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Tiivistelmä 
 

Tässä tutkielmassa käsitellään Arduino-pohjaisen mittauslaitteen toteutusta amiinian-

turille. Painopiste tutkielmassa on tiedon lähettäminen internet-palvelimelle Arduinon, 

sekä WiFi-kilven avulla. Tutkielmassa käydään läpi mittauslaitteen osat ja lopussa teh-

dään kaksi mittausta, ensimmäisessä demonstroidaan laitteen toimivuutta käytännössä 

ja toisessa tutkitaan laitteen energiankulutusta. Langattoman lähiverkon kautta inter-

nettiin lähetetty mittaustieto on helppo lukea, mutta WiFi-kilven käyttö on melko 

energiaa kuluttavaa. 

 

Avainsanat: amiinianturi, langaton lähiverkko, WLAN, Arduino, Wifi-kilpi, IoT, esineiden 

internet, ThingSpeak 

  



 

3 

Venäläinen T. (2016) Sending Amine Sensors Measurement Data with Arduino and 
Wireless Local Area Network. University of Oulu, Degree Programme in Electrical Engineer-
ing. Bachelor’s Thesis 50 p. 

 

Abstract 
 

This project presents how to make an Arduino-based measurement device for an amine 

sensor. The focus in this project is how to send data to ThingSpeak server using Arduino 

and WiFi shield. The project reviews the parts of the device and in the end two measure-

ments are made first to demonstrate the functionality of the device in practice and 

second to measure the enrgy consumption of the device. When data is sent to internet 

via WLAN, it is easy to inspect, but using WiFi shield is pretty energy consuming. 

 

Keywords: amine sensor, wireless local area network, WLAN, Arduino, Wifi shield, IoT, 

Internet of Things, ThingSpeak  
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Alkulause 

 
Tämä kandidaatin tutkielma on laadittu Oulun yliopiston elektroniikan laboratoriolle. Tut-

kielma liittyy SenBioGen-projektiin, jossa elektroniikan laboratorio on mukana.  

Kiitän ohjaajaani Ari Kilpelää kaikesta avusta työn valmistumiseksi. 

  



 

6 

Käsitteitä ja lyhenteitä 
 

Arduino Uno R3 Arduino on avoimeen lähdekoodiin perustuva prototyyppien tekoon tarkoi-

tettu mikrokontrollerikortti. Arduino-korteista on olemassa useita eri malleja, joiden 

ominaisuudet vaihtelevat hieman. Tässä projektissa käytetään Arduino Uno Revolution 3-kort-

tia. Siinä on 14 digitaalista input- ja outputpinniä ja 6 analogista inputpinniä. Arduino Uno on 

yhteensopiva kaikkien Arduino kilpien kanssa. [1] 

 

Kilpi (shield) Arduinon päälle asetettava piirikortti. Arduinon kilvet on suunniteltu tuotta-

maan joitakin haluttuja lisäominaisuuksia protolaitteille. Arduino ohjaa kilpien tomintaa 

digitaalipinniensä kautta.  

 

WiFi-kilpi (WiFi shield) mahdollistaa Arduinon yhdistämisen internettiin käyttäen 802.11 

IEEE standardoitua yhteyttä (WiFi). [2] 

 

Datalogger-kilpi (datalogger shield). Arduino tallentaa mittaustiedon datalogger kilvellä 

olevalle muistikortille. Tässä projektissa käytetty datalogger kilpi myös säästää sähköä (paris-

toja). Se asettaa Arduinon nukkumatilaan aina mittausten välissä, jolloin virtaa kuluu 

ainoastaan silloin, kun mittaus suoritetaan. [3] 

 

RFID ”Radio Frequency Identification” tarkoittaa radiotaajuuden etätunnistusta. 

 

NFC ”Near Field Communication” perustuu RFID-tekniikkaan. Ero RFID:hen verrattuna on se, 

että laite voi toimia sekä tunnisteena, että lukijalaitteena. 

 

Bluetooth on laitteiden lyhyen matkan langattomaan tiedonsiirtoon tarkoitettu tekniikka. 

 

RSSI ”Received signal strength indication” kertoo yhteyden voimakkuuden yksikössä dBm. 

 

Langaton lähiverkko (WLAN) ”Wireless local area network” tarkoittaa langatonta paikallis-

verkkotekniikkaa. Tässä työssä langattomalla lähiverkolla ja WLANilla tarkoitetaan IEEE 

802.11 standardia. 
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LSB ”Least significant bit” tarkoittaa vähiten merkitsevää bittiä. 

 

IoT (Internet of Things tai esineiden internet) tarkoittaa elektronisten laitteiden keskuste-

lua toistensa kanssa [11]. 
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1 Johdanto 
 

Eloperäiset lähteet vapauttavat ympäristöönsä erilaisia aineita, esimerkiksi amiineja [8, 9]. Mo-

nilla markkinasektoreilla on tarve halvalle ja luotettavalle dataloggerille, jolla voitaisiin mitata 

kyseisten aineiden pitoisuuksia. Näihin sektoreihin kuuluvat esimerkiksi ruokaketjut, ympäris-

tön tarkkailu, lääketiede sekä jätteiden kierrätys.  

Vuosittain suuri osa ruoasta menee jätteeksi ruoan tuotantoketjun eri vaiheissa, koska tuot-

teelle määritelty viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt. Mikäli tätä jätteeksi menevää ruoan 

määrää saataisiin laskettua, saataisiin myös ruoan hintaa laskettua sekä vähennettyä ympäris-

tön saastumista. 

Ruoan viimeistä käyttöpäivää on hankala määritellä, koska siihen vaikuttavat niin monet te-

kijät. Maailmassa on jo paljon antureita, jotka on tarkoitettu näiden tekijöiden mittaamiseen 

[7]. Kyseiset anturit mittaavat esimerkiksi tuotteen lämpötilaa, pH-arvoa tai erilaisten kaasu-

jen, kuten hapen ja hiilidioksidin pitoisuuksia ruokapakkauksessa [7]. Näiden tekijöiden 

perusteella voidaan arvioida bakteerien elämisen olosuhteita. Itse bakteerien määrää ei näillä 

antureilla voida suoraan mitata eikä bakteerien määrän mittaamiseen tarkoitettuja antureita 

ole vielä monista yrityksistä huolimatta saatu markkinoille eikä kuluttajien käyttöön. Tiede-

tään, että bakteerit vapauttavat lihasta ja kalasta amiineja [8, 9]. Joissain tapauksissa amiinien 

määrän kasvu pakkauksissa voi aiheuttaa ihmisille sairauksia [8, 9]. Usein liha tai kala voi vai-

kuttaa aistinvaraisesti esimerkiksi ulkonäön tai tuoksun perusteella pilaantuneelta, vaikka 

bakteerien määrä ei vielä olisikaan liian suuri syötäväksi kelpaavalle elintarvikkeelle. 

