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TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä vertaillaan ultraääni- ja infrapuna-anturien toimintaa ja 

tarkkuutta. Työn tarkoituksena on selvittää, kumpi anturityyppi toimii 

paremmin ihmisen pään asennon anturoinnissa, kun tutkitaan pään 

kääntymistä pystyakselinsa suhteen. Työssä käytetään Arduino-kehitysalustaa, 

jolle syötetyllä ohjelmalla voidaan tutkia anturien antamia arvoja ja häiriöitä ja 

lopulta muuttaa mitattujen arvojen perusteella servomoottorin kulma ihmisen 

pään kulmaa vastaavaksi. Myös häiriöiden korjaaminen onnistuu ohjelmalla. 

Anturit mittaavat etäisyyttä kahdesta pisteestä ihmisen pään sivulla ja 

yksinkertaisen geometrian perusteella voidaan laskea pään kulma käyttäen 

hyväksi mitattujen etäisyyksien erotusta ja anturien välistä etäisyyttä. Nähdään, 

että infrapuna-anturi mittaa vähemmän häiriöetäisyyksiä ja se on fyysiseltä 

kooltaan pienempi kuin ultraäänianturi. Nämä tekijät johtavat siihen, että 

infrapuna-anturi on sovelluskohteeseen parempi. 

 

Avainsanat: infrapuna-anturi, ultraäänianturi, testaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work compares ultrasonic and infrared based distance measurement 

sensors’ accuracies and working principles. The aim of this work is to study 

which of the two sensortypes works better in sensing the position of human head 

around its vertical axis. Arduino board is used, and the program fed to board 

enables monitoring the values of the sensors and its errors. Finally the program 

can be modified to change the angle of servomotor to be the same as human 

head’s. Also error filtering is added to code. The sensors measure distance from 

two points from the side of human head and using simple geometry, the angle 

can be calculated using the remainder of measured values and the distance 

between the sensors. It can be seen that the infrared sensor measures less error 

values and it is more practical due to its small physical size compared to 

ultrasonic sensor. These factors lead to the conclusion that infrared sensor is 

better considering the application. 

 

Key words: infrared sensor, ultrasonic sensor, measurement 
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1. JOHDANTO 
 

Tutkimuksen aiheena on ihmisen pään kääntymisen langaton anturointi. Anturien 

antamien arvojen perusteella käännetään servomoottoria, joka kääntää robotin päätä. 

Arvot täytyy suodattaa koodilla, jotta mahdolliset ja todennäköiset häiriöt saadaan 

suodatettua pois.  

   Tarkoituksena on tutkia langattomia, melko lyhyen etäisyyden mittaustapoja. 

Kyseistä päänkääntömekanismia tarvitaan kuvassa 1 näkyvään opiskelijaprojektissa 

valmistuneeseen robottipukuun, jonka päänkääntö on toistaiseksi riippuvainen täysin 

puhelimella tehtävästä ohjauksesta. Mitään anturointia ei vielä ole käytetty ja siten 

päänkääntöä ei ole automatisoitu ihmisen pään liikkeiden mukaiseksi. Projektin 

myötä valmistunut robottipuku on 3,1 metriä korkea, joten ihmisen pää ei ylety 

robotin pään sisälle, kuten kuvasta 1 selkeästi nähdään. Mekaaninen kääntö ihmisen 

pään mukana on siis mahdotonta ja käyttömukavuuden säilyttämiseksi on tärkeää 

tehdä asennon mittaus langattomasti, jotta puvun käyttäjän ei tarvitse kiinnittää 

päähänsä ylimääräisiä vastaanottimia tai lähettimiä. 

    Ensimmäisenä täytyy valita käytettävät anturit ja tutkia anturien toimintaa 

teoreettisesti. Tutkimus keskittyy ultraääni- ja infrapuna-antureihin. Molemmista 

anturityypeistä valitaan yhdenlaiset anturit tilattavaksi ja tutkittavaksi tarkemmin. 

Tutkimusten perusteella valitaan käyttötarkoitukseen soveltuvampi anturityyppi 

lopulliseen toteutukseen ja rakennetaan tarvittava laitteisto. 

    Toimivan laitteiston rakentamiseen tarvitaan vähintään kaksi valitun anturityypin 

anturia, Arduino-kehitysalusta sekä yksi servomoottori. Anturien valinta suoritetaan 

tarkkuuden ja mittausalueen perusteella. Viihteellisessä opiskelijaprojektissa ei 

kuitenkaan ole tarvetta äärimmäiselle tarkkuudelle. 

 

 
Kuva 1. Opiskelijaprojektin ohjaaja seisoo projektissa valmistuneen 

jättiläisrobottipuvun vierellä. 
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2. TEORIA 

2.1. Ultraäänianturin toimintaperiaate 

Ultraäänianturit toimivat siten, että niiden sisäinen akustinen muuntaja värähtelee 

taajuusalueella 20 kHz – GHz, jota kutsutaan ultraäänitaajuusalueeksi. Pulssit 

poistuvat anturista keilamaisessa muodossa ja heijastuvat takaisin esteen osuessa 

kohdalle ja takaisinheijastuneet pulssit tunnistetaan kaikuina. Anturi mittaa 

etäisyyden anturin ja esteen välillä laskemalla ajan lähetetyn ja vastaanotetun pulssin 

välillä. Anturin tarkkuuteen vaikuttavat sekä ajanmittauksen tarkkuusluokka, että 

mitattava etäisyys. 

