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Robootika Kodulabori riistvara

Robootika Kodulabori moodulid on jagatud erinevatesse komplektidesse, võimaldades valida        

sobivaima, sõltuvalt õpilase või kooli eesmärkidest. Lihtsaim komplekt on Kodulabori         

baaskomplekt, mis sisaldab endas kõike vajalikku mikrokontrolleri kasutamiseks ja lisaks         

Kasutajaliidese plaati koos LCD ekraaniga. Baaskomplektiga saab kasutada Mootorite ja         

Andurite lisakomplekti, mis sisaldab erinevat tüüpi mootoreid, andureid ja nende tarvikuid ning           

kommunikatsioonimoodulit. Lisakomplekt töötab koos Kodulabori baaskomplektiga.     

Iseseisvalt lisakomplekti kasutada ei saa, sest see ei sisalda mikrokontrollerit. Lisaks          

komplektides sisalduvatele moodulitele on olemas veel eraldiseisvad moodulid, milleks on         

RFID moodul ja Masinnägemise moodul.

Kodulabori baaskomplekt

● Kontrollermoodul (AVR ATmega2561 arendusplaat) koos JTAG programmaatoriga

● Kasutajaliidese moodul ‘’

● USB kaabel

● Näiteülesanded koos C-lähtekoodiga (näidisharjutus)

● Tarkvarateek

● Toiteplokk

● Multimeeter

● Tarkvara assembler- ja C-keeles programmeerimiseks

● Kaasaskantav kohver



Andurite ja Mootorite lisakomplekt

Mootorite moodul

● Alalisvoolumootor (reduktori ja koodriga)

● RC servomootor

● Samm-mootor (bipolaarne või unipolaarne samm-mootor)

● Mootorite ajuriplaat

● Toitejagur

Andurite moodul

● Analoogandurite ja madalpääsu filtri kombineeritud plaat koos anduritega (temperatuuri

andur, valgustugevuse andur, potentsiomeeter ja mikrofon)

● Ultraheli kaugusandur SRF05 koos kaabliga

● Infrapuna kaugusandur SHARP koos kaabliga

Kommunikatsiooni moodul

● Kommunikatsiooni plaat, 2xRS232

● ZigBee või Bluetooth juhtmevaba moodul

Kodulabori lisamoodulid

Lisamoodulid ei ole pakendatud eraldi kohvrisse kuid on ühilduvad Kodulabori         

baaskomplektiga. Lisaks on moodulite kasutamiseks loodud näited ja praktilised harjutused.

RFID moodul

● Kõrgsageduslik RFID lugeja

● Märk (2 tk)

● Kaabel

Masinnägemise moodul

● Intelligentne kaameramoodul (CMUcam3)

Kodulabori baaskomplekti ja lisakomplekti saab edukalt kasutada lisaks eksperimentidele ka         

robotiehitamise baasplatvormina või muu mehhatroonikasüsteemi keskse juhtsüsteemina.



Kontrollermoodul ATmega2561

Kodulabori keskseks mooduliks (Kontrollermooduliks) on arendusplaadile paigaldatud      

mikrokontroller ATmega2561. Lisaks mikrokontrollerile on plaadil veel mitmesuguseid       

perifeeriaseadmeid, nn JTAG programmaator, Ethernet, SD kaardi pesa, pingealaldi ja         

ühenduspistikud. Kontrollermooduli plaat sisaldab endas järgmisi komponente:

● ATmega2561-16AU mikrokontroller

○ 8-kanaliga analoog-digitaalmuundur (ADC)

○ 256 kB flash-mälu (programmi mälu)

○ 6 kanaliga programmeeritav PWM generaator

● Integreeritud JTAG programmaator (FTDI2232 baasil)

● 14,7456 MHz taktigeneraator

● Ethernet moodul koos RJ45 pesaga

● SD kaardi pesa

● Programmeeritav oleku LED (PB7) ja toite indikaator LED

● Programmeeritav nupp (PC2) ja taaskäivitus reset nupp

● Grupeeritud AVR viigud (1: pordid D, B, E; 2: pordid G, C, A; 3: port F)

● 2,1 mm toitepistiku pesa

● Automaatne toite ümberlüliti, USB või väline toide

● Impulss pingestabilisaator, 5 V ja 3,3 V väljund

Kontrollerplaadi toiteks võib kasutada alaldit või akupakki, mille väljundiks on 6-15 V.           

Voolukadude minimeerimiseks on soovitatav kasutada 6-9 V pingeallikat. Kontrollerplaati võib         

toita ka USB kaabli kaudu otse arvutist. Toite ühendamisel peab plaadil toite LED põlema             

hakkama. Kui see ei sütti, võib põhjus olla puudulikus toites, läbipõlenud kaitsmes või hoopis             

lühises Kontrollermooduli plaadil või temaga ühendatud seadmetes. Mikrokontrollerit saab        



programmeerida üle USB, JTAG või ISP liidese. JTAG meetod toetab lisaks lihtsale           

programmi pealelaadimisele ka programmikoodi silumist.

