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TIIVISTELMÄ
Tässä työssä toteutettiin digitaalinen pyörämittari vertailemalla erilaisia
komponentteja ja muodostamalla siten kokonaisuus, joka sisälsi muun muassa
seuraavan laisia osia; mikrokontrolleri, Bluetooth LE, LCD näyttö, lämpötilaja kiihtyvyysanturit, mikro SD korttipaikka, mikro USB liitin ja latauspiiri
akulle. Varsinainen nopeuden mittaaminen toteutettiin erillisellä anturoinnilla,
joskaan se ei ollut ydinsisältönä tässä työssä. Toteutetulla prototyypillä oli
kapasiteettia myös muunlaisten sovelluksien toteuttamiseen, joten komponentit
valittiin monipuolisten ominaisuuksien, virrankulutuksen, fyysisten mittojen,
hinnan ja saatavuuden perusteella. Tavoitteena oli kohtuullinen laskentateho,
tiedon ilmaisu näytöllä, kommunikointi ulkopuolisten laitteiden kanssa ja
ulkopuolisten antureiden liitettävyys jälkikäteen. Prototyypissä havaittiin
ongelmia ja haasteita akunkestossa, laitteiston stabiilissa toiminnassa ja
kompaktissa kokonaisuudessa. Kaikkiaan oltiin kuitenkin tyytyväisiä
lopputulokseen, sillä fyysiset mitat olivat kämmenelle hyvin sopivia, kaikki
halutut komponentit saatiin sovitettua piirilevylle ja ne toimivat oletetulla
tavalla.
Avainsanat: Pyörämittari, prototyyppi, mikrokontrolleri, LCD, Bluetooth.

Huttula N. (2017) Digital bicycle meter. University of Oulu, Degree Programme in
Electrical Engineering. Bachelor’s Thesis, 32 p.

ABSTRACT
Digital bicycle meter was designed in this research which contains different kind
of components that were compared and then selected for the end product. For
example, it contained microcontroller, Bluetooth LE module, LCD screen,
temperature and acceleration sensors, micro SD card, micro USB connector and
charger circuit for battery. However, there were no design for specific speed
sensor on the printed circuit board because it was not the core content of this
research. Although, bicycle’s speed sensor was modeled with external board for
testing purpose. In addition, the designed prototype had more capacity for
different kind of applications which was taken in consideration when
components were selected. However, the main reasons were low current
consumption, physical dimensions, price and availability. The goal was to have
reasonable computing ability, implementing data on screen, communication
with external devices and possibility to extend afterwards with different kind of
devices. Prototype had a few problems and challenges with power savings,
stability and compact body. However, physical dimensions worked well with a
human hand and all components were fitted well on the printed circuit board.
In addition, all components worked as expected.
Key words: Bicycle meter, prototype, microcontroller, LCD, Bluetooth.
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ALKULAUSE
Tässä tutkimuksessa tuotettu laitteisto on ensimmäinen, minkä olen suunnitellut
alusta loppuun. Pyydänkin kaikki lukijoita suhtautumaan asiaan kuuluvalla
mentaliteetilla. Toisekseen tahtoisin kiittää kaikkia auttaneita henkilöitä, oli kyse
henkisestä, tai rautapuolen toteutuksesta.
Oulussa 5.3.2017
Niko Huttula

LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET
ADC
ASCII
AVR
BJT
DAC
FSTN
FS-USB
GPS
I2C
I/O
JTAG
LCD
LE
LED
MIPS
MOSFET
NMOS
NPN, PNP
OLED
PAx / PBx
PDI
PWM
SD
SoC
SPI
TFT-EPD
TWI
Tx, Rx
USART
WiFi
XBee

Analog To Digital Converter, Analogista digitaliseksi muunto
American Standard Code for Information Interchange
Atmellin mikroposessori
Bipolar Junction Transistor
Digital To Analog Converter, Digitaalista analogiseksi muunto
Film Super-Twisted Nematic, Eräs näyttötyyppi
Full Speed USB
Global Positioning System, Satelliittipaikannusjärjestelmä
Inter-Intergrated Circuit, Kahden johdon sarjaväylä
Tulo- tai lähtöportti
Joint Test Action Group, eräs ohjelmointiratkasu
Liquid Crystal Display, Nestekidenäyttö
Low Energy. Käytetään Bluetooth lähettimien yhteydessä
viittaamaan matalaan energiaan
Light-Emitting Diode
Millions of instructions per second. Miljoona käskyä sekunttia
kohden
Metallioksidi-puolijohdekanavatransistori
N-kanavainen MOSFET
Puolijohdetekniikkaan perustuvia transistoreita
Organic Light Emitting Diodi, Orgaaninen näyttötyyppi
ATXmegan porttien lajittelu
Kahden johdon ohjelmointirakaisu ATXmega piireissä
Pulse Wide Modulation, Pulssin leveyden suhteen muuttaminen
Secure Digital, Käytetään muistikorttien yhteydessä
System On Sock
Serial Peripheral Interface, Valintatyyppinen 4-johtiminen
sarjaväyläratkaisu
Thin Film Transistor Electrophoretic Display
Two Wire Interface, samantyyppinen I2C väylän kanssa
Kirjoitus ja luku USART/UART väylällä
Universal Synchronous / Asynchronous Receiver / transmitter,
Kättelevä 4-johtoinen Sarjaväyläratkaisu
Wireless local area networking
Eräs radiomoduuleja valmistava brändi
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1.

JOHDANTO

Kaupallisia pyörämittareita on ollut myynnissä monen vuoden ajan, jonka
seurauksena niitä on saatavilla erilaisilla ominaisuuksilla ja isolla hintahaarukalla.
Halvimmat mittarit ovat muutaman kymmenen euron arvoisia, joskin niiden
ominaisuuden rajoittuvat nopeuden ja kuljetun matkan mittaamiseen. Kalliimmat
puolestaan ovat satojen eurojen arvoisia, mutta niiden ominaisuudet ovat paljon
kattavammat. Esimerkiksi niistä löytyy GPS-yhteensopivuus, kosteusanturi,
kiihtyvyysanturi, langattomia liitäntöjä ja paljon laadukkaampi näyttö
käyttöliittymineen. Kalliimmat mittarit soveltuvat tosin muuhunkin käyttöön, kuten
suunnistukseen, sykkeen mittaamiseen ja kuntoanalyysiin. Tällöin voidaan puhua
ajotietokoneista, jotka ovat 500 euron hintaluokassa. [1]
Ehdottomasti helpon ja edullisen ratkaisun itse tehdyn pyörämittarin pohjaksi
tarjoavat Arduino-pohjaiset laitteistot, jotka ovat tyypillisesti helposti ohjelmoitavia.
Niissä on useasti valmiiksi liitettyinä kiihtyvyys- ja lämpötila-antureita, joskus myös
Bluetooth lähettimiä. Lisäksi vapaita portteja löytyy käyttäjän itsensä valitsemaan
käyttöön. Ongelmapuolena on, että kaikki halutut ominaisuudet eivät ole valmiiksi
toteutettuina, tai ovat hieman väärän tyyppisiä. Esimerkiksi näytön tyyppi- ja
kokoluokka on väärä, akkupuolta ei ole, tai I/O portteja on liian vähän. Osaa
puutteista on mahdollista paikata liittämällä ulkoisia moduuleita, joskin tällöin
fyysiset mitat kasvavat ja kokonaisuudesta tulee kömpelöhkö. Ainoaksi
vaihtoehdoksi jää suunnitella ja koota oma laitteisto, joskin aikaa ja tietotaitoa
vaaditaan huomattavasti enemmän.
Tässä työssä on tarkoitus tehdä mahdollisimman vähävirtainen kokonaisuus, joka
on samalla kompakti, ja jolla on kohtuullinen laskentateho. Antureilta saatu tieto
haluttiin ilmaista mahdollisimman isolla näytöllä, mikä ei kuitenkaan saanut
kasvattaa kokonaisuuden fyysistä kokoa ja siten minimoiden aiheettoman tilan
piirilevyllä. Muu kommunikointi ulkoisten laitteiden kanssa haluttiin mahdollistaa
jonkinlaisella radiolinkillä, joista Bluetooth LE osoittautui helpoimmaksi ja
vähävirtaiseksi vaihtoehdoksi. Toisaalta kommunikointi mahdollistettiin myös
muistikortin välityksellä.
Mittarin anturoinnissa päätettiin käyttää ainoastaan kiihtyvyys- ja lämpötilaantureita, koska niiden avulla saadaan kerättyä riittävän tarkkaa tietoa ympäristöstä ja
pyörän liikeradoista. Hyödyllisiä lisä olisivat olleet myös kosteus-, GPS- ja
paineanturit. Niiden vaatima pinta-ala olisi kuitenkin ollut liian suuri, jolloin
kompaktista koosta olisi jouduttu joustamaan. Toisaalta liitäntämahdollisuudet ovat
olemassa, mikäli se myöhemmin koetaan tarpeellisiksi.
Nopeuden selvittämiseksi päätettiin käyttää esimerkkinä laser- ja fotodiodia,
joskin myös magneetti yhdistettynä Reed-putkeen, tai käämiin olisivat olleet
mahdollisia vaihtoehtoja. Käytännössä laser-diodi lähettää riittävän pitkän pulssin,
jonka pätkiytymistä mitataan fotodiodilla. Mitattujen katkoksien määrät vastaavat
pyöränrenkaan pinnojen liikettä mittauspisteen ohitse, josta saadaan kuljettu matka.
Tähän lisättynä pulssin pituus, saadaan laskettua nopeus. Laser mittauksen etuna on
hieman tarkempi mittaustarkkuus, sillä mittausvirhe pienenee täydestä kierroksesta
renkaan pinnojen etäisyyteen toisistaan. Haittapuolena on suurempi virrankulutus.
Pyörämittarin käyttöä ajatellen haluttiin lisätä USB-liitin, minkä tarkoituksena on
toimia sekä ohjelmointiväylänä, että käytettävän akun latauspiirin virtalähteen
liittimenä. Myös myöhemmin liitettävien antureiden liitäntämahdollisuudet otettiin
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huomioon piirilevyn suunnittelussa ja koteloinnissa. Samalla otettiin huomioon myös
leveys-paksuus-suhde.
Taulukko 1. Toteutetun digitaalisen pyörämittarin spesifikaatiot
Spesifikaatiot
Kommentit
Pieni virrankulutus
Kokoluokkaa 10-20mA aktiivisessa
käytössä. Unitilassa muutamia
mikroampeereja
Järkevä anturointi
Nopeus, kiihtyvyys/asennot ja lämpötila
Langaton yhteensopivuus
Kommunikaatio esimerkiksi
matkapuhelimen kanssa
Käyttöaika ja ladattavuus
Tavoite +12h käytössä ja kuukausia
käyttämättömänä. Helposti saatavilla
olevat laturit, eli käytännössä
matkapuhelimien laturit
Käyttökokemus
Mahdollisimman sujuva, eli
automatisoidaan käyttö. USB-väylällä
ohjelmointi
Pienet fyysiset mitat
Reilusti alle kämmenen kokoinen, mutta
riittävän iso tekstin lukemiseen
liikkeessä
Kerätyn tiedon tallennus helposti
Käytännössä tarkoittaa SD muistikorttia
siirrettävästi
Pyörämittarin
spesifikaatiotaulukossa
kerrotaan
halutut
ominaisuudet
tärkeysjärjestyksessä, siten että tärkein on ylimmäisenä. Pientä lomittaisuutta tehtiin
järkevän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi tärkeimmäksi kriteeriksi
asetettiin virrankulutus, anturointi ja langaton yhteensopivuus muiden laitteiden
kanssa. Pidempiaikaisen kerätyn tiedon tallennuspaikka katsottiin vähiten tärkeäksi,
sillä se on lähinnä mukava lisä kokonaisuuteen. Lisäksi taulukon kommenteissa on
hieman tarkemmin selitettyinä kukin kohta.
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2.

PYÖRÄMITTARIALUSTAAN SOVELTUVIEN
KOMPONENTTIEN VAIHTOEHTOJA

Työssä toteutetun mittarin komponenteissa olisi ollut paljon liikkumavaraa, mutta
asetetut spesifikaatiot rajoittivat valinnanvaraa tuntuvasti. Samalla projektin budjetti
ja komponenttien saatavuus Digikey:n ja Farnellin varastosta asetti rajoitteita.
Toisaalta suosittiin omasta varastosta löytyviä komponentteja, mikäli ne todettiin
suhteellisen järkeviksi vaihtoehdoiksi.
2.1.

Mikrokontrollerien vertailu

Mikrokontrollerien valmistajista useammalta olisi löytynyt USB-väylällä
ohjelmoitavia, mutta päätettiin rajoittaa Microchip Technologyn ja Atmelin
valmistamiin piireihin, jotka toimivat AVR ytimisellä prosessorilla. Pääsyynä oli
valmiiksi tuttu ohjelmointiympäristö ja siten vaivattomampi lähestymiskynnys.
Maksimipinnimääräksi päätettiin 32 – 44 kappaletta ja minimi ohjelmointimuistiksi
päätettiin 16 KB.

Taulukko 2. Mikrokontrollerien vertailu [2, 3, 4, 5, 6]
Mikrokontrolleri FLASH /
ext.int
KäyttöEEPROM/
I/O
jännite
SRAM
vapaat
I/O
Pinnit
AT90USB162
16 KB
21/22/32 2.7512 B
5.5V
512 B

Maksimi
Taajuus ja
MIPS/MHz

Sarjaväylät

16 MHz
1 MIPS

USART /
SPI / ISP /
FS-USB

ATMEGA16U2
ATMEGA32U2

16/32 KB
512/1024B
512/1024B

21/26/ 32 2.720/22/32 5.5V

16 MHz
1 MIPS

USART /
SPI / ISP /
FS-USB

ATMEGA16U4
ATMEGA32U4

16/32 KB
1024 B
2.5 KB

13/26/44

2.75.5V

16 MHz
1 MIPS

ATXMEGA16/
32/64/128A4U

16/32/64/128KB 34/34/44
1/1/2/2 KB
2/4/4/8 KB

1.63.6V

32 MHz
1MIPS

ATXMEGA16/
32C4

16/32KB
1/1 KB
2/4 KB

1.63.6V

32 MHz
1MIPS

USART /
SPI / TWI/
ISP /JTAG/
FS-USB
USART /
SPI / TWI /
PDI /
FS-USB
USART /
SPI / TWI /
PDI /
FS-USB

34/34/44
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Mikrokontrollereita vertailevassa taulukossa vertaillaan haluttuihin spesifikaatioihin
sopivia vaihtoehtoja. Esimerkiksi alle 16 KB ohjelmoitavalla muistilla ja yli 44
pinnillä varustettuja mikrokontrollereita ei sisällytetty vertailuun. Pääsääntöisesti
alaspäin mentäessä mikrokontrollereiden funktionaaliset ominaisuudet kasvavat.
Esimerkiksi AT90USB162 ja ATmega U2-piiristä löytyy 125 eri ohjelmointikäskyä,
ATmega U4-piireistä löytyy 135 eri käskyä ja ATXmega piireistä löytyy 142 eri
käskyä. Käskymäärien eroavaisuuksia olivat esimerkiksi EVENT-tilat, DMA
kontrollerit ja QTouch tuki kapasitiiviseen mittaukseen. [2, 3, 4, 5, 6]
Yleisesti ottaen U-/C4-sarjoissa oli enemmän sarjaväyliä, PWM, ADC- ja
DAC-muuntimia käytössä. Kaikista kuitenkin löytyi perinteiset virransäästötilat ja
aikalaskurit, joskin niiden resoluutiot eivät olleet yhtä tarkkoja. Esimerkiksi
AT90USB162 sisälsi yhden 8-bittisen ja 16-bittisen laskurin 8-bittisillä PWM
kanavilla, mutta ATXmega piireissä nämä olivat pääosin 16-bittisiä ja
monikanavaisia. [2, 3, 4, 5, 6]
2.2.

Näyttöjen vertailu

Tutkimuksessa päätettiin vertailla pelkästään graafisia näyttöjä kahden tuuman
ympäristöstä, sillä mittariston tavoitellut dimensiot olivat alle kämmenen
kokoluokkaa ja kuviointi haluttiin hyvin vapaamuotoiseksi. Samalla päätettiin
käyttää pelkästään SPI- ja I2C-sarjaväylillä kommunikoivia näyttöjä.
Taulukko 3. Näyttöjen vertailu [7, 8, 9, 10, 11, 12]
Näytön nimi
Tyyppi
Resoluutio Virta ja
jännite
Mcot096016by- OLED
96 x 16
2,0mA - 5mA
wi, MIDAS
0,84”
20% - 100%
1,65V – 3,3V
7,0V – 7,5V
Mcot128128bv- OLED
128 x 128
3mA - 32mA
wm, MIDAS
1.5”
10% - 100%
2,6V – 3,5V
14,5V -15,5V
C12832A1ZFSW-FBW,
NHD

Sarjaväylät

Hinta

I2C

12,64€

I2C /
SPI /
parallel

17,60€

FSTN,
LCD

128 x 32
24,3mm*
41,4mm

10mA-36mA
2,7V - 3,3V
5,8V - 6,2V

SPI

10,26€

LS013B7DH06, TFTSHARP
LCD
muisti

128 x 128
1,33”

25uW-120uW SPI
60uW-300uW
4,8V - 5,5V

23,09€

TFT-EPD 200 x 90
2,0”

4mA – 8mA
2,3V - 3,6V

SPI

17,74€

TFTLCD

2,3V - 4,8V
1,65V – 3,7V
~1uA + LED

SPI

9,95$

EG020BS011,
Pervasive
Displays
ST7735R
ohjaiminen,
618, Adafruit

160 x 128
1,8”
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Erilaisia näyttöjä vertailevassa taulukossa luetellaan eri vaihtoehtoja. Pääkriteereiksi
valittiin virrankulutus, vaadittu jännite ja kokoluokka. Kuten taulukosta nähdään,
vähiten virtaa kuluttaa SHARP muistityyppinen TFT LCD näyttö, joskin siinä ei ole
taustavalaisua. Käytännössä näyttö kuluttaa joitain mikroampeereja passiivisesti ja
päivitettäessä kolmekertaa enemmän. Toiseksi vähiten virtaa kuluttaa OLED näytöt,
jotka kuluttavat tehoa prosentuaalisesti käytettyjen pikseleiden perusteella ja eivät
tarvitse erillistä taustavalaisua. Tällöin kuitenkin tarvitaan kaksi eri käyttöjännitettä.
Taulukosta löytyy myös Pervasive Displays yhtiön valmistama kahden tuuman
näyttö, jotka sijoittuvat virran kulutuksessa OLED näyttöjen välimaastoon, joskin
tässä näytössä ei ollut taustavalaisua. Taulukossa on kaksi LED-taustavalaistua
näyttöä, C12832A1Z ja Adafruitin 618, joidenka virran kulutus johtui lähinnä
valaistuksesta. Kaikista näytöistä ainoastaan Adafruitin näyttö oli värillinen. [7, 8, 9,
10, 11, 12]
2.3.

Langattomien moduulien vertailu

Tässä tutkimuksessa päätettiin käyttää pelkästään valmiita moduuleita, jotka voidaan
liittää helposti piirilevylle. Näin ollen ei lähdetty vertailemaan erikseen
komponenteilla sovitettavia IC piirejä ja optimoitiin ajankäyttö.
Taulukko 4. Mahdollisia langattomien moduuleja [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
Nimi
Tyyppi,
Virta
Max. Tx / SarjaFyysiset
nopeus
(Tx/Rx),
Rx
väylät
mitat
jännite
(L/W)
RN4871,
Bluetooth 13mA/13mA 0dBm /
UART /
11,5mm
Microchip
LE v4.2
1,6V-3,6V
-90dBm
AIO /
9mm
Technology
10 kBps
PIO
RN4020
Bluetooth 16mA/16mA 7,5dBm / UART /
19,5mm*
Microchip
LE v4.1
1,8V – 3,6V -92,5dBm SPI /
11,5mm
Technology
1MBps
AIO/PIO
BGM111,
Bluetooth 8,7mA /
8dBm /
I2C /
15,0mm*
Silicon Labs
LE v4.0
8,2-23,3mA -92dBm
I2S /
12,9mm
1MBps
1,85V-3,8V
SPI /
UART
AMS001/S,
Bluetooth 12,8mA /
8dBm /
I2C / SPI 17,6mm*
Zentri
LE v4.1
10,8mA
-92dBm
/ USART 11,4mm
1MBps
1,8V-3,6V
M10478-A1,
GPS
- / 31mA
-/
UART /
13,8mm*
Antenova
<18,3km
1,71C-1,89V -163dBm SPI /
9,5mm
<514m/s
I2C
WF111
Wifi
88mA /
17dBm /
PIO /
19,0mm*
Silicon Labs
802,11
192mA
-97dBm
SDIO /
12,0mm
b/g/n
1,7V-3,6V
SPI
72,2MBps
XB24CZ7UIS- XBee@,
28-45mA /
8dBm /
SPI /
34mm*
044, Digi
ZigBee@, 33-59mA
-100dBm UART
21,99mm
International
802.15.4
2,1V-3,6V
1MBps

Hinta
6,76€
8,49€
9,49€

10,67€
15,73€
13,35€

16,34€
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Erilaisia lähetin-vastaanottimia vertailevassa taulukossa on muutama erityyppistä
moduulivaihtoehtoa, joidenka tärkeimmiksi ominaisuuksiksi valikoitiin virrankulutus
ja fyysiset mitat. Kuten taulukosta nähdään, Bluetooth LE lähetin-vastaanottimet
kuluttavat vähiten virtaa verrattaessa WiFi ja XBee@ lähetin-vastaanottimiin.
Samalla Bluetoothien fyysiset mitat ovat hieman pienemmät. Taulukossa olevat
kaksi ylintä Bluetooth LE moduulia on tarkoitettu pelkästään lähettämään ja
vastaanottamaan sarjaväylän bittejä, joskin ne olivat ohjelmoitavissa suorittamaan
yksinkertaisia skriptejä. BGM111 ja AMS001/S puolestaan ovat SoC tyyppisiä ja
sisältävät oman mikroprosessorin, jolloin syvällisempi ohjelmointi olisi mahdollista.
BGM111 moduulissa Flash muisti on 256 kB, kun AMS001/S puolestaan sisältää
8MB. Kummatkin olivat helposti ohjelmoitavissa. Taulukossa on vertailun kannalta
otettu malliksi yksi GPS vastaanotin. [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
2.4.

Muu anturointi

Anturoinnissa päätettiin ottaa huomioon erilaisia anturointivaihtoehtoja
kiihtyvyyden, lämpötilan, paineen ja kosteuden mittaamiseen. Hirvittävästi
eroavaisuuksia niiden välillä ei kuitenkaan ollut, joten niiden pitkää luettelointia ei
katsottu tarpeelliseksi.
Taulukko 5. Kiihtyvyys- ja lämpötila-antureiden vertailu [20, 21, 22, 23, 24 ,25]
Nimi
Anturi
Väylät Resoluutio
Virta / Jännite Hinta
LIS2DH
Kiihtyvyys,
STMicroLämpötila
electronics
FXLS847QR1, Kiihtyvyys,
NXP
ADXL337,
Analog
Devices
MCP9700,
Microchip
Technology

TMP75B,
Texas
Instrument
MAX31723

I2C /
SPI

+-2/4/8/16g
8/10/12-bit
1-5300Hz
I2C /
+-2/4/8g
SPI
14-bit
1,5-800Hz
Kiihtyvyys, Analogi +-3g,
300mV/g,
X, Y:
0,5-1600Hz
Z: 0,5-550Hz
Lämpötila
Analogi 10mV/C,
8-bit
1C/bit,
DAC
Tarkkuus +2C
Alue:
-40C +125C
Lämpötila,
I2C,
12-bits,
ohjelmoitava SMBus +-0,5C / +-2C
Alueet
-20C +85C,
-55C + 125C
Lämpötila,
SPI
9/12-bit,
ohjelmoitava
+-0,5C
Alue:
-55 +125C

2 - 185uA
1,71V-3,6V

1,48€

8-240uA
1,95V-3,6V

2,55€

300uA
1,8V-3,6V

4,16€

6uA+-30mA
2,3V-5,5V

0,24€

45uA / 0,3uA
1,4V-3,6V

0,697€

1,7V-3,7V

1,94€
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Kiihtyvyys- ja lämpötila-antureita vertailevassa taulukossa luetellaan muutamia eri
vaihtoehtoja. Kiihtyvyysantureita löytyi hyvin analogisista ja digitaalisista
kategorioista ja erilaisia väylävaihtoehtoja oli hyvin tarjolla. Yleisesti ottaen
analogiset kuitenkin kuluttivat hieman enemmän virtaa, mutta käyttöjännitealueissa
ei juurikaan ollut eroavaisuuksia. Hinta on kuitenkin hieman suurempi analogisilla
antureilla. [20, 21, 22] Lämpötila-antureista löytyi edullisia vaihtoehtoja molemmista
kategorioista, mutta käyttöjännitealue on hieman suurempi analogisilla antureilla.
Myös resoluutio oli hieman heikompi. [23, 24 ,25] Huomioitavaa oli myös, että
kaikki vertaillut anturit olivat maksimissaan noin 3mm leveys- ja pituussuunnassa.
Taulukko 5. Paine- ja kosteusantureiden vertailua [26, 27, 28, 29]
Nimi
Anturi
Väylät
Resoluutio,
Virta /
Jännite
MP3H6115A,
Paine
Analogi 400 kPa,
4-8mA
NXP
27 mV/kPa
2,7V-3,3V
1,5% virhe
(0C +125C)
LPS25HB,
Paine
I2C, SPI 24-bit,
0,5uA /
STMicroelectronics
+-0,003PSI (+- 4-25uA
0,02 kPa)
1,7V-3,6V
260-1260 hPa
HTS221TR,
Kosteus I2C, SPI +-3,5/+-5%RH 0,5uA / 2uA
STMicroelectronics
20-80% /
1,7V-3,6V
0-100%
16-bit
SHT30,
Sensorion AG

Kosteus Analogi

+-3%RH,
19,2-44
mV/%RH,

220-350uA
2,4V-5,5V

Hinta
11,39€

3,03€

3,03€

5,20€

Paine- ja kosteusantureita vertailevassa taulukossa luetellaan muutamia mahdollisia
vaihtoehtoja. Kaikki taulukon anturit käyttivät I2C, SPI tai analogi-tyyppistä
väyläratkaisua. Analogista paineanturia oli hyvin hankalasti löydettävissä halutulle
jännite- ja painealueelle, varsinkin puhuttaessa pintaliitoskomponenteista.
Esimerkiksi niiden mittaama painealueet olivat liian pienet, tai vaatimat jännitealueet
liian suuret. Digitaalisia puolestaan olisi löytynyt useammalla eri väylätyypillä ja
jännitealueella. Kosteusantureiden kohdalla tilanne oli parempi, mutta kummassakin
tilanteessa analogiset anturit kuluttivat huomattavasti enemmän virtaa ja vaativat
suuremman jännitealueen. [26, 27, 28, 29]
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3.

KEHITETTY PYÖRÄMITTARIALUSTA

Mittarin pääkomponenttien valinta perustui taulukoissa 2-6 esitettyihin tietoihin,
joskin myös omaa harkintakykyä käytettiin. Lopullinen laitteisto suunniteltiin
KiCad-ohjelmistolla ja ladottiin pastakoneella ja käsin juottamista. Piirilevyä ei
valmistettu fyysisesti itse, sillä läpivientien määrä ja käytettävissä oleva tekniikka ei
olisi mahdollistanut järkevään lopputulokseen. Esimerkiksi läpivientien määrä ja
niiden sijainnit piirilevyllä olisi saattanut aiheuttaa käytön luotettavuusongelmia ja
turhaa haastetta ladontavaiheessa.
3.1.

Lopullinen laitteisto

Kuten taulukosta 2. nähdään, parhaimmat ominaisuudet ovat saatavilla ATXMega Aja C-sarjoilla. Esimerkiksi käyttöjännitteen vaihteluväli oli otollisempi akku- ja
patterikäyttöisille laitteille, sillä monet pienet patterit olivat kyseisessä
jänniteympäristössä, kuten myös edulliset litium-polymeeriakut. Nämä akut täyteen
ladattuina antoivat aluksi noin 4,1V käyttöjännitettä, mutta putosivat lopulta
vastaavaan alueeseen. Toisaalta A- ja C-sarjoilla on eniten vapaita I/O pinnejä
suhteessa kokonaispinnimäärään. Muistien suuruudessa A-sarja on C-sarjaa parempi,
mutta sillä ei ollut juurikaan käytännön merkitystä, sillä ohjelmoitavassa koodissa
kaikkea muistikapasiteetista ei tarvittu.
Lopulta päädyttiin ATXmegan A-sarjan piireihin, sillä niiden kellotaajuus ylsi
30MHz taajuuteen, eri komentoja oli 135 kappaletta, sisälsi huomattavasti enemmän
sarjaväyliä ja mahdollisti siten kattavammat mahdollisuudet myöhempää käyttöä
ajatellen. Esimerkiksi ADC- ja DAC-muuntimia oli saatavilla hyvin ja kaikki vapaat
pinnit olivat helposti määriteltävissä eri käyttötarpeisiin. Kaikkiaan 64KB muistin
määrä katsottiin riittäväksi. Toisaalta muistia olisi ollut mahdollista saada vieläkin
enemmän, mutta sen kasvattamista ei katsottu tarpeelliseksi.
Näytön valintaan vaikutti eniten piirilevyn fyysinen koko, eli sitä ei haluttu
kasvattaa piirilevyn minimikokoa suuremmaksi. Toisaalta sen fyysisten mittojen
haluttiin olevan riittävän suuri tekstin vaivattomaan ilmaisuun ja lukemiseen.
Samalla virrankulutus haluttiin minimoida, joten OLED- ja Sharpin muistinäytöt
olivat hyviä vaihtoehtoja, sillä niiden virrankulutus riippui lähinnä käytettävien
pikseleiden määrästä ja päivittämisestä. Sharpin muistinäyttöjen käytännön
ongelmaksi olisi muodostunut taustavalaisun puuttuminen ja OLED-näyttöjen
kohdalla olisi tarvittu monipuolisemmat käyttöjännitteen muunnokset. Näissä ei
kuitenkaan ollut värivalikoimaa, joten päädyttiin lopulta Adafruitin 1,8 tuuman TFTLCD näyttöön. Siinä virrankulutusta lisäsi erityisesti taustavalaisu, mikä oli
toteutettu LED-tyyppisesti. Toisaalta TFT-LCD näytöt olivat hieman edullisempia,
joskin niiden tekniikka oli vanhempaa. Haittapuolena oli lähinnä suurehko
virrankulutus.
Langattomaksi ratkaisuksi katsottiin Bluetooth LE lähetin-vastaanottimien olevan
edullinen, helppo ja järkevä vaihtoehto, sillä se on yleisesti käytössä oleva
mobiililaitteissa ja tietokoneissa. XBee- ja WIFI-tyyppien kommunikaatio olisi ollut
myös mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta niiden virrankulutuksen katsottiin olevan
liian suuri hyötyyn nähden. Myös fyysiset mitat olisivat olleet liian suuret. Lopulta
valittiin AMS001/S Bluetooth LE moduuli, sillä siihen oli mahdollista ohjelmoida
yksinkertainen ohjelma ja välttää mikrokontrollerin herättäminen. Muistin määrä oli
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pääsynä kyseisen moduulin valinnassa, joskin miinuspuolena oli hieman suuremmat
fyysiset mitat ja noin 2-4mA suurempi virrankulutus.
Anturoinneiksi katsottiin riittävän kiihtyvyys- ja lämpötila-anturit. Lopulta päädyttiin
FXLS8471 kiihtyvyysanturiin ja TMP75B lämpötila-anturiin. Pääsynä
kiihtyvyysanturin valinnassa oli hieman kattavammat sisäiset funktiot, joskin niissä
ei juurikaan ollut eroa. Lämpötila-anturin valintaan vaikutti lähinnä väylätyyppi ja
hinta. Analogisista antureista päätettiin luopua suuremman virrankulutuksen ja
tarkkuuden takia. Lisäksi niiden lukemiseen olisi tarvittu enemmän väyliä.
Hyvänä lisänä olisivat olleet paine ja kosteusanturit, joskin tilanpuutteen ja
pienehkön tarpeen vuoksi niistä päätettiin luopua. Samasta syystä päätettiin luopua
myös GPS-vastaanottimesta, joskin ne pystyttäisiin erikseen liittämään SPI- ja I2Csarjaväylän kautta, mikäli jossain vaiheessa katsotaan tarpeellisiksi. Lisäksi
ylimääräisiä I/O portteja löytyi, mikäli niihin halutaan liittää ulkoisia komponentteja.
Teholähteenä päätettiin käyttää 500mAh Litium-Polymeeri akkua, jossa
lähtöjännite on noin 3,6V. Kyseiseen akkutyyppiin ja varasukapasiteettiin päädyttiin
helpohkon saatavuuden ja fyysisten mittojen takia. Toisaalta olisi ollut mahdollista
käyttää myös 3V nappipattereita, mutta niiden kapasiteetti oli noin 180mAh.
Virrankulutus aktiivisessa käytössä olisi kuluttanut akun turhan nopeasti. Esimerkiksi
500mAh jaettuna 25mA olisi noin 20 tuntia käyttöaikaa, kun 180mAh jaettuna 25mA
saatiin noin 7,2 käyttötuntia. Toisena haittapuolena olisi ollut patterien vaihtamisen
tarve, mikä olisi hankaloittanut käyttöä pitkällä aikavälillä.
Komponenttien käyttölämpötiloissa oli hieman eroavaisuuksia. Esimerkiksi
Bluetooth LE moduulia ja LCD näyttöä kyettiin käyttää -30C ja +85C käyttövälillä,
kun mikrokontrollerilla ja kiihtyvyysanturilla se oli -40C ja +85C. Lämpötila-anturi
puolestaan kykeni -55C ja +125C vaihteluvälille. Luonnollisesti LCD näyttö asetti
mittariston käyttölämpötilan raja-arot, jotka sopivat Suomen sääolosuhteisiin hyvin.

Kuva 1. Toteutettu mittaristo demoanturiin liitettynä.
Toteutetun mittariston kuvasta nähdään lopullinen ulkoasu ilman kotelointia. Lisäksi
siitä nähdään hieman mittasuhteita ja käytetty demoanturi nopeuden mittaamiseen.
Anturi toteutettiin jyrsimällä yksinkertainen piirilevy, jossa on urat leikattuna
fotodiodille ja laserille vastapäätä toisiaan. Lisäksi piirilevystä lähtee kolme johtoa,
jotka ovat GND, VDD ja fotodiodin signaali. Kuvassa oikealla puolella nähdään
mittaristo pohjasta katsottuna. Esimerkiksi mikrokontrolleri on keskellä, Bluetooth
LE ja anturit ylälaidassa. Latauspiiri, USB ja muistikortin liitin alareunassa. Oikealla
painokytkimet, jännitteen ohjaus ja regulointi. Vasemmalla on lisää painokytkimiä.
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Taulukko 6. Lopullinen komponenttien osaluettelo ja hinnat
Nimi
Tyyppi
Valmistajan
osanumero

Hinta

ATXmega64A4u

Mikrokontrolleri

3,73€

1,8” SPI TFT LCD

LCD TFT

ATXMEGA64A4UAU
1,8” SPI TFT display

AMS001/S

Bluetooth LE

AMS001/S

10,67€

TMP75B

Lämpötila-anturi

TMP75BIDGKT

0,697€

FXLS8471Q

kiihtyvyysanturi

FXLS8471QR1

2,55€

Mikro SD liitin

Mikro SD

693071010811

1,59€

Micro USB Btyyppi

Mikro B 2.0

10104110-0001LF

0,413 €

SML-LXR85IC

Punainen LED

SML-LXR85IC-TR

0,186€

MCP73831

Akun lataus

MCP73831T2ACI/OT

0,552€

AMS1117

Regulaattori 3v3

BC807-40

PNP transistori

2319247

~0,20€

MMBT4401LT3G

NPN transistori

2317550

~0,20€

Muut komponentit

Vastukset,
Kondensaattorit,
Diodit ja akku

9,95$

~0,20€

~7€

Komponenttien luettelotaulukossa on kaikki käytetyt osat, joskaan kaikkia yksittäisiä
passiivisia komponentteja ei yksittäin lueteltu, vaan ne on sisällytetty muiden
komponenttien kohtaan. Kaikkiaan kokonaiseksi hinnaksi muodostui noin 38 euroa.
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3.1.1. Pyöränmittarin piirikaavio
Piirikaaviossa vasemmassa yläkulmassa sijaitsevat accelerometer1 ja TEMP1, jotka
ovat kiihtyvyys- ja lämpötila-antureita. Niiden alapuolella on puolestaan U1 ja
MCU1, jotka kuvastavat näyttöä ja mikrokontrolleria. Alalaidassa puolestaan
sijaitsee muistikortin liitin CONN1 ja neljä painonappia SW1-4. Loput kaksi nappia,
SW5 ja SW6, sijaitsevat keskellä ja oikeassa yläreunassa. Bluetooth LE lähetin on
ylhäällä ja keskellä ja sen lyhenne on BLE1. Oikeassa reunassa sijaitsevat USB liitin
CONN2, akun latauspiiri CHARGER1, akun liitin CONN_2, regulaattori REG1 ja
teholähteen valintakytkimet Q1 ja Q2. Korkealaatuisempi piirikaavio on esitetty
liitteessä 1.

Kuva 2. Piirikaavio pyörämittarista KiCad-sovelluksella piirrettynä.
Pyörämittarin piirikaaviossa ainoana erona lopulliseen toteutukseen on, että I2C
väylää ei yhdistetty lopullisessa ratkaisussa BLE1 moduuliin sen ongelmallisuuden
takia. Tämä on kuvassa merkittynä hieman johtimia paksummalla rastilla.
Pääsääntöisesti piirikaavion liitännät oli otettu komponenttien datalehtien
perusteella ja yhdistetty toisiinsa suunnitellulla tavalla. Lisäksi komponenttien
käyttöjännite jalkojen juureen lisättiin 100nF kondensaattoreita, mikäli katsottiin
tarpeelliseksi. Esimerkiksi painonappien lähtöjalkoihin lisättiin vastaavanlaiset
kondensaattorit C8-10 ja C12 tasoittamaan jännitteen muutosta.
Piirilevyltä löytyi liitospaikka ulkoiselle kellokiteelle X1, joskin siihen ei
ladontavaiheessa liitetty ulkoista kellokidettä. Tämä kuitenkin mahdollisti ulkoisen
kellokiteen liittämisen jälkikäteen ajallisesti tarkkojen sovelluksien käyttöön.
Antureiden sarjaväylinä päätettiin käyttää I2C väylää, sillä se vaatii puolet
vähemmän johtimia piirilevyllä. Toisaalta haittapuolena oli kaksi ylösvetovastusta,
R2 ja R3. Esimerkiksi piirikaavion kuvasta nähdään, että MCU1 komponentista
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lähtee kaksi johdinta, jotka ylösvedetään vastuksilla R2 ja R3. Johtimien toinen pää
kiinnitetään accelerometer1 ja TEMP1 antureihin. Nämä kaksi johdinta siirtävät
tietoa digitaalisessa muodossa molempiin suuntiin. Vastaavasti SPI väylän kanssa
MCU1 moduulista lähtee neljä johdinta U1 moduuliin, mutta nyt ei ole
ylösvetovastuksia ja johtimia on kaksinkertainen määrä. Digitaalista dataa siirtyy
myös SPI väyläratkaisussa molempiin suuntiin. Nopeuseroja näistä kuitenkin
muodostui käytetyn protokollan takia SPI väylän hyväksi.
U1 ja CONN1 moduulien kommunikointiin käytettiin SPI väyliä, koska niiden
kohdalla ei ollut hirveästi eri mahdollisuuksia. BLE1 moduulia puolestaan käytetään
USART väylällä, koska sitä datalehdessä suositeltiin helpoksi vaihtoehdoksi. Kaikki
vapaat MCU1 moduulin jalat piirrettiin vapaiksi liitännöiksi.
3.1.2. Pyöränmittarin piirilevy
Piirilevyn suunnittelussa huomioitiin mahdolliset suositukset datalehdissä, joskin
jonkin verran niistä jouduttiin joustamaan tilanpuutteen vuoksi. Esimerkiksi
Bluetooth LE lähetin ei ollut aivan optimaalisesti sijoitettu parhaimman lähettimen
kantavuuden kannalta, joskaan kantavuudella ei juurikaan ollut merkitystä tässä
sovelluksessa. Kuitenkin pyrittiin huomioimaan esimerkiksi jättämällä antennin
alaosan pinta kuparittomaksi.

Kuva 2. Pyörämittarin piirilevyn luonnokset.
Suunnittelussa vältettiin terävien kulmien johdottamista, kuten piirilevyn luonnoksen
kuvasta nähdään. Mitään ei varsinaisesti impedanssisovitettu, joskin siitä olisi ollut
hyötyä esimerkiksi USB, I2C ja SPI väylissä. Toisaalta sovitukset olisi vaatinut 4kerros piirilevyn valmistusta ja siihen ei ollut mahdollisuuksia valmistuksen
puolesta. Mitään varsinaisia ongelmia tästä ei kuitenkaan muodostunut, sillä
taajuudet olivat suhteellisen pieniä. Ainoastaan hieman enemmän signaalin huojuntaa
tapahtuu taajuuden kasvaessa.
Fyysisiltä mitoilta piirilevy oli noin 3,4mm leveä ja 4,7mm pitkä. Paksuutta
ilman akkua ja liitinjohtoa oli noin 7,0mm. Akun kanssa paksuutta oli noin 1,5mm.
Mahdollinen 3D tulostettu kotelointi kasvattaisi paksuutta muutamalla millimetrillä
jokaiseen suuntaa.
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Kuva 3. Liittimien paikat pirilevyllä.
Piirilevyllä vapaassa käytössä olevat painonapit sijaitsivat mikrokontrollerin
puoleisella reunalla ja niitä oli kolme kappaletta. Kolme muuta painonappia liitettiin
Bluetooth LE moduulin ja mikrokontrollerin nollaamiseen. Viimeinen painonappi
huolehti USB väylän ohjelmoinnin ja sovellustason valinnasta. Kyseiset napit
sijaitsivat vastakkaisella laidalla ja niiden järjestys alhaalta ylöspäin oli
mikrokontrollerin nollaus ja USB-väylän ohjaus ja Bluetooth LE moduulin nollaus.
Kaikki paikat esitetään liittimien paikkoja esittelevässä kuvassa. Kuvasta nähdään,
että kaikkia vapaita mikrokontrollerin pinnejä ei ole otettu käyttöön, ainoastaan portit
PA3-7. Muita liitämättömiä portteja oli PB0-3.
3.2.

Käyttöjännitteen valintakytkin

Mittariston käyttöjännitteen ylijännitesuojiksi asetettiin komponentit U2 ja U3, jotka
olivat zener diodeja. Niiden tehtävänä oli kytkeä liian suuret jännitteet maahan,
jolloin estetään komponenttien vaurioituminen. Myös regulaattoria suojaava diodin
D2 asettaminen oli varotoimena. Kytkennät ovat nähtävissä kytkintä ja diodeja
esittävässä piirikaavion kuvassa. Samassa kuvassa esitetään myös käyttöjännitteen
ohjaaminen akulta ja USB liittimestä. Tämä toteutettiin käyttämällä kahta BJT
transistoria Q1 ja Q2. Lisäksi laitettiin kaksi 1k ohmin vastusta, R12 ja R13, väliin
rajoittamaan virtaa ja yksi 10k ohmin alasvetovastus R14.
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Kuva 4. Käyttöjännitteen valintakytkin ja ylijännitteen suojadiodit.

kuva 5. Käyttöjännitteen valintakytkimen mallintaminen LTSpice ohjelmistolla.
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Käyttöjännitteen valintakytkimien kuvissa esitetään toisiinsa nähden melkein
identtiset tapaukset, ainoastaan kuormaksi on LTSpice ohjelmiston kuvassa asetettu
RL kuormavastus, mikä on 100 ohmia, ja muutama kondensaattori C1 ja C2.
Kondensaattorien
ideana
oli
mallintaa
käyttöjänniteväylille
asetettuja
kondensaattoreita, joihin jännite varautuu odottamaan käyttöään. Kuvissa R12 ja R13
tarkoituksena oli pienentää transistorien Q1 ja Q2 kantavirtoja, jolloin transistorit
toimivat paremmin kytkiminä. Vastuksen R14 tarkoitus oli purkaa mahdollinen
jäljelle jäänyt varaus, mikäli kannalle ei tuoda USB liittimen kautta lisää virtaa.
Kuvan R1 vastus puolestaan mallintaa väylän omaa resistanssia, jolloin saadaan
paremmin todellisuutta vastaava simulaatiotulos.
Kuvien kytkimessä ohjattiin regulaattorin jännitettä lähdön jänniteväylälle aina,
kun USB-liittimen jänniteväylällä oli 5V jännite. Muussa tapauksessa ohjattiin akun
jännitettä lähdön jänniteväylälle. Hieman ongelmallisen kytkennästä teki Q2
transistorin ja akun välissä olevan diodin D1 jännitteen pudotus, sillä se oli
virrankulutuksesta riippuvainen. Tämä kuitenkin voitiin karkeasti arvioida olevan
noin 700 mV. Komponentti D1 kuitenkin tarvittiin, sillä akun jännite latauksen
jännite oli 4,2V.

Kuva 6. USB jännitteen kuvaaja.

Kuva 7. Regulaattorin ja akun jännitekäyrät. Regulaattorin jännite on kuvassa
alempi neliskanttinen kuvaaja ja akun ylempi hieman käyrempi kuvaaja.

Kuva 8. Lähtöjännitteen kuvaaja.
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LTSpice aaltomuodon kuvaajista nähdään, että lähdön jännite riippuu suoraa USB
jännitteestä. Esimerkiksi USB jännitteen ollessa 5V, on lähdössä regulaattorin jännite
vähennettynä Q1 kynnysjännitteellä. Kun kuvaajassa USB jännite tippuu 0V, on
lähdössä akun 4,2V jännite vähennettynä D1 ja Q2 kynnysjännitteillä.
Mielenkiintoisena havaintona tehtiin Q2:n emitterijännitten harjamaisessa
käyttäytymisessä, silloin kun se ei ollut johtavassa tilassa. Kytkimen toiminta
osoittautui simulaation perusteella riittävän toimivaksi ratkaisuksi, joten se voitiin
sellaisenaan käyttää kytkimenä.
Toinen vaihtoehto olisi ollut kuljettaa kaikki jännite regulaattorin läpi, jolloin
paljon yksinkertaisempi kytkin olisi riittänyt. Silloin tehohäviötä olisi tullut jonkin
verran suurempi, sillä käytössä oli lineaarinen regulaattori.
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4.

KOMPONENTTIEN TESTAUS JA ARVIOINTI

Komponenttien testausta lähdettiin tekemään ensin rautatasolla, eli mitattiin kaikkien
jännitteiden ja kytkentöjen olevan suunnitelmien mukaiset. Lopuksi testattiin kaikki
komponentit ohjelmistopuolella.
Taulukko 7. Ohjelmistopuolen ja rautapuolen testaukset eri komponenteille
Testit
Toteutus
Läpäisy
Kommentit
LCD pikselien
värjäys

Värjättiin kaikki
pikselit mustiksi ja
kirjoitettiin näytölle

Toimii

Pikselit värjättiin
yksitellen

Näytönpäivityksen
nopeus

Värjättiin kaikki
pikselit ja otettiin
viiden värjäyksen
keskiarvo

Osittainen
läpäisy

Bluetooth LE
tiedon lähetys

Lähetetään
puhelimeen teksti

Toimii

(4,8s + 4,74s + 4,54s
+4,95s + 5,13s) / 5
= ~4,83s
Hieman hidas, mutta
optimoitavissa
Yleiset ASCII merkit
tunnistetaan

Kiihtyvyys

Luetaan I2C
väylältä ja
kirjoitetaan näyttöön
Luetaan I2C
väylältä ja
kirjoitetaan näyttöön
Kirjoitetaan SPI
väylän kautta
tekstipohjaiseen
tiedostoon
Mitataan
jännitemittarilla eri
tilanteissa
Muutetaan erikseen
vapaiden pinnien
tilaa ja mitataan.
Ladataan akku
täyteen ja
tarkkaillaan
lämpötiloja.
Mitataan jännitteet.
Asetetaan laser ja
fotodiodi
mittaamaan samaa
kohdetta kaupallisen
mittarin kanssa.

Toimii

X, Y ja Z-asennot
muuttuvat

Toimii

Lämpötila muuttuu
ympäristön mukana

Toimii

Toimii

Kirjotettiin
onnistuneesti
ymmärrettävää
tekstiä
-

Toimii

-

Toimii

Maksimijännitteeksi
saatiin noin 4,2V

Toimii, mutta
ongelmallinen
kirkkaassa
valaistuksessa

Laskee tasaisesti
magneetin kierrokset,
ei juurikaan
heittelehdin. Sama
lukema kaupallisen
kanssa.

Lämpötila
Mikro SD kortti

Kytkimen toiminta
Vapaiden pinnien
toiminta
Akun latauspiiri

Ulkoisen anturin
testaus
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Virrankulutus

Uni- ja aktiivinen
käyttö. Mitataan
akun ja mittarin
välistä

Osittainen
läpäisy

Maksimi ~30mA
Unitila ~5mA.
Unitila pitäisi saada
alemmas, minkä
kulutus on
todennäköisesti kiinni
ohjelmistopuolesta

Erilaisia testejä luetellaan testien taulukossa. Taulukossa olevat testit testaavat
lähinnä komponenttien toimivuutta, eikä täydelliseen ohjelmistopuolen toimivuuteen
lähdetty kauheasti panostamaan. Taulukon kaikki testit pääsääntöisesti läpäistiin,
joskin muutamassa kohdassa saatiin osittaiset läpäisyt. Nämä johtuivat lähinnä
ohjelmistopuolen toteutuksesta ja huonohkoista komponenttien valinnoista.
Esimerkiksi näyttötyypiksi olisi kannattanut valita OLED-tyyppinen ratkaisu
virrankulutuksen minimoimiseksi. Myös näytön videotilan käyttämisestä olisi ollut
päivittämisnopeuden kannalta hyötyä, sillä ei tarvitsisi erikseen kirjoittaa jokaiselle
pikselille sijaintia. Lisäksi väylän kellotaajuutta pitäisi optimoida enemmän.
4.1. Vuokaavio
Testiohjelma itsessään oli hyvin yksinkertainen, eikä sen optimointiin kiinnitetty
erityisen paljoa huomiota. Päätarkoituksena oli testata komponenttien yleispätevää
toimivuutta.

Kuva 9. Käytetyn testiohjelman vuokaavio.
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Testiohjelaman vuokaavion kuvasta nähdään toteutetun testin yleispätevä
toimintamalli. Aivan aluksi määritellään kaikki käytetyt kirjastot, muuttujat ja
porttien ja rekistereiden asetukset. Tämän jälkeen kuvan mukaisesti testiohjelma
menee jatkuvaan silmukkaan, jossa jokaisen kierroksen alussa testataan SW3 ja SW2
nappien tilat. Kuvassa 0 tarkoittaa, että nappi on painettu, eli kontrollointijännite on
maatasossa. Samalla tavalla 1 tarkoittaa, että nappia ei ole painettu, ja että
kontrollointisignaali on käyttöjännitteen tasossa. Tämän jälkeen kuvan mukaisesti
suoritetaan muistikortille kirjoitus, lämpötila- ja kiihtyvyysanturin lukeminen,
nopeuden mittaaminen ja langaton tiedon lähetys. Kaikkien lopputulokset kirjataan
heti oman testinsä jälkeen mittarin näytölle. Liitteestä 2 löytyy testiohjelma, mikä
vastaa vuokaaviota.
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5. POHDINTA
Kaikkiaan pyörämittari toimi hyvin ja fyysisiin tavoitteisiin päästiin. Pieniä puutteita
ja virheitä kuitenkin huomattiin tutkimuksen edetessä. Esimerkiksi virrankulutus olisi
voinut olla hieman pienempi ja näytön päivittäminen nopeampaa. Toisaalta
virrankulutuksessa mitattiin maksimikulutusta, eli todellinen kulutus olisi hieman
pienempi optimaalisemmalla ohjelmoinnilla. Huomattiin myös, että SD korttien
kanssa kommunikointi oli hieman haasteellista niiden kehityksen takia. Varsinkin
uusimpien korttien kanssa jouduttiin miettimään protokollaa tarkemmin, joten
päätettiin käyttää täysin valmiita kirjastoja. Ohjelmistopuolella olisi vielä valtavasti
kehittämisen varaa, joskaan se ei ollut tämän tutkimuksen ydinsisältöä ja jätettiin
myöhempään kehitysvaiheeseen.
Ainoaksi selväksi puutteeksi testausvaiheessa havaittiin akun varauksen
suojapiirin puuttuminen. Tämä kuitenkin voitaisiin toteuttaa ohjelmistotyyppisesti
lisäämällä kaksi vastusta muodostamaan jännitejaon, jota mitataan esimerkiksi ADC
muuntimella.
Jatkokehitysmahdollisuuksina olisi kunnollisen anturin suunnittelu pyörään,
jolloin nopeuden mittaaminen saataisiin optimoitua myös virrankulutuksen kannalta.
Järkevin malli lienee kelan ja magneetin ratkaisu, jolloin anturi tuottaisi oman
energiansa. Samalla kotelointia pitäisi miettiä, sillä sen tulisi vastata roisketiivistä
ratkaisua. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 3D-tulostetulla kaksiosaisella
kotelolla, jossa painonappien kohdalla olisi pienet reiät vesitiiviiden painonappien
tekemiseen esimerkiksi joustavasta 3D-tulostettavasta materiaalista.
Hyödyllisiä lisiä olisivat myös akun lataamien liikenteessä ollessa, tarkoittaen
esimerkiksi huojunnasta ja auringosta kerättyä energiaa. Pyöräilijöitä kiinnostanee
myös oman sykkeen seuraaminen, mikä voitaisiin toteuttaa aivan erillisellä
laitteistolla ja yhdistää joko johdoilla, tai langattomasti. Kaikkiaan
jatkokehitysmahdollisuuksia olisi valtavasti, mutta tuotteeksi asti tästä tämän
hetkissä muodossa ei ole.
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6.

YHTEENVETO

Erilaisia kokonaisuuksia pyöränmittarista olisi voitu tehdä valtava määrä, mutta tässä
tutkimuksessa esitettiin eräs versio monesta. Toteutetussa versiossa oli enemmän
kapasiteettia, kuin mittarilta olisi vaadittu. Tällä mahdollistettiin yhteensopivuus
muuhunkin
käyttöön.
Lopulta
päädyttiin
käyttämään
ATXmegaA4U
mikrokontrolleria, AMS001/S Bluetooth LE lähetin-vastaanotinta, TMP75B
lämpötila-anturia, FXLS8471Q kiihtyvyysanturia, MCP73831 akun latauspiiriä ja
1,8 tuuman Adafruitin TFT LCD näyttöä. Muut liittimet ja komponentit olivat
universaaleja, mitä on hyvin yleisesti käytössä. Kaikkiaan rahallisia kustannuksia
komponenteista muodostui noin 38 euroa. Fyysiset mitat pyörämittarilla olivat
lopulta 3,4mm leveä, 4,7mm pitkä ja noin 1,5mm paksu akun kanssa. Ulkoisia
liitäntöjä saatiin hyvin käyttöön, laskutehoa oli riittävästi ja kaikki komponentit
toimivat odotetulla tavalla. Kaikkiaan lopputulokseen oltiin tyytyväisiä ja
tavoitteisiin päästiin.
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8.
Liite 1. Mittariston piirikaavio

LIITTEET
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Liite 2. Testiohjelman main.c tiedosto
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<asf.h>
<ST7735R_modified.h>
<kandi_lib.h>
<util/delay.h>
<oma_img.h>
<oma_font.h>
"integer.h"
"ff.h"
"ffconf.h"
"diskio.h"
"mmc.h"

ISR(PORTD_INT0_vect){
sleep_disable();
}
int main(void){
board_init();
begin();
adc_init();
adc_enable(&MY_ADC);
paint_ground(ST7735R_BLACK);
//Bluetooth variables
uint8_t data_r[DATA_LENGTH] = { 0 };
uint8_t tx_buff[] = "\n Kandi 2017 ^___^ !";
uint8_t tx_length = 19;
//SD card variables
FATFS fs;
FIL fil;
FRESULT res1, res2,
UINT bw;

/* File system object */
/* File object */
res3, res4, res5;
/* API result code */
/* Bytes written */

while(1){
if(!(PORTD.IN & PIN3_bm)){
sleep_LCD_MCU(); // Enter sleep seq
}

if(!(PORTD.IN & PIN4_bm)){
paint_ground(ST7735R_BLACK);
while(!(PORTD.IN & PIN4_bm));
}

//SD
res1
res2
res3
res4
res5

card file write
= disk_initialize(0);
= f_mount(0, &fs);
= f_open(&fil, "hello.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
= f_write(&fil, "Hello, World!\r\n", 15, &bw);
= f_close(&fil);
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write_line(110,
write_line(110,
write_line(110,
write_line(110,
write_line(110,

20, ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK , 2, res1);
50, ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK , 2, res2);
80, ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK , 2, res3);
110, ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK , 2, res4);
140, ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK , 2, res5);

//Acceleration
write_txt("Axis", ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK, 10, 10, 2);
write_txt("X:", ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK, 10, 35, 2);
write_txt("Y:", ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK, 10, 55, 2);
write_txt("Z:", ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK, 10, 75, 2);
twi_write_read(&TWIC, FXLS8471Q_ADDR, data_r, DATA_LENGTH, 1);
for(int i = 1; i < DATA_LENGTH; i++){
write_line(35, 35+(i-1)*20, ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK,
2, data_r[i]);
}
//Temperature
write_txt("Temp:", ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK, 10, 100, 2);
twi_write_read(&TWIC,TMP75B_ADDR, data_r, 1, 1);
write_line(70, 100, ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK , 2,data_r[0]);

//Speed
write_txt("Speed:", ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK, 10, 120, 2);
adc_start_conversion(&MY_ADC, MY_ADC_CH);
adc_wait_for_interrupt_flag(&MY_ADC, MY_ADC_CH);
if(adc_get_result(&MY_ADC, MY_ADC_CH) > 1450) write_line(85,
120, ST7735R_WHITE, ST7735R_BLACK , 2,
speed_counter(1350, 1450, 5));

//Bluetooth
for(int i = 0 ; i < tx_length; i++){
usart_putchar(USART_SERIAL_EXAMPLE, tx_buff[i]);
}

}
}