      Kuvassa 2 on esitelty yksinkertainen malli ultraäänianturin toiminnasta. Anturi 

toimii niin kutsutulla ToF-periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että etäisyyden mittaus 

perustuu lentoajan mittaamiseen. Kuvassa sininen nuoli kuvaa takaisin kohteesta 

heijastuvan aallon suuntaa ja punainen nuoli lähettimen lähettämien pulssien suuntaa. 

Objektin ja lähetin-vastaanottimen välinen etäisyys r saadaan siis mitattua laskemalla 

matkaan kulunut aika ja kertomalla se lähetetyn aallon nopeudella. Saatu tulos 

jaetaan kahdella, sillä aallon heijastumisen vuoksi aalto kulkee kaksinkertaisen 

matkan etäisyyteen nähden. Matka saadaan kaavasta 

 

𝑣 =
𝑠

𝑡
→ 𝑠 = 𝑣𝑡,     (𝑘𝑎𝑎𝑣𝑎 1) 

 

jossa v on aallon nopeus [m/s], s on kuljettu matka [m] (tämä täytyy jakaa kahdella, 

jotta saadaan kuvan 1 r) ja t on matkaan kulunut aika [s].[1][2] 

 
Kuva 2. Havainnollistuskuva ultraäänianturin toimintaperiaatteesta, jossa punaiset 

aallot kuvastavat anturin lähettämää signaalia ja siniset aallot takaisinheijastuvaa 

aaltoa. 
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2.2. Infrapuna-anturin toimintaperiaate 

Infrapuna-anturit toimivat siten, että infrapunalähetin lähettää aallonpituudeltaan 

infrapuna-alueella olevaa säteilyä keilamaisessa muodossa. Vastaanotin näkee ja 

kykenee vastaanottamaan vain tällä aallonpituudella lähetettyä valoa. Mikäli edessä 

ei ole estettä, lähetetty pulssi ei heijastu takaisin. Täten anturi ei tunnista 

takaisinheijastunutta säteilyä ja estettä ei siten havaita. Ympäristössä luonnostaan 

oleva samalla aallonpituudella oleva satunnainen säteily ei ole intensiteetiltään 

tarpeeksi voimakasta. Kun lähetty valo heijastuu takaisin, sen intensiteetti kasvaa ja 

este voidaan havaita. 

     Kuvassa 3 on esitelty yleisesti infrapuna-anturin toimintaperiaate. Vihreä 

suorakulmio kuvastaa estettä ja mustat nuolet infrapuna-aallon käyttäytymistä ennen 

estettä ja sen jälkeen. Anturissa on valonlähde (lähetin) sekä vastaanotin, jotka on 

yleensä sijoitettu vierekkäin.  

     Objektin ja lähettimen välinen etäisyys saadaan laskemalla matkaan kulunut aika 

ja kertomalla se valon nopeudella. Infrapuna-anturi toimii siis myös ToF-tekniikalla, 

jonka mittaa aikaa, joka lähtevän ja saapuvan pulssin välissä on. Saatu tulos jaetaan 

kahdella, sillä aallon heijastumisen vuoksi aalto kulkee kaksinkertaisen matkan 

etäisyyteen nähden, kuten nähdään kaavasta, 

 

𝑠 = 𝑐𝑡,    (𝑘𝑎𝑎𝑣𝑎 2) 
 

jossa s on kuljettu matka [m] (etäisyys puolet tästä), c on valonnopeus [m/s] ja t on 

kulunut aika [s]. Kaava on saatu sijoittamalla kaavaan 1 valonnopeus c nopeuden v 

paikalle. [1][3] 

 

 
Kuva 3. Havainnollistuskuva infrapuna-anturin toimintaperiaatteesta, jossa on 

esitelty yksinkertaistetusti infrapuna-aaltojen heijastuminen esteestä. 
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2.3. Anturien vertailu teoriatasolla 

Ihmisen pään asennon yksiakseliseen anturointiin tarvittaisiin teoriassa vain 1 anturi, 

mutta luotettavampi mittaustulos saadaan, kun sijoitetaan kahta anturia kuvan 4 

osoittamalla tavalla. Kuitenkin anturityypin valintaan vaikuttavat monet anturien 

toiminnalliset seikat. Ensisijaisen tärkeää on, että anturit pystyvät mittaamaan 

etäisyyttä jatkuvasti, nopeasti ja melko tarkasti. Sopiva tarkkuus tähän sovellukseen 

olisi millimetri-luokkaa (1-5mm).  

Opiskelijaprojektin päänkääntömekanismi ei saa myöskään olla turhan hintava, 

joten mitään erityistarkkoja antureita ei voida käyttää. Anturit on tarkoitus asettaa 

noin 10 – 15 cm etäisyydelle ihmisen päästä ja kuvan 4 mukaisesti pään 

tasaisemmalle sivulle ohimon kohdalle vieretysten. Täten voidaan mitata pään 

kääntymistä anturien mittaamien etäisyyksien erotuksena ja siitä laskea kulma, jossa 

pää on.  

