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Všeobecné vlastnosti 
- modulárna open-source a open-hardware robotická platforma špeciálne vytvorená pre 

účely výuky 

- On-Board programátor kompatibilný s mnohými mikrokontrolérmi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AVR programovanie nám dovoľuje nájsť obrovské množstvo informácií a ukážkových 

zdrojových kódov pre dané mikrokontroléry 

- kompatibilita s vývojovým prostredím Atmel Stuido a nástrojom Avrdudess uľahčuje 

začiatky programovania  

- 2 LED diódy pripojené priamo na I/O piny 

- 1x akustické zariadenie pripojené priamo na I/O piny 

- dva 7-segmentové displeje 

- dva motory s kolieskami, ktoré môžu byť jednoducho ovládané cez PWM 

- jeden analógový vstup, ktorý je pripojený na V+ cez trimer 

- dva I/O piny, ktoré môžu byť využité pre užívateľské vstupné tlačidlá 

- 5 ďalších I/O pinov, ktoré môžu byť taktiež využité ako analógový vstup 

- dva kódery pripojené na externý prerušovací systém, vhodné na kontrolu otáčok kolieska 

- dve sériové rozhrania pre zahájenie komunikácie: USART a SPI 

- tri spôsoby napájania zariadenia: batérie, adaptér alebo USB B programovací konektor 

- prepojenie s PC pomocou USB konektora typu B 

- programátor pripravený pre nástroj Avrdudess 

- tlačidlo Reset pre MCU 

 

Mega Series 

ATmega8xx  
 
ATmega48xx  

 
ATmega88xx  

 
ATmega168xx  

 
ATmega328xx  

ATmega103xx  ATmega128xx  ATmega16xx  ATmega161xx  ATmega162xx  

ATmega163xx  ATmega164xx  ATmega169xx  ATmega2560  ATmega2561  

ATmega32xx  ATmega324xx  ATmega329xx  ATmega3290xx  ATmega64xx  

ATmega640  ATmega644xx  ATmega649xx  ATmega6490xx  ATmega85x5  

Tiny Series 

ATtiny12  
 
ATtiny13x  

 
ATtiny15  

 
ATtiny25  

 
ATtiny26  

ATtiny45  ATtiny85  ATtiny2313x    

Other Series  

AT90S1200  AT90S23x3  AT90S4414  AT90S443x  AT90S85x5  

AT90CAN128  AT90PWMx  
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1. bzučiak 

2. USB B 

3. SSCK prepojka 

4. programátor pre MCU 

5. dve tlačidlá  

6. I/O alebo  ADC, V+ a 

GND  

7. kódery 

8. programovacia 

prepojka 

9. konektor pre napájacie 

napätie  

10. prepínač napájania  

11. potenciometer 

12. tlačidlo reset 

13. prepojka výberu 

funkcie 

14. 7-segmentový displej 

15. hlavný MCU 

16. USART 

17. SPI 

18. kontaktné pole pre 

vlastné aplikácie 

19. prepojka pre napájanie kóderov 

20. MCU SPI pre programátor 

 

Informácie o prepojkách (jumper) 

- (3) SSCK prepojka je použitá pre pomalé programovanie. Túto voľbu použite len 

v prípade, že cieľové zariadenie pracuje na frekvencii nižšej ako 1.5 MHz. Potom je 

hodnota SCK predelená z 375 kHz na ca 8 kHz. 

- (8) Prepojka pre programátor – je potrebné aby mohla prebiehať komunikácia medzi  

programátorom a mikrokontrolérom ktorý chcete programovať. Prepojka musí byť 

spojená, keď chcete programovať zariadenie Yrobot. 

- (13) Prepojka tlačidla musí byť  prepojená, ak chcete používať tlačidlá, v inom prípade 

nebude fungovať komunikácia s tlačidlami. 

- (19) Prepojka pre kodéry slúži na privedenie napájacieho napätie ku kóderom. Ak 

prepojku nezapojíte zdroje z batérie budú šetrené, ale senzor pre kolesá nebude funkčný.  
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Prepínač zapínania 

Napájanie môže byť dodávané troma rôznymi spôsobmi.  

- batériami: (zelená značka) 

- adaptérom: (modrá značka) 

- automaticky, keď je zariadenie pripojené cez USB B(hnedá značka) 

- vypnuté (žltá značka) 

 

Keď je pripojené USB prepínač by mal byť v polohe Off. 

