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TIIVISTELMÄ 

Persistence of Vision (POV) on ihmissilmään liittyvä konsepti, jonka mukaan ihminen 

näkee kaikkialla jälkikuvia. Ikään kuin kaikki nähtäisiin pitkällä valotusajalla otettuina 

kuvina. Tähän ilmiöön liittyen on keksitty tehdä nopeasti pyöriviä LED-POV-näyttö jä, 

joissa yksi rivi LED-valoja pyörii tasossa niin nopeaa, että niillä voidaan muodostaa selviä 

kuvia. 

Tässä työssä tehtiin samaan ideaan pohjautuen osoitin puhaltimesta. Puhaltimen 

siipeen on piirretty valkoinen viiva, jota väläytetään LED-valolla. Puhaltimen 

takometrista saadaan sisääntulosignaali, josta koodataan signaali LED:n väläyttämiseksi. 

Työssä käytettiin Arduino Uno -mikrokontrolleria. Arduinolle kirjoitettiin koodi, jolla 

osoitin saatiin näkymään joka kierros halutussa kulmassa. Kulma annettiin 

näppäimistöllä sarjaportin kautta. POV-näyttö koottiin koekytkentälevylle ja sen 

kierrosaika oli noin 11 ms, joka vastaa 90 Hz virkistystaajuutta. 

 

Avainsanat: Persistence of Vision, POV, Arduino, mikrokontrolleri, LED. 
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ABSTRACT 

Persistence of Vision (POV) is a concept regarding a human eye which states that human 

eye sees afterimages all the time, as if we see everything as long exposure time  

photographs. This phenomenon has been used to make rapidly rotating platforms which 

create clear images with just a single row of LEDs. 

Based on POV phenomenon a pointer was made of a fan in this thesis. A white stripe is 

drawn on a propeller of a fan and it is flashed with a LED. The fan has a built-in 

tachometer which is used as a position encoder. A code was written to Arduino Uno 

microcontroller for timing the flashing of the LED. The angle where the stripe is seen is 

given with a keyboard through Arduino’s serial port. The POV-screen was assembled on 

a breadboard and its time per revolution was 11 ms which means 90 Hz refresh rate. 
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ALKULAUSE 

Tämä oli ensimmäinen oikea projektini elektroniikan parissa. Kokemusta Arduinosta ei 

entuudestaan ollut, joten Arduinon koodin kirjoittamiseen ja toiminnan ymmärtämiseen kului 

melko paljon aikaa. Kuitenkin sanoisin, että vaikeinta oli tiedonhaku ja työn kirjoittamisen 
aloittaminen. Työn aihe oli erittäin kiinnostava ja konstruktiotyyppinen työ sopi minulle 

mielestäni paremmin kuin kirjallisuuskatsaus. Välillä oli haasteita, mutta onneksi työn ohjaaja 

Timo Rahkoselta sai hyvää ohjausta.  
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

POV Persistence of Vision 

LED Light-emitting Diode 

ASIC Application Specific Integrated Circuit 
IR Infrared, infrapuna 

3D  Kolmiulotteinen 

2D Kaksiulotteinen 
RGB Red-green-blue 

DC Direct current, tasavirta 

IRS Interrupt service routine 
Bluetooth Lyhyen kantaman tiedonsiirtotekniikka 

EEPROM Electrically erasable programmable read-only memory 

 
V Voltti, jännitteen yksikkö 

A Ampeeri, virran yksikkö 

R Resistanssi, sähköisen vastustuksen yksikkö 
Hz Hertzi, taajuuden yksikkö (1/s) 

 

 



 

