB mikro-B konnektor mida saab kasutada ühendamiseks arvuti USB pordiga, kasutades USB 
A > Micro-B kaablit [https://www.pololu.com/product/2072] (saadaval eraldi). USB ühenduse kaudu saate seadmest 
andmeid arvutisse saata ja paneeli programmeerida. Lisaks saab seade USB ühenduse kaudu voolu 
mikrokontrolleritesse ja enamusse teistesse osadesse, kuid mitte mootorisse: detailsem info punktis 3.8. 

 
Zumo ATmega32U4 seadmel on Arduinoga ühilduv bootloader, mille kaudu saate seda lihtsalt programmeerida, 
kasutades Arduino IDE. Lisainformatsiooni Zumo 32U4 programmeerimise kohta leiate punktis 5.  
ATmega32U4 seadmes võib juba olemas olla ka lihtne eellaetud programm, mis vilgutab kollast LEDi ning 
kirjutab ekraanile “Zumo 32U4”. 

 
3.2. Kasutajaliides 

 

  
 

LEDid 

Seadmel Zumo 32U4 on kaheksa indikaatorLEDi. 
 

• Kollane kasutusLED on ühendatud Arduino digitaalviigiga 13, või PC7. Määrake kasutusprogrammis 
viigi olekuks high kui soovite selle LEDi sisse lülitada. Zumo A-Star 32U4 Bootloader 
[https://www.pololu.com/docs/0J61/9] lülitab LEDi sisse ja välja, oodates programmi laadimist.  

 

• Roheline kasutusLED on ühendatud PD5 –ga ning lülitub sisse kui viik on olekus low. Kui paneel 
kasutab parajasti A-Star 32U4 Bootloaderit või Arduino keskkonnas loodud programmi, vilgub see LED 
ajal kui seade edastab andmeid USB ühenduse kaudu. 

 
• Punane kasutusLED on ühendatud Arduino viigiga 17 või PB0, ning süttib kui viik on olekus low. Kui 
paneel kasutab parajasti A-Star 32U4 Bootloaderit või Arduino keskkonnas loodud programmi, vilgub see 
LED ajal kui seade võtab vastu andmeid USB ühenduse kaudu. 

https://www.pololu.com/category/149/a-star-programmable-controllers
https://www.pololu.com/category/149/a-star-programmable-controllers
https://www.pololu.com/category/149/a-star-programmable-controllers
https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/product/2188
https://www.pololu.com/product/2188
https://www.pololu.com/product/2072
https://www.pololu.com/product/2072
https://www.pololu.com/docs/0J61/9
https://www.pololu.com/docs/0J61/9
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Zumo32U4 library [https://www.pololu.com/docs/0J63/6] programm sisaldab funktsioone mis muudavad nende 
kolme LEDi kontrollimise lihtsamaks. Kõik kolm kasutusLEDi kontroll-liini on samal ajal LCD andmeliinid, nii 
et LEDid vilguvad ka ajal kui teete LCD uuendusi. Roheline ja punane kasutusLED jagavad samuti 
vajutusnuppudega I/O liine (lisainfo allpool).  

 
• Kaks punast LEDi paneeli vasakus ja paremas ääres näitavad kui roboti vastava külje infrapuna 
emitterid on aktiivsed. 

 
• Kaks sinist vooluLEDi põhipaneeli taganurkade all näitavad vooluühendust patareidega (voolulüliti peab 
olema sisse lülitatud). Vasakpoolne LED on ühendatud VBATiga ning parempoolne põhipaneeli 5V 
regulaatoriväljundiga.  

 

 
 

• Roheline vooluLED asub põhipaneeli tagaääre keskel ning näitab USB pinge (VBUS) olemasolu.  
 

Vajutusnupud 

Zumo 32U4 seadmel on neli vajutusnuppu: reset nupp paremas ääres ning kolm kasutusnuppu, mis asuvad 
põhipaneeli tagaääres. Kasutusnupud, märgistusega A, B ning C, asuvad vastavalt Arduino viikidel 14 (PB3), 
PD5, ning 17 (PB0). Nupuvajutus tõmbab vastava I/O viigi läbi resistori alla.  

 
Kolme nupu I/O liinid on kasutatavad ka teistel eesmärkidel: viik 14 on SPI liidese MISO, PD5 ja viik 17 
kontrollivad rohelist ja punast kasutusLEDi, ning kõik kolm viiki on LCD andmeliinid. Kuigi need kasutusviisid 
vajavad viikide AVR juhtimist (või MISO puhul SPI alamseadete), kindlustavad ringide resistorid et Zumo ei 
saa kahjustatud isegi juhul kui vastavaid nuppe vajutatakse samaaegselt, ka ei saa seetõttu SPI või LCD 
kommunikatsioon häiritud.  Zumo32U4 library [https://www.pololu.com/docs/0J63/6] programmi funktsioonid 
hoolitsevad viikide seadistamise eest, loevad ning lükkavad nupud taas üles, ning taastavad viikide algoleku.  

 
LCD 

Zumo 32U4 seadmel on 2×7 header kuhu saate ühendada kaasasoleva 8×2 märgiga LCD 
[https://www.pololu.com/product/356] (või mõne teise LCD, näiteks tavalise HD44780 paralleel-liidesega 
[https://www.pololu.com/file/download/DMC50448N-AAE-AD.pdf?file_id=0J71] (109k pdf)). LCD kontrasti saate muuta 
vasakpoolse LCD konnektori potentiomeetriga. Soovitame kasutada kontrasti kohandamiseks 2mm lapikut 
kruvikeerajat.  

 
Zumo32U4 library [https://www.pololu.com/docs/0J63/6] programm sisaldab ühendatud LCD andmekuva 
määramise funktsioone. Selle kaudu saate muuta LCD andmeliine, muutes vaid vajadusel viikide olekut; seejärel 
olek ennistatakse. See võimaldab LCD andmeliine kasutada teiste funktsioonide jaoks (näiteks vajutusnuppude 
sisendid või LED draiverid).  

 

Vasakpoolne sinine LED tuhmub märgatavalt kui patarei vool langeb alla 3V, see on hea 
indikaator näitamaks et Alkaline patareid vajavad vahetamist. Samas, kui kasutate laetavaid 
patareisid, võib nende liigne tühjakslaadimine neid kahjustada ja ei ole soovitatav neljal NiMH 
patareil nii palju tühjeneda (pingejagaja on ühendatud analoogviigiga 1 ning seda saab kasutada 
patareide pinge monitoorimiseks; lisainformatsiooni leiate punktis 3.8). 

https://www.pololu.com/docs/0J63/6
https://www.pololu.com/docs/0J63/6
https://www.pololu.com/product/356
https://www.pololu.com/product/356
https://www.pololu.com/file/download/DMC50448N-AAE-AD.pdf?file_id=0J71
https://www.pololu.com/file/download/DMC50448N-AAE-AD.pdf?file_id=0J71
https://www.pololu.com/docs/0J63/6
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Sumisti 

Zumo 32U4 sumistit [https://www.pololu.com/product/1484] saab kasutada lihtsate helide ja meloodiate tekitamiseks. 
Vaikomisi seadetes on see kinnitatud digitaalviigile 6 (mis töötab ka kui OC4D, AVR-i 10-bit Timer4 riistvara 
PWM väljund). Kui muudate antud sagedusel sumistiviigi olekut vaheldumisi kõrgeks ja madalaks, tekitab 
sumisti sellel sagedusel heli. Heliesituseks saate kasutada Zumo32U4Buzzer library programmi funktsioone. 
Kui soovite kasutada viiki 6 teisel eesmärgil, võite eemaldada sumistiühenduse, lõigates läbi pinnalekinnitatud 
jumperi mis asub sumisti kõrval.  

 
3.3. Mootorid 

Kaks paneelil asuvat Texas Instruments DRV8838 mootoridraiverit varustavad vooluga kahte metallist Zumo 
32U4 mikromootorit. Draivereid kontrollivad Arduino viigid: 

 
• Digitaalviik 15, või PB1, kontrollib parempoolse mootori suunda (LOW- mootor liigub edasi, 
HIGH- tagasi). 

• Digitaalviik 16, või PB2, kontrollib vasakpoolse mootori suunda. 

• Digitaalviik 9, või PB5, kontrollib parempoolse mootori kiirust, mille PWM (pulsilaiuse 
modulatsiooni) genereerib ATmega32U4 Timer1. 

• Digitaalviik 10, või PB6, kontrollib vasakpoolse mootori kiirust PWM-ga. 
 

Lisainformatsiooni draiverite kohta leiate DRV8838 andmelehelt [https://www.pololu.com/file/download/ 

drv8838.pdf?file_id=0J806] (1MB pdf). Sellele draiverile on saadaval ka kinnituspaneel 
[https://www.pololu.com/product/2990]. 

 
Zumo32U4 library [https://www.pololu.com/docs/0J63/6] programmi funktsioonid võimaldavad mootoreid lihtsalt 
kontrollida; programmi kaudu saate ka parandada eksituse juhul kui kinnitasite mootorid paneelile kogemata 
tagurpidi.  

 

 

 

Patareide kasutamisel väheneb nende pinge (VBAT), mis omakorda muudab mootorid 
aeglasemaks. Sellega on võimalik koodis arvestada, monitoorides patareipinget 
(lisainformatsioon punktis 3.8), või kasutades roboti liikumise jälgimiseks koodereid ja 
andureid.  

https://www.pololu.com/product/1484
https://www.pololu.com/file/download/drv8838.pdf?file_id=0J806
https://www.pololu.com/file/download/drv8838.pdf?file_id=0J806
https://www.pololu.com/product/2990
https://www.pololu.com/product/2990
https://www.pololu.com/docs/0J63/6
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3.4. Kvadratuurkooderid 

Igal Zumo 32U4 mootoril on vastav 
kooderisüsteem, mis koosneb pikendatud 
mootorivõllile kinnitatud magnetilisest kettast ja 
põhipaneeli alla kinnitatud Halli efekti andurite 
paarist. Lisaks suunaandurile töötavad need 
kooderid sarnaselt tootja metallist mootorite 
magnetilisele kooderikomplektile   
[https://www.pololu.com/product/2598]. Neid saab 
kasutada roboti hammasrataste pöörlemiskiiruse ja 
suuna jälgimiseks.  

 
Kooderite resolutsioon on 12 lugemit mootorivõlli 
pöörde kohta, arvestades mõlema kanali mõlemat 
äärt. Hammasrataste pöörete leidmiseks korrutage 
ajami suhe kaheteistkümnega. Näiteks, kui kasutate 
75:1 mootoreid [https://www.pololu.com/product/2215] 

(mille täpne suhtarv on  
75.81:1), annavad kooderid 75.81 × 12 ≈ 909.7 CPR. 

 
Kooderite üleminekud leitakse sageli monitoorides otse mõlemat kooderikanalit. Siiski, kuna Zumo kooderite 
üleminekud võivad mootorite töö ajal toimuda kiirsagedusel (mitmed tuhanded sekundis), on vajalik kooderite 
lugemiseks kasutada AVR viigi või väliseid katkestusi. Viikide vajalike katkestuste vähendamiseks ühendab 
Zumo 32U4 põhipaneeli XOR iga kooderi mõlemad kanalid ning ühendab vastussignaali katkestatud viigiga, 
samas kui iga kooderi B kanal on ühendatud mittekatkestatud viigiga:  

 
• Digitaalviik 7, või PE6, loeb parempoolse kooderi XOR signaali kasutades välikatkestit INT6. 

• Digitaalviik 8, või PB4, loeb vasakpoolse kooderi XOR signaali kasutades viigimuutuskatkestit PCINT4. 

• Digitaalviik 23 (analoogviik 5), või PF0, loeb parempoolse kooderi kanalit B. 

• Viik PE2 loeb vasakpoolse kooderi kanalit B. 

https://www.pololu.com/product/2598
https://www.pololu.com/product/2598
https://www.pololu.com/product/2598
https://www.pololu.com/product/2598
https://www.pololu.com/product/2215
https://www.pololu.com/product/2215


Pololu Zumo 32U4 Robot Kasutusjuhend © 2001–2015 Pololu Corporation 

3. Zumo 32U4 detailne kirjeldus 16 

 

  

 

 

 
 
 
 

XOR signaali ja kanali B signaali saab kasutada kanali A signaali taaastamiseks, need lihtsalt taas XOR-ides: (A 
XOR B) XOR B = A. Mõlema kooderi kanal A juhib kanalit B kui mootor liigub edasi; see tähendab et A 
tõuseb ja langeb enne kui B tõuseb ja langeb (ülalolevad signaaldiagrammid on etepoole suunas pöörlemise 
kohta).  

 
Zumo 32U4 library [https://www.pololu.com/docs/0J63/6] programm võimaldab neid funktsioone lihtsalt kasutada.  

 
 

Kooderi kanal A 

Mittekatkestussisend 

Katkestussisend 

 
 

Kooderi kanal B 

https://www.pololu.com/docs/0J63/6
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3.5. Esiandurid  

Zumo 32U4 Front Sensor Array esiandurite paneel 
on eraldi paneel mis kinnitub põhipaneelile. Paneelil 
on viis joone jälgimise andurit ja kolm 
lähedusandurit, kuigi tavajuhul saate Zumo 
mikrokontrolleriga ühendada vaid kuus andurit 
korraga.  

