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1. Tutvustus 
 

 
 

Pololu 3pi robot on väike, kvaliteetne ning autonoomne robot, mis on loodud suurepäraste tulemuste saavutamiseks 
joonejärgimise ja joonlabürindi lahendamise võistlustel. Selle vooluallikaks on neli AAA patareid (saadaval eraldi) 
ning unikaalne voolusüsteem mis varustab mootoreid reguleeritud 9.25 V,  nii et 3pi on võimeline kiiruseks kuni 
100cm/sekundis ning täpsete pöörete teostamiseks sõltumata patareipingest. Seetõttu on seade võimaline ülesannete 
täpseks soorituseks isegi siis kui patareid on tühjenemas. Robot on täielikult kokkupandud, sisaldades muuhulgas 
kahte mikromootorit, viite peegeldusandurit, 8×2 märki LCD ekraani, sumistit, kolme vajutusnuppu ning muid osi, 
ühendatuna programmeeritava AVR mikrokontrolleriga. 3pi diameeter on ca 3.7 tolli (9.5 cm) ning kaal ilma 
patareideta 2.9 oz (83 g). 

 
3pi baseerub Atmel ATmega168 või ATmega328 mikrokontrolleril, edaspidi viidatud kui “ATmegaxx8”, mis töötab  
20 MHz. ATmega168-baseeruvatel 3pi robotitel on 16 KB flash programmimälu, 1 KB RAM ning 512 baiti 
EEPROM püsimälu; ATmega328-baseeruvatel 3pi robotitel on 32 KB flash programmimälu, 2 KB RAM ning 1 KB 
EEPROM püsimälu. Kasutatav ATmegaxx8 mikrokontroller muudab 3pi ühilduvaks populaarse Arduino 
arendusplatvormiga. Vabad C ja C++ arendusvahendid on samuti kasutatavad, ning riistvara kontrollimine on lihtne 
kasutades Library programmi ulatuslikke võimalusi. Saadaval on näidisprogrammid 3pi komponentide kasutamise ja 
keerulisemate ülesannete, nagu näiteks joonejärgimise ja labürintide lahendamise õppimiseks ja kasutamiseks.  

 
Märkus: 3pi roboti programmeerimiseks on vajalik väline AVR ISP programmer, näiteks USB AVR Programmer 
[http://www.pololu.com/product/ 1300]. 

 

 

 
Juhendi hispaaniakeelne variant on saadaval: Pololu 3pi Robot Guia Usuario 
[http://www.pololu.com/file/download/Pololu3piRobotGuiaDeUsuario.pdf?file_id=0J137] (3MB pdf). 

Märkus: 3pi robotid alates seerianumbrist 0J5840, sisaldavad uuemat ATmega328P 
mikrokontrollerit eelneva ATmega168 asemel. Seerianumber on märgitud valgele kleebisele 3pi PCB 
põhjal. Seadmed on sarnased, kuid ATmega328 sisaldab kaks korda rohkem mälu (32 KB flash, 2 KB 
RAM ning 1 KB  EEPROM), nii et ATmega168 3pi seadmele kirjutatud kood töötab väheste 
muudatustega ka seadmega ATmega328 (Pololu AVR Library [http://www.pololu.com/docs/0J20] 

programmil on nüüd ka ATmega328P toetus). 

http://www.pololu.com/product/1300
http://www.pololu.com/product/1300
http://www.pololu.com/product/1300
http://www.pololu.com/file/download/Pololu3piRobotGuiaDeUsuario.pdf?file_id=0J137
http://www.pololu.com/file/download/Pololu3piRobotGuiaDeUsuario.pdf?file_id=0J137
http://www.pololu.com/docs/0J20
http://www.pololu.com/docs/0J20
http://www.pololu.com/docs/0J20
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2. Tootja kontaktid 
Lisainformatsiooni toote kohta, sealhulgas pildid, videod, näidiskoodid ja muu, leiate: 3pi product page 
[http://www.pololu.com/product/975].  

 
Kui soovite jagada oma kogemust 3pi roboti kasutamise kohta, teha ettepanekuid või jagada oma koodi teiste 
kasutajatega, võite selleks kontakteeruda tootjaga [http://www.pololu.com/contact] otse, või postitaada foorumisse 
[http://forum.pololu.com/].  

http://www.pololu.com/product/975
http://www.pololu.com/product/975
http://www.pololu.com/contact
http://forum.pololu.com/
http://forum.pololu.com/
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3. Ohutusnõuded 
3pi robot ei ole mõeldud kasutamiseks väikestele lastele! Tootja ei vastuta toote kasutamisest põhjustatud 
kahjustuste eest. Ärge kasutage toodet kui sellel esineb rikkeid või defekte. Järgige toodet kasutades alati selle 
kasutamise ohutusnõudeid. 

 
• Ärge üritage 3pi robotit programmeerida ajal kui selle patareid on tühjenemas või laadimata. Voolukadu 
programmeerimise ajal võib teie 3pi jäädavalt rikkuda. Kui kasutate seadmega laetavaid patareisid, laadige 
need enne esmakordset kasutamist täielikult. 3pi suudab patareipinget iseseisvalt monitoorida, kaasasolevad 
joonejärgimise ja labürindilahendamise näidisprogrammid tutvustavad selle võimaluse kasutamist: lisage see 
võimalus oma programmidele, nii teate alati kui on aeg oma seadme patareid vahetada või need taas laadida. 

 
• 3pi robot sisaldab pliid, järgige alati selle käsitlemisnõudeid (ärge pange seda suhu, peske alati peale seadme 
käsitsemist käed).  

 
• 3pi robot on mõeldud kasutamiseks siseruumides, siledal lamedal pinnal. Ärge kasutage seda pindadel mis 
võivad roboti liikumise ajal selle alaosa kraapida või rikkuda. 

 
• Vältige roboti sattumist juhtmaterjalist pindadele (näiteks, ärge asetage seda kasti milles on metallesemed). 
See võib patareid lühistada ning robotit vigastada isegi juhul kui seade on välja lülitatud.  

 
• Kuna PCB ja selle komponendid ei ole kaetud, kaitske oma 3pi robotit  ESD (elektrostaatiliste laengute) 
eest, mis võivad paneeli elektroonikat rikkuda. Robotit kätte võttes hoidke esmalt selle ohututest osadest, näiteks 
rattad, mootorid, patareid või PCB ääred: kui puutute esimesena PCB komponente, riskite nende rikkumisega. 
Ulatades roboti kellegi teise kätte, puudutage esmalt oma käega teise kätt, nii väldite ESD liikumist läbi seadme 
ja selle rikkumist.  

 
• Kui eemaldate LCD, kontrollige et asetaksite selle tagasi õigetpidi, nii et see kataks tagumist patareipesa. 
LCD tagasiasetamine tagurpidi on võimalik, kuid see võib LCD või roboti rikkuda.  
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4. 3pi roboti esmane käivitamine 
3pi esmane käivitamine on lihtne: võtke see karbist välja, sisestage patareid ning lülitage seade sisse. 3pi sisaldab 
seadet tutvustavat demoprogrammi.  

 

 
                        

                      Pololu 3pi robot, ülaltvaade 

Patareilaadija 
konnektor 

 
Valikulised kasutusLEDid 

viikidel PD1 ja PD7 

Piezo sumisti 
(viigil PB2) 

30:1         
mikromootorid 4 AAA patareid   

(müügil eraldi) 

 

Vajutatavad kasutusnupud 
(viikidel PB1, PB4 ja PB5) 

Reset     
nupp 

Vajutatav        
voolunupp 

Eemaldatav              
8x2 märki LCD 

ISP programmeerimis-
konnektor viik 1 

Valikuline       
vooluLED 
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               Pololu 3pi robot, altvaade 

 

 
 

4.a. Vajalikud vahendid 

3pi roboti kasutama hakkamiseks on vajalikud järgnevad vahendid: 
 

• 4 AAA patareid. Sobivad on igasugused AAA patareid, kuid soovitame kasutada NiMH patareisid mis on 
taaslaetavad, tellimine: Pololu [http://www.pololu.com/product/1002] või kohalikust kauplusest. Kui kasutate 
laetavaid patareisid, vajate ka laadijat, sobivad on 3pi patarei laadimispordile sobivad välised patareilaadijad, 
nagu näiteks iMAX-B6AC [http://www.pololu.com/product/2260]. 

 

• AVR ISP programmer 6-viigilise konnektoriga. 3pi seadmel on ATmegaxx8 mikrokontroller millega on 
vajalik kasutada välist programmerit, näiteks  Pololu USB AVR programmer [http://www.pololu.com/product/1300] 

või Atmeli AVRISP seeria. 3pi robotil on standartne 6-viigiline programmeerimiskonnektor, nii et vajate 
programmeri ühendamiseks 6-viigilist ISP kaablit [http://www.pololu.com/product/972] (lisaks on vajalik sobiv 
kaabel programmeri ühendamiseks arvutiga).  

 

• Laua- või sülearvuti. Arvuti on vajalik koodi kirjutamiseks ja 3pi robotisse laadimiseks. Sobivad nii 
Windows, Mac kui ka Linux operatsioonisüsteemid, kuid Pololu toetus Mac süsteemile on piiratud.  

Integreeritud QTR-RC peegeldusandurid 
digitaalviikidel PC0 – PC4 

Sinine vooluLED 
(seotud ~5V VBatiga) 

Kerge plastikratas 

Sinine vooluLED    
(seotud 9.25V VBoostiga)  

Punane kasutusLED 
(viigil PD1) 

LCD kontrasti   
muutmine 

Potentiomeeter 

Roheline kasutusLED 
(viigil PD7) 

 

Seerianumber 

ATmega168 või 
ATmega328 20MHz 

mikrokontroller 
 

http://www.pololu.com/product/1002
http://www.pololu.com/product/2260
http://www.pololu.com/product/1300
http://www.pololu.com/product/972
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Roboti kasutuskeskkonna jaoks soovitame:  
 

• Paar suurt valget “posterboard”  lehte (saadaval käsitöö- ja kontoritarvete kauplustes), või kuivpuhastatavat 
“whiteboard” tahvlit (tavaliselt saadaval kodu- ja ehituskaupade kauplustes).  

• Heledatooniline maskeerimisteip plaatide kokkuühendamiseks. 

• 3/4" musta värvi elektriteip järgitavate joonte loomiseks. 
 

4.b. 3pi sisse lülitamine 

Sisestage neli AAA patareid patareihoidikusse. Selleks peate LCD 
eemaldama: pöörake tähelepanu selle asendile ja kontrollige et 
asetaksite selle tagasi õiget pidi. Eemaldatud LCD-ga seade on 
kujutatud kõrvaloleval joonisel.  

 
Kui patareid on sisestatud, kinnitage LCD tagasi kohale. 
Kontrollige et selle ühendused kinnituksid korektselt.  

 
Seejärel vajutage seadme sisse lülitamiseks voolunuppu (tagumise 
patareipesa vasakul pool). Seadme alaosas süttivad kaks sinist 
vooluLEDi , ning käivitub eellaetud demoprogramm. Seadme välja 
lülitamiseks vajutage uuesti voolunuppu. Käivitunud programmi 
resetiks vajutage reset nuppu, mis asub voolunupust allpool. 

 
4.c. Eellaetud demoprogrammi kasutamine 

3pi robotil on eellaetud demoprogramm mis tutvustab paljusid selle võimalusi ning võimaldab seadme töö korrektsust 
kontrollida. Seadme esmakordsel sisselülitamisel kõlab teavituspiiks ning kuvatakse tekst “Pololu 3pi Robot”, 
seejärel kuvatakse demoprogrammi indikaatorina “Demo Program”. Kui kuulete piiksu kuid LCD-le teksti ei kuvata, 
muutke kontrasti, kasutades paneeli allosas asuvat potentiomeetrit. Programmi edukal käivitumisel vajutage 
põhimenüü avamiseks B nuppu. Menüüdes liikumiseks kasutage nuppe C ning A, ning valiku määramiseks või 
menüüst väljumiseks vajutage B nuppu. Menüüs on seitse demoprogrammi:  

 
1. Battery: demo kuvab patareipinge millivoltides, mis peaks olema täislaetud patareide puhul kõrgem kui 
5000 (5.0 Volti). Jumperi ADC6 eemaldamine eraldab patareipinge mõõteringi analoogsisendist, põhjustades 
kuvatava näidu vähenemise.  

2. LEDs: vilgutab punast ja rohelist kasutusLEDi paneeli alaosas, samuti lisaLEDe, kui olete need ühendanud. 

3. Trimpot: kuvab potentiomeetri positsiooni, mis asub paneeli alaosas. Väärtus kuvatakse numbritena 
vahemikus 0 kuni 1023. Väärtuse kuvamise ajal vilgutab demo ka LEDe ning esitab teavitusheli hetkelugemi 
sageduse kohta. Seadistamiseks soovitame kasutada lameda peaga 2mm kruvikeerajat.  

4. Sensors: kuvatakse IR andurite hetkelugemid graafikuna. Kõrgemad ribad näitavad madalamat 
peegelduvust. Asetades peegeldava objekti, näiteks sõrme, mõne anduri alla, muutub vastava lugemi joon 
graafikul märgatavalt lühemaks. Demo kuvab lisaks ka “C” indikaatori, nupu C kohta- vajutage nuppu C ning 
IR andurid lülituvad välja. Kui IR andurid on välja lülitatud, siis siseruumides kus ei ole ümbritsevat heledat 
hõõg- või halogeenvalgust, peaksid kõik andurid edastama täiesti tumeda lugemi.  
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Eemaldades PC5 jumperi, keelate emitterite kontrolli ja need on pidevalt sisse lülitatud.  

5. Motors: hoidke all vastava külje mootori käivitamiseks vastavalt nuppu A või C, või mõlemat korraga. 
Mootorid liiguvad aja möödudes kiiremini; mootorite kiiremaks käivitamiseks on võimalik kirjutada oma isiklik 
programm. Vajutage A või C nuppu vastava mootori suuna muutmiseks (kuvatav nupu täht muutub suuna 
muutumisel suurtähest väikeseks täheks).  

6. Music: esitab teksti kerimise ajal mikrokontrolleri ja piezo kohandatud versiooni J. S. Bachi loost Fugue in 
D Minor, demonstreerimaks 3pi roboti võimet esitada taustamuusikat.  

7. Timer: lihtne stopper. Vajutage C nuppu stopperi käivitamiseks ja peatamiseks ning A nuppu resetiks. 
Stopper jätkab loendust ajal kui tutvute teiste demodega.  

 

 
 

Demoprogrammi lähtekood on olemas Pololu AVR C/C++ Library programmis, mille kirjelduse leiate punktis 6, 
kaustas examples\3pi-demo-program. 

 
4.d. Kaasasolevad lisad 

3pi robotil on lisadena kaasas kaks läbi avade kinnituvat punast ja 
kaks rohelist LEDi. Robotil on kolm võimalikku lisaLEDide 
kinnituspunkti: üks voolunupu kõrval, näitamaks millal seade on 
sisse lülitatud, ning kaks kontrollitavat LED porti esiääre ligiduses. 
Nende LEDide kasutamine on valikuline, robot töötab ka neid 
kasutamata suurepäraselt. Võite kasutada nii punaseid kui rohelisi 
LEDe või kasutada ise valitud LEDe [http://www.pololu.com/category/ 

20/leds] kui soovite suuremat värvi ja heleduse valikut.  

 
Kinnitage lisaLEDid vaid juhul kui olete jootmisega tuttav, ning 
olge jootes hoolikas, et mitte rikkuda teisi lähedalasuvaid 
komponente.  
LEDid on polariseeritud, kontrollige et kinnitaksite need jootmisel nii et nende pikem jalg oleks ühendatud + 
märgisega kinnitusega. Vajutage LEDid enne jootmist kindlalt kohale ning kontrollige et nad oodatud viisil süttiksid. 
Kui jootmine on tehtud, kärpige LED otste liigne pikkus parajaks.  

 
Lisaks on 3pi robotiga kaasas kolm igast värvist ühendusplokki: sinised, punased, kollased ja mustad. Seega saate 
oma seadme kujundada just soovitud värviga, või kasutades erinevaid värve korraga.  

 

Märkus: kui 3pi võtab vastu jadaandmeid ajal kui demoprogramm ootab kasutaja poolset 
nupuvajutust, lülitub see alamjadareziimi (lisainformatsioon punktis 10.a). 

http://www.pololu.com/category/20/leds
http://www.pololu.com/category/20/leds
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5. 3pi tööpõhimõte 
5.a. Patareide tutvustus 

3pi voolusüsteem põhineb patareidel, niisiis on oluline mõista kuidas need 
töötavad. Patareides toimub hoolikalt kontrollitud keemiline reaktsioon mis 
tõmbab elektrone positiivsesse (+) terminali ning tõukab neid negatiivsest (-) 
terminalist. Kõige tavapärasem tüüp on alkaline patarei, mis baseerub tsingi 
ja mangaani reaktsioonil läbi kaaliumhüdroksiidi lahuse. Kui alkaline patarei 
on täielikult tühjaks laetud, ei ole nende uuesti laadimine võimalik. 
Soovitame kasutada 3pi robotiga taaslaetavaid nikkel-metall-hüdriid (NiMH) 
patareisid, mille saab korduvalt taas täis laadida. NiMH patareid baseeruvad 
alkaline patareidest erineval keemilisel reaktsioonil, kuid patareide 
kasutamiseks pole keemiliste detailide tundmine vajalik. Kõik mida vajate on 
paari lihtsa mõõteomaduse mõismine. Kõigepealt, jõudu millega elektrone 
tõugatakse, mõõdetakse voltides (V), elektrilise potentsiaali ühikutes. NiMH 
patarei pinge on ca 1.2 V. Mõistmaks, kui palju voolu patareist saab, peate 
lisaks teadma kui palju elektrone suudab patarei sekundis tõugata – see on 
elektrivool mida mõõdetakse amprites (A). 1A vool vastab ligikaudu  

 
 
 
 

 

 
Kaks taaslaetavat AAA Ni-MH 

patareid 

6×1018 elektronide väljavoolule ühest küljest ja sissevoolule teises küljes igas sekundis. See on nii suur number et  
lihtsam on kasutada mõõteühikuna ampreid. 1A on ka tavapärane vooluhulk mida keskmise suurusega mootor 
kasutab, ning see koormab märgatavalt väikeseid AAA patareisid.  

 
Iga patarei puhul langeb selle toodetav pinge kui sellest rohkem ja rohkem voolu tarbitakse:  

 

 
Patareipinge(V) vs voolukasutus(A) 

 

Patarei väljastatavat voolu mõõdetakse, korrutades voldid ampritega, saadav võimsus loetakse vattides (W). Näiteks, 
graafikul märgitud punktis kus pinge on 0.9 V ning vool 0.6 A, tähendab et vooluväljund on 0.54 W. Kui vajate 
suuremat võimsust, peate lisama patareisid. Patareide lisamiseks on kaks võimalust: paralleelne ning jada ühendus. 
Kui patareid on ühendatud paralleelselt on kõik nende positiivsed terminalid ühendatud omavahel ning negatiivsed 
omavahel, pinge jääb samaks kuid maksimumvoolu väljund korrutub lisatud patareide arvuga.  
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Jadaühenduse puhul on ühe negtaiivne terminal ühendatud teise positiivse terminaliga, maksimumvool jääb samaks 
ning pinge korrutub lisatud patareide arvuga. Mõlemal juhul korrutub maksimaalne võimsus lisatud patareide arvuga.  

 
Praktikas kasutatakse jadaühendust, kuna erinevatel patareidel on veidi erinev pinge ning paralleelühenduses edastaks 
tugevama pingega patarei voolu nõrgemale patareile, kulutades voolu isegi siis kui elektriring oleks välja lülitatud. 
Vajades rohkem voolu, kasutatakse selleks suuremaid patareisid: sama tüüpi AAA, AA, C ja D patareidel on kõigil 
sama pinge kuid nad väljastavad erineva hulga voolu.  

 
Iga patarei puhul on väljastatava energia hulk limiteeritud keemilise reaktsiooniga: kui kemikaalid on ära kasutatud, 
ei edasta patarei enam voolu. See toimub sujuvalt, patarei tekitatav pinge ja vool väheneb järjepidevalt kuni energia 
on lõplikult kasutatud:  

 

 
Patareipinge(V) vs aeg(h) 

 

Umbkaudne patareisse salvestatud energiahulk näidatakse milliamper-tundides (mAH): kui kasutate näiteks voolu 
200 mA (0.2 A)  ning patarei tühjeneb kolme tunni jooksul, on tegemist 600 mAH patareiga; kui kasutaksite sama 
patareiga 600 mA, tühjeneks patarei umbes tunni jooksul (kuna patareide võimsus väheneb kiirema 
tühjakslaadimisega kiiremini, siis tõenäoliselt kestaks see tegelikult umbes 50 minutit).  

 

 
 

5.b. Voolukasutus 

Patareide kasutamisel nende pinge langeb, kuid paljud elektrilised komponendid vajavad tööks spetsiifilist 
pingesuurust. Pinge vastaval suurusel hoidmiseks kasutatakse pingeregulaatorit. Tavapäraselt kasutatakse 
digitaalelektroonikas 5V (TTL tase). 3pi roboti mikrokontroller ning enamus ringist töötab 5V, niisiis on pinge 
reguleerimine oluline. Pingeregulaatoreid on kaks tavatüüpi:  

 

Märkus: kui kasutate 3pi robotiga laetavaid patareisid, laadige need enne esmakordset kasutamist 
täielikult. Ärge üritage robotit kunagi programmeerida ajal kui patareid on tühjenemas või laadimata, 
programmeerimise ajal voolu kadumine võib 3pi roboti jäädavalt rikkuda. 
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• Lineaarregulaatorid tekitavad madalama väljundpinge, eemaldades ebavajaliku energia. Sellised 
regulaatorid ei ole eriti sobivad seadmetele mille sisend- ja väljundpinge on väga erinevad või mis kasutavad 
suurel hulgal voolu, kuna see raiskab palju energiat. Näiteks 15V patareid mis on lineaarregulaatoriga 
reguleeritud 5V peale, kaotavad oma mahust kaks kolmandikku. Eralduv energia muutub soojuseks, nii vajavad 
lineaarregulaatorid sageli suuri jahuteid ning ei tööta väga hästi suure võimsusega seadmetega.  

 
• Lülitusregulaatorid lülitavad voolu kõrgel sagedusel sisse ja välja, filtreerides väljundi ning tekitades 
soovitud stabiilse pinge. Voolu hoolikalt suunates on lülitusregulaatorid lineaarsetest regulaatoritest palju 
efektiivsemad. , eriti suure voolutarbimise ja suurte pingeerinevuste korral. Lisaks suudavad lülitusregulaatorid 
konverteerida madala pinge kõrgeks pingeks. Lülitusregulaatori põhikomponent on induktor. 3pi roboti induktor 
on rulliku ligiduses asuv halli värvi plokk märgistusega “100”.  

 
3pi roboti voolukasutuse alamsüsteem:  

 

 
 

Nelja AAA patarei pinge võib olla vahemikus 3.5 – 5.5 V (ning kasutades alkaline patareisid kuni 6 V). See tähendab 
et lihtsalt pinge üles ja alla reguleerimine saamaks 5V ei ole võimalik. Selle asemel suurendab 3pi lülitusregulaator 
esmalt patareipinge üles 9.25 V (Vboost)  ning lineaarregulaator reguleerib Vboosti tagasi alla 5 V (VCC). Vboost 
varustab vooluga mootoreid ning andurite IR LEDe, samas kui VCC kasutatakse mikrokontrolleri ning 
digitaalsignaalide jaoks.  

 
Kasutades mootorite ja anduritega Vboost valikut, saavutab 3pi robot tavarobotite ees, mis kasutavad patareidega 
otseühendust, kolm eelist: 

 
• Kõrgem pinge annab mootoritele rohkem võimsust, vajamata selleks suuremat voolu ja võimsamaid 
mootoridraivereid.  

• Kuna pinge on reguleeritud, töötavad mootorid samal kiirusel ka patareide tühjenedes 5.5 alla 3.5 V. Seda 
eelist saate kasutada 3pi roboti programmeerimisel, näiteks kalibreerides 90° pöörded vastavalt selleks kuluvale 
ajale.  

• Kasutades 9.25 V, saab kõik viis IR LEDi ühendada jadana, nii et need kasutavad madalaimat võimalikku 
vooluhulka (LEDe saab ka voolu kokkuhoiuks sisse ja välja lülitada).  

5.0 V 

lineaar-

regulaator 

9.25 V 

boost 

lülitus-

regulaator 
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Veel üks kasutatava voolusüsteemi eripära: selle asemel et voolu vähenedes aeglustuda nagu enamik roboteid, 
töötab 3pi täisvõimsusel kuni see vooluallika täielikul tühjenemisel välja lülitub. Kuna see võib juhtuda ootamatult, 
soovitame kasutada 3pi võimalust selle patareipinget monitoorida.  

 
Patareipinge monitoorimiseks on 3pi sisseehitatud lihtne ring. Kolm resistorit, 
kujutatud kõrvaloleval joonisel, sisaldavad pingejagajat mis väljastab patarei 
kahe kolmandiku pingega võrdse pinge, mis on alati ohutult madalam kui 
mikrokontrolleri 5V analoogsisendi pinge. Näiteks kui patarei pinge on 4.8 V, 
on patareipinge monitoorimisport ADC6 tasemel 3.2 V.  Kasutades 10-bitist 
analoog -> digitaal vahetust, kus 5V väärtuseks loetakse 1023, 3.2 V väärtuseks 
loetakse 655. Selle tagasiarvestamiseks tegelikuks patareipingeks, korrutage see 
arv 5000 mV×3/2 ning jagage 1023. Seda on mugav teostada 
read_battery_millivolts_3pi() funktsiooniga (olemas Pololu AVR Library 
programmis; lisainformatsiooni leiate punktis 6), mis esitab patareipinge mV 
väärtusena:  

 
unsigned int read_battery_millivolts_3pi() 
{ 

return readAverage(6,10)*5000L*3/2/1023; 
} 

 
5.c. Mootorid ja ülekanne 

Mootor on seade mis muudab elektrienergia liikumiseks. Mootoreid on palju 
erinevaid, tavaliselt kasutatakse robootikas, ka 3pi puhul brushedDC 
mootorit. BrushedDC mootoril on tavaliselt välisküljel püsimagnetid ning 
mootorivõllile (armatuuril) kinnitatud elektromagnetilised mähised. 
“Brush”-id on libisevad metalltükid mis lülitavad voolu ühelt mähiselt 
järgmisele kui võll keerleb, nii et magnetiline tõmme mähiste ja magnetite 
vahel tõmbab mootorit pidevalt samas suunas.  

 
Töötavat mootorit kirjeldatakse põhiväärtustega: kiirus mõõdetuna rpm ning 
pöördemoment mõõdetuna kg·cm või oz·in. Pöördemomendi ühikud 
näitavad jõu ja distantsi suhet; näiteks, mootor mille pöördemoment on 6 oz, 
annab 1-tollise hoovaga jõu 6 oz. 2-tollise hoovaga 3 oz. jne. Korrutades 
pöördemomendi kiirusega (mõõdetuna samal ajal) leiate mootori võimsuse. 
Võrreldes kahte mootorit millest ühel on kaks korda suurem kiirus ja poole 
väiksem pöördemoment, leiate et mõlemate võimsus on sama.  

 
 
 

 
Tüüpiline väike brushedDC  

ilma ülekandeta mootor 

 
Igal mootoril on maksimaalne kiirus (kui sellele ei avaldata survet) vabakäigukiirus, ning maksimaalne 
pöördemoment (kui mootor on täielikult peatunud) seisaku pöördemoment. Mootor kasutab vähim voolu kui sellele ei 
avaldata takistust, ning patareide voolukasutus suureneb kuni see peatub. Nii et ka need on mootori töö kirjeldamisel 
olulised parameetrid. Seisakuvool on tavaliselt palju suurem kui vabakäiguvool:  
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Mootori töö: vool ja kiirus vs pöördemoment  

 

Väikese DC mootori vabakäigukiirus on tavaliselt mitmed tuhanded pöörded 
minutis (rpm), palju suurem kui soovitav roboti rataste pöörlemise kiirus.  
Ülekanne on hammasrataste süsteem mis konverteerib suure kiiruse ja 
väikese pöördemomendiga mootoriväljundi madalama kiirusega ja suurema 
pöördemomendiga, robotile sobivaks väljundiks. 3pi kasutatav ülekandesuhe 
on 30:1, mis tähendab et mootorivõlli iga 30 pöörde kohta pöörleb 
väljundvõll ühe korra. See vähendab kiirust 30 korda ning (ideaaljuhul) 
suurendab pöördemomenti samuti 30 korda. Sellest tulenevad 3pi 
parameetrid on:  

 

 
3pi kasutatav 30:1  ülekandega 

mootor 

 

 

 

 

 

Mõlema 3pi ratta raadius on 0.67 in, mis tähendab et selle edasiliikumisel kahe mootoriga toodetav maksimaalne 
võimsus on 2×6/0.67 = 18 oz. 3pi kaalub koos patareidega ca 7 oz, seega on mootorid piisavalt võimsad 3pi 
vertikaalsest kallakust üles viimiseks või selle kiirendamiseks kuni 2g (gravitatsioon 2x). Tegelik sooritus sõltub 
rataste hõõrdejõust: piisavalt sügava kallaku puhul libisevad rattad enne seisakut, praktiliselt juhtub see kui kallak 
on umbes 30-40°. 