Kontrollermooduli plaat on varustatud oleku LED-iga, mis on ühendatud mikrokontrolleri         

viiguga PB7. LED süttib, kui viik seada madalasse olekusse (loogiline 0). Seda on hea             

kasutada lihtsa indikaatorina.

Plaadile on paigaldatud SD mälukaardi pesa kuhu on võimalik sisestada standardne mikro           

SD mälukaart. Mälukaart on ühendatud SPI liidese kaudu mikrokontrolleriga ja seda võib           

kasutada andmete salvestamiseks, juhul kui need peavad säilima ka pärast toite          

eemaldamist mikrokontrollerilt.

Ühendamine

Kontrollermooduli ühendamisel teiste moodulite ning seadmetega tuleb esmalt veenduda, et         

Kontrollermooduli toide ei ole ühendatud. Ajal kui plaat on pingestatud, on ohtlik seadmeid            

ühendada. Mooduleid ja seadmeid tuleb omavahel ühendada ettevaatlikult ja liigset jõudu          

kasutamata. Vale käsitlemise korral võivad piikriba piigid kergesti kõveraks painduda.         

Programmeerimiseks ja nõrkvoolu (alla 500 mA) toiteks võib Kontrollermooduli ühendada         

ainult arvutiga, kasutades mini USB kaablit. Kui kasutusel on moodulid, mis vajavad           

summaarselt rohkem voolu kui 500 mA tuleb seadmete toiteks kasutada eraldi toiteallikat. Kui            

Kontrollerplaadiga on ühendatud välise toiteallika pistik, lülitub moodul automaatselt USB         

toitelt välisele toitele.



Kasutajaliidese moodul

Elektrilised ühendused

Kasutajaliidese moodul on Kontrollermooduli plaadiga ühendatud porti PA/PC/PG, mis        

koondab endas 8-viigulisi porte PA ja PC ning 6-viigulist porti PG.

Moodul on varustatud kolme nupuga: S1, S2 ja S3, mis on ühendatud vastavalt PC0, PC1,              

PC2 viikudega. Nuppude teine ots on läbi kaitsetakistite ühendatud maaga (loogiline 0).           

Moodulil olevad 5 mm LED-id: LED1, LED2 ja LED3 on ühendatud vastavalt PC3, PC4 ja              

PC5 viikudega. LED-ide teine ots (anood) on ühendatud toitega (loogiline 1).



Nuppude ja LED-ide ühenduse skeem

Kasutajaliidese moodul on varustatud ühe 7-segmendilise numberindikaatoriga, mis on

ühendatud kolme mikrokontrolleri väljundviiguga läbi ajuri A6275. Ajuri andmesignaal (S-IN) on

ühendatud viiguga PC6, taktisignaal (CLK) viiguga PC7 ja lukustussignaal (LATCH) viiguga

PG2.

7-segmendilise numberindikaatori ühenduse skeem

Kasutajaliidese moodulil paikneb graafiline LCD, mis on ühendatud porti PA. Samasse porti



on paralleelselt ühendatud ka ribapesa, mille viigud on joondatud vastavalt standardse

alfabeetilise LCD viikude järgi. Kasutaja saab ise valida, kas kasutab plaadil paiknevat

graafilist LCD-d või ühendab eraldiseisa alfabeetilise LCD. Samaaegselt mõlemat kasutada

ei saa.

LCD ekraanide ühenduse skeem

Mooduli ühendamine

Mooduli ühendamine on soovitatav teostada alltoodud järjekorras. Enne ühendamist        

veenduda, et Kontrollermooduli toide oleks lahti ühendatud.

1. Ühendada ettevaatlikult Kasutajaliidese moodul Kontrollermooduliga.

2. Ühendada Kontrollermoodul arvutiga või välise toiteallikaga.



Andurite moodul

Andurite moodulisse on kombineeritud valik andureid, madalpääsufilter ja väliste andurite         

ühendamise võimalus.