 
Viis joonejälgimise andurit on suunaga allapoole 
ja aitavad Zumol eristada heledaid ja tumedaid 
pindu. Lisaks saab neid kasutada infrapuna valguse 
allika (näiteks päike)  tuvastamiseks. Iga 
peegeldusandur koosneb allapoole suunatud 
infrapuna (IR) LED emitterist koos fototransistoriga 
mis suudab tuvastada LEDi tagasipeegelduva 
infrapunavalguse. Peegeldusandurid töötavad samal 
printsiibil nagu tootja QTR-1RC 
[https://www.pololu.com/product/2459] andur. Vaikimisi 
on peegeldusandurite IR emitterid sisse lülitatud, 
kuid need võib välja lülitada, määrates digitaalviigi 
11 olekuks “Low”.  
Viis joonejälgimise andurit on nummerdatud 1 – 5, andur 1 on roboti vasakpoolseim andur. Skeemidel ja 
diagrammidel viidatakse neile vastavalt DOWN1, DOWN2, DOWN3, DOWN4 ning DOWN5. Seadmel on 
need märgistatud vastavalt DN1, DN2, DN3, DN4 ja DN5. Joonejälgimisandurite osana kasutatakse seadet  
Sharp GP2S60 compact reflective photointerrupter 
[https://www.pololu.com/file/download/GP2S60_DS.pdf?file_id=0J683] (164k pdf). 

 
Kolm lähedusandurit on suunatud erinevatesse suundadesse, Zumost eemale, ning aitavad leida lähedalasuvaid 
objekte. Lisaks saab neid kasutada tavalise IR kaugjuhtimispuldi käskluste tuvastamiseks. Lähedusandurid, 
samuti nagu joonejälgimisanduridki, tuvastavad peegelduva IR valguse, kuid lähedusandurid tuvastavad vaid 
valguse mis vilgub kiiresti sagedusel 38 kHz. Lähedusanduri lugemiseks kasutab AVR vastavat I/O liini. 
Lähedusanduritel ei ole IR emittereid, selle asemel tuvastavad nad peegelduva 38 kHz IR valguse mis tuleb Zumo 
32U4 põhipaneeli LEDidest (lisainformatsiooni leiate punktis 3.6).  Lähedusandurid nimetatakse skeemidel ja 
diagrammidel vastavalt nende suunale: vasak, eesmine ja parem. Seadmel on andurid märgistatud vastavalt LFT, 
FRONT ning RGT. Lähedusandurite osana kasutatakse seadet Vishay TSSP77038 IR receiver module 
[https://www.pololu.com/file/download/tssp77038.pdf?file_id=0J615] (268k pdf).  

 
Esiosa iga anduri väljundil on kaitseks 220 oomi takisti, mis kaitseb lühiste eest ajal kui AVR kasutab vastavat 
I/O liini. 

 
Joonejälgimisandurite kiiratav infrapunavalgus võib lähedusandurite tööd segada ja põhjustada valelugemeid, 
seega on soovitatav enne lähedusandurite kasutamist joonejälgimisandurite emitterid välja lülitada. Seda saate 
teha kasutades Zumo 32U4 Arduino library programmi osa Zumo32U4ProximitySensors.  

 
Viikide kasutamine 

Vaikimisi seadetes on esiandurite viikide ühendus:  

https://www.pololu.com/product/2459
https://www.pololu.com/product/2459
https://www.pololu.com/file/download/GP2S60_DS.pdf?file_id=0J683
https://www.pololu.com/file/download/GP2S60_DS.pdf?file_id=0J683
https://www.pololu.com/file/download/tssp77038.pdf?file_id=0J615
https://www.pololu.com/file/download/tssp77038.pdf?file_id=0J615
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• Viik A0 (18) on ühendatud liinianduriga 1 (DN1), 

• Viik A3 (21) on ühendatud liinianduriga 3 (DN3). 

• Viik 12 on ühendatud liinianduriga 5 (DN5). 

• Viik A4 (22) on ühendatud eesmise lähedusanduriga. 

• Viik A2 (20) on ühendatud vasakpoolse lähedusanduriga (LFT) või liinianduriga 2 (DN2), sõltuvalt 
jumperi positsioonist. 

• Viik 4 on ühendatud parempoolse lähedusanduriga (RGT) või liinianduriga 4 (DN4), sõltuvalt jumperi 
positsioonist. 

• Viik 11 on ühendatud liinianduri emitteri kontrollviigiga (LEDON). 
 

 
 

Andurite signaalid saab remappida, jootes juhtme signaalväljundi ja soovitud I/O viigi vahele. Lisaks tuleks lahti 
ühendada anduri väljund standard I/O viigist, nii et seda viiki saaks kasutada muudel eesmärkidel. Liinianduri 1, 
3 ja 5 ning eesmise lähedusanduri puhul lõigake anduriühenduse katkestamiseks läbi ühendus signaaliväljundi ja 
standard I/O viigi vahel (paneelil märgistatud). Liinianduri 2 ja 4 ning vasakpoolse ja parempoolse lähedusanduri 
puhul võite lihtsalt ümber paigutada või eemaldada vastava jumperi.  

 
Näidisremappimine: kasutades kõiki andureid 

Kui soovite kasutada kõiki viite joonejälgimisandurit ja kõiki kolme lähedusandurit korraga, peate selleks 
vabastama kaks I/O liini ning remappima kaks viiki. Üks viis selle saavutamiseks on Zumo LCD eemaldamine, 
mis vabastab viigid 0 ja 1. Järgmiseks ühendage jumperitega viik 4 liinianduriga 4, ning viik 20 liinianduriga 2. 
Jootke juhe parempoolse lähedusanduri signaali ühendamiseks viigiga 0 ning vasakpoolne lähedusandur viigiga 
1. Lisaks peate muutma koodi, määrates uued viikide ülesanded ning kustutama LCD-ga seotud koodiosa.  

 
3.6. Lähedalasuvate objektide tuvastamine 

Zumo 32U4 tuvastab lähedalasuvad objektid, kasutades kolme lähedusandurit seadme esiosas. Lähedusandurid 
ei erita ise valgust, selle asemel tuvastavad nad Zumo 32U4 põhipaneeli emitterite 38 kHz infrapuna (IR) 
signaali.  

 
Põhipaneelil on neli IR emitterit: 

 
• Keskmised parem- ja vasakpoolne IR LED on kinnitatud Zumo mõlemale küljele, lintide sees, rataste 
vahel. Need eraldavad valgust paremale ja vasakule poole.  

• Eesmised parem- ja vasakpoolne IR LED peaksid olema suunaga ettepoole, kuid nende täpset nurka võib 
vajadusel muuta. LEDid on seadmega kaasas, kuid tuleb kasutaja poolt ise paigaldada, täpsema 
informatsiooni leiate punktis 4. 

 

Kokkupandud versioonidel Zumo 32U4 robotist on jumperitega kiip mis määrab vasakpoolseid  
(LFT) ja parempoolseid (RGT) lähedusandureid allasuunatud DN2 ja DN4 asemel, nii et need 
versioonid on vaikimisi määratud kolmele allasuunatud andurile ja kõigile kolmele 
lähedusandurile. 
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LEDide kontrollimiseks kasutatakse kahte AVR viiki: viik 5 (OC3A) on lähedusLEDi PWM viik, ning peab 
olema ükskõik millise LEDi aktiveerimiseks olekus “high”. Viik A1 (19) on lähedusLEDi valiku viik ning peab 
olema olekus “high” või “low” vastavalt sellele milline LEDide komplekt aktiveeritakse. Kui A1 on olekus 
“high”, on valitud parempoolsed LEDid, kui A1 on olekus “low”, on valitud vasakpoolsed LEDid. Kui A1 on 
määratud sisendiks, saab seda kasutada patarei pinge kontrollimisel. Emitterite heledust saab kontrollida, muutes 
viigi 5 PWM signaali Duty tsüklit.  

 
Näidiskoodis saadetakse võnked lähedusandurite mõlematesse, parem- ja vasakpoolsetesse LEDidesse kuuel 
erineval heledustasemel. Iga anduri jaoks genereeritakse kaks arvu: heledustasemete arv vasakpoolsetele 
LEDidele ning heledustasemete arv parempoolsetele LEDidele. Kõrgem lugem vastab rohkemale peegeldunud 
IR valgusele anduris, mida mõjutab ümberkaudsete objektide kuju, peegelduvus, lähedus ja asukoht. Seda 
tulemit võib siiski mõjutada ka teiste 38 kHz IR võngete allika lähedus (näiteks teine robot).  

 
Võimalik on kasutada lähedusandureid ka ilma LEDe sisse lülitamata, see aitab Zumol tuvastada teiste robotite 
lähedusandureid, lisaks ka tavalise IR kaugjuhtimispuldi kaudu saadetud käsklusi.  

 
EsiLEDide valik 

 

 
 

Zumo 32U4 komplektiversioonis on kahte tüüpi avasidläbivad IR LEDid mille saab paigaldada eesmiste 
emitteritena. Mõlemat tüüpi LEDid on T-1 3/4, mis tähendab et nende diameeter on 5mm. Mõlemad eraldavad 
940 nm valgust. Põhierinevuseks nende LEDide vahel on vaatenurk. Sinist värvi LEDidel on vaatenurk 
suhteliselt kitsam, 20°, mis muudab nad sobivamaks kaugete objektide valgustamiseks. Värvitutel LEDidel on 
palju laiem, 50° vaatenurk, mistõttu nad sobivad hästi nende objektide valgustamiseks mis ei asu otse Zumo ees. 
Valige kasutatavad LEDid vastavalt oma soovidele ja vajadustele.  

 
Zumo kokkupandud versioonidel on installeeritud värvita (lainurk) LEDid; sinised LEDid nende 
versioonidega kaasas ei ole.  

 

Keskmine vasakpoolne ja eesmine vasakpoolne LED on jadaühenduses, seega peavad mõlemad 
olema installeeritud; ka ei saa ühte ilma teiseta sisse lülitada. Sarnaselt on jadaühenduses ka 
keskmine parempoolne LED eesmise parempoolse LEDiga.  
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IR LED hoidik 
 

 
 

Oluline on eesmiste emitterite korralik varjestamine, vastasel juhul võib LEDide otsene valgus häirida 
lähedusandurite tööd. Zumo 32U4 seadmega on kaasas plastikust LED hoidikud mis LEDe varjestavad, neid 
samal ajal ka paigal hoides ning samuti kokkupõrgete eest kaitstes. Hoidikud kinnitatakse lehele kahe 
kaasasoleva 3/16″ #2-28 kruviga. Paigaldamise kohta leiate informatsiooni punktis 4. 

 

 
IR LEDid ja LED hoidikud 

 

Varjestamine kuumkahaneva rüüsiga 

LED hoidikute asemel võite kasutada ka sobivas suuruses musta värvi kuumkahaneva rüüsi tükke. Ilma 
hoidikuta on LEDide kinnitused nõrgemad, kuid samas saab nende asendit hõlpsamalt muuta.  

 

 
IR LEDide kinnitamine kuumkahaneva rüüsiga 

 

Varjestamise lihtsaks kontrollimiseks asetage Zumo musta värvi tühjale pinnale ning kontrollige et kõikide 
lähedusandurite lugemid oleksid 0.  

 
3/16″ diameetriga kuumkahanev rüüs sobib kasutamiseks (vastava suurusega rüüsid on komplektides mis on 
koostatud enne augustit 2015), kuid pidage meeles et nende diameeter on sageli, sõltuvalt tootjast ja tüübist, 
nominaalsest diameetrist mõningal määral erinev.  

 

Märkus: komplektid mis on koostatud enne 2015 augustit, ei sisalda LED hoidikut ning selle 
kinnituskruvisid. Selle asemel saab eesmised IR emitter LEDid kinnitada kattega mis on 
valmistatud kaasasolevast materjalist nagu allpool näidatud.  
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Lähedusanduri kasutamine 

Lähedusanduritel ei ole minimaalset tuvastusdistantsi, nad suudavad tuvastada Zumole lähedalasuva objekti kui 
selle kuju võimaldab valgusel andurisse tagasi peegelduda.  

 
Maksimaalne tuvastusdistants sõltub objekti suurusest ja peegeldusvõimest. Testimisel kahe Zumo robotiga, mis 
asusid mõlemad sumo ringi musta värvi pinnal, oli maksimaalne tuvastusdistants umbes 30 – 40 cm.  

 
Esiandurite ja külgandurite kasutamisel on nende vahel siiski märkimisväärne pimenurk; kui Zumo tuvastab 
objekti külganduriga ning pöördub seejärel otse selle poole, esineb pööramise ajal periood mille jooksul ükski 
anduritest objekti ei taju.  

 
Objekti poole pööramine 

FaceTowardsOpponent demo, mille leiate Zumo 32U4 Arduino library programmist (lisainformatsioon punktis 
6), kasutab lähedusesasuvate objektide leidmiseks mootoreid ja esiosa lähedusandureid, pöörab otse nande poole 
ning jälgib nende liikumist. Otse objekti poole pööramiseks võrdleb seade esiandurite kahte lugemit: parema ja 
vasaku anduri heledustaset. Kui vasak lugem on suurem kui parem lugem, märgib see et objekt on lähemal 
vasakpoolsele LEDile ning robot pöördub otse objekti poole, pöörates selleks vasakule (vastupäeva). Kui 
parempoolne lugem on suurem, pöördub robot sarnaselt paremale (päripäeva). Kui mõlemad lugemid on alla 
kindlat väärtusläve, keerab robot ja skanneerib ümbrust ligidalasuvate objektide leidmiseks.  
 