 
Mootori kiiruse ja suuna kontrollimine 

DC mootori pöörlemise suunda saab kontrollida muutes kasutatava pinge polaarsust. Kui teil on lahtine patarei ning 
mootor, saate seda jälgida, ühendades patarei alguses ühte pidi ning seejärel teistpidi: mootori pöörlemissuund 
muutub nüüd samuti vastupidiseks. Loomulikult ei ole praktiline iga kord 3pi patareisid ümber pöörata kui soovite et 
see suunda muudaks, selle asemel kasutatakse spetsiaalset nelja lülitiga H-silda, mis võimaldab mootoril erinevates 
suundades liikuda. H-silla tööd kirjeldav diagramm:  

Ülekande suhe: 30:1 

Vabakäigu kiirus: 700 rpm 

Vabakäigu vool: 60 mA 

Seisaku pöördemoment: 6 oz·in 

Seisaku vool: 540 mA 
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Kui lülitid 1 ja 4 on suletud (keskmine joonis), liigub vool mootoris vasakult paremale ning mootor liigub edasi. 
Sulgedes lülitid 2 ja 3, muutub voolu suund ning mootor liigub tagurpidi. H-silla saab ehitada mehhaaniliste 
lülititega, kuid enamik roboteid, kaasa arvatud 3pi, kasutavad voolu elektrooniliseks lülitamiseks transistoreid. 3pi 
mõlema mootori H-sillad  asuvad mootori draiverikiibis TB6612FNG ning mikrokontrollerite väljundpordid 
opereerivad lülititega läbi selle kiibi. Tabelis on näidatud, kuidas mikrokontrolleri väljundpordid PD5 ja PD6 
kontrollivad mootori M1 transistoreid:  

 

PD5 PD6 1 2 3 4 M1 

0 0 off off off off off (vaba) 

0 1 off on on off edasi 

1 0 on off off on tagasi 

1 1 off off on on off (pidur) 
 

Mootorit M2 kontrollitakse samal viisil läbi portide PD3 ja PB3: 
 

PD3 PB3 1 2 3 4 M2 

0 0 off off off off off (vaba) 

0 1 off on on off edasi 

1 0 on off off on tagasi 

1 1 off off on on off (pidur) 
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Kiiruskontroll saavutatakse vahetades kiirelt mootori 
kahte olekut. Hoides PD6 olekus “high” (5 V, 
nimetusega ka “1”) ning liigutades PD5 kiirelt edasi 
tagasi olekutes “high” ning “low” (0 V või “0”), 
lülitub mootori draiver olekute “edasi” ning “stop” 
vahel, põhjustades M1 liikumise edaspidi suurendatud 
kiirusel. Näiteks: kui PD6 on olekus “high” kahe 
kolmandiku aja jooksul (67% duty tsükkel), siis töötab 
M1 ca 67% oma täiskiirusest. Kuna mootori pinge on 
muutuva laiusega võngete jada, nimetatakse seda 
kiiruse kontrollimise meetodit “pulse-width 
modulation” (PWM). Näidisjada PWM võngetest on 
kujutatud kõrvaloleval joonisel: kui võngete suurus 
väheneb 100% duty tsüklist kuni 0%, siis mootori 
kiirus väheneb täiskiirusest peatumiseni.  

 

 
              PWM kiiruskontroll, aeglustamine 

 

3pi kiiruskontroll saavutatakse, kasutades mikrokontrolleri spetsiaalseid PWM väljundeid mis on ühenduses 
sisetaimeritega  Timer0  ja Timer2. See võimaldab määrata mõlema mootori PWM duty tsükli korraga, ning edaspidi 
toodab riistvara PWM signaali ilma et peaksite seda uuesti tegema.  

 
set_motors() funktsiooni kaudu Pololu AVR Library programmis (lisainformatsioon punktis 6) saate määrata duty 
tsükli. See kasutab 8-bitilist täpsust: väärtus 255 vastab 100% duty tsüklile. Näiteks, et kasutada M1 67% ning M2 
33% kasutage käsklust:  

 
set_motors(171,84); 

 
 

Pööramine kasutades diferentsiaaldraivi 

3pi robotil on mõlemal küljel iseseisev mootor ja ratas, mis võimaldab selle kontrollimiseks kasutada 
diferentsiaaldraivi meetodit. See erineb täielikult näiteks auto juhtimisest, millel on üks mootor ning pööratavad 
esirattad. Pööramine kasutades diferentsiaaldraivi on saavutatav, kasutades mõlemat mootorit erinevatel kiirustel. 
Eelnevas set_motors() näites pöörles vasakpoolne ratas parempoolsest kiiremini, põhjustades roboti liikumise ette ja 
paremale. Kiiruste erinevus määrab kui järsu nurga all pööre toimub; paigal pöörlemine saavutatakse liigutades ühte 
mootorit edaspidi ja teist tagurpidi.  
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3pi liikumisefektid erinevate mootoriseadetega 

 

5.d. Digitaalsisendid ja andurid 

3pi mikrokontrolleril, Atmel AVR mega168 või mega328, on mitmeid viike mida saab kasutada digitaalsisenditena: 
programm loeb nende väärtuseks vastavalt 1 või 0, sõltuvalt sellest kas pinge on kõrge (üle ca 3V) või madal (alla ca 
1.5V). Ühe vajutusnupu sisendi ring:  

 

 
 

Tavaliselt tõstab ülestõmberesistor R (20-50 k) pinge sisendviigis 5 V, nii et selle lugem on 1, kuid vajutades nuppu 
ühendatakse sisend maandusega (0 V) läbi 1k resistori, mis on palju madalam kui R väärtus. See muudab sisendpinge 
väärtuseks ligikaudu 0V, ja viigi lugemiks on 0. Kuna ülestõmberesistorid on olulised, on need AVR-i lisatud- 
pildilolev resistor R esindab sisemist ülestõmmet, mitte eraldiseisvat 3pi paneeli osa.  

 
Komplitseeritumalt kasutatakse digitaalsisendeid peegeldusandurites. Järgneval joonisel on kujutatud 3pi 
vasakpoolseimat peegeldusandurit mis on ühendatud viigiga PC0: 
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Peegeldusanduri tundlikkuselement on U4 vasakpoolses osas näidatud fototransistor, mis on jadaühenduses C21 
kondensaatoriga. Eraldi ühendus viib läbi resistor R 12 viiki PC0. AVR digitaalsed sisendid saab ümber määrata 
digitaalseteks väljunditeks. Digitaalväljund annab pinge 5V või 0V, sõltuvalt sellest kas programmis on 
väärtuseks määratud 1 või 0. Seadme töös määratakse viik väljundiks olekus “high” (5 V), et laadida 
väljundsõlm. Seejärel määratakse viik sisendiks ning pinge langeb kui vool liigub läbi fototransistori. Järgneval 
joonisel on ostsilloskoobi rada näidates kondensaatori pinge (kollane) langemist kui vool liigub läbi fototransistori, 
ning selle tulemusel digitaalse sisendi väärtust viigil PC0 (sinine): 

 

 
 

Fototransistorit läbiva voolu  määr sõltub valgustasemest, nii et kui robot on heledal valgel pinnal, pöördub väärtus 
tagasi nulli palju kiiremini kui tumedal pinnal. Ülaloleval näidisel on andur heleda ja tumeda pinna vahelisel äärel; 
puhtal valgel pinnal näeb diagramm välja järgnev:  

 

 
 

Aja pikkus mille jooksul digitaalsisendi väärtus jääb olekusse 1 on heledal pinnal väga lühike ja tumedal pinnal väga 
pikk. Funktsioon read_line_sensors() Pololu AVR Library programmis vahetab porte nagu on kirjeldatud ülalpool 
ning edastab aja iga viie anduri kohta. Järgnev näide on andurite lugemise koodi lihtsustatud versioon:  
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time = 0; 
last_time = TCNT2; 
while (time < _maxValue) 
{ 

// Keep track of the total time. 
// This implicity casts the difference to unsigned char, so 
// we don't add negative values. 
unsigned char delta_time = TCNT2 - last_time; 
time += delta_time; 
last_time += delta_time; 

// continue immediately if there is no change 
if (PINC == last_c) 

continue; 

// save the last observed values 
last_c = PINC; 

 

// figure out which pins changed 
for (i = 0; i < _numSensors; i++) 
{ 

if (sensor_values[i] == 0 && !(*_register[i] & _bitmask[i])) 
sensor_values[i] = time; 

} 
} 

 

Selle koodiosa leiate failist src\PololuQTRSensors\PololuQTRSensors.cpp.  Kood kasutab taimerit TCNT2, mis on 
AVR spetsiaalne register mis on loodud pidevaks loenduseks, sammuga 0.4 μs. Põhimõtteliselt ootab kood kuni 
anduritest ühe väärtus muutub, loendades möödunud aega muutujas time. (oluline on kasutada möödunud aja 
lugejaks eraldi muutujat, kuna taimer TCNT2 pöördub perioodiliselt tagasi nulli). Anduri liikumise tuvastamisel 
ühest nulli (mõõtes muutust sisendpordis PINC), määrab kood millise anduri väärtus muutus ning salvestab aja reas  
sensor_values[i]. Kui ajalimiit  _maxValue on saavutatud (vaikimisi on 3pi puhul väärtuseks määratud 2000, 
vastavalt 800 μs), tsükkel lõppeb.  

 
5.e. 3pi lihtsustatud skeemdiagramm 

Seadme töö täielikuks mõistmiseks on vajalik tutvumine selle skeemdiagrammiga: 
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Skeemi allalaetava PDF versiooni leiate:  [http://www.pololu.com/file/download/3pi-schematic.pdf?file_id=0J119] 

(481k pdf). 

Pololu 3pi Roboti lihtsustatud skeemdiagramm 

http://www.pololu.com/file/download/3pi-schematic.pdf?file_id=0J119
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6. Programmeerimine 
Et kasutada oma 3pi robotit rohkemaks kui lihtsalt demoprogrammidega töötamiseks või lisaseadmega juhtimiseks, 
peate selle programmeerima. Programmeerimiseks vajate arvutit ning välist AVR ISP programmerit, näiteks USB 
AVR programmer [http://www.pololu.com/product/1300]. 

 
Programmeerimise alustamisega tutvumiseks leiate õpetused: Pololu AVR Programming Quick Start Guide 
[http://www.pololu.com/docs/0J51] Kasutada saab nii Windows,  Linux  kui Mac OS X operatsioonisüsteeme. Juhend 
hõlmab muuhulgas ka Pololu AVR C/C++ Library [http://www.pololu.com/docs/0J20] programmi ning Pololu USB 
AVR Programmerit. 

 

 

 

Hoiatus: ärge üritage 3pi robotit programmeerida kui selle patareid on tühjenemas või laadimata (laadige 
taaslaetavad patareid enne nende esmakordset kasutamist täielikult). Programmeerimise ajal 
vooluvarustuse kaotus võib teie seadme jäädavalt rikkuda. 

http://www.pololu.com/product/1300
http://www.pololu.com/product/1300
http://www.pololu.com/product/1300
http://www.pololu.com/docs/0J51
http://www.pololu.com/docs/0J51
http://www.pololu.com/docs/0J20
http://www.pololu.com/docs/0J20
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7. Näidisprojekt #1: joonejärgimine 
7.a. Üldinformatsioon 

Nüüd kui oskate koostada 3pi seadmele lihtsa programmi, 
on aeg õpetada oma robotile midagi keerulisemat. 
Käesolevas näidisprojektis õpite kuidas panna robot 
järgima musta värvi joont valgel pinnal, kasutades selle 
andureid ja mootoreid. Joonejärgimine on hea viis roboti 
programmeerimisega tutvumise alustamiseks ning seda 
saab kasutada võistluseks: rada on kerge ehitada, reeglid 
on lihtsad ja roboti programmeerimine joone järgimiseks 
ei ole keeruline. Samas võib programmi optimeerimine et 
robot liiguks mööda joont võimalikult täpselt ja kiirelt, 
olla väljakutseks mis innustab tutvuma keerulisemate 
programmeerimisvõtetega.  

 
Joonejärgimisrada on lihtsalt ehitatav ning ei ole kulukas, 
ka ei nõua see palju aega. Lisainformatsiooni raja ehitamise 
kohta leiate: Building Line Following and Line Maze 
Courses [http://www.pololu.com/docs/0J22]. 

 
 

 
7.b. Lihtne joonejärgimisalgoritm 3pi robotile 

Lihtsa joonejärgimisprogrammi 3pi robotile leiate kaustast: examples\atmegaxx8\3pi-linefollower. 
 

 
 

Aluskood demonstreerib 3pi erinevaid kasutusvõimalusi, sealhulgas joonejärgimisandurid, mootorid, LCD, 
patareipinge monitor ja sumisti. Programm koosneb kahest etapist. 

 
Programmi esimene etapp koosneb algväärtuste määramisest ja kalibreerimisest, milleks kasutatakse funktsiooni 
intitialize(). See funktsioon määratakse üks kord,  main() funktsiooni alguses, enne kui midagi muud toimub, ja see 
hoolitseb järgneva eest:  

 
1. Kasutage pololu_3pi_init(2000) 3pi roboti seadistamiseks, andurite timeout määratakse 2000×0.4 us = 
800 us. See tähendab et andurite väärtused varieeruvad vahemikus 0 (täiesti valge) kuni 2000 (täiesti must), 
kusjuures väärtus 2000 näitab et anduri kondensaator kulutas tühjakslaadimiseks vähemalt 800 us. 

2. Kuvatav patareipinge mille saadab read_battery_millivolts() funktsioon. Patareipinge jälgimine on oluline, et 
robot võistluste või programmeerimise ajal ootamatult patareide tühjenemise tõttu seisma ei jääks ja välja ei 
lülituks. Lisainformatsiooni leiate punktis 2 dokumendis command reference [http://www.pololu.com/docs/0J18]. 

3. Andurite kalibreerimine. See saavutatakse, pöörates 3pi robotit joonel paremale ja vasakule kasutades 
calibrate_line_sensors() funktsiooni. Sel ajal loetud miinimum ja maksimum väärtused salvestatakse RAMile. 
See võimaldab read_line_sensors_calibrated() funktsioonil edastada iga anduri väärtused mis on määratud 
vahemikku 0 kuni 1000, isegi kui andurite vastus on üksteisest erinev. Koodis hiljem kasutatav read_line() 

 

Märkus: Arduinoga ühilduva versiooni sellest näidisprogrammist saate alla laadida osana Pololu 
Arduino Libraries [http://www.pololu.com/docs/0J17] programmis (lisainformatsioon punktis 5.g). 

Pololu 3pi robot  mustal 3/4" joonel 

http://www.pololu.com/docs/0J22
http://www.pololu.com/docs/0J22
http://www.pololu.com/docs/0J22
http://www.pololu.com/docs/0J18/2
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J17
http://www.pololu.com/docs/0J17
http://www.pololu.com/docs/0J17/5.g


Pololu 3pi Robot Kasutusjuhend © 2001–2014 Pololu Corporation 

7. Näidisprojekt #1: joonejärgimine 23 

 

 

 

funktsioon sõltub samuti kalibreeritud väärtustest. Lisainformatsiooni leiate punktis 19 dokumendis command 
reference [http://www.pololu.com/docs/0J18]. 

4. Kalibreeritud jooneandurite väärtuste kuvamine joongraafikuna. See muudab lihtsaks enne roboti käivitamist 
jooneandurite töö korrektsuse kontrollimise, kasutades lcd_load_custom_character() funktsiooni koos 
print_character() funktsiooniga. Lidainformatsiooni selle ja teiste LCD käskluste kohta leiate punktis 5 
dokumendis command reference [http://www.pololu.com/docs/0J18]. 

5. Nupuvajutuse ootamine.  On oluline et robot ei alustaks liikumist enne kui kasutaja seda soovib, vastasel 
juhul võiks see ootamatult näiteks programmeerimise ajal laualt kukkuda. Kasutage button_is_pressed() 
funktsiooni, et robot ootaks patareipinge või andurite lugemi kuvamise ajal B nupu vajutust. Lisainformatsiooni 
leiate punktis 9 dokumendis command reference [http://www.pololu.com/docs/0J18]. 

 
Programmi teises etapis kasutab 3pi andurite lugemeid ning määrab neile vastava mootorikiiruse. Põhimõte on et kui 
robot ei asu täpselt joonel, pöördub see enda positsioneerimiseks, ning olles joonel, liigub see otse edasi. Järgnevad 
sammud teostatakse while(1) tsüklis, mis kordub uuesti ja uuesti, kuni roboti reseti või väljalülitamiseni.  

 
1. Funktsioon read_line(). See kasutab andurite lugemeid ning hindab roboti asendit joone suhtes numbrina 
vahemikus 0 ja 4000.  Väärtus 0 näitab et joon on vasakul pool andurist 0, väärtus 1000 näitab et joon on täpselt 
anduri 1 all, väärtus 2000 näitab et joon on täpselt anduri 2 all jne.  

