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TIIVISTELMÄ 
 

Tässä työssä esitellään koiran haukkuja tunnistavan ja WiFi-yhteyden kautta 

tiedon tallentavan järjestelmän suunnittelu ja toiminnan testaus. Työssä myös 

kerrotaan lyhyesti aiheeseen liittyvän teknologian tilasta sekä toteutukseen 

tarvittavasta teoriasta.  Työn alussa käydään läpi elektreettimikrofonin 

toiminnan teoriaa ja tarkastellaan operaatiovahvistimen käyttöä yksipuolisella 

käyttöjännitteellä. Työssä käytettiin Particlen IoT-kehitysympäristöä, josta 

annetaan myös yleiskuva ensimmäisessä kappaleessa. Työn pääosa kertoo 

suunnitellusta järjestelmästä ja sen toiminnan varmistuksesta. Suunnittelun 

vaiheita ja mitoitukseen tarvittua teoriaa käydään läpi ensin, jonka jälkeen 

laitteen toiminta varmennetaan erilaisilla mittauksilla. Työssä kehitetty 

järjestelmä on lopulta toimivuudeltaan rajallinen ja testaus osittain puutteellista, 

mutta suurin osa suunnittelutavoitteista saavutettiin. 

 

Avainsanat: Internet of Things, Haukku, mikrokontrolleri, MCU, Koira 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this bachelors’ thesis is to explain the design and functional 

verification of a WiFi-enabled system for sensing and logging a dog’s bark. Also 

discussed are the state of the relevant technology and the necessary theory. The 

operation of an electret microphone is discussed in the first chapter along with 

the usage of an operational amplifier in a single-supply configuration. The 

Particle IoT development platform used in the practical part of this theis is 

introduced. In the main part of this thesis the design and testing of the system is 

explained. The design steps and theory are presented first, followed by the 

verification where multiple verification methods are showcased. The designed 

and produced system presented in this thesis has limited functionality and the 

verification is inconclusive, but most of the design objectives were met. 

 

Key words: Internet of Things, Bark, Microcontroller, MCU, Canine 
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LYHENTEINDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 
 

 

IoT Internet of Things 

REST Representational State Transfer 

API Application Programming Interface 

FET Field Effect Transistor 

URL Uniform Resource Locator 

NB-IoT Narrowband Internet of Things 

MDF Medium-density fibreboard 

 

Pa pascal 

f taajuus 

V Voltti  

mV/Pa Millivolttia per pascal 

kHz kilohertzi 

ms millisekunti 

dB desibeli 

dBV desibelivoltti  

Vrms Jänniteen neliöllinen keskiarvo 

kΩ kilo-ohmi 

Vp-p Jännite peak-to-peak 
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1. JOHDANTO 
 

Eläinten seurantaa on harjoitettu kulloinkin saatavilla olevan teknologian avulla jo 

vuosisatojen ajan. Tunnetuimpia nykyisistä sovelluksista ovat villieläimiin liitettävät 

seurantalaitteet. Toinen ehkä yleisempi sovelluskohde on lemmikkeihin liittyvä 

seuranta. Lemmikkien valvonta on vieläkin hyvin paljolti vahtivien ihmisten varassa, 

mutta lemmikkien omistajien elämän helpottamiseen on valtavasti mahdollisuuksia, 

joiden yhtä mahdollista sovellusta esitellään tässä työssä. Koirien haukkuminen on 

ongelma erityisesti kerrostaloissa ja sen helpompi valvonta toimi motivaationa tälle 

työlle. 

Tällä hetkellä markkinoilla olevista koirien toimintaa valvovista sovelluksista 

suurin osa käyttää hyväkseen älylaitteita kuten puhelimia tai tablettitietokoneita. Nämä 

toteutukset ovat rajoittuneita ominaisuuksiltaan, mutta toisaalta käyttäjäystävällisiä, 

sillä ne voivat olla täysin sovelluspohjaisia ilman erillistä laitteistoa [1, 2]. Toisaalta 

näillä sovelluksilla on myös käytössään useita älylaitteiden kehittyneitä ominaisuuksia 

ja toiminnallisuutta, joita ei tarkoitukseen erikseen suunnitellussa laitteessa olisi 

realistista toteuttaa. Tässä työssä käytetty tekniikka soveltuu paremmin tarkasti rajatun 

käyttötarkoituksen toteutukseen kuin nykyisin saatavilla olevat mobiilisovellukset. 

Tässä työssä suunniteltiin tunnistinlaite jonka toimintatarkoitus on havaita koiran 

haukku ja esittää tieto web-pohjaisessa käyttöliittymässä. Suunnittelutavoitteet olivat 

seuraavanlaiset: 

 

• Pieni virrankulutus: Laitteen tulisi kyetä toimimaan useiden tuntien ajan 

paristokäyttöisenä 

• Pieni fyysinen koko: Laitteen tulisi olla riittävän pieni ja kevytpainoinen, että 

sen voisi ilman eläimelle koituvaa haittaa kiinnittää koiran pantaan tai 

valjaisiin. 

• Kestävyys: Koiran mukana kulkevan laitteen on oltava kestävä. 

• Ilmaisukyky: Laitteen tulee kyetä havaitsemaan haukut. Ilmaisun tulee toimia 

useilla erilaisilla koirilla, joiden haukkujen tiheys, taajuus ja äänenlujuus 

voivat vaihdella suurestikin. 

• Tiedon esittäminen: Tiedon tulee olla esillä nettiselaimessa ja lähes 

reaaliajassa. Tiedon tallentaminen on toivottavaa. 
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2. TEORIA 
 

Tässä kappaleessa esitetään työn kannalta tärkeää teoriaa. Työssä esiteltävien 

matemaattisten kaavojen pienen määrän vuoksi ne esitellään toteutuksen ohessa 

selityksineen. 