 
3.7. Inertsiaalandurid 

Zumo 32U4 sisaldab inertsiaalandureid, mida saab kasutada lisavõimalusteks, näiteks kokkupõrketuvastuseks ja 
orientatsiooni määramiseks, kasutades selleks inertsiaalmõõteüksust (IMU). Esimene kiip, kompassimoodul ST 
LSM303D [https://www.pololu.com/product/2127], koosneb 3-telg aktseleromeetrist ja 3-telg magnetomeetrist. Teine 
kiip, ST L3GD20H [https://www.pololu.com/product/2129], on 3-telg güroskoop. Mõlemad andurkiibid jagavad 
ATmega32U4 I²C ühendatud I²C liidest. 

 
Põhipaneeli tasememuundurid võimaldavad inertsiaalanduritel, mis töötavad 3.3 V, olla ühendatud ATmega32U4 
(mis kasutab 5 V). Andurid, tasememuundurid ja I²C resistorid on ühendatud AVR-i SDA (digitaalviik 2, või 
PD1) ning SCL (digitaalviik 3, või PD0) viikidega, kuid need ühendused võib eemaldada et kasutada viike 
muuks otstarbeks, lõigates paneelil läbi jumperid märgisega “2 = SDA” ning “3 = SCL”. 

 
Andurite tööpõhimõtete ja kasutamisega tutvumiseks soovitame hoolikalt tutvuda järgmiste dokumentidega: 
LSM303D datasheet [https://www.pololu.com/file/download/ LSM303D.pdf?file_id=0J703] (1MB pdf) ning L3GD20H 
datasheet [https://www.pololu.com/file/download/ L3GD20H.pdf?file_id=0J731] (3MB pdf). 

 
Andurite kasutamine 

Zumo32U4 library [https://www.pololu.com/docs/0J63/6] programmi funktsioonid muudavad andurite kasutamise 
lihtsaks, ka leiate sealt kasutamise näidisprogrammid. Tarkvaraliides on sarnane programmidega LSM303 
Arduino library [https://github.com/pololu/lsm303-arduino] ning L3G Arduino library [https://github.com/pololu/l3g-

arduino].) 

https://www.pololu.com/product/2127
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/docs/0J63/6
https://github.com/pololu/lsm303-arduino
https://github.com/pololu/lsm303-arduino
https://github.com/pololu/l3g-arduino
https://github.com/pololu/l3g-arduino
https://github.com/pololu/l3g-arduino
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Lisaks on Zumo 32U4 andurite IC samad mida kasutatakse MinIMU-9 v3 [https://www.pololu.com/product/2468], 
seadmel, nii et Arduino MinIMU-9 tarkvara (näiteks AHRS example [https://github.com/pololu/minimu-9-ahrs-

arduino]) töötab ka Zumo 32U4 robotiga. 

 
Märkused magnetomeetri kohta 

LSM303 magnetomeetrit mõjutab töötavate mootorite ja sumisti vool, samuti patareide metall, ning lugemid on 
mõjutatavad ka ümbritseva keskkonna magnetilistest muutustest (näiteks betoonpõranda armatuur). Selle 
tulemusena on Zumo magnetomeetri andmelugemi täpsuse tuvastamine keeruline. Testimisel selgus et 
magnetomeeter on siiski suhteliste suunamuutuste tuvastamisel kasulik; näiteks kui konkreetse keskkonna 
magnetilised lugemid on kompenseeritud, saab neid kasutada Zumo kindla nurga all pööramiseks selle asemel 
et määrata kui kaua mootor peaks töötama et vastavat pööret teha (selle konkreetse ülesande jaoks võib siiski 
olla lihtsam kasutada hoopis güroskoopi või koodereid).  

 

 
 

3.8. Vooluallikas 

Zumo raamil on patareipesa neljale AA patareile. 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 nominaaliga 6 V. 

 
Negatiivne pinge ühendatakse GND. Positiivne patareipinge ühendage VB. VB varustab elektriringi, mille 
väljundiks on VBAT. 

 
VBAT varustab vooluga mootoreid läbi DRV8838 mootoridraiverite, mootorid töötavad vaid juhul kui patareid 
on sisestatud ning voolulüliti positsioonil “On”. 

 
VBAT patareipinget saab monitoorida  läbi pingejagaja mis on vaikimisi ühendatud analoogviigiga 1 (PF6). 
Jagaja väljastab pinge mis võrdub poole patareipingega, see on ohutult vähem kui lubatud ATmega32U4 
maksimaalse analoogsisendi 5V pinge, niikaua kuni patareide kogupinge jääb alla 10 V. 
readBatteryMillivolts() funktsioon Zumo32U4 library [https://www.pololu.com/docs/0J63/6] programmis 
võimaldab sellest lugemist määrata patareipinge. Pingejagaja lahtiühendamiseks ja viigi muul eesmärgil 
kasutamiseks lõigake läbi jumper märgistusega “A1 = VBAT/2”. 

 
5V regulaator 

VBAT varustab vooluga 5V regulaatorit mis asub TPS63061 konverteris. Regulaator töötab 2.7 V - 11.8 V 
sisendpingega (kuigi mootoridraiverid limiteerivad Zumo 32U4 maksimaalseks tööpingeks 11 V) ning selle 
tavapärane efektiivsus on 80% - 90%. (saadaval on ka eraldiseisev regulaator  
[https://www.pololu.com/product/2119]). Selle regulaatori 5V väljund on VREG. 

 

Testides leiti et patareid ja mootorite vool mõjutavad magnetomeetri z telge palju tugevamalt kui 
x ja y telge, nii et soovitame mite arvestada z telje lugemit. Üldjuhul piisas suuna määramiseks x 
ja y telje lugemitest. Lisaks võib olla vajalik magnetomeetri tundlikkuse vähendamine; kui 
magnetomeeter annab väärtuse -4096, näitab see et tundlikkusvahemik on konkreetse keskkonna 
jaoks määratud liiga kitsaks.  

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
https://github.com/pololu/minimu-9-ahrs-arduino
https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/docs/0J63/6
https://www.pololu.com/product/2119
https://www.pololu.com/product/2119
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Regulaatori välja lülitamiseks määrake selle sulgemisviigi SHDN olekuks “high”. 
 

Vooluallika valik 

Zumo 32U4 põhipaneeli vooluvaliku ring kasutab TPS2113A power multiplexer 
[https://www.pololu.com/product/2596] programmi, määramaks kas selle 5V vooluallikaks on USB ühendus või 
patareid läbi regulaatori, võimaldades robotil tõrgeteta vooluallikate vahel ümber lülituda. TPS2113A on 
konfigureeritud valimaks reguleeritud patareivoolu (VREG), välja arvatud juhul kui regulaatori väljund langeb 
alla umbes 4.5 V. Kui see juhtub, valib see kahest allikast kõrgema, milleks tavajuhul on USB 5V liides, kui 
Zumo on USB ühenduses.  

 
Juhul kui Zumo 32U4 on läbi USB arvutiga ühendatud, saab see 5V voolu isegi juhul kui voolulüliti on välja 
lülitatud. See on kasulik programmide laadimiseks ja testimiseks ilma patareitoiteta ja mootoreid käivitamata. 
USB ühenduse kasutamine on ohutu ka ajal kui patareivool on sisse lülitatud.  

 
Hetke valitud vooluallikat näitab STAT viik; see väljund on olekus low  kui valitud on patareid, ning high  
USB puhul. TPS2113A voolulimiit on ca 1.9 A. Lisainformatsiooni leiate TPS2113A andmelehelt 
[https://www.pololu.com/file/download/tps2113a.pdf?file_id=0J771] (1MB pdf). 

 
3.3V regulaator 

Põhipaneelil on ka 3.3 V lineaarne regulaator. Inertsiaalandurid saavad voolu 3.3 V liinist; ülejäänud voolu 
(kuni paarsada milliamprit) saab kasutada väliste ringide või seadmete jaoks. 

 
Alternatiivsed vooluallikad 

Kui soovite kasutada muid vooluallikaid, näiteks liitiumpatareisid, siis Zumole sobiv patarei sisendpinge on 2.7 
V - 10 V. Limiidi suurendamiseks mootoridraiverite maksimaalse lubatud pinge limiidini 11 V tuleb muuta 
patareipinge jagajat.  

 

 
 

Voolulüliti lisamine 

Soovi korral võite lisada Zumole voolulüliti, kasutades PSW viiki. Kui see on olekus “on”, peaks see ühendama 
PSW ja GND. Sel juhul saab VBAT voolu kui ükskõik kumb, põhipaneeli lüliti või lisalüliti on sisse lülitatud. 

 
3.9. Laiendatud eendialad 

Ülemised eendialad Zumo 32U4 põhipaneelil (kaks 2×13 viigigruppi parempoolse ja vasakpoolse ääre ligiduses) 
toovad välja kõik ATmega32U4 mikrokontrollerite üldkasutatavad I/O liinid ning võimaldavad ligipääsu 
erinevatele voolusisenditele ja väljunditele. Mõned viigid on välja toodud ka esiosa eendialal, kuhu ühendatakse 
esiandurid. Järgnevad diagrammid näitavad nende viikide asukohti ning nendega seostuvat riistvara.  

 
Zumo 32U4 vooluallikana ei ole soovitatav kasutada 3 elemendiga liitiumpatareid: kuigi selle 
nominaalpingeks on tavaliselt märgitud 11.1 V, võib see täislaetuna olla üle 12 V. 

https://www.pololu.com/product/2596
https://www.pololu.com/product/2596
https://www.pololu.com/file/download/tps2113a.pdf?file_id=0J771
https://www.pololu.com/file/download/tps2113a.pdf?file_id=0J771
https://www.pololu.com/file/download/tps2113a.pdf?file_id=0J771
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Zumo 32U4 ülemise eendiala viigiväljundid 



Pololu Zumo 32U4 Robot Kasutusjuhend © 2001–2015 Pololu Corporation 

3. Zumo 32U4 detailne kirjeldus 25 

 

  

 

 

 

Zumo 32U4 eesmise eendiala väljundid ja LCD konnektori viigiväljund 

 

Diagrammid on saadaval  PDF prinditavas formaadis [https://www.pololu.com/file/download/ zumo-32u4-

pinout.pdf?file_id=0J864] (536k pdf). Lisainformatsiooni ATmega32U4 mikrokontrolleri kohta leiate Atmel 
ATmega32U4 dokumentatsioonist.  

 
3.10. Viikide kasutamine 

Allolevast tabelist leiate olulisemad Zumo 32U4 ATmega32U4 viikide kasutusviisid. Tabel on kasulik kui 
soovite lisada Zumole elektroonilisi komponente, kirjutada riistvarale isiklikke koodiosi või lihtsalt seadme 
tööga põhjalikumalt tutvuda. Iga rida esitab ATmega32U4 ühte viiki. 

 
“ATmega32U4 viigi nimi” veerg märgib viikide ametlikku nimetust vastavalt ATmega32U4 andmelehele 
[http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx]. 

 
“Arduino viigi nimi” veerg märgib Arduino keskkonnas kasutatavad viikide nimed. Neid nimetusi saab üldjuhul 
kasutada argumentidena igas funktsioonis mida saab kasutada viikide numbritega. Siiski on sellel mõned 
erandid, näiteks sisestades numbri 4 analogRead funktsioonis, loetakse selleks viik A4, mitte viik 4. Lisaks, 
riistvara piirangute tõttu, töötavad mõned funktsioonid ainult osade viikidega.  

 
“Zumo 32U4 funktsioonid” veerg märgib mille jaoks Zumo 32U4 viiki kasutatakse. Paljusid viike saab 
kasutada samaaegselt mitmel erineval eesmärgil, valides erinevaid reziime. Näiteks, PB0 saab määrata nupu C 
olekut kui see on määratud sisendiks, ning kui see on määratud väljundiks kontrollib see punast LEDi ning 
töötab LCD andmeliinina.  

https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-pinout.pdf?file_id=0J864
https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-pinout.pdf?file_id=0J864
https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-pinout.pdf?file_id=0J864
http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx
http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx
http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx
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“Märkus/alternatiivfunktsioonid” veerg märgib viikide teisi kasutusvõimalusi, kuigi mõnede nende võimaluste 
kasutamine võib olla ebapraktiline.  
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ATmega32U4 
viigi nimi 

Arduino  

viigi nimi 
Zumo 32U4 funktsioonid    Märkus/alternatiivfunktsioonid 

 
 

PB7 11 Liiniandur IR LED kontroll 

Timer0 PWM väljundA (OC0A) 

Timer1 PWM väljund C (OC1C) 

UART flow kontroll (RTS) 

Viigivahetuskatkestus (PCINT7) 

PF7 A0, 18 Liiniandur 1 (vasakpoolseim) 
Analoogsisend (ADC7)

 
JTAG test data in (TDI) 

 
 

PF5 A2, 20 

Liiniandur 2 

Vasak lähedusandur 

(funktsiooni määrab jumper) 

 
Analoogsisend (ADC5) 

JTAG testreziimi valik (TMS) 

PF4 A3, 21 Liiniandur 3 (keskel) 
Analoogsisend (ADC4)

 
JTAG testkell (TCK) 

 
 

PD4 4, A6, 24 

Liiniandur 4 

Parem lähedusandur 

(funktsiooni määrab jumper) 

 
Analoogsisend (ADC8) 

Timer1 sisendviik (ICP1) 

 
Analoogsisend (ADC9) 

PD6 12, A11, 29  Liiniandur 5 (paremal) 
 

 

Timer4 PWM väljund D (OC4D) 

Timer1 loendur (T1) 

PF1 A4, 22 Eesmine lähedusandur Analoogsisend (ADC1) 

 

PC6 5 Lähedus LED PWM 
Timer3 PWM väljund A (OC3A) 

Timer4 PWM väljund A (OC4A) 
 

PF6 A1, 19 
Lähedus LED valik    
Patareitaseme sisend (VBAT/2) 

Analoogsisend (ADC6) 