Andurite mooduli võimalused

● Elektreetmikrofon

● Valgustugevuse andur (fototakisti) VT935G (takistus 10 lux valgustugevuse puhul 18,5         

kΩ)

● Temperatuuriandur (termistor NTC) (takistus 25 °C puhul 10 kΩ)

● 10 kΩ potentsiomeeter

● Ultraheli kaugusandur Devantech SRF05 koos kaabliga (mõõtevahemik 1-400 cm)

● Infrapuna kaugusandur Sharp GP2Y0A21YK0F (mõõtevahemik 10-80 cm)

● Madalpääsu filtri koostamise võimalus väliste andurite vahale

Elektrilised ühendused

Plaadil olevad andurid on ühendatud järgnevalt:

märge plaadil välise ühenduse märge plaadil olev andur mikrokontrolleri

viik

MIC AD0 Mikrofon PF0

LDR AD1 Valgustugevuse andur PF1

NTC AD2 Temperatuuriandur PF2

POT AD3 Potentsiomeeter PF3

Andurid

Kõik andurid on kontrolleriga ühendatud läbi multiplekseri, võimaldades töö käigus lülituda          

plaadil asuva ja välise anduri vahel. Vaikimisi on kõik plaadil asuvad andurid ühendatud            

mikrokontrolleri analoogsisenditesse (ADC0-ADC3). Multiplekserit juhitakse viigu PG0 kaudu.



Multiplekseri skeem

Andurite ühenduste skeem

Madalpääsufilter

Madalpääsufiltrit on võimalik koostada väliste analoogsisendite 0-3 ja kontrolleri viikude vahele          

(PF0-PF3). Takisti ja kondensaator sisestatakse vastavatesse pesadesse. Vaikimisi on        

madalpääsufilter ehitatud kanali 0 (PF0) jaoks. Takisti väärtuseks on 10 kΩ ja kondensaatori            

väärtuseks 100 nF.

Väliste andurite ühenduste ja madalpääsufiltrite skeem

Digitaalne sisend-väljund ühendus

Lisaks anduritele ja analoogsisenditele on andurite plaadil ka pistik digitaalsete sisend-väljund          



ühenduste loomiseks. Pistiku viigud on ühendatud otse kontrolleri viikudega PE2-PE5.         

Kasutusel on ka digitaalne jadaliides (74HCT165D), kuhu on mugav ühendada ühte tüüpi           

andureid. Digitaalne jadaliides on ühendatud järgmiselt: takt - PC7, andmed - PA6, paralleel            

sisend - PA7.

Digitaal sisendid

I2C ühendus

Anduriplaadiga on võimalik ühendada I2C protokolli toetavaid andureid (või ka muid          

seadmeid). Võimalik on valida siini toide, kas 3,3 V või 5 V. I2C pistiku viigud on ühendatud                

järgmiselt: SDA - PD1, SDL - PD0.

I2C ühendused



Mootorite moodul

Mootorite moodul koondab endas mootorite juhtimise plaati ja erinevaid elektromootoreid.         

Mootorite toited on kontrollsignaalidest eraldatud.

Mootorite mooduli abil on võimalik juhtida mitut erinevat tüüpi mootorit.

Mootoriplaadiga on võimalik ühendada järgnevad mootorid:

● 4 x alalisvoolumootor ja 2 x kooder

● 2 x unipolaarne samm-mootor

● 1 x bipolaarne samm-mootor

● 2 x servomootor

Mootorid

Komplektis sisalduvate mootorite täpne mudel võib erineda, kuid igas komplektis on vähemalt           

1 alalisvoolumootor, 1 servomootor ja 1 bi- või unipolaarne samm-mootor.



Elektrilised ühendused

Mootoriplaat on kontrolleriga ühendatud portide PE-PB-PD kaudu. Mootorite toited tulevad         

DCIN pesast ning lähevad läbi pingeregulaatori, mis alaldab sisendpinge +5 V tasemele. Kui            

toide on õigesti ühendatud ning pingeregulaator on töökorras, süttib plaadil olev LED +5V.

Mootorite toide

Alalisvoolumootorid

Alalisvoolumootorid ühendatakse DC pesade gruppi. Iga paar suudab hakkama saada ühe          

mootoriga - kokku 4 alalisvoolumootorit. Mootoreid juhitakse laialdases kasutuses oleva         

L293D topelt H-sillaga. Mootoreid on võimalik asendada ka mõne muu seadmega, mida on            

võimalik digitaalselt juhtida ning mille poolt tarbitav vool ei ületa 500 mA (piezo generaator,             

relee vms.)

Alalisvoolumootorite ühenduste skeem

AVR viik Signaal AVR viik Signaal

PB4 Mootor 1 A PD6 Mootor 3 A

PB7 Mootor 1 B PD7 Mootor 3 B

PD0 Mootor 2 A PD4 Mootor 4 A

PD1 Mootor 2 B PD5 Mootor 4 B



Kooder

AVR viik Signaal

PE6 Kooder 1

PE7 Kooder 2

Samm-mootorid

Mootoriplaat toetab kahte erinevat tüüpi samm-mootoreid. Plaadiga on võimalik ühendada         

kaks unipolaarset samm-mootorit ning üks bipolaarne samm-mootor. Bipolaarset mootorit        

juhitakse topelt H-sillaga L293D, unipolaarseid samm-mootoreid juhitakse transistorimassiivi       

ULN2803 abil. Samm-mootori juhtimiseks vajaminevad mustrid genereerib tarkvara.       