2.1. Elektreettimikrofonin toiminta 

 

Mikrofonit ovat sensoreita, joiden toiminta perustuu paineen muutosten ilmaisuun 

sähköisinä suureina. Mikrofoneissa on tyypillisesti värisevä kalvo joka on hyvin 

herkkä paineen muutoksille sekä jokin tapa havaita osan värähtely. 

Elektreettimikrofoneissa on kaksi kalvoa, joista toinen on joustava ja toimii liikkuvana 

kalvona. Elektreetti on ohutta materiaalia oleva kalvo, jolla on kiinteä sähköinen 

varaus. Elektreetin kiinteä varaus pitää levyjen välisen varauksen vakiona, joten toisen 

levyn värähdellessä jännite elementin yli muuttuu kaavan 

 

𝑉 =
Q

C
(1) 

 

mukaan, missä V on jännite elementin yli, Q on kalvojen välinen varaus ja C on 

kapasitanssi kalvojen välillä  [3]. Toinen kalvoista on nykyaikaisissa 

elektreettimikrofoneissa yleensä kytketty kanavatransistoriin, joka havaitsee 

impedanssimuutoksen kalvojen välillä ja muuttaa sen jännitteen muutokseksi 

kytkennän lähtöön [4].  Erilaisia ratkaisuja on olemassa. Joissain mikrofoneissa 

käytetään kuvassa 1 esitettyä rakennetta, jossa kiinteä kalvo on kytketty transistorin 

hilaan, joka on ulkoisella jännitteellä biasoitu. Toisenlaisissa rakenteissa liikkuva 

kalvo on kytketty hilaan. Jännitteen muutos edellä esitetyn prosessin myötä ohjaa 

transistoria. Tyypillisesti elektreettimikrofonien lähtöjännitteen vaihtelu on 

korkeintaan kymmenien millivolttien luokkaa, mikä johtaa vahvistuksen tarpeeseen 

lähdössä. 
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Kuva 1. Elektreettimikrofonin tyypillinen rakenne. FET(Field Effect Transistor)-

laatikko kuvastaa kanavatransistoria 

 

Elektreettimikrofoneilla on tyypillisesti korkea herkkyys, suhteellisen tasainen 

taajuusvaste, pieni fyysinen koko ja halpa hinta, mikä on tehnyt niistä suosittuja 

monissa eri sovelluksissa. Herkkyyttä mitataan tyypillisesti jännitteenä pascalia 

kohden. Useimmissa tietolehdissä mikrofonien herkkyys ilmoitetaan 1 kHz taajuudella 

suoraan mikrofonin olevalla äänilähteellä syötettynä. [5] 

 

 

2.2. Operaatiovahvistimen käyttö yksipuolisella käyttöjännitteellä 

 

Kannettavien elektronisten järjestelmien käyttö on kasvanut ja kasvaa jatkuvasti 

elektroniikkapiirien kutistuessa ja IoT(Internet Of Things)-laitteiden suosion myötä. 

Yleisesti nämä järjestelmät käyttävät virtalähteenään akkua tai paristoa, joka kykenee 

tuottamaan vain yhden positiivisen tasajännitteen. Näissä sovelluksissa 

operaatiovahvistimien tyypillinen kaksipuolisten käyttöjännitteiden käyttö vaatisi 

ylimääräistä elektroniikkaa, joka lisää tehonkulutusta ja vie tilaa. Kannettavissa 

sovelluksissa nämä resurssit ovat erityisen rajoittavia tekijöitä suunnittelun kannalta, 

joten yhden käyttöjännitteen käyttö on toivottavaa. 

Periaatteessa kaikkia operaatiovahvistimia voi käyttää yksipuolisella 

käyttöjännitteellä. Käyttötarkoitukseen on kuitenkin suunniteltu myös erityisesti 

soveltuvia piirejä, joita on saatavilla useilta valmistajilta. Näissä piireissä tulon 

yhteismuotoinen jännitealue yltää usein negatiiviseen käyttöjännitteeseen ja rail-to-

rail-piireissä jopa lähelle positiivista käyttöjännitettä. Yksipuolinen käyttöjännite 

(single supply) tarkoittaa yleensä sitä, että operaatiovahvistimen negatiivinen 
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käyttöjännite on kytketty maajännitteeseen. Tyypillisesti operaatiovahvistimet on 

suunniteltu toimimaan differentiaalisella käyttöjännitteellä, ja yksipuolisuus tuokin 

suunnitteluun omat haasteensa. [6]  

Tulon yhteismuotoinen jännitealue ja lähdön suurin vaihtelualue ovat 

operaatiovahvistinten käytössä tärkeitä parametreja. Käyttöjännitteen ollessa 

yksipuolinen tulee niihin kiinnittää erityistä huomiota. Haasteeksi tulevat usein 

tasajännitetasot tulossa tai lähdössä. Esimerkiksi yksinkertaisen kääntävän 

vahvistimen topologian, joka on esitetty kuvassa 2(b), käyttö on onglemallista.  

 

 
 

Kuva 2. Käänätävän vahvistimen topologioita. Kuvassa (a) esitetty yhden 

käyttöjännitteen kytkennöissä toimimaton piiri ja kuvassa (b) korjattu piiri. 

 

Kytkentä ei toimi positiivisella tulojännitteellä, koska silloin lähdön tulisi laskea 

negatiiviseksi eikä myöskään merkittävän suuruisilla negatiivisella tulolla, koska 

tyypillisesti operaatiovahvistimen tulon vaihtelualueen minimi on vain hieman 

negatiivista käyttöjännitettä matalampi. Ongelma voidaan selvittää asettamalla 

operaatiovahvistimen positiiviseen tuloon käyttöjännitteiden puolessa välissä oleva 

kiinteä referenssijännite. Tällöin vahvistin toimii sisäisten rajoitustensa puitteissa. 