JTAG test data out (TDO) 
 

PD2 0 LCD kontroll-liin (RS) 
UART vastuvõtuviik (RXD1)

 
Väline katkestusallikas (INT2) 

PD3 1 LCD kontroll-liin (E) 
UART edastusviik (TXD1)   

Väline katkestusallikas (INT3) 
 

PB3 14, MISO 
Kasutusnupp A 
LCD andmeliin DB4 

Punane LED (RX) 

SPI Master sisend/Slave väljund (MISO) 

Viigivahetuskatkestus (PCINT3) 

PB0 17, SS Kasutusnupp C LCD 

andmeliin DB5 

SPI slave valik (SS) 
Viigivahetuskatkestus (PCINT0) 

 
Timer4 PWM väljund A (OC4A) 

PC7 13 
Kollane LED 

LCD andmeliin DB6 

 
Roheline LED (TX) 

Timer3 sisendviik (ICP3)      

Jagatud süsteemikella väljund (CLKO) 

 
UART väline kell (XCK1) 

PD5 - Kasutusnupp  B 
LCD andmeliin DB7 

 
 

UART flow kontroll (CTS) 

 
Analoogsisend (ADC10) 

PD7 6, A7, 25 Sumisti PWM Timer4 PWM väljund D (OC4D) 

Timer0 loenduri allikas (T0) 
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ATmega32U4 
viigi nimi 

Arduino 

viigi nimi 
Zumo 32U4 funktsioonid Märkus/alternatiivfunktsioonid 

 
 

PB6 10, A10, 28  Vasaku mootoriPWM 

Analoogsisend (ADC13) 

Timer1 PWM väljund B (OC1B) 

Timer4 PWM väljund B (OC4B) 

Viigivahetuskatkestus (PCINT6) 

PB2 16, MOSI Vasaku mootori suund 
SPI Master väljund/Slave sisend (MOSI) 

Viigivahetuskatkestus (PCINT2) 

Analoogsisend (ADC12) 

PB5 9, A9, 27 Parema mootori PWM 
Timer1 PWM väljund A (OC1A) 

Timer4 PWM väljund B (OC4B) 

Viigivahetuskatkestus (PCINT5) 

PB1 15, SCK Parema mootori suund 
SPI kell (SCK)

 
Viigivahetuskatkestus (PCINT1) 

 
Analoogsisend (ADC11) 

Viigivahetuskatkestus (PCINT4) 

Riistvara bootloader valik (HWB) 

Analoogkomparaatori negatiivne sisend (AIN0) 

Väline katkestusallikas (INT6) 

   Analoogsisend (ADC0) 

 
Timer0 PWM väljund B (OC0B) 

Väline katkestusallikas (INT0) 
 

 

Väline katkestusallikas (INT1) 
 

Reset nupp                                    

Analoogreferents 

3.11. Lisaelektroonika lisamine 

Zumo 32U4 robotile on võimalik lisada soovi korral erinevaid lisasid. 
 

I/O viikide vabastamine 

Kui soovite lisatava elektroonikaga saata või vastu võtta AVR informatsiooni, peate lisatavad osad ühendama 
ühe või mitme AVR I/O viigiga. Kuna kõik I/O viigid on juba mingil muul viisil kasutuses, nagu näidatud 
punktis 3.10, peate mõne nendest funktsioonidest keelama või lahti ühendama.  

 
Kui te ei kasuta lähedusandureid ning teil pole vajadust joonejälgimisandurite infrapunaemittereid välja 
lülitada, võite läbi lõigata esiosa andurite jumperi märgisega “LED”. See vabastab viigi 11 (PB7) kasutamiseks 
muudel eesmärkidel. Viiki 11 saab kasutada digitaalse I/O ning analoogsisendina. Selle muudatuse tegemine ei 
ole soovitatav kui kasutate lähedusandureid, kuna siis on joonejälgimisandurite infrapunaemitterid pidevalt 
sisse lülitatud ning see võib lähedusandurite tööd häirida.  

PB4 8, A8, 26 Vasaku kooderi XOR sisend 

PE2 - Vasaku kooderi sisend 

PE6 7 Parema kooderi XOR sisend 

PF0 A5, 23 Parema kooderi sisend 

 

PD0 
 

3, SCL 
 

Inertiaalandurite I²C kell 

PD1 2, SDA Inertiaalandurite I²C data 

RESET 

AREF 

- 

- 

Reset nupp 

- 
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Kui te ei kasuta liiniandurit 2 või vasakpoolset lähedusandurit, võite eemaldada eendi andurivaliku jumperi 
viigil 20. See vabastab viigi 20 (PF5) kasutamiseks muudel eesmärkidel. Viiki saab kasutada digitaalse sisendi 
ja väljundina ning analoogsisendina.  

 
Kui te ei kasuta liiniandurit 4 või parempoolset lähedusandurit, võite eemaldada eendi andurivaliku jumperi 
viigil 4. See vabastab viigi 4 (PD4) kasutamiseks muudel eesmärkidel. Viiki saab kasutada digitaalse sisendi ja 
väljundina ning analoogsisendina.  

 
Kui te ei kasuta ühtegi esiosa eendi andurit, võite esiosa andurirea eemaldada. See vabastab 7 viiki: viik 11 
(PB7), viik 18 (PF7), viik 20 (PF5), viik 21 (PF4), viik 4 (PD4), viik 12 (PD6), ning viik 22 (PF1). Kõiki 
viike saab kasutada digitaalsete sisendite ja väljunditena, ning kuute neist (kõiki välja arvatud viik 11) saab 
kasutada analoogsisenditena.  

 
Kui te ei kasuta lähedusandureid, ei vaja te tõenäoliselt ka põhipaneeli IR LEDe, seega saate vabastada viigi 5 
(PC6), mida saab kasutada digitaalse I/O või PWM väljundina. Lisaks vabastab see ka Timer3. 

 
Kui te ei kasuta lähedusandureid  ning ei vaja lisaks ka patareide pinge muutmiseks AVR-i, võite kasutada viiki 
19 (A1, PF6) teistel eesmärkidel. Viiki saab kasutada digitaalse sisendi ja väljundina ning analoogsisendina. Kui 
soovite kasutada viiki digitaal- või analoogsisendina, on selle eraldamiseks VBAT pingejagajast vajalik lõigata 
läbi jumper märgisega “A1 = VBAT / 2”. Kui soovite A1 kasutada ainult väljundina, ei ole selle jumperi 
lõikamine tõenäoliselt vajalik.  

 
Kui te ei vaja LCD, võite selle eemaldada. See vabastab viigid 0 (PD2) ja 1 (PD3). Need viigid on UART 
edastus (TX) ja vastuvõtu (RX) viigid, niisiis saate neid kasutada teise mikrokontrolleriga 
jadakommunikatsiooni loomiseks. Viigid sobivad ka digitaal I/O. Sobivad viigid RC vastuvõtja kahe 
väljundkanali ühendamiseks, või kahe RC servo kontrollimiseks.  

 
Kui olete LCD eemaldanud ning ei kasuta nuppu A, vabastab see viigi 14 (PB3). Viiki 14 saate kasutada 
digitaalse sisendi ja väljundina.  

 
LCD eemaldamine vabastab LCD kontrast-potentiomeetri. Potentiomeetri väljund on 0 V -  5 V signaal, mis on 
ligipääsetav LCD konnektoris. Selle võib ühendada iga vaba analoogsisendiga kui soovite sellele AVR ligipääsu, 
või mõne lisatava elektroonikakomponendiga.  

 
Kui te ei kasuta sumistit, võite läbi lõigata selle jumperi märgisega “6 = Buzzer”. See vabastab sumisti viigi 6 
(PD7), nii saate seda muudel eesmärkidel kasutada. Viiki saab kasutada PWM väljundina, digitaalse I/O liinina 
või analoogsisendina. Sumisti eraldamine vabastab lisaks ka Timer4, millel on mitu PWM väljundviiki. Neid 
viike saab kasutada PWM väljunditena kui neid ei vajata tavaülesannete täitmiseks.  

 
Olge ettevaatlik elektroonika ühendamisel viikidega 13 (PC7), 17 (PB0) ja PD5. Need viigid kontrollivad Zumo 
32U4 LEDe. Kõiki kolme kasutatakse bootloaderi poolt väljunditena. Viiki 17 (PB0) ja PD5 kasutatakse RX ja 
TX indikaatoritena, saates või saades andmeid USB kaudu kasutab neid viike sel ajal Arduino USB kood. 

 
Võimalik on lisaks kinnitada I²C alaseadmeid Zumo 32U4 I²C liidesele ilma olemasolevatest loobumata, 
niikaua kui lisaseadmete allaadressid ei satu inertsiaalanduritega konflikti. LSM303D kasutab 7-biti aadressi  
0011101, samas kui L3GD20H kasutab 7-biti aadressi 1101011.  I²C viigid (viigid 2 ja 3) töötavad 5V, nii et 
vajalik võib olla tasememuunduri kasutamine teiste seadmetega mis töötavad erineva pingega.  
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Kui te ei kasuta Zumo 32U4 I²C liidese inertsiaalandureid, võite läbi lõigata jumperid märgisega “2 = SDA” ja 
“3 = SCL”. See vabastab viigid 2 (PD1) ning 3 (PD0), mida saate kasutada digitaalsete sisendite ja väljunditena.  

 
Vool 

Kõik Zumo voolusõlmed on ligipääsetavad vasakpoolse laiendatud eendi kaudu. Kui kasutate lisaseadmete 
vooluühenduseks VBAT, siis on need voolu all kui Zumo voolulüliti on asendis “On”, ning saavad voolu mida 
patareid hetkel väljastavad. Kui kasutate lisaseadmete vooluühenduseks VREG, saavad lisaseadmed 5V voolu 
juhul kui patareid on sisestatud ning voolulüliti on asendis “On” (USB kaudu vooluedastust ei toimu). Kui 
vooluühenduseks kasutatakse 5V viiki edastatakse 5V vool kui Zumo vastavad komponendid on voolu all. Kui 
kasutate 3V3 ühendust, saavad lisakomponendid 3.3V voolu. Lisainformatsiooni leiate punktis 3.8. 

 
Võimalik on Zumole lisada ka teine voolulüliti, nagu on kirjeldatud punktis 3.8. 

 
Maandus 

Kontrollige et süsteemi kõik maandused oleksid ühendatud. Zumo 32U4 maandusühendused on märgistatud 
“GND” ning need on ligipääsetavad eendialade kaudu. Maandus peab olema ühendatud ka kõikidel lisatavatel 
paneelidel ning seadmetel.  

 
Füüsiliste ühenduste loomine 

Zumo 32U4 soovitavate viikide ligipääsupunktide kohta leiate informatsiooni punktis 3.9. Viikide ühenduste 
loomise üheks võimaluseks on kasutada kahte 2×13-viigiga female headerit 
[https://www.pololu.com/product/2745] ning joota need paremale ja vasakule eendialale. Teise võimalusena võite 
kasutada sobiva suurusega tükke 2×40-viiki male headerist [https://www.pololu.com/product/966] ning kinnitada 
need jootmisega. Seejärel saate ühendamiseks kasutada tootja premium jumper juhtmeid 
[https://www.pololu.com/category/65/premium-jumper-wires]. 

 
3.12. AVR Timer 

Seadmel ATmega32U4 on neli timerit: Timer0, Timer1, Timer3 ning Timer4, millest igal on erinevad, 
andmelehel märgitud omadused.  

 
• Timer0 kasutatakse Arduino keskkonnas ajastusega seotud funktsioonideks, näiteks millis(). 

• Timer1 kasutatakse Zumo 32U4 Arduino library programmis mootorite juhtimiseks. 

• Timer3 kasutatakse Zumo 32U4 Arduino library programmis lähedusanduritele 38 kHz IR võngete 
saatmiseks, kuid seda saab kasutada ka muude andurilugemite jaoks.  

• Timer4 kasutatakse Zumo 32U4 Arduino library programmis sumisti kontrollimiseks. Sumisti viiki 
(digitaalviik 6, või PD7; Timer4 väljund OC4D) saab kasutada muudel eesmärkidel, lõigates läbi jumperi 
märgisega “6 = Buzzer”. 

 

3.13. Skeemid ja mõõtmed 

Skeemid 

Zumo 32U4 roboti skemaatilise diagrammi leiate PDF formaadis: Zumo 32U4 schematic diagram 
[https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-schematic-diagram.pdf?file_id=0J862] (1MB pdf). 

https://www.pololu.com/product/2745
https://www.pololu.com/product/2745
https://www.pololu.com/product/966
https://www.pololu.com/category/65/premium-jumper-wires
https://www.pololu.com/category/65/premium-jumper-wires
https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-schematic-diagram.pdf?file_id=0J862
https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-schematic-diagram.pdf?file_id=0J862
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Mõõtmed 

Zumo 32U4 põhipaneeli diagrammi leiate PDF formaadis: Zumo 32U4 main board dimension diagram 
[https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-main-board-dimension-diagram.pdf?file_id=0J947] (493k pdf) 

 
Ülaloleval diagrammil puuduvad mõõtmed koos põhipaneeli kõikide avade suuruste ja asukohtadega leiate: 
Zumo 32U4 main board drill guide [https://www.pololu.com/file/download/zum02a01-drill.dxf?file_id=0J948] (231k 
dxf) 

 
Järgnevad joonised näitavad Zumo 32U4 kasutatava  Zumo raami [https://www.pololu.com/product/1418]  

umbkaudseid mõõtmeid: 
 
 
 
 

 

 
Pololu Zumo kokku pandud raam, 

esivaade ja mõõtmed 

 

Pololu Zumo raam koos 
mootoritega, ülaltvaates 

https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-main-board-dimension-diagram.pdf?file_id=0J947
https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-main-board-dimension-diagram.pdf?file_id=0J947
https://www.pololu.com/file/download/zumo-32u4-main-board-dimension-diagram.pdf?file_id=0J947
https://www.pololu.com/file/download/zum02a01-drill.dxf?file_id=0J948
https://www.pololu.com/file/download/zum02a01-drill.dxf?file_id=0J948
https://www.pololu.com/product/1418
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4. Zumo 32U4 komplekti kokkupanek 
 

 
 

Järgige komplekti kokkupanekul hoolikalt juhiseid. Kui teil on Zumo 32U4 roboti kokkupandud versioon, jätkake 
punktist 5 ning alustage selle programmeerimist! 