2. Tagastatav read_line() väärtus jaotub üheks kolmest võimalikust:  
◦ 0–1000: robot asub joonest paremal pool. Sel juhul, et pöörata järsult vasakule, määratakse 
parempoolse mootori kiiruseks 100 ning vasakpoolse mootori kiiruseks 0. Mootorite maksimaalne kiirus 
on 255, niisiis kasutab parempoolne mootor siin ainult ca 40% võimsusest.  

◦ 1000–3000: robot asub umbkaudu joone keskel. Sel juhul määratakse mõlema mootori kiiruseks 100, 
nii et see liigub otse edasi.  

◦ 3000–4000: robot asub joonest vasakul pool. Sel juhul, et pöörata järsult paremale, määratakse 
parempoolse mootori kiiruseks 0 ning vasakpoolse mootori kiiruseks 100. 

 
3. Sõltuvalt sellest millised mootorid on aktiveeritud, süttivad vastavad LEDid.  

 

Programmi avamiseks Atmel Studios, avage examples\atmegaxx8\3pi-linefollower ning tehke topeltklikk valikul 
3pi-linefollower.cproj. Koostage programm, laadige see oma 3pi robotisse ning katsetage selle toimimist. Robot 
peaks olema võimeline järgima joone kaari ilma kordagi joonelt täielikult väljumata. Siiski, kuna selle mootorid 
töötavad enamasti kiirusel 100 (maksimaalne kiirus on 255), ning algoritm põhjustab kurvides ebavajalikku 
rappumist, soovite võibolla enne järgmise punktiga alustamist algoritmi kohandada ja täiustada. Võite proovida 
näiteks:  

 
• Suurendage võimalikku maksimumkiirust. 

• Lisage vaheseadistusi kiirusele, muutmaks liikumine sujuvamaks. 

• Kasutage mälu, laske robotil maksimumkiirust tõsta peale seda kui robot on mõned joonejärgimistsüklid 
edukalt sooritanud.  

 
Lisaks võite proovida ka:  

 
• Mõõtke tsüklite kiirust või määrake LEDide süttimine ja kustumine iga 1000 tsükli järel, kasutades 
ajafunktsioone punktis 17 dokumendis command reference [http://www.pololu.com/docs/0J18]. 

http://www.pololu.com/docs/0J18/19
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
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• Kuvage andurite lugemid ekraanil. Kuna kuvamine ei ole väga kiire, määrake kiiruseks kõige rohkem paar 
korda sekundis.  

• Lisage oma programmi sumisti. Näiteks laske 3pi robotil esitada liikumise ajal muusikat või erinevate 
tegevuste ajal teavituspiikse. Lisainformatsiooni sumisti kasutamise kohta leiate punktis 3 dokumendis 
command reference [http://www.pololu.com/docs/0J18]; muusikaesituse jaoks kasutage PLAY_CHECK võimalust, 
et vältida andurite lugemite häirimist.  

 
Joonejärgimise lihtne aluskood sellega tutvumiseks, täismahus:  

 
/* 
* 3pi-linefollower - demo code for the Pololu 3pi Robot 
* 
* This code will follow a black line on a white background, using a 
* very simple algorithm. It demonstrates auto-calibration and use of 
* the 3pi IR sensors, motor control, bar graphs using custom 
* characters, and music playback, making it a good starting point for 
* developing your own more competitive line follower. 
* 
* http://www.pololu.com/docs/0J21 
* http://www.pololu.com 
* http://forum.pololu.com 
* 
*/ 

// The 3pi include file must be at the beginning of any program that 
// uses the Pololu AVR library and 3pi. 
#include <pololu/3pi.h> 

// This include file allows data to be stored in program space.  The 
// ATmegaxx8 has 16x more program space than RAM, so large 
// pieces of static data should be stored in program space. 
#include <avr/pgmspace.h> 

// Introductory messages.  The "PROGMEM" identifier causes the data to 
// go into program space. 
const char welcome_line1[] PROGMEM = " Pololu"; 
const char welcome_line2[] PROGMEM = "3\xf7 Robot"; 
const char demo_name_line1[] PROGMEM = "Line"; 
const char demo_name_line2[] PROGMEM = "follower"; 

 

// A couple of simple tunes, stored in program space. 
const char welcome[] PROGMEM = ">g32>>c32"; 
const char go[] PROGMEM = "L16 cdegreg4"; 

// Data for generating the characters used in load_custom_characters 
// and display_readings.  By reading levels[] starting at various 
// offsets, we can generate all of the 7 extra characters needed for a 
// bargraph. This is also stored in program space. 
const char levels[] PROGMEM = { 

0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111 

}; 

// This function loads custom characters into the LCD.  Up to 8 
// characters can be loaded; we use them for 7 levels of a bar graph. 
void load_custom_characters() 
{ 

lcd_load_custom_character(levels+0,0); // no offset, e.g. one bar 
lcd_load_custom_character(levels+1,1); // two bars 
lcd_load_custom_character(levels+2,2); // etc... 
lcd_load_custom_character(levels+3,3); 

http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J21
http://www.pololu.com/
http://forum.pololu.com/
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lcd_load_custom_character(levels+4,4); 
lcd_load_custom_character(levels+5,5); 
lcd_load_custom_character(levels+6,6); 
clear(); // the LCD must be cleared for the characters to take effect 

} 

// This function displays the sensor readings using a bar graph. 
void display_readings(const unsigned int *calibrated_values) 
{ 

unsigned char i; 

for(i=0;i<5;i++) { 
// Initialize the array of characters that we will use for the 
// graph.  Using the space, an extra copy of the one-bar 
// character, and character 255 (a full black box), we get 10 
// characters in the array. 
const char display_characters[10] = {' ',0,0,1,2,3,4,5,6,255}; 

// The variable c will have values from 0 to 9, since 
// calibrated values are in the range of 0 to 1000, and 
// 1000/101 is 9 with integer math. 
char c = display_characters[calibrated_values[i]/101]; 

// Display the bar graph character. 
print_character(c); 

} 
} 

// Initializes the 3pi, displays a welcome message, calibrates, and 
// plays the initial music. 
void initialize() 
{ 

unsigned int counter; // used as a simple timer 
unsigned int sensors[5]; // an array to hold sensor values 

// This must be called at the beginning of 3pi code, to set up the 
// sensors.  We use a value of 2000 for the timeout, which 
// corresponds to 2000*0.4 us = 0.8 ms on our 20 MHz processor. 
pololu_3pi_init(2000); 
load_custom_characters(); // load the custom characters 

// Play welcome music and display a message 
print_from_program_space(welcome_line1); 
lcd_goto_xy(0,1); 
print_from_program_space(welcome_line2); 
play_from_program_space(welcome); 
delay_ms(1000); 

 

clear(); 
print_from_program_space(demo_name_line1); 
lcd_goto_xy(0,1); 
print_from_program_space(demo_name_line2); 
delay_ms(1000); 

 

// Display battery voltage and wait for button press 
while(!button_is_pressed(BUTTON_B)) 
{ 

int bat = read_battery_millivolts(); 

clear(); 
print_long(bat); 
print("mV"); 
lcd_goto_xy(0,1); 
print("Press B"); 

 

delay_ms(100); 
} 

// Always wait for the button to be released so that 3pi doesn't 
// start moving until your hand is away from it. 
wait_for_button_release(BUTTON_B); 
delay_ms(1000); 

 

// Auto-calibration: turn right and left while calibrating the 
// sensors. 
for(counter=0;counter<80;counter++) 
{ 
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if(counter < 20 || counter >= 60) 

set_motors(40,-40); 
else  

set_motors(-40,40); 

// This function records a set of sensor readings and keeps 
// track of the minimum and maximum values encountered.  The 
// IR_EMITTERS_ON argument means that the IR LEDs will be 
// turned on during the reading, which is usually what you 
// want. 
calibrate_line_sensors(IR_EMITTERS_ON); 

 

// Since our counter runs to 80, the total delay will be 
// 80*20 = 1600 ms. 
delay_ms(20); 

} 
set_motors(0,0); 

// Display calibrated values as a bar graph. 
while(!button_is_pressed(BUTTON_B)) 
{ 

// Read the sensor values and get the position measurement. 
unsigned int position = read_line(sensors,IR_EMITTERS_ON); 

 

// Display the position measurement, which will go from 0 
// (when the leftmost sensor is over the line) to 4000 (when 
// the rightmost sensor is over the line) on the 3pi, along 
// with a bar graph of the sensor readings. This allows you 
// to make sure the robot is ready to go. 
clear(); 
print_long(position); 
lcd_goto_xy(0,1); 
display_readings(sensors); 

 

delay_ms(100); 
} 
wait_for_button_release(BUTTON_B); 

clear(); 

print("Go!"); 

// Play music and wait for it to finish before we start driving. 
play_from_program_space(go); 
while(is_playing()); 

} 

// This is the main function, where the code starts.  All C programs 
// must have a main() function defined somewhere. 
int main() 
{ 

unsigned int sensors[5]; // an array to hold sensor values 

// set up the 3pi 
initialize(); 

 

// This is the "main loop" - it will run forever. 
while(1) 
{ 

// Get the position of the line.  Note that we *must* provide 
// the "sensors" argument to read_line() here, even though we 
// are not interested in the individual sensor readings. 
unsigned int position = read_line(sensors,IR_EMITTERS_ON); 

 

if(position < 1000) 
{ 

// We are far to the right of the line: turn left. 

// Set the right motor to 100 and the left motor to zero, 
// to do a sharp turn to the left. Note that the maximum 
// value of either motor speed is 255, so we are driving 
// it at just about 40% of the max. 
set_motors(0,100); 

 

// Just for fun, indicate the direction we are turning on 
// the LEDs. 
left_led(1); 
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right_led(0); 

} 
else if(position < 3000) 
{ 

 
 
 

 
} 
else 
{ 

 
 

 
} 

} 

// We are somewhat close to being centered on the line: 
// drive straight. 
set_motors(100,100); 
left_led(1); 
right_led(1); 

 
 

// We are far to the left of the line: turn right. 
set_motors(100,0); 
left_led(0); 
right_led(1); 

// This part of the code is never reached.  A robot should 
// never reach the end of its program, or unpredictable behavior 
// will result as random code starts getting executed.  If you 
// really want to stop all actions at some point, set your motors 
// to 0,0 and run the following command to loop forever: 
// 
// while(1); 

} 
 

7.c. 3pi joonejärgimisprogrammi lisavõimalused: PID kontroll 

Keerulisema 3pi roboti joonejärgimisprogrammi leiate kaustast: examples\atmegaxx8\3pi- linefollower-pid. 
 

 
 

Selles näidisprogrammis kasuatatav tehnika, PID kontroll, võimaldab parandada mõningaid probleeme mida võisite 
märgata eelnevas näidisprogrammis, ning sellega saate märgatavalt tõsta roboti joonejärgimiskiirust. Kõige olulisem: 
PID kontroll kasutab pidevfunktsioone mootori kiiruste arvestamises, nii et eelneva näite mõnevõrra hüplik liikumine 
muutub märgatavalt sujuvamaks. PID: Proportional, Integral, Derivative; neid kolme sisendväärtust, vastavalt 
proportsionaalne, integraalne, derivatiivne, kasutatakse roboti paremale või vasakule pööramise kiiruse arvestamisel. 

 
• Proportsionaalne väärtus näitab roboti asendit joone suhtes. Kui robot asub täpselt joone keskel, on väärtus 
täpselt 0. Kui see asub joonest vasakul on väärtuseks positiivne arv ning kui joonest paremal pool, on väärtuseks 
negatiivne number. See arvestatakse read_line() lugemi järgi millest lahututakse 2000. 

• Integraal väärtus salvestab roboti liikumise: see on kõigi väärtuste summa alates roboti liikumise 
alustamisest.  

• Derivatiivne väärtus on proportsionaalse väärtuse muutuste määr. Käesolevas näites arvestatakse kahe 
viimase proportsionaalse väärtuse vahena.  

 
Koodi osa mis arvestab PID sisendväärtused: 

 
// Get the position of the line.  Note that we *must* provide 
// the "sensors" argument to read_line() here, even though we 
// are not interested in the individual sensor readings. 
unsigned int position = read_line(sensors,IR_EMITTERS_ON); 

 

// The "proportional" term should be 0 when we are on the line. 
int proportional = ((int)position) - 2000; 

 

Märkus: Arduinoga ühilduva näidisprogrammi saate alla laadida programmi osana: Pololu Arduino 
Libraries [http://www.pololu.com/docs/0J17] (lisainformatsioon punktis 5.g). 

http://www.pololu.com/docs/0J17
http://www.pololu.com/docs/0J17
http://www.pololu.com/docs/0J17
http://www.pololu.com/docs/0J17/5.g
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// Compute the derivative (change) and integral (sum) of the 
// position. 
int derivative = proportional - last_proportional; 
integral += proportional; 

 

// Remember the last position. 
last_proportional = proportional; 

 

Pange tähele et muutujat position kasutatakse valemis int tüübina proportsionaalselt. Valik unsigned int saab 
salvestada ainult positiivseid väärtusi.  

 
Iga nendest sisendväärtustest annab erinevat tüüpi informatsiooni. Järgmine samm on lihtne vormel mis kombineerib 
kõik lugemid ühte muutujasse, mida seejärel kasutatakse mootorite kiiruste määramiseks: 

 
// Compute the difference between the two motor power settings, 
// m1 - m2. If this is a positive number the robot will turn 
// to the right.  If it is a negative number, the robot will 
// turn to the left, and the magnitude of the number determines 
// the sharpness of the turn. 
int power_difference = proportional/20 + integral/10000 + derivative*3/2; 

// Compute the actual motor settings. We never set either motor 
// to a negative value. 
const int max = 60; 
if(power_difference > max) 

power_difference = max; 
if(power_difference < -max) 

power_difference = -max; 

if(power_difference < 0) 
set_motors(max+power_difference, max); 

else  
set_motors(max, max-power_difference); 

 

Väärtused 1/20, 1/10000 ning 3/2 esindavad muudetavaid parameetreid mis määravad kuidas teie 3pi robot joonel 
käitub. Näidises kasutatavad väärtused valiti juhuslikult, ja kuigi need töötavad tavapärasel joonejärgimisel, on neid 
võimalik muuta ja täiustada. Üldjuhul muudab nende PID parameetrite suurendamine power_difference suuremaks, 
põhjustades tugevamaid reageeringuid, ning vähendamine põhjustab nõrgemaid reageeringuid. Soovitame 
eksperimenteerida erinevate väärtuste muutmisega nägemaks kuidas need roboti käitumist mõjutavad. Näidises on 
mootorite maksimumkiiruseks määratud 100. Kui olete parameetrid sellele kiirusele kohandanud, proovige kiiruse 
suurendamist. Tõenäoliselt on maksimumkiiruse tõstmisel vajalik ka muude parameetrite taas kohandamine. 
Proovige järkjärgult maksimumkiirust tõstes ja parameetreid kohandades, kui kiiresti saate oma 3pi liikuma 
seadistada. Katsetel on õigete PID parameetrite määramisel saavutatud 6” raadiusega ringis maksimaalne, 255 
kiirus.  