Eräs toimiva topologia on esitetty kuvassa 2(b). [7] 

 

2.3. Particle Photon ja Particlen palvelut 

 

Particle Industries Inc. on yhdysvaltalainen IoT-laitteisiin ja palveluihin erikoistunut 

yritys. Photon on yrityksen kehittämä Wi-Fi-kehitysalusta [8]. Photon on tarkoitettu 

protottyyppien nopeaan kehittämiseen ja testaukseen ja se onkin helppo saada 

toimimaan. Laitteessa on valmiina laitekoodi(firmware) ja se on mahdollista koodata 

langattomasti. Photonin lähdekoodi ja piirikaaviot ovat vapaata lähdekoodia, mikä 

helpottaa koko palvelun kanssa työskentelyä. 

Particle Photonin prosessointiteho ja Wi-Fi-toiminnallisuus sijaitsevat sen P0-

moduulissa. P0 itse on rakennettu STM32F205RGY6-mikrokontrollerin ja Cypress 

Semicocondutorin valmistaman  BCM43362 Wi-Fi-moduulin ympärille.  STM32F20-

sarjan mikrokontrollerit ovat ARM Cortex-M3-prosessoria käyttäviä sulautettuihin 

järjestelmiin kehiteltyjä mikrokontrollereita. Käyttöjärjestelmänä laitteessa on 

FreeRTOS. P0-moduulin lisäksi Photon sisältää muun muassa jänniteregulaattorin, 

WiFi-antennin ja statusledejä 
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Pareticlen IoT-laitteet toimivat Particle Cloud - plavelun ympärillä. Cloud on 

pilvipalvelu, jonka kanssa laitteet kykenevät kommunikoimaain laitekoodinsa avulla. 

Pilvipalvelun rajapintana toimii REST(Represational State Transfer) API(Application 

programming Interface), joka mahdollistaa tarkemman laitteiden hallinnan kuin 

yrityksen web-pohjainen hallintapaneeli. Jokaisella pilveen rekisteröidyllä laitteella on  

uniikki URL-osoite, jota kutsumalla voidaan siirtää dataa laitteeseen tai siitä pois. 

Tässä työssä käytettiin toteutukseen Particlen ohjelmointiympäristöä, joka on 

todellisuudessa paketti Atom-editoriin. Oletuksena ohjelmakoodin kääntäminen 

tapahtuu Particlen omien palvelimien kautta, josta laitekoodi lähetetään internetiin 

yhdistettyyn laitteeseen. Photon on yhteensopiva Arduinon komentojen kanssa, jonka 

lisäksi Particlella on omia funktioita joita koodissa voi käyttää. Tiedon esittämiseen 

käytettiin Particlen web-pohjaista konsolia. [9-13] 
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2.4. Koiran haukun audio-ominaisuudet ilmaisun kannalta 

 

Koiran haukun audio-ominaisuuksia tutkittiin käyttämällä vapaassa käytössä olevia 

koiran haukun ääninäytteitä. Analyysissä tarkasteltiin useiden näytteiden spektrejä, 

joista voitiin luoda karkea kuva siitä, mitä taajuuskomponentteja koiran haukku 

sisältää. 

 

Spek [14] on vapaan lähdekoodin ohjelma, joka luo spektrogrammin sille syötetystä 

äänitiedostosta. Ohjelma on saatavilla monille käyttöjärjestelmille ja se tukee 

sivustojensa mukaan kaikkia häviöllisiä ja häviöttömiä audiotiedostoformaatteja. 

Freesound.org on sivusto, joka kokoaa käyttäjiensä vapaaseen jakeluun jakamia 

äänitiedostoja. Tämän sivuston kautta löydettyjen ääninäytteiden avulla pystyttiin 

analysoimaan koiran haukun taajuussisältöä. Kuvassa 3 on esitetty erään käytetyn 

äänitiedoston spektri. Äänityksen tekijä on Dariachic-nimimerkkiä käyttävä sivuston 

käyttäjä [15]. 

 

 
 

Kuva 3. Spek-ohjelmalla luotu kuvaus koiran haukun spektristä. Vasemmalla 

akselilla on taajuus ja ala-akseli mittaa aikaa sekunteina.  

 

Useista ääninäytteistä valittiin tarkempaan käsittelyyn kuvassa 3 esitettty ääninäyte. 

Tämän ääninäytteen taajuussisältö rajoittuu pääasiassa alle kymmeneen kilohertziin. 

Tämän haukun pääimpulssin kesto on noin 200 ms. Muut näytteet olivat 

taajuussisällöltään ja kestoltaan samankaltaisia. Korkeaäänisillä roduilla äänessä on 

myös selkeästi yli 20 kHz menevää taajuussisältöä, mutta niiden vaimentuminen ei ole 

pelkän haukun ilmaisun kannalta vakavaa. Analyysin suhteen täytyy ottaa huomioon, 

että äänien mittausolosuhteista ei ole tarkkaa tietoa, joten tuloksia voi käyttää 

korkeintaan karkeaan taajuusalueen arviointiin. Koska käytetyt äänet edustavat koirien 

äänistä korkeimpien kuuloisia, voidaan olettaa, että 10 kHz ylittävien 

taajuuskomponenttien suodatus ei aiheuta merkittävää menetystä ilmaisun kannalta. 



14 

 

 

3. JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 

Suunniteltu systeemi koostuu mikrofonista, vahvistin-suodatinasteesta, 

tasasuuntausasteesta, komparaattorista ja Photonista. LTSpice-piirikaaviossa, joka on 

esitetty kuvassa 4, on näkyvillä mikrofonin ja mikrokontrollerin välinen osa. V1 

kuvastaa mikrofonia ideaalisena jännitelähteenä ja sitä käytettiin erilaisten 

testiherätteiden luontiin simuloinneissa. Ensimmäinen operaatiovahvistinkytkentä 

toimii suodattimena ja vahvistimena mikrofonin jännitteelle. Operaatiovahvistimena 

käytettiin LM324 nelikköoperaatiovahvistinta. Operaatiovahvistimen positiiviseen 

käyttöjännitteeseen asetettiin 1 mikrofaradin suuruinen ohituskondensaattori, joka ei 

näy kuvassa. Se parantavaa kytkennän stabiilisuutta [6]. Simulointeihin käytetyn piirin 

LTSpice-netlist on esitetty liitteessä 1. 