Samm-mootori ühendamisel on oluline, et mähiste juhtmed oleksid õiges järjekorras.         

Unipolaarsete samm-mootorite toitejuhtmed ühendatakse Vcc viikudele. Kui unipolaarsel       

samm-mootoril on ainult 5 juhet, siis jäetakse esimene viik ühendamata.

Samm-mootorite ühendused:

Viik Mähis Unipolaarne 1 Unipolaarne 2 Bipolaarne

1 1 + toide + toide

2 2 + toide + toide

3 1A PE4 PE2 PB0

4 2A PE5 PE3 PB1

5 1B PE4 PE2 PB2

6 2B PE5 PE3 PB3

Unipolaarse (vasakul) ja bipolaarse (paremal) samm-mootori mähised



Samm-mootorite ühenduste skeem

Servomootor

Servomootorid ühendatakse Servo pesasse mootoriplaadil. Maanduse juhe (tavaliselt must        

või pruun) ühendatakse GND viiguga (plaadi servale poolne viik). Korraga on võimalik           

kasutada kahte servomootorit. Signaali viigud on ühendatud otse mikrokontrolleri taimeri         

väljunditega.

AVR viik Signaal Pesa

PB5(OC1A) PWM1 Alumine

PB6(OC1B) PWM2 Ülemine

Servomootorite ühenduste skeem



Kommunikatsiooni moodul

Kommunikatsioonimooduli eesmärgiks on pakkuda juhtmega ja juhtmevaba side võimalusi.        

Sidet on võimalik luua kontrollerite, kontrolleri ja PC või kontrolleri ja välise seadme vahel.

Peamine sideprotokoll, mida selle mooduliga kasutatakse, on jadaliides - UART.         

Kommunikatsioonimoodul pakub võimalust kasutada kahte UART kanalit, mis võivad olla         

ühendatud RS232 pesadesse või juhtmevabadesse ZigBee / Bluetooth moodulitesse. See         

valik tehakse plaadil asuvate DIP lülitite abil. Korraga on võimalik kasutada kahte paralleelset            

UART ühendust, aga kasutajal on võimalik DIP lülitite abil valida, kuhu UART signaal            

suunatakse. Võimalik on isegi ühe UART kanali Rx ja Tx signaalid erinevatesse pesadesse            

suunamine. Näiteks juhul, kui üks väline seade ainult saadab informatsiooni (nt. RFID lugeja)            

ja teine tegeleb ainult informatsiooni vastu võtmisega (nt. jadaühendusega LCD), on võimalik           

kasutada paralleelselt rohkem kui kahte UART seadet. Moodulil on kaks DB-9 pesa, mille            

sideliinid on juhitud läbi MAX232 TTL muunduri.

Juhtmevabad moodulid

Selle mooduliga on kaasas kas ZigBee või Bluetooth juhtmevabad moodulid.

Plaadil on tavaliselt üks järgnevatest moodulitest:

ZigBee moodul

● XBee S1

Bluetooth

● Bluetooth

Samuti on võimalik ülaltoodud moodulite asemel kasutada GPS vastuvõtjat või RFID lugejat.



Elektrilised ühendused

Kommunikatsiooniplaat ühendub kontrollerimooduliga portide PE-PB-PD kaudu. 3.3 V toide        

tuleb portidest PA-PC-PG. DIP lülitite abil on võimalik valida, missugune väline pesa on            

ühendatud mikrokontrolleri UART portidega.

Portide ühenduste skeem

DIP lülitite skeem

RS232 ühendused

DB-9 pesi kasutatakse väliste seadmete, teiste kontrollerite või PC ühendamiseks, kui teine           

seade sobib RS232 standardiga. Kui soovite ühendada kahte kommunikatsioonimoodulit,        

tuleb selleks kasutada ristkaablit (null-modem).

RS232 ühenduste skeem



UART ühendus

Paljud seadmed kasutavad RS232 asemel UART liidest. Kommunikatsiooniplaadil on üks         

UART pesa juhtmevaba mooduli all.

UART pesa viigud:

Viik Signaal

1 Vcc (+5V)

2 Tx

3 Rx

4 GND

Juhtmevaba ühendus

Plaadil asuvad kaks 2 mm pesade rida on mõeldud juhtmevaba mooduli (ZigBee, Bluetooth,            

GPS, RFID) ühendamiseks. Pesadel on ühendatud ainult UART signaalid ja 3.3 V toide.

Ühendused on kirjeldatud järgnevas tabelis.

Viik Signaal

1 Vcc (3V3)

2 Rx

3 Tx

10 GND

UART ühenduste skeem