 

 

 

 

 

 

Prvé kroky 

1. Po inštalácii ovládačov a programu AtmelStudio budeme pokračovať vo vytvorení 

nového projektu. Viac o inštalácii môžete nájsť v materiály: „Yrobot instalacna 

prirucka" na stránke http://fribot.sk/yrobot 
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Začnite s vybraním nasledujúcich položiek z menu: File->New->Project 

 

 

 

 

2. V našom prípade vyberieme druhú možnosť a pomenujeme projekt.  

3. Teraz vyberieme MCU ktorý je osadený na doske (východzie nastavenie s ktorým sa 

Yrobot dodáva je ATmega16A).  
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4. Teraz môžeme začať písať projekt. 

 

Kroky pri písaní programov 

1. Funkcia main bude spustená ako prvá automaticky. Tým pádom by tu mal celý program 
začínať. Táto funkcia nie je automatická slučka, takže si musíte vytvoriť nekonečnú 
slučku. 

 
2. Mali by ste si zistiť, ktoré knižnice budete vo svojom programe potrebovať a následne ich 

pridať do projektu. Napríklad:  
- <avr/io.h> 
- <avr/interrupt.h> 
- <util/delay.h>  
- <avr/sleep.h> 

- <avr/wdt.h> 
3. Pre korektné použitie zariadenia, musíme porovnať piny MCU so schémou dosky. 
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Napríklad: 

Ak chcete použiť LED7, potrebujeme vedieť, že je pripojená na pine PA7 portu A.  

  

4. Po tom, ako zistíme, ktorý port potrebuje byť nastavený, musíme nájsť register ku 
ktorému sa vzťahuje. Nižšie je zobrazené, kde v datasheete je možné nájsť daný register.   

 

5. Potom bude potrebné inicializovať niektoré registre na ktorých závisia funkcie ktoré 
chcete používať. 

6. Na začiatok môžete začať malou zmenou kódu. Napríklad: 

 

/* 
 * LED_Tutorial.c 
 * 
 * Created: 5. 8. 2014 11:13:10 
 * Author: J.L.M.G 
 *  
 * Introduction: In this code example, we will configure two register bits for blink 
LED7 . 
 * 
 */  
 
 
 
#ifndef F_CPU 
#define F_CPU 10000000UL   // We define the Frequency of our CPU for 
working with the delay library  
#endif 
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#include <avr/io.h>    // Main I/O pin library 
#include <util/delay.h>   // Delay library 
#define sbi(x,y) x |= _BV(y)  //set bit - using bitwise OR operator 
#define cbi(x,y) x &= ~(_BV(y))  //clear bit - using bitwise AND operator 
#define tbi(x,y) x ^= _BV(y)  //toggle bit - using bitwise XOR operator 
 
 
void init(void){ 
 DDRA=(1<<PA5);    
 PORTA=0xFF;     
} 
 
int main(void) 
{ 
 init();        
 cbi(PORTA,PA5);    
    while(1) 
    { 
  _delay_ms(1000);   
  tbi(PORTA,PA5);   
    } 
 
} 

 
  

7. Pred napálením .hex súboru je najprv potrebné vytvoriť ho cez menu:  Build->Build 
Solution 
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Váš .hex súbor bude vygenerovaný v priečinku projektu. 

 

Napálenie .hex súboru 

1. Otvorte Avrdudess. (Viac informácii o konfigurácii tohto nástroja nájdete v súbore 

“Yrobot Installation Guide.pdf”.) Napaľovanie môže byť realizované cez AtmelStudio 

alebo priamo po spusení  “avrdudess.exe”. 

 

2. Nastavte správne hodnoty pre programátor (usbasp), bit clock a MCU.  
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Môžete stlačiť tlačidlo Detect, ktoré automaticky detekuje ktorý MCU je použitý na zariadení. 

 

 

3. V políčku Flash vyberte váš  .hex súbor a stlačte tlačidlo Program! 
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4. Ak je všetko v poriadku, mali by ste vidieť výstup podobný tomuto: 

 

Varovania a chyby 

- Neprepisujte Fuses (fuse bity) ak nie ste profesionál a neviete ako ich použiť. 

- Ak program nedetekuje dosku, skontrolujte prosím ovládače alebo kábel. 

- Táto chyba sa objaví, ak nie je použitá prepojka na programátor: 

 