 

 
 

Kuva 4. LTSpice-ohjelman piirikaavioesitys äänen havaitsevalle piirille. 

3.1. Äänen havaitsinpiiri 

 

 

Sensorina piirissä toimii elektreettimikrofonikapseli WM-034CY. Jälleenmyyjän 

ilmoittamana mikrofonin herkkyys on -42dBV +/- 3dBV . Tämä herkkyys on 

ilmoitettu 1 kHz taajuudella paikkansapitäväksi. Taajuusvaste mikrofonille on tasainen 

20 hertzistä 3000 hertziin, jonka jälkeen herkkyyskäyrässä on 5000 hertzin kohdalla 

noin 5 dB:n positiivinen piikki [16]. Piikin jälkeen vaste laskee ja 3 dB:n piste on noin 

10 kHz:n taajuudella. Tämä vaste on edellä esitettyjen tulosten perusteella riittävä 

tähän sovellukseen. Koiran haukun äänenvoimakkuus on noin 80 – 100 dB yhden 

metrin etäisyydeltä mitattuna. Mikrofonin lähtöjännite esitettynä lineaarisesti pascalia 

kohden on: 

 

10
−42𝑑𝐵
20 = 7,94

𝑚𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑃𝑎
(2) 

 

Kaavassa (2) -42 dB on mikrofonin herkkyys. Tässä sovelluksessa mikrofonin 

etäisyys äänilähteestä on noin 10 cm. Etäisyyden vaikutus äänenpaineeseen huomioon 

ottaen jännite mikrofonin lähdössä on 
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𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑟𝑚𝑠 =
1𝑚

10𝑐𝑚
∗ 10

−14
20 ∗ 7,94

𝑚𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑃𝑎
= 15,84𝑚𝑉𝑟𝑚𝑠 (3) 

 

kun äänenvoimakkuus on 80 dB ja 158,4 mVrms kun äänenvoimakkuus on 100 

dB[17]. Kaavassa (3) 1 m on referenssietäisyys, jolla mikrofonin herkkyys ja 

äänenvoimakkuus on ilmoitettu ja 10 cm on todellinen etäisyys. Toinen termi kaavassa 

on äänen voimakkuus suhteessa 94 dB referenssiäänenvoimakkuuteen muutettuna 

lineaariseksi arvoksi. 

Vahvistimen lähdössä jännitetason tulisi olla vähintään 500mVrms ja enimmillään 

se saa olla 3 Vrms. Pahimmassa tapauksessa mikrofonin lähdössä jännitteen ollessa 

15,84 mVrms vahvistusta tarvitaan: 

 
500𝑚𝑉

15,84𝑚𝑉
= 31,5𝑉 𝑉⁄ (4) 

 

Yhtälön (4) vasemmalla puolella on vahvistimen lähtöjännitteen minimitaso 

jaettuna mikrofonin minimilähtöjännitteellä. Seuraavan asteen saturoitumisen 

välttämiseksi vahvistuksen alarajan tulisi olla 

 
3𝑉

158,4𝑚𝑉
= 18.93𝑉 𝑉⁄ (5) 

 

Vahvistus ja suodatus toteutettiin kääntävällä operaatiovahvistinkytkennällä. 

Vahvistuksen säätö toteutettiin takaisinkytkentävastuksen kanssa sarjassa olevalla 

trimmerillä. Kääntävän vahvistimen vahvistus päästökaistalla saadaan seuraavasta 

kaavasta olettaen että operaatiovahvistimen avoimen piirin vahvistus on suuri: 

 

𝐴 = −
𝑅2
𝑅1

(6) 

 

 Tässä A on vahvistus, R2 on takaisinkytkentävastus ja R tulovastus kuten kuvan 4 

piirikaaviossa. Tuloimpedanssiksi valittiin 2,2 kΩ, jolloin haluttu 20 V/V 

minimivahvistus saadaan, kun R_2 = 44 kΩ. Asettamalla 20 kΩ trimmeri vastuksen 

R2 kanssa sarjaan kuvan 4 osoittamalla tavalla saadaan vahvistus maksimissaan 30 

V/V arvoon, joka on riittävän lähellä haluttua maksimivahvistusta. 

Vahvistin toimii tässä myös suodattimena, jonka ylä-ja alarajataajuudet asetettiin 

kondensaattoreilla C1 ja C2. Alarajataajuudeksi valittiin 100 Hz ja ylärajataajuudeksi 

16 kHz. Nämä rajataajuudet toteuttavat kondensaattoreiden arvot saadaan seuraavalla 

kaavalla, jossa oletetaan muut komponentit ja operaatiovahvistin ideaalisiksi: 

 

𝐶𝑛 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑅𝑛
(7) 

Tässä Cn on kondensaattorin kapasitanssi, Rn on sen kanssa rajataajuuden 

muodostavan vastuksen resistanssi ja fc on rajataajuus.  Kaavaa (7) käyttäen saadaan 

C1 = 723 nF ja C2 = 226 pF, olettaen että R2 on 44 kΩ ja R1 on 2,2 kΩ. Saatavilla 

olevista komponenteista valittiin käytettäväksi C1 = 680 nF ja C2 = 220 pF. 
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Vahvistuksen vaihtelusta aiheutuu ylärajataajuuden vaihtelua. Ylärajataajuus on 

maksimissaan, kun vahvistus on minimissään eli R2 = 44kohm. Suurimmillaan 

ylärajataajuus on siis 16 kHz ja pienin arvo saadaan sijoittamlla R2 = 66 kOhm. 