 
Muudetud PID parameetritega suurel kiirusel liikuvate 3pi robotite kohta leiate näidisvideosid osas 2 valikus 3pi 
robot videos [http://www.pololu.com/docs/0J32]. 

http://www.pololu.com/docs/0J32/2
http://www.pololu.com/docs/0J32
http://www.pololu.com/docs/0J32
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8. Näidisprojekt #2: labürindi lahendamine 
8.a. Labürindi lahendamine 

Lihtsast joonejärgimise programmist järgmine ja 
keerulisem samm on 3pi robotile õpetamine kuidas 
navigeerida järskude pööretega, tupikteedega ja ristmikega 
labürindis. Moodustage mustadest joontest labürint, lisage 
ümmargune lõpp-punkt ning oletegi loonud joonlabürindi. 
Labürindivõistlustel peavad robotid liikuma jooni mööda 
võimalikult kiiresti labürindi algusest lõppu, jälgides 
samal ajal läbitud ristmikke. Robotitele antakse labürindi 
läbimiseks mitu võimalust, võimaldades neil leitud 
tupikteid vältides leida kiireim võimalik rada. 

 

Siin juhises kasutatavatel labürintidel on üks ühine 
omadus: neil ei ole silmuseid. See tähendab et ühtegi 
punkti labürindis ei saa tagasi minna ilma samme 
kordamata. Seda tüüpi labürintide lahendamine on palju 
lihtsam kui silmustega labürintide lahendamine.  

 
Näidise labürindid on lihtsaks taasloomiseks meisterdatud sirgetest joontest koosneva võrgustikuna.  

 
Lisainformatsiooni isikliku labürindi valmistamiseks leiate näidisest: Building Line Following and Line Maze 
Courses [http://www.pololu.com/docs/0J22]. 

 
Lisaks soovitame labürindilahenduse mõistmiseks tutvuda kliendi (ja robootikaprofessori) R. Vannoy loodud: 
presentation [http://www.pololu.com/file/download/line-maze-algorithm.pdf?file_id=0J195] (505k pdf). See presentatsioon ei 
sisalda koodi, kuid tutvustab olulisi tööpõhimõtteid ning sisaldab oluliste punktide mõistmist lihtsustavaid 
illustratsioone.   

 
 
 

8.b. Atmel Studio C failide kasutamine 

Joonlabürindi C aluskoodi leiate kaustast: examples\atmegaxx8\3pi-mazesolver. 
 

 
 

Käesolev programm on palju keerulisem kui senised näited, seetõttu on see jagatud mitmeks osaks. Jagatud failide 
kasutamine muudab koodi jälgimise lihtsamaks. Näiteks fail turn.c sisaldab vaid ühte funktsiooni, mida kasutatakse 
ristmikel keeramiseks:  

 
#include <pololu/3pi.h> 

// Turns according to the parameter dir, which should be 'L', 'R', 'S' 
// (straight), or 'B' (back). 
void turn(char dir) 
{ 

 

Märkus: Arduinoga ühilduva näidisprogrammi versiooni saate alla laadida osana programmist Pololu 
Arduino Libraries [http://www.pololu.com/docs/0J17] (lisainformatsioon punktis 5.g) Arduino 
näidisprogramm asub kõik ühes failis koos.  

http://www.pololu.com/docs/0J22
http://www.pololu.com/docs/0J22
http://www.pololu.com/docs/0J22
http://www.pololu.com/file/download/line-maze-algorithm.pdf?file_id=0J195
http://www.pololu.com/file/download/line-maze-algorithm.pdf?file_id=0J195
http://www.pololu.com/docs/0J17
http://www.pololu.com/docs/0J17
http://www.pololu.com/docs/0J17/5.g
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switch(dir) 
{ 
case 'L': 

// Turn left. 
set_motors(-80,80); 
delay_ms(200); 
break; 

case 'R': 
// Turn right. 
set_motors(80,-80); 
delay_ms(200); 
break; 

case 'B': 
// Turn around. 
set_motors(80,-80); 
delay_ms(400); 
break; 

case 'S': 
// Don't do anything! 
break; 

} 
} 

 

Faili esimene rida, nagu kõigis 3pi robotiga kasutatavates C failides, sisaldab käsklust mis annab teile ligipääsu Pololu 
AVR Library programmi funktsioonidele. Käskluses turn() kasutatakse seejärel library funktsioone delay_ms() ning 
set_motors(), et teostada vasakpoolseid, parempoolseid ning U-pöördeid. Seadistada tuleb 3pi roboti mootorite kiiruse 
ja ajastuse parameetrid; muutes roboti liikumist kiiremaks peate ka nendes parameetrites vastavad muudatused 
tegema.  

 
Funktsioon asub C failide failis nimetusega turn.h. Fail koosneb ühest reast:  

 
void turn(char dir); 

 
See rida määrab turn() funktsiooni, ilma selle koodi tegelikku koopiat sisaldamata. Iga C fail mis vajab turn() 
ligipääsu, lisab järgneva rea: 

 
#include "turn.h" 

 
Pange tähele et nurksulgude asemel kasutatakse kahekordseid jutumärke. See näitab C kompilaatorile et päisefail on 
projektikataloogis, mitte ei ole süsteemi päisefail, nagu näiteks 3pi.h. Pidage alati meeles et peate määrama 
funktsioonide koodi C faili, mitte päisefaili, vastasel juhul loote koodist eraldi koopia igasse faili mis päist sisaldab.  

 
Fail follow-segment.c sisaldab samuti ühte funktsiooni, follow_segment(), mis paneb 3pi liikuma otsejoones mööda 
joont kuni see jõuab ristmiku või joone lõpuni. See on väga sarnane punktis 7 kirjeldatud joonejärgimiskoodiga, kuid 
sellel on lisakontroll ristmike ja joone lõppemise leidmiseks. Funktsioon: 

 
void follow_segment() 
{ 

int last_proportional = 0; 
long integral=0; 

 

while(1) 
{ 

// Normally, we will be following a line.  The code below is 
// similar to the 3pi-linefollower-pid example, but the maximum 
// speed is turned down to 60 for reliability. 

// Get the position of the line. 
unsigned int sensors[5]; 
unsigned int position = read_line(sensors,IR_EMITTERS_ON); 
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// The "proportional" term should be 0 when we are on the line. 
int proportional = ((int)position) - 2000; 

 

// Compute the derivative (change) and integral (sum) of the 
// position. 
int derivative = proportional - last_proportional; 
integral += proportional; 

 

// Remember the last position. 
last_proportional = proportional; 

 

// Compute the difference between the two motor power settings, 
// m1 - m2. If this is a positive number the robot will turn 
// to the left. If it is a negative number, the robot will 
// turn to the right, and the magnitude of the number determines 
// the sharpness of the turn. 
int power_difference = proportional/20 + integral/10000 + derivative*3/2; 

// Compute the actual motor settings. We never set either motor 
// to a negative value. 
const int max = 60; // the maximum speed 
if(power_difference > max) 

power_difference = max; 
if(power_difference < -max) 

power_difference = -max; 

if(power_difference < 0) 
set_motors(max+power_difference,max); 

else  
set_motors(max,max-power_difference); 

// We use the inner three sensors (1, 2, and 3) for 
// determining whether there is a line straight ahead, and the 
// sensors 0 and 4 for detecting lines going to the left and 
// right. 

if(sensors[1] < 100 && sensors[2] < 100 && sensors[3] < 100) 
{ 

// There is no line visible ahead, and we didn't see any 
// intersection. Must be a dead end. 
return; 

} 
else if(sensors[0] > 200 || sensors[4] > 200) 
{ 

// Found an intersection. 
return; 

} 

} 
} 

 

Kasutades PID koodi ja ristmiketuvastust, on nüüd ca kuus parameetrit rohkem mille parameetreid saab seadistada. 
Näites kasutatud väärtused võimaldavad robotil liikuda labürindis turvalisel, kontrollitud kiirusel; proovige kiirust 
suurendada ning leiate et tekkivad probleemid nõuavad veelgi enam komplitseeritud koodi kasutamist.  

 
Päisefailide ja C failide kasutamine on Atmel Studioga lihtne. Ekraani paremal poolel, osas “Solution Explorer”, 
kuvatakse projekti failide nimekiri. Paremklikkige projekti nimel kui soovite nimekirja faile lisada. Projekti 
arendades ühendab Atmel Studio kõik projekti C failid automaatselt kokku üheks failiks. 

 
8.c. “Vasak käsi seinal” strateegia 

Tavalist silmusteta labürindi lahendamisstrateegiat nimetatakse “vasak käsi seinal” strateegiaks. Kujutlege tõelise, 
elusuuruse ja seintega labürindi läbimist, hoides vasakut kätt pidevalt vastu seina, pöördudes igal võimalusel vasakule 
ning pöördudes ristmikel paremale ainult juhul kui ühtegi muud võimalust edasipääsuks ei ole. Kui jõuate tupikusse, 
pöördute 180 kraadi ja liigute tuldud teed tagasi. Lõpuks olete liikunud, käsi vastu seina, läbi terve labürindi iga osa 
ühe korra(iga koridori ühe korra edasi-tagasi) ning saabute tagasi sissepääsu juurde.  
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3pi roboti labürindilahendamise näidiskood:  

 
// This function decides which way to turn during the learning phase of 
// maze solving.  It uses the variables found_left, found_straight, and 
// found_right, which indicate whether there is an exit in each of the 
// three directions, applying the "left hand on the wall" strategy. 
char select_turn(unsigned char found_left, unsigned char found_straight, 
unsigned char found_right) 

{ 
// Make a decision about how to turn.  The following code 
// implements a left-hand-on-the-wall strategy, where we always 
// turn as far to the left as possible. 
if(found_left) 

return 'L'; 
else if(found_straight) 

return 'S'; 
else if(found_right) 

return 'R'; 
else 

} 

 

return 'B'; 

 

select_turn() tagastatavad väärtused vastavad turn() väärtustele ning funktsioonid töötavad peatsüklis kenast koos.  
 

8.d. Põhitsükkel/tsüklid 

Programmi strateegia on esitatud failis maze-solve.c. Kõige tähtsam on pidada järge juba läbitud teest, niisiis 
määrame rea mis salvestab kuni 100; need on samad parameetrid mida kasutati turn() funktsioonis. Lisaks tuleb 
järgida raja pikkust, nii et oleks teada kuhu reas parameetrid paigutada.  

 
char path[100] = ""; 
unsigned char path_length = 0; // the length of the path 

 
Põhitsükkel asub funktsioonis maze_solve(), mida kasutatakse peale kalibreerimist, valikus main.c. See funktsioon 
koosneb kahest põhiosast- esimene käsitleb labürindi lahendamist ja teine järgib lahendust, leidmaks kiireima 
võimaliku läbimistee. Koodi kirjeldus:  

 
// This function is called once, from main.c. 
void maze_solve() 
{ 

while(1) 
{ 

 

} 

 

// FIRST MAIN LOOP BODY 
// (when we find the goal, we use break; to get out of this) 

// Now enter an infinite loop - we can re-run the maze as many 
// times as we want to. 
while(1) 
{ 

// Beep to show that we finished the maze. 
// Wait for the user to press a button... 

int i; 
for(i=0;i<path_length;i++) 
{ 

// SECOND MAIN LOOP BODY 
} 

// Follow the last segment up to the finish. 
follow_segment(); 

 

// Now we should be at the finish! Restart the loop. 
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} 

} 
 

Esimene põhitsükkel läbib lõigu, otsustab pööramise ning salvestab pöörde path muutujasse. Valikusse select_turn() 
korrektsete argumentide edastamiseks tuleb arvestada läbitavaid ristmikke. Pange tähele, et labürindi lõpu leidmiseks 
on erandmäärang. Näites kasutataval suhteliselt madalal kiirusel sobib hästi järgnev kood:  

 
// FIRST MAIN LOOP BODY 
follow_segment(); 

// Drive straight a bit. This helps us in case we entered the 
// intersection at an angle. 
// Note that we are slowing down - this prevents the robot 
// from tipping forward too much. 
set_motors(50,50); 
delay_ms(50); 

// These variables record whether the robot has seen a line to the 
// left, straight ahead, and right, whil examining the current 
// intersection. 
unsigned char found_left=0; 
unsigned char found_straight=0; 
unsigned char found_right=0; 

 

// Now read the sensors and check the intersection type. 
unsigned int sensors[5]; 
read_line(sensors,IR_EMITTERS_ON); 

 

// Check for left and right exits. 
if(sensors[0] > 100) 

found_left = 1; 
if(sensors[4] > 100) 

found_right = 1; 

// Drive straight a bit more - this is enough to line up our 
// wheels with the intersection. 
set_motors(40,40); 
delay_ms(200); 

 

// Check for a straight exit. 
read_line(sensors,IR_EMITTERS_ON); 
if(sensors[1] > 200 || sensors[2] > 200 || sensors[3] > 200) 

found_straight = 1; 
 

// Check for the ending spot. 
// If all three middle sensors are on dark black, we have 
// solved the maze. 
if(sensors[1] > 600 && sensors[2] > 600 && sensors[3] > 600) 

break; 
 

// Intersection identification is complete. 
// If the maze has been solved, we can follow the existing 
// path.  Otherwise, we need to learn the solution. 
unsigned char dir = select_turn(found_left, found_straight, found_right); 

// Make the turn indicated by the path. 
turn(dir); 

 

// Store the intersection in the path variable. 
path[path_length] = dir; 
path_length ++; 

// You should check to make sure that the path_length does not 
// exceed the bounds of the array. We'll ignore that in this 
// example. 

// Simplify the learned path. 
simplify_path(); 

 

// Display the path on the LCD. 
display_path(); 
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Käsklust simplify_path() käsitsetakse lähemalt järgmises osas. Eelnevalt veel teisest põhitsükli lõigust, mis on väga 
lihtne. See juhib järgmisesse ristmikku ning pöörab vastavalt salvestustele. Peale viimase salvestatud pöörde 
sooritamist asub robot ühe segmendi kaugusel ristmiku lõpust, mis selgitab viimast follow_segment() käsklust 
ülalolevas maze_solve() osas. 

 
// SECOND MAIN LOOP BODY 
follow_segment(); 

// Drive straight while slowing down, as before. 
set_motors(50,50); 
delay_ms(50); 
set_motors(40,40); 
delay_ms(200); 

 

// Make a turn according to the instruction stored in 
// path[i]. 
turn(path[i]); 

 
8.e. Lahenduse lihtsustamine 

Iga pöörde järel pikeneb salvestatud tee 1 võrra. Näiteks, kui teie labürindil on pikk sakiline läbikäik ilma 
kõrvalkäikudeta, kuvatakse 3pi roboti ekraanile jada näiteks viisil ‘RLRLRLRL’. Sellise osa läbimiseks ei ole 
kiiremaid võimalusi kui “vasak käsi seinal” strateegia kasutamine. Kuid kui labürindis on tupikteed, saab teekonda 
mõnevõrra lihtsustada ja seega lühemaks muuta.  

 
Näiteks jada ‘LBL’, kus ‘B’ tähendab “tagasi” ning tähistab tagasipöördumist tupikteelt. Peale pöördumist 90° 
vasakule, 180° tagasi,  ning uuesti 90° vasakule, liigub robot taas selle algses suunas. Jada saab lihtsustada  0° 
pöördeks: tähisega ‘S’. Järgnev diagramm on selle stsenaariumi näidis, kuvades kahe funktsionaalselt võrdse raja 
erinevat läbimist algusest lõpuni:  

 

 
 

Teine näide, T-ristmik tupikteega vasakul: ‘LBS’. Sooritatakse pöörded 90° vasakule, 180°,  ning 0°, kokku 90° 
paremale. Jada asendatakse ühe tähisega ‘R’. 