Eräs tärkeä ominaisuus on myöskin anturin luotettavuus: mikä heikentää 

mittaustulosten laatua? Infrapuna-anturin tulokset riippuvat suuresti objektin pinnan 

laadusta. Kiiltävä ja vaalea pinta heijastaa valon säteilyn voimakkaasti takaisin, kun 

taas tumma, huokoinen pinta absorboi suuren osan säteilystä ja heijastuvan säteilyn 

määrä jää siten pieneksi ja mittaukset eivät välttämättä silloin onnistu. Kuitenkin 

yleisesti ottaen infrapuna-antureilla voidaan saada tarkempia etäisyyden arvoja kuin 

ultraääniantureilla. Ultraäänianturin vahvuutena puolestaan on se, että 

mittaustulosten tarkkuus ei riipu millään tavalla objektin pinnan laadusta ja väristä. 

 

 
Kuva 4. Ihmisen pää on kuvattu ylhäältäpäin ja etäisyys r on molemmilla antureilla 

kiinnostava suure. 
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3. VALITUT OSAT 
 

Anturien valintaan vaikuttavat monet seikat, kuten datalehdessä ilmoitettu 

teoreettinen tarkkuus, minkälaisten etäisyyksien mittaamiseen anturi on tarkoitettu 

sekä hinta. Molemmista anturityypeistä täytyy löytää tarkoitukseen mahdollisimman 

hyvin sopiva ja edellä mainitut kriteerit täyttävä anturi. 

3.1. Valittu ultraäänianturi 

Ultraäänianturiksi valikoitui SparkFun Electronics:n HC-SR04 anturi, jossa on 

lähetin, vastaanotin ja kontrollipiiri samassa. Datalehden mukaan anturi pystyy 

mittaamaan 3 % tarkkuudella 2-400 cm:n etäisyyksiä. Piirin mittauskulma on 15 °. 

Piirin ”trig”-pinni lähettää 40 kHz:n taajuudella liipaisupulsseja ja piirin ”echo”-

pinnin vastaanottimen kautta tuleva signaali antaa vastaanotetut kaiut. 

Vastaanottimeen tulevan IO-signaalin pulssinleveys kertoo matkaan kuluneen ajan. 

Piiri vaikuttaa ominaisuuksiltaan tarpeeksi tarkalta sovelluskohdetta ajatellen ja 

hinta oli käyttökohteeseen sopiva, alle 4 euroa kappaleelta. Piiri on myös fyysiseltä 

kooltaan riittävän pieni (40 mm * 25 mm * 15 mm) sijoitettavaksi ihmisen pään 

vierelle. Kuvassa 5 nähdään valittu ultraäänianturi. Piirin käyttöjännite on 5 V, joka 

on sovellukseen hyvin sopiva, sillä käyttöjännitteen voi silloin ottaa suoraan 

kehitysalustan 5 V pinnistä.[4] 

 

 
Kuva 5. Käyttökohteeseen parhaiten soveltuvaksi katsottu ultraäänianturi, jonka 

malli on HC-SR04. 

3.2. Valittu infrapuna-anturi 

Infrapuna-anturiksi valikoitui STMicroelectronicsin VL53L0X anturi, joka sisältää 

infrapunalähettimen ja -vastaanottimen, sekä kontrollipiirin signaalin käsittelyä 

varten. Anturi pystyy mittaamaan 10 – 200 cm:n etäisyyksiä, joten sen pitäisi 

soveltua käyttökohteeseen hyvin. Valitaan VL53L0X V2, jolloin myös ohjauspiiri on 

samassa ja käyttö helpottuu: tämä piiri on nähtävissä kuvassa 6. 

Anturipiirin käyttöjännite on 2,6-5 V, joten käyttöjännitteen saa suoraan 

kehitysalustalta joko 3,3 V tai 5 V pinnistä.  Arvojen lukeminen onnistuu Arduinon 
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i2c-väylällä, joten käytön pitäisi olla tarkoitukseen mahdollista. Lyhyillä 

etäisyyksillä (alle 120cm) anturin mittaama virhe on 3 %, joten mikäli mitataan noin 

10 cm päästä ihmisen pään asentoa, mittaustuloksen pitäisi olla 3 mm tarkkuudella 

oikea. Anturi on fyysiseltä kooltaan 4,4 mm * 2,4 mm * 1,0 mm. Kyseinen anturi on 

juotettu kiinni pieneen piirilevyyn, joka helpottaa käyttöä ja kiinnitystä. Piirilevy on 

kooltaan 25 mm * 12 mm. [5] 

 

 
 

Kuva 6. VL53L0x infrapuna-anturipiiri. 

3.3. Arduino Uno 

Antureiden tuloksia käsitellään Arduino Uno kehitysalustalla. Anturit saavat 

tarvitsemansa käyttöjännitteen Unon 3,3 V tai 5 V pinnistä, jotka näkyvät kuvassa 7 

POWER-sanan alla. Anturit voivat tyypistään riippuen käyttää joko digitaalipinnejä 

tai Unon i2c-väylää tiedonsiirtoon. I2c-väylän pinnit näkyvät kuvassa 7 nimellä SCL 

ja SDA. Unolle voidaan syöttää haluttu koodi USB:n avulla. Kehitysalustan 

kellotaajuus on 16 MHz, joten nopeuden ei pitäisi olla ongelma. 