 

𝑓𝑐 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 66𝑘𝑜ℎ𝑚 ∗ 226𝑝𝐹
= 10,6𝑘𝐻𝑧 (8) 

 

Kaava (8) saadaan kaavasta ratkaisemalla yhtälö (7) rajataajuuden suhteen. Vaihtelu 

on spesifikaation rajoissa, sillä suurin osa koiran haukun taajuussisällöstä on alle 10 

kHz taajuudeltaan ja ilmaisuun tämä riittää. 

Vahvistusasteen toimintaa testattiin LTSpice-simuloinnilla. Käytetty piiri on 

esitetty kuvassa 4 ja piirin netlist on liitteessä 1. Herätteenä käytettiin tässä 

taajuustason simuloinnissa amplitudiltaan 5 mV vahvuista siniaaltoa. Simuloinnin 

tuloksena luotu Bode-kuvaaja on kuvassa 5. Vahvistusaste toimii tämän simuloinnin 

perusteella kuten suunniteltiin, lukuunottamatta ylärajataajuuden alhaista arvoa. 

Vahvistus päästökaistalla oli oletetusti 26 dB, mikä vastaa 20 V/V arvoa johon piiri oli 

mitoitettu. Alarajataajuus fL oli mitoitettu 100 Hz arvoon ja simuloitu arvo on sama. 

Ylärajataajuuden mitoitettu arvo oli 16 kHz, mutta se jäi tämän simuloinnin perusteella 

vain 11,4 kHz arvoon. Todennäköinen syy tähän ovat operaatiovahvistimen 

epäideaalisuudet, joita esitellään tarkemmin mittaustulosten yhteydessä. 

 

 
 

Kuva 5. Simuloinneilla luotu Bode-kuvaaja vahvistusasteen vahvistuksesta. 

 

Ensimmäisen operaatiovahvistimen ei-kääntävä tulo on biasoitu käyttöjännitteen 

puoleen väliin vastusjaolla, joten sen lähtökin on biasoitu käyttöjännitteen puoleen 

väliin. Tasasuuntausvaiheeseen jännite keskitetään nollatason ympärille 

erotuskondensaattorilla. Tasasuuntaus on toteutettu operaatiovahvistimeen 

perustuvalla tarkkuustasasuuntaajalla. Tasasuuntaajaan on asetettu vastuksilla RT1 ja 

RT2 noin kaksinkertainen vahvistus ja se päästää lävitse vain tulosignaalin negatiiviset 

puolijaksot vahvistaen niitä ja kääntäen ne positiivisiksi. Puoliaaltotasasuunnattu 

signaali menee vielä jännitteenseuraaja-asteeseen. [19] 

Tasasuunnatun signaalin alipäästösuodatus on toteutettu diskreeteillä 

komponenteilla R4 ja C5. Alipäästösuodattimen komponenttiarvot ja sitä kautta 
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nopeus mitoitettiin simulointien avulla iteroimalla siten, että se on riittävän nopea 

havaitsemaan haukkujen välit, mutta kuitenkin riittävän hidas, että se todella tasoittaa 

signaalia.  

Komparaattorin tarkoituksena on muuttaa tulosignaali logiikkatasoiseksi 

digitaaliseksi signaaliksi. Komparattorissa on asetettu jännitereferenssi 0,5 V kohdalla, 

ja hystereesiä on noin 200 mV. Komparaattorin vertailutaso ja hystereesin määrä 

valittiin käytännön testien perusteella sopivaksi. Hystereesi toimii tässä topologiassa 

siten, että jännitteen operaatiovahvistimen invertoivassa tulossa noustessa yli 0,7 

voltin lähtö ajautuu negatiiviseen käyttöjännitteeseen, joka on tässä 0 V.  

Lähtöjännitteen arvon nousu aiheuttaa referenssijännitteen laskun noin 200 mV verran. 

Tulojännitteen laskiessa operaatiovahvistimen lähtö ei siis ajaudu positiiviseen 

käyttöjännitteeseen ennen kuin tulo on alle 0,5 volttia. Hystereesin avulla 

komparaattorin lähtö saadaan vähemmän herkäksi häiriöille. [18] 

 Piirilevyn valmistukseen käytettiin erästä Kiinan Schenchenissä toimivaa 

piirilevyjen tuottajaa. Gebrer-tiedostot ovat teollisuuden standardi piirilevyjen 

tuotantoon käytettäville piirimalleille. Gerber-tiedostot luotiin Eaglen 

oletusasetuksilla ja niiden oikeellisuus tarkistettiin eräällä ilmaisella gerber-

ohjelmalla. Fyysinen piiri on esitetty kuvassa 5 yhdessä suunniteltua asettelua 

kuvaavan kuvakaappauksen kanssa. Kuvassa on esitetty myös järjestelmä lopullisessa 

muodossaan. Kotelo luotiin leikkaamalla MDF(medium-density fibreboard)-levyä 

käyttäen laserleikkuria. 

 

 
Kuva 5. (a) Piirilevyn fyysinen asettelu, (b) tuotettu piirilevy sekä (c) koko 

järjestelmä kotelossaan.  
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3.2. Particle Photonin ohjelmointi 

 

Mikrokontrollerin ohjelmointiin käytettiin Particle Dev – ohjelmointiympäristöä. 

Ohjelma toimii mittaamalla digitaaliseksi tuloksi asetetun D0-pinnin statusta pienen 

ajan välein. Haukku on ilmaistu, jos pinnin arvo on alhainen. Jos laite ei havaitse 

haukkua AWAKE_TIME muuttujalla määritetyssä ajassa, se sulkee WiFi-moduulin ja 

asettaa mikrokontrollerin standby-tilaan. Standby-tilassa mikrokontrollerin 

virrankulutus on hyvin pieni, mutta flash-muistin ja rekisterien sisältö säilyy. WiFi-

moduulin sulkeminen säästää myös huomattavasti virtaa. Laite herää, kun D0-pinnin 

tila muuttuu laskevalla reunalla. Yksinkertaistettu vuokaavio ohjelman toiminnasta on 

esitetty kuvassa 6 ja käytetty ohjelmakoodi on nähtävissä viitteessä 2. 

