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TIIVISTELMÄ   

Työssä  suunniteltiin  ja  toteutettiin  Arduino-pohjainen  langaton  peliohjainlaite,  joka
kykenee käsittelemään liikesensoreiden tuottamaa mittausdataa, tunnistamaan datasta
määrättyjä kädenliikkeitä ja ohjaamaan näiden perusteella yksinkertaista tietokonepeliä
näppäimistön  tapaan.  Arduino-piirikortin  mikrokontrolleri  käsittelee  liikedatan  ja
muodostaa sen perusteella sarjamuotoiset ohjauskomennot, jotka tietokoneen tarvitsee
vain vastaanottaa langatonta sarjaväylää käyttäen ja muuttaa yksinkertaisella Python-
kielisellä ohjelmalla näppäinpainalluksiksi, jotka ohjaavat pelin kulkua.  
Työssä  esitellään  lyhyesti  liikemittauksessa  käytetyt  sensorit  ja  komponentit  sekä
perehdytään  laitteen  rakenteeseen  ja  liikkeentunnistusmenetelmään  ja  erityisesti
Arduinolle  kirjoitetun  ohjelmakoodin  toimintaperiaatteeseen.  Lisäksi  kuvataan
testijärjestely,  jossa  koehenkilöt  pelasivat  Quadrapassel-nimistä  tietokonepeliä  ensin
tietokoneen näppäimistöllä ja sen jälkeen peliohjaimella, ja analysoidaan pelituloksia.
Työn lopussa pohditaan laitteen jatkokehitysmahdollisuuksia.  
Laitteella  suoritetun  pelitestin  tuloksista  havaittiin,  että  pelin  pelaaminen
peliohjaimella  oli  haastavampaa  kuin  pelaaminen  tietokoneen  näppäimistöllä.
Mukauttamalla  ohjaimen  liikkeentunnistusparametreja  kullekin  pelaajalle  sopiviksi
pelitulos kuitenkin parani.  

  
Avainsanat: Arduino, MPU-6050, liikkeentunnistus, peliohjain. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 



3
  

Kaikkonen  P. (2022)  Bachelor’s  Thesis.  University  of  Oulu,  Degree  Programme  in
Electronics and Communications Engineering, Bachelor’s Thesis, 26 p.  

  
 

ABSTRACT  

The purpose of this Bachelor’s Thesis was to design and implement an Arduino-based,
wireless game controller device, capable of processing measurement data provided by
motion sensors,  detecting certain  hand movements  from the data and, based on this
information, controlling a simple computer game in a way similar to a keyboard. The
Arduino microcontroller  processes  the motion data and composes  control  commands
accordingly, leaving a computer with the responsibility of receiving the commands over
a wireless serial bus and, using a simple Python program, translating these commands as
keystrokes that control the game.  
Sensors and components used in motion measurement are briefly introduced, followed
by a more thorough look on the structure of the system, the method of motion detection
and,  in  particular,  the  operating  principle  of  the  software  written  for  Arduino.
Subsequently, a test arrangement is described, in which test subjects played a computer
game called Quadrapassel, at first using a keyboard, and then using the game controller
device. Finally, potential steps for further development of the device are considered.  
Examining the results of the playtest, it was observed that playing the game was more
challenging when using the controller, compared to using a keyboard. However, after
adjusting  motion  detection  parameters  to  fit  each  player’s  preferences,  game
performance improved.  

  
Key words: Arduino, MPU-6050, motion detection, game controller. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
 
 
 



4
  

SISÄLLYSLUETTELO  

TIIVISTELMÄ 
ABSTRACT 
SISÄLLYSLUETTELO 
ALKULAUSE 
LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 
1. JOHDANTO......................................................................................................................7
2. TAVOITTEET JA MENETELMÄT.................................................................................8

2.1. Toiminnalliset vaatimukset...................................................................................8
2.2. Arduino.................................................................................................................8
2.3. Liikesensorit..........................................................................................................8
2.4. Liikkeentunnistus................................................................................................10

3. JÄRJESTELMÄ..............................................................................................................11
3.1. Arduino Nano......................................................................................................12
3.2. Sensoripiirikortti.................................................................................................12
3.3. Bluetooth-piirikortti............................................................................................12
3.4. Tietokone............................................................................................................13
3.5. Järjestelmän toimintalogiikka ja komentoketju..................................................13

4. JÄRJESTELMÄN TESTAUS.........................................................................................16
4.1. Testijärjestely ja testin suorittaminen.................................................................16
4.2. Testitulosten analysointi ja pohdinta...................................................................17
4.3. Jatkokehitysmahdollisuudet................................................................................18

5. YHTEENVETO...............................................................................................................20
6. LÄHTEET.......................................................................................................................21
7. LIITTEET........................................................................................................................22

 
  
 
 
 
 
 



5
  

ALKULAUSE  

 
Haluan kiittää  työn ohjaajaa  Juha  Häkkistä,  jolla  on  riittänyt  paitsi  kärsivällisyyttä,  myös
innostusta  ja  hyviä  ideoita.  Kiitokset  myös  koehenkilöille,  jotka  pelitestiin  osallistumalla
omalta osaltaan edesauttoivat tämän työn valmistumista. Lisäksi haluan kiittää perhettäni ja
ystäviäni, avopuolisoani Sannia sekä espanjanvesikoira Fiinua.  

 

Oulussa, kesäkuussa 2022 
 
Pauli Kaikkonen 

  
     



6
  

LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET

FIFO First In, First Out 
GPIO General Purpose Input/Output 
HID Human Interface Device 
I2C Inter-Integrated Circuit 
IMU
MEMS 

Inertial Measurement Unit
Micro-Electro-Mechanical System 

PID Proportional-Integral-Derivative 
SPP 
  

Serial Port Profile 

g 
  

putoamiskiihtyvyys 

°/s astetta sekunnissa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7
  

1. JOHDANTO 

Quadrapassel on yksinkertainen tietokonepeli, jossa pelaajan täytyy järjestää ylhäältä putoavia
kulmikkaita palikoita vaakasuoriksi riveiksi ja estää palikkapinoa kasaantumasta peliruudun
yläreunaan asti. Palikkaa voi liikuttaa siirtämällä sitä vasemmalle tai oikealle, ja sitä voi myös
pyörittää oman akselinsa ympäri 90 astetta kerrallaan. Palikan putoamista voi myös nopeuttaa,
muttei  hidastaa  tai  pysäyttää.  Palikoita  on  seitsemän  erilaista.  Vain  yksi  palikka  putoaa
kerrallaan, ja peli valitsee palikat sattumanvaraisesti.  

Kun pelaaja onnistuu kokoamaan palikoista täyden vaakasuoran rivin, jolla ei ole yhtään
aukkoa,  rivi  poistuu,  ja  kaikki  sen  yläpuolella  olevat  palikat  putoavat  yhden rivin  verran
alaspäin, luoden tilaa uusille palikoille. Kootessaan lisää rivejä pelaaja saa pisteitä ja nousee
yhä korkeammalle tasolle, jolloin palikat putoavat yhä nopeammin ja peli vaikeutuu. Peliä ei
voi voittaa, vaan se päättyy, kun palikkapino yltää pelialueen yläreunaan eikä uusi palikka
mahdu enää putoamaan.  

Tässä  työssä  tavoitteena  on  suunnitella  ja  toteuttaa  liikkeentunnistukseen  perustuva
peliohjain  Quadrapassel-pelin  pelaamista  varten.  Quadrapassel  valikoitui  testipeliksi  sen
yksinkertaisuuden  vuoksi;  pelaaminen  vaatii  vähimmillään  vain  kolme  näppäintä.  Näistä
kolmesta kaksi tarvitaan palikan sivusuuntaiseen liikutteluun ja yksi pyörittämiseen. Pelaaja
voi  myös  luontevasti  mieltää  ohjainkäden  liikkeet  pelipalikoiden  liikkeiksi.  Joissakin
samantapaisissa  peleissä  palikkaa  voi  pyörittää  haluamaansa  suuntaan,  mutta  myös
yksisuuntainen  pyöritys  riittää  siihen,  että  peliä  pystyy  pelaamaan,  vaikka  tällöin
keskimääräinen tarvittavien pyöritysliikkeiden määrä palikkaa kohden kasvaa. Mahdollisuus
palikan  nopeaan  pudottamiseen  on  pelattavuuden  kannalta  valinnainen,  mutta  se  otettiin
mukaan, sillä se nopeuttaa peliä ja täten lisää sen mielekkyyttä etenkin pelin alkuvaiheessa,
kun palikat putoavat hitaasti. Pelissä on siis neljä mahdollista ohjauskomentoa.  

Quadrapassel on avoimen lähdekoodin klooni suositusta Tetris-pelistä. Pelistä on olemassa
lukemattomia  erilaisia  kopioita,  mutta  edellä  kuvatut  perusperiaatteet  ovat  ainakin
pääpiirteittäin voimassa versiosta riippumatta. Kuvakaappaus pelistä on esitetty kuvassa 1. 

Kuva 1. Kuvakaappaus Quadrapassel-pelistä.
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2. TAVOITTEET JA MENETELMÄT

2.1. Toiminnalliset vaatimukset
  
Kädessä pidettävän peliohjaimen täytyy kyetä ohjaamaan Quadrapassel-peliä käden liikkeillä
ilman painettavia kytkimiä, joihin useimmat peliohjaimet perustuvat. Ohjaimen täytyy pystyä
erottamaan  neljä  erilaista  liikettä  toisistaan  ja  kuvaamaan  ne  vastaaviksi,  kappaleessa  1
määritellyiksi  neljäksi  ohjauskomennoksi,  jotka  pelin  ohjaamiseen  vaaditaan.  Vaadittavien
liikkeiden on oltava yksinkertaisia, intuitiivisia,  nopeasti opittavia ja helposti miellettävissä
pelipalikan liikkeiksi. 

Koska liikkeiden nopeus ja voima ovat jokaisella pelaajalla erilaiset, täytyy ohjaimessa olla
myös  säätömahdollisuuksia.  Liikkeen  tunnistamiseen  vaadittavaa  voimaa  ja  nopeutta  on
voitava  mukauttaa  käyttäjälle  sopivaksi.  Ohjainta  täytyy  myös  voida  käyttää  kummalla
kädellä tahansa. 

2.2. Arduino 
  

Arduino  on  avoimen  laitteiston  kehitysalusta  ja  tuoteperhe  erityisesti  sulautettujen
järjestelmien  kehitystä  varten.  Arduino-piirikorteissa  samalla  piirilevyllä  on  useimmiten
AVR-tuoteperheeseen  kuuluva  mikrokontrolleri  sekä  USB-portti,  joka  mahdollistaa
mikrokontrollerin  ohjelmoimisen  USB-kaapelin  avulla.  Arduino-projekti  tarjoaa  laitteilleen
myös tietokoneella käytettävän, avoimen lähdekoodin ohjelmointiympäristön sekä C- ja C++ -
kieliin pohjautuvan ohjelmointikielen. [1]  

Edullisuutensa, helppokäyttöisyytensä sekä aloittelijaystävällisyytensä vuoksi Arduino on
hyvin  suosittu  kehitysympäristö  muun  muassa  opiskelijoiden  ja  elektroniikkaharrastajien
keskuudessa.  Vapaasti  käytettäviä  ohjelmistokirjastoja  erilaisten  komponenttien  ja
lisälaitteiden käyttämiseen on tarjolla runsaasti. Tämän lisäksi internetistä löytyy suuri määrä
harrastajien tekemiä dokumentteja ja oppaita kehittäjien avuksi. [1]  

2.3. Liikesensorit 
 

Peliohjain  käyttää  liikemittaukseen  MEMS-tyyppisiä  kiihtyvyysantureita  ja  gyroskooppeja.
MEMS  on  lyhenne  termistä  micro-electro-mechanical  system,  ja  se  tarkoittaa,  että
liikesensorit,  joiden  toiminta  perustuu  osin  liikkuville  osille,  on  mikrovalmistustekniikoita
hyödyntäen saatu integroitua samalle, hyvin pienelle piirille. [2] 

2.3.1 Kiihtyvyysanturi
 

Kiihtyvyysanturi  on  liikesensori,  jolla  voidaan  havaita  ja  mitata  siihen  kiinnitettyyn
kappaleeseen kohdistuvaa kiihtyvyyttä eli nopeuden muutosta ajan suhteen. Kiihtyvyysanturin
toiminta perustuu useimmiten anturin sisällä sijaitsevan, tiettyyn suuntaan vapaasti liikkuvan
massan liikkeen havaitsemiseen. Liike voidaan muuttaa mitattavaksi sähköiseksi signaaliksi
erilaisilla  menetelmillä,  tyypillisimmin  pietsosähköisellä  elementillä  tai  liikkeen  mukaan
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kapasitanssia  muuttavalla  kondensaattorirakenteella.  Sähköinen signaali  taas  voidaan  A/D-
muunnoksen avulla tulkita digitaaliseksi lukemaksi. [3]  

MEMS-tekniikalla  toteutetut  kiihtyvyysanturit  ovat  pienen  kokonsa  ja  halvan  hintansa
vuoksi  yleisiä  monenlaisissa  kannettavissa  elektroniikkalaitteissa,  kuten  älypuhelimissa,
taulutietokoneissa, älykelloissa, leluissa ja peliohjaimissa. Samalle piirille on usein integroitu
kaksi tai kolme kiihtyvyysanturia,  joiden mittausakselit ovat kohtisuorassa tosiinsa nähden.
Näin voidaan esimerkiksi päätellä kappaleen kallistuskulma. [4]  

Painovoima aiheuttaa sen, että paikallaan oleva kiihtyvyysanturi havaitsee näennäisen 1 g:n
suuruisen kiihtyvyyden ylöspäin.  Vastaavasti  vapaassa pudotuksessa oleva kiihtyvyysanturi
näyttää  nollaa.  Usein  kiihtyvyysantureita  käytetäänkin  juuri  laitteen  asennon  laskemiseen
painovoiman  avulla  [5].  Tässä  työssä  liikkeentunnistus  kuitenkin  perustuu  niin  kutsuttuun
lineaariseen  kiihtyvyyteen,  jota aiheuttaa vain laitteen liikuttelu.  Painovoiman osuus onkin
mahdollista poistaa mittausdatasta matemaattisesti.  

2.3.2 Gyroskooppi
 
Gyroskooppi on anturi, jolla voidaan havaita ja mitata siihen kiinnitetyn kappaleen kokeman
pyörimisliikkeen  kulmanopeutta  eli  kulman  muutosta  ajan  suhteen.  Nykyaikaiset  MEMS-
gyroskoopit perustuvat tyypillisesti värähtelevään mikrorakenteeseen, johon pyörimisliike saa
coriolis-ilmiön mukaisesti aikaan kohtisuoran värähtelykomponentin. Tämä värähtely voidaan
aistia esimerkiksi mekaanisena jännityksenä, muuttaa eri menetelmillä sähköiseksi signaaliksi
ja tulkita lukemana A/D-muunnoksen avulla. [6]  

Pienikokoisia ja edullisia MEMS-gyroskooppeja käytetään samantapaisissa sovelluksissa
kuin kiihtyvyysantureitakin, usein yhdessä edellä mainitun kanssa. Kuten kiihtyvyysantureita,
myös useampi gyroskooppi, yleensä kaksi tai kolme, integroidaan tyypillisesti samalle piirille
siten, että niiden mittausakselit ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. Usein näiden sensoreiden
mittausdataa  myös  yhdistellään  mittausdatan  tarkkuuden  parantamiseksi.  Tätä  kutsutaan
sensorifuusioksi. [7]  

2.3.3 MPU-6050 
 
MPU-6050 on IMU-sensoripiiri, joka sisältää muun muassa 3-akselisen kiihtyvyysanturin ja
3-akselisen  gyroskoopin.  MPU6050-piirillä  on  myös  oma,  mittausdatan  käsittelyyn  ja
liikkeiden  tunnistukseen  tarkoitettu  Digital  Motion  Processor  (DMP)  -piiri,  jota  on
hyödynnetty mittausdatan esikäsittelyssä luettavaan muotoon. Sensoripiirikortin tehtävänä on
tuottaa  liikemittausdataa  Arduinon  käsiteltäväksi.  Kiihtyvyysanturin  ja  gyroskoopin
mittausresoluutio on 16 bittiä, ja molempien mittausalueen voi valita neljästä vaihtoehdosta
käyttökohteen mukaan. [8, 9]  
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2.4. Liikkeentunnistus 

Liikeohjausta  varten  kappaleessa  1  kuvatuille  neljälle  ohjauskomennolle  on  määritelty
vastaavat  kädenliikkeet.  Liikuttaakseen  palikkaa  vasemmalle  pelaaja  heilauttaa  nopealla
liikkeellä kättään vasemmalle. Sama pätee vastaavasti oikeanpuoleiseen liikkeeseen. Liikkeen
voi  suorittaa  vapaavalintaisesti  joko  käsivarrella  tai  ranteella  sen  mukaan,  kumpi  tuntuu
helpommalta. Pyörittääkseen palikkaa pelaaja koukistaa rannettaan ylöspäin siten, että ohjain
kallistuu pelaajaa kohti. Pudottaakseen palikan pelaaja heilauttaa kättään suoraan alaspäin. 

Ohjaimen  liikkeentunnistusparametreja  on  mahdollista  säätää.  Jokaiselle  mitattavalle
liikeparametrille määritetään oma kynnysarvo, johon Arduino vertaa liikesensorilta saatavaa
mittausdataa.  Kynnysarvon  ylittyessä  liike  hyväksytään  ja  muutetaan  ohjauskomennoksi.
Kynnysarvon  pienentäminen  saa  laitteen  reagoimaan  kevyempään  liikkeeseen,  mutta  sen
pienentäminen liikaa voi altistaa ylimääräisille tai virheellisille liikekomennoille. Vastaavasti
kynnysarvon  kasvattaminen  vähentää  laitteen  reagointiherkkyyttä,  mutta  tällöin
ohjausliikkeiden täytyy olla voimakkaampia.  

Eräs  tekninen  haaste  liittyy  liikkeiden  suodattamiseen.  Peliohjain  mittaa  liikettä  useita
kertoja  sekunnissa,  joten  kättä  liikutettaessa  kynnysarvo  ylittyy  useilla  peräkkäisillä
mittauksilla.  Koska yhden kädenliikkeen halutaan  aiheuttavan vain yhden liikkeen pelissä,
täytyy  toistuvat  liikkeet  kyetä  suodattamaan  pois.  Lisäksi,  kun  peliohjainta  liikutetaan
esimerkiksi vasemmalle, käden laitteeseen kohdistama voima aiheuttaa kiihtyvyyden, jonka
kiihtyvyysanturi  havaitsee  ja  mittaa.  Kun  liike  pysäytetään,  aiheuttaa  se  vastaavasti
kiihtyvyyden  vastakkaismerkkiseen  suuntaan.  Nopeuden  muutos  eli  kiihtyvyyden
aikaintegraali  on  samansuuruinen  mutta  vastakkaismerkkinen.  Tämä  aiheuttaa  haasteen
erityisesti pelipalikan sivuttaisliikkeen ohjaamiseen, sillä molemmat liikkeet luetaan samalta
kiihtyvyysakselilta. Jollei pysäyttävää liikettä jätetä huomiotta, syntyy kumoava sivuttaisliike,
ja palikka liikkuu yhden askeleen molempiin suuntiin eli palaa lähtöpisteeseensä.   

Helpoimmin  sekä  toistuvan  että  kumoavan  liikkeen  suodatus  onnistuu  aikaviiveellä.
Mittausdatan  käsittelijä  voidaan  ohjelmoida  odottamaan  onnistuneen  liikkeentunnistuksen
jälkeen ennalta määrätty aika, jona se ei lue liikedataa eikä yritä tunnistaa liikkeitä.  Myös
aikaviiveen  tulee  olla  säädettävä,  jotta  peliä  voidaan  tarvittaessa  pelata  nopeammilla  tai
hitaammilla liikkeillä.
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3. JÄRJESTELMÄ

Tässä työssä toteutettu peliohjainlaite koostuu kolmesta pääkomponentista:  Arduino Uno –
piirikortista,  MPU6050-sensoripiirikortista  sekä  HC-05-nimisestä  Bluetooth-piirikortista.
Laite on koottu juottamalla kaikki komponentit yhteiselle kytkentälevylle kuvan 2 mukaisesti.
Virtalähteenä  toimii  yhdeksän  voltin  paristo.  Laitteen  ylätason  kytkentäkaavio  on  esitetty
kuvassa 3.   

Kuva 2. Peliohjain koottuna kytkentälevylle. 

Kuva 3. Peliohjaimen ylätason kytkentäkaavio. 
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3.1. Arduino Nano 

Peliohjaimen keskusyksikkönä käytetty piirikortti on Arduino Nano, joka suositun Arduino
Unon  tapaan  pohjautuu  ATmega328P-mikrokontrolleriin,  mutta  on  Unoa  huomattavasti
pienikokoisempi  [10].  Arduino  Nanon  tehtävänä  on  alustaa  sensoripiirikortti,  lukea
mittausdata,  tulkita  data  valmiiksi  pelinohjauskomennoiksi  ja  lähettää  ne  sarjamuotoisena
Bluetooth-piirikortille.  Lisäksi  muut  piirikortit  saavat  Arduinon  kautta  tarvitsemansa
käyttöjännitteen, joka reguloidaan paristosta Arduino-piirikortin omalla jänniteregulaattorilla.
Arduinolle kirjoitetun ohjelman lähdekoodi on esitetty liitteessä 1.

3.2. Sensoripiirikortti 

Tässä työssä on käytetty GY-521-piirikortin tapaista MPU6050-piiriin perustuvaa piirikorttia
[11].  Sensoripiirikortti on kytketty Arduinoon kuvan 3 mukaisesti,  ja se saa tarvitsemansa
käyttöjännitteen Arduinon jänniteregulaattorin viiden voltin lähdöstä. Piirikortti kommunikoi
Arduinon  kanssa  kaksipinnisen  I2C-sarjaliikenneprotokollan  sekä  yhden  keskeytyspinnin
avulla.  Piirikortin  I2C-pinnit  on  yhdistetty  Arduinon  I2C-pinneihin  A4  ja  A5  ja
keskeytyspinni Arduinon digitaaliseen D2-pinniin. 

Tätä sovellusta varten kiihtyvyysanturin mittausalueeksi on valittu ± 2 g eli noin ± 19,6
m/s2. Gyroskoopin mittausalue puolestaan on ± 2000 °/s eli noin ± 5,6 kierrosta sekunnissa.
Sensoreiden näytteenottotaajuudeksi on asetettu 200 mittausta sekunnissa.

Sensoripiirillä on käytössä FIFO-puskuri, josta Arduino lukee uusimman liikemittausdatan
I2C-väylän ylitse. Sensoripiirikortin keskeytyspinnin nouseva reuna on merkki FIFO-puskurin
täyttymisestä. Pinni vetää ylös Arduinon D2-pinnin, joka on asetettu reagoimaan nousevaan
reunaan  aiheuttamalla  Arduinolla  keskeytyksen.  Keskeytyskäsittelijäksi  on  asetettu
interrupt_handler –funktio, joka suoritettaessa asettaa lippumuuttujan interrupt_occured. Tätä
lippua tarkistamalla Arduino tietää, onko uutta liikemittausdataa luettavissa FIFO-puskurista.  

Sensoripiirikortin  alustukseen  ja  konfigurointiin  sekä  mittausdatan  lukemiseen  ja
käsittelyyn käytetään Electronic Cats –nimisen yrityksen MPU6050 -ohjelmistokirjastoa [12].
Kirjasto  sisältää  valmiit  rutiinit  muun  muassa  sensoreiden  kalibrointiin  ja  tärkeimpien
asetusten  muuttamiseen.  Lisäksi  siihen  on  sisällytetty  tarvittavat  toiminnot  mittausdatan
käsittelyyn ja esittämiseen monessa eri muodossa. MPU6050-kirjasto puolestaan perustuu Jeff
Rowbergin  kirjoittamalle  I2Cdev-ohjelmistokirjastolle  [13].  I2Cdev  sisältää  abstraktit
rajapintafunktiot lukuisille erilaisille I2C-laitteille ja operaatioille, ja se hyödyntää Arduinon
oman Wire-kirjaston I2C-perusfunktioita. Sekä MPU6050- että I2Cdev-kirjasto on julkaistu
MIT-lisenssillä. 

3.3. Bluetooth-piirikortti 

HC-05 on BC417-piiriin perustuva piirikortti, joka mahdollistaa langattoman sarjamuotoisen
tiedonsiirron Bluetooth-yhteyden ylitse. HC-05 käyttää Bluetoothin Serial Port Profile (SPP) -
profiilia,  jolla  voidaan muodostaa virtuaalinen,  langaton sarjaporttiyhteys  Arduinon ja  PC-
tietokoneen välille. HC-05 vastaanottaa Arduinolta langallisen sarjaväylän ylitse dataa, jonka
se  lähettää  Bluetooth-yhteyden  ylitse  tietokoneen  virtuaaliseen  sarjaporttiin.  Se  siis  toimii
yhteyssiltana langallisen ja langattoman sarjaväylän välillä. [14]  
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Sensoripiirikortin  tavoin  myös  HC-05  saa  tarvitsemansa  viiden  voltin  käyttöjännitteen

Arduinon  jänniteregulaattorista.  Piirikortin  sarjaliikennepinnit  on  kytketty  Arduinon
digitaalisiin  GPIO-pinneihin  D3  ja  D4  kuvan  3  mukaisesti,  muodostaen  asynkronisen
sarjaväylän,  jota  pitkin  Arduino  lähettää  sarjamuotoista  dataa.  Sarjaväylä  avataan  ja  sitä
käytetään Arduinon oman SoftwareSerial –kirjaston avulla.  

 Arduinon GPIO-pinnit ovat 5-volttisia, kun taas HC-05 käyttää tiedonsiirrossa 3,3:n voltin
logiikkaa.  Tämän  vuoksi  lähettävässä  pinnissä  on  resistiivisellä  jännitejaolla  skaalattu
piirikortille  menevä  logiikkajännite  alaspäin  viidestä  voltista  3,3:een  volttiin.  Toiseen
suuntaan jännitettä ei tarvitse muuntaa, sillä 3,3 volttia riittää logiikkajännitteeksi Arduinon
digitaaliseen tulopinniin. Kytkentä mahdollistaa sarjamuotoisen kommunikaation molempiin
suuntiin, mutta tässä sovelluksessa data kulkee vain Arduinolta tietokoneelle.  

3.4. Tietokone 

Peliohjainlaitteen  lisäksi  testijärjestelyssä  on  mukana  Bluetooth-ominaisuuksilla  varustettu,
Linux-käyttöjärjestelmää  ajava  kannettava  PC-tietokone,  joka  pyörittää  peliohjaimella
ohjattavaa Quadrapassel-peliä.  

Eräs  haaste  pelin  ohjaamisen  kannalta  on,  että  Bluetooth-piirikortti  tukee  Bluetooth-
profiileista ainoastaan SPP:tä, eikä esimerkiksi Human Interface Device (HID) -profiilia, jolla
muun  muassa  langattomat  näppäimistöt  ja  hiiret  tyypillisesti  yhdistetään  tietokoneeseen.
Peliohjain  näyttäytyy  siis  tietokoneelle  pelkästään  sarjaporttilaitteena.  Sarjamuotoinen  data
täytyy  kuitenkin  pystyä  jollain  keinolla  muuttamaan  näppäinpainalluksiksi.  Tätä  varten
tietokoneella on ajossa pelin rinnalla myös Python-kielellä kirjoitettu yksinkertainen ohjelma
serial_to_kb.py,  jonka  lähdekoodi  on  esitetty  liitteessä  2.  Ohjelma  kuuntelee  Bluetooth-
sarjaporttia  ja  muuttaa  sarjamuotoiset  ohjausmerkit  näppäinpainalluksiksi.  Se  käyttää
Pythonin keyboard-kirjastoa, jonka avulla voidaan emuloida fyysistä näppäimistöä.  

3.5. Järjestelmän toimintalogiikka ja komentoketju 

Kuten kuvan 4 vuokaaviossa on havainnollistettu, Arduino-ohjelma jakaantuu kahteen osaan:
aluksi  kerran  suoritettavaan  setup-funktioon  ja  sen  jälkeen  jatkuvasti  toistettavaan  loop-
funktioon.  Setup-funktio  sisältää  tarvittavat  alustus-  ja  kalibrointitoimenpiteet,  ja  loop-
funktiossa tapahtuu jatkuvana syklinä mittausdatan käsittely ja ohjauskomentojen lähetys.

Kuva 4. Arduinon ohjelmakoodin logiikka pääpiirteittäin.
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Peliohjain käynnistyy, kun sen virtaliitin kiinnitetään pariston napoihin. Arduino-piirikortin

jänniteregulaattori  syöttää  käyttöjännitteen  omalle  mikrokontrollerilleen  sekä  muille
piirikorteille.  Bluetooth-piirikortin  käynnistyttyä  Bluetooth-yhteys  peliohjaimen  ja
tietokoneen  välille  muodostetaan  tietokoneen  käyttöjärjestelmän  Bluetooth-hallintapaneelin
kautta. Tämän jälkeen näppäimistöä emuloiva Python-ohjelma serial_to_kb.py käynnistetään
ja  virtuaalisen  sarjaportin  nimi  syötetään  sille  komentoriviargumenttina.  Käynnistyessään
ohjelma alkaa kuunnella kyseistä sarjaporttia.  

Arduino  suorittaa  käynnistyessään  aluksi  setup-funktion,  minkä  ajaksi  Arduinon
piirikortilla syttyy L-kirjaimella merkitty punainen led-merkkivalo. Ledin palaessa ohjaimen
tulee  olla  paikallaan  esimerkiksi  pöydällä,  jotta  sensoreiden  kalibrointi  onnistuu
mahdollisimman tarkasti.  

I2C-väylä  Arduinon  ja  sensoripiirikortin  välille  alustetaan  Wire.begin-kutsulla,  ja
asynkroninen sarjaväylä Arduinon ja Bluetooth-piirikortin välille alustetaan  bluetooth.begin-
kutsulla.  I2C-yhteys testataan  kutsumalla  imu.testConnection-rutiinia,  joka lukee testiarvon
sensoripiirin rekisteristä. Sensoripiirin alustusrutiini imu.initialize valitsee kiihtyvyysanturin ja
gyroskoopin  mittausalueet  ja  sensoripiirin  kellosignaalin  lähteen,  sekä  kytkee  piirin
virransäästötilan pois päältä. DMP-piirin alustusrutiini  imu.dmpInitialize puolestaan valitsee
sensoreiden  näytteenottotaajuuden,  ottaa  sensoripiirin  FIFO-puskurin  käyttöön  ja  kytkee
FIFO-keskeytyksen päälle. [15]  

Alustusten  jälkeen  liikeantureiden  poikkeamat  täytyy  vielä  kalibroida.  Sensoripiirin
kiihtyvyysanturi ja gyroskooppi on tehdaskalibroitu, mutta siirtymien (drift) minimoimiseksi
ne kalibroidaan setup -funktiossa uudelleen. MPU6050-kirjastoon sisältyvät kalibrointirutiinit
CalibrateAccel ja CalibrateGyro laskevat liikesensoreille uudet poikkeamat I2Cdev-kirjaston
implementoimalla  PID-menetelmällä  ja  kirjoittavat  uudet  poikkeamat  sensoripiirin
rekistereihin.  

Kun  setup-funktio  on  suoritettu,  ohjelmakoodin  suoritus  siirtyy  loop-funktioon  ja
peliohjain on valmis käytettäväksi. Valmiuden merkiksi L-kirjaimella merkitty punainen led-
merkkivalo sammuu. Pelin pelaamiseksi  ohjain otetaan jompaankumpaan käteen siten, että
kämmenpuoli  on  alaspäin.  Halutessaan  ohjaimen  voi  myös  kiinnittää  kämmenselkään
esimerkiksi  hanskan  avulla.  Quadrapassel-peli  käynnistetään  tietokoneen  käyttöliittymästä
hiirellä klikkaamalla.  

Sensoripiirikortti  mittaa  peliohjaimeen  kohdistuvaa  liikettä  kiihtyvyysantureiden  ja
gyroskooppien avulla ja ilmoittaa Arduinolle uudesta mittausdatasta keskeytyspinnin avulla.
Tämä  aiheuttaa  Arduinolla  keskeytyksen,  ja  keskeytyskäsittelijä  asettaa  lippumuuttujan
interrupt_occured,  jonka  tilan  Arduino  tarkistaa  aina  loop-fuktion  alussa.  Mikäli
lippumuuttuja on asetettu, Arduino lukee liikemittausdatan I2C-väylän ylitse sensoripiirikortin
FIFO-puskurista ja tallentaa sen omaan väliaikaiseen puskurimuuttujaan. Lippumuuttuja myös
nollataan, jotta keskeytysrutiini voi jälleen asettaa sen. Mikäli lippumuuttujaa ei ole asetettu,
hyppää ohjelman suoritus takaisin loop-funktion alkuun.  

Arduino  käsittelee  puskurimuuttujaan  tallennetun  mittausdatan  parsimalla  siitä  ensin
kvaternioesityksen MPU6050-kirjaston dmpGetQuaternion-funktiolla. DmpGetGravity laskee
kvaterniosta  kiihtyvyyden  painovoimakomponentin,  joka  dmpGetLinearAccel-funktion
suorittamassa  operaatiossa  vähennetään  raa’asta  kiihtyvyysdatasta.  Tuloksena  saadaan
lineaarinen  kiihtyvyys,  joka  on  laitteen  paikallaan  ollessa  nolla.  Gyroskoopin  mittausdata
puolestaan ei vaadi käsittelyä, vaan sitä voidaan sellaisenaan verrata kynnysarvoon. [15]  

Käsitellyn mittausdatan liikkeentunnistuksen kannalta merkittäviä,  taulukossa 1 listattuja
parametreja  verrataan  ennalta  määritettyihin  kynnysarvoihin.  Mikäli  jokin  kynnysarvoista
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ylittyy,  Arduino  lähettää  arvoa  vastaavan  liikkeen  mukaisen  ohjauskomennon  sarjaväylää
pitkin  Bluetooth-piirikortille.  Ohjauskomento  koostuu  yhdestä  sarjamuotoisesta  merkistä
aloitus- ja lopetusbitteineen. Esimerkiksi, jos kiihtyvyysanturin Y-akselin lukema on 3816 ja
kynnysarvomuuttujalle ACCELERATION_THRESHOLD_RIGHT on  annettu  arvo  3000,
Arduino lähettää ohjauskomentona merkin ‘R’. Heti komennon lähettämisen jälkeen ohjelman
suoritus  pysähtyy  delay-kutsulla  muuttujan  REPEAT_DELAY määräämäksi  ajaksi,  minkä
jälkeen ohjelman suoritus siirtyy jälleen loop-funktion alkuun.  

Taulukko  1.  Pelin  ohjaustoiminnot  sekä  toimintoja  vastaavat  näppäimet  tietokoneen
näppäimistössä, sarjaväylästä luettavat ohjausmerkit, liikesensorit ja akselit

Toiminto  Näppäin  Ohjausmerkki Sensori  Akseli

 Siirrä palikkaa vasemmalle  Nuolinäppäin vasen  L   Kiihtyvyysanturi  Y 

 Siirrä palikkaa oikealle  Nuolinäppäin oikea  R  Kiihtyvyysanturi  Y 

 Kierrä palikkaa   Nuolinäppäin ylös   T   Gyroskooppi  Y 

 Pudota palikka  Välilyönti  D  Kiihtyvyysanturi  Z 

Bluetooth-piirikortti  lukee  sarjaväylältä  Arduinon  lähettämät  bitit  ja  lähettää  vastaavan
datan Bluetooth-yhteyden ylitse PC:n virtuaaliseen sarjaporttiin.  Tietokoneella ajossa oleva
ohjelma  serial_to_kb.py kuuntelee  jatkuvasti  virtuaalista  sarjaporttia.  Ohjauskomennon
saapuessa  ohjelma  tulkitsee  sen  ja  liipaisee  vastaavan  näppäinpainalluksen.  Jos
ohjauskomento on esimerkiksi ‘R’, ohjelma aiheuttaa oikean nuolinäppäimen painalluksen,
mikä  pelissä  puolestaan  siirtää  palikkaa  yhden  pykälän  verran  oikealle.  Järjestelmän
komentoketjua liikeanturista tietokoneen näppäimistölle on havainnollistettu kuvassa 5.  

Kuva 5. Järjestelmän komentoketju. 
 

Mikäli  ohjaimessa  ilmenee  toimintahäiriö  tai  se  halutaan  kalibroida  uudelleen
käynnistyksen  jälkeen,  voidaan  Arduino  resetoida  painamalla  piirikortin  reset-kytkintä.
Tällöin Arduinon ohjelmakoodi alkaa alusta ja setup-funktio suoritetaan uudelleen. Ohjain on
syytä asettaa paikalleen pöydälle,  jotta  kalibrointi  onnistuu.  Reset-kytkimen painaminen ei
katkaise ohjaimen virtaa, joten esimerkiksi Bluetooth-yhteys ei katkea.  
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4. JÄRJESTELMÄN TESTAUS 

Testin tarkoitus oli tutkia, kuinka hyvin pelaajat suoriutuvat Quadrapassel-pelissä pelatessaan
peliohjaimella,  ja  onko  peli  merkittävästi  vaikeampi  peliohjaimella  näppäimistöllä
pelaamiseen  verrattuna.  Lisäksi  tutkittiin,  paraneeko  pelisuoritus,  kun  ohjaimen  säätöjä
muutetaan pelaajan palautteen mukaan. Testin suoritti neljä koehenkilöä, joista kukaan ei ollut
aiemmin  käyttänyt  työssä  toteutettua  peliohjainta.  Kaikilla  oli  kuitenkin  ennestään
Quadrapassel-pelin perusperiaate tiedossa.  

4.1. Testijärjestely ja testin suorittaminen 
 
Kukin koehenkilö pelasi yhteensä yhdeksän peliä Quadrapasselia, ja jokaisen pelin pistetulos
merkittiin  muistiin.  Ensimmäiset  kolme  peliä  pelattiin  kannettavan  tietokoneen
näppäimistöllä.  Kolmannen  pelin  jälkeen  koehenkilö  pelasi  kolme  peliä  peliohjaimella
säätöparametrit  asetettuna vakioarvoihin.  Kuudennen pelin jälkeen koehenkilöltä pyydettiin
palautetta  ohjaimen  toiminnasta,  ja  ohjaimen  säätöparametreja  muutettiin  tarvittaessa
palautteen  mukaan.  Parametrit  säädettiin  iteroiden  siten,  että  jokaisen  säädön  jälkeen
koehenkilö sai  kokeilla  ohjainta  vapaasti  ja antaa palautetta.  Kun koehenkilö oli  ohjaimen
säätöihin tyytyväinen, säätöparametrit merkittiin ylös ja koehenkilö pelasi kolme peliä näillä
säädöillä.  Oletussäädöt  sekä  kunkin  koehenkilön  käyttämät  mukautetut  säädöt  on  esitetty
taulukossa  2,  jossa  oletusarvoista  poikkeavat  säädöt  on  korostettu  sinisellä.  Lopuksi
koehenkilöltä  pyydettiin  vapaamuotoista  palautetta  ohjaimesta.  Palautetta  on  käsitelty
kappaleessa 4.2.  

Taulukko 2. Peliohjaimen oletussäädöt ja jokaisen koehenkilön käyttämät mukautetut säädöt
  Oikea  Vasen  Pudota  Kierrä  Aikaviive  
Oletusarvo  3000  -3000  -3000  300  300  
Pelaaja 1  5000  -5000  -5000  300  300  
Pelaaja 2  5000  -5000  -5000  300  400  
Pelaaja 3  3500  -3500  -5000  250  400  
Pelaaja 4  3000  -3000  -6000  300  300  
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4.2. Testitulosten analysointi ja pohdinta 
 
Kuvassa 6 on esitetty viivakuvaajana koehenkilöiden pistetulokset jokaisesta pelistä. Kuvassa
7 on esitetty pylväskuvaajana testin jokaisen vaiheen kolmen pelin pistemäärien keskiarvot
siten,  että  ensimmäiset  pylväät  kuvaavat  näppäimistöllä  pelattujen pelien,  toiset  ohjaimella
oletussäädöillä  pelattujen pelien ja kolmannet  ohjaimella  mukautetuilla  säädöillä  pelattujen
pelien pistetuloksien keskiarvoja.  Pistetuloksena on käytetty pelissä koottujen vaakasuorien
rivien määrää, sillä pelin vaikeusaste kasvaa suorassa suhteessa rivien määrään.  

 
Kuva 6. Kunkin koehenkilön kaikkien pelien pistetulokset.

 

Kuva 7. Kunkin koehenkilön pistetulosten keskiarvot kaikista testin kolmesta osiosta.
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Kuvasta 6 nähdään, että jokaisen koehenkilön paras pelitulos saavutettiin näppäimistöllä

pelattaessa (pelit  1-3). Kaikkien koehenkilöiden pelisuoritus oli  heikoimmillaan pelattaessa
ohjaimen  oletussäädöillä  (pelit  4-6),  ja  kaikkien  suoritus  myös  parani  pelattaessa
mukautetuilla  säädöillä  (pelit  7-9),  osalla  huomattavasti.  Kuvasta  7  nähdään,  että  kaikilla
koehenkilöillä  mukautetuilla  säädöillä  pelatut  pelit  jäivät  keskiarvoltaan  näppäimistöllä
pelattuja  pelejä  heikommiksi,  mutta  oletussäädöillä  pelattuja  pelejä  paremmiksi,  joskin
muutama yksittäinen peli ylsi jopa samalle tasolle näppäimistöpelien kanssa, kuten kuvasta 6
nähdään.  

Ohjaimen säätövaiheessa kaikki koehenkilöt pyysivät korjauksia säätöparametreihin, eikä
kukaan  näin  ollen  pelannut  viimeistä  kolmea  peliä  oletussäädöillä.  Kuten  taulukosta  2
nähdään,  jokaisen  koehenkilön  kohdalla  mukautetuissa  säädöissä  vähennettiin  ohjaimen
herkkyyttä  eli  nostettiin  liikkeentunnistuksen  kynnysarvoja.  Lähes  kaikissa  tapauksissa
herkkyyden  säätö  kohdistettiin  sivuttaisliikkeeseen,  pudotusliikkeen  herkkyyttä  laskettiin
jokaisen  koehenkilön  kohdalla.  Kieroliikkeen  tunnistuksen  herkkyys  sen  sijaan  koettiin
tavallisimmin  sopivaksi  ilman  korjausta.  Suodatuksen  aikaviivettä  pidennettiin  puolella
koehenkilöistä.  

Verrattaessa  mukautettuja  arvoja  oletusarvoihin  on  otettava  huomioon,  että  säätöjen
oletusarvot  valittiin  ohjaimen  kehitysvaiheessa  suurpiirteisesti  eikä  niiden  hienosäätöön
käytetty  erityisemmin  aikaa.  Taulukko  antaa  silti  viitteellistä  tietoa  siitä,  millaiset
oletussäätöjen tulisi olla, jotta ne sopisivat mahdollisimman suurelle osalle pelaajista.  

Vapaamuotoista  palautetta  kerättäessä  erityisesti  sivuttaissuuntaisten  liikkeiden suodatus
sai osakseen kritiikkiä. Moni koehenkilö koki kappaleessa 2.4 kuvatun palikan edestakaisen
liikkeen  vaikeuttavan  peliä,  ja  jokainen  koehenkilö  koki  ohjaimen  olevan  altis  palikan
tahattomalle  pudotukselle.  Suodatusmenetelmän  parantaminen  olisikin  ensisijaisen  tärkeä
jatkokehitysaskel.  Osa  koehenkilöistä  myös  kertoi  pelaamisen  rasittavan  rannetta,  mikä
johtunee laitteen epäergonomisesta muotoilusta.  Toisaalta ranteen rasitukseen voi vaikuttaa
myös pelityyli; kuten kappaleessa 2.4 on mainittu, pelin liikkeet voi suorittaa joko pelkkää
rannetta tai koko käsivartta liikuttamalla.  

4.3. Jatkokehitysmahdollisuudet 

Liikkeiden  suodatuksen toteuttaminen  ennalta  määritettyä  aikaviivettä  käyttäen  oli  helpoin
tapa saada ohjauslogiikka toteutettua siten, että peliä pystyy pelaamaan ilman erityisempää
harjoittelua.  Logiikassa  on  kuitenkin  myös  ongelmia;  se  ei  esimerkiksi  salli  useampaa
samanaikaista  ohjauskomentoa,  vaan  komentojen  välissä  on  aina  vähintään  määritetyn
suodatusaikaviiveen  pituinen  aikaväli.  Tämä  vaikeuttaa  pelaamista  erityisesti  pelin
nopeutuessa.  

Eräs  hyödyllinen,  ohjelmallinen  lisäominaisuus  olisi  ohjaimen automaattinen  säätö.  Sen
voisi toteuttaa esimerkiksi siten, että käyttäjää pyydetään toistamaan vuorollaan jokaista pelin
ohjaukseen tarvittavaa  liikettä  useamman kerran.  Arduino laskisi  mittausdatasta  liikkeiden
voimakkuuksille keskiarvot ja säätäisi kynnysparametrit niiden mukaan. Liikkeiden pituutta
ajassa voitaisiin myös mitata ja sen avulla säätää aikaviive kohdalleen. Tällä tavoin laitteeseen
voitaisiin  luoda  pelaajakohtaiset  säätöprofiilit,  jotka  tallennettaisiin  Arduinon
haihtumattomaan muistiin. Säätöparametreja voitaisiin pienin koodimuutoksin muuttaa myös
ajoaikaisesti tietokoneelta käsin hyödyntämällä sarjaväylän kaksisuuntaisuutta.  
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HC-05  valikoitui  Bluetooth-piirikortiksi  sen  helppokäyttöisyyden  ja  hyvän  saatavuuden

vuoksi. Se ei kuitenkaan ole tähän sovellukseen paras mahdollinen muun muassa kappaleessa
3.4 mainitun suppean Bluetooth-tukensa vuoksi. Jos HC-05 korvattaisiin jollain HID-profiilia
tukevalla Bluetooth-piirikortilla, voisi peliohjain toimia suoraan langattomana näppäimistönä,
mikä poistaisi tarpeen tässä työssä käytetylle serial_to_kb.py -apuohjelmalle.  

Eräs tarpeellinen jatkokehitysvaihe olisi  laitteen pienentäminen. Työssä kuvattu laite on
elektroniikan  määrään  nähden  huomattavan  isokokoinen,  eikä  sen  pitäminen  kädessä  ole
ergonomista.  Laite  on  rakennettu  yksipuoliselle  kytkentälevylle,  mikä  omalta  osaltaan
kasvattaa  laitteen  mittoja,  sillä  levyn  kääntöpuoli  jää  kokonaan  hyödyntämättä.  Myös
pienemmän pariston tai akun käyttö olisi mahdollista. Jonkinlainen suojakotelo olisi niin ikään
tarpeellinen lisäys. 

Ohjelmakoodin  kehitys-  ja  debuggausvaiheessa  debuggausdataa  saatiin  kytkemällä
Arduino  USB-kaapelilla  tietokoneeseen.  Lopullisesta  koodista  kaikki  debug-tulosteet  on
siivottu  pois,  sillä  laitetta  ei  ole  tarkoitus  pitää  kytkettynä  USB-väylään  käytön  aikana.
Tarvittaessa  Arduino  voitaisiin  ohjelmoida  lähettämään  debuggausdataa  Bluetooth-
sarjaväylän ylitse, mutta silloin sarjaporttia kuuntelevaa apuohjelmaa olisi muokattava siten,
että  se  kykenee  erottamaan  ohjauskomennot  ja  debuggausdatan  toisistaan  ja  suodattamaan
jälkimmäisen esimerkiksi tekstitiedostoon. 
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5. YHTEENVETO 

 
Työssä  suunniteltiin  ja  toteutettiin  Arduino-pohjainen  langaton,  kädenliikkeillä  käytettävä
peliohjain, jolla voidaan Bluetooth-yhteyden yli ohjata tietokoneella pyörivää yksinkertaista
peliä. Ohjaimen Arduino-ohjelmisto kehitettiin erityisesti tunnistamaan neljää Quadrapassel-
pelin pelaamiseen tarvittavaa liikettä.  

Peliohjain  koostuu  Arduino  Nano  –piirikortista,  kiihtyvyysanturin  ja  gyroskoopin
sisältävään  MPU-6050-sensoripiiriin  pohjautuvasta  piirikortista  sekä  HC-05-Bluetooth-
piirikortista.  Arduinon  suorittama  ohjelma  tunnistaa  sensoripiirikortilta  luettavasta
liikemittausdatasta  tietyt  kädenliikkeet  vertaamalla  mitattuja  arvoja  määrättyihin
kynnysarvoihin,  muodostaa  näiden  perusteella  ohjauskomennot  ja  lähettää  ne  HC-05-
Bluetooth-piirikortin  avulla  sarjamuotoisena  tietokoneen  langattomaan  sarjaporttiin.
Tietokoneella  on  ajossa  Quadrapassel-peli  sekä  Python-kielinen  ohjelma,  joka  lukee
komennot  sarjaportista  ja  näppäimistöä  emuloiden  liipaisee  ohjauskomentoja  vastaavat
näppäinpainallukset,  jotka ohjaavat  itse  peliä.  Peliohjaimen liiketunnistuksen herkkyyttä  ja
suodatusta on mahdollista säätää käyttäjälle sopivaksi muokkaamalla lähdekoodin muuttujien
arvoja.  

Peliohjainta  testattiin  neljällä  koehenkilöllä,  jotka  pelasivat  Quadrapassel-peliä  ensin
näppäimistöllä  ja  sen  jälkeen  peliohjaimella,  ensin  oletussäädöillä  ja  sen  sitten  kunkin
koehenkilön  toiveiden  mukaisesti  mukautetuilla  säädöillä.  Pistetuloksia  vertailemalla
havaittiin, että parhaat pelitulokset syntyivät näppäimistöllä pelatessa. Ohjaimella pelattujen
pelien  tulokset  paranivat,  kun  ohjaimen  liiketunnistusparametrejä  säädettiin  pelaajan
palautteen mukaan.  



21
  

6. LÄHTEET

[1] What is Arduino? (luettu 29.5.2022) Arduino. URL:  
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction  

 
[2] Aggarwal, P. (2010). MEMS-based integrated navigation. Artech House.  
 
[3] Bao, M. (2000). Micro mechanical transducers: Pressure sensors, accelerometers, 

and gyroscopes. Elsevier. doi 10.1016/S1386-2766(00)80015-8 
 
[4] Accelerometer Basics (luettu 29.5.2022) Sparkfun. URL:  

https://learn.sparkfun.com/tutorials/accelerometer-basics/all  
 
[5] Shake, Rattle & Roll: Building Robots with a Sense of Balance (luettu 

22.5.2022) Aatish Bhatia. URL: https://aatishb.com/materials/srr/workshop3.pdf  
 
[6] Gyro sensors - How they work and what's ahead (luettu 29.5.2022) Epson crystal 

device. URL:
https://www5.epsondevice.com/en/information/technical_info/gyro/

[7] Sensor fusion – How does that work? (luettu 29.5.2022) Sensor Tips. URL: 
https://www.sensortips.com/featured/sensor-fusion-how-does-that-work-faq/  

 
[8] MPU-6050 (luettu 4.5.2022) TDK. URL: 

https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/   
 
[9] MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4 (luettu 

4.5.2022) InvenSense. URL: 
https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000Datasheet1.pdf  

 
[10] Nano (luettu 14.6.2022) Arduino. URL: https://docs.arduino.cc/hardware/nano

[11] Arduino - GY-521 (luettu 14.6.2022) Gabriel J. Csapo. URL: 
https://www.gabrielcsapo.com/arduino-gy-521/

[12] MPU6050 Arduino Library (luettu 14.6.2022) Electronic Cats. URL: 
https://github.com/ElectronicCats/mpu6050

[13] I2C device library collection for AVR/Arduino or other C++-based MCUs (luettu 
14.6.2022) Jeff Rowberg.URL: https://github.com/jrowberg/i2cdevlib

[14] HC-05 Bluetooth module (luettu 4.5.2022) ITead Studio. URL: 
https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/
HC05%20Datasheet.pdf  

[15] The MPU6050 Explained (luettu 22.5.2022) Martin White. URL:  
https://mjwhite8119.github.io/Robots/mpu6050 



22
  

7. LIITTEET

 
Liite 1 Arduino-lähdekoodi kandi.ino 
 
Liite 2 Python-lähdekoodi serial_to_kb.py 
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Liite 1. Arduino-lähdekoodi kandi.ino 
 
 
#include <SoftwareSerial.h>  
#include "I2Cdev.h"  
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"  
   
#define BLUETOOTH_RXD_PIN 4  
#define BLUETOOTH_TXD_PIN 3  
   
#define IMU_INTERRUPT_PIN 2  
   
#define LED_PIN 13  
   
// Säätöparametrit ohjaimen herkkyydelle ja nopeudelle  
#define ACCELERATION_THRESHOLD_RIGHT 3000 // Oletus 3000  
#define ACCELERATION_THRESHOLD_LEFT -3000 // Oletus -3000  
#define ACCELERATION_THRESHOLD_DOWN -3000   // Oletus -3000  
#define GYROSCOPE_THRESHOLD 300 // Oletus 300  
#define REPEAT_DELAY 300 // Oletus 300   
   
volatile int interrupt_occured = 0;  
   
// Puskuri sensoripiirin FIFOsta luettavalle mittausdatalle 
volatile uint8_t data_buffer[64] = {0};  
   
// Välimuuttujat mittausdatan käsittelyyn  
VectorInt16 acceleration_raw;  
VectorInt16 acceleration_real;  
VectorInt16 gyroscope_raw;  
Quaternion quaternion;  
VectorFloat gravity;  
   
MPU6050 imu;  
SoftwareSerial bluetooth(BLUETOOTH_RXD_PIN, BLUETOOTH_TXD_PIN);  
   
// Keskeytyskäsittelijä  void interrupt_handler(void) { 
  interrupt_occured = 1;  
}  
   
void setup() {  
   
  // Ledi päälle alustuksen merkiksi 
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);  
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  
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  // Avaa sarjaväylä Arduinon ja tietokoneen välille  
  // Tämä portti on vain USB-debuggausta varten  
  Serial.begin(115200);  
   
  Wire.begin();  
   
  // Avaa sarjaväylä Arduinon ja bluetooth-piirikortin välille 
  bluetooth.begin(9600);  
   
  // Alusta sensoripiiri  
  imu.initialize(); // MPU6050  
   
  // Testaa I2C-yhteys; yritä tarvittaessa uudelleen kunnes yhteys toimii 
  while (1) {  
    if (imu.testConnection()) { // MPU6050 
      break;  
    }   
  }  
   
  // Alusta DMP-piiri; yritä tarvittaessa uudelleen kunnes alustus onnistuu 
  while (1) {    
    if (imu.dmpInitialize() == 0) { // MPU6050 
      break;  
    }  
  }  
    
  // Tarkista offsetit ennen kalibrointia; vain USB-debuggaukseen 
  imu.PrintActiveOffsets(); // MPU6050  
   
  // Kalibroi kiihtyvyysanturit  
  imu.CalibrateAccel(10); // MPU6050  
   
  // Kalibroi gyroskoopit  
  imu.CalibrateGyro(10); // MPU6050  
   
  // Tarkista offsetit kalibroinnin jälkeen; vain USB-debuggaukseen 
  imu.PrintActiveOffsets(); // MPU6050  
   
  // Enabloi DMP  
  imu.setDMPEnabled(true); // MPU6050  
   
  // Konfiguroi keskeytyskäsittely  
  pinMode(IMU_INTERRUPT_PIN, INPUT);  
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(IMU_INTERRUPT_PIN), interrupt_handler, 
RISING);  
   



25
  

  // Alustus valmis, ledi pois päältä  
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);  
    
}  
   
void loop() {  

  if (interrupt_occured) { 
    interrupt_occured = 0; 

    // Lue mittausdata sensorilta puskurimuuttujaan  
    imu.dmpGetCurrentFIFOPacket(data_buffer);  
   
    // Parsi kvaternio  
    imu.dmpGetQuaternion(&quaternion, data_buffer);  
   
    // Parsi mittausdatasta kiihtyvyysdata  
    imu.dmpGetAccel(&acceleration_raw, data_buffer);  
   
    // Parsi painovoima  
    imu.dmpGetGravity(&gravity, &quaternion);  
   
    // Poista painovoima  
    imu.dmpGetLinearAccel(&acceleration_real, &acceleration_raw, &gravity);  
   
    // Parsi mittausdatasta gyroskooppidata 
    imu.dmpGetGyro(&gyroscope_raw, data_buffer);  
   
    // Tunnista liike ja lähetä ohjauskomento  
    if (acceleration_real.y > ACCELERATION_THRESHOLD_RIGHT) { 
      bluetooth.print("R");  
      delay(REPEAT_DELAY);  
    } else if (acceleration_real.y < ACCELERATION_THRESHOLD_LEFT) {        
      bluetooth.print("L");  
      delay(REPEAT_DELAY);  
    } else if (acceleration_real.z < ACCELERATION_THRESHOLD_DOWN) {        
      bluetooth.print("D");  
      delay(REPEAT_DELAY);  
    } else if (gyroscope_raw.y > GYROSCOPE_THRESHOLD) { 
      bluetooth.print("T");  
      delay(REPEAT_DELAY);  
    }  
   
  }  
    
} 
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Liite 2. Python-lähdekoodi serial_to_kb.py 
 
 
# -*- coding: utf-8 -*-  
   
import sys 
import keyboard  
import serial  
   
#  Sarjaportin  nimi  komentoriviargumenttina,  esim.  /dev/rfcomm0   port_name  =
str(sys.argv[1])  
   
# Avaa sarjaportti  
serial_port = serial.Serial(port_name, 9600)  
   
while True:  
   

# Lue tavu ja parsi komento 
byte = serial_port.read(1)  
command = str(byte).lstrip('b\'').rstrip('\'')  

   
# Liipaise näppäinpainallus 
if command == 'L': 

keyboard.press_and_release('left')  
   

elif command == 'R': 
keyboard.press_and_release('right')  

   
elif command == 'T': 

keyboard.press_and_release('up')  
   

elif command == 'D': 
keyboard.press_and_release('space')  
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