Tutkielmani liittyy Suomen Akatemian SenBioGen-projektiin. Projektissa on havaittu, että 

tietynlainen kupariasetaattipohjainen anturi reagoi amiinipitoisuuksiin kaasussa. Kun baktee-

rien määrä lisääntyy, alkaa pakkauksessa olevaan kaasuun vapautua enemmän amiineja, mikä 

aiheuttaa anturin resistanssin kasvun. Anturin resistanssi voidaan mitata esimerkiksi Ardui-

non avulla. 

Sovellus helpottaisi sekä ruokaketjun, että kuluttajan tekemää laaduntarkkailua. Ruokapak-

kauksia voitaisiin tutkia reaaliaikaisesti mittaamalla niissä oleva bakteerien määrä tasaisin 

väliajoin ja lähettämällä se langattoman lähiverkon avulla internettiin. Tämän avulla voitaisiin 

arvioida ruokien todelliset viimeiset käyttöpäivät paljon tarkemmin, kuin nykyisillä menetel-

millä. Lisäksi saataisiin tietää, mikäli ruoka olisi jostain muusta syystä pilaantunut, esimerkiksi 
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jos siihen olisi päässyt ylimääräisiä bakteereja tai se olisi alkanut pilaantua lämpenemisen seu-

rauksena.  

Mittaustiedon internettiin lähettäminen liittyy IoT- eli esineiden internet- ajatteluun. IoT 

tarkoittaa elektronisten laitteiden keskustelua toistensa kanssa [11]. Sen sijaan, että ihmiset 

lisäisivät tiedon palvelimille, sen tekevätkin elektroniset laitteet itse [11]. 

Tämän tutkielman aiheena on tehdä mittauslaite SenBioGen-projektin anturille. Painopis-

teenä on mittaustiedon lähetys internettiin. Mittauslaitteena käytetään Arduino Unoa, WiFi-

kilpeä, datalogger kilpeä ja amiinianturia. Tiedot lähetetään internettiin langattoman lähiver-

kon kautta ThingSpeak-nimiselle avoimelle internetpalvelimelle. 
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2 Teoria 
 

2.1 SenBioGen-projekti 
 
SenBioGen-projekti on Oulun yliopiston, Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston yhteistyöpro-

jekti. Projektissa tutkitaan, kuinka bakteerien määrää voitaisiin arvioida amiinien 

mittaamiseen tarkoitetulla anturilla. Projekti keskittyy enimmäkseen ruokien, kuten kalan pi-

laantumiseen sekä amiinien vapautumiseen luonnossa.  

Oulun yliopiston elektroniikan laboratorion tutkimuskohteena on mittauslaitteen valmistus 

amiinianturille. Mittauslaitteena käytetään tässä vaiheessa Arduinoa. Oulun yliopiston lisäksi 

projektissa on mukana Åbo Akademi, jonka vastuualueena on amiinianturin tutkiminen, sekä 

Helsingin yliopisto, joka tutkii aiheen kemiallista puolta ja sitä, kuinka elintarvikkeiden laadun-

hallinnassa voitaisiin käyttää anturia hyväksi.  

Tähän mennessä mittaustieto on luettu Arduinon avulla ja tallennettu datalogger-kilvellä 

olevalle muistikortille. Kun tallennettuja tietoja halutaan lukea, muistikortti on irrotettava lait-

teesta ja asetettava esimerkiksi tietokoneeseen analyysiä varten. Tämä on kuitenkin suhteelli-

sen työlästä. Pyrkimyksenä on tehdä mittaustietojen lukemisesta helpompaa. 

Mittaustietojen tarkasteluun on olemassa monia vaihtoehtoja. Tiedot voidaan lähettää esi-

merkiksi Bluetoothin tai langattoman lähiverkon avulla käyttäjän tietokoneelle tai ne voidaan 

lukea NFC:n avulla. Näillä kaikilla menetelmillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Bluetooth ja 

NFC ovat vähemmän energiaa kuluttavia menetelmiä, mutta niillä ei tietoa saada lähetettyä ko-

vin kauas. Tiedon langattomasti internettiin lähetys taas syö enemmän energiaa, mutta sinne 

lähetettyjä tietoja voidaan lukea vaikka toiselta puolelta maapalloa. Tässä tutkielmassa keski-

tytään WLANin eli langattoman lähiverkon käyttöön tiedon lähetyksessä. 

 

2.2 Amiinit 
 
Amiinit ovat ammoniakin kaltaisia yhdisteitä, mutta niissä on vedyn tilalla orgaaninen ryhmä 

(kuva 1).  Amiineja vapautuu erilaisten kemiallisten reaktioiden seurauksena. Elintarvikkeissa 

näitä kemiallisia reaktioita aiheuttavat esimerkiksi bakteerit [8]. Yleisimpiä ei-haluttuja elope-

räisiä amiineja elintarvikkeissa ovat muun muassa aminohappotuotteet, joita vapautuu 

dekarboksylaation yhteydessä [8]. Näiden amiinien pitoisuuksia kaasussa voidaan mitata Sen-

BioGen-projektissa käytetyllä anturilla. 
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Kuva 1. Vasemmalta oikealle tertiäärinen, sekundäärinen ja primäärinen amiini. 

 

Amiinit jäävät hyvin tiukasti lähes kaikkiin aineisiin kiinni. Siksi mittauslaite on koteloitu alu-

miinikotelolla ja kotelo päällystetty teflonilla. Ainoastaan anturi ja teflonpäällysteiset johdot, 

joilla anturi on kiinnitetty laitteeseen, ovat kotelon ulkopuolella. Teflonin hyvän kemiallisen 

vastustuskyvyn ansiosta amiinit eivät pääse käsiksi elektroniikkaan [6]. Laboratoriokokeissa 

havaittiin, että kotelo ei ollutkaan tarpeeksi tiivis. Amiinikaasua pääsi kosketuksiin mittalait-

teiston kanssa, jolloin mittalaitteiston elektroniikka vahingoittui, eikä laite enää toiminut 

oikein. Tämän seurauksena laitteelle valmistettiin uusi kotelo, jossa on 4 mm leveät tiivisteet 

entisten 3 mm tiivisteiden sijaan ja kansi on kiinnitetty kuudella ruuvilla entisten neljän ruuvin 

sijaan.  

 

2.3 IoT 
 

IoT-projekteihin on tarjolla paljon erilaisia työkaluja [12]. Työkalujen ominaisuudet vaihtele-

vat jonkun verran, mutta pääidea kaikilla on sama, tiedon tallentaminen pilveen. Tähän 

projektiin valittiin käytettäväksi ThingSpeak-niminen palvelu. ThingSpeak on avoin internet-

palvelin, jonne voidaan lähettää laitteen keräämää tietoa. ThingSpeak valittiin muutamien 

oleellisten kriteerien perusteella. ThingSpeak kanavaa voidaan päivittää riittävän usein (15 se-

kunnin välein), siltä löytyy valmiita koodiesimerkkejä Arduinolle ja lisäksi se on ilmainen.  