    Arduinon ohjelmointi on helppoa sen omalla ohjelmalla, Arduino IDE:llä. Monien 

eri komponenttien käyttöä helpottavat kirjastot, joita löytyy internetistä ja valmiina 

IDE:stä. [6] 

 

 
 

Kuva 7. Uno kehitysalusta. 
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3.4. Servomoottori 

Käytetään pientä servomoottoria, jonka virrankulutus on sen verran vähäinen, että se 

voi ottaa käyttöjännitteensä suoraan Arduinon 5 V pinnistä. Kyseisen servomoottorin 

käyttöjännitealue on 4,8 – 6 V. Kuvassa 8 näkyy valittu Tower Pro mikroservo, 

SG90. Servomoottorissa on kolme johtoa: GND (ruskea), käyttöjännite (punainen) 

sekä ohjaus (keltainen). Ohjauspinniin täytyy kytkeä PWM-signaali. 

Tämän pienen servomoottorin kulma vaihtelee välillä 0-180 °, joka riittää hyvin 

matkimaan ihmisen pään kulmaa. Servoon on kiinnitetty ruuvilla suora lapa, jonka 

avulla kulman muuttumista on helpompi tarkastella ja siten ohjelmointi- ja 

testausvaiheessa virheet on helpompi havaita. Kun ihmisen pää on suorassa, 

servomoottorin tulisi olla kulmassa 90 °. [7] 

 

 
 

Kuva 8. Sovellukseen valittiin pieni SG90 servomoottori. 
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4. TOTEUTUS 
 

Tämän työn toteutus on kaksivaiheinen: ensin täytyy suunnitella tarvittavat 

kytkennät, sitten lisätä ohjelma, joka kääntää servomoottoria anturien arvojen 

mukaan ja suodattaa virhearvot pois.  

4.1. Kytkennät 

Käytetään kytkentöihin koekytkentälevyä ja yksisäikeistä johtoa. Tarkoituksena on 

ensin testata yhtä anturia kerrallaan kummastakin anturityypistä, sen jälkeen 

kytkentään lisätään toinen anturi. Kun saadaan tarkastettua, että anturien antamat 

arvot ja niistä laskettu kulma ovat sopivassa muodossa, kytkentään lisätään myös 

servomoottori. 

4.1.1. Ultraäänianturin kytkennät 

Kuten kuvasta 9 nähdään, ultraäänianturit on kytketty vierekkäin koekytkentälevylle 

ja yksisäikeisillä johdoilla siitä kehitysalustaan. Ultraääniantureille viedään 

käyttöjännite, maataso sekä tulo- ja lähtöpinnit kehitysalustalta. Vasemmanpuoleisen 

ultraäänianturin trig-tulopinniin on viety kehitysalustan digitaalipinni 10 ja echo-

lähtöpinniin digitaalipinni 9. Oikeanpuoleisen ultraäänianturin trig-tulopinniin on 

kytketty kehitysalustan digitaalipinni 6 ja echo-lähtöpinniin digitaalipinni 5. 

Käyttöjännitteenä on 5 V, joka löytyy suoraan kehitysalustalta. Myös maataso täytyy 

viedä antureille. 

 

 
Kuva 9. Kaksi ultraäänianturia on kytketty koekytkentälevyn avulla kehitysalustaan. 
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4.1.2. Infrapuna-anturin kytkennät 

Infrapuna-anturi käyttää kehitysalustan i2c-väylää tiedonsiirtoon. Täten siis 

kehitysalustan SDA- ja SCL-pinnit tulee kytkeä infrapuna-anturin vastaaviin 

pinneihin. Myös käyttöjännite ja maataso täytyy viedä antureille kehitysalustalta. 

Kytkentä on näkyvillä kokonaisuudessaan kuvassa 10. Antureille annetaan omat 

osoitteet niiden XSHUT-pinnien kautta, joka mahdollistaa siis sen, että kehitysalusta 

tietää kumman anturin arvoja väylältä luetaan. Tässä tapauksessa käytetään 

kehitysalustan digitaalipinnejä 4 ja 5. Yhden anturin tapauksessa XSHUT-pinni 

voitaisiin jättää kytkemättä, sillä osoitteiden vaihtoa ei silloin tarvitsisi tehdä. 

 

 
Kuva 10. Kaksi infrapuna-anturia on kytketty koekytkentälevyn avulla 

kehitysalustaan. 

4.1.3. Servon kytkentä  

Servo-moottori tarvitsee toimiakseen käyttöjännitteen, maan sekä ohjaussignaalin. 

Ohjaukseen käy mikä tahansa alustan pulssinleveysmodulaatiota käyttävä PWM-

digitaalipinni. Tässä tapauksessa valitaan pinni numero 9. Kuvassa 11 nähdään 

servomoottorin kytkentä. Normaalitilanteessa kytkennässä olisi mukana myös 

anturit, mutta selkeyden vuoksi kuvan 11 ottohetkellä kiinnitettynä oli vain 

servomoottori. 
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Kuva 11. Servomoottori on kytketty kolmella johtimella suoraan kehitysalustaan. 