 
Põhipaneel 

Enamus Zumo 32U4 põhipaneeli osasid on juba eelnevalt kinnitatud, kuid mõned osad peate ise kinni jootma.  
 

1. Jootke sumisti põhipaneeli peale, vastavalt märgistele, seejärel kärpige avasid läbivad juhtmed paneeli 
all.  

2. Jootke kaks 1×2 masinaviigi soklit paneeli peale esinurkadesse.  

3. Valikuline: kui  planeerite esiosa eendil kasutada headereid või juhtmeid, on kasulik need nüüd 
paigaldada ja kinni joota.  

 

 

 
Zumo 32U4 robotkomplekti osade diagrammi leiate punktis 1.1. 
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Kuigi kõik need osad on võimalik paigaldada ja joota ka siis kui põhipaneel on raamile kinnitatud, on seda siis 
keerulisem teha ning riskite raami kogemata sulatamisega.  

 
Mootorid 

 

 
 

4. Kinnitage mootorite väljundvõllid hammasratastega, nii et hammasrataste ühe külje kõrgem äär jääks 
mootorist eemale. Võlli ots peaks olema hammasratta küljega tasa (lihtsaim viis seda saavutada on kui 
asetate hammasratta lamedale pinnale (näiteks lauale), ning lükkate võlli ratta avasse kuni see ulatub 
lauani).  

 
Kui teil on vanem Zumo 32U4 komplekt (koostatud enne maikuud 2015), valgete 
hammasratastega, jätke vahele punkt 4 ning installeerige hammasrattad selle asemel peale punkti 
14 (kui ühendate valged hammasrattad nüüd, muudab nende kuju mootorite, raami ja põhipaneeli 
kokkupaneku keeruliseks).  
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5. Lõigake kaks kaasasolevat jumperi juhet pooleks, nii saate neli tükki, ning eemaldage kleepainega 
kaetud otsad (kleepaine võib elektriühendust mootoriga häirida). Neid nelja saadud juhtmejuppi kasutatakse 
mootori juhtmetena.  

6. Kinnitage juhtmepaar jootes mõlema mootoriga, pöörates tähelepanu sellele mis suunas mootorid 
hiljem raamile kinnitatakse (vt allpool). Jootmise jaoks on kasulik väänata juhtmeotstesse väikesed konksud 
ja kinnitada need vastavatesse avadesse, see hoiab juhtmeid jootmise ajal kindlalt paigal.  

 

 

 

Hoiatus: ärge hoidke jootekolbi mootorijuhtme vastas kauem kui paar sekundit korraga, see võib 
mootorit rikkuda. Kui esimene katse ebaõnnestusb, eemaldage jootekolb ning laske mootoril enne 
järgmist katset jahtuda.  
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Iga mootori positiivset terminali märgistab plussmärk (+) mootori musta värvi plastikotsal. Kui kasutate 
soovitatud metallist mikromootorit (50:1, 75:1 või 100:1) või sellest madalama suhtega, kinnitage mootorid 
jootmisega põhipaneelile nii, et nende positiivne terminal jääks esiosa poole (mootorijuhtmed tuleks ka vastavalt 
kinnitada). Kui kasutate mootorit 150:1 või kõrgema suhtega, kinnitage mootorid vastupidi, nii et nende 
positiivne terminal jääks tagaosa poole. Kui olete siiski ühe või mõlemad mootorid kogemata soovitatavale 
vastupidises suunas kinnitanud, ärge muretsege, selle saab hiljem tarkvaras vastavaid muudatusi tehes 
parandada, kasutades programmi Zumo32U4 library [https://www.pololu.com/docs/0J63/6].) 

 
7. Lükake magnetilised kooderikettad mõlema mootori võllile, nii et võlli ots oleks ketta äärega tasapinnas 
(selle lihtsaks saavutamiseks asetage ketad lauale ja lükake võll avasse niikaua kuni see puudutab 
lauapinda).  

https://www.pololu.com/docs/0J63/6
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Raam 

8. Asetage mootorid raami esiosa kanalitesse joondades selle kanali soonte järgi. Mootori ülaosa peaks 
olema raami äärega samal kõrgusel.  
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9. Katke raam ja mootorid põhipaneeliga. Mootorijuhtmed peaksid läbima mootoridraiverite kõrval 
olevaid avasid.  
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10. Kruvige põhipaneel raami külge: soovitame kasutada nelja kruvi avades mis on paneeli nurkadele 
lähimad. Sisestage kinnitamiseks neli #2-56 masinkruvi läbi põhipaneeli ja raami, ning kinnitage raami all 
mutriga. Soovitame paigaldada kõigepealt mutri süvendisse ning keerata kruvi kinni, hoides samal ajal 
mutrit sõrme või teibiga paigal.  
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Pakend sisaldab kahes eri suuruses #2-56 masinkruvisid: 3/16″ ning 1/4″. Pikemad kruvid on esiosa kinnitamise 
jaoks, nii et sumo lehe lisapaksus ei segaks kinnitamist. Kuigi sumo lehe saab kinnitada ka nüüd, soovitame 
sellega oodata kuni olete  2×12 konnektori esiandurite reale kinni jootnud, see jätab jootmiseks rohkem ruumi 
ning muudab kinnitamise lihtsamaks.  

 
11. Jootke mõlema mootori juhtmed põhipaneelile, seejärel kärpige nende liigne pikkus.  
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12. Jootke 2×12 female header (esiandurite rea konnektor) põhipaneeli esiosa eendi põhja. See peaks 
olema raamiga tasapinnas.  
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Patareikontaktid 

13. Keerake raam tagurpidi ning kinnitage patareiterminali kontaktid nagu allpool näidatud. Lükake kolm 
topeltkontakti korralikult paika, kuni need on patareipesa sisepinnaga samas tasapinnas. Sisestage kaks 
individuaalkontakti patareipessa nii, et nende jootmissakid läbiksid raamipealseid avasid: võite need 
jootmiseni kinnitada teibiga või sisestades ajutiselt patarei.  
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14. Kinnitage kaks individuaalkontakti põhipaneelile jootmisega ülevaltpoolt. Pidage meeles et kui 
kasutate nende paigalhoidmiseks patareid, võib see muuta kuumustasakaalu ja muuta jootmise raskemaks 
või vajada jootmiseks kõrgemat kuumust. PCB patareiterminali lõhe peaks olema joodisega täielikult 
täidetud.  

 

Lisahammasrattad ja lindid 

15. Asetage M3 mutter igasse kahte külglõhesse raami tagaosa ligidal. Lõhed on suuruses mis ei lase 
mutritel keerelda.  

16. Kinnitage lisahammasrattad õlgpoltidele, seejärel seibid. Hammasratta esileulatuv rattarumm peaks 
olema samas suunas mis poldi sooned (raami poole).  

17. Kinnitage õlgpoldid läbi raami külje mutritega. Kasutage 3mm kuuskantvõtit (Allen mutrivõti), ning 
pingutage mutreid kuni seibid on korralikult vastu raami. Olge ettevaatlik et te neid üle ei pingutaks,  
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see võib seibe painutada. Märkus: kasutage vajadusel liimaineid väga ettevaatlikult, need võivad raami 
korrodeerida. Testige liime (näiteks Loctite) alati enne väikesel raami osal ja kontrollige et see raami ei 
rikuks.  

 

 
 

18. Paigaldage silikoonlindid, vedades need raami mõlemal küljel hammasratastele.  
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Leht 

19. Painutage lehe kinnitussakid vajaliku nurga alla (ca 75 kraadi algpositsioonist). 

20. Eemaldage kaks 1/4″ kruvi mis kinnitavad põhipaneeli esiosa raamile. 

21. Asetage lehe kinnitussakid põhipaneeli peale nii, et selle avad ühilduksid kahe kinnitusavaga ning 
kinnitage kaks kruvi läbi lehe, põhipaneeli ja raami. Kinnitage kruvid raami all mutritega.  
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LCD 

22. Jootke 2×7 madala profiiliga male header LCD alla.  
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23. Kinnitage LCD sobiva female headeriga põhipaneeli pinnale; ekraan peaks katma sumisti.  
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Esiandurid 

24. Jootke kaks 1×3 paremnurk male headerit andurirea paneelile. Need kinnitatakse paneeli kahte kolme 
avaga komplekti mis asuvad paneeli taganurkades. Viigid peaksid olema sissepoole. Märkus: need viigid 
käivad paneeli külge ilma komponentideta. 

25. Jootke 2×12 pikendatud male header andurireale. Märkus: need viigid käivad paneeli külge ilma 
komponentideta, nii et andurid osutavad allapoole kui paneel on Zumoga ühendatud; kui kinnitate need 
headerid valele poole, siis andurite rida ei tööta! 
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26. Installeerige igale 1×3 headerile ühendusplokk valitud anduriga ühendamiseks (lisainformatsioon 
punktis 3.5). 

27. Ühendage andurite rida sobiva female headeriga põhipaneeli allosas.  
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Esiosa emitterid 

28. Valige esiosa emitteriteks paar läbi avade kinnituvaid infrapuna LEDe (lisainformatsioon punktis 3.6). 
 

Soovitame IR emitter LEDid kinnitada plastikust LED hoidikutega (jätkake punktist 29). Soovi korral võite 
emitterid aga kinnitada ka varjestava  kuumkahaneva rüüsiga.  
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Rüüskinnitus ei ole nii kindel, kuid võimaldab samas nende asendit rohkem muuta (kui kasutate rüüsi,jätkake 
punktist 34). 

 

 
 

29. Sisestage LEDid hoidikusse, kontrollides et iga LEDi anood (pikem jalg) oleks allpool.  
 

 
 

30. Painutage LEDide jalad väljapoole, nii et need asuksid LED hoidiku kanalites, seejärel piki hoidiku 
külgi alla. Täpse painutamise jaoks soovitame kasutada pika otsaga lapiktange.  

 

Märkus: enne augustit 2015 koostatud komplektid ei sisalda LED hoidikut ja selle kinnitusi.  
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31. Kärpige otsad nii et need ulatuksid veidi LED hoidiku põhjast allapoole.  
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32. Kinnitage LED hoidik lehele, nii et LEDide jalad oleksid sisestatud põhipaneeli esiosa vastavatesse 
avadesse.  
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33. Kasutage kahte 3/16″ #2-28 soonkruvi ning kinnitage LED hoidik lehele. Pange tähele et kruvipead ei 
kinnitu täiesti tasapinnaliselt; LED hoidiku rikkumise vältimiseks ärge kinnitage kruvisid liiga kõvasti! 
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Jätkake punktist 39. 
 

Esiosa emitterid – kinnitamine ilma LED hoidikuta 

34. Kasutage pika otsaga lapiktange ja painutage LED jalad nii et need vastaksid allkujutatud joonisele. 
Kontrollige et LEDide anoodid (pikemad jalad) oleksid alumised.  

35. Kärpige otste liigne pikkus ning kinnitage LEDid esipaneeli vastavatesse avadesse. 
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36. Lõigake kuumkahanevast rüüsist sobiva pikkusega, ca 3/4″ (19 mm) tükid. 3/16″ diameetriga rüüs 
sobib selleks hästi (enne augustit 2015 koostatud komplektidel on see pakendis kaasas). Märkus: rüüsi 
täpne diameeter varieerub sõltuvalt rüüsi tüübist ja tootjast.  

37. Vajutage rüüs lamedaks ning tehke diagonaalne lõige, nii et saaksite kaks võrdset tükki. Mõlema tüki 
pikem külg peaks olema ca 1/2″ (13 mm).  

38. Libistage tükid, lame ots ees, üle mõlema LEDi, nii et see ulatuks LEDist üle (vt allolev joonis). 
Mõlema rüüsi diagonaalava suund peaks olema ette ja ülespoole, nii et need blokeeriksid infrapunavalguse 
jõudmise aluspinnale.  
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Patareid 

39. Installeerige neli täislaetud AA patareid patareipessa (soovitame kasutada taaslaetavaid AA NiMH 

patareisid [https://www.pololu.com/product/1003]). 

40. Kinnitage patareipesa kaas.  

https://www.pololu.com/product/1003
https://www.pololu.com/product/1003
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Teie Zumo 32U4 robot on nüüd kokku pandud ja valmis programmeerimiseks ja kasutamiseks! 
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5. Zumo 32U4 programmeerimine 
Zumo 32U4 roboti programmeerimiseks kasutatakse USB ühendust ja tarkvara Arduino IDE 

[http://arduino.cc/en/Main/ Software]. Programmeerimiseks saab kasutada nii Windows, Linux kui ka Mac OS X. 
Zumo 32U4 ATmega32U4 on varustatud sama USB bootloaderiga nagu kasutatakse ka A-Star 32U4 puhul 

[https://www.pololu.com/category/149/a- star-programmable-controllers] üldkasutatavatele programmeeritavatele 

ATmega32U4 paneelidele. Järgnevad juhendi osad annavad ülevaate Zumo 32U4 programmeerimisest.  
 

