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TIIVISTELMÄ
Työn tarkoituksena oli toteuttaa VLC-lähetinkilpi käyttäen Arduino Fio
mikrokontrolleria. Työstä tehtiin akkukäyttöinen, jotta valmista tuotetta voitiin
käyttää siirrettävänä lähetinmajakkana.
Työssä suunniteltiin piirilevy, johon voitiin helposti liittää Arduino Fio kiinni
tiedon lähettämiseksi käyttäen piirilevyn valkoista teho-LED:iä. Arduino Fio:on
tehtiin koodi, jolla piirilevyn LED-driveria ohjattiin. Lisäksi rakennettiin
yksinkertainen valonvastaanotin, jolla mitattiin vastaanotetun signaalin
voimakkuutta.
Työn puutteeksi havaittiin vastaanotetun signaalin heikkous suhteellisen
lyhyilläkin etäisyyksillä. Valonvastaanottimessa oli ainoastaan yksi
vahvistinaste, jolloin vastaanotettua signaalia ei voitu vahvistaa enempää, jotta
pulssimuoto ei vääristyisi liikaa.
Avainsanat: LED, VLC, Arduino
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ABSTRACT
The main focus of the thesis was to design an VLC-transmission shield for
Arduino Fio microcontroller. The design was made battery powered so that a
ready product could be used as a movable transmission beacon.
In this thesis, a circuit board with practical way to attach Arduino Fio
microcontroller for the transmission of data using white power LED was
designed. Also, a code was made for Arduino Fio to control the LED driver on
the circuit board. In addition, a simple VLC receiver was fabricated to measure
the magnitude of the received signal.
During the measurements, low signal strengths on relatively short distances
were notified as a weakness of the design. The receiver had only one
operational amplifier and due to this, the received signal could not be amplified
more to reduce the deformation of the received signal.
Key words: LED, VLC, Arduino
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET
LED
LOS
RF
SNR
TX
VLC

Light Emitting Diode
Line Of Sight
Radio Frequency
Signal to Noise Ratio
Transmission of Data, RS-232 Serial Communication
Visible Light Communication

Ω

ohmi, resistanssin yksikkö

A
c
cd
Hz
V

ampeeri, sähkövirran yksikkö
valon nopeus
kandela, valovoiman yksikkö
hertsi, taajuuden yksikkö
voltti, jännitteen yksikkö

1.

JOHDANTO

Työn tarkoituksena oli kehittää akkukäyttöinen lähetinkilpi Arduino Fiolle (liitteessä
1. nähtävillä Arduino Fion kytkentäkaavio), jota voitiin käyttää langattomana
lähetinmajakkana tiedon lähettämiseksi käyttäen näkyvää valoa. Lisäksi haluttiin
nähdä, kuinka pitkiin lähetysetäisyyksiin päästään yksinkertaisella vastaanottimella,
jotta voitaisiin pohtia parempia vastaanotinratkaisuja korkeamman tason näkyvän
valon alueen lähetyssovelluksissa.
Työ oli mielekäs suorittaa, sillä esimerkiksi LED-valaistus (Light Emitting Diode)
on yleistymässä sen madaltuneiden valmistuskustannusten vuoksi. Valaistuksen
lisäksi LED:in modulointinopeus (~ 1 MHz) mahdollistaa VLC:n (Visible Light
Communication). Tämä mahdollistaa optisen tiedonsiirtolinkin liittämisen
tulevaisuudessa esimerkiksi kodin valaistukseen ilman, että jo nyt ruuhkaiselle RFkaistalle lisättäisiin lisää taakkaa. Etuja VLC:ssä on sen tarjoama turvallinen
tiedonsiirto tai käyttäminen alueilla, joissa RF-taajuiset signaalit voisivat häiritä
toisia laitteita, kuten lentokoneissa. [1]
Työn suurin osuus oli VLC-lähetinkilven suunnitteleminen ja rakentaminen
Arduino Fiolle. Rakennetussa piirilevyssä käytettiin LEDdynamicsin 700mA LEDdriveria ohjaamaan Multicompin 3W valkoisia LED:ejä (liitteessä 3. nähtävillä
LED:in datalehden ensimmäinen sivu). VLC-lähetinkilpeä varten rakennettiin myös
yksinkertainen valonvastaanotin, jolla pystyttiin mittaamaan vastaanotettujen
pulssien amplitudeja, jotta laitteen suorituskykyä pystyttiin arvioimaan.
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2.

KOMPONENTIT JA OPTINEN KOMMUNIKAATIO

2.1. Komponentit
2.1.1. LED
LED on valoa säteilevä puolijohdekomponentti. Kun pn-liitos on päästösuuntaisesti
biasoitu,
varauksenkuljettajat
injektoituvat
pn-liitoksen
ylitse
ylijäämävähemmistövarauksenkuljettajiksi. Tällöin vähemmistövarauksenkuljettajat
rekombinoituvat enemmistövarauksenkuljettajien kanssa, jossa suoran energiaraon
puolijohteilla merkittävä osa rekombinaatiosta tuottaa fotoneita. Tätä LED:in
toiminnan mahdollistavaa ilmiötä kutsutaan elektroluminenssiksi.
LED:ien perinteisiä materiaaleja ovat Ga1−x Asx P sekä sen yhdistepuolijohteet.
Kyseisillä materiaaleilla voidaan tuottaa punaista, vihreää sekä punakeltaista valoa.
Ga1−x Asx P-yhdiste on itse asiassa epäsuorarakoinen, mutta se saadaan
käyttäytymään suorarakoisen tavoin douppaamalla typellä. [2]
LED:n etu on sen tehonkulutus verrattuna tavalliseen valaistukseen, joten LED on
ryhtynyt korvaamaan muita valaistusratkaisuja. LED:n lähettämän valon
moduloiminen
on
myös
suhteellisen
helppoa
melko
korkeillakin
modulointitaajuuksilla, joten sitä voidaan käyttää optisen tiedonsiirron sovelluksissa.
Työssä käytettiin Multicompin 3W High Power valkoista LED:iä, jonka datalehden
ensimmäinen sivu on nähtävillä liittessä 3.

2.2. Optinen kommunikaatio
Optisella tiedonsiirrolla vapaassa tilassa tarkoitetaan informaation siirtämistä
käyttäen näkyvää valoa, infrapuna- tai ultraviolettivaloa. Vapaan tilan optinen
kommunikaatio toimii sovelluksissa, jotka edellyttävät vain matalaa tai keskinopeaa
tiedonsiirtoa, kuten esimerkiksi tavallisen kuluttajaelektroniikan kauko-ohjaimissa
sekä tietokoneen langattomissa hiirissä ja näppäimistöissä..
Optinen kommunikaatio on rajoitettu LOS-sovelluksiin, sillä valon edessä olevat
esteet estävät valon kulkeutumisen vastaanottimelle. Toisaalta, lähettävä valo voi
heijastua pinnoista ja näin valo voi kulkeutua vastaanottimelle ilman suoraa
näköyhteyttä lähettimeltä vastaanottimelle.
Optisen kommunikaation yksi kriittisimpiä osia on vastaanottimen front endin
suunnittelu, jotta korkean tasoinen systeemi on mahdollista toteuttaa. Sisätilan
häiriölähteet sekä sisätilan kanavan ominaisuudet luovat vaatimuksen optimaalisen
fotodetektorin valinnalle, esivahvistukselle sekä saatujen tulosten jälkikäsittelylle,
jotta SNR (Signal to Noise Ratio) saadaan maksimoitua ja virheen todennäköisyys
pienenisi. Lähettimen osalta erityisesti valkoisten LED:ien käyttäminen optisessa
kommunikaatiossa asettaa omat rajoituksensa. Korkean tiedonsiirtonopeuden
saavuttaminen on iso haaste valkoisen LED:in rajoitetun modulointikaistanleveyden
vuoksi. Suurin osa valkoisista LED:eistä on valmistettu halpuutensa vuoksi käyttäen
sinistä LED-chippiä ja keltaista loisteainetta. On todistettu, että käyttämällä sinisen
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valon filtteriä vastaanottimen edessä maksimimodulaatiokaistanleveyttä on
onnistuttu kasvattamaan, sillä korkean vasteajan uskotaan johtuvan keltaisen
loisteaineen sinisen valon muuttamisesta keltaiseksi valoksi. Valitettavasti näin
kasvatettu kaistanleveys ei ole riittävän korkea nykyisiin sovelluksiin, joiden
tiedonsiirtonopeuden tulisi olla kymmeniä tai satoja megabittejä sekunnissa. Täten
valkoisen LED:in käyttäminen korkean tiedonsiirtonopeuden sovelluksissa vaatisi
esikäsittelyä. [3]
Lyhyellä etäisyydellä lähetettävä valo voidaan olettaa häviöttömäksi. Tosiasiassa
valon intensiteetti pienenee etäisyyden funktiona, isotrooppisissa lähettimissä
lähetettävän valon intensiteetti voidaan ilmaista kaavalla

𝐼=

𝑃
4𝜋𝑟 2

jossa P on optisen lähteen teho ja r lähteen etäisyys. Intensiteetti I siis pienenee
etäisyyden r kasvaessa neliöllisesti. Pienenevä valon intensiteetti asettaa omat
rajoituksensa sovellusten käyttöetäisyyksille, mutta suuntaamalla esimerkiksi
puolijohdelasereita kapealle alueelle, voidaan saavuttaa usean kilometrin
tiedonsiirtoetäisyyksiä. [4]
Jatkuvaa tiedonsiirtonopeutta rajoittaa intensiteetin pienenemisen lisäksi monitieetenemisestä aiheutuva viive sekä kohina. Monitie-etenemisellä tarkoitetaan ilmiötä,
jossa eri reittejä edenneet signaalit aiheuttavat destruktiivista interferenssiä niiden
summautuessa vastaanottimessa. [5] Voidaan arvioida, että valosignaalin pisin reitti
on noin kaksi kertaa yhtä pitkä kuin signaalin lyhin reitti, jolloin monitieetenemisestä aiheutuva aikaviive

∆𝜏 =

𝐿
𝑐

jossa L on lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys ja c valon nopeus. Tällöin
sovelluksen tiedonsiirtonopeus rajoittuu

𝑓max ≈

1
∆𝜏

jolloin esimerkiksi kahdeksan metrin etäisyydellä aikaviive on noin 26,7ns ja täten
tiedonsiirtonopeus on rajoittunut nopeuteen noin 37,5MHz. [4]
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3. ARDUINO JA LÄHETINKILPI

3.1. Arduino Fio
Arduino on elektroniikka-alusta, joka perustuu Atmelin mikrokontolleriin. Se sisältää
mallista riippuen erimäärän digitaalisia ja analogisia pinnejä, joita voidaan käyttää
esimerkiksi ulkoisten komponenttien kuten sensorien kiinnittämiseen tai jännitteen
mittaamiseen.
Arduinon
ohjelmoiminen
tapahtuu
Arduinon
omalla
ohjelmointikielellä, joka perustuu vahvasti C++-koodikieleen.
VLC-lähetinkilpi suunniteltiin sopivaksi Arduino Fiolle sen akkuominaisuuden
vuoksi. Liitteessä 1. on nähtävillä Arduino Fion kytkentäkaavio. Arduino Fio sekä
lähetinkilven muut komponentit saivat käyttöjännitteensä samasta lähteestä.
Käyttöjännitteen suuruudeksi valittiin 12V yleisen hyvän akkusaatavuuden vuoksi.

3.2. Koodi
Kuvassa 1. on nähtävillä vuokaavio Arduino Fiolle tehdyn koodin toiminnasta osana
lähetinkilpeä. Työssä tehtiin Arduino Fiolle koodi, jotta sillä kyettiin ohjaamaan
lähetinkilpeä riippuen lähetettävästä tiedosta. Liitteessä 2. on nähtävillä tehty
esimerkkikoodi, jota käytettiin tehdyissä mittauksissa. Arduino Fion yhdestä pinnistä
haluttiin tehdä virtuaalinen sarjaportti. Tämä toteutettiin käyttämällä Arduinolle
valmiiksi määriteltyä kirjastoa SoftwareSerial.h:ta. Liitteessä 2. nähdään, että
Arduino Fion portista 11 tehtiin virtuaalinen TX-portti, jonka tiedonsiirtonopeudeksi
määritettiin 9600 baudia. Portti numero 13 on Arduino Fion oma LED-portti, joka
määritettiin ulostuloksi, jotta sitä voitiin vilkuttaa halutessa. Portista 10 tehtiin RXportti, vaikka sitä ei työssä käytettykään mihinkään.
Laite pyörii kokoajan loputtomassa loopissa, jossa se tarkistaa aluksi RX-porttinsa
datan saatavuuden. Lähetettävää dataa voi vaihtoehtoisesti ladata myös käyttäen
esimerkiksi FTDI-kaapelia. Jos dataa on saatavilla, se tulostaa saadun datan
binäärimuodossa terminaaliin ja kirjoittaa sen TX-portin väylälle. Tällöin Arduino
myös pitää omaa LED:iään sammuksissa. Jos dataa ei ole saatavilla, Arduino sytyttää
LED:nsä ja kirjoittaa TX-porttinsa väylälle sanaa ”TEST” 1000ms ajan, jonka
jälkeen se laskee portin datasignaalin alas ja odottaa toiset 1000ms.
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Kuva 1. Arduino Fiolle tehdyn koodin toiminnan vuokaavio.

3.3. Lähetinkilpi
Lähetinkilveltä vaadittiin, että Arduino Fio on siihen helposti kiinnitettävissä sekä
että teho-LED:ejä pystytään ohjaamaan Arduino Fion sarjaportin datan avulla. TehoLED:eiksi valittiin Multicompin valmistama valkoista valoa lähettävä 3W teho-LED,
jonka datalehden ensimmäinen sivu on nähtävissä liitteessä 3. Teho-LED:ien
ohjaamiseksi, käytettiin LEDdynamicsin BuckPuck 3021/3023 LED-driveria.
Liitteessä 4. on nähtävissä BuckPuck 3021/3023 datalehden ensimmäinen sivu.
LED-driver tuotti 700mA vakiovirran kuormasta riippuen. LED-driverin
ohjaaminen tapahtui sen control-pinniin saapuvan jännitteen avulla. Kuvasta 2.
nähdään driverin käyttäytyminen erilaisilla kontrollipinnin jännitteillä. Kun
kontrollipinnin jännite nousee, LED-driverin virransyöttö laskee, kunnes noin 4V
kohdalla virransyöttö katkeaa kokonaan. Työssä LED-driveria ei käytetty ollenkaan
sen himmennysalueella, vaan kontrollipinniin kytkettiin joko 0V jännite tai jännite,
joka on tarpeeksi korkea katkaisemaan virransyötön kokonaan. Näin tehtiin, jotta
kyettiin pulssittamaan LED:ejä riippuen Arduinon lähettämästä datasta.
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Kuva 2. BuckPuck 3021/3023 käyttäytyminen erilaisilla kontrollipinniin saapuvilla
jännitteillä. Virran syöttö laskee kontrollipinnin jännitteen kasvaessa.

Arduino Fio kykeni tuottamaan ainoastaan 3,3V:n suuruisen jännitteen sen
sarjaportista. Kuvassa 3. nähdään lähetinkilpeen suunniteltu lohko, joka reguloi
käyttöjännitteestä LED-driverin kontrollipinnille tarpeeksi korkean jännitteen
virransyötön katkaisemiseksi ja jota ohjattiin Arduinon virtuaalisesta sarjaportista
saatavalla 3,3V jännitteellä. Ohjaus toteutettiin yksinkertaisella NMOS-transistori
kytkimellä, joka kytki kontrollipinnin suoraan maihin tai reguloituun jännitteeseen
riippuen transistorin hilan jännitteestä. Transistorin hilan jännite nousee datasignaalin
ollessa ylhäällä, jolloin transistori siirtyy aktiiviseen tilaan ja kontrollipinni
kytkeytyy transistorin kautta maihin, jolloin LED-driver syöttää virtaa.
Päinvastaisessa tilanteessa eli datasignaalin ollessa alhaalla, transistori on cutofftilassa ja kontrollipinnin jännite on zener-diodin yli reguloitunut n. 4,6V jännite,
jolloin LED-driverin virransyöttö katkeaa. Kytkimen heikoksi puoleksi havaittiin,
että se invertoi lähetettävät bitit, joka on tosin ratkaistavissa invertoimalla
lähetettävät bitit valmiiksi tai invertoimalla bitit vastaanotettaessa.
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Kuva 3. NMOS-kytkin, joka kytkee control-pinnin Arduinon sarjaportin datasta
riippuen suoraan maihin tai zener-diodin reguloimaan n. 4,6V
jännitteeseen.
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Kuvassa 4. nähdään piirretty piirikaavio, joka piirrettiin käyttäen Eagleohjelmistoa. 12V akusta syötettiin jännitettä BuckPuck 3021/3023 LED-driveriin,
zener-diodi-NMOS-kytkin –lohkolle sekä regulaattorille, joka reguloi jännitteen
matalammaksi 9V:hen Arduino Fioa varten. Arduino Fion ground-pinni sekä maahan
kytkeytyvät puolet kytkettiin yhteiseen maahan sekä 12V akun negatiiviseen napaan.
LED:it kytkettiin sarjaan LED-driverin positiiviseen LED-ulostuloon. LED-driverin
negatiivinen LED-ulostulo kytkettiin yhteiseen lähetinkilven yhteiseen maahan.

Kuva 4. Eaglellä piirretty lähetinkilven piirikaavio.
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4. MITTAUKSET JA SIMULAATIOT
4.1. Valonvastaanotin
Kuvassa 5. nähdään työssä käytetyn valonvastaanottimen piirikaavio.
Valonvastaanotin suunniteltiin ja rakennettiin, jotta työssä kyettiin testaamaan
vastaanotettujen valopulssien voimakkuutta eri etäisyyksillä.. Koska lähetys tapahtui
näkyvän valon alueella, käytettäväksi valodiodiksi valikoitui Vishay
Semiconductorsin BPW21R-fotodiodi sen 420nm – 675nm aallonpituusalueen
vuoksi. Liitteessä 5. nähdään BPW21R-fotodiodin datalehden ensimmäinen sivu.

Kuva 5. Valonvastaanottimen piirikaavio.

4.2. Mittaaminen ja simulaatioilla tulosten varmentaminen
4.2.1. Mittaukset
Työssä mitattiin vastaanottimen havaitsemat jänniteamplitudit eri etäisyyksillä.
Mittaukset tehtiin huoneen valojen ollessa päällä sekä huoneen valojen kiinni ollessa,
jotta ympäristön aiheuttama häiriö voitiin minimoida.
Valonvastaanotin asetettiin pöydälle mittanauhan toiseen päähän ja se kytkettiin
12V käyttöjännitteeseensä. Valonvastaanotin ja lähetin kiinnitettiin teippaamalla
pystyasentoon, jotta lähettimen lähettämät pulssit osuisivat mahdollisimman tarkasti
vastaanottimen fotodiodiin. Mittaukset tehtiin eri etäisyyksillä, joka tapahtui
liikuttamalla lähetintä mittanauhaa pitkin, jolloin ainoastaan etäisyys muuttui ja
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säteilyn kulman muutos saatiin minimoitua. Simulointeja varten kytkettiin fotodiodin
kanssa sarjaan 1kΩ vastus, jonka ylitse mitattiin yhtä aikaa jännite, jotta kyettiin
laskemaan läpi kulkenut virta Ohmin lain avulla. Taulukossa 1. on nähtävillä
vastaanottimen vastaanottamat pulssit vahvistimen jälkeen ja taulukossa 2. nähdään
vastuksen yli mitatut jännitteen arvot sekä lasketut virran arvot.

Taulukko 1. Vastaanotettujen pulssien amplitudimittauksia.
ETÄISYYS

30cm
60cm
90cm
120cm
150cm
180cm
200cm

HAVAITUN PULSSIN
HAVAITUN PULSSIN
MAKSIMIAMPLITUDI
MAKSIMIAMPLITUDI
VALAISEMATTOMASSA
VALAISTUSSA
YMPÄRISTÖSSÄ (Vpp)
YMPÄRISTÖSSÄ
(Vpp)
196,0mV
196,0mV
56,0mV
56,8mV
32,8mV
32,4mV
24,0mV
24,8mV
18,4mV
18,6mV
16.4mV
16,4mV
17.0mV
16,2mV

Taulukko 2. Vastaanottimen 1kΩ vastuksen yli oleva jännite eri etäisyyksillä sekä
Ohmin lailla lasketut virran arvot.
ETÄIS
YYS

VASTUKSEN
YLI MITATTU
JÄNNITE
VALAISEMATT
OMASSA
YMPÄRISTÖSSÄ
(Vpp)

VASTUKSEN
LÄPI MENEVÄN
VIRRAN ARVO
VALAISEMATT
OMASSA
YMPÄRISTÖSSÄ

VASTUKSE
N YLI
MITATTU
JÄNNITE
VALAISTU
SSA
YMPÄRIST
ÖSSÄ (Vpp)

30cm
60cm
90cm
120cm
150cm
180cm
200cm

19,6mV
6,8mV
5,9mV
4,2mV
3,8mV
4,1mV
4,2mV

19,6uA
6,8uA
5,9uA
4,2uA
3,8uA
4,1uA
4,2uA

18,6mV
9,3mV
5,4mV
4,7mV
4,2mV
4,2mV
4,0mV

VASTUKSE
N LÄPI
MENEVÄN
VIRRAN
ARVO
VALAISTU
SSA
YMPÄRIST
ÖSSÄ
18,6uA
9,3uA
5,4uA
4,7uA
4,2uA
4,2uA
4,0uA

Havaittiin, että valaistuksella ei ollut suurta merkitystä vastaanotettujen pulssien
amplitudeihin. Huoneen valaistus ei ollut kovin kirkas ja vastaanotin oli
pystyasennossa suunnattuna kohti lähetintä, jolloin ympäristön häiriösignaalit eivät
osuneet voimakkaasti siihen. Suuremmilla pulssivoimakkuuksilla erot olisivat
voineet näkyä voimakkaammin, sillä varsinkin suuremmilla etäisyyksillä jopa
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vahvistimen jälkeinen pulssi oli niin heikko, että oskilloskoopin tarkkuus ei kyennyt
tekemään suurta eroa valaistun ja valaisemattoman ympäristön välillä, vaikka
pulssimuoto oli vielä tunnistettavissa.
Lisäksi mittauksissa huomattiin, että fotodiodin kanssa kytketty 1kΩ ei ollut
tarpeeksi suuri, jotta virranmittausvastuksen pulssimuodot olisivat sen ylitse
erottuneet selvästi suuremmilla etäisyyksillä. Vastuksen yli mitatuissa pulsseissa oli
korkeammilla etäisyyksillä paljon kohinaa, jolloin lasketun virran arvon
virhemarginaali kasvoi. Lisäksi oskilloskooppi ei kyennyt heikoilla virranarvoilla
tunnistamaan tarpeeksi tarkasti heikkoja jännitteen arvoja vastuksen ylitse, joka olisi
voinut parantua isommalla resistanssilla, jolloin jännitehäviö vastuksen yli olisi ollut
suurempi. Suurempaa resistanssia ei kuitenkaan haluttu kytkeä, jotta kytkentään
vaikutettiin mahdollisimman vähän ja vahvistimen jälkeisiä jännitepulssin mittauksia
pidettiin virtamittauksia tärkeämpinä. Pienemmillä etäisyyksillä vastuksen yli
mitattuja jännitteen arvoja voidaan pitää luotettavina, sillä niissä pulssimuoto säilyi
täysin tunnistettavissa. Kuvissa 6. ja 7. nähdään vastaanotettuja pulssien amplitudeja
eri etäisyyksiltä vahvistimen jälkeen sekä vastuksen yli mitattuja jännitteen arvoja.

Kuva 6. Mitattuja amplitudin arvoja valaistussa ympäristössä 30cm etäisyydellä.
Mitatut jännitepulssit vastaanottimen ulostulossa sekä
virranmittausvastuksen ylitse ovat erittäin hyvin tunnistettavissa.
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Kuva 7. Mitattuja amplitudin arvoja 150cm etäisyydellä valaisemattomassa
ympäristössä. Vahvistimen jälkeinen pulssimuoto on yhä selvästi
tunnistettavissa, mutta virranmittausvastuksen yli mitattu jännite on lähes
pelkkää kohinaa.

Kuva 8. Työssä tehty mittausjärjestely.
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4.3. Simulaatiot
Mitatut tulokset haluttiin vielä varmentaa simuloimalla vastaanotinta käyttäen
laskettuja fotodiodin virranarvoja. Simuloinnit toteutettiin ainoastaan niille
ympäristön virranarvoille, joiden virranmittausvastuksen yli mitatun jännitteen
pulssimuoto oli tunnistettavissa, jotta laskettuja virranarvoja ja täten simulaatioiden
tuloksia kyettiin pitämään luotettavina. Simulaatioille tehtävä raja vedettiin 120cm
etäisyydelle, jossa virranmittausvastuksen yli nähtävä jännitepulssi on
tunnistettavissa, joskin siinä on jo suhteellisen paljon kohinaa. Taulukossa 3. ja 4.
nähdään simuloitujen tulosten amplitudiarvot käytetyillä virranarvoilla sekä vertailun
vuoksi mitattu vastaanottimen ulostulon amplitudin arvo.
Taulukko 3. LTSpice-ohjelmalla simuloidut vastaanottimen ulostulon amplitudin
arvot sekä mitatut amplitudin arvot valaisemattomassa ympäristössä.
ETÄISYYS

VIRTA

30cm
60cm
90cm
120cm

19,6uA
6,8uA
5,9uA
4,2uA

AMPLITUDI
(SIMULAATIO)
194,2mV
67,4mV
58.5mV
41,6mV

AMPLITUDI
(MITATTU)
196,0mV
56,0mV
32,8mV
24,0mV

Taulukko 4. LTSpice-ohjelmalla simuloidut vastaanottimen ulostulon amplitudin
arvot sekä mitatut amplitudin arvot valaistussa ympäristössä
ETÄISYYS

VIRTA

30cm
60cm
90cm
120cm

18,6uA
9,3uA
5,4uA
4,7uA

AMPLITUDI
(SIMULAATIO)
184,3mV
92,1mV
53,5mV
46,6mV

AMPLITUDI
(MITATTU)
196,0mV
56,8mV
32,4mV
24,8mV

Havaittiin, että saatuja mittaustuloksia voidaan pitää simulaatioiden perusteella
mielekkäänä. Mitatun vastaanotetun signaalin kohina vaikutti mitattuihin tuloksiin,
koska simulaatiossa pulssit olivat kaikilla etäisyydellä likimain ideaalisia. Lisäksi
virranmittauksessa on virhemarginaalia käytetyn virranmittausvastuksen resistanssin
suuruuden vuoksi, sillä vastuksen yli mitatun pulssin muoto peittyi kohinaan
huomattavasti ulostulosignaalia aiemmin, jolloin kohinan merkitys virran laskemisen
tarkkuudessa kasvoi etäisyyden kasvaessa.
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5. LÄHETINKILVEN SPESIFIKAATIOT
Taulukossa 5. nähdään työssä suunnitellun VLC-lähetinkilven tärkeimmät
spesifikaatiot. Työssä käytettyjen kriittisimpien komponenttien, kuten Arduino Fion,
teho-LED:ien ja LED-driverin piirikaavio ja datalehtien ensimmäiset sivut ovat
nähtävillä liitteissä.
Taulukko 5. Arduino Fion VLC-lähetinkilven spesifikaatiot
Koko
Käytettävä mikrokontrolleri
Valonlähde
LED:n teho 700mA virralla
LED-driver
Käyttöjännite
Liitännät

9,3cm x 7,3cm
Arduino Fio
3 x Multicomp 3W High Power LED,
warm white
2730mW
LEDDynamics 700mA Buckpuck 3021D-E-700
12V
Arduino Fio, 12V jännitelähde
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6.

POHDINTA

Työssä huomattiin, että olisi kannattanut kehittää kiinnitystapa lähettimelle ja
vastaanottimelle. Lähetin ja vastaanotin jouduttiin kiinnittämään ilmastointiteipillä
kiinni tasaiseen pintaan, jotta ne pysyivät pystyssä. Kiinnitysratkaisun avulla
voitaisiin paremmin tutkia pulssien näkyminen kulmista, joissa lähetin ei osoita
kohtisuoraan kohti vastaanotinta. Lisäksi mittauksissa oli mukana pöydästä
heijastunutta valoa. Tämä tulisi huomioida tulevaisuudessa jatkomittauksia tehtäessä.
Näissä mittauksissa teippauksella tehty kiinnitys ja pöytä toimivat kuitenkin
tarpeeksi hyvin ja mittaukset kyettiin tekemään eri etäisyyksillä muuttamatta kulmaa
merkittävästi ja ilman liian suurta heijastumaa pöydästä.
Mittauksia ja simulaatioita tehdessä huomattiin, että virranmittausvastuksen
resistanssi olisi voinut olla suurempi, jotta heikoilla virroilla suuremmilla
etäisyyksillä olisi saatu vastuksen yli menevän jännitteen pulssimuoto paremmin
näkyviin ja näin laskettu virranarvo olisi ollut tarkempi. Kytkentään ei haluttu
kuitenkaan vaikuttaa liikaa, sillä vahvistimen jälkeisiä arvoja pidettiin tärkeämpinä
kuin tulosten verifioimiseen käytettyjä virranmittausvastuksen yli olevia
jännitteenarvoja. Lisäksi lyhyillä etäisyyksillä jännitepulssi oli tunnistettavissa myös
virranmittausvastuksen ylitse.
Vastaanottimen fotodiodi oli kooltaan myös hyvin pieni, joten kasvavilla
etäisyyksillä signaali heikkeni merkittävästi lähettimen valon hajaantuessa
ympäristöön ja vastaanotetun valon intensiteetin pienentyessä. Jos valoa olisi kyetty
suuntaamaan paremmin, olisi erittäin todennäköistä, että suurempia
mittausetäisyyksiä olisi kyetty saavuttamaan. Toisaalta valon suuntaaminen poistaisi
mahdollisuuden valmiin tuotteen sijoittamiseen avoimeen ympäristöön, jossa
vastaanotin voisi sijaita missä tahansa. Kyseisessä tilanteessa valoa ei voitaisi
suunnata ilman monimutkaista järjestelmää haluttuun kohteeseen. Fotodiodin pientä
kokoa voitaisiin sen sijaan kompensoida sijoittamalla useampia rinnakkaisia
fotodiodeja, jolloin vastaanotettu valosignaali voimistuisi. Tätä ei kuitenkaan voitu
testata, koska työssä käytettyä fotodiodia oli ainoastaan saatavilla yksi kappale työtä
tehdessä.
Työn etäisyyksillä pulssit olivat erittäin hyvin tunnistettavissa, mutta pulssien
amplitudin arvot eivät olleet järin korkeita. Paremmalla vastaanottimella, jossa olisi
useampi vahvistinaste, heikkokin signaali olisi voitu vahvistaa pulssien
dekoodaamiseksi biteiksi esimerkiksi toiselle mikrokontrollerille käyttäen
komparaattoria. Mittauksissa käytetyssä vastaanottimessa oli ainoastaan yksi
vahvistin, jonka vahvistusta ei voitu kasvattaa äärettömän suureksi, jotta
kaistanleveys ei pienenisi liikaa. Vastaanotinta testattiin itse asiassa huomattavasti
suuremmalla vahvistuksella, mutta alustavissa mittauksissa huomattiin, että
vastaanotetun muodoltaan likimain kanttiaalto-pulssin muoto särkyi.
Työssä rakennettuun lähetinkilpeen voitaisiin seuraavassa versiossa lisätä
mahdollisuus uuden lähetettävän tiedon langattomaan lataamiseen. Nykyisessä
versiossa uusi tieto tuli syöttää käyttäen FTDI-seriaalikaapelia ja syötetty tieto
lähetettiin ainoastaan kerran, jonka jälkeen Arduino jatkoi valmiiksi ladatun
testisanan syöttöä. Uuden syötettävän tiedon tallentaminen ja syöttäminen
järjestelmään on helposti parannettavissa koodilla. Tiedon langaton siirtäminen on
myös helppo lisäys kytkemällä Arduinoon jokin siihen saatavilla oleva
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langattomuuden mahdollistava moduuli, kuten Xbee-radio. Teho-LED:it voitaisiin
myös sijoittaa tiiviimpään ryppääseen, jolloin valo olisi helpompi suunnata haluttuun
kohteeseen. Työssä käytetty versio oli kuitenkin tyydyttävä ja se kykeni
halutunlaisesti moduloimaan LED:ien valoa lähetettävän tiedon mukaisesti.
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7.

YHTEENVETO

Työssä suunniteltiin ja rakennettiin akkukäyttöinen lähetinkilpi Arduino Fiolle tiedon
lähettämiseksi käyttäen valkoisia 3W teho-LED:ejä. Mittauksia varten rakennettiin
valonvastaanotin, jolla mitattiin
vastaanotettujen pulssien amplitudien
voimakkuuksia eri etäisyyksillä käyttäen fotodiodia. Lähetinkilpi-piiri suunniteltiin
Eagle-ohjelmistolla ja Arduinoon tehtiin koodi, jolla sen yhdestä datapinnistä tehtiin
virtuaalinen sarjaportti piirilevyllä olevan LED-driverin ohjaamiseksi.
Työssä tehtiin mittaukset lähettäen valopulsseja lähetinkilvellä eri etäisyyksiltä
huoneen valojen ollessa päällä sekä huoneen valojen kiinni ollessa. Oskilloskoopin
avulla tutkittiin vastaanottimen vahvistimen jälkeisiä jännitepulssien amplitudin
arvoja. Lisäksi fotodiodin kanssa kytkettiin sarjaan 1kΩ virranmittausvastus, jonka
ylitse mitattiin yhtäaikaisesti pulssin jännitearvoja, jotta kyettiin Ohmin lain avulla
laskemaan vastuksen lävitse kulkeva virta. Virran avulla voitiin simuloida ja arvioida
saatuja tuloksia käyttäen LTSpice-ohjelmaa.
Simulaatioiden jälkeen huomattiin, että simulaatiotulokset vastasivat
suuruusluokaltaan mitattuja tuloksia pääpiirteisesti. Simulaatioita ei tehty työssä
käytetyille suurimmille etäisyyksille, sillä virranmittausvastuksen yli mitatut pulssit
eivät olleet enää tunnistettavissa ja niissä oli paljon kohinaa. Lasketuissa
virranarvoissa olisi tällöin ollut luonnollisesti paljon virhemarginaalia. Asia olisi
voitu korjata suuremmalla virranmittausvastuksen resistanssin arvolla, jolloin
jännitehäviö vastuksen ylitse olisi ollut oskilloskoopilla selkeämmin huomattavissa.
Kytkentään ei haluttu vaikuttaa liikaa, joten tyydyttiin käyttämään 1kΩ vastusta.
Myös paremmalla vastaanottimella olisi saatu parempia tuloksia, sillä vastaanottimen
pulssien amplitudit olivat melko matalia, jolloin tulokset olivat alttiimpia kohinalle.
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Liite 1. Arduino Fio mikrokontrollerin kytkentäkaavio
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Liite 2. Esimerkkikoodi Arduino Fiolle.
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Liite 3. Multicomp 3W High Power LED datalehden ensimmäinen sivu.
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Liite 4. BuckPuck 3021/3023 LED-driverin datalehden ensimmäinen sivu.

30
Liite 5. BPW21R-fotodiodin datalehden ensimmäinen sivu.
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Liite 6. Työssä tehdyn VLC-lähetinkilven layout.