Tieto voidaan lähettää internet-palvelimelle monella eri tavalla. Tässä projektissa on aikai-

semmin käytetty Arduinoa amiinianturin lukemiseen, minkä takia Arduinoa käytetään myös 

tiedon lähetykseen. Tiedon lähetykseen tarvitaan erillinen Arduino-kilpi. Arduinolle on ole-

massa esimerkiksi Ethernet-kilpi, joka pystyy muodostamaan langallisen yhteyden internettiin 
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tai WiFi-kilpi, jolla voidaan muodostaa internetyhteys käyttämällä langatonta lähiverkkoa. Toi-

sia vaihtoehtoja tiedon internettiin lähetyksessä ovat esimerkiksi datan lähetys NFC-kilven tai 

Bluetooth-kilven avulla esimerkiksi käyttäjän matkapuhelimeen ja sitä kautta internettiin.  

Tässä projektissa on oleellista, että tieto voidaan lähettää langattomasti, sen vuoksi Ether-

net-kilven käyttö on suljettava pois. NFC:n ja Bluetoothin käytössä on välttämätöntä, että laite, 

esimerkiksi matkapuhelin jolle tiedot lähetetään on mittalaitteiston lähietäisyydellä. Tämän 

vuoksi niiden käyttö on monimutkaisempaa, kuin käyttää WiFi-kilpeä, joka tarvitsee toimiak-

seen ainoastaan langattoman lähiverkon. Näiden seikkojen vuoksi valitaan siis tiedon lähetystä 

varten Arduino WiFi-kilpi.  
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3 Mittauslaite 
 

Mittaus koostuu kolmesta osasta. Ensin mittausparametrit asetetaan Arduinolle tietokonekäyt-

töliittymän avulla. Tämän jälkeen Arduino tekee mittauksen ja lähettää sen ThingSpeak-

palvelimelle. 

 

3.1 Arduino 
 

Mittauslaite koostuu Arduino Uno:sta, datalogger-kilvestä, WiFi-kilvestä sekä amiinianturista 

(kuva 2). 

Amiinianturi on kytketty mittauslaitteeseen jännitejaon avulla. Amiinianturin resistanssi 

muuttuu, kun kaasussa oleva amiinipitoisuus kasvaa. Anturi on kytketty 10 kΩ (kilo-ohmi) vas-

tuksen kanssa sarjaan. Anturin ja vastuksen välistä on vedetty johdin yhdelle Arduinon 

analogiapinnille. Lukemalla tätä analogiapinnin arvoa voidaan laskea koodissa määritetyllä 

jännitejaon kaavalla, kuinka suuri resistanssi anturilla on. Arduinon AD-muunnin on 10-bitti-

nen eli se voi antaa analogiselle jännitteelle 2^10 = 1024 eri arvoa, siten että pienin jännite eli 

0 volttia vastaa lukuarvoa 0 ja käyttöjännite 5 volttia vastaa lukuarvoa 1023 [4]. Resoluutio 

määräytyy tämän mukaan. Askeleet nollan ja viiden voltin välillä olisivat ideaalisesti LSB:n mit-

taisia. LSB:n arvo on 5V/1024=5mV. Näin hyvään resoluutioon ei kuitenkaan aivan päästä AD-

muuntimen epälineaarisuuksien vuoksi [4]. 

Datalogger-kilpi tallentaa anturilta luetun mittaustiedon muistikortille ja ohjelman lopussa 

asettaa Arduinon nukkumatilaan. Datalogger-kilvellä on reaaliaikainen kello, joka toimii 3V kel-

loparistolla. Tämän kellon avulla voidaan mittauslaite asettaa tietyksi ajaksi lepotilaan, jossa se 

ei kuluta virtaa juuri ollenkaan. Näin voidaan tehdä huomattavasti pitempiaikaisia mittauksia. 

Tämä lepoaika määritetään tietokonekäyttöliittymän avulla. 

WiFi-kilpi lähettää mittaustiedon internettiin langattoman lähiverkon kautta. Ensin WiFi-

kilpi yhdistää Arduinon sille käyttöliittymällä määritettyyn lähiverkkoon. Tässä menee noin 5-

10 sekuntia, sen mukaan, kuinka vahva signaali tukiasemaan on. Tämän jälkeen WiFi-kilpi muo-

dostaa asiakasyhteyden ThingSpeak serverille, jonne tieto lopuksi lähetetään HTTP-protokol-

lan POST-komennolla. 
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Kuva 2. Alimmaisena Arduino Uno, keskellä WiFi-kilpi ja ylimmäisenä Datalogger kilpi. Kuvassa 

näkyvät punainen ja musta johto kytketään jännitejaolla amiinianturiin. 

 

3.2 Koodi 
 

Arduinolle ohjelmoidaan C/C++ kieleen perustuvalla Arduino-ohjelmointikielellä [10]. Ohjel-

man ajon yhteydessä Arduinolle ladataan halutut kirjastot, jolloin koodissa voidaan käyttää 

kirjastoista löytyviä funktioita. Tälle mittalaitteelle tarvittavat kirjastot ovat, Wire.h, WiFi.h, 

SPI.h sekä SD.h. Mittauksissa käytetty koodi on rakennettu näistä kirjastoista löytyvillä funkti-

oilla. 

Arduinon ohjelmat rakennetaan kahden funktion sisälle. Setup()-funktiota kutsutaan aina 

koodin alussa ja se ajetaan läpi vain kerran [10]. Loop()-funktion sisältöä taas ajetaan nimensä 
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mukaisesti uudelleen niin kauan, kuin Arduino on käynnissä [10]. Tämän mittauslaitteen käyt-

tämä ohjelma rakennettiin pääasiassa Setup()-funktion sisälle. Ainoastaan Arduinon lepotilaan 

asettaminen tapahtuu Loop()-funktion sisällä. 

Ohjelman alussa muuttujien ja pinnien alustamisen jälkeen tarkistetaan, onko Arduino kyt-

ketty ulkoiseen virtalähteeseen vai tietokoneen USB-porttiin. Tämä tehdään niin, että luetaan 

arvo analogiapinnistä 3. Pinni on kytketty arduinon Vin-pinniin jännitejaolla niin, että se kor-

reloi jännitelähteen jännitteen arvoa. Tämä arvo on USB-portilla huomattavasti pienempi, kuin 

ulkoisella jännitelähteellä, esimerkiksi paristolla. Mikäli arvo viittaa siihen, että Arduino on kyt-

ketty tietokoneeseen, mennään silmukkaan, jossa odotetaan tietoja tietokoneen käyttöliitty-

mältä. Mikäli taas arvo viittaa ulkoiseen jännitelähteeseen, aloitetaan mittaus.  

Mittaus suoritetaan aina samassa järjestyksessä. Ensimmäisenä muuttujien arvot, jotka 

käyttöliittymällä on Arduinolle syötetty, luetaan muistikortilta. Tämän jälkeen luetaan päivä-

määrä ja kellonaika, sekä kaasuanturin arvo, jonka jälkeen nämä arvot kirjoitetaan muistikor-

tille. Seuraavaksi Arduino menee silmukkaan, jossa se tarkistaa ”Divider”-arvon perusteella, 

halutaanko kyseinen mittaus lähettää Thingspeakiin. Mikäli se halutaan lähettää, lähdetään 

suorittamaan protokollaa, jolla tämä tehdään, muussa tapauksessa mennään eteenpäin Loop()-

silmukkaan, jossa Arduino asetetaan lepotilaan. 

Mikäli mittaustulos halutaan lähettää ThingSpeakiin, pitää ensin muodostaa yhteys langat-

tomaan lähiverkkoon. Verkon tiedot on tässä vaiheessa jo haettu muistikortilta ja tallennettu 

Arduinon muuttujiin. Arduino yhdistää itsensä näiden tietojen mukaiseen lähiverkkoon WiFi-

kilven avulla (liite 1, sivu 42). Tämän jälkeen Arduino pyrkii muodostamaan yhteyden Thing-

Speak-palvelimelle. Mikäli yhteyden muodostus onnistuu, halutut tiedot lähetetään HTTP-

protokollan mukaisella POST –komennolla (liite 1, sivut 44-47). ThingSpeakin POST-komento 

on seuraavaa muotoa: 

 

POST /update HTTP/1.1 
Host: api.thingspeak.com 
Connection: close 
X-THINGSPEAKAPIKEY: (Write API Key) 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: (number of characters in message) 
 
field1=(Field 1 Data)&field2=(Field 2) 
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Mittaustiedon lähettämisen jälkeen Arduino siirtyy Setup()-silmukasta Loop()-silmukkaan. 

Loop()-silmukassa Arduinolle asetetaan hälytys ”Time Interval”-arvon perusteella. Tämän jäl-

keen Arduino asettaa itsensä lepotilaan, josta se herää kun hälytys havaitaan. 

 

3.3 Käyttöliittymä 
 

Mikäli Arduinon analogiapinnin 3 arvo on pienempi kuin 450, se tunnistaa olevansa kytkettynä 

tietokoneeseen ja menee silmukkaan, jossa se odottaa tietoja tietokoneelta. Käyttäjä määrittää 

tietokonekäyttöliittymän avulla langattoman lähiverkon SSID:n ja salasanan, tallennusaikavä-

lin sekä numeroarvon, monesko mittaus nettiin lähetetään (Divider). Nämä arvot ohjelma 

sitten tallentaa datalogger-kilvellä olevalle muistikortille.  

Käyttöliittymä on suunniteltu Microsoftin Visual Studio -työkalun avulla. Siihen on ohjel-

moitu ohjelma, joka muodostaa yhteyden Arduinoon USB-portin kautta, kun ”Send data”-

nappia painetaan. Yhteyden muodostamisen jälkeen käyttöliittymä lähettää käyttäjän siihen 

kirjoittamat tiedot Arduinolle, joka sitten tallentaa ne muistikortille mittauksia varten (kuva 3). 
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Kuva 3. Käyttöliittymä on ohjelmoitu käyttäen Microsoft Visual Studio ohjelmaa. Se kommunikoi 

Arduinon kanssa, mikäli Arduino on kytketty USB:n kautta tietokoneeseen. Käyttöliittymän kautta 

voidaan syöttää Arduinolle langattoman lähiverkon käyttäjätunnus (SSID), salasana (Password), 

lukuarvo, kuinka mones mittaus nettiin halutaan lähettää (Divider) sekä aikaväli, kuinka usein 

mittauslaite herää ottamaan mittauksia (Time interval).  

 

3.4 ThingSpeak 
 

ThingSpeak on harrastelijoiden käyttöön tarkoitettu avoin IoT-palvelin. ThingSpeakiin voidaan 

lähettää tietoja käyttäen HTTP-käskyä [5]. ThingSpeakiin voidaan tehdä useita kanavia, joille 

kaikille voidaan lähettää tietoja. 

ThingSpeak kuvaajat havainnollistavat mittausta reaaliajassa (kuva 4). Kuvaajien avulla voi-

daan tarkastella esimerkiksi anturin resistanssia, yhteyden vahvuutta tai muita Arduinon 

mittaamia suureita tarpeen mukaan. ThingSpeak on kätevä työkalu laitteen testaamiseen. 
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Kuva 4. ThingSpeak kuvaaja. Arduino lähettää tiedot ThingSpeakiin HTTP-protokollan POST-

komennon mukaisesti. Kun tiedot ovat saapuneet ThingSpeakiin, se piirtää tietojen perusteella 

kuvaajan/kuvaajia automaattisesti sille kanavalle, jolle käyttäjä on tiedot lähettänyt. ThingSpeak 

kanavaa voi seurata kuka tahansa, joka on saanut lukuoikeudet omaavan linkin.  
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4 Mittaukset 
 

4.1 Mittausjärjestely 
 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin mittauslaitteen kahta tärkeää ominaisuutta. Ensimmäinen mit-

taus demonstroi sitä, kuinka luotettavasti tieto pääsee internettiin ja kuinka voimakas laitteen 

muodostama yhteys tukiasemaan on eri etäisyyksillä. Toisessa mittauksessa tutkittiin laitteen 

energiankulutusta. 

Ensimmäisessä mittauksessa tutkittiin, kuinka hyvin mittauslaite toimii eri etäisyyksillä lan-

gattoman verkon tukiasemasta. Tukiasemana mittauksessa käytettiin Samsung Galaxy S4 

älypuhelinta. Puhelimella jaettiin langaton lähiverkko, johon mittauslaite otti yhteyden. Mit-

tauksessa mittalaitetta siirrettiin jokaisen mittauspisteen välissä kauemmas tukiasemasta. 

Jokaisella etäisyydellä se mittasi lähiverkon RSSI-arvon ja lähetti sen ThingSpeakiin.  

Mittauksessa vaadittavat parametrit annettiin Arduinolle tietokonekäyttöliittymän avulla. 

Arduinolle annettiin älypuhelimen jakaman langattoman lähiverkon SSID sekä salasana. Divi-

derin arvoksi asetettiin yksi, koska jokainen mittaus haluttiin lähettää ThingSpeakiin. 

Mittausaikaväliksi (Time Interval) valittiin 30 sekuntia, jotta mittausten välissä mittalaite eh-

ditään hyvin siirtää seuraavalle mittausetäisyydelle.  

Mittaus tehtiin Oulussa Paulaharjuntien viereisellä jalkakäytävällä siten, että mittauslait-

teella oli kokoajan esteetön näkyvyys tukiasemana toimivaan älypuhelimeen. Ensin etsittiin 

mahdollisimman vahva yhteys lähimpään teleoperaattorin tukiasemaan, jotta puhelimen ja-

kama nettiyhteys olisi mahdollisimman luotettava. Tämä tehtiin mittaamalla yhteyden 

voimakkuus siihen tarkoitetulla mobiilisovelluksella. Löydettiin kohta, jossa yhteyden voimak-

kuus lähimpään teleoperaattorin mastoon oli noin -65dBm. Tämän jälkeen henkilö A jakoi 

älypuhelimesta langattoman nettiyhteyden ja jäi seisomaan sen kanssa kyseiseen pisteeseen. 

Henkilö B lähti suorittamaan mittausta siten, että jokaisen mittauksen välissä hän siirtyi askel-

mittaa käyttäen noin 2 metriä kauemmas tukiasemasta. Peräkkäiset mittauspisteet ovat siis 

noin kahden metrin päässä toisistaan. Mittauspisteitä otettiin yhteensä 42 kappaletta siten, että 

ensimmäinen otettiin aivan tukiaseman vierestä, toinen 2 metrin päästä, kolmas 4 metrin 

päästä ja niin edelleen. 

Toisessa mittauksessa tutkittiin laitteen energiankulutusta. Energiankulutusta tarkasteltiin 

kolmena eri aikana. Silloin, kun Arduino on lepotilassa, kun Arduino tallentaa tiedon ainoastaan 
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muistikortille ja kun Arduino sekä tallentaa tiedon muistikortille, että lähettää sen Thing-

Speakiin. Virrankulutus mitattiin laittamalla virtamittari (Fluke 111 True rms multimeter) pa-

riston ja Arduinon väliin. Aika mitattiin sekuntikellon avulla. Arduinon energiankulutus 

saadaan laskettua kaavalla E = V * I * t, jossa E on Arduinon kuluttama energia, V on pariston 

jännite I on Arduinon tarvitsema virta ja t on aika, jonka ajan Arduino kuluttaa virtaa. 

 

4.2 Mittaustulokset ja niiden analyysi 
 

Ensimmäisessä mittauksessa mittauslaite lähetti mittaukset ThingSpeakiin, josta niitä voidaan 

tarkastella helposti kuvaajan muodossa (kuva 5) tai taulukoituina arvoina. Mittauspisteitä otet-

tiin yhteensä 42 kappaletta, joista 39 eli noin 93 % pääsi ThingSpeakiin. Kolmen mittauspisteen 

kohdalla Arduino ei jostain syystä saanut luotua yhteyttä puhelimen muodostamaan langatto-

maan verkkoon, jolloin myöskään serverille ei saatu yhteyttä eikä kyseisten pisteiden 

mittaustiedot siten päässeet ThingSpeakiin. 

Kuvaajasta nähdään, että RSSI-arvo laski ensimmäisen ja toisen mittauspisteen välillä huo-

mattavasti nopeammin, kuin muiden peräkkäisten pisteiden välillä. RSSI-arvo laski -27 

dBm:stä arvoon -55 dBm. Tämän jälkeen RSSI-arvon lasku on ollut likimain logaritmista etäi-

syyden funktiona. Alhaisimmillaan RSSI käy arvossa -93 dBm. Tämän jälkeen yhteyden 

voimakkuus kuitenkin paranee ja RSSI-arvo nousee takaisin noin -75 dBm:ään. Tämä yksittäi-

nen notkahdus voi johtua hetkellisestä esteestä näkyvyydessä, esimerkiksi ohi kulkevasta 

kävelijästä. 

Mittauslaite toimii suhteellisen hyvin kaukanakin tukiasemasta. Kaikista kauimmainen mit-

taus otettiin noin 82 metrin päässä älypuhelimen luomasta tukiasemasta. Tällä etäisyydellä 

Arduinon mittaamaksi RSSI-arvoksi saatiin -74 dBm, joka on vielä kohtuullisen hyvä arvo yh-

teyden voimakkuudelle. Parhaan luotettavuuden takaamiseksi laite kannattaa kuitenkin 

sijoittaa mahdollisimman lähelle tukiasemaa. 
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Kuva 5. Thingspeakin piirtämä kuvaaja mittaustuloksista. Kuvaajassa on pystyakselilla RSSI-arvo, 

yksikkönä dBm ja vaaka-akselilla kellonaika. 

 

Toisessa mittauksessa mitattiin laitteen kuluttama virta sekä sen päälläoloaika. Näistä tiedoista 

saadaan laskettua laitteen energiankulutus, kun tiedetään että pariston jännite on 9 V. Ensim-

mäisenä mitattiin virrankulutus, kun laite on lepotilassa. Virta oli tuolloin mittaustarkkuuden 

rajoissa 0 mA. Virrankulutus lepotilassa on siis niin vähäistä, että se voidaan jättää huomiotta. 

Seuraavaksi mitattiin virrankulutus kun laite tallensi tiedon ainoastaan muistikortille. Tuolloin 

virrankulutus oli noin 103 mA ja laite oli päällä noin 2,8 sekuntia. Viimeisenä mitattiin laitteen 

virrankulutus, kun data tallennettiin sekä muistikortille, että lähetettiin internettiin. Tässä mit-

tauksessa havaittiin, että virrankulutus vaihteli sen mukaan, mitä mittauslaite teki milläkin 

ajanhetkellä. Aluksi mittalaitteen hakiessa ja tallentaessa tietoa muistikortille sen virrankulu-

tus oli 2,8 sekunnin ajan 103 mA. Sen jälkeen virtamittarin arvo tippui arvoon 80 mA ja pysyi 

siinä noin 5 sekuntia. Lopuksi laitteen yhdistettyä tukiasemaan, sen virrankulutus nousi arvoon 

116 mA ja pysyi siinä noin 12,2 sekuntia, kunnes laite meni taas lepotilaan. Laitteen energian-

kulutus saadaan laskettua kaavalla E = U * I * t. Esimerkiksi muistikortille tallennuksen vaatima 
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energia saadaan kaavalla E = 9V * 103 mA * 2,8 s ≈ 7,21e-4 Wh. Päälläoloajat, virrat ja energi-

ankulutukset on listattu alla olevissa taulukoissa (taulukot 1 ja 2). 

 

 

Taulukko 1. Tallennus muistikortille. 

 Tallennus muistikortille 

Aika (s) 2,8 

Virta(mA) 103 

Energiankulutus (Wh) 7,21E-04 

 

 

Taulukko 2. Tallennus muistikortille ja lähetys internettiin. 

 SD Välitila WiFi Yhteensä 

Aika (s) 2,8 5 12,2 20 

Virta (J) 103 80 116 - 

Energiankulutus (Wh) 7,21E-04 1,00E-03 3,54E-03 5,26E-03 

 

 

Tuloksista havaitaan, että tiedon internettiin lähettäminen vie huomattavasti enemmän ener-

giaa, koska tuolloin laite on pidemmän aikaa päällä. Kun tiedetään laitteen energiankulutus 

voidaan arvioida, kuinka monta mittauspistettä esimerkiksi yhdellä 9 V ja 1000 mAh paristolla 

voidaan ottaa. Kun tieto tallennetaan sekä muistikortille, että lähetetään internettiin, mittaus-

pisteiden arvioiduksi maksimimääräksi tulee edellä mainitulla paristolla 9V*1Ah/(5,26e-3Wh) 

≈ 1700 kpl. Mikäli tieto tallennettaisiin ainoastaan muistikortille voitaisiin mittauspisteitä ottaa 

arviolta 5,26e-3Wh/7,21e-4Wh ≈ 7,3 kertaa enemmän. 
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5 Pohdintaa 
 

Arduinon ja WiFi-kilven käyttö on vain yksi vaihtoehto mittaustiedon tarkastelussa. Muita vaih-

toehtoja ovat muun muassa vähemmän energiaa kuluttavat Bluetooth tai NFC. Kaikilla 

menetelmillä on omat hyvät ja huonot puolensa. 

WiFi-kilpi on kätevä, mikäli mittauslaitetta ei päästä lukemaan tasaisin väliajoin, vaan se pi-

tää jättää mittaamaan itsekseen pitkäksi aikaa. Esimerkiksi luonnossa vapautuvien amiinien 

seurannassa on paljon kätevämpää lähettää mittaustiedot internettiin ja tarkastella niitä sieltä, 

kuin mennä itse paikan päälle lukemaan tietoja. 

WiFi-kilven käytössä on myös varjopuolensa. Sen käyttö edellyttää langattoman lähiverkon 

läsnäolon. Mikäli mittauspaikalle ei saada järjestettyä tukiasemaa, ei WiFi-kilpeä voida käyttää. 

Tällainen tukiasema voisi olla esimerkiksi älypuhelin, jossa on jaettavissa oleva nettiliittymä. 

Toinen huono puoli WiFi-kilven käytössä on sen suuri energiankulutus. Tässä suhteessa NFC ja 

Bluetooth ovat huomattavasti parempia. WiFi-kilven käytössä on myös muistettava, ettei tieto 

välttämättä pääse internettiin erilaisten häiriöiden vuoksi. Esimerkiksi tässä mittauksessa vain 

noin 93 % tiedosta pääsi perille ThingSpeak-palvelimelle. 

Tähän mennessä tietojen varastoinnissa on käytetty avointa ThingSpeak-palvelinta. Thing-

Speak on ollut helppo ja kätevä työkalu laitteen testauksessa. Ilmaisella ja avoimella Thing-

Speak-palvelimella on kuitenkin rajoituksensa. Tämän mittalaitteen kannalta ThingSpeakilla 

on kaksi oleellista rajoitusta. Kanavaa ei voida päivittää useammin, kuin 15 sekunnin välein ja 

sinne voidaan lähettää vain 8000 mittauspistettä. Mikäli mittaustiedot halutaan lähettää luo-

tettavasti nettiin ilman ylimääräisiä rajoituksia, kannattaisi käyttää omaa palvelinta 

ThingSpeakin sijaan. 

Tähän asti anturin lukulaitteena on käytetty Arduinoa sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Jat-

kossa mittauslaite on tarkoitus toteuttaa paljon pienemmässä koossa. 
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7 Liitteet 
 

Liite 1, koodi. 

 

Koodi on kommentoitu englanniksi, koska englanti on SenBioGen-projektin kannalta parempi 

kieli ja englanninkieliset kommentit ovat loogisemmat ohjelmoinnin yhteydessä. Koodi on 

tehty yhteistyössä Janne Koskelan kanssa. 

//------------------------------------------------------------------------------- 

/* 

This code saves measurement data to SD card in certain timeintervals. Intervals  

can be adjusted with computer interface. Device sends data to ThingSpeak with  

arduino wifi shield.  

14.05.2016 

*/ 

//------------------------------------------------------------------------------- 

#include <SPI.h> 

#include <Wire.h> 

#include <SD.h> 

#include <WiFi.h> 

#define DS1337_ADDRESS      0x68 

#define SD_CHIPSELECT       8 

#define WIFI_CHIPSELECT     10 

#define POWEROFF            A0 

#define DIP1                2 

#define DIP2                3 

#define DIP3                5 

#define DIP4                6 

String strLogline = ""; 

String date = ""; 

float SensorResistance; 

 

String ssid = ""; 
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String passwd = ""; 

String num1 = ""; 

String timeInterval = ""; 

int i = 0; 

int divider = 5; 

int Interval = 0; 

WiFiClient client; 

int failedCounter = 0; 

unsigned int counter = 0; 

 

void setup() 

{ 

        Serial.begin(9600); 

        pinMode(POWEROFF, OUTPUT); 

        digitalWrite(POWEROFF, HIGH); 

        delay(1000); 

        pinMode(DIP1, INPUT_PULLUP); 

        pinMode(DIP2, INPUT_PULLUP); 

        pinMode(DIP3, INPUT_PULLUP); 

        pinMode(DIP4, INPUT_PULLUP); 

        pinMode(4, OUTPUT); 

        digitalWrite(4, HIGH);                //WIFIs SD chipselect not active 

        pinMode(SD_CHIPSELECT, OUTPUT); 

        digitalWrite(SD_CHIPSELECT, HIGH);    //SD chipselect not active 

        pinMode(WIFI_CHIPSELECT, OUTPUT); 

        digitalWrite(WIFI_CHIPSELECT, HIGH);  //WiFi chipselect not active 

        //Check if arduino is connected to usb 

        if (analogRead(A3)<450){ 

          if (!SD.begin(8)) { 

            return; 

          } 

          while(true){ 
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            serialconnection(); 

            ssid = ""; 

            passwd = ""; 

            divider = 5; 

            num1 = ""; 

            timeInterval = ""; 

          } 

        } 

        readuser(); 

        GetDate(); 

        getVolt(); 

        GetSensor(); 

        WriteSD(); 

        checkline(); 

        //Divider defines how often arduino sends data to ThingSpeak 

        if (counter % divider == 0){ 

          WiFiOn(); 

          updateTS(); 

        } 

} 

void loop() 

{   

 while (true) 

 { 

          SetAlarm(); 

          digitalWrite(POWEROFF, LOW); 

         delay(500);           

 } 

} 
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//------------------------------------------------------------------------------- 

/* 

GetDate() will add the current date and time to the string strLogline 

SetAlarm() will reset the alarm (see DS1337 datasheet for dokumentation) 

Dead Bug Protorypes 

07.02.2014 

*/ 

//------------------------------------------------------------------------------- 

 

void GetDate() 

{ 

  Wire.begin(DS1337_ADDRESS); 

  Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

  Wire.write((byte) 0);  

  Wire.endTransmission(); 

 

  Wire.requestFrom(DS1337_ADDRESS, 7); 

  uint8_t ss = bcd2bin(Wire.read()); 

  uint8_t mm = bcd2bin(Wire.read()); 

  uint8_t hh = bcd2bin(Wire.read()); 

  Wire.read(); 

  uint8_t d = bcd2bin(Wire.read()); 

  uint8_t m = bcd2bin(Wire.read()); 

  uint16_t y = bcd2bin(Wire.read()) + 2000; 

 

  if (d < 10) date += '0'; 

  date += d; 

  date += '.'; 

  if (m < 10) date += '0'; 

  date += m; 

  date += '.'; 

  date += y; 
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  date += ' '; 

  if (hh < 10) date += '0'; 

  date += hh; 

  date += ':'; 

  if (mm < 10) date += '0'; 

  date += mm; 

  date += ':'; 

  if (ss < 10) date += '0'; 

  date += ss; 

  strLogline += date; 

  strLogline += '^'; 

} 

 

void SetAlarm() 

{ 

  Wire.begin(DS1337_ADDRESS); 

  Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

  Wire.write((byte) 0);  

  Wire.endTransmission(); 

 

  Wire.requestFrom(DS1337_ADDRESS, 4); 

  uint8_t ss = bcd2bin(Wire.read()); 

  uint8_t mm = bcd2bin(Wire.read()); 

  uint8_t hh = bcd2bin(Wire.read()); 

  uint8_t dd = bcd2bin(Wire.read()); 

   

  switch (Interval) 

  { 

    case 0: 

      ss = ss + 5; 

      if (ss > 59) ss = ss - 60;  
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      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(bin2bcd(ss));     // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011101);      // set ocillator and enable alarm 1 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

       

    case 1: 

      ss = ss + 10; 

      if (ss > 59) ss = ss - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(bin2bcd(ss));     // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011101);      // set ocillator and enable alarm 1 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 
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    case 2: 

      ss = ss + 20; 

      if (ss > 59) ss = ss - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

     Wire.write(bin2bcd(ss));     // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011101);      // set ocillator and enable alarm 1 

      Wire.write((byte) 0);          

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

     

    case 3: 

      ss = ss + 30; 

      if (ss > 59) ss = ss - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(bin2bcd(ss));     // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011101);      // set ocillator and enable alarm 1 
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      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

     

    case 4: 

      ss = ss + 40; 

      if (ss > 59) ss = ss - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(bin2bcd(ss));     // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011101);      // set ocillator and enable alarm 1 

      Wire.write((byte) 0);        

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

     

    case 5: 

      ss = ss + 50; 

      if (ss > 59) ss = ss - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(bin2bcd(ss));     // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 1 d (flag) 
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      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011101);      // set ocillator and enable alarm 1 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

     

    case 6: 

      mm = mm + 1; 

      if (mm > 59) mm = mm - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));     // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);      // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

     

    case 7: 

      mm = mm + 2; 

      if (mm > 59) mm = mm - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 
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      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));     // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);      // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

     

    case 8: 

      mm = mm + 5; 

      if (mm > 59) mm = mm - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));     // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);      // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);       

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

     

    case 9: 

      mm = mm + 10; 
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      if (mm > 59) mm = mm - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));     // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);      // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

     

    case 10: 

      mm = mm + 30; 

      if (mm > 59) mm = mm - 60;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));     // Alarm 2 min 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);      // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 
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      break; 

     

    case 11: 

      hh = hh + 1; 

      if (hh > 23) hh = hh - 24;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));     // Alarm 2 min 

      Wire.write(bin2bcd(hh));     // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);      // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

     

    case 12: 

      hh = hh + 2; 

      if (hh > 23) hh = hh - 24;  

   

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));     // Alarm 2 min 

      Wire.write(bin2bcd(hh));     // Alarm 2 h (flag) 
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      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);      // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

   

    case 13: 

      hh = hh + 4; 

      if (hh > 23) hh = hh - 24;  

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));     // Alarm 2 min 

      Wire.write(bin2bcd(hh));     // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);      // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

      case 14: 

      hh = hh + 12; 

      if (hh > 23) hh = hh - 24;  

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));     // Alarm 2 min 
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      Wire.write(bin2bcd(hh));     // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(0b10000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);      // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break; 

    case 15: 

      dd = dd + 1; 

      if (hh > 7) hh = hh - 7;  

      Wire.beginTransmission(DS1337_ADDRESS); 

      Wire.write((byte) 7); 

      Wire.write(0b00000000);     // Alarm 1 sec 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 min 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 h (flag) 

      Wire.write(0b00000000);      // Alarm 1 d (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(mm));      // Alarm 2 min 

      Wire.write(bin2bcd(hh));      // Alarm 2 h (flag) 

      Wire.write(bin2bcd(dd)| 0b01000000);      // Alarm 2 d (flag) 

      Wire.write(0b00011110);       // set ocillator and enable alarm 2 

      Wire.write((byte) 0);         

      Wire.endTransmission(); 

      break;   

  } 

} 

// utility functions 

static uint8_t bcd2bin (uint8_t val) {  

  return val - 6 * (val >> 4);  

} 

static uint8_t bin2bcd (uint8_t val) {  

  return val + 6 * (val / 10);  

} 

//-------------------------------------------------------------------------------  
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/* 

WriteSD() writes the string strLogline to the SD card. 

Using the SD library http://arduino.cc/en/Reference/SD 

Please note that chip select is set to pin 8 

Dead Bug Protorypes 

07.02.2014 

*/ 

//------------------------------------------------------------------------------- 

 

File myFile; 

 

void WriteSD() 

{ 

  myFile = SD.open("DATALOG.TXT", FILE_WRITE);   

  if (myFile) { 

    myFile.println(strLogline); 

    myFile.close(); 

    Serial.print(F("Writing: ")); 

    Serial.println(strLogline);  

  } else { 

    Serial.println(F("Error writing to DATALOG.TXT")); 

  } 

} 

//------------------------------------------------------------------------------- 

/* 

GetSensor() reads the value of the Analog pin A2 (0-1023) and calculates the  

SensorResistance. 

*/  

//------------------------------------------------------------------------------- 
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void GetSensor(){ 

  int SensorReading; 

  SensorReading = analogRead(A2); 

  strLogline += SensorReading; 

  strLogline += '^'; 

   

  if (SensorReading < 1023) 

  { 

    SensorResistance = (float(SensorReading) * 9090.0) / (1023.0 - float(SensorReading));  

    strLogline += String(SensorResistance); 

    strLogline += '^'; 

  } 

  else 

  { 

    SensorResistance = 1000000000; //When we exceed the resolution,  

    strLogline += SensorResistance; 

    strLogline += '^'; 

  } 

} //------------------------------------------------------------------------------- 

/*  

getVolt() will add the input voltage read from A3 over a 10k / 15k voltage devider 

Dead Bug Protorypes 

07.02.2014 

*/ 

//------------------------------------------------------------------------------- 

 

void getVolt(){ 

  int VoltReading; 

  VoltReading = analogRead(A3); 

  strLogline += VoltReading; 

  strLogline += '^'; 

}  
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//------------------------------------------------------------------------------- 

/*  

WiFiOn() connects Arduino to open network or network with WPA encryption. The 

network information can be given via computer interface 

*/ 

//------------------------------------------------------------------------------- 

 

void WiFiOn(){ 

  int status = WL_IDLE_STATUS; 

  if(WiFi.status() == WL_NO_SHIELD){  

    Serial.println(F("WiFi shield not present")); 

  } 

  Serial.print(F("Attempting to connect to open SSID: ")); 

  char ssid1[20] = ""; 

  char passwd1[20] = ""; 

  ssid.toCharArray(ssid1, 20); 

  passwd.toCharArray(passwd1, 20);  

  Serial.println(ssid1); 

  if(passwd == ""){ 

    status = WiFi.begin(ssid1);            //for open network 

  } 

  else{ 

    status = WiFi.begin(ssid1, passwd1);  //for wpa encryption 

  } 

  delay(10000); //wait 10secs for connection 

  if(status == WL_CONNECTED){ 

    Serial.println(F("connected to network\n")); 

  } 

} 
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//------------------------------------------------------------------------------- 

/* 

Read the line number from the counter.txt file on SD card. Then increase it by one and   

write the new number to the file. If the number is higher than 999, start the counting  

from zero again. With this number you can count the measurementpoints and use it to send  

only some of them to the ThingSpeak. 

*/ 

//------------------------------------------------------------------------------- 

 

void checkline(){ 

  myFile = SD.open("counter.TXT", FILE_READ); 

  if(myFile){ 

    String num = ""; 

    while (myFile.available()) { 

      char ch = myFile.read(); 

      num  = num + ch; 

    } 

    counter = num.toInt()+1; 

  } 

  myFile.close(); 

  myFile = SD.open("counter.TXT", O_WRITE | O_CREAT | O_TRUNC); 

  if (myFile) { 

    if (counter > 999){ 

      myFile.print(0);  

    } 

    else{ 

      myFile.print(counter); 

    } 

    myFile.close(); 

  } 

} 

//-------------------------------------------------------------------------------  
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/* 

updateTS() makes connetion to thingspeak.com and sends data with POST() function  

to specific channel defined in the code. Then it reads the HTTP answer sent by  

the server and disconnects. 

POST() function sends POST request to ThingSpeak. 

If the connection fails, this program will try to connect again few times. 

*/ 

//------------------------------------------------------------------------------- 

 

void updateTS(){ 

  boolean lastConnected = false; 

  while(true){ 

    int noCharCount = 0; 

     

    //empty the buffer 

    while(client.connected()){ 

      while(client.available()){ 

        char inChar = client.read(); 

        Serial.write(inChar); 

        noCharCount = 0; 

      } 

      noCharCount++; 

      //if no data  is received in 10s then abort. 

      if(noCharCount > 10000) 

      { 

        Serial.println(); 

        Serial.println(F("Timeout")); 

        client.stop(); 

      } 

      delay(1); 

    } 

    //Disconnect after succesful connection 
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    if (!client.connected() && lastConnected){ 

      client.flush(); 

      client.stop(); 

      Serial.println(F("...disconnecting")); 

      break; 

       

    } 

    //Disconnect if connection won't work with 8 tries. 

    if (failedCounter > 8) {  

      client.flush(); 

      client.stop(); 

      Serial.println(F("...DISCONNECTING")); 

      break; 

    } 

    //If there hasn't been succesful connection yet, then call POST() 

    if(!client.connected()){ 

      int rssi=WiFi.RSSI(); 

      /*If you want to send the whole strLogline, then change some of these variables to it.  

        For example change (failedCounter) to (strLogline)*/ 

      POST("field1=" + String(rssi) + "&field2=" + String(SensorResistance) + "&field3=" + (failed-

Counter)); 

    }  

    lastConnected = client.connected(); 

  } 

}  
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void POST(String tsData){ 

  //if the connection to the server succeeds then send POST request 

  char thingSpeakAddress[] = "184.106.153.149"; //ThingSpeaks IP-address 

  if (client.connect(thingSpeakAddress, 80)==1) 

    {              

    //********************* POST request *************************************************** 

    //Client.print packet is limited to 90 bytes because of wifi shield limitations. 

    //This code sends the POST request in 5 packets. 

 

    //By changing writeAPIKey you can change the channel you want to send the data 

     

    char writeAPIKey[17] = "ZTW9BG2AGCOH47DE"; //channel 1 

    //char writeAPIKey[17] = "HJP6GEV0SHEZLLKT"; //channel 2 

    //char writeAPIKey[17] = "P1DZK9WGXGDYPVM6"; //channel 3 

    //char writeAPIKey[17] = "616IL34WA71SZXVT"; //channel 4 

    //char writeAPIKey[17] = "Y0PFB1TEAPBA34GB"; //channel 5 

    //char writeAPIKey[17] = "TTTSKYF144MKM4KI"; //channel 6 

 

    char outbuf[90];  

     

    strcpy(outbuf, "POST /update HTTP/1.1\r\nHost: api.thingspeak.com\r\nConnection: 

close\r\n"); 

    client.print(outbuf);  

     

    sprintf(outbuf, "X-THINGSPEAKAPIKEY: %s\r\n", writeAPIKey); 

    client.print(outbuf);    

     

    sprintf(outbuf, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\nContent-Length: 

%u\r\n\n", tsData.length()); 

    client.print(outbuf); 

    Serial.println(tsData.length()); 
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    client.println(tsData); 

    //************************************************************************************** 

     

    if(client.connected()){ 

       

      //Serial.println(F("POST request sent!\n"));   

      failedCounter = 0; 

    } 

    else{ 

      //Serial.println(F("Connection failed")); 

      failedCounter++; 

    }  

  } 

  else{ 

    //Serial.println(F("Connection FAILED")); 

    failedCounter++; 

  } 

} 
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/* 

Serialconnection function is called when arduino is connected to computer via usb.  

In this function arduino saves serialdata to sd card. 

*/ 

void serialconnection(){   

  //Wait data from pc 

  while(!Serial.available()){} 

  //Read data while its available 

  while(Serial.available()){ 

    char ch = Serial.read(); 

    if((ch == '*')){ 

      i++; 

    } 

    else if(ssid == "xxxcciixxxccii"){ 

      Serial.print(F("y\n")); 

      ssid = ""; 

      i=0;   

    } 

    else if(i == 0){ 

      ssid = ssid + ch; 

    } 

    else if(i == 1){ 

      passwd = passwd + ch; 

    } 

    else if (i == 2){ 

      num1 = num1 + ch; 

    } 

    else if (i == 3){ 

      timeInterval = timeInterval + ch;   

    } 

    delay(10); 

  } 
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if (num1!=""){ 

    divider = num1.toInt(); 

  } 

  i=0; 

  if ((ssid != "") && (num1 != "") && (timeInterval != "")){ 

    myFile = SD.open("netinfo.TXT", O_WRITE | O_CREAT | O_TRUNC); 

    if (myFile) { 

      myFile.println(ssid); 

      myFile.println(passwd); 

      myFile.println(divider); 

      myFile.println(timeInterval); 

      Serial.print(F("okok\n")); 

    } 

    else{ 

      Serial.print(F("fail\n"));   

    } 

    myFile.close();   

  }  

} 

void readuser(){ 

  if (!SD.begin(SD_CHIPSELECT)) { 

    Serial.println(F("SD initialization failed!")); 

    return; 

  } 

  myFile = SD.open("netinfo.TXT", FILE_READ); 

  if(myFile){ 

    while (myFile.available()) { 

      char ch = myFile.read(); 

        if(ch == '\n'){ 

          i++; 

        } 
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        else if((ch != '\n') && (ch != '\r') && (i == 0)){ 

          ssid = ssid + ch; 

        } 

        else if((ch != '\n') && (ch != '\r') && (i == 1)){ 

          passwd = passwd + ch; 

        } 

        else if ((ch != '\n') && (ch != '\r') && (i == 2)){ 

          num1 = num1 + ch; 

        } 

        else if ((ch != '\n') && (ch != '\r') && (i == 3)){ 

          timeInterval = timeInterval + ch;   

        } 

    } 

    divider = num1.toInt(); 

    Interval = timeInterval.toInt(); // Interval = timeInterval converted to int 

  } 

  myFile.close();   

  i=0; 

} 

 

 