5.1. Windowsi draiverite installeerimine 
 

 
 

Enne kui ühendate Pololu A-Star 32U4 (või A-Star-ühilduva Zumo 32U4) arvutiga mis kasutab Microsoft 
Windowsit, peate installeerima selle draiverid: 

 
1. Laadige alla A-Star tarkvara ja draiverid [https://www.pololu.com/file/download/a- star-

2.0.0.zip?file_id=0J743] (98k zip) ning pakkige ZIP fail arvutis ajutisse kausta lahti. Failid on saadaval ka 
aadressil: A-Star repository on GitHub [https://github.com/pololu/a-star]. 

2. Avage kaust “drivers”. Tehke paremklikk valikul “a-star.inf” ning valige “Install”. 
 

 
 

3. Windows küsib kas soovite draiverid installeerida. Klikkige “Install” (Windows 8, 7 ja Vista) või 
“Continue Anyway” (Windows XP). 

 

Kui kasutate XP, on vajalik installeeritud Service Pack 3 [http://www.microsoft.com/ 

downloads/details.aspx?FamilyId=68C48DAD-BC34-40BE-8D85-6BB4F56F5110] või Hotfix KB918365 
olemasolu, enne kui installeerite A-Star draiverid. Mõnel juhul on esinenud probleeme Hotfix 
kasutamisel, nii et soovitame eelistada selle asemel Service Pack 3 kasutamist. 

http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Main/Software
https://www.pololu.com/category/149/a-star-programmable-controllers
https://www.pololu.com/category/149/a-star-programmable-controllers
https://www.pololu.com/category/149/a-star-programmable-controllers
https://www.pololu.com/file/download/a-star-2.0.0.zip?file_id=0J743
https://www.pololu.com/file/download/a-star-2.0.0.zip?file_id=0J743
https://www.pololu.com/file/download/a-star-2.0.0.zip?file_id=0J743
https://github.com/pololu/a-star
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=68C48DAD-BC34-40BE-8D85-6BB4F56F5110
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=68C48DAD-BC34-40BE-8D85-6BB4F56F5110
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4. Windows ei teavita kui installeerimine on lõpetatud, kuid üldjuhul võtab see vaid paar sekundit.  
 

Windows 8, Windows 7 ja Windows Vista kasutajad: peale draiverite installeerimist peaks arvuti USB 
kaudu ühendatud seadme automaatselt tuvastama, mingeid lisategevusi selleks teostada vajalik ei ole. 
Esmakordsel A-Star seadme arvutiga ühendamisel võtab seadme tuvastamine ja konfiregureerimine siiski mõne 
hetke aega. Esmakordsel seadme programmeerimisel kulub samuti mõni sekund kuni Windows A-Star USB 
bootloaderi tuvastab, ning see võib esmaprogrammeerimise nurjata. Ka kulub seadme ja bootloaderi 
taastuvastamiseks veidi aega kui kasutate ühendamiseks teist USB porti, mida te varem selleks kasutatud ei ole.  

 
Windows XP kasutajad: peale draiverite installeerimist järgige iga uue A-Star seadme arvutiga ühendamisel 
järgnevaid punkte 5 - 9. Järgige punkte 5 – 9 ka seadme esmakordsel programmeerimisel et Windows 
bootloaderi tuvastaks, ning kui kasutate ühendamiseks teist USB porti mida te varem selleks kasutanud ei ole.    

 
5. Ühendage seade arvuti USB pordiga. 

6. Kui kuvatakse “Found New Hardware Wizard”, valige “No, not this time” ning klikkige “Next”. 

7. Järgmisel “Found New Hardware Wizard” ekraanil valige “Install the software automatically” ning 
klikkige “Next”. 

8. Windows XP kuvab hoiatuse et tegemist ei ole Microsofti poolt testitud programmiga ning soovitab 
installeerimise peatada. Klikkige valikul “Continue Anyway”. 

9. Lõpetades klikkige “Finish”. 
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5.2. Programmeerimine kasutades Arduino IDE 

Pololu A-Star 32U4 paneelid ning A-Star-ühilduv Zumo 
32U4 on programmeeritavad, kasutades Arduino integrated 
development environment (IDE) keskkonda. Arduino IDE 
on ristplatvorm, avatud allikaga aplikatsioon mis kasutab C++ 
koodieditori, GNU C++ kompilaatorit ning programmi 
üleslaadimist. Arduino IDE abil oma seadme 
programmeerimise alustamiseks toimige järgnevalt:  

 

1. Laadige alla Arduino IDE Arduino Download lehelt 

[http://arduino.cc/en/Main/Software] ning  installeerige see. 

2. Kui te pole seda veel teinud, laadige alla A-Star 

tarkvara ja draiverid [https://www.pololu.com/file/download/a- 

star-2.0.0.zip?file_id=0J743] (98k zip). Need failid on saadaval 
ka: A-Star repository on GitHub 

[https://github.com/pololu/a-star]. Kopeerige “pololu” kaust 
allalaaditud “add-on” kaustast kausta: [sketchbook 

location]/hardware. Sketchbooki asukoha leiate Arduino 
IDE Preferences dialoogist, mille leiate File menüüst. 
Tavapäraselt asub Sketchbook Documents kausta 
alakaustas nimetusega Arduino.  Uuema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      A-Star 32U4 programmeerimine 
kasutades Arduino IDE 

Windows versiooni puhul peaks “pololu” kaust asuma: 
 

C:\Users\<username>\Documents\Arduino\hardware\pololu 
 

Kui “Arduino” või “hardware” kaustu veel ei eksisteeri peate need looma.  

3. Sulgege Arduino IDE kui see on avatud, seejärel avage see uuesti.  

4. Valige menüüs Tools > Board, valige “Pololu A-Star 32U4”. Kui teie seadet Board menüü nimekirjas 
ei ole, siis tõenäoliselt ei ole installeerimine korrektselt teostatud. Korrake uuesti punkti 2, seejärel tehke 
Arduino IDE-le restart.  

 

 
Boards menüüs Pololu A-Star 32U4 valimine 

http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://arduino.cc/en/Main/Software
https://www.pololu.com/file/download/a-star-2.0.0.zip?file_id=0J743
https://www.pololu.com/file/download/a-star-2.0.0.zip?file_id=0J743
https://www.pololu.com/file/download/a-star-2.0.0.zip?file_id=0J743
https://github.com/pololu/a-star
https://github.com/pololu/a-star
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5. Määrake menüü Tools > Port valikus seadme port. Windowsis leiate seadmele määratud COM pordi 
Device Manageri sektsioonist “Ports (COM & LPT)”. Linuxi puhul algab pordi nimi: “/dev/ttyACM”. Mac 
OS X puhul algab pordi nimi: “/dev/ tty.usbmodem”. 

 

 
A-Star virtuaalse COM pordi leidmine Windows 8 Device Manageris 

 

6. Avage “Blink” Arduino näidis, mille leiate valikust File > Examples > 01.Basics > Blink. Selle 
näidise kood paneb vilkuma kollase LEDi. Valides Blink näidise, avaneb uus Arduino IDE aken. Eelmise 
akna võib sulgeda.  

 

 
Arduino IDE Blink näidise valimine 

 
7. Vajutage programmi koostamiseks ja seadmesse laadimiseks “Upload”. Edukal teostamisel kuvatakse 
akna alaossa teade “Done uploading”. Kui kasutate Windowsit ning pole enne vastava USB pordi kaudu A-
Star seadet programmeerinud, võib kuluda paar sekundit enne kui Windows A-Star bootloaderi tuvastab. 
Bootloader peatub 8 sekundi möödudes ning pöördub tagasi programmi, niisiis võib üleslaadimine 
ebaõnnestuda kui Windows seda piisavalt kiiresti ei tuvasta.  
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Kui see juhtub, proovige uuesti. Kui kasutate Windows XP ning ei ole vastava USB pordiga enne A-Star 
seadet programmeerinud, peate uuesti teostama eelnevas osas kirjeldatud Found New Hardware sammud, 
teistkordsel proovimisel peaks üleslaadimine nüüd töötama. Kui Arduino IDE-l on probleeme pordiga 
ühendumisel või selle kasutamisel, eemaldage seadme ühendus, sulgege kõik programmid mis võivad porti 
kasutada, taasavage Arduino IDE ning ühendage seade uuesti.  

 

 
Programmi laadimine A-Star seadmesse kasutades Arduino IDE 

 

8. Kui olete Blink programmi üles laadinud, peaks seadme kollane LED vilkuma kiirusega üks kord kahe 
sekundi kohta. Siiski, kuna osadel A-Star seadmetel on vastav programm juba eelnevalt sisestatud, ei 
pruugi te mingit erinevust märgata. Proovige kontrollimiseks muuta programmi kiiruse väärtusi või midagi 
muud ning laadige programm uuesti, kontrollimaks kas LED vilkumiskiirus muutub.  

 

 
 

Peale esmast edukat seadme programmeerimist kasutades Arduino IDE, leiate kasutamiseks palju lisavõimalusi:  
 

• Arduino IDE-s on palju examples [http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage] näidiseid mida saate A-Stariga kasutada. 

• Arduino veebilehelt leiate valikud: Language Reference [http://arduino.cc/en/Reference/HomePage],  
     The Arduino Playground [http://playground.arduino.cc/] ning paljud muud võimalused. 

 
A-Star 32U4 paneelid on piisavalt sarnased Arduino Leonardole, nii et lisade installeerimine ei 
ole otseselt vajalik. Soovi korral võite valida Arduino IDE valiku “Arduino Leonardo”. Märkus: 
kui laete programmid seadmesse sel viisil, tuvastab arvuti seadme Leonardona (näiteks, selle 
Device Manager kuvab kaustaks “Arduino Leonardo”). 

http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://playground.arduino.cc/
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• A-Star 32U4 paneel sarnaneb Arduino Leonardole [https://www.pololu.com/product/2192] ning Arduino 

Microle [https://www.pololu.com/product/2188], leiate internetist palju nendega kasutatavaid lisaprojekte mida 
proovida.  

• Valikust Related Resources leiate palju lisavõimalusi.  
 

5.3. Programmeerimine kasutades avr-gcc ning AVRDUDE 

Siin peatükis leiate selgituse kuidas programmeerida A-Star ning Zumo 32U4 paneele, kasutades avr-gcc ja 
AVRDUDE. Peatükk on mõeldud edasijõudnud kasutajatele kes ei soovi Arduino IDE kasutada viisil nagu on 
kirjeldatud eelnevas peatükis.  

 
Vajalikud programmid 

Kui kasutate Windowsit, soovitame alla laadida WinAVR [http://winavr.sourceforge.net/] programmi milles sisaldub 
avr-gcc toolchain ja AVRDUDE [http://www.nongnu.org/avrdude/], mida saab kasutada programmide A-Star 
bootloaderisse laadimiseks. Kui WinAVR-iga kaasasolev GNU Make versioon jooksutab kasutatava arvuti 
kokku, soovitame kasutada: Pololu version of GNU Make [https://github.com/pololu/make/releases]. 

 
Kui kasutate Mac  OS  X,  laadige alla: CrossPack  for  AVR  Development 
[http://www.obdev.at/products/crosspack]. 

 
Kui kasutate Linuxit, installeerige avr-gcc, avr-libc ning AVRDUDE.  
Ubuntu ksautajad saavad vajaliku tarkvara kasutades: 

 
sudo apt-get install gcc-avr avr-libc avrdude 

 
Kui olete vajalikud programmid installeerinud, avage Command Prompt ning proovige nende töö korrektsuse 
kontrollimiseks järgnevaid käsklusi: 

 
avr-gcc -v 
avr-objcopy -V 
make -v 
avrdude 

 
Kui mõni neist käsklustest ei tööta, kontrollige installeerimise korrektsust ning et see oleks olemas nimekirjas 
PATH keskkonna muutuja kaustas. 

 
Näidisprogrammi koostamine 

Kopeerige järgnev kood faili nimega “main.c”: 
 

#define F_CPU 16000000 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 

int main() 
{ 

DDRC |= (1 << DDC7); // Make pin 13 be an output. 
while(1) 
{ 
PORTC |= (1 << PORTC7); // Turn the LED on. 
_delay_ms(500); 
PORTC &= ~(1 << PORTC7); // Turn the LED off. 
_delay_ms(500); 

} 
} 

https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/product/2188
https://www.pololu.com/product/2188
http://winavr.sourceforge.net/
http://www.nongnu.org/avrdude/
https://github.com/pololu/make/releases
http://www.obdev.at/products/crosspack
http://www.obdev.at/products/crosspack


Pololu Zumo 32U4 Robot Kasutusjuhend © 2001–2015 Pololu Corporation 

5. Zumo 32U4 programmeerimine 66 

 

 

 
 

Looge samasse kausta fail nimega “Makefile”, järgneva sisuga: 

 
PORT=\\\\.\\USBSER000 
MCU=atmega32u4 
CFLAGS=-g -Wall -mcall-prologues -mmcu=$(MCU) -Os 
LDFLAGS=-Wl,-gc-sections -Wl,-relax 
CC=avr-gcc 
TARGET=main 
OBJECT_FILES=main.o 

all: $(TARGET).hex 

clean: 
rm -f *.o *.hex *.obj *.hex 

%.hex: %.obj 
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex $< $@ 

%.obj: $(OBJECT_FILES) 
$(CC) $(CFLAGS) $(OBJECT_FILES) $(LDFLAGS) -o $@ 

program: $(TARGET).hex 
avrdude -p $(MCU) -c avr109 -P $(PORT) -U flash:w:$(TARGET).hex 

 
Kontrollige Makefile kausta et PORT muutujale oleks määratud seadme virtuaalse jadapordi nimi. Kasutades 
Windowsit, \\\\.\\USBSER000 peaks sobima kui A-Star on ainus ühendatud USB seade mis kasutab  
usbser.sys draiverit, kuid võite selle muuta tegelikuks COM pordi nimeks (näiteks COM13). 