 
Kus iganes kasutatakse jada kujul ‘xBx’, saab kõik kolm pööret asendada vastava summaarse nurgaga, elimineerides 
U-pöörde ning kiirendades labürindi lahendamist. Vastava koodi näidis:  

 Vasakule + Tagasi + Vasakule     Otse 
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// Path simplification. The strategy is that whenever we encounter a 
// sequence xBx, we can simplify it by cutting out the dead end.  For 
// example, LBL -> S, because a single S bypasses the dead end 
// represented by LBL. 
void simplify_path() 
{ 

// only simplify the path if the second-to-last turn was a 'B' 
if(path_length < 3 || path[path_length-2] != 'B') 

return; 

int total_angle = 0; 
int i; 
for(i=1;i<=3;i++) 
{ 

switch(path[path_length-i]) 
{ 
case 'R': 

total_angle += 90; 
break; 

case 'L': 
total_angle += 270; 
break; 

case 'B': 
total_angle += 180; 
break; 

} 
} 

// Get the angle as a number between 0 and 360 degrees. 
total_angle = total_angle % 360; 

 

// Replace all of those turns with a single one. 
switch(total_angle) 
{ 
case 0: 

 

case 90: 

path[path_length - 3] = 'S'; 
break; 
 

path[path_length - 3] = 'R'; 
break; 

case 180: 
path[path_length - 3] = 'B'; 
break; 

case 270: 
path[path_length - 3] = 'L'; 
break; 

} 

// The path is now two steps shorter. 
path_length -= 2; 

} 
 

 
Järgnevalt vaatleme veidi komplitseeritumat labürinti, ja selle lihtsustamist:  

 
Läbige labürint täielikult, kasutades “vasak käsi seinal” strateegiat. 
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Ülalolev on salvestus kõikidest labürindi täieliku läbimise sammudest, teostatuna otsides lõpp-punkti mis on 
tähistatud suure musta värvi ringiga. Nüüd on eesmärgiks selle nimekirja lühendamine leidmaks kiireim labürindi 
läbimisvõimalus algusest lõpuni, ilma tupikteedesse takerdumata. Üheks selle saavutamise võimaluseks on tee 
lühendamine peale labürindi läbimist, kuid eelistatavam on teha seda labürindi läbimise ajal, nii väldite nimekirja 
muutumist liiga pikaks ja vajaliku mälumahu puudutulemist.  

 
Eemaldage esimene tupiktee selle tuvastamisel. 
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Jõudes esimesele ristmikule peale esimest tagasipööret on leitud esimene tupiktee mille võib tegevusnimekirjast 
eemaldada. Käesoleval juhul on viimased tegevused jadas ‘SBL’, ning diagrammil on näidatud kuidas see osa muuta 
lihtsaks parempöördeks ‘R’. 

 
Eemaldage ülejäänud tupikteed.  
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Järgmiseks asendage jada ‘RBL’ tagasipöördega ‘B’, ning jada ‘LBL’ otseliikumisega ‘S’. 
 

Eemaldage viimane tupiktee, ning lühim tee labürindi algusest lõpuni on leitud. 
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Viimane tupiktee on jada ‘SBL’, mille saab asendada valikuga ‘R’. Täielik tegevus on nüüd lühendatud lihtsaks 
käskluseks ‘R’ mis esindab lühimat teed labürindi läbimiseks algusest lõpuni.  

 
Labürinti läbides oleks tegevusnimekiri nüüd välja näinud järgnevalt:  

 
1. L 

2. LS 

3. LSB 

4. LSBL => LR (otsetee määramine) 

5. LRB 

6. LRBL => LB (otsetee määramine) 

7. LBL => S (otsetee määramine) 

8. SB 

9. SBL => R (otsetee määramine) 
 

8.f. Labürindilahendamise koodi täiustamine 

Oleme nüüdseks vaadelnud koodi kõige tähtsamaid osi; ülejäänud osad (näiteks funktsioon display_path(), 
alustusjada ning kalibreerimine jne) asuvad koos kõige ülejäänuga kaustas examples\atmegaxx8\3pi- mazesolver. 
Kui olete koodi tööle saanud ja mõistate selle tööpõhimõtteid, proovige roboti töö muutmist võimalikult kiireks. 
Esituse parandamiseks saab proovida paljusid erinevaid võimalusi:  
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• Suurendage joonejärgimisel liikumiskiirust. 

• Täiustage joonejärgimise PID konstante. 

• Suurendage pöördumiskiirust. 

• Tuvastage olukorrad kus robot on eksinud. 

• Kohandage kiirust vastavalt eesolevale olukorrale; näiteks läbige ‘S’ täiskiirusel. 
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9. Viikide kasutamine 
 

 
 

                       Pololu 3pi robot, ülaltvaade 

 
Valikulised kasutusLEDid 

viikidel PD1 ja PD7 

Patareilaadija 
konnektor Piezo sumisti 

(viigil PB2) 

30:1         
mikromootorid 4 AAA patareid   

(müügil eraldi) 

Valikuline       
vooluLED 

Vajutatav        
voolunupp 

Reset     
nupp 

ISP programmeerimis-
konnektor viik 1 

Eemaldatav              
8x2 märki LCD Vajutatavad kasutusnupud 

(viikidel PB1, PB4 ja PB5) 
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                 Pololu 3pi robot, altvaates 

Integreeritud QTR-RC peegeldusandurid 
digitaalviikidel PC0 – PC4 

Roheline kasutusLED 
(viigil PD7) 

Punane kasutusLED 
(viigil PD1) 

Potentiomeeter 

 
 

ATmega168 või 
ATmega328 20MHz 

mikrokontroller 
 

Seerianumber 
LCD kontrasti   
muutmine 

Sinine vooluLED    
(seotud 9.25V VBoostiga)   

Sinine vooluLED 
(seotud ~5V VBatiga) 

Kerge plastikratas 
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   Pololu 3pi roboti ühendused, ülaltvaade 

 
Andurite asend viikidel 

(märgitud siniste ringidega) Jumper: ühendab 2/3 
patareipingest viigiga 

ADC6 

 
Kasutusühendused 

Mootor 1 

Lisavoolunupu 
ühendus 

Kasutusühendused 
kahele kasutamata 

digitaalsele I/O 
(jadaviigid PD0 ja PD1)  

Jumper: ühendab IR 
anduri LEDid viigiga 
PC5  

Jumper: ühendab 
potentiomeetri viigiga 
ADC7 

Kasutusühendused 
kolmele 
jumperitega I/O 

Mootor 2 

Lisaühendused  
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Viikide kasutamine funktsioonide järgi 

Funktsioon ATmegaxx8 viik Arduino viik 
 

Vaba digitaalne I/Os (x3) 

(eemaldage PC5 jumper digitaalviigi 19 vabastamiseks) 
PD0, PD1, PC5 digitaalviigid 0, 1, 19

 

Vaba analoogsisend (x3, kui eemaldate jumperid) PC5, ADC6, ADC7 analoogsisendid 5 – 7 

Mootori 1 (vasakpoolne) kontroll (A ja B) PD5 ja PD6 digitaalviigid 5 ja 6 

Mootori 2 (parempoolne) kontroll (A ja B) PD3 ja PB3 digitaalviigid 3 ja 11 

QTR-RC peegeldusandurid (vasakult paremale, x5) PC0 – PC4 digitaalviigid 14 – 18 

Punane (vasakpoolne) kasutusLED PD1 digitaalviik 1 

Roheline (parempoolne) kasutusLED PD7 digitaalviik 7 

Vajutusnupud (vasakult paremale, x3) PB1, PB4 ja PB5 digitaalsisendid 9, 12 ja 13 

Sumisti PB2 digitaalviik 10 

LCD kontroll (RS, R/W, E) PD2, PB0 ja PD4 digitaalviigid 2, 8 ja 4 

LCD andmed (4-bitti: DB4 – DB7) PB1, PB4, PB5 jaPD7   digitaalviigid 9, 12, 13 ja 7 

Peegeldusanduri IR LED kontroll (väljalülitamiseks “low”)     PC5 (läbi jumperi) digitaalviik 19 

Kasutaja potentiomeeter ADC7 (läbi jumperi)          analoogsisend 7 

2/3 patareipingest ADC6 (läbi jumperi)         analoogsisend 6 

ICSP programmeerimisliinid (x3) PB3, PB4, PB5 digitaalviigid 11, 12 ja 13 

Reset vajutusnupp PC6 reset 

UART (RX ja TX) PD0 ja PD1 digitaalviigid 0 ja 1 

I2C/TWI Ligipääsuta 

SPI Ligipääsuta 



9. Viikide kasutamine 46 

Pololu 3pi Robot Kasutusjuhend © 2001–2014 Pololu Corporation 
 

 

Viikide kasutamine viikide järgi 

ATmegaxx8 viik    3pi funktsioon            Märkused/ alternatiivsed funktsioonid 
 

PD0 vaba digitaalne I/O USART sisendviik (RXD) 

PD1 vaba digitaalne I/O 
ühendatud punase kasutusLEDiga (sisselülitamiseks high ) 

USART väljundviik (TXD) 

PD2 LCD kontroll-liin RS väline katkestus 0 (INT0) 

PD3 M2 kontroll-liin Timer2 PWM väljund B (OC2B) 

PD4 LCD kontroll-liin E 
USART välise kella sisend/väljund (XCK) 

Timer0 väline loendur (T0) 

PD5(OC0B) M1 kontroll-liin Timer0 PWM väljund B     

PD6 M1 kontroll -liin Timer0 PWM väljund A 

(OC0A) 

PD7 LCD andmeliin DB7 ühendatud rohelise kasutusLEDiga (sisselülitamiseks high ) 

PB0 LCD kontroll-liin R/W 
Timer1 sisend (ICP1) 

                                                        jagatud süsteemi kella väljund (CLK0) 

PB1 LCD andmeliin DB4 
vajutusnupp (vajutus tõmbab viigi alla) 

                                                         Timer1 PWM väljund A (OC1A) 
PB2 sumisti Timer1 PWM väljund B 
(OC1B)  

PB3 M2 kontroll -liin 
Timer2 PWM väljund A 

(OC2A)  ISP programmeerimisliin 

PB4 LCD andmeliin DB5 
vajutusnupp (vajutus tõmbab viigi alla) 

Ettevaatust: ISP programmeerimisliin 

PB5 LCD andmeliin DB6 
vajutusnupp (vajutus tõmbab viigi alla) 

Ettevaatust: ISP programmeerimisliin 
 

PC0 
QTR-RC 
peegeldusandur 

PC1 
QTR-RC  

Andur märgisega PC0 (vasakpoolseim) 

peegeldusandur 
andur märgisega PC1 

 

PC2 
QTR-RC  
peegeldusandur 

PC3 
QTR-RC  

andur märgisega PC2 (keskmine andur) 

peegeldusandur 
andur märgisega PC3 

 

PC4 
QTR-RC 
peegeldusandur 

 

PC5 
analoogsisend ja 
digitaalne I/O 

Andur märgisega PC4 (parempoolseim andur) 

 

jumperühendusega andurite IR LEDidega ADC sisendkanal 5 

(ADC5) 

ADC6 määratud analoogsisend jumperühendusega 2/3 patareipingest ADC sisendkanal 6 (ADC6) 

ADC7 määratud analoogsisend jumperühendusega potentiomeeter ADC sisendkanal 7 (ADC7)    

reset reset vajutusnupp vaikimisi keelatud 
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10. Lisaseaded 
10.a. Alamjadaprogramm 

Pololu AVR library (lisainformatsioon punktis 6) programmis on 3pi roboti alamjadaprogrammi näidis asukohaga 
libpololu- avr\examples\atmegaxx8\3pi-serial-slave, ning vastav peajadaprogramm asukohaga libpololu- 

avr\examples\atmegaxx8\3pi-serial-master. Näidis tutvustab ringpuhvri kasutamist SERIAL_CHECK reziimis 
lihtsa komplekti käskluste pidevaks vastuvõtuks ja tõlgendamiseks. Selle kaudu on võimalik 3pi robotit kontrollida 
teise protsessori kaudu. Nii saate lihtsalt ise käsklusi lisada või kohaldada Library programmi erineva paneeliga 
töötamiseks.  

 
Tootja tootevalikus on mitmeid laiendkomplekte millele saate lisada teise mikrokontrolleri ja lisaelektroonika, 
näiteks: black with cutouts [http://www.pololu.com/product/979], black without cutouts 
[http://www.pololu.com/product/978], red with cutouts [http://www.pololu.com/product/977] ning red without cutouts 
[http://www.pololu.com/product/976]. 

 

  
 

  
 

Järgneval joonisel on kujutatud 3pi robot millele on lisatud “black with cutouts” versioon: 
 

 

 
 

Lisaks pakub tootja ka keerulisemat advanced expansion kit [http://www.pololu.com/product/2152] komplekti millega 
saate muuta 3pi roboti m3pi robotiks. Roboti m3pi laiendkomplektil on elektroonika lisaühendused mis võimaldavad 
oma roboti võimeid märgatavalt täiustada. Näiteks ühenduspesa mille kaudu saate kasutada võimsat mbed 
development board [http://www.pololu.com/product/2150] paneeli kõrgtasemelise robotikontrollerina; ning teise pesa 
kaudu saab lihtsal viisil ühendada juhtmevaba jadamooduli 

http://www.pololu.com/product/979
http://www.pololu.com/product/978
http://www.pololu.com/product/978
http://www.pololu.com/product/977
http://www.pololu.com/product/977
http://www.pololu.com/product/976
http://www.pololu.com/product/976
http://www.pololu.com/product/2152
http://www.pololu.com/product/2150
http://www.pololu.com/product/2150
http://www.pololu.com/product/2150


Pololu 3pi Robot Kasutusjuhend © 2001–2014 Pololu Corporation 

10. Lisaseaded 48 

 

 

 

(XBee, Wixel [http://www.pololu.com/product/1337], Bluetooth, jne). Märkus: m3pi robot on saadaval ka täiskomplektina, 
lisainformatsiooni leiate: m3pi robot product page [http://www.pololu.com/product/2151]. 

 
 
 

 
Pololu m3pi laiendkomplekt  

Pololu m3pi robot, kontrollituna ARM 
mbed arenduspaneeliga 

 

Kasutatavate funktsioonide täieliku kirjelduse leiate punktis 10 dokumendis Pololu AVR Library Command 
Reference [http://www.pololu.com/docs/0J18]. 

 
See alamprogramm saab andmed 3pi roboti  pordist PD0 (RX)  
See alamprogramm saab andmed 3pi roboti  pordist PD0 (RX) ning saadab vastused (kui vajalik) porti PD1 (TX), 
kasutades 115.2 kbaud, TTL-taseme jadaprotokolli. Käesolevas näites ei kasutata pariteetbitte, ja kasutatakse 8 
andmebitti ning ühte peatusbitti (N81). Siin täidetavad käsklused sisaldavad igaüks ühte käsklusbaiti, millele järgneb 
null või järgmised andmebitid. Käsklusbaitide ja andmebaitide lihtsaks eristamiseks on kõik käsklusbaidid vahemikus 
0x80-0xff, ning andmebaidid vahemikus 0x00-0x7f. See tähendab, käsklusbaitide käsklusbaitidel on nende tähtsamad 
bitid määratud, ning andmebaitidel mitte.  

 
Mõnede käskluste puhul saadab 3pi robot andmed tagasi kontrollseadmesse.  

 
Vigaste käskluste või andmete tuvastamisel edastab alamprogramm teavituspiiksu ning kuvab ekraanile veateate. 
Seega, kui kasutate expansion kit without cutouts [http://www.pololu.com/product/978] komplekti, peaksite eemaldama 
ekraaniga seotud käsklused enne programmi 3pi robotisse laadimist.  

 
Alamprogramm tunneb ära järgnevad käsklused:  

http://www.pololu.com/product/1337
http://www.pololu.com/product/2151
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/product/978
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Käskluse 

bait 
Käsklus 

Andme 
baidid 

Vastus 
bait 

Kirjeldus 

 
 
0x81 

 
 
signature 

 
 
0 

 
 
6 

Saadab alaprogrammi nime ja koodi versiooni, näiteks 
“3pi1.0”. Määrab lisaks mootorikiiruseks 0 ning peatab PID 
joonejärgimise kui see on aktiivne, kasulik kasutada 
initialisatsioonikäsklusena.  

 
0x86 

 
raw sensors 

 
0 

 
10 

Kõigi viie IR anduri toorandmete saatmine vahemikus        
0-2000 

 
0x87 

 
calibrated sensors 

 
0 

 
10 

Kõigi viie IR anduri kalibreeritud andmete saatmine 
vahemikus 0-1000 

 
0xB0 

 
trimpot 

 
0 

 
2 

Potentsiomeetri pingeväljundi andmete saatmine vahemikus 
0-1023 

0xB1 battery millivolts 0 2 Saadab 3pi patareipinge ühikus mV 

 
 
 
0xB3 

 
 
 
play music 

 
 
 
2-101 

 
 
 
0 

 

Esitab määratud muusika. Lisainformatsioon punktis 3 
dokumendis Pololu AVR Library Command Reference.  

 

 
0xB4 

 

 
calibrate 

 

 
0 

 

 
10 

Teostab andurite ühekordse kalibreerimise, loeb kõigi viie 
IR anduri andmed ja saadab kalibreeritud väärtused 
vahemikus 0-1000. Korrake kui robot liigub heledalt 
tumedale pinnale.  

 
0xB5 

 
reset calibration 

 
0 

 
0 

Kalibreerimise reset. Kasutage alati alamprogrammiga 
ühendamisel.  

 
 
 
 
0xB6 

 
 
 
 
line position 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
2 

Loeb kõigi viie IR anduri kalibreeritud väärtused ning 
hindab musta joone asendit roboti all. Tagasisaadetav 
väärtus on 0 kui joon on anduri PC0 all või sellest vasakul, 
1000 kui joon on täpselt anduri PC1 all, kuni 4000 kui joon 
on anduri PC4 all või sellest paremal. Lisainformatsioon 
punktis 19 dokumendis Pololu AVR Library Command 
Reference.  

0xB7 clear LCD 0 0 Tühjendab 3pi roboti ekraani.  

 
0xB8 

 
print 

 
2-9 

 
0 

Kuvab ekraanile 1-8 märki. 

 
0xB9 

 
LCD goto xy 

 
2 

 
0 

Liigutab kursorit ekraanil x-y koordinaatidel.  
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0xBA 

 
autocalibrate 

 
0 

 
1 

Pöörab robotit kalibreerimise ajal paremale ja vasakule. 
Kasutamiseks kui robot asub joone kohal. Lõpetades 
kuvatakse ‘c’. 

 
 
0xBB 

 
 
start PID 

 
 
5 

 
 
0 

Määrab PID parameetrid ning alustab joonejärgimist. 
Esimene andmebait määrab mootori max.kiiruse, järgmised 
neli: a, b, c ning d esitavad PID parameetreid.  

0xBC stop PID 0 0 Peatab PID joonejärgimise, määrab mootorikiiruseks 0. 

 
0xC1 

 
M1 forward 

 
1 

 
0 

Määrab mootori M1 edaspidi pöörlemise kiiruse; 0 (väljas) 
kuni 127 (täiskiirus). 

 
0xC2 

 
M1 backward 

 
1 

 
0 

Määrab mootori M1 tagurpidi pöörlemise kiiruse; 0 (väljas) 
kuni 127 (täiskiirus). 

 
0xC5 

 
M2 forward 

 
1 

 
0 

Määrab mootori M2 edaspidi pöörlemise kiiruse; 0 (väljas) 
kuni 127 (täiskiirus). 

 
0xC6 

 
M2 backward 

 
1 

 
0 

Määrab mootori M2 tagurpidi pöörlemise kiiruse; 0 (väljas) 
kuni 127 (täiskiirus). 

 

Aluskood 

#include <pololu/3pi.h> 

/* 
* 3pi-serial-slave - An example serial slave program for the Pololu 
* 3pi Robot.  See the following pages for more information: 
* 
* http://www.pololu.com/docs/0J21 
* http://www.pololu.com/docs/0J20 
* http://www.poolu.com/ 
* 
*/ 

// PID constants 
unsigned int pid_enabled = 0; 
unsigned char max_speed = 255; 
unsigned char p_num = 0; 
unsigned char p_den = 0; 
unsigned char d_num = 0; 
unsigned char d_den = 0; 
unsigned int last_proportional = 0; 
unsigned int sensors[5]; 

 

// This routine will be called repeatedly to keep the PID algorithm running 
void pid_check() 
{ 

if(!pid_enabled) 
return; 

// Do nothing if the denominator of any constant is zero. 
if(p_den == 0 || d_den == 0) 
{ 

set_motors(0,0); 
return; 

} 

// Read the line position, with serial interrupts running in the background. 

http://www.pololu.com/docs/0J21
http://www.pololu.com/docs/0J20
http://www.poolu.com/
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serial_set_mode(SERIAL_AUTOMATIC); 
unsigned int position = read_line(sensors, IR_EMITTERS_ON); 
serial_set_mode(SERIAL_CHECK); 

 

// The "proportional" term should be 0 when we are on the line. 
int proportional = ((int)position) - 2000; 

 

// Compute the derivative (change) of the position. 
int derivative = proportional - last_proportional; 

 

// Remember the last position. 
last_proportional = proportional; 

 

// Compute the difference between the two motor power settings, 
// m1 - m2. If this is a positive number the robot will turn 
// to the right.  If it is a negative number, the robot will 
// turn to the left, and the magnitude of the number determines 
// the sharpness of the turn. 
int power_difference = proportional*p_num/p_den + derivative*p_num/p_den; 

// Compute the actual motor settings. We never set either motor 
// to a negative value. 
if(power_difference > max_speed) 

power_difference = max_speed; 
if(power_difference < -max_speed) 

power_difference = -max_speed; 

if(power_difference < 0) 
set_motors(max_speed+power_difference, max_speed); 

else 

} 

 

set_motors(max_speed, max_speed-power_difference); 

// A global ring buffer for data coming in.  This is used by the 
// read_next_byte() and previous_byte() functions, below. 
char buffer[100]; 

 

// A pointer to where we are reading from. 
unsigned char read_index = 0; 

 

// Waits for the next byte and returns it.  Runs play_check to keep 
// the music playing and serial_check to keep receiving bytes. 
// Calls pid_check() to keep following the line. 
char read_next_byte() 
{ 

while(serial_get_received_bytes() == read_index) 
{ 

serial_check(); 
play_check(); 

 

// pid_check takes some time; only run it if we don't 
// have more bytes to process 
if(serial_get_received_bytes() == read_index) 

pid_check(); 

} 
char ret = buffer[read_index]; 
read_index ++; 
if(read_index >= 100) 

read_index = 0; 
return ret; 

} 

// Backs up by one byte in the ring buffer. 
void previous_byte() 
{ 

read_index --; 
if(read_index == 255) 

read_index = 99; 
} 

// Returns true if and only if the byte is a command byte (>= 0x80). 
char is_command(char byte) 
{ 

if (byte < 0) 
return 1; 

return 0; 
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} 

// Returns true if and only if the byte is a data byte (< 0x80). 
char is_data(char byte) 
{ 

if (byte < 0) 
return 0; 

return 1; 
} 

// If it's not a data byte, beeps, backs up one, and returns true. 
char check_data_byte(char byte) 
{ 

if(is_data(byte)) 
return 0; 

play("o3c"); 

clear(); 
print("Bad data"); 
lcd_goto_xy(0,1); 
print_hex_byte(byte); 

previous_byte(); 
return 1; 

} 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// COMMAND FUNCTIONS 
// 
// Each function in this section corresponds to a single serial 
// command. The functions are expected to do their own argument 
// handling using read_next_byte() and check_data_byte(). 

// Sends the version of the slave code that is running. 
// This function also shuts down the motors and disables PID, so it is 
// useful as an initial command. 
void send_signature() 
{ 

serial_send_blocking("3pi1.0", 6); 
set_motors(0,0); 
pid_enabled = 0; 

} 

// Reads the line sensors and sends their values.  This function can 
// do either calibrated or uncalibrated readings. When doing calibrated readings, 
// it only performs a new reading if we are not in PID mode.  Otherwise, it sends 
// the most recent result immediately. 
void send_sensor_values(char calibrated) 
{ 

if(calibrated) 
{ 

 

} 
else 

if(!pid_enabled) 
read_line_sensors_calibrated(sensors, IR_EMITTERS_ON); 

 

read_line_sensors(sensors, IR_EMITTERS_ON); 
serial_send_blocking((char *)sensors, 10); 

} 

// Sends the raw (uncalibrated) sensor values. 
void send_raw_sensor_values() 
{ 

send_sensor_values(0); 
} 

// Sends the calibated sensor values. 
void send_calibrated_sensor_values() 
{ 

send_sensor_values(1); 
} 

// Computes the position of a black line using the read_line() 
// function, and sends the value. 
// Returns the last value computed if PID is running. 
void send_line_position() 
{ 
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int message[1]; 
unsigned int tmp_sensors[5]; 
int line_position; 

 

if(pid_enabled) 
line_position = last_proportional+2000; 

else line_position = read_line(tmp_sensors, IR_EMITTERS_ON); 

message[0] = line_position; 

serial_send_blocking((char *)message, 2); 
} 

// Sends the trimpot value, 0-1023. 
void send_trimpot() 
{ 

int message[1]; 
message[0] = read_trimpot(); 
serial_send_blocking((char *)message, 2); 

} 

// Sends the batter voltage in millivolts 
void send_battery_millivolts() 
{ 

int message[1]; 
message[0] = read_battery_millivolts(); 
serial_send_blocking((char *)message, 2); 

} 

// Drives m1 forward. 
void m1_forward() 
{ 

char byte = read_next_byte(); 

if(check_data_byte(byte)) 
return; 

 

set_m1_speed(byte == 127 ? 255 : byte*2); 
} 

// Drives m2 forward. 
void m2_forward() 
{ 

char byte = read_next_byte(); 

if(check_data_byte(byte)) 
return; 

 

set_m2_speed(byte == 127 ? 255 : byte*2); 
} 

// Drives m1 backward. 
void m1_backward() 
{ 

char byte = read_next_byte(); 

if(check_data_byte(byte)) 
return; 

 

set_m1_speed(byte == 127 ? -255 : -byte*2); 
} 

// Drives m2 backward. 
void m2_backward() 
{ 

char byte = read_next_byte(); 

if(check_data_byte(byte)) 
return; 

 

set_m2_speed(byte == 127 ? -255 : -byte*2); 
} 

// A buffer to store the music that will play in the background. 
char music_buffer[100]; 

 

// Plays a musical sequence. 
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void do_play() 
{ 

unsigned char tune_length = read_next_byte(); 

if(check_data_byte(tune_length)) 
return; 

 

unsigned char i; 
for(i=0;i<tune_length;i++) 
{ 

if(i > sizeof(music_buffer)) // avoid overflow 
return; 

music_buffer[i] = read_next_byte(); 

if(check_data_byte(music_buffer[i])) 
return; 

} 

// add the end of string character 0 
music_buffer[i] = 0; 

 

play(music_buffer); 
} 

// Clears the LCD 
void do_clear() 
{ 

clear(); 
} 

// Displays data to the screen 
void do_print() 
{ 

unsigned char string_length = read_next_byte(); 

if(check_data_byte(string_length)) 
return; 

 

unsigned char i; 
for(i=0;i<string_length;i++) 
{ 

unsigned char character; 
character = read_next_byte(); 

 

if(check_data_byte(character)) 
return; 

 

// Before printing to the LCD we need to go to AUTOMATIC mode. 
// Otherwise, we might miss characters during the lengthy LCD routines. 
serial_set_mode(SERIAL_AUTOMATIC); 
print_character(character); 
serial_set_mode(SERIAL_CHECK); 

} 
} 

// Goes to the x,y coordinates on the lcd specified by the two data bytes 
void do_lcd_goto_xy() 
{ 

unsigned char x = read_next_byte(); 
if(check_data_byte(x)) 

return; 

unsigned char y = read_next_byte(); 
if(check_data_byte(y)) 

return; 

lcd_goto_xy(x,y); 
} 

// Runs through an automatic calibration sequence 
void auto_calibrate() 
{ 

time_reset(); 
set_motors(60, -60); 
while(get_ms() < 250) 

calibrate_line_sensors(IR_EMITTERS_ON); 
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set_motors(-60, 60); 
while(get_ms() < 750) 

calibrate_line_sensors(IR_EMITTERS_ON); 
set_motors(60, -60); 
while(get_ms() < 1000) 

calibrate_line_sensors(IR_EMITTERS_ON); 
set_motors(0, 0); 

 

serial_send_blocking("c",1); 
} 

// Turns on PID according to the supplied PID constants 
void set_pid() 
{ 

unsigned char constants[5]; 
unsigned char i; 
for(i=0;i<5;i++) 
{ 

constants[i] = read_next_byte(); 
if(check_data_byte(constants[i])) 

return; 
} 

// make the max speed 2x of the first one, so that it can reach 255 
max_speed = (constants[0] == 127 ? 255 : constants[0]*2); 

 

// set the other parameters directly 
p_num = constants[1]; 
p_den = constants[2]; 
d_num = constants[3]; 
d_den = constants[4]; 

 

// enable pid 
pid_enabled = 1; 

} 

// Turns off PID 
void stop_pid() 
{ 

set_motors(0,0); 
pid_enabled = 0; 

} 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// int 

main() 
{ 

pololu_3pi_init(2000); 
play_mode(PLAY_CHECK); 

 

clear(); 
print("Slave"); 

 

// start receiving data at 115.2 kbaud 
serial_set_baud_rate(115200); 
serial_set_mode(SERIAL_CHECK); 
serial_receive_ring(buffer, 100); 

 

while(1) 
{ 

// wait for a command 
char command = read_next_byte(); 

// The list of commands is below: add your own simply by 
// choosing a command byte and introducing another case 
// statement. 
switch(command) 
{ 
case (char)0x00: 

// slient error - probable master resetting 
break; 

 

case (char)0x81: 
send_signature(); 
break; 

case (char)0x86: 
send_raw_sensor_values(); 
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break; 

case (char)0x87: 
send_calibrated_sensor_values(1); 
break; 

case (char)0xB0: 
send_trimpot(); 
break; 

case (char)0xB1: 
send_battery_millivolts(); 
break; 

case (char)0xB3: 
do_play(); 
break; 

case (char)0xB4: 
calibrate_line_sensors(IR_EMITTERS_ON); 
send_calibrated_sensor_values(1); 
break; 

case (char)0xB5: 
line_sensors_reset_calibration(); 
break; 

case (char)0xB6: 
send_line_position(); 
break; 

case (char)0xB7: 
do_clear(); 
break; 

case (char)0xB8: 
do_print(); 
break; 

case (char)0xB9: 
do_lcd_goto_xy(); 
break; 

case (char)0xBA: 
auto_calibrate(); 
break; 

case (char)0xBB: 
set_pid(); 
break; 

case (char)0xBC: 
stop_pid(); 
break; 

 

case (char)0xC1: 
m1_forward(); 
break; 

case (char)0xC2: 
m1_backward(); 
break; 

case (char)0xC5: 
m2_forward(); 
break; 

case (char)0xC6: 
m2_backward(); 
break; 

 

default: 
 
 
 
 
 

 
} 

} 
} 

 

clear(); 
print("Bad cmd"); 
lcd_goto_xy(0,1); 
print_hex_byte(command); 

play("o7l16crc"); 
continue; // bad command 

 

10.b. Peajadaprogramm 

Peajadaprogrammi kasutatakse alamjadaprogrammi kontrollimiseks, ning see on olemas lisana programmis Pololu 

AVR Library (lisainformatsioon punktis 6) valikus libpololu-avr\examples\atmegaxx8\3pi-serial-master. 