Tiedon siirto ulkoisesti luettavaksi tapahtuu käyttäen Particlen palveluja. Particlen 

pilviympäristö mahdollistaa tapahtumien(event) julkaisemisen ja web-pohjainen 

konsoli kuuntelee automaattisesti näitä tapahtumia. Muuttujia ja funktioita voi myös 

asettaa internetin kautta saataviksi, jolloin niitä voi kutsua muun muassa Particlen 

oman konsolin kautta. Tässä sovelluksessa tapahtuma julkaistaan joka kerta kun 

haukku havaitaan ja ulkoisesti saataville asetetaan haukkujen määrää laskeva muuttuja 

ja määrän nollaava funktio. Yhden haukun virheellinen ilmaisu useana haukkuna 

ehkäistään asettamalla TRIG_WAIT-muuttujalla minimikesto, jonka aikana laite ei 

yritä julkaista uutta tapahtumaa tai inkrementoi haukkulaskuria. Minimikesto on 

välttämätön senkin takia, että Particle on asettanut noin 4 tapahtuman rajoituksen 

sekunnissa laitetta kohti. 

 

 
Kuva 6. Ohjelman toiminnan etenemistä kuvaava yksinkertaistettu vuokaavio. 
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4. JÄRJESTELMÄN TOIMINNAN VARMISTUS 
 

4.1. Sähköisen toiminnan varmistus 

 

Mikrofonin ja vahvistuspiirin toimintaa testattiin prototyyppilevyllä kuvan 7 

mukaisella asetelmalla. Käytetyillä mittauslaitteistoilla kyettiin varmistamaan 

laitteiston DC-toimintapiste. Käyttämällä yleismittarin vaihtojännitetilaa pystyttiin 

varmistamaan, että mikrofoni toimii ja vahvistusta saadaan, mutta tarkkoja arvoja 

vahvistukselle tai rajataajuuksille ei tällä mittauslaitteistolla kyetty saamaan. 

 

 
 

Kuva 7. Alustaviin havaitsinpiirin testauksiin käytetty mittausasetelma ja laitteisto. 

 

Vahvistusasteen toimivuutta mitattiin ennen mikrokontrollerin kytkemistä muuten 

valmiilla piirillä kytkemällä herätesignaali mikrofonin tulon tilalle. Alhaisin 

herätejännite, johon signaaligeneraattorilla päästiin, oli 150 mVp-p, joten sitä 

käytettiin. Näin kyettiin tutkimaan kytkennän taajuusvastetta. Kuva 

mittausjärjestelyistä ja funktionaalinen diagrammi kytkennöistä on esitetty kuvassa 8. 

Manuaalisesti tulon taajuutta säätämällä mitattiin liitteen 3 taulukon mukaiset arvot, 

joita käytettiin kuvan 9 Bode-kuvaajan piirtämiseen. 
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Kuva 8. Vahvistusasteen toiminnan testaamiseen käytetty mittausasetelma. 

 

Tässä mittauksessa käytetyillä komponenttien arvoilla teoreettinen vahvistus 

päästökaistalla oli 26 dB. Rajataajuudet oli mitoitettu siten, että teoreettinen 

alarajataajuus fL = 100 Hz ja ylärajataajuus fH = 16 kHz. Mittaustulosten perusteella 

todellinen vahvistus päästökaistalla on noin 24 dB. Kolmen desibelin piste alhaisille 

taajuuksille on 100 hertzin kohdalla ja korkeille taajuuksille 10 kilohertzin kohdalla.  

 

 
Kuva 9. Vahvistusasteen mittauksista luotu Bode-kuvaaja vahvistuksen 

magnitudille 
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Muuten mitatut arvot vastaavat suhteellisen hyvin laskettuja arvoja, mutta 

ylärajataajuus on todellisuudessa huomattavasti pienempi kuin laskettu arvo. Tämä 

johtuu todennäköisesti operaatiovahvistimen sisäisistä sekä kytkennästä johtuvista 

hajakapasitansseista tai operaatiovahvistimen yksikkövahvistus-kaistanleveystulosta. 

Mitatut tulokset vastaavat simuloituja tuloksia muuten kuin vahvistuksen osalta. 

Työssä käytetyn LM324-operaatiovahvistimen yksikkövahvistus-kaistanleveystulo 

on 1,2 MHz. Vahvistuksen ollessa 20 V/V, jää rajataajuus kaavan 

 

𝑓3𝑑𝐵 =
1,2𝑀𝐻𝑧

20
𝑉

𝑉

(9)  

mukaan 60 kHz arvoon. Kaavassa (9) 20 V/V on kytkennän vahvistus 

päästökaistalla ja 1,2 MHz on yksikkövahvistus-kaistanleveystulo. Tämän laskun 

perusteella syynä alhaiseen ylärajataajuuteen ei ole operaatiovahvistimen nopeus. 

Vahvistus ja rajataajuudet ovat kuitenkin tässä sovelluksessa riittävät, joten alhaisen 

rajataajuuden syytä ei tutkita enempää. 

4.2. Kokonaisuuden testaus 

 

Koko laitteiston toimintaa testattiin toistamalla äänitettä koiran haukusta eri 

etäisyyksillä mikrofonista. Kuva mittausjärjestelmästä on esitetty kuvassa 9. Äänen 

toistoon käytetty puhelin ei todennäköisesti kyennyt toistamaan ääninäytettä 

täydellisesti rajallisen kaistan vuoksi ja äänenvoimakkuus oli testissä huomattavasti 

pienempi kuin optimitilanteessa. Järjestelmä oli tässä vaiheessa lopullisessa 

kokoonpanossaan koteloa lukuunottamatta. Kotelona käytettiin pahvista valmistettua 

laatikkoa, jotta kotelon akustiset ominaisuudet tulisivat osittain esiin. Myös Photonin 

ohjelmointi oli tässä testissä lopullisessa muodossaan. 