 
Valikus Command Prompt, avage Directory koos Makefile ning main.c. Kui määrate käskluse make, peaks kood 
tekitama kausta nimetusega “main.hex”. 

 
Programmeerimine 

Seadme A-Star programmeerimiseks peate kõigepealt avama bootloader reziimi. Üks võimalus selleks on teha 
AVR-ile reset kaks korda 750 ms jooksul. Enamusel A-Stars ning Zumo 32U4 seadmetel on paneeli reseti 
tegemiseks olemas reset nupp. Iga A-Star 32U4 või Zumo 32U4 seadme puhul võite reset nupu paigaldamiseks 
ühendada vajutusnupu GND ja RST viikide vahele , samuti võite kasutada ajutist juhtmeühendust. Kui seade on 
bootloader reziimil, käivitage selle programmeerimiseks kiiresti make program käsklus. Kui ootate sellega 
kauem kui 8 sekundit, väljub seade bootloader reziimilt ning avab taas kasutusprogrammi.  
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6. Zumo 32U4 Arduino library programm 
Zumo 32U4 saab programmeerida kasutades selleks Arduino IDE, nagu on kirjeldatud eelnevas osas.  

 
Zumo 32U4 riistvara programmeerimise ja kasutamise lihtsustamiseks on olemas Zumo32U4 library 

programm [https://pololu.github.io/zumo-32u4-arduino-library] mis pakub detailset informatsiooni programmi 
kasutamise kohta ning millega on kaasas ka mitmed näidisprogrammid.  

 
Kui kasutate Arduino tarkvara (IDE) versiooni 1.6.2 või uuemat, võite programmi installeerimiseks kasutada 
Library Manageri: 

 
1. Avage Arduino IDE-s “Sketch” menüü, valige “Include Library”, seejärel “Manage Libraries…”. 

2. Leidke “Zumo32U4”. 

3. Klikkige nimekirja valikul Zumo32U4. 

4. Klikkige “Install”. 
 

Kui see ei tööta, installeerige programm manuaalselt: 
 

1. Laadige alla uusim GitHub release archive versioon [https://github.com/pololu/zumo-32u4-arduino-library] 

ning pakkige see lahti. 

2. Muutke kausta nimi “zumo-32u4-arduino-library-master” nimeks “Zumo32U4”. 

3. Liigutage “Zumo32U4” kaust Arduino Sketchbook Directory “libraries” kataloogi. Sketchbook 
asukoha leiate avades “File” menüü ning valides Arduino IDE valiku “Preferences”. Kui selles asukohas ei 
ole “libraries” kausta juba olemas, peate selle ise manuaalselt looma.  

4. Installeerimise lõppedes restartige Arduino IDE. 
 

Peale seda kui olete Zumo32U4 library programmi installeerinud, saate selle kohta palju õppida, kasutades 
kaasasolevaid näidisprogramme ja tutvudes Zumo32U4 library dokumentatsiooniga [https://pololu.github.io/zumo-

32u4-arduino-library]. 

https://pololu.github.io/zumo-32u4-arduino-library
https://github.com/pololu/zumo-32u4-arduino-library
https://pololu.github.io/zumo-32u4-arduino-library
https://pololu.github.io/zumo-32u4-arduino-library
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7. Zumo 32U4 USB liides 
A-Star ning Zumo 32U4 paneelid põhinevad ühel AVR ATmega32U4 mikrokontrolleril mis määrab 
kasutusprogrammide kasutuse ning kontrollib ühtlasi arvuti USB ühendust. AVR-il on sisseehitatud täiskiirusel 
töötav USB transiiver ning seda saab programmeerida peaaegu igat tüüpi USB seadme ühendamiseks arvutiga.  

 
USB on asümmeetriline süsteem mis ühendab ühe peaseadme mitme alaseadmega. Peaseadmeks on tavaliselt 
arvuti. ATmega32U4 toimib ainult USB seadmena, nii et A-Star seadet ei saa ühendada teiste USB seadmetega, 
nagu näiteks hiir või klaviatuur; selle saab ühendada ainult peaseadmega nagu näiteks arvuti.  

 
ATmega32U4 paneeli programmeerimine kasutades Arduino IDE, nagu eespool kirjeldatud, konfigureerib selle 
automaatselt liitseadmena millel on üks virtuaalne jadaport ning HID koos hiire ja klaviatuuriga. Kuna igal 
seadmel on eelnevalt sisestatud Arduino näidisprogramm, määrab see ka seadme USB konfiguratsiooni.  

 
Windows arvutis leiate virtuaalse jadapordi, avades arvuti Device Manageri ning valides “Ports (COM & LPT)” 
listi. Peaksite seal nägema COM porti märgistusega “Pololu A-Star 32U4”. Nime järel näete märgituna pordi nime 
(näiteks “COM3” või “COM4”). Windows määrab seadmele erineva COM pordi numbri sõltuvalt sellest millise 
USB pordiga see on ühendatud ning kas seade on bootloader reziimis või mitte. Kui peate A-Star COM pordi 
numbrit muutma, saate seda teha valikus Device Manager. Tehke COM pordil topeltklikk, avamaks selle valikut 
Properties, ning klikkige valikule “Advanced…” saki “Port Settings” all. Seejärel saate seadmele määratud 
COM porti muuta.  

 

 
Windows 8 Device Manageri näidatav A-Star virtuaalne COM port. 

 
Windows arvutis näete ülejäänud USB liidest, avades Device Manageri valikus View > Devices by connection, 
ning seejärel laiendades kirjeid kuni leiate “Pololu A-Star 32U4” COM pordi.  
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Windows 8 Device Manager “Devices by connection” reziimis, näidates 

liitseadmena A-Star seadet 

 

Linux arvutis leiate USB liidese detailid avades valikus Terminal  lsusb -v -d 1ffb: Virtuaalse jadapordi 
leiate Terminalis: ls /dev/ttyACM* 

 
Mac OS X arvutis leiate virtuaalse jadapordi detailid avades valikus Terminal: ls /dev/tty.usbmodem*  

 
Virtuaalsest jadapordist saate saata ja vastu võtta baite, kasutades ükskõik millist terminaliprogrammi millel on 

jadaportide toetus. Mõned näited: Arduino IDE Serial Monitor, Pololu Serial Transmitter Utility 

[https://www.pololu.com/docs/0J23], Br@y Terminal [http://sites.google.com/site/terminalbpp/], PuTTY 

[http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/], TeraTerm         [http://ttssh2.sourceforge.jp/], Kermit 

[http://www.columbia.edu/kermit/ck80.html], ning GNU Screen [http://www.gnu.org/software/screen/]. Paljud arvuti 
programmeerimiskeskkonnad toetavad samuti jadapordi kaudu baitide saatmist ja vastuvõtmist.  

https://www.pololu.com/docs/0J23
https://www.pololu.com/docs/0J23
http://sites.google.com/site/terminalbpp/
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
http://ttssh2.sourceforge.jp/
http://www.columbia.edu/kermit/ck80.html
http://www.columbia.edu/kermit/ck80.html
http://www.gnu.org/software/screen/
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8. A-Star 32U4 Bootloader 
A-Star 32U4 paneelid ja A-Star-ühilduv Zumo 32U4 sisaldavad USB bootloaderit mida saab kasutada seadmesse 
uute programmide laadimiseks koos Arduino IDE-ga või AVRDUDE-ga. Peatükk kirjeldab bootloaderi tehnilisi 
võimalusi edasijõudnud kasutajatele kes soovivad selle tööd paremini mõista. Kui soovite seadet kiiresti 
kasutama hakata, võite selle peatüki vahele jätta.  

 
A-Star 32U4 Bootloader põhineb Caterina bootloaderil [https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/ 

hardware/arduino/bootloaders/caterina], mida kasutatakse Arduino Leonardo [https://www.pololu.com/product/2192], 
Arduino Micro [https://www.pololu.com/product/2188] ning mitmete teiste ATmega32U4 paneelide juures. 
Bootloader on avatud allikaga ja selle source code [https://github.com/pololu/a-star/tree/ master/bootloaders/caterina] 

on saadaval GitHub-is. Bootloader kasutab neli kilobaiti ATmega32U4 programmimälust, jättes 
kasutusprogrammile 28 KB. Bootloaderi USB liides koosneb ühest virtuaalsest jadapordist mis saab 
programmeerimiskäsklused seadmest AVR109 [http://www.atmel.com/ images/doc1644.pdf]. Bootloader käivitub alati 
esimesena koheselt peale AVR is resetti. 

 
Startup logic 

Startup logic on põhiline vahe A-Star 32U4 bootloaderi ning Caterina vahel. See on bootloaderi osa mis käivitub 
koheselt peale AVR resetti, ning mis otsustab kas käivitada kasutusprogramm või ülejäänud bootloader. Caterina 
bootloaderi startup logic on disainitud nii, et kui RST liin on madal, käivitub bootloader. See tähendab et kui 
soovite teha programmile restardi kasutades RST liini on bootloaderi ooteaeg 8 sekundit.  

 
A-Star 32U4 Bootloaderil on erinev startup logic, mis võimaldab paneeli reseti jaoks kasutada RST liini 
väiksema ooteajaga. Kui RST liin on madal ühe korra, käivitub kasutusprogramm peale 750 ms ooteaega. Kui 
RST on madal kaks korda 750 ms jooksul, käivitub bootloader. (Sarnane paneelidele nagu näiteks SparkFun’s 
Pro Micro). 

 
A-Star 32U4 bootloaderi start-up logic on näidatud järgneval joonisel: 

https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/hardware/arduino/bootloaders/caterina
https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/hardware/arduino/bootloaders/caterina
https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/product/2188
https://github.com/pololu/a-star/tree/master/bootloaders/caterina
https://github.com/pololu/a-star/tree/master/bootloaders/caterina
http://www.atmel.com/images/doc1644.pdf
http://www.atmel.com/images/doc1644.pdf
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A-Star 32U4 bootloaderi startup logic 

 

Brown-out detection 

Erinevalt paljudest teistest ATmega32U4 paneelidest, on A-Staril  brown-out detection lubatud. Brown-out 
lävi on 4.3 V, ning kui VCC pinge langeb sellest allapoole, teeb AVR reseti. Bootloader disainiti nii, et 
kasutusprogramm suudab brown-out resetid tuvastada. Selleks kontrollige et BORF oleks  
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MCUSR registris määratud, ning tühjendage see hiljem. Näidisprogramm mille võite lisada setup funktsioonile et 
tuvastada brown-out resette: 

 
pinMode(13, OUTPUT); 
if (MCUSR & (1 << BORF)) 
{ 

// A brownout reset occurred. Blink the LED 
// quickly for 2 seconds. 
for(uint8_t i = 0; i < 10; i++) 
{ 
digitalWrite(13, HIGH); 
delay(100); 
digitalWrite(13, LOW); 
delay(100); 

} 
} 
MCUSR = 0; 
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9. Mittevastuvõtva Zumo 32U4 taaskäivitus 
Uue programmi laadimiseks A-Star või Zumo 32U4 seadmesse, peate avama selle bootloader reziimi ning 
saatma programmeerimiskäsklused sellesse, kasutades virtuaalset jadaporti ning sobivat programmi. Kui 
kasutate programmeerimiseks Arduino IDE, toetab programm üldjuhul spetsiaalse USB käskluse kasutamist 
seadme määramiseks bootloader reziimi, ning Arduino IDE saadab käskluse üldjuhul kui klikite “Upload”. 
Siiski, võib tekkida olukord kus seade saadetavatele käsklustele ei reageeri. See võib juhtuda kahel põhjusel:  

 
• Laadisite kogemata seadmesse vigase programmi mis ei saa USB käsklusele reageerida. Näiteks: 
programm võib olla kinni lõpmatus tsüklis ja selle katkestused on keelatud.  

• Laadisite programmi mis kasutab mittestandartset tüüpi USB liidest või ei kasuta USB liidest.  

9.1. Taaskäivitamine kasutades Arduino IDE 

Peatükk käsitleb kahte spetsiaalset meetodit A-Star (või A-Star-ühilduva Zumo 32U4) programmeerimiseks 
kasutades Arduino IDE juhul kui programmeerimise tavameetodid ei toimi. Instruktsioon loodi Arduino IDE 
versioonidele 1.0.5-r2 ning 1.6.0, ja uuemate versioonide puhul vajab see võibolla muutmist.  

 
Reset nupp 

Kui teil on seade A-Star 32U4 Micro, peaksite ühendama momentary pushbutton [https://www.pololu.com/product/ 

1400] vajutusnupu GND ja RST viikide vahele, mis toimib reset nupuna. Teistel A-Star paneelidel ja seadmel 
Zumo 32U4 on reset nupp olemas. Alternatiivina võite reset nupu kasutamise asemel ajutiselt ühendada GND ja 
RST kokku juhtmega. 

 
Tehes paneelile kaks resetti 750 ms jooksul, viib paneeli bootloader reziimi. Bootloader sulgub 8 sekundi pärast 
ning üritab programmi uuesti käivitada, kui see ei ole programmeerimiskäsklusi vastu võtma hakanud. Seadme 
taaskäivitamiseks alustage programmeerimiskäskluste saatmist enne 8 sekundi möödumist.  