Programm on näidisena kasutatav seadmetega 3pi, Orangutan SV-xx8 [http://www.pololu.com/product/1227], LV-168 

[http://www.pololu.com/product/775], kuid saate selle kohandada enda kasutatavale kontrollerile. Programmi kasutamiseks 

looge järgnevad ühendused:  

http://www.pololu.com/product/1227
http://www.pololu.com/product/1227
http://www.pololu.com/product/775
http://www.pololu.com/product/775
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• GND-GND 

• PD0-PD1 

• PD1-PD0 
 

Lülitage mõlemad seadmed sisse. Peaseade kuvab ühendusteate “Connect” millele järgneb alamseadme aluskoodi 

signatuur (näiteks “3pi1.0”). Peaseadme juhiste järgi kuvab alamseade seejärel teate “Connect” ning edastab 

teavitusheli. Vajutades peaseadme B nuppu, läbib alamseade automaatkalibreerimise, seejärel saate alamseadet 

juhtida kasutades selleks peasedme A ja C nuppe, andurite teave kuvatakse peaseadme ekraanile. Hoides all B nuppu, 

teostab alamseade PID joonejärgimise.  

 

Aluskood 

#include <pololu/orangutan.h> 
#include <string.h> 

/* 
* 3pi-serial-master - An example serial master program for the Pololu 
* 3pi Robot. This can run on any board supported by the library; 
* it is intended as an example of how to use the master/slave 
* routines. 
* 
* http://www.pololu.com/docs/0J21 
* http://www.pololu.com/docs/0J20 
* http://www.poolu.com/ 
*/ 

// Data for generating the characters used in load_custom_characters 
// and display_readings.  By reading levels[] starting at various 
// offsets, we can generate all of the 7 extra characters needed for a 
// bargraph. This is also stored in program space. 
const char levels[] PROGMEM = { 

0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b00000, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111, 
0b11111 

}; 

// This function loads custom characters into the LCD.  Up to 8 
// characters can be loaded; we use them for 6 levels of a bar graph 
// plus a back arrow and a musical note character. 
void load_custom_characters() 
{ 

lcd_load_custom_character(levels+0,0); // no offset, e.g. one bar 
lcd_load_custom_character(levels+1,1); // two bars 
lcd_load_custom_character(levels+2,2); // etc... 
lcd_load_custom_character(levels+4,3); // skip level 3 
lcd_load_custom_character(levels+5,4); 
lcd_load_custom_character(levels+6,5); 
clear(); // the LCD must be cleared for the characters to take effect 

} 

// 10 levels of bar graph characters 
const char bar_graph_characters[10] = {' ',0,0,1,2,3,3,4,5,255}; 

void display_levels(unsigned int *sensors) 
{ 

clear(); 
int i; 
for(i=0;i<5;i++) { 

// Initialize the array of characters that we will use for the 
// graph.  Using the space, an extra copy of the one-bar 

http://www.pololu.com/docs/0J21
http://www.pololu.com/docs/0J20
http://www.poolu.com/
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// character, and character 255 (a full black box), we get 10 
// characters in the array. 

// The variable c will have values from 0 to 9, since 
// values are in the range of 0 to 1000, and 1000/101 is 9 
// with integer math. 
char c = bar_graph_characters[sensors[i]/101]; 

// Display the bar graph characters. 
print_character(c); 

} 
} 

// set the motor speeds 
void slave_set_motors(int speed1, int speed2) 
{ 

char message[4] = {0xC1, speed1, 0xC5, speed2}; 
if(speed1 < 0) 
{ 

message[0] = 0xC2; // m1 backward 
message[1] = -speed1; 

} 
if(speed2 < 0) 
{ 

message[2] = 0xC6; // m2 backward 
message[3] = -speed2; 

} 
serial_send_blocking(message,4); 

} 

// do calibration 
void slave_calibrate() 
{ 

serial_send("\xB4",1); 
int tmp_buffer[5]; 

 

// read 10 characters (but we won't use them) 
serial_receive_blocking((char *)tmp_buffer, 10, 100); 

} 

// reset calibration 
void slave_reset_calibration() 
{ 

serial_send_blocking("\xB5",1); 
} 

// calibrate (waits for a 1-byte response to indicate completion) 
void slave_auto_calibrate() 
{ 

int tmp_buffer[1]; 
serial_send_blocking("\xBA",1); 
serial_receive_blocking((char *)tmp_buffer, 1, 10000); 

} 

// sets up the pid constants on the 3pi for line following 
void slave_set_pid(char max_speed, char p_num, char p_den, char d_num, char d_den) 
{ 

char string[6] = "\xBB"; 
string[1] = max_speed; 
string[2] = p_num; 
string[3] = p_den; 
string[4] = d_num; 
string[5] = d_den; 
serial_send_blocking(string,6); 

} 

// stops the pid line following 
void slave_stop_pid() 
{ 

serial_send_blocking("\xBC", 1); 
} 

// clear the slave LCD 
void slave_clear() 
{ 

serial_send_blocking("\xB7",1); 
} 
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// print to the slave LCD 
void slave_print(char *string) 
{ 

serial_send_blocking("\xB8", 1); 
char length = strlen(string); 
serial_send_blocking(&length, 1); // send the string length 
serial_send_blocking(string, length); 

} 

// go to coordinates x,y on the slave LCD 
void slave_lcd_goto_xy(char x, char y) 
{ 

serial_send_blocking("\xB9",1); 
serial_send_blocking(&x,1); 
serial_send_blocking(&y,1); 

} 

int main() 
{ 

char buffer[20]; 

// load the bar graph 
load_custom_characters(); 

 

// configure serial clock for 115.2 kbaud 
serial_set_baud_rate(115200); 

 

// wait for the device to show up 
while(1) 
{ 

clear(); 
print("Master"); 
delay_ms(100); 
serial_send("\x81",1); 

 

if(serial_receive_blocking(buffer, 6, 50)) 
continue; 

 

clear(); 
print("Connect"); 
lcd_goto_xy(0,1); 
buffer[6] = 0; 
print(buffer); 

 

// clear the slave's LCD and display "Connect" and "OK" on two lines 
// Put OK in the center to test x-y positioning 
slave_clear(); 
slave_print("Connect"); 
slave_lcd_goto_xy(3,1); 
slave_print("OK"); 

 

// play a tune 
char tune[] = "\xB3 l16o6gab>c"; 
tune[1] = sizeof(tune)-3; 
serial_send_blocking(tune,sizeof(tune)-1); 

// wait 
wait_for_button(ALL_BUTTONS); 

 

// reset calibration 
slave_reset_calibration(); 

 

time_reset(); 

slave_auto_calibrate(); 

unsigned char speed1 = 0, speed2 = 0; 

// read sensors in a loop 
while(1) 
{ 

serial_send("\x87",1); // returns calibrated sensor values 

// read 10 characters 
if(serial_receive_blocking(buffer, 10, 100)) 

break; 
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// get the line position 
serial_send("\xB6", 1); 

 

int line_position[1]; 
if(serial_receive_blocking((char *)line_position, 2, 100)) 

break; 
 

// get the battery voltage 
serial_send("\xB1",1); 

// read 2 bytes 
int battery_millivolts[1]; 
if(serial_receive_blocking((char *)battery_millivolts, 2, 100)) 

break; 
 

// display readings 
display_levels((unsigned int*)buffer); 

 

lcd_goto_xy(5,0); 
line_position[0] /= 4; // to get it into the range of 0-1000 
if(line_position[0] == 1000) 

line_position[0] = 999; // keep to a max of 3 chars 
print_long(line_position[0]); 
print(" "); 

lcd_goto_xy(0,1); 
print_long(battery_millivolts[0]); 
print(" mV "); 

 

delay_ms(10); 

// if button A is pressed, increase motor1 speed 
if(button_is_pressed(BUTTON_A) && speed1 < 127) 

speed1 ++; 
else if(speed1 > 1) 

speed1 -= 2; 
else if(speed1 > 0) 

speed1 = 0; 

// if button C is pressed, control motor2 
if(button_is_pressed(BUTTON_C) && speed2 < 127) 

speed2 ++; 
else if(speed2 > 1) 

speed2 -= 2; 
else if(speed2 > 0) 

speed2 = 0; 

// if button B is pressed, do PID control 
if(button_is_pressed(BUTTON_B)) 

slave_set_pid(40, 1, 20, 3, 2); 
else 
{ 

 

} 
} 

} 

 

slave_stop_pid(); 
slave_set_motors(speed1, speed2); 

while(1); 
} 

 

10.c. 3pi ATmegaxx8 vabad I/O ühendused 

3pi võimete täiustamiseks on lihtsaim võimalus kontrollida seda läbi soovitud mikrokontrolleri, nagu on kirjeldatud 

punktis 10.a. See võimaldab lisaelektroonika ühendada lisatud mikrokontrolleriga; 3pi robotiga ühenduseks on 

vajalikud vaid viigid PD0 ning PD1. Need kaks viiki on kasutamata digitaalsed I/O liinid mis ühendavad ATmegaxx8 

UART mooduliga kui see on lubatud. Võite kasutada PD0 ja PD1 nagu üldotstarbelisi digitaalseid I/O ühendusi, või 

jadakommunikatsiooniks teise mikrokontrolleriga, jadaühenduses seadmega või arvutiga.  
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Lisaks PD0 ning PD1, on 3pi robotil limiteeritud hulk I/O liine mida saab kasutada sisenditena lisaanduritele, või 

lisaelektroonika kontrollimiseks (näiteks LEDid või servod). Need I/O liinid asuvad 3pi roboti keskosas, kahe 

mootori vahel, märgistusega PD0, PD1, ADC6, ADC7 ning PC5. Kui kasutate laiendatud komplekti, on need 

ühendused toodud välja PCB laiendile.  

 

Viigid PC5, ADC6 ning ADC7 on kõik ühendatud 3pi tarkvaraga eemaldatavate ühendusplokkide kaudu. 

Eemaldades ühendusplokid, saate neid viike kasutada lisaelektroonika lisamiseks. Viiki PC5 saab kasutada digitaalse 

I/O või analoogsisendina. Kui ühendusplokk on paigaldatud, kontrollib see viik IR andurite emittereid; kui 

ühendusplokk on eemaldatud, on emitterid alaliselt sisse lülitatud. Viik ADC6 on analoogsisend mis ühendab 

pingejagaja ringi mis monitoorib patareipinget kui selle ühendusplokk on paigaldatud, ning viik ADC7 on 

analoogsisend mis ühendab potentiomeetri kui selle ühendusplokk on paigaldatud.  

 

 
 

Kui eemaldate LCD, nagu peate tegema juhul kui kasutate lisaseadmena näiteks valikut expansion kit without 

cutouts [http://www.pololu.com/product/978], vabaneb ligipääs veel mitmele I/O liinile. LCD eemaldamine vabastab 

täielikult kolm LCD kontrollviiki (PB0, PD2 ning PD4), ning vabastab limiteeritud võimalustega kasutamiseks neli 

LCD andmeviiki (PB1, PB4, PB5 ning PD7). Kui kasutate LCD andmeviike, kontrollige et nende funktsioonid ja 

lisaseadmete funktsioonid ei satuks omavahel konflikti. Viigid PB1, PB4 ning PB5 ühendavad vajutusnuppe, ning 

PD7 ühendab rohelise kasutusLEDi. Pidage meeles et viigid PB4 ning PB5 on ühtlasi ka programmeerimisliinid, 

ärge ühendage nendega midagi mis võiks seda funktsiooni takistada.  

 

Niisiis, viigid PD0 ning PD1 on täiesti vabad digitaalsed I/O liinid mida saab kasutada üldotstarbeliste I/O või TTL 

jadakommunikatsiooni ühendustena. Viigid PC5, ADC6 ning ADC7 saab vabastada, eemaldades vastavad 

ühendusplokid. Viiki PC5 saab kasutada analoogsisendina või digitaalse I/O, ning viigid ADC6 ja ADC7 on 

määratud analoogsisendid. Viigid PB0, PD2 ning PD4 saab vabastada täielikult vabadeks I/O liinideks, eemaldades 

LCD, ning viigid PB1, PB4, PB5 ning PD7 on digitaalsed I/O liinid mida saab kasutada osaliselt.  

 

Lisainformatsiooni 3pi viikide kasutamise kohta leiate punktis 9 ning skemaatilise diagrammi leiate punktis 5.e. 

 

Märkus: kui kasutate Pololu AVR library programmi andurite lugemi funktsiooni, on viik PC5 

andurite lugemise ajal üleval ning muul ajal all. See toimub ka juhul kui ühendusplokk on eemaldatud. 

Soovi korral saate seda muuta, muutes library programmi koodi.  

http://www.pololu.com/product/978
http://www.pololu.com/product/978
http://www.pololu.com/product/978
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11. Lisaallikad 

Rohkelt lisateavet Pololu 3pi Roboti kasutamise kohta leiate järgmistest dokumentidest: 

 
• Pololu AVR Programming Quick Start Guide [http://www.pololu.com/docs/0J51]: programmeerimise alustamine 

kasutades Windows, Linux või Mac OS X operatsioonisüsteeme. 

• Pololu AVR Library Command Reference [http://www.pololu.com/docs/0J18]: detailne informatsioon Library 

programmi iga funktsiooni kohta. 

• Programming the 3pi Robot from the Arduino Environment [http://www.pololu.com/docs/0J17]: 3pi roboti 

programmeerimine kasutades AVR Studio asemel Arduino IDE. 

• Atmel Studio 6 [http://www.atmel.com/microsite/atmel_studio6/] 

• AVR Libc Home Page [http://www.nongnu.org/avr-libc/] 

• ATmega328P documentation [http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATmega328P] 

• ATmega168 documentation [http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATmega168] 

• Tutorial: AVR Programming on the Mac [http://bot-thoughts.blogspot.com/2008/02/avr-programming-on-mac.html] 

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

 

Kommentaarid ja küsimused on oodatud: 3pi Robot Group [http://forum.pololu.com/ viewforum.php?f=29], Pololu 

Robotics Forum [http://forum.pololu.com/]! 

http://www.pololu.com/docs/0J51
http://www.pololu.com/docs/0J18
http://www.pololu.com/docs/0J17
http://www.atmel.com/microsite/atmel_studio6/
http://www.nongnu.org/avr-libc/
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATmega328P
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATmega168
http://bot-thoughts.blogspot.com/2008/02/avr-programming-on-mac.html
http://winavr.sourceforge.net/
http://forum.pololu.com/viewforum.php?f=29
http://forum.pololu.com/viewforum.php?f=29
http://forum.pololu.com/viewforum.php?f=29
http://forum.pololu.com/
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12. Tõrkeloendi ja veaparandused 

• 3pi robotitel mille seerianumber on 0J7259 väiksem, on AREF ühendatud AVCC. See muudab AVR ADC 

kasutamise sisemise pingenäitajana ohtlikuks. Uuematel 3pi robotite mudelitel on AREF ja AVCC lahti 

ühendatud ning lisatud kondensaator C32 AREF ning GND vahele, muutes sisemise pingenäitaja kasutamise 

ohutuks.  
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