 

 
 

Kuva 10. Koko laitteiston toiminnan testaamisen mittausjärjestely.  

 

Testiäänenä käytettiin samaa Freesound-palvelusta ladattua haukun ääntä, jonka 

spektrometriä käytettiin jo teoria-osuudessa kuvan 3 spektrin lähteenä. Äänen toistoon 

käytettiin matkapuhelinta. Äänenvoimakkuutta lähteestä arvioitiin toistamalla ääni 

yhdellä puhelimella ja mittaamalla äänenvoimakkuutta toisella puhelimella. 

Muuttamalla äänilähteen etäisyyttä mikrofonista kyettiin arvioimaan millä 
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äänenvoimakkuuden tasolla laite kykenee havaitsemaan koiran haukun kaltaisen 

äänen. Mittauksissa laitteen vahvistus oli asetettu trimmerillä suurimpaan arvoonsa. 

Äänilähteen ollessa suoraan mikrofonia kohti suunnattuna laite kykeni 

havaitsemaan vain 2 cm päästä toistetun äänen. 2 cm etäisyydellä laite havaitsi 

säännöllisesti kaikki simuloidut haukut. Mittaukseen käytetyn puhelimen mukaan 

äänen maksimivoimakkuus oli noin 77 dB SPL(sound pressure level). Koiran 

äänenvoimakkuudeltaan 80 -100 dB (1m etäisyydellä) haukun havaitsemiseen havaittu 

ilmaisun taso on riittävä. 

Mikrokontrollerin ja yhteyden toiminta varmistettiin myös kuvan 10 testijärjestelyn 

avulla. Kuvassa 11 on esitetty Particle console, jossa havaitut haukut näkyvät 

tapahtumina. Laite tuottaa tapahtumia myös muun muassa silloin kun se luo yhteyden 

Particlen verkkoon. Kuvaajassa näkyvät vihreät palkit ovat haukkuja ja kaavion alla 

kaikki tapahtumat on listattu. Jokaisen haukun ilmaisun vieressä näkyy myös sen data, 

joka ilmoittaa edellisen nollaamisen jälkeen havaitut haukut. 

 

 
 

Kuva 11. Kuvakaappaus Particle Consolesta haukkujen ilmaisun jälkeen. 

4.3. Pohdinta 

 

Laitteen toimintaa ei ikävä kyllä saatu testattua niin hyvin kuin olisi toivottavaa, mutta 

kehitysprosessista ja alustavista laitteiston tutkimuksista voidaan jo tulkita paljon. 

Toiminnan varmistamiseksi laitetta olisi testattava useissa eri olosuhteissa ja erilaisten 

eläinten kanssa. WiFin käyttö tässä toteutuksessa ei välttämättä ole paras vaihtoehto. 

Vaihtoehtoisia yhdistämiskeinoja olisi esimerkiksi bluetooth tai NB-IoT(Narrowband 

IoT), jotka voisivat vähentää laitteen tehonkäyttöä huomattavasti. Mielestäni järkevin 

ratkaisu voisi kuitenkin olla tiedon tallentaminen mikrokontrolleriin itseensä ja tiedon 

siirto käytön jälkeen. Kannettavuus aiheutti laitteen suunnittelussa suuria ongelmia, 

mutta tähän tarkoitukseen se on silti järkevin ratkaisu, koska äänen tunnistus noin 

kymmenen senttimetrin päästä on huomattavasti helpompaa ja varmempaa kuin 

kiinteästä asemasta, jossa etäisyys äänilähteeseen olisi vaihteleva ja pahimmillaan 

monia metrejä. 

Laitetta voisi nyt kehittää moneen eri suuntaan riippuen siitä mitä toiminnalta 

halutaan. Piiri olisi käytännössä tehtävä pienemmäksi, minkä mahdollistaisi muun 

muassa pintaliitoskomponenttien käyttö. Tehonlähteenä voitaisiin käyttää 

huomattavasti pienempää paristoa, jos WiFi-ominaisuudesta sekä reaaliaikaisesta 

yhteydestä luovuttaisiin. Photonin käyttö kannettavassa ja fyysisesti pienen koon ja 

painon vaativassa sovelluksessa paljastui melko epäkäytännölliseksi. 
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Mikrokontrollerina voitaisiin tällöin käyttää muun muassa Photonissakin käytössä 

olevaa STM32F20-sarjan kontrolleria tai jopa pienempiä tai pienelle 

tehonkulutukselle optimoituja vaihtoehtoja. 
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5. YHTEENVETO 
 

Tässä työssä esitellään koiran haukun havaitsemiseen tarkoitetun järjestelmän 

suunnittelu ja toteutus. Laite on koiran mukana kulkeva, paristokäyttöinen ja 

langattomalla yhteydellä varustettu. Motivaatio työn tekemiseen syntyi halusta valvoa 

koirien haukkumista silloin kun omistaja ei ole paikalla. Työn alussa esitellään 

elektreettimikrofonin toiminta,  ohjeita operaatiovahvistimen käyttöön yksipuolisella 

käyttöjännitteellä sekä työssä käytetty kehityspiiri Particle Photon ja sen 

kehitysympäristö. Toteutuksesta kerrotaan keskittyen äänen havaitsinpiirin 

suunnitteluun ja toimintaan. Lisäksi työssä esitellään tiedon nettisivuilla esittämistä 

varten ohjelmoidun ohjelmakoodin toiminta.  

Laitteen suunnittelu toteutettiin LTSpice- ja Eagle-ohjelmistoja käyttäen. LTSpice-

ohjelmistoa käytettiin alussa myös toiminnan simulointiin. Äänen vahvistinpiiri 

toteutettiin käyttäen pääosin operaatiovahvistinkytkentöjä ja passiivisia 

komponentteja. Piirilevy tuotettiin ulkomaisella piirilevyntuottajalla ja kotelo laitteelle 

luotiin laserleikkurilla. 

Järjestelmän toiminnan varmistusta esitellään lähtien itse äänen vahvistinpiirin 

toiminnasta. Lopuksi koko järjestelmän toimintaa testataan. Vahvistinasteen toiminnan 

testaus toteutettiin vertaamalla piirin taajuusvastetta simuloituihin tuloksiin, jotka 

olivat riittävän yhtenevät. Koko laitteiston toimintaa testattiin ääniherättellä, ja 

järjestelmä toimi ilmaisten haukut ja niiden määrän Particlen konsolissa. 

Laitteen suunnittelussa ja toteutuksessa onnistuttiin, mutta käytännön testaukset jäivät 

vajaavaisiksi. Testiolosuhteissa järjestelmä toimii suunnitellusti, mutta realistisissa 

olosuhteissa koiraan kiinnitettynä laitetta ei päästy testaamaan. Työssä esiteltyjen 

mittausten ja teorian pohjalta haukkuilmaisimen toimintaa on helppo lähteä 

kehittämään. Erilaisia mahdollisuuksia parannuksille ja kattavammille testeille 

esitellään Pohdinta-osiossa. 
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7. LIITTEET 
 

Liite 1 LTSPice piirikaavion netlist 

 

Liite 2 Photonin lähdekoodi 

 

Liite 3 Taulukko vahvistuksen mittauksista



Liite 1. LTSPice piirikaavion netlist   28 

 

 

 

V1 in 0 wavefile=gabe_source2.wav AC 5m 

V2 Vcc 0 9 

V3 Vbias 0 4.5 

R6 - amplified {R1} 

C7 - amplified {C1} 

C8 in P001 {C2} 

R7 P001 - {R2} 

C9 envelope 0 220n 

XU5 Vbias - Vcc 0 amplified LM324/NS 

C1 amplified amp_ac 2.2µ 

XU1 N004 envelope Vcc 0 komp LM324/NS 

R1 komp N004 {RH} 

R2 N004 Vcc {Rx} 

R3 0 N004 {Ry} 

D2 N001 N002 RB751G-40 

R4 N001 rect 30k 

R5 amp_ac N001 4.7k 

R8 N003 envelope 4.7k 

XU2 rect N003 Vcc 0 N003 LM324/NS 

XU3 0 N001 Vcc 0 N002 LM324/NS 

R9 Vcc in 2.2k 

D1 N002 rect RB751G-40 

.model D D 

.lib C:\PROGRA~2\LTC\LTSPIC~1\lib\cmp\standard.dio 

.param dc =20 

.param R2 = 2.2k 

.param R1 = R2*dc 

.params FL = 100 FH = 20000 

.param C1 = 1/(FH*2*Pi*R1) 

.param C2 = 1/(FL * 2 * Pi * R2) 

.tran 0 1330m 104m 

* .inc LMV321.mod 

.params Rx = 10k Ry = 0.18*Rx RH = 2.7*Rx 

.lib LM324.mod 

;ac oct 10 100 1meg 

.backanno 

.end 



Liite 2. Photonin lähdekoodi  29 

 

 

 

#define AWAKE_TIME 60000 //time to listen before sleeping in ms 

#define TRIG_WAIT 2000 //duration of a single bark 

 

int trig_in = D0; 

bool bark; 

int bark_count = 0; 

unsigned long trig_time, now; 

unsigned long wait = TRIG_WAIT; 

char publishString[20]; 

 

int resetBarkCounter(String useless) { 

  bark_count = 0; 

  return 0; 

} 

 

 

void setup(){ 

  pinMode(trig_in, INPUT); 

  Particle.variable("number_barks", &bark_count, INT); 

  Particle.function("reset_barks", resetBarkCounter); 

} 

 

void loop(){ 

  now = millis(); 

  bark = digitalRead(trig_in); 

  if(bark == LOW && now > (trig_time + wait)){ 

    //trig time is used to make this block execute only once every TRIG_WAIT ms 

    bark_count += 1; 

    trig_time = millis(); 

    sprintf(publishString, "%d", bark_count); 

    Particle.publish("bark detected!", publishString); 

  } 

  if(now >= trig_time + AWAKE_TIME){ 

    Particle.publish("Going to sleep..."); 

    System.sleep(trig_in, FALLING); //sleep until a bark is sensed 

    //This sleep mode puts the MCU in stop mode, where flash memory and register 

    //states are retained. The execution of the program continues from the next line when 

trigged. 

    Particle.publish("Connected and listening..."); 

    trig_time = millis(); 

    //trig_time needs to be set here because a bark was sensed and to avoid 

    //looping straight back to sleeping. 

    bark_count += 1; 

  } 

  delay(10); //different values should be tested, now speed about 100 samples/s 

} 



Liite 3. Taulukko vahvistuksen mittauksista  30 

 

 

 

f(Hz) Vp-p amp(V) Venv(V) Vahvistus (V/V) Vahvistus(dB) 

50 1 0.365 6.666666667 16.47817482 

100 1.74 0.69 11.6 21.28915978 

500 2.46 0.932 16.4 24.29687696 

1000 2.48 0.929 16.53333333 24.36720844 

2000 2.46 0.914 16.4 24.29687696 

3000 2.38 0.891 15.86666667 24.00971396 

5000 2.26 0.876 15.06666667 23.5603436 

6000 2.18 0.775 14.53333333 23.24730469 

8000 1.94 0.664 12.93333333 22.23420942 

10000 1.74 0.544 11.6 21.28915978 

15000 1.24 0.365 8.266666667 18.34660852 

20000 1.04 0.253 6.933333333 16.8188416 

100000 0.34 0.0045 2.266666667 7.10775316 

 

 