 
Bootloader reziimis tuhmub ja süttib kollane LED (märgistusega LED 13). Seda on kasulik jälgida teadmaks mis 
reziimil mikrokontroller töötab. Lisaks soovitame üleslaadimise ajal lubada Verbose väljundi, kasutades 
Arduino IDE “Preferences” dialoogi. Jälgides järgnevate protseduuride ajal LEDi ning Verbose väljundit, saate 
toimuvast parema ülevaate.  

 
Uploading-before-bootloader meetod 

Üleslaadimine-enne-bootloaderit meetodi eesmärk on valida Arduino IDE mitte-eksisteeriv jadaport ning 
kindlustada et Arduino IDE siseneb üleslaadimise faasi enne kui mikrokontroller läheb bootloader reziimi. 
Meetodit on testitud Arduino versioonidega 1.0.5-r2 ning 1.6.0. Meetod ei tööta Arduino versiooniga 1.5.6-r2, 
kuna selle versiooni IDE väljastab veateate kui valitud jadaporti ei ole olemas üleslaadimisfaasi alguses (näiteks 
“Board at COM7 is not available.”). 

 
1. Ühendage seade USB kaudu arvutiga. 

2. Avage “Tools” menüü alamenüü “Board” ning valige “Pololu A-Star 32U4”. 

3. Avage “Tools” menüü alamenüü “Port” ning kontrollige kas mõni port on valitud. Kui “Port” menüü 
on mitteaktiivne või ühtegi porti pole valitud, on kõik korras, jätkake punktist 6. 

https://www.pololu.com/product/1400
https://www.pololu.com/product/1400


Pololu Zumo 32U4 Robot Kasutusjuhend © 2001–2015 Pololu Corporation 

9. Mittevastuvõtva Zumo 32U4 taaskäivitus 74 

 

 

 
 

4. Resettige paneel kaks korda, et paneel oleks bootloader reziimis. Valige bootloader reziimi ajal kiiresti 
uus jadaport mis vastab bootloaderile “Port” menüüs. 

5. Peale 8 sekundi möödumist bootloader sulgub ning üritab programmi uuesti käivitada. Oodake kuni 
bootloader on sulgunud. Kontrollige et “Port” menüü oleks mitteaktiivne või et selles ei oleks ühtegi porti 
valitud.  

6. Klikkige valikule Upload. Arduino IDE koostab teie programmi ning alustab selle üleslaadimist.  

7. Niipea kui IDE kuvab allääres olekukirje “Uploading…”, vajutage paneeli reset nuppu kaks korda ja 
avage bootloader reziim. 

 
Arduino IDE jääb üleslaadimisfaasi kümneks sekundiks, oodates uue jadapordi ilmumist. Kui bootloaderi 
jadaport ilmub, ühendub Arduino IDE sellega ning saadab programmeerimiskäsklused.  

 
Bootloader-before-uploading meetod 

Bootloader-enne-üleslaadimist meetodi eesmärk on valida Arduino IDE bootloaderi virtuaalne jadaport ning 
seejärel kindlustada et paneel on bootloader reziimis ajal kui Arduino IDE siseneb üleslaadimise faasi.  

 
1. Ühendage seade USB kaudu arvutiga. 

2. Avage “Tools” menüü “Board” alamenüü ning kontrollige kas kirje “Pololu A-Star 32U4 
(bootloaderi port)” on kuvatud. Kui kirje kuvatakse, jätkake punktist 6. 

3. Kui kasutate Arduino IDE versiooni 1.0.x, avage fail [sketchbook location]/hardware/ 

pololu/boards.txt kasutades tekstieditori. Kui kasutate Arduino IDE versiooni 1.5.x, avage fail 
[sketchbook location]/hardware/pololu/avr/boards.txt kasutades tekstieditori. Sketchbooki asukoha 
leiate valikust Arduino IDE Preferences Dialog. Fail on osa A-Stari add-onist. 

4. Leidke avatud boards.txt faili lõpuosast read mis algavad  #a- star32U4bp. Eemaldage nende ridade 
kommentaarid, kustutades “#” märgid ning salvestage fail.  

5. Sulgege IDE ning avage see uuesti.  

6. Avage “Tools” menüü alamenüü “Board” ning valige “Pololu A-Star 32U4 (bootloader port)”. See 
kirje on konfigureeritud nii, et Arduino IDE saadaks programmeerimiskäsklused otse valitud jadaporti 
(selle asemel et saata USB käsklus porti selle bootloaderi reziimi avamiseks ja uue pordi ilmumise 
ootamiseks). Selle võimaluse valik muudab programmeerimisprotsessi ajastuse lihtsamaltkasutatavaks, eriti 
Windowsi puhul.  

7. Avage arvutis selle virtuaalsete portide nimekiri. Kui kasutate Windowsit, leiate selle Device 
Managerist. Kui kasutate Linuxit või Mac OS X, avage Terminal ning sisestage käsklus ls /dev/tty* kuid 
ärge vajutage enterit enne kui paneel on bootloader reziimis (punkt 8).  

8. Tehke paneelile selle bootloader reziimi avamiseks kaks korda reset. Vaadake kiiresti bootloaderi 
reziimi ajal operatsioonisüsteemi jadaportide nimekirja, leidmaks millise pordiga on bootloader ühenduses.  

9. Tehke paneelile selle uuesti bootloader reziimi avamiseks kaks korda reset. Valige ajal kui paneel on 
bootloader reziimis kiiresti Arduino IDE-s bootloaderi jadaport. Pordi saab valida “Tools” menüü 
alamenüüs “Port”. 

10. Klikkige programmi koostamiseks Arduino IDE valikul “Verify”. See muudab järgneva sammu 
ajastuse lihtsamaks.  

11. Tehke taas paneelile selle bootloaderi avamiseks kaks korda reset. Niipea kui kollane LED alustab 
vilkumist, vajutage Upload. 



Pololu Zumo 32U4 Robot Kasutusjuhend © 2001–2015 Pololu Corporation 

9. Mittevastuvõtva Zumo 32U4 taaskäivitus 75 

 

 

 
 

Arduino IDE koostab programmi ning laeb selle üles valitud jadaporti.  
 

Kui programmi koostamine kestab kauem kui 8 sekundit, siis toiming katkeb bootloaderi tõttu, mis sulgub ja 
üritab taas mittetöötavat programmi käivitada. Kui see juhtub, proovige protseduuri uuesti, kasutades lihtsamat 
programmi, näiteks Blink näidist mille leiate valikust File > Examples > 01.Basics > Blink. 

 
Kui seade on taas korras, ärge unustage muuta Board seade tagasi valikuks “Pololu A-Star 32U4” ning määrake 
korrektne port.  

 
9.2. Taaskäivitamine kasutades AVRDUDE 

Peatükk käsitleb spetsiaalset meetodit A-Star või Zumo 32U4 programmeerimiseks kasutades AVRDUDE 

[http://www.nongnu.org/avrdude/]  juhul kui programmeerimise tavameetodid ei toimi. AVRDUDE on “AVR 
Downloader/UploaDEr”, ning on ühilduv A-Star bootloaderiga. 

 
Kui kasutate seadet A-Star 32U4 Micro, ühendage reset nupuks momentary pushbutton 

[https://www.pololu.com/product/ 1400] vajutusnupp GND ja RST viikide vahele. Teiste A-Star paneelide ja Zumo 
32U4 puhul on reset nupp juba olemas. Alternatiivina võite reset nupu kasutamise asemel GND ja RST ajutiselt 
juhtmega ühendada. 

 
1. Ühendage seade USB kaudu arvutiga. 

2. Avage arvutis virtuaalsete jadaportide nimekiri. Kui kasutate Windowsit leiate selle Device Managerist. 
Kui kasutate Linuxit või Linux or Mac OS X, avage Terminal ning sisestage käsklus ls /dev/tty* kuid 
ärge vajutage enterit enne kui paneel on järgmise punkti bootloader reziimis. 

3. Vajutage AVR bootloader reziimi avamiseks 750 ms jooksul kaks korda reset nuppu. Kui AVR on 
bootloader reziimis, vilgub kollane LED. Vaadake kiiresti bootloader reziimi ajal operatsioonisüsteemi 
jadaportide nimekirja, leidmaks millise pordiga bootloader ühendatud on.  

4. Trükkige järgnev käsklus terminali ning asendage COM4 bootloaderi jadapordi nimega, kuid ärge 
vajutage veel enterit. Käsklus kustutab seadmest mittetöötava programmi kuid säilitab bootloaderi.  

avrdude -c avr109 -p atmega32U4 -P COM4 -e 

 
5. Vajutage AVR bootloaderi reziimi avamiseks 750 ms jooksul kaks korda reset nuppu. 

6. Käivitage kiiresti eelnevalt sisestatud käsklus. Käsklus peab käivituma 8 sekundi jooksul alates 
bootloaderi käivitumisest, vastasel juhul bootloader sulgub ning üritab taas mittetöötavat programmi 
käivitada.  

 
Ülaltoodud juhendit järgides kustutate mittetöötava programmi ning seade jääb pidevalt bootloader reziimi. 
Nüüd saate laadida uue programmi, kasutades selleks Arduino IDE või AVRDUDE. 

http://www.nongnu.org/avrdude/
http://www.nongnu.org/avrdude/
https://www.pololu.com/product/1400
https://www.pololu.com/product/1400
https://www.pololu.com/product/1400
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10. Lisadokumendid 
Zumo 32U4 seadme kohta leiate lisainformatsiooni: 

 
• Arduino IDE-l on palju examples [http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage] näidiseid , mis töötavad Zumo 
32U4 seadmega (märkus: mõned näidised võivad Zumole siiski mitte sobida). 

• Arduino veebilehe valikust Language Reference [http://arduino.cc/en/Reference/HomePage], leiate  
The Arduino Playground [http://playground.arduino.cc/], ning teisi allikaid. 

• Zumo 32U4 kasutab sama mikrokontrollerit nagu Arduino Leonardo [https://www.pololu.com/product/ 

2192] ja Arduino Micro [https://www.pololu.com/product/2188], nii et leiate internetist palju paneeliga 
kasutatavaid projekte ja koodinäidiseid. 

• Atmeli ATmega32U4 dokumentatsioon [http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx] valikus 
leiate ATmega32U4  andmelehe ja palju sellega seotud dokumente. 

• AVR  Libc  Home  Page [http://www.nongnu.org/avr-libc/]:  sellelt lehelt leiate informatsiooni funktsioonide 
kohta mida saate kasutadaAVR-i  GNU C ning C++ kompilaatoriga. 

• Zumo 32U4 Arduino library programm [https://github.com/pololu/zumo-32u4-arduino-library] 

• Zumo32U4 library programmi dokumentatsioon [https://pololu.github.io/zumo-32u4-arduino-library] 

• LUFA – Lightweight USB Framework AVR seadmetele [http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php] 

• WinAVR [http://winavr.sourceforge.net/] 

• Atmel Studio [http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/] 

• AVRDUDE [http://www.nongnu.org/avrdude/] 

• AVR Freaks [http://www.avrfreaks.net/] 

 

Andmelehed Zumo 32U4 osadele komponentidele: 
 

• ATmega32U4 dokumentatsioon [http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx] 

• Texas Instruments DRV8838 mootoridraiveri andmeleht   [https://www.pololu.com/file/download/ 

drv8838.pdf?file_id=0J806] (1MB pdf) 

• Sharp  GP2S60  compact  reflective  photointerrupter  andmeleht 

[https://www.pololu.com/file/download/ GP2S60_DS.pdf?file_id=0J683] (164k pdf) 

• Vishay TSSP77038 IR vastuvõtumooduli andmeleht [https://www.pololu.com/file/download/ 

tssp77038.pdf?file_id=0J615] (268k pdf) 

• ST LSM303D 3D aktseleromeetri ja 3D magnetomeetri mooduli andmeleht 

[https://www.pololu.com/file/ download/LSM303D.pdf?file_id=0J703] (1MB pdf) 

• ST  L3GD20H  3-telg digitaalväljundiga güroskoobi andmeleht  [https://www.pololu.com/file/download/ 

L3GD20H.pdf?file_id=0J731] (3MB pdf) 

• Texas   Instruments   TPS2113A   power   multiplexer   andmeleht  

[https://www.pololu.com/file/download/ tps2113a.pdf?file_id=0J771] (1MB pdf) 
 

Kommentaare ja küsimusi olete teretulnud postitama  Pololu Robotics foorumi Zumo sektsioonis 
[http://forum.pololu.com/viewforum.php?f=29] 

http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://playground.arduino.cc/
https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/product/2192
https://www.pololu.com/product/2188
http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx
http://www.nongnu.org/avr-libc/
https://github.com/pololu/zumo-32u4-arduino-library
https://pololu.github.io/zumo-32u4-arduino-library
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
http://winavr.sourceforge.net/
http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/
http://www.nongnu.org/avrdude/
http://www.avrfreaks.net/
http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx
https://www.pololu.com/file/download/drv8838.pdf?file_id=0J806
https://www.pololu.com/file/download/drv8838.pdf?file_id=0J806
https://www.pololu.com/file/download/GP2S60_DS.pdf?file_id=0J683
https://www.pololu.com/file/download/GP2S60_DS.pdf?file_id=0J683
https://www.pololu.com/file/download/GP2S60_DS.pdf?file_id=0J683
https://www.pololu.com/file/download/tssp77038.pdf?file_id=0J615
https://www.pololu.com/file/download/tssp77038.pdf?file_id=0J615
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/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/tps2113a.pdf?file_id=0J771
https://www.pololu.com/file/download/tps2113a.pdf?file_id=0J771
https://www.pololu.com/file/download/tps2113a.pdf?file_id=0J771
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