4.2. Ohjelmointi 

Ensimmäisenä testataan molemmille anturityypeille tyypillistä yksinkertaista 

testikoodia, jotta voidaan tarkastella yhden anturin antamaa arvoa Arduino IDE -

ohjelman monitorilla. Tässä vaiheessa saadaan jo hieman suuntaa siitä, minkälaisten 

virhearvojen kanssa ollaan tekemisissä. Jotta saadaan samanaikaisesti tutkittua 

kahden anturin arvoja, testikoodia on muokattava siten, että se tukee kahden anturin 

arvojen lukemista, tämä sisältää infrapuna-anturin tapauksessa osoitteiden 

määrittämistä ja ultraäänianturin tapauksessa muutoksia siten, että toiminta ei 

olennaisesti hidastu.  

Arduinon monitoria tarkkaillessa, on selkeästi nähtävissä, että mittauksissa tulee 

melko suuria virheitä. Nämä virheet täytyy suodattaa pois koodista, jotta servo ja sitä 

kautta robotin pää lopullisessa toteutuksessa, ei nykisi virhearvojen seurauksena. 

Suodatus tehdään anturityypin mukaan sopivassa vaiheessa ohjelmaa: 

ultraäänianturin tapauksessa suoraan mitatuista etäisyyksistä ja infrapuna-anturin 

tapauksessa vasta lasketuista kulmien arvoista. Arvoja tarkkailtaessa huomataan, että 

ultraäänianturin arvot vaihtelevat niin voimakkaasti, että arvot on pakko rajata 

määrätylle alueelle, jotta kulman laskeminen onnistuu edes jonkinlaisella 

tarkkuudella. 
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Kuva 12. Havainnollistus kulman α laskemisesta: hypotenuusa mukailee ihmisen 

ohimoa ja kahden tunnetun kateetin perusteella voidaan laskea kulma. 

 

Kuvassa 12 esitellään, kuinka geometrinen lauseke rakentuu. Jotta haluttu kulma 

voidaan ratkaista, täytyy suorakulmaisesta kolmiosta tietää vähintään kahden sivun 

pituus. Tässä tapauksessa helpoiten selville saadaan molempien kateettien pituudet, 

jonka ansiosta kulma saadaan laskettua suoraan tangenttifunktiosta.  

Pään asennon laskeminen mittaustuloksista saadaan geometrian mukaan kaavasta 

 

𝛼 = arctan
|𝑟1 − 𝑟2|

𝑏
 (𝑘𝑎𝑎𝑣𝑎 3) 

 

jossa α [rad] on kulma, jossa pää on, r1 [mm] on ensimmäisen anturin mittaama 

etäisyys, r2 [mm] on toisen anturin mittaama etäisyys ja b [mm] on anturien välinen 

etäisyys, joka riippuu siitä kuinka lähelle toisiaan anturit on kytketty. Arduinon 

math.h kirjastossa toimiva atan-funktio antaa kulman radiaaneissa. Kulman arvo 

täytyy ohjelmassa muuttaa asteiksi, jotta se on servomoottorille sopivassa muodossa. 

Mittaustulosten erotuksesta otetaan itseisarvo, koska riippuen pään asennosta, se voi 

olla joko negatiivinen tai positiivinen. Kuitenkaan suoraan kulman arvon jättäminen 

tangenttifunktiosta joko negatiiviseen tai positiiviseen arvoon ei toiminut, sillä se 

sekoitti servomoottorin toimintaa tuntemattomasta syystä, vaikka teoriassa sen pitäisi 

toimia.  

   Ultraäänianturin arvot luetaan anturien echo-pinneihin kytketyistä kehitysalustan 

digitaalipinneistä, jotka vastaanottavat kehitysalustan digitaalipinniin kytketystä trig-

pinnistä lähetettyä pulssia. Ultraäänianturin ohjelma (liite 1) sisältää arvojen 

lukemisen digitaalipinneistä lukufunktion avulla, virheensuodatuksen ja 

servomoottorin kääntämisen. Ultraäänianturin tapauksessa virheet suodatetaan pois 

jo etäisyydenmittausvaiheessa, sillä virhearvoja esiintyy erittäin paljon. Ohjelmassa 

on määritetty väli, jonka sisällä mitattujen arvojen tulisi pysyä: 40 – 220 mm. 

Kuitenkin virhearvoja ja arvojen melko suurtakin vaihtelua ja siitä johtuvaa 

servomoottorin nykimistä esiintyy välin määrityksestä huolimatta. 

   Ohjelmointia helpottamaan ladataan infrapuna-anturille suunnattu Pololun 

vl15310x-kirjasto Githubista (https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino). Infrapuna-

anturin ohjelma (liite 2) sisältää arvojen lukemisen i2c-väylältä, virheensuodatuksen 
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sekä servomoottorin kääntämisen kaavalla 3 lasketuilla arvoilla. Infrapuna-anturin 

tapauksessa virheensuodatus tehtiin kulman arvosta. Kulman arvoa on helppo 

arvioida sekä silmämääräisesti, että kulmaviivaimen avulla mittaamalla. Täten 

nähdään miten kulma muuttuu todellisuudessa ja vertailu helpottuu. Virheelliset 

kulmat nähdään helposti ja ne voidaan suodattaa pois. Virheensuodatus tehdään 

siten, että poistetaan arvo 89 °, sillä kyseinen, virheellinen kulma aiheutuu, kun 

toinen antureista saa maksimivirhearvonsa. Infrapuna-anturit mittaavat arvoja 

muutoin tarkasti, mutta välillä esiintyy satunnaisia anturin maksimiarvoja, eli 8190 

mm. Kun nämä arvot suodatetaan pois, servomoottorin liike on tasaista ja nykiminen 

poistuu lähes kokonaan.  

   Servomoottoria käännetään 90 ° arvon ympärillä riippuen siitä, kumman anturin 

mittaama etäisyys on suurempi. Kulmaa siis joko pienennetään tai suurennetaan ja 

servomoottori on 90 ° asennossa kun ihmisen pää on suorassa, jotta molempiin 

suuntiin on mahdollista kääntyä saman verran kun käytetään 180 ° kääntökulmalla 

olevaa servomoottoria. 
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5. TESTAUS JA MITTAUKSET 
 

Testauksessa tarkastellaan kulman tarkkuutta siten, että kahden rinnakkain olevan 

anturin eteen asetetaan kartonki, jota käännellään siten, että se mallintaa ihmisen 

pään liikkeitä. Molempia antureita testataan samanlaisissa ympäristöissä. Testausta 

on tehty myös aiemmin yhdelle anturille kerrallaan ohjelmoinnin helpottamiseksi, 

jolloin saatiin jo hieman käsitystä häiriöistä. Lisää testausta tehtiin kun kytkentään 

lisättiin toinen anturi. Ultraäänianturin kohdalla häiriöt lisääntyvät toisen anturin 

myötä: todennäköisesti syynä on keilamaisten pulssien sekoittuminen, jolloin toisen 

anturin lähettämä pulssi vastaanotetaan satunnaisesti myös toisen anturin 

vastaanottimessa.  

   Lopullisessa testausvaiheessa kytkentään on lisätty myös servomoottori, jonka 

suoran lavan ansiosta silmämääräinen kulman tarkkailu on mahdollista ja melko 

tarkkaa. Tarkempi analysointi tehdään kuitenkin asettamalla testiobjekti mitattuun 

kulmaan ja tarkkailemalla Arduinon monitoria.  

   Virhearvojen suodatuksesta huolimatta lopulliset kulman arvot vaihtelevat hieman: 

anturien mittaamat arvot eivät pysy täysin samoina vaikka etäisyys kappaleeseen 

pidetään samana. Kuvassa 13 esitellään ultraäänianturien testausympäristö. Testit 

ovat molemmille anturityypeille samanlaiset, jotta tulokset olisivat mahdollisimman 

vertailukelpoiset.  

 

 
Kuva 13. Anturien testauksessa seurataan servon kääntymistä kartongin liikkeiden 

mukaan. Myös silmämääräinen vertailu servomoottorin ja kartongin välillä on 

mahdollista. 

 

Taulukko 1 kokoaa kulman vaihtelun, eli anturien antamien etäisyysarvojen 

epätarkkuuden heijastumisen kulman α arvoksi. Testaus tehdään useammalla kulman 
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arvolla, jotta nähdään millä alueella mittaus toimii luotettavimmin. Tässä 

sovelluksessa riittää, että molempiin suuntiin päänkääntö voidaan mitata tarkasti noin 

50 ° asti. 

 

Taulukko 1. Mittauksen tulokset näyttävät anturien arvojen vaihteluvälin tunnetulla 

kulman arvolla. 

α Ultraäänianturi Infrapuna-anturi 

0 ° 0-11 ° 0-6 ° 

10 ° 6-21 ° 9-15 ° 

25 ° 17-32 ° 23-29 ° 

45 ° 37-53 ° 42-48 ° 

65 ° 50-69 ° 60-69 ° 

 

Testauksessa huomataan, että infrapuna-anturin tapauksessa servomoottori kääntyy 

tasaisesti ja vaihtelua kulmassa on vain hieman, muutamia asteita molempiin 

suuntiin. Ultraäänianturin kohdalla huomataan, että kulman arvot vaihtelevat 

huomattavasti. Myöskin mitta-alueen rajaus määrittää omalta osaltaan 

maksimikulman. Tällöin etäisyyksien erotus voi olla maksimissaan 180 mm ja siitä 

seuraava kulma tangenttifunktion avulla on noin 70 °, kun anturien välinen etäisyys 

on 65 mm.  

   Testitulosten perusteella infrapuna-anturi antaa kulman arvon paljon tarkemmin 

kuin ultraäänianturi. Vaihtelu on hyvinkin kohtuullista, vaikka taulukossa 1 esitellyt 

arvot vaihtelevatkin jonkin verran. Silmämääräisessä tarkkailussa infrapuna-anturin 

toiminta on paljon tarkempaa. Servomoottori ei nyi häiritsevästi ollenkaan, toisin 

kuin ultraäänen tapauksessa, jolloin nykimistä tapahtui paljon enemmän ja kulman 

vaihtelu oli nykäisyn aikana merkittävästi suurempaa. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän työn aikana todettiin, että infrapuna-anturin arvot ovat lähtökohtaisesti 

tarkempia ja sisälsivät vähemmän häiriöitä kuin ultraäänianturin arvot. Laite ei 

sovellu äärimmäistä tarkkuutta vaativiin sovelluksiin, mutta viihteelliseen 

opiskelijaprojektiin tarkkuus on sopiva. Ultraäänianturin etäisyysmittaus toimii 

paremmin, mikäli anturit ovat kauempana toisistaan tai este on antureille eri: 

erillisistä objekteista heijastuvat kaiut eivät silloin yhtä todennäköisesti heijastu 

väärän anturin vastaanottimeen ja aiheuta häiriöitä arvoihin. 

   Lähtökohtaisestikin infrapuna-anturi vaikutti paremmalta vaihtoehdolta pienen 

kokonsa vuoksi, vaikka sen kytkentä olikin hieman monimutkaisempi kuin 

ultraäänen, johtuen sen käyttämästä i2c–väylästä ja sen vaatimasta 

osoitteenmuutospinnistä. Myös ohjelmointivaihe oli hieman haastavampi juuri i2c-

väylän ja erillisen kirjaston käyttämisen vuoksi. Lopulta voidaan todeta, että 

infrapuna-anturi valitaan lopulliseen toteutukseen sen pienen koon ja helpomman 

virheensuodatuksen vuoksi. Se myös toimii pienemmällä viiveellä kuin 

ultraäänianturi.  
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7. POHDINTA 
 

Mittauksissa tultiin siihen johtopäätökseen, että infrapuna-anturi on parempi ratkaisu 

opiskelijaprojektiin asennettavaksi. Kuitenkin on mahdollista, että mittauksista 

huolimatta esimerkiksi hiukset voivat aiheuttaa häiriöitä: pään sivusta ei välttämättä 

olekaan niin tasainen kuin ohimon kohta paljaana on. Myös ihmisen asettuminen 

robottipuvun sisään vaikuttaa siihen, miltä kohdin etäisyyksiä mitataan. Näitä 

häiriöitä voidaan pyrkiä ehkäisemään esimerkiksi siten, että anturit kiinnitetään 

säädettävään palkkiin, jota on helppo siirtää oikealle kohdalle pään sivustalle.  

   Lopulliseen toteutukseen täytyy käyttää hieman suurempaa servomoottoria, jotta se 

jaksaa varmasti kääntää robotin päätä. Kuitenkin sama ohjelma toimii missä tahansa 

servomoottorissa jonka kääntösäde on noin 180 °. Suurempi servomoottori tarvitsee 

kuitenkin enemmän virtaa ja sitä ei voida ottaa suoraan kehitysalustan 

käyttöjännitepinnistä. Tällöin tarvitaan erillinen virtalähde. 
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8. YHTEENVETO 
 

Tarve työssä tehtyyn laitteeseen heräsi opiskelijaprojektina valmistuneen 

jättirobottipuvun myötä. Ihmisen pää ei yltänyt robotin pään sisään ja täytyi keksiä 

keino tutkia ihmisen pään asentoa ilman päähän kytkettäviä kappaleita. Päädyttiin 

siihen, että pään asentoa tutkitaan vain sivusuunnasta. Tällöin riittää että yksi kulma 

ihmisen ohimon kohdalta saadaan selvitettyä, sillä robotin pää kääntyy vain yhdellä 

servomoottorilla sivusuunnassa.  

Työssä tutkittiin etäisyyttä mittaavien ultraäänianturien ja infrapuna-anturien 

toiminnan eroja ihmisen pään asennon tarkkailussa. Ohjelmointiin ja arvojen 

tarkkailuun käytettiin Arduino Uno kehitysalustaa ja ohjelmointi tehtiin Arduino 

IDE:llä. Etäisyyttä mitattiin kahdesta pisteestä ihmisen pään sivua. Arvoista voitiin 

laskea yksinkertaisella geometrialla kulma, jossa pää on, kun tiedetään anturien 

välinen vakioetäisyys sekä mittausarvojen erotus. Infrapuna-anturin tapauksessa 

kulmien arvoista oli testausvaiheessa helppo erotella virhearvot, joita aiheutui 

anturien virheistä. Yleisin virhearvo oli joko anturin antama maksimiarvo tai nolla. 

Maksimiarvon aiheuttama kulma oli helppo suodattaa pois, sillä se aiheutti aina 89 ° 

kulman, jonka suuruista kulmaa sovelluksella ei ole tarkoitus mitata.  

   Ultraäänianturin tapauksessa esiintyi enemmän virhearvoja ja ne olivat suurempia 

kuin infrapunan tapauksessa, jopa yli 30 metriä pienessä huoneessa. Myöskin 

vakioetäisyydellä vaihtelua arvoissa esiintyi paljon. Tästä syystä virheiden erottelu 

oli hankalaa ja se lopulta toteutettiin jo etäisyysarvojen mittausvaiheessa siten, että 

arvoille annettiin tietty maksimivaihteluväli, jonka ulkopuoliset arvot poistettiin. 

Lopulta lasketun kulman arvolla voitiin kääntää servomoottoria sen verran että se 

täsmää ihmisen pään asentoon. Servomoottorin vakioasento on 90 °, jonka 

ympäristössä kulman vaihtelu tapahtuu. Lopuksi todettiin, että infrapuna-anturi on 

tarkoitukseen parempi pienen kokonsa, nopeutensa ja paremman tarkkuutensa 

vuoksi. 
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10. LIITTEET 
 

Liite 1. Ultraäänianturin ohjelma 

 
#include <math.h> 

#include <Servo.h> 

#include <Wire.h> 

 

// defining pins numbers 

const int trig_pin1 = 8; 

const int echo_pin1 = 7; 

const int trig_pin2 = 6; 

const int echo_pin2 = 5; 

 

// defining variables 

float duration, distance; 

float value1[2]; 

float value2[2]; 

float angle; 

int degree_ang[2]; 

int b; 

 

Servo myservo; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  //echo pins must be defined as inputs (sensor's output is  

  //Arduino's input 

  //Trig pins must be defined as outputs (sensor's input is 

  //Arduino's output 

  pinMode(trig_pin1, OUTPUT); 

  pinMode(echo_pin1, INPUT); 

  pinMode(trig_pin2, OUTPUT); 

  pinMode(echo_pin2, INPUT); 

 

  //adding servo, and switching it to middle position 

  myservo.attach(9); 

  myservo.write(90); 

 

  //default values for lists  

  value1[0] = 100; 

  value2[0] = 100; 

} 

 

void loop() { 

  value1[1] = value1[0];  

  value2[1] = value2[0]; 

 

  ultrasonic_sensor(trig_pin1, echo_pin1); 

  value1[0] = distance; 

  ultrasonic_sensor(trig_pin2, echo_pin2); 

  value2[0] = distance; 

 

  b = 65; //distance between sensors in mm 

 

  //giving the range in which the distance value should be 

  if ((value1[0] >= 220) || (value1[0] <= 40)){ 

    value1[0] = value1[1]; 

  } 
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  if ((value2[0] >= 220) || (value2[0] <= 40)){ 

    value2[0] = value2[1]; 

  } 

 

  angle = atan((abs(value1[1]-value2[1]))/b); 

 

  //changing the angle value to radians 

  degree_ang[1] = degree_ang[0]; 

  degree_ang[0] = 57.32*angle; 

 

  if (value1[1] > value2[1]){ 

    myservo.write(90-degree_ang[1]); 

    delay(10);     

  } 

   

  else if (value1[1] < value2[1]){ 

    myservo.write(90+degree_ang[1]); 

    delay(10);     

  } 

 

  else { 

    myservo.write(90); 

    delay(10); 

  } 

 

  //Monitoring the angle on testing phase 

  Serial.print(degree_ang[1]); 

  Serial.println(); 

} 

 

void ultrasonic_sensor(int trig_pin,int echo_pin) 

{ 

  digitalWrite(trig_pin, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(trig_pin, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trig_pin, LOW); 

  duration = pulseIn(echo_pin, HIGH); 

  //turning the value from time to distance (mm) 

  distance = (duration/2) / 2.91; 

} 
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Liite 2. Infrapuna-anturin ohjelma 

 
#include <Wire.h> 

#include <VL53L0X.h>//library from: 

https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino 

#include <math.h> 

#include <Servo.h> 

 

VL53L0X sensor1; 

VL53L0X sensor2; 

 

Servo myservo; 

 

//variable definitions 

float value1; 

float value2; 

 

float angle; 

int degree_ang[2]; 

int b; 

 

void setup() { 

  pinMode(5, OUTPUT); 

  pinMode(4, OUTPUT); 

  digitalWrite(4, LOW); 

  digitalWrite(5, LOW); 

 

  delay(500); 

  Wire.begin(); 

  Serial.begin(9600); 

 

  //setting the addresses of sensors 

  pinMode(4, INPUT); 

  delay(150); 

  sensor1.init(); 

  sensor1.setAddress((uint8_t)22); 

  sensor1.setTimeout(500); 

  sensor1.startContinuous(); 

 

  pinMode(5, INPUT); 

  delay(150); 

  sensor2.init(); 

  sensor2.setAddress((uint8_t)25); 

  sensor2.setTimeout(500); 

  sensor2.startContinuous(); 

 

  //adding servo and changing the angle to middle position 

  myservo.attach(9); 

  myservo.write(90); 

} 

 

void loop() { 

 

  value1 = sensor1.readRangeContinuousMillimeters(); 

  value2 = sensor2.readRangeContinuousMillimeters()+18; 

  //Fixing the offset of other sensor with +20mm 

 

  b = 52; //distance between sensors in mm 

 

  //Exact same values occur often when there are errors  
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  //on both sensors at the same time (max value for no reason) 

  //max value is the same (offset must be ignored) 

  if (value1-18 == value2 == 8190){  

    angle = atan(0); 

  } 

   

  else { 

    angle = atan((abs(value1-value2))/b); 

  } 

 

  //changing the angle value to radians 

  degree_ang[1] = degree_ang[0]; 

  degree_ang[0] = 57.32*angle; 

 

  //89 degree angle should only occur when one sensor 

  //gets the maximum value as error 

  if (degree_ang[0] == 89){ 

    degree_ang[0] = degree_ang[1]; 

  } 

 

  if (value1 > value2){ 

    myservo.write(90-degree_ang[1]); 

    delay(5);     

  } 

   

  else if (value1 < value2){ 

    myservo.write(90+degree_ang[1]); 

    delay(5);     

  } 

 

  //printing on serial monitor to see the values 

  Serial.print(degree_ang[1]); 

  Serial.println(); 

 

} 
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