1 JOHDANTO 

Ihmisnäössä jälkikuva tarkoittaa näköaistimusta, jonka voi havaita verkkokalvolla silmien 

ollessa suljettuna. Esimerkiksi pimeällä ajaessa vastaantulijoiden etuvalot voivat olla niin 

kirkkaat, että kääntäessäsi katseesi pois, havaitset kirkkaiden etuvalojen aiheuttaman jälkikuvan 
[1]. Saman ilmiön voit havaita helposti myös katsomalla kirkasta näyttöä pimeässä huoneessa; 

kun suljet silmät, voit nähdä ruudun muotoisen jälkikuvan. Tähän ilmiöön liittyen on havaittu, 

että silmän nähdessä nopeasti vaihtuvia samankaltaisia kuvia, aivot käsittävät tämän jatkuvana 
liikkeenä. Intuitiivisesti voisi ajatella, että silmillä on äärellisen mittainen valotusaika. Siksi 

esimerkiksi pimeällä tähtisadetikkua pyörittäessä näkyy kirkkaana palavan osan perässä pitkä 

valoviiva. Jos tähtisadetikkua pyörittää tarpeeksi nopeaa, valoviiva voi muodostaa kokonaisen 
ympyrän. Ilmiö tunnetaan nimellä Persistence of Vision (POV) [2]. 

POV-konseptia on käytetty laajasti hyväksi monenlaisissa näytöissä. Pyörivä kiekkomainen 

näyttö, jossa kuva muodostetaan 2D-avaruuteen LED-valojen avulla [3]. Sylinterimäinen POV-
näyttö, joka koostuu 24:stä vertikaalisesti asetusta LED:stä sylinterin ulkokehällä. Näyttöä voi 

katsoa kehän joka suunnasta. Katselusuuntien laajuuden takia tämäntapainen näyttö kiinnit tää 

ihmisten huomion paremmin, kuin perinteinen 2D-näyttö [4]. Myös polkupyörän renkaasta saa 
tehtyä LED POV-näytön [5]. 

LED POV -näytöille löytyy paljon teollisia käyttökohteita: kirkkaat elävät mainokset ovat 

kiinnostavampia, kuin printatut; näyttöjä voi rakentaa kaiken kokoisia ja niitä voi sijoittaa 
useisiin paikkoihin; POV-tyyppisiä näyttöjä voi käyttää uudelleen monenlais i in 

applikaatioihin, sillä käyttäjä voi ohjelmoida niitä vapaasti. LED POV -näytöt voivat kuluttaa 

vähemmän virtaa rajoitetun LED:n lukumäärän takia (tyypillisesti yksi rivi LED-valoja tai 
LED-nauha). Toisaalta saman kirkkaustason saavuttamiseksi perinteiseen näyttöön verrattuna,  

LED-valojen pitää välähtää paljon kirkkaammin, sillä LED-valot ovat samojen pikselien 

kohdalla todella lyhyen ajan yhden kierroksen aikana. Lisäksi virtaa näytöissä kuluttavat LED-
valoja pyörittävä moottori, mikrokontrollerit ja mikroprosessorit sekä muut mahdolliset ASIC-

piirit (Application Specific integrated Circuit). Mekaniikkakin tuottaa omat ongelmansa : 

laakerit kuluvat ja nopeasti pyörivä näyttö on vaarallinen liian lähellä oleville ihmisille. 
Pyöriviä POV-näyttöjä ei voi sijoittaa ohikulkijoiden ulottuville, jos näytöissä ei ole 

tarkoituksenmukaista suojakehikkoa. [2][4] 

Tässä työssä tehtiin yksinkertainen POV -näyttö/osoitin käyttämällä puhallinta, LED:iä ja 
Arduino-mikrokontrolleria. Puhallinta väläytetään valkoisella LED:llä tietyillä ajanhetkillä, 

jolloin saadaan puhaltimeen piirretty valkoinen viiva näkymään halutussa suunnassa. Signaa li 

LED:n väläytyksen ja puhaltimen kierrosnopeuden synkronoimiseksi saadaan kätevästi 
puhaltimen takometrista. 
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2 POV-NÄYTTÖJEN TEORIA 

Tässä kappaleessa käