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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tehdä kehitysaihio ja prototyyppi uutta 

Bluetooth Low Energy-teknologiaa hyödyntävästä laitteesta, jolla voitaisiin vas-

taanottaa uusimpien Polar Electro Oy:n valmistamien sykesensorien lähettämää 

dataa. Samalla tutkittiin mahdollisuuksia käyttää modernia ARM-

arkkitehtuuriin perustuvaa prosessoria rannetietokoneen ytimenä ilman, että 

virrankulutus ja akunkesto olisivat ongelmina lopputuotteessa. Lisäksi tutkittiin 

erityisesti Texas Instrumentsin valmistamaa ARM926-AM1808-

mikroprosessoria sekä sen Linux-pohjaista kehitysympäristöä. 

Työssä löydettiin menetelmiä, joilla AM1808-prosessorin virrankulutusta voi-

daan rajoittaa ja tehonkulutus saadaan luotettavasti mitattua. Lisäksi prosesso-

ri, kehitysympäristö ja RF-osat saatiin pelaamaan halutulla tavalla. Täydellinen 

Bluetooth Low Energy-vastaanotto uuden sukupolven sykesensoreilta ja loppu-

tuotteen markkina-arvon tutkiminen jäi vielä kuitenkin jatkokehityksen va-

raan.  

 

Avainsanat:  mikroprosessori, bluetooth low energy, rannetietokone. 

 

 

 

 

  



 

 

Ruokamo T.A.V.  (1986) Evaluation of microprocessor ARM926-AM1808 used 

in next generation wrist computers. University of Oulu, Department of Electrical 

Engineering.54 p. 

ABSTRACT 

Objective of this thesis was to make a development kit and prototype of a device 

that utilizes the new Bluetooth Low Energy-technology and could receive the 

data transmitted by the latest heart rate sensors manufactured by Polar Electro 

Oy. At the same time was examined the possibilities to use modern ARM-

architecture based processor as a core of a wrist computer, without the power 

consumption and battery life being a problem in the final product. In addition, 

the Texas Instruments ARM926- AM1808-microprocessor and the Linux-based 

development environment was especially examined.   

In this work was found methods to restrict the current consumption of a 

AM1808-processor and the power consumption is reliably measured. In addi-

tion, the processor, the development environment and the RF-parts were work-

ing together as planned. Complete Bluetooth Low Energy reception from the 

new generations heart rate sensors, and the research of the market value of the 

final product was left, however, upon further development. 

Keywords: microprocessor, bluetooth low energy, wrist computer.  
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ALKULAUSE 

Haluan kiittää työstäni Polar Electro Oy henkilökuntaa. Erityisesti Pekka Rytkyä 

työn ohjaamisesta sekä Matti Sipolaa hyvistä vinkeistä. Lisäksi työn onnistuminen ei 

olisi ollut mahdollista ilman valtavaa tukea Texas Instrumentsin vertaisforumilta.  

Työilmapiirin parantamisesta sekä pikkuneuvoista sanon kiitokset Antti-Kalle 

Länsmanille sekä muuten valmistumisestani haluan kiittää parhaita koulukavereitani 

Anssi Koivulaa sekä Iiro Kivimäkeä. Ilman heitä olisi monet kurssit täytynyt tarpoa 

tarpomalla läpi.  

Seuraavana vaiheena elämässä on nyt siirtyminen oikeisiin töihin ja omaksi yrittä-

jäksi. Kaikille tätä työtä lukeville haluaisin mainostaa, että oma yrittäjyys kannattaa 

aina. Lähes kaikki tämän koulun käyneet ovat täysin valmiita yrittäjiksi ja kykenevät 

järkevään riskienhallintaan sekä talouskuriin. Uudet ideat ja innovaatiot on aina syytä 

yrittää kaupallistaa itse ennen kuin joku muu tekee sen ensin.  

 

Varkaudessa, 12.2. 2013 

 

Tuomas Ruokamo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET  

AES Advanced encryption standard 

ARM Advanced Risc Machines 

BSP Board support package 

BLE Bluetooth Low Energy. Myös Bluetooth SMART tai Bluetooth 4.0 

DDR Double data rate 

DHCP Dynamic host configuration protocol 

DSSS Direct Sequency Spread Sprectrum 

EDMA3 Enhanced Direct-Memory-Access Controller 3 

EMIFA External memory interface 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

FCC Federal Communications Commission 

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum  

JRL Japanese Radio Law 

JTAG Joint test action group 

MMC  Muistikortti 

MHz 10
6 

Hz. 10
6 
* 1/s 

NFC Near Field Communications 

NFS Verkkotiedostojärjestelmä 

OSI Open Systems Interconnection model 

RISC Reduced Instruction Set Computer 

RF Radio frequency 

RTOS Real Time Operation System 

TFTP Trivial file transfer protocol 

TI  Texas Instruments 

SDK Software Development Kit 

TSMC Taiwan Semiconductor manufacturing company 

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter 

UBL Universal boot loader. Työkalu bootloaderin käynnistämiseen 

WLAN Wireless Local Area Network



1. JOHDANTO 

Työssä tutkittiin ARM926/AM1808 prosessorin käyttöä seuraavan sukupolven ran-

netietokoneissa. Rannetietokone tulisi olemaan Polarin aikaisempia ranneyksikköjä 

vastaava tuote, jonka pääasiallinen tarkoitus on toimia rannekellona, mutta kuitenkin 

mahdollistaa sykeinformaation vastaanottaminen sykesensorilta. Sen haluttuihin 

ominaisuuksiin kuului muun muassa kosketusnäyttö, tuki Bluetooth 4.0 - tekniikalle 

sekä  WLAN. Samalla työssä pyrittiin minimoimaan laitteen kokonaisvirrankulutus 

hyödyntämällä prosessorin virransäästöominaisuuksia mahdollisimman tehokkaasti. 

Prosessorin käyttömahdollisuuksia arvioitiin siis tehonkulutuksen ja suorituskyvyn 

funktioina. 

ARM926/AM1808 on Texas Instrumentsin valmistama ARM9-

muistiarkkitehtuuriin pohjautuva 32-bittinen mikroprosessori. Sen tärkeimpiä omi-

naisuuksia on ARM9 muistiarkkitehtuurin lisäksi maksimissaan 456 MHz:n kellotaa-

juudella toimiva RISC-ydin sekä edistynyt käskykanta. Prosessoria on paljon käytet-

ty muun muassa navigaattoreissa, mp4-soittimissa, kännyköissä sekä monissa muissa 

kannettavissa, akkukäyttöisissä laitteissa. 

Työn toteutus oli hyvin suoraviivaista. Ensin koottiin kehityslaitteisto ja valmistel-

tiin ohjelmointiympäristö. Tämän jälkeen tutustuttiin käyttöjärjestelmään ja toteutet-

tiin vaadittavat radioyhteydet PC:n, kehitysalustan ja sykemittarin välillä. Kun lait-

teisto saatiin toimimaan, optimoitiin käyttöjärjestelmää virrankulutuksen minimoimi-

seksi. Lopuksi mitattiin prosessorin ja koko laitteiston virrankulutuksia eri toiminta-

moodeissa. Saatuja tuloksia verrattiin Texas Instrumentsin toimittamaan tehonkulu-

tustaulukkoon ja johtopäätöksiä prosessorin käyttömahdollisuuksista pohdittiin käy-

tettävän akkukapasiteetin kannalta ajateltuna. 

Pullonkaulaksi työn toteutuksessa ilmaantui sopivan RF-moduulin löytyminen. 

Monia RF-moduuleja Bluetooth Low Energy- ja WLAN-valmiudella kyllä löytyy, 

mutta niiden integroituvuus Texasin valmiiseen kehitysympäristöön oli puutteellinen. 

Rautatason integrointi olisi ollut monen kuukauden homma ja siihen ei haluttu kulu-

tettavan aikaa sen enempää. Lopulta kuitenkin löytyi sopiva moduuli Texasin 

WL1271L-piirillä, joka tukee BLE ja WLAN-yhteyksiä, sekä integroituu kohtuulli-

sen helposti AM1808-kehitysympäristöön. Kuvassa 1 laitteiston periaatekuva. 
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Prosessori

PC

RF-moduuli

Kehitystyökalu

Lopputuote

 
Kuva 1. Laitteiston periaatekuva. 
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2. KÄYTETTÄVÄ LAITTEISTO JA OHJELMISTOT 

 

Koko laitteisto koottiin kolmesta eri osasta, joiden lisäksi tietokone toimi kehitystyö-

kaluna ja koko laitteisto haluttiin saada toimimaan yhteydessä Polarin suunnittele-

man BLE-sykesensorin kanssa. Rakennusvaiheessa täytyi kokonaisuuteen vielä lisätä 

regulaattoripiiri, joka generoi käyttöjännitteet RF-moduulille.  Kuvassa 2 on piirret-

tynä koko laitteen lohkokaaviokuva, jossa langalliset yhteydet on esitettynä yhtenäi-

sellä viivalla ja langattomat katkoviivalla. 

 

Laitteen lohkokaavio

TMDXEVMWIFI1808L

PC

Murata type UH RF-

module

Polar BLE Heart rate 

sensor

Käyttöjännitteen 

regulointi

5V

Vbat, Vio , 3.3V

BLE

SDIO & UART

Ethernet + RS232

WLAN

 
Kuva 2. Koko laitteiston lohkokaavio. 

 

2.1. ARM926/AM1808-mikroprosessori 

 

ARM926/AM1808 on Texas Instrumentsin valmistama 32-bittinen mikroprosessori. 

Prosessorin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2009 ja se tehtiin 180 nm teknii-

kalla. Sen maksimikellotaajuus oli 200 MHz ja koko välimuistin kanssa 6,5 mm
2
. 

Nykyinen REV 3 on toteutettu TSMC:n 90 nm:n tekniikalla, maksimikellotaajuus on  

noussut 470 MHz:n  ja pinta-ala on kutistunut 1,4 mm
2
 :n. Prosessorin periaateku-

vaaja esiteltynä kuvassa 3. Alla on eriteltynä prosessorin tärkeimpiä lohkoja. [1] 

 

 AM1808-prosessorin tärkeimmät ominaisuudet: 

 300/456-MHz ARM926EJ-S RISC-ydin 

 ARM9 muistiarkkitehtuuri 

 Kaksi liitäntää ulkoisille muisteille (EMIFA & DDR) 

 Kolme konfiguroitavaa 16550-tyyppistä UART-moduulia  

 Kaksi liitäntää sarjamuotoiselle tiedonsiirrolle (SPI) 

 Tuki MMC-korteille (max 4 Gb) ja SDIO. 

 USB 2.0 On-The-Go. 

 Audioliitäntä 

 10/100 Mb/s Ethernet MAC (EMAC) 

 Kaksi pulssinleveysmodulaattoria 

 Kolme Echanced capture-moduulia. 
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Kuva 3. AM1808-prosessorin periaatekuva. [3] 

 
2.2. AM1808 System On Module M1 

 

AM1808 SOM-M1 (System On Module) on Logic PD:n toteuttama AM1808 proses-

sorin ympärille rakentama moduuli, joka sisältää tarvittavia komponentteja järjestel-

män käyttöönottoa varten. Kuvassa 4 on moduulin periaatekuva ja kuvassa 5 itse 

moduuli. Kuvan 4 periaatekuvan lisäksi evaluointipakettiin sisältyvä SOM-M1 sisäl-

tää virran kulutusta mittaavan erikoispiirin, joka nostaa moduulin koon 33,7 x 40 

millimetriin, kun se normaalisti on 30 x 40 millimetriä. Mittauspiiri antaa mahdolli-

suuden tarkkailla SOM-M1-moduulin virrankulutusta ohjelmallisesti Wattson-

ohjelmalla. 

 

 
Kuva 4. AM1808 SOM-M1 periaatekuva. [5] 
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Kuva 5. AM1808 SOM-M1. 33,7*40* 4,1 mm. Kuva luonnollisen kokoisena. [5] 

 

2.3. AM1808 Evaluation kit 

 
TMDSEVM1808L Evaluation kit on Logic PD:n valmistama prototyyppisuunnitte-

luun tarkoitettu paketti, jonka avulla voidaan helposti testata AM1808-prosessorin 

sopivuutta erilaisiin projekteihin. Lisäksi sen tarkoitus on mahdollistaa ohjelmistoke-

hityksen aloitus ennen kuin prosessoria käyttävän laitteen ensimmäiset prototyypit 

ovat valmiina. Paketin mukana tulee tarvittavat kaapelit sen liittämiseksi tietokonee-

seen sekä prosessorin arvioimiseen ja debuggaamiseen. Näiden lisäksi kehitykseen 

tarvittiin Texasin toimittama SDK, josta myöhemmin lisää. Kuvassa 6 on esiteltynä 

Evaluation kit ilman näyttöä ja SOM-M1-moduulia. Alla eriteltynä paketin osia ja 

ominaisuuksia. 

 
 Texas Instruments AM1808 SOM-M1 (System On Module) 

 ARM926/AM1808 -mikroprosessori 

 128 MB DDR 

 Prosessorin virrankulutusta mittaava piiri 

 8Mb NOR flash 

 Ohjelmistot 
 U-boot 

 Linux BSP 

 Code composer studio 5 

 Esimerkkiohjelmia 

 LCD-näyttö 

 4.3” TFT-kosketusnäyttö.  

 Led taustavalo. 

 Audio 
 Stereo in/out 

 Tiedonsiirto 
 RJ45 Ethernet 

 Serial ATA 

 USB 2.0 On-The-Go 

 Usb 1.1 full-speed host 

 115.2 kbps RS-232 sarjaportti 

 Muita liitäntöjä 
 Neljä laajennuskorttipaikkaa.  

 MMC/SD-korttipaikka 

 JTAG. 
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Kuva 6. AM1808 evaluation kit. [3] 
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2.4.  RF- Moduuli Murata LBEH59XUHC 

 
Käytetty RF-moduuli radioyhteyksien toteutukseen hankittiin Muratalta. 
LBEH59XUHC on Texasin WL1271L-piirillä toteutettu moduuli, joka tarjoaa BLE, 

WLAN, sekä FM-radioyhteydet. Tässä työssä FM-radio kuitenkin jätettiin hyödyn-

tämättä. Kuvassa 7 on kuvattu Muratan moduulin evaluointikortti, jonka avulla toteu-

tettiin prototyypin teko. LBEH59XUHC on harmaa koteloitu piiri kuvan keskellä. 

 

 
 

Kuva 7. Murata LBEH59XUHC RF-moduulin evaluointikortti. 

 

Evaluointikortti tarjoaa helpon liitännän prosessorin evaluointikortille UART sekä 

SDIO-liitännän kautta. Molempiin käytetty liitin on tavallinen 16-napainen MCP-

liitin, jotka löytyvät kuvasta 7 piirin oikeasta laidasta. WLAN/BT-antennille on 

käänteispolariteetin liitäntä kortin vasemmassa laidassa. Yllä olevat antenniliittimet 

on varattu FM-vastaanottoon ja lähetykseen. Alhaalla vasemmalla on liittimet FM 

audio sisään- ja ulostulolle. Käyttöjännite-, maa- ja reset-pinnit sijaitsevat piirin va-

semmassa yläkulmassa. 

Muuta huomioitavaa kortissa on, että se sisältää valmiiksi kiteen, joka antaa 

WL1271L-piirille sen tarvitseman 38,4 MHz:n referenssikellon. Itse 

LBEH59XUHC-moduuli ei tätä sisällä, mutta evaluointikortille se on integroitu tes-

taamisen ja kytkemisen helpottamiseksi. Tämä siksi erityismainintana, että jos tes-

tauspiiriä tulevaisuudessa käytetään, piirin dokumentoinnit ei referenssikelloa eikä 

sen arvoa selkeästi ilmaise. Ilman tätä kelloa, olisi kellosignaali täytynyt tuoda piiril-

le prosessorin evaluointikortilta tai muulta ulkoiselta kiteeltä. 
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2.5. Polar BLE sykesensori 

 

Polar BLE-sykesensori on Polar Electro Oy:n suunnittelema ja toteuttama sykesenso-

riyksikkö. Yksikköön kuuluu rinnan ympärille laitettava elektrodit sisältävä kangas-

vyö sekä siihen kiinnitettävä lähetinyksikkö. Kuva 8 on Polarin markkinoinnissa 

käyttämä kuva sykesensorista ja vyöstä. 

 

 
Kuva 8. Polar BLE-sykesensori. 

 
Polar BLE Heart Rate Monitorin lähettämä sykedata on määritelty Bluetooth SIGin 

toimesta ja tarkka dokumentointi on HRS-spesifikaatiossa [13]. Kuitenkin lyhyesti 

sanottuna sensorin lähettämä data on yhteensä 184 bittiä pitkä bittijono, joka voi si-

sältää sykedatan lisäksi tietoa muun muassa kulutetusta energiasta tai RR-intervallien 

aikavälistä. Itse sykedata ilmotetaan joko 8-bittisenä tai 16-bittisenä kokonaislukuna. 

Kuvassa 9 on hahmoteltuna Polar BLE-sykesensorin lähettämä data sen jälkeen, kun 

vastaanottaja ja sensori on paritettu. 
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Lippubitit

>4 bittiä

Sykedata. UINT 8 tai 

UINT 16

Energiankulutus.

 UINT 16
RR-intervallidata. Loput bitit.

184 bittiä

 
Kuva 9. Polar BLE Heart Rate Monitorin lähettämä data. 

 

2.6. Ohjelmistot 

Käytetty ohjelmistoympäristö koostui Windowsiin asennetusta VMPlayer virtuaali-

koneesta, johon asennettiin Ubuntu 10.04.3. Ubuntuun asennettiin TI Linux SDK 

05.03.03, joka sisältää Linux kernelin, tiedostojärjestelmän  sekä kaiken tarvittavan 

piirin ohjelmoimiseen. Kuvassa 10 on hahmotelma siitä, mitä Linux SDK mahdollis-

taa. SDK:n lisäksi Ubuntuun asennettiin Texas Instrumentsin tarjoama Code Com-

poser Studio 5, jolla piirin toimintaa pystyi jonkin verran tarkkailemaan JTAG-

liittimen kautta.  

 

Kuva.10. Linux SDK. [4] 
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3.  EMBEDDED LINUX 
 

Vaikka itse prosessorin toiminta ei ole riippuvainen käytetystä käyttöjärjestelmästä ja 

samat asiat pystyy toteuttamaan esimerkiksi Windows CE:llä, suuri osa tästä työstä 

oli opiskelua Linux-käyttöjärjestelmän syvimmästä olemuksesta. Tässä kappaleessa 

kerrotaan Linuxin käytöstä sulautetuissa järjestelmissä, pohditaan Linuxin tulevai-

suutta ja mahdollisuuksia. Lisäksi eriteltynä joitain Linuxin ominaisuuksia joihin oli 

työssä pakko perehtyä tarkemmin. 

 

 

 

3.1. Linux Kernel 

 

Linux Kernel on käyttöjärjestelmän ydin, joka kuvainnollisesti toimii siltana raudan 

ja ohjelmiston välissä. Kansankielellä sanottuna sen tarkoitus on kytkeä laitteet, 

muistit ja prosessorit toisiinsa sekä tarjota käyttäjärajapinta applikaatioille ja termi-

naalikäytölle.  Työpöytäkäyttöön tarkoitetuissa kerneleissä voi olla tuki sadoille jos 

ei tuhansille eri laitekokoonpanoille ja Kerneli voi helposti sisältää 10 miljoonaa ri-

viä koodia. Näissä versioissa toimii esimerkiksi kaikki X86/X64- prosessorit satojen 

eri muistien kanssa. Lisäksi oheislaitteet (esim. muistikortinlukijat, USB-muistit) 

integroituvat helposti vain kytkemällä ja käynnistämällä kone uudelleen.  Pienem-

missä järjestelmissä kuten monissa sulautetuissa järjestelmissä on karsittu kaikki 

muut kokoonpanot ja kernel voi olla kutistunut vain kymmeniintuhansiin riveihin. 

Tässä työssä käytetty Linux kernel on Texasin muokkaama versio kernelistä 2.6.37, 

joka tukee laajalti ARM-prosessoreita, DDR ja DDR2-muisteja sekä erinäisiä oheis-

laitteita. Se antaa hyvän pohjan mobiililaitteiden suunnitteluun ja ohjelmistokehityk-

seen. Kuvassa 11 on havainnollistettuna kernelin tarkoitus yksinkertaisuudessaan.   

 

CPU Muistit Oheislaitteet

Kernel

Applikaatiot

 
 

Kuva 11. Monoliittinen Kernel. 
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3.2. Sulautettu Linux 

 

Virallisesti ei edes ole konseptia ”Embedded Linux”, koska kaikki Linux versiot ovat 

periaatteessa saman Linuxin eri sovellutuksia. Embedded Linux voi vain olla karsittu 

versio kuten edellä jo mainittu. Suosittuja versioita sulautetussa käytössä ovat mm. 

VxWorks ja Ångstrom. Työpöytäkäytössä kaikille tuttuja ovat varmasti Ubuntu ja 

Fedora. Kuitenkin Linux Kernel voi hyvinkin olla esimerkiksi Ubuntussa ja  Ångst-

romissa sama. Näistä VxWorks esimerkiksi pyörii Nasan lähettämässä mars-

luotaimessa Curiosityssä. Ångstrom-pohjainen Arago-project taas on pieniin,  ni-

menomaan Texas Instrumentsin järjestelmiin tähtäävä projekti, joka pyörii varsin 

vaatimattomilla alustoilla ( 32 MB ROM, 64 MB RAM ). 

 

 

3.3. Universal boot looader & U-boot 

 

Sulautettuihin Linux-järjestelmiin liittyy läheisesti UBL  ja U-boot. UBL on binääri-

tiedosto, joka kirjoitetaan käynnistyksessä käytettävän muistin muistiavaruuden al-

kuosoitteeseen. Seuraaviin osoitteisiin tulee U-boot. UBL:n tehtävä ovat käynnistää  

U-boot ja UBL myös alustaa monia prosessorin tärkeimpiä ominaisuuksia. U-boot 

taas lataa Kernelin sekä tiedostojärjestelmän siihen määritetyistä poluista. Nämä po-

lut voivat olla esim. Muistitikku, cd-asema, muistikortti tai verkkolevy. 

UBL  määrää paljon käytettävän laitteen ominaisuuksista. Muun muassa prosesso-

rin kellotaajuus ja muistin kellotaajuus riippuvat UBL-tiedostosta. UBL on myös 

avointa lähdekoodia, mutta sen muokkaaminen on huomattavasti hankalampaa ja 

kriittisempää kuin Linux kernelin muokkaaminen. Väärin ohjelmoitu UBL voi johtaa 

laitteen rikkoontumiseen tai vakaviin toimintahäiriöihin , mutta oikein käytettynä se 

on tehokas työkalu tehonkulutuksen vähentämiseen sulautetuissa järjestelmissä. 

 

 

 

3.4. Verkkotiedostojärjestelmät 

 

Varsinkin prototyyppisuunnittelussa on hyvä, jos Kernel ja tiedostojärjestelmä voi-

daan tuoda suunniteltavaan järjestelmään verkon yli. Tällä vältytään jatkuvalta mas-

samuistien formatoinnilta ja tiedostojärjestelmän purkamisilta. TFTP on protokolla, 

jonka avulla voidaan ladata kernel tai mikä tahansa tiedosto verkon yli tietokoneelta 

ennalta määritellystä polusta.  Erikoista protokollassa on se, että tiedostoa ei välissä 

ladata mihinkään väliaikaiseen muistiin, vaan tiedosto ladataan ja luetaan suoraan 

verkkohakemistosta. 

Koska käyttöjärjestelmä tarvitsee myös tiedostojärjestelmän toimiakseen, on hyvä 

jos se voidaan tuoda laitteeseen verkon yli. NFS-protokolla mahdollistaa tiedostojär-

jestelmän, jota voidaan ajaa verkon yli, ilman että tiedostot fyysisesti ikinä olisi lait-

teen omassa massamuistissa. Network File System myös mahdollistaa tiedostojen 

lennosta muuttamisen tietokoneella, jolloin etäjärjestelmää pystyy muokkaamaan 

tavallisella tekstieditorilla tietokoneen ruudulta ja tulos on välittömästi näkyvä etäjär-

jestelmässä. 

TFTP & NFS antoivat siis hyvän työkalun käyttöjärjestelmän nopeaan muokkauk-

seen, mutta työn loppuvaiheessa jouduttiin tästä luopumaan, koska virransäästämi-

seksi Development kitin Ethernet-portti täytyi ottaa pois käytöstä. Lisäksi WLANin 
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yli edellä mainittuja ei voinut käyttää, koska WLAN-yhteydet initialisodaan vasta 

Kernelin lataamisen jälkeen. Viimeistelyssä käytettiin massamuistia eli SD-korttia, 

joka partitioitiin Boot-osaksi sekä filesystem-osioksi. Tiedostojärjestelmänä oli ext2 

ja se tallennettiin muistikortin fat32-alustetulle osiolle. 

 

3.5. Moduulit 

 

Osan Linux-käyttöjärjestelmän ominaisuuksista voi kääntää ja asentaa moduuleina. 

Moduulit on pääkernelistä erillisiä osia jotka asennetaan kerneliin vasta itse boottaa-

misen jälkeen. Moduulien tarkoituksena on olla eräänlainen yksityinen, erillinen 

komponentti kernelissä, jota pystyy muokkaamaan mielin määrin, ilman että muu 

kernel häiriintyisi tästä. Lisäksi koska moduulit asennetaan vasta boottaamissen jäl-

keen, voidaan ne myös tarvittaessa sammuttaa ja poistaa kesken kaiken tai käynnis-

tää uudelleen. Tällä voidaan taas säästää virtaa jonkin verran ja pidentää mobiililait-

teen akunkestoa. Esimerkiksi tässä työssä WL1271L-piirin toimintaan liittyvä mo-

duuli Combat-wireless asennettiin kerneliin moduulina. Kuvassa 12 on ympyröitynä 

käytetyn Linuxin moduuleina asennetut osat. 

 

 
Kuva 12. Linux-moduulit. [4] 

 

 

3.6. Android 

 

Viimeisen parin vuoden ajan mobiilialan kuuma peruna on ollut Android-

käyttöjärjestelmä. Android on räjähtävän nopesti levinnyt open source-

käyttöjärjestelmä , jota käytetään sadoissa eri kännyköissä ja tableteissa ympäri maa-

ilman. Google on Androidilla luonut suuren ekosysteemin, johon käyttäjien on help-

po luoda sovelluksia ja suunnittelijoiden suhteellisen helppo tehdä mobiilialustoja. 

Kuitenkin itse Android-versiot on Googlen omissa käsissä ja tämä rajoittaa jonkin 

verran uusien tuotteiden ominaisuuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä on  Android 4.0 

Ice Cream Sandwich, johon saatiin vasta vuonna 2012 BLE-tuki. 

Syy miksi Android voidaan laittaa otsikon ” Embedded Linux” alle, on se, että  

Android pohjautuu suurelta osin Linux Kerneliin. Kernel on suurelta osin sama ja 

myös Android versioiden tekniset ominaisuudet perustuvat kyseiseen versioon liitty-
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vään Linux Kerneliin. Taulukossa 1 ilmestyneihin Android versioihin liittyvät Linux 

Kernelit. 

 

Taulukko 1. Android-versiot [6] 

 

 
 

Huomattavaa taulukossa on, että kaikki rautatason kehitykset on käytännössä saavu-

tusta edistyneestä Linux kernelistä, mutta suurimmat edistykset ovat tapahtuneet ap-

plikaatio- ja käytettävyystasolla. Google haluaakin pitää laiteprofiilit omassa hallin-

nassaan julkistamalla uusimman Androidin lähdekoodit aina julkistamishetkellä ja 

Android-laitteiden valmistajat voivat keskittyä sovellusten, ulkonäön ja muun kehit-

tämiseen. Kuvassa 13 on havainnollistettuna Androidin rakenne yksinkertaistettuna. 

Suurin osa Androidin kehittäjistä työskentelee kuvan ylimmän kerroksen parissa. 

 

 
 

Kuva 13. Androidin rakenne. [7] 

 

Kuten jo edellä on mainittu, Android ei anna elektroniikkasuunnittelijalle liikaa va-

pauksia, koska rautatason ominaisuudet on jo suurelta osin  ennalta määrätty Linux 

Kernelissä. Tämän vuoksi itse Linux toimii hyvänä testijärjestelmänä prototyyppi-

valmistuksessa ja Linux SDK:n Linux Kernel on hyvin helposti itse muokattavissa. 

Kappaleessa viisi on kerrottu, kuinka käyttöjärjestelmää täytyi muokata ja mitä sille 

vielä voitaisiin tehdä, jotta se olisi sopiva käytettäväksi Polarin tuotteissa. 

  

 

 

Android distribution Linux Kernel Suurimmat muutokset Muuta huomiotavaa

1.0 WLAN & BT Julkaistiin 9/2008

1.5 Cupcake 2.6.27 MPEG-4-tuki, A2DP

1.6 Donut 2.6.29 CDMA-tuki

2.0 Eclair 2.6.29 BT 2.1

2.2 Froyo 2.6.32 Flash-tuki, Wi-Fi hotspot Viimeisin versio joka on portattu AM1808:lle

2.3 Gingerbread 2.6.35 Kehittynyt virranhallinta, NFC

3.0 Honeycomp 2.6.36 Tuki useamman ytimen prosessoreille

4.0 Ice Cream Sandwich 3.0.1 Käytettävyysparannuksia Julkaistiin 10/2011
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4. BLUETOOTH SMART  

Bluetooth Smart eli BLE tai Bluetooth Low Energy on uuden sukupolven Bluetooth-

tekniikkaa. Sen tavoitteena on tehdä bluetooth-linkistä vähemmän virtaa kuluttava ja 

näin ollen pidentää mobiililaitteiden akun kestoa.  Erityisesti BLE toimii langatto-

missa antureissa, joissa halutaan pitkää patterin tai akun  kestoaikaa.  Taulukossa 2 

on eriteltynä Bluetooth 2.1 class 2 ja BLE:n suurimmat erot käyttäjän näkökulmasta. 

 

Taulukko 2. Bluetoothien eroavaisuudet 

 
Bluetooth 2.1 vs Bluetooth Smart 

 Bluetooth 2.1 Bluetooth Smart 

standardointi Bluetooth SIG Bluetooth SIG 

Verkkostandardi IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.1 

Verkkotyyppi WPAN WPAN 

Etäisyys ~30 m ~50 m 

Taajuus 2,4-2,4835 GHz 2,4-2,4835 GHz 

Bittivirta 1-3 Mbit/s ~200 kbit/s 

Asettumisaika < 6 s < 3 ms 

Virrankulutus 1 (referenssiluku) 0,01-0,5 

 

 

4.1. Ominaisuudet 

 

Bluetooth Smart tuo muutamia  uudistuksia bluetooth-teknologiaan. 

 

  4.1.1. Radiolinkki 

 

Bluetooth-linkin tiedonsiirron voidaan sanoa noudattavan kuuluisaa OSI-mallia. 

OSI-mallissa linkki jaetaan seitsemään osaan, josta ensimmäinen on fyysinen kerros. 

Rautatason radioyhteyden toteutus kuuluu OSI-mallin fyysiseen kerrokseen. 

BLE-radioyhteys oli alunperin määritelty usean eri instituutin toimesta., mutta lo-

pullisen standardoinnin teki bluetooth SIG. Bluetooth SIG määrittelee BLE-

radiolinkin käyttävän ISR-taajuutta 2400- 2483,5 MHz ja data on klassisen bluetoot-

hin tapaan GFSK-moduloitua. Taajuuskaistan on oltava vähintään 500 kHz resoluu-

tiokaistana 100 kHz. Käytetty taajuusalue on oltava välillä 2,4 GHz – 2,4835 GHz. 

Lisäksi käytettyjen kanavien määrä yhteensä 40, joista 3 on advertising-kanavia ja 

keskustaajuudet ovat 2402 + k * 2 MHz, missä k = 0-39. Taulukossa 3 on eriteltynä 

BLE kanavat.  
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Taulukko 3. BLE kanavat [8] 

 

 
 

Tässä erona klassiseen bluetoothiin on , että se käyttää yhteensä 79 kanavaa, joita ei 

ole eritelty data ja advertising-kanaviksi. Data ja advertise-kanavat on sekaisin koko 

taajuusalueessa ja esimerkiksi advertise-tilaan menevä laite haistelee vapaita taajuuk-

sia, joita voisi käyttää mainostamiseen. Taulukossa 2 esitetty BLE:n asettumisaika 

onkin paljon pienempi kuin klassisen bluetoothin, koska laitteilla ei mene aikaa va-

paiden kanavien etsimiseen.[8] 

 

4.1.2. Verkkotopologia 

 

Alkuperäisenkin bluetoothin verkkotopologia on suhteellisen edistynyt ja sen kehi-

tykseen on käytetty paljon aikaa. Sen perusteena on kuitenkin ollut, että yksi laite on 

master, ja muut ovat slave-tilassa. Siinä master lähettää slave-tilassa olevalle dataa 

tai toisinpäin, jolloin slave kysyy masterilta saako dataa lähettää. BLE tuo pieniä 

muutoksia tähän, koska siinä Piconetin roolit voidaan vaihtaa lennosta ja lisäksi blue-

tooth-laitteet itsessään voivat olla useammissa erilaisissa perustoimintatiloissa yhtä-

aikaa. LE toimintatilat ovat Standby, advertising, scanning, initiating ja connection. 

Advertising on toimintatila, jossa laite mainostaa itseään omilla advertising-

kanavilla. Mainostavan laitteen voi kytkeä pariksi laite, joka on scanning-tilassa. 

Tällöin scanning-tilassa olleesta tulee piconetin master ja molemmat laitteen ovat 

connection-tilassa. Itse piconet luodaan jollekin muulle kuin advertising-kanavalle. 

BLE tukee yhteensä kolmea eri advertising-kanavaa kun klassinen bluetooth tukee 

advertising-tilaa kaikilla 79 kanavallaan.  Initiating-tilassa laite kuuntelee adver-

tising-kanavia ja havaitsee jos niissä lähetetään skannattavia tapahtumia. Tämän jäl-

keen se voi mennä scanning-tilaan ja valita jonkun mainostavan laitteen laiteparik-

seen. Viimeinen toimintatiloista on standby, jossa laite ei lähetä eikä vastaanota mi-

tään dataa. 

BLE tuo bluetooth-teknologiaan uuden verkkotopologian. Koska taajuudet jokai-

selle BLE-kanavalle on omat, voi bluetooth-laite toimia verkossa useassa eri roolissa. 

Lisäksi käytössä voi olla useita advertise-kanavia yhtä aikaa ja advertise-kanavat 

ovat ennalta määrätyt kolme kanavaa.  Kuvassa  15 on esiteltynä verkkotopologian 

periaatekuva. Siinä A on Master-roolissa B:lle ja C:lle. Lisäksi tavalliseen bluetoot-
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hiin verrattuna molemmilla on oma fyysinen kanavansa kun klassinen bluetooth ja-

kaisi saman fyysisen kanavan. G ja F ovat tavallinen piconet, jossa F on master-

roolissa ja G slave-roolissa. D on advertising tilassa eli odottaa piconetin luomista.  C 

on slave-roolista huolimatta advertise-tilassa toisella kanavalla kuin olemassa oleva 

piconet ja E on scanning-tilassa eli skannaa laitteita jotka,ovat advertise-tilassa. H on 

advertise-tilassa ja I ja J ovat scanning-tilassa. H, I ja J toimivat kaikki samalla kana-

valla eivätkä häiritse muiden verkkojen toimintaa mitenkään. 

 

 
Kuva 15. LE topologia.[8] 

 

Taulukossa 4 on eriteltynä BLE-laitteiden eri rooleja suhteessa master ja slave-tilaan. 

Tässä suurimpia eroja klassiseen bluetoothiin on, että slave-roolissa oleva laite saa 

myös olla scanning-tilassa, jolloin verkon tilan sen salliessa, slave alkaakin koko 

piconetin masteriksi ja vanha master vaihtaa slave-tilaan, Advertising-tilassa oleva 

laite, jonka kanssa scanning-tilassa oleva slave loi uuden piconetin, menee slave- 

tilaan uuden masteruin kanssa.  

Polar BLE sykemittari on aina Standby-tilassa mikäli se ei ole kytkettynä lähetin-

vyöhön tai muuten vastaanota sykeinformaatiota. Kun laite kytketään ja vastaanottaa 

sykeinformaatiota, se menee samaan aikaan advertise-tilaan ja lisäksi alkaa lähettä-

mään oikeilla kanavilla sykeinformaatiota. Laite voidaan siis kytkeä jonkin toisen 

laitteen  kanssa laitepariksi, minkä jälkeen se lopettaa mainostamisen, tai laitetta voi-

daan kuunnella kuuntelemalla kanavaa 27 ja katsomalla mitä datapaketteja sykemit-

tari lähettää. Tätä seikkaa myös hyödynnettiin tässä työssä käytetyn laitteen kanssa. 

Laite asetettiin kuuntelemaan kanavaa 27 ja HCIdump Linux HCI packet snifferillä 

katsottiin mitä kanavassa liikkuu. Tällöin sykedatan vastaanotto onnistui, ilman että 

laitteeseen tehtiin oikeaa yhteyttä.[8] 
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Taulukko 4. LE toimintatila suhteessa Master ja Slave-rooleihin[8] 

 

 
 

   

 

4.1.3. Turvallisuus 

 

BLE käyttää linkkitasolla 128-bittistä AES-salausta salaamaan datan muilta kuin 

piconetin jäseniltä. Salauksessa master lähettää jokaiselle piconetin jäsenelle sa-

lausavaimen, jota käytetään salaukseen ja salauksen purkuun. AES-salaus on yksi 

eniten käytetyistä salausmekanismeista langattomassa maailmassa, koska sen pur-

kuun ei tarvita suuria prosessoritehoja tai paljon muistia, mutta joka kuitenkin on 

käytännössä murtumaton ilman valtavia laskentapalvelimia.[8] 

 

4.2. Tulevaisuus ja kilpailijat 

 

Bluetooth Low Energy-standardin saaminen tähän vaiheeseen, että laitteita on ryh-

dytty markkinoimaan, on kestänyt 11 vuotta. Ensimmäiset ideat BLE-tekniikasta on 

esitelty Nokian toimesta jo vuonna 2001 ja nyt vuonna 2012 laitteet vihdoin tulevat 

markkinoille. BLE:n lisäksi rinnalla on kehitetty myös kahta muuta vähävirtaista 

langatonta yhteyttä lähietäisyyksiin. [8] [9] 

 

4.2.1. Near field communication  

 

NFC eli Near field Communications on 13,56 MHz taajuudella toimiva radioyhteys. 

NFC:n etuna on automaattinen paritus ja todella lyhyt kantama, joka mahdollistaa 

sen käytön esimerkiksi elektronisena lompakkona tai tunnistusmekanismina. NFC ei 

tue kuin yhtä master-slave-paria ja on muutenkin protokollatasolla paljon yksinker-

taisempi kuin bluetooth. Salaus on kuitenkin vahva ja siksi erilaiset maksuteknologi-

at ovat laitevalmistajien haaveissa toteutettuna NFC-tekniikalla. 

Tällä hetkellä julkaistuissa mobiililaitteissa on trendinä integroida molemmat tek-

nologiat, BLE ja NFC, mutta aika näyttää, saako NFC suosiota sovelluskehittäjien 

joukossa ja saako kehitetyt sovellukset yleisön suosiota. Minun mielipiteeni mukaan 

NFC tulee olemaan suosittu teknologia, mutta sen käyttötarkoitukset ovat täysin eri-

laiset kuin BLE:n. Kuvassa 16 viralliseksi NFC-logoksi ehdotettu merkki, joka tulisi 

kiinnittää yhteensopiviin laitteisiin mikäli standardi yleistyy. [11] 
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Kuva 16. NFC-logo. [9] 

 

4.2.2. ANT  

 

Edellisten lisäksi markkinoilla on yksi standardi, jota käytetään paljon sykemittareis-

sa ja terveystuotteissa. ANT on esimerkiksi Suunnon käyttämä teknologia, joka tar-

joaa suuremman kaistan samalla virrankulutuksella kuin BLE. Sen maksimikantama 

on lähettimistä riippuen maksimissaan 50 metriä. Protokollatasolla ANT on yhtä mo-

nimutkainen kuin Bluetooth ja vaikka ANT ei tarjoa kuin 8 yhtäaikaista kanavaa 

BLE:n 37 sijaan, voi kanavien jakamisella ANT-verkossa olla jopa 2^32 laitetta yhtä 

aikaa. ANT-verkossa laite voi toimia BLE:n tavoin Master-tilassa tai Slave-tilassa. 

Lisäksi ANT-tukee hieman monimutkaisempia verkkotopologioita kuin BLE. 

ANT on aika vähän käytetty teknologia kännyköissä, mutta sille on oma käyttäjä-

kuntansa laitteissa, joissa apulaitteen ja isäntälaitteen valmistaja on sama, ja apulait-

teen ei tarvitse tukea kymmeniä eri isäntälaitteita. Muun muassa Suunto käyttää 

ANT-teknologiaa uuden sukupolven  sukelluskelloissaan ja sykemittareissaan. Tule-

vaisuudessa ANT voi kuitenkin jäädä BLE:n varjoon koska BLE on helppo integroi-

da uusiin laitteisiin vaihtamalla Bluetoothia käyttämä piiri BLE-yhteensopivaksi ja 

muokkaamalla koodia. Koska esimerkiksi kännyköihin Bluetooth täytyy kuitenkin 

integroida, samalla vaivalla saadaan myös Bluetooth Smart. 
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5. LAITTEISTON KOKOAMINEN 

 
Laitteiston kasaaminen aloitettiin TMDXEVM1808 evaluointikitin käyttöönotosta ja 

siihen tutustumisesta. Laitteen toiminta tulikin tutuksi 1.5 kuukauden aikana ennen 

kuin loput tarvittavat osat oli asennettavissa. Laitteen käyttöönotossa ongelmiksi 

tulivat SD-kortilta laitteen käynnistäminen, muutama bugi linux-kehitysympäristössä 

ja ensimmäinen viallinen kortti, jonka ethernet-porttia yritettiin turhaan elvyttää 

viikkokausia. Kuvassa 17 on esiteltynä pelkkä evaluointikitti käynnistettynä. Lait-

teessa pyörii sen mukana tullut Linux ja näytössä näkyy Texasin tekemä graafinen 

käyttöliittymä, josta löytyy mm. nettiselain ja laskin. Itse suunnittelussa HTML5-

kielellä kirjoitettua käyttöliittymää ei oikein voinut hyödyntää vaan testaus ja käyttö 

hoidettiin tekstipohjaisesti. 

 

 
 

Kuva 17. Evaluointikitti käynnistettynä. 

 

Seuraavaksi täytyi yhdistää Muratan RF-moduuli ja AM1808-evalointikitti. Tähän 

tarkoitukseen hankittiin Yhdysvalloista CreateNewStuff.comista sovitelevyt evalu-

ointikitin liitäntäpaikkoihin. Kuvassa 17 vasemmalla keskellä ja oikeassa alakulmas-

sa oleviin liittimiin J30 ja J15 laitetut sovitepalat antoivat mahdollisuuden päästä 

käsiksi yhdistämisessä tarvittaviin pinneihin ilman erillistä piirilevyä. Ainoa haitta-

puoli tässä oli, että lattakaapeleista tuli hyvinkin pitkät ja myöhemmin huomattiin 

SDIO-väylän nopeuden kärsivän tästä hyvin paljon. Kuvassa 18 sovitelevy. 
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Kuva 18. Sovitelevy. 

 

Johtoliitännät sovitelevyjen ja evaluointikortin kanssa toteutettiin lattakaapelilla ja 

sovitelevyihin johdot liitettin Molex-liittimillä. Lopuksi johtojen päälle laitettiin ku-

tistesukkaa oikosulkujen välttämiseksi. Itse RF-moduulissa oli valmiit paikat 16-

johtoiselle MCP-liittimelle. 

 

 

5.1. Käyttöjännitteen regulointi. 

 

Muratan RF-moduuli vaatii kolme eri käyttöjännitettä toimiakseen oikein. 1.8 V, 3.3 

V ja Vbat 2.7-5.5 V. Koska haluttiin systeemin olevan jokseenkin itsenäinen ja halut-

tiin välttyä useiden virtalähteiden kytkemiseltä, tehtiin RF-moduulille oma regulaat-

tori, joka reguloi kyseiset jännitteet prosessorikortin 5 V:n käyttöjännitteestä ja myö-

hemmin omasta virtalähteestä. Kuvassa 19 on Eaglellä piirretty piirin piirikaavio ja 

kuvassa 20 valmis regulointipiiri kytkettynä. 

 
 

Kuva 19. Regulaattoripiirin piirikaavio. 
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Kuva 20. Regulaattoripiiri kytkettynä. 

 

5.2. Antenni 

 

Antenniksi valittiin 2.4 GHz wlan-antenni SP-elektroniikalta. Antennilla oli vahvis-

tusta 5 dBi:tä ja antenni kytkettiin käänteisen polariteetin SMA-liittimeen. Antenni 

sijoitettiin parin metrin korkeuteen seinälle mahdollisimman hyvän yhteyden toteut-

tamiseksi. [14] 

 

5.3. Virtalähde 

 

Prosessorikortin viiden voltin virtalähteenä käytettiin laitteen mukana tullutta hakku-

rivirtalähdettä. RF-moduulin viiden voltin virtalähteenä taas käytettiin AGILENT 

E3631A triple-output DC-virtalähdettä, joka siis reguloitiin 3.3 sekä 1.8 volttiin. Li-

säksi alkuperäinen 5 volttia kytkettiin simuloimaan jännitettä Vbat. Alkuperäisten 

Muratan dokumenttien mukaan kortti ei olisi tarvinnut 3.3 voltin jännitettä laisin-

kaan, koska laite toimii 1.8 voltin IO-jännitteellä. Kuitenkin testausvaiheessa huo-

mattiin, että moduuli ei käynnisty oikein ilman 3.3 voltin jännitettä, joten sekin täytyi 

kortille saada. 

 

5.4. Koko laitteisto 

 

Koko laitteiston kasaaminen oli paljon aikaa vievä prosessi. Lattakaapeliliitännät oli 

tehtävä huolellisesti ja kytkettävä tarkoin että laitteistoa ei rikottu. UART-liitännät 

oli hankalat piirikaaviotasolla, koska piirikaaviot Muratan moduulille oli jokseenkin 

epämääräiset. Moduulin liitäntäpinnit täytyikin osittain käsin tutkia, mikä on mikä-

kin. Kuvassa 21 on koko laitteisto koottuna. Kuvan alalaidassa oleva kytkin toimittaa 

virkaa ulkoiselle resetille, vaikkakin myös prosessorikortilta vedettiin Master_reset  

moduulille. 

Prosessorikorttiin tulevia paksumpia johtoja on ylhäällä vasemmalla debug-

sarjaporttiliitäntä, joka kytkettiin tietokoneen sarjaporttiin null modem kaapelilla. 

Oikealla ylhäällä ulkoinen näppäimistö USB-liitännässä, keskellä ethernet-liitäntä, 
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jonka yli tapahtui edellämainittu TFTP-boot ja verkkotiedostojärjestelmän käyttö. 

Alhaalla oikealla on DC-virtaliitin ja alhaalla vasemmalla SOM-M1-moduulin vir-

rankulutusta mittaavan piirin lisäkortti, joka tarvittiin mittausdatan saamiseksi usb-

väylän kautta tietokoneelle. 

 

 
 

Kuva 21. Koko laitteisto kytkettynä. 
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6.  KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN MUOKKAUS JA OPTIMOINTI 

Linux-käyttöjärjestelmän voidaan ajatella koostuvan kahdesta osasta. Linux-

kernelistä ja tiedostojärjestelmästä. Suurin osa tarvituista muokkauksista tehtiin Li-

nux-kernelissä ja tiedostojärjestelmää muokattiin lähinnä scriptien ja joidenkin ase-

tuksien osalta. Linux Kernelin muokkaus tapahtui lähdekoodia muokkaamalla ja uu-

delleenkääntämällä. Linux Source-koodi oli PSP  03.21.00.04 joka sisälsi Texasin 

muokkaaman version Linux Kernelistä 2.6.37. Mitään kunnon dokumentaatiota itse 

kernelistä ei ole olemassa vaan muokkaus tapahtui enemmän tai vähemmän yritys ja 

erehdys-taktiikalla.  

 

6.1. Radioyhteydet 

6.1.1. Wireless local area network 

Ensimmäinen toteutettava asia kytkentöjen jälkeen oli toimiva WLAN-yhteys. RF-

moduulin WLAN käyttää tiedonsiirtoväylänä SDIO-väylää. SDIO-väylässä on 4 da-

ta-linjaa, kellolinja sekä command-linja. Liitteessä 10 Muratan testilevyltä löytyvä 

liitin, jossa linjat eriteltynä. VDD-SDIO linja käytettäisiin jos vastakappaleelle halut-

taisiin viedä IO-jännite esimerkiksi referenssijännitteeksi. Tätä ei kuitenkaan tässä 

tapauksessa tarvittu. 

Kun aluksi WLAN-yhteyttä yritettiin käynnistää, WL1271L-piirin ja prosessorin 

välinen tiedonsiirto ei toiminut. Debuggaus osoitti, että tiedonsiirtoon käytettävä kel-

losignaali oli liian nopea ja data korruptoitui. 25 MHz:n kellolla 15 cm pitkä latta-

kaapeliyhteys särki pulssimuodon tunnistamattomaksi. Lisäksi SDIO_CLK-väylässä 

näkyi koko ajan 446 kHz:n kello, jonka tarkoitus oli toimia vain MMC-kortin kel-

losignaalina. SDIO-väylät oli siis vähintäänkin sekaisin. 

Korjauksena tähän ongelmaan, täytyi MMC-kello poistaa SDIO-väylältä ja lisäksi 

pienentää SDIO-kellon kellotaajuutta. Tämä olikin työn vaativin osuus ja yhteensä 

tähän ongelmaan kului aikaa yli kuukausi. Loppujen lopuksi löytyi ratkaisu kun Li-

nux Kernelistä tiedostosta Drivers/mmc/core/sdio.c muokkaamalla sai molemmat 

korjattua.  WLAN-yhteys alkoi toimimaan oikein vasta 5 MHz:n SDIO-väylän kello-

taajuudella ja yhteyden nopeudeksi tällä taajuudella saatiin 2,38 Mb/s. Kuvassa 22 on 

kuvakaappaus evaluointikitin nettiselaimella toteutetusta nopeustestistä. Useammat 

nopeustestit osoittivat, että tämä arvo on hyvin lähellä WLAN-yhteyden nopeutta ja 

WLAN-tukiasemasta lähtevä verkkoyhteys ei rajoittanut testien arvoa. 
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Kuva 22. WLAN-yhteyden kautta tehty nopeustesti. 

 

 

6.1.2. Bluetooth ja Bluetooth smart 

 

 

Bluetooth-yhteys Muratan RF-moduulilla käyttää tiedonsiirtoon UART-väylää. 

UART-väylässä on neljä linjaa, joista kaksi on oikeita datalinjoja ja kaksi on flow 

control-linjoja. Linjat kytkettiin ristiin prosessorin linjojen kanssa kuvan 23 mukai-

sesti. Liitteessä 11 on esitetty testilevyn UART-liitin, josta kaksi ylimmäistä linjaa 

jätettiin kellumaan. 

 

HCI_TX

HCI_RX

HCI_RTS

HCI_CTS

UART1_RTS

UART1_CTS

UART1_RXD

UART1TXD

WL1271L AM1808

 
 

Kuva 23.UART-linjojen yhdistys. 

 

 

Koetinkiveksi UART-linjassa koitui jälleen kellotaajuus. Bluetooth-yhteys initia-

lisoidaan Linuxissa HCIATTACH-komennolla. HCIATTACH liittää UART-väylän 

laitteen ja initialisoi sen. WL1271L-piiri lähettää HCIATTACH-käskyn jälkeen tie-

don Linux-hakemistopolusta , josta hakea konfiguraatiotiedosto,jossa määritellään 

UART baudinopeus ja muut tärkeät parametrit. Tämä konfiguraatiotiedosto on Texa-

sin toimittama ja siihen ei ole olemassa lähdekoodia avoimessa jakelussa. Li-

nuxSDK:n sisältämä konfiguraatiotiedosto alusti UARTin baudinopeudella 3 Mb/s ja 

se oli lattakaapeliyhteydelle aivan liikaa. Mikäli tiedonsiirto olisi synkronoituna jo-
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honkin ulkoiseen kelloon, ei näinkään pienestä kellotaajuudesta tulisi ongelmia, mut-

ta koska baudinopeus on ja pysyy ennalta sovitussa arvossa, datan vastaanotto voi 

helposti korruptoitua. 

Texasilta pyydettäessä kuitenkin saatiin uusi konfiguraatiotiedosto, joka alusti bau-

dinopeuden nopeuteen 115200 kb/s. Tällä nopeudella bluetooth-yhteys toimii jok-

seenkin hyvin lukuun ottamatta hetkittäisiä katkoksia. Ja nopeus on kuitenkin var-

masti riittävä Polarin sykesensorin lähettämälle datalle, joka on  muutamia tuhansia 

bittejä sekunnissa. 

 

6.2. Virransäästö 

6.2.1. AM1808-prosessorin virransäästöominaisuuksia 

AM1808-prosessori tukee useita eri virransäästöominaisuuksia. Suurella mittakaaval-

la normaalikäytön virrankäyttöä voi vähentää karsimalla prosessorin ominaisuuksia. 

Lisäksi prosessorin sekä datalinjojen kellotaajuuksia laskemalla saadaan huomattavia 

eroja alkuperäiseen virrankulutukseen verrattuna. Polarin lopputuotteen kannalta 

tärkeintä olisi saada laite niin sanottuun kellotilaan. Kellotilassa ranneyksikkö toimii 

tavallisena rannekellona, jolloin  virrankulutus olisi teoriassa mahdollista saada muu-

tamiin  mikroampeereihin. Prosessorin virrankulutuksen tutkiminen rajoitettiinkin  

pitkälti tähän seikkaan. 

AM1808-prosessori tukee RTC-only-tilaa. RTC-only-tilassa vain 32,768 kHz:n 

kello on päällä ja se toimittaa prosessorille jatkuvan aikadatan määrittämiseen tarvit-

tavan kellon. RTC-only-tila on mahdollinen, koska RTC-moduulilla on oma virtaläh-

teensä eristettynä muusta systeemistä. Kuvassa 24 on piirrettynä  RTC-moduuli ja 

siihen liittyvät osat. 

 

Kuva 24. RTC-moduuli, jossa virtalähde eriteltynä katkoviivalla. [1] 
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Jotta prosessorin saisi RTC-only-tilaan, täytyisi muut virtalähteet sammuttaa ja RTC-

virtalähde jättää päälle. Tähän ei ole olemassa ohjelmistopohjaista ratkaisua vaan se 

täytyisi toteuttaa fyysisellä kytkennällä. Tämän tehtäessä täytyisi ottaa huomioon, 

että vain RTC-rekisterin arvot säilyisi tallessa. Muiden rekisterien arvot täytyisi esi-

merkiksi tallentaa johonkin ja RTC-tilasta palautuessa uudelleeniniatilisoida entisiin 

arvoihinsa. Lisäksi ainakin keskeytysvektorit ja välimuistit täytyisi uudelleeninitia-

lisioida. 

RTC-only-tila on haastava toteuttaa ja on hyvin prosessorikohtainen virransäästöti-

la. Linux ei tue näin syvää virransäästötilaa ja työssä jouduttiinkin vain toteamaan 

tämän tilan teoreettinen mahdollisuus. Asiasta kysyttäessä Texas Instrumentsin edus-

taja sanoi, että jotkin yritykset sen ovat tehneet ja käyttävät tälläkin hetkellä, mutta 

lähdekoodeja ei varmasti saa mistään. Jos koko käyttöjärjestelmä kuitenkin tehtäisiin 

aivan alusta asti RTOS-tyyppisenä, olisi RTC-only mahdollinen sillä toteuttaa ja vir-

rankulutus kellotilassa olisi vain luokkaa 20 uA + näytön virrankulutus.  

 

6.2.2. Linuxilla toteutettu virransäästö. 

Linux-käyttöjärjestelmän virransäästöominaisuudet ovat edistykselliset. Linux tukee 

useiden prosessorien lepotiloja, valmiustiloja sekä monia kehittyneitä jännitteen ja 

kellotaajuuksien säätömahdollisuuksia. Tässä työssä käytetyn AM1808-prosessorin 

osalta Linux tukee syvimpänä virransäästötilana Deep sleep-tilaa. Deep sleep-tila on 

muuten samanlainen kuin RTC-only-tila, mutta  muistien ja rekisterien tila säilyy. 

Kaikki kellot on kuitenkin sammutettuna ja aktiivista tehonkulutusta prosessorissa ei 

ole. Kuitenkin koska rekisterien ja muistien käyttöjännitettä ei katkaista, kuluttaa ne 

hieman staattista virtaa ja kappaleessa 7 kerrotaan, kuinka paljon tehoa koko proses-

sori ja systeemi tällöin kuluttaa. 

Muita Linuxilla toteutettuja tehonkulutusta laskevia keinoja oli, että Linux konfigu-

raatiosta asetettiin prosessori Powersave-tilaan. Tällä toiminnolla saadaan prosesso-

rin kellotaajuus lukittua sen alimpaan mahdolliseen arvoon eli tässä tapauksessa 300 

Megahertsiin. Kummallista tässä asiassa oli, että jo UBL asettaa prosessorin kellotaa-

juuden 300 Megahertsiin ja aina kun sen tarkistaa, taajuus myös on 300 MHz. Kui-

tenkin asettamalla CPUFreq governor arvoon Powersave, saatiin tehonkulutusta las-

kettua noin 100 mW. Kuvassa 25 on kuvakaappaus Xconfig konfigurointityökalusta 

jossa CPUFreq governor  userspace vielä valittuna. 
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Kuva 25. Kuvakaappaus Xconfig-työkalusta. 

Loput Linuxilla toteutetut virransäästötoimet liittyvät myös konfiguraatiotiedoston 

muokkaamiseen. Pelkällä konfiguraation muokkauksella saadaan poistettua niin sa-

notut turhat komponentit käytöstä. Koska QT-pohjainen Xconfig tarjoaa mahdolli-

suuden muokata konfiguraatiota graafisesti, tarvitsi vain ottaa rastit pois kohdista 

joita tiesi ettei tarvitse. Näitä oli muun muassa USB:t, SATA, äänikortti, Ethernet ja 

HID-laitteet. Lisäksi jostain syystä CD-rom ajurin poistaminen laski tehonkulutusta 

kymmenen milliwattia vaikka CD-asemaa ei laitteesta missään tapauksessa löydy-

kään ja käynnistäessä bootlog sen myös aina mainitsee. Liitteessä 1 kuvakaappaus 

Xconfig-työkalusta ja sen tärkeimmistä valikoista. 

 

 

 

6.2.3. SOM-M1-moduulin virrankulutuksen ongelma 

Logic PD:n rakentaman moduulin SOM-M1 pullonkaulaksi virrankulutuksen kannal-

ta osoittautuu sen käyttämä regulaattoripiiri. Kuvassa 26 oleva  TPS90572-piirin pe-

riaatekuvaaja osoittaa että  moduulin käyttämä ragulaattoripiiri sisältää yhteensä 6 eri 

virtalähdettä. 3 DC/DC-muunninta jotka reguloi viidestä voltista 3,3, 1,8, 1,2 volttiin. 

2 LDO-regulaattoria 1,8 ja 1,2 volttiin. Lisäksi WLED boost, joka toimii näytön 

taustavalon driverina. Kun laite on normaalissa käyttötilassa kaikki regulaattoripiirin 

osat ovat toiminnassa. Suurilla DC/DC-muuntimilla on haluttu mahdollistaa nopei-

den muistien ja SATA:n käyttö ja niitä ei tässä työssä tarvittu. Nyt normaalikäytössä 

näiden muuntimien hukkateho näkyy suuresti kappaleessa 7 esitetyissä arvoissa koko 

moduulin tehonkulutukselle. SOM: 5V_IN (SOM total) kasvaakin suhteettoman suu-

reksi verrattuna sen osatekijöihin juuri DC/DC-muuntimien häviöiden takia. Tar-

kemmin piirin toimintaa selvittää lohkokaavio liitteessä 2.  
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Kuva 26. SOM-M1 TPS90572 Regulaattoripiiri. [5] 

 

Mikäli regulointi olisi tehty vaatimattomammin, olisi tarvittu vain yksi DC/DC-

muunnin. Kuvassa 27 on eräs Texasin referenssipiiri käyttöjännitteiden generointiin, 

jossa vain yksi DC/DC-muunnin. Tästä kuitenkin puuttuu taustavalodriveri, joka 

arvatenkin on pakollinen jokaisessa laitekonfiguraatiossa. 

 

Kuva 27. Regulaattoripiiri TPS650006. [12] 
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7. TESTAUS JA TULOKSET 

 

Järjestelmän testauksessa keskityttiin prosessorin virrankulutukseen, RF-moduulin 

virrankulutukseen sekä koko systeemin virrankulutukseen eri toimintamoodeissa. 

Prosessorin virrankulutuksen mittaus tapahtui SOM-M1-moduuliin integroidulla 

virrankulutusta mittaavalla piirillä, ja RF-moduulin virrankulutusta mitattiin suoraan 

5 voltin virtalähteestä siten, että sen antama virta keskiarvoistettiin LabView-

ohjelmalla. Tätä varten virtalähde kytkettiin tietokoneeseen USB-GBIP-adapterilla. 

Koska SOM-M1-moduulissa on useita eri käyttöjännitteitä, ei ole mielekästä il-

moittaa virrankulutusta vaan ilmoitettuna on eri käyttöjännitteiden ottama kokonais-

teho. Myös Wattson-ohjelma tukee molempia mittaustapoja, mutta tehonkulutuksen 

ilmoittaminen on mielestäni havainnollisempaa.  RF-moduulille ilmoittettuna on mo-

duulin ottama teho laskettuna kaavalla P = U*Iave, jossa U = 5 V ja Iave on LabView-

ohjelman ilmoittama keskimääräinen virta. 

 

7.1. Prosessorin tehonkulutus. 

SOM-M1-moduulin virrankulutus koostuu koko moduulin eri osien summasta. Suu-

rimpia tehonkulutuksen lisääjiä prosessorin lisäksi ovat SATA ja Ethernet. Näistä 

SATAn saa poistettua käytöstä Linux-konfiguraatiolla, mutta Ethernet PHY jää pääl-

le, koska alkuperäinen UBL käynnistää sen. Tämänkin saisi vielä pois, mutta se vaa 

tisi UBL lähdekoodin muokkausta, joka voi olla vaarallista. 

Liitteessä 3 on kuvakaappaus, jossa näkyy moduulin tehonkulutus kun laite ja Li-

nux on oletusasetuksilla. Prosessorin kellotaajuus on 300 MHz ja kyseessä on TFTP-

boot. Suurin huomion aihe kuvaajassa on vihreä SOM 3.3 voltin linja, josta 475 mW 

on itse tehonkulutusta mittaavan piirin tehonkulutusta. Toinen huomattava seikka on 

kokonaistehonkulutuksessa. TPS90572 piirissä on 5 eri regulaattoria ja touchscreen-

kontrolleri. SOM 5V_IN-linjassa näkyy koko regulaattoripiirin tehonkulutus, johon 

siis kuuluu myös regulaattorihäviöt. 

Wattsonin ilmoittamissa tehonkulutuskuvaajissa siis absoluuttinen prosessorin te-

honkulutus voidaan laskea neljän alimman lukeman summana + SOM 3,3 V - 475 

mW. Jos halutaan katsoa koko moduulin virrankulutusta, kannattaa laskea SOM 

5V_IN – 475 mW. 

Seuraavassa vaiheessa yritettiin laskea prosessorin tehonkulutusta sammuttamalla 

näyttö, Matrix GUI sekä kaikki turhat taustapalvelut kill-komennoilla. Liitteessä 4 

olevasta kuvasta huomataan että näillä ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta 

prosessorin tehonkulutukseen. Koko moduulin tehonkulutus pysyy luokassa 1100 

mW ja ilman regulaattorihäviöitä 616 mW. 

Linuxin konfigurointi tehdään defconfigin avulla. Defconfig on Linuxin konfigu-

raatiotiedosto, jonka mukaan kääntäjä kääntää Kernelin source-koodin Uimage-

tiedostoksi. Tässä tapauksessa config-tiedosto sijaitsee kansiossa Arch/ARM ja sii-

hen pääsee käsiksi graafisella ohjelmalla Xconfig, joka on QT3-pohjainen graafinen 

työkalu defconfigin muokkaamiseen. 

Xconfigilla muokattiin defconfigia niin, että SATA ei käynnisty. Lisäksi määritel-

tiin prosessorin tehonkulutusprofiili käyttämään valmista asetusta Powersave, kun se 

oletuksena oli Performance-moodissa.  Liitteessä 5 nähdään, että moduulin tehonku-

lutus on laskenut huomattavasti. Liitteessä 5 olevassa kuvassa laitteella myös selat-

tiin internetiä laitteen omalla nettiselaimella WLAN yhteyden kautta. 
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Seuraavaksi poistettiin config-tiedostosta äänikortti, USB ja tuki HID-laitteille. Li-

säksi laite käynnistettiin SD-kortilta. Liitteessä 6 on esitelty laitteen tehonkulutus 

WLAN-yhteyden yli tapahtuvan web-selauksen aikana. 

Liitteessä 7 olevassa kuvassa laite saatettiin syvimpään virransäästötilaan, mitä Li-

nux-käyttöjärjestelmällä oli mahdollista. Deepsleep-tilassa laite kuluttaa keskimäärin 

265 mW. Lukema on hurja, koska regulaattorien tehonkulutus on suuri. Jos neljä 

alimmaista linjaa ja 518-475 mW lasketaan yhteen, saadaan 89.6 mW. Tämä siis olisi 

laitteen tehonkulutus tällä konfiguraatiolla Deep-sleep-tilassa jos oletetaan regulaat-

torit ideaalisiksi. Virtana tämä olisi 89,6 mW / 5V = 17,92 mA. 

Saadut tulokset eroavat suuresti Texasin toimittamasta tehonkulutustaulukosta. Te-

xasin taulukoissa on laskettu vain pelkän prosessorin tehonkulutukset IC-valmistajan 

antamilla laskentaohjelmilla. Kuvissa 28 ja 29 on esiteltynä Texasin antamat arvot 

Deepsleep-tilassa ja normaalissa 300 MHz:n toiminnassa. 

 

 

Kuva 28. Texasin arvio laitteen tehonkulutuksesta deep-sleep tilassa. 



38 

 

 

Kuva 29. Texasin teoreettinen laskelma prosessorin tehonkulutuksesta normaalissa 

käyttötilassa 300 MHz:n taajuudella. 

RTC-moodiin prosessoria tosiaan ei saa kuin omalla käyttöjärjestelmällä, mutta Te-

xas Instruments kuitenkin antaa ennakoidut arvot tehonkulutukselle tässä tilassa. 

Kuvassa 30 nähdään, että mikäli laite saataisiin RTC-only-tilaan, olisi tehonkulutus 

siedettävässä 20 mikrowatin tasossa. Tämän lisäksi oletetun rannetietokoneen tehon-

kulutukseen täytyisi laskea näytön tehonkulutus, joka arvioiden voisi olla milliwatin 

luokkaa. Viidestä voltista reguloituna teoreettinen virrankulutus olisi siis kellotilassa 

200-250 mikroampeeria. 400 mA:n akulla akunkestoksi siis tulisi noin 2000 tuntia eli 

83 päivää. 
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Kuva 30. RTC-moodissa prosessorin tehonkulutus olisi vain reilut 20 µW. 

 

7.2. Muratan RF-komponenetin tehonkulutus 

Pelkkä Muratan moduuli LBEH59XUHC tukee sleep-tilaa jossa sen virrankulutus  

viidestä voltista reguloituna olisi vain muutamia mikroampeereja. Muratan testipiiri 

sen sijaan saa WLAN_EN ja BT_EN-signaalit suoraan käyttöjännitteestä, joten testi-

piirillä olevaa Muratan moduulia ei saa sleep-tilaan. Jotta moduulin saisi Sleep-

tilaan, täytyisi Enable-signaalit ja Sleep-signaali tuoda prosessorikortilta. Kuitenkin 

piiri on monikerroslevy, josta ei uskaltanut katkoa johtimia ja sleep-tila jäi tulevai-

suuden toteutuksien varaan. Testilevyn virrankulutuksen voi siis jakaa vain neljään 

eri osaan. Lepotila, WLAN-käyttö, Bluetooth-käyttö sekä WLAN-Bluetooth-

yhteiskäyttö. Lepotilassa moduulin tehonkulutus on keskimäärin 75 mW viidestä  

voltista reguloituna. 
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WLAN-yhteydessä moduulin virrankulutus oli hyvin erikoinen. Virrankulutus 

näytti 5 voltin virtalähteestä katsottuna vaihtelevan 15 mA:n ja 120 mA:n välillä. 

Keskimääräisen virrankulutuksen mittaukseen joutuikin tekemään Labview-

ohjelman, jolla keskiarvoistettiin virrankulutusta. Liitteissä  8 ja 9 on esiteltynä Lab-

View-koodi, jolla mittaus tehtiin sekä LabView-käyttöliittymä, jossa näkyy WLAN-

käytön keskimääräinen virrankulutus. 5 voltin virtalähteestä reguloituna, laitteen 

keskimääräiseksi tehonkulutukseksi saataisiin siis noin 241 mW WLAN-yhteyden 

aikana. 

Tavallisen bluetooth-yhteyden aikana virrankulutus vaihteli 15 milliampeerista 30 

milliampeeriin. Advertise-tilassa virrankulutus pysyi 20 milliampeerissa, mutta lähe-

tyksen ja vastaanoton aikana virrankulutus oli aika tarkasti 18 mA. Tehonkulutukse-

na tämä tekisi noin 90 mW viidestä voltista reguloituna. BLE-tilassa, vastaanottaessa 

sykedataa tai advertise-tilassa , moduulin tehonkulutus oli noin 80 mW. Tehonkulu-

tus ei käytännössä vaihdellut laisinkaan eri toimintatilojen välillä.  
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8.  YHTEENVETO 

Texasin Sitara tuoteperheeseen kuuluva ARM926-AM1808-mikroprosessori on te-

hokas ja monipuolinen prosessori, jossa riittää vääntöä ja liitännät ovat riittävät mo-

nipuolisiin laitteisiin. Aivan High-End-luokkaan se ei tietenkään kykene, mutta vä-

hävirtaiset laitteet kuten mp4-soittimet ovat varmasti sopiva käyttökohde tälle pro-

sessorille.  

ARM926-AM1808-mikroprosessorin käyttö Polarin seuraavan sukupolven ranne-

tietokoneissa on kyseenalainen seikka. Rannetietokoneeseen haluttava akkukapasi-

teetti on maksimissaan 400 mAh ja sen haluttaisiin kestävän useita viikkoja ilman 

uudelleenlatausta. Testattu Linux-käyttöjärjestelmä ei tähän ole oikea ratkaisu, koska 

sen virrankulutus on jopa virransäästötilassa useita kymmeniä milliampeereja. Tällä 

virrankulutuksella laitteen käyttöikä olisi vain maksimissaan muutamia päiviä kello-

käytössä. Jos laitteella mitattaisiin sykettä, sen akku tyhjenisi alle kahdeksassa tun-

nissa, vaikka oletettaisiin virrankulutusprofiiliksi Texasin toimittaman taulukon mi-

nimiarvot. Tässä tapauksessa siis ei Bluetoothin muuttaminen BLE:ksi auta paljon-

kaan koska prosessorin virrankulutus pysyy kuitenkin samana. 

 

8.1. Jatkokehitys 

 

Jos laitetta haluttaisiin kehittää tuotteeksi asti, täytyisi sen käyttöjärjestelmä toteuttaa 

erilailla. Real Time Operating System (RTOS) tarjoaisi prosessorille vielä syvemmän 

virransäästötilan jossa vain RTC-clock jäisi päälle. RTC-only-modessa prosessorin 

tehonkulutus olisi vain 20 uW, jonka lisäksi voitaisiin valita pieni näyttö, joka kulut-

taisi keskimäärin milliwatin verran tehoa. Täten kellotilassa laitteen käyttöaika voisi 

olla maksimissaan pari kuukautta. Aktiivisessakin käytössä laitteen arvioitu käyttöai-

ka ilman latausta voisi olla useita viikkoja. Tämä olisi jo sallittavissa rajoissa. 

Toinen jatkokehitysmahdollisuus olisi vaihtaa prosessoria hieman kehittyneem-

pään. Esimerkiksi ARM Cortex A8-arkkitehtuuriin perustuva AM3356 tarjoaisi pa-

rempia virransäästömahdollisuuksia käytön aikana SmartReflex-järjestelmän sekä 

pienemmän kellotaajuuden kautta. Lisäksi prosessori kuluttaisi myös Standby-tilassa 

hieman vähemmän virtaa, se tukee uusimpia Androideja ja täten tarjoaisi laajan so-

vellusvalikoiman. Kuitenkin akkukesto olisi tässä laitteessakin vain muutamia päiviä 

riippumatta siitä käytetäänkö sitä kellona vai sykemittarina. Kyseessä onkin pitkälti 

kyse Polarin brändistä. Halutaanko Polarin ranneyksiköt pitää kellomaisena sykemit-

tarina, vai halutaanko multimedialaite, jolla voi myös ottaa vastaan sykeinformaatioi-

ta. 
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Liite 1. Xconfig. Linuxin konfiguraation graafinen muokkaustyökalu.

  



45 

 

Liite 2. TPS90572-piiri. 
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Liite 3. EVM käynnistetään. 
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Liite 4. SOM-M1- moduulin tehonkulutus kun näyttö ja turhat taustapalvelut on  

sammutettu. 
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Liite 5. Prosessorin tehonkulutus on nyt luokkaa 585 mW. 

 

 



49 

 

Liite 6. Laitteen optimoiduin tehonkulutus ilman, että UBL source-koodia olisi muo-

kattu. 
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Liite 7. Laite Deep-Sleep tilassa 
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Liite 8. LabVIEW-koodi keskimääräisen virrankulutuksen määrittämiseksi.
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Liite 9. LabVIEW-käyttöliittymä. 
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Liite 10. Testilevyn SDIO-liitin  
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Liite 11. Testilevyn UART-liitin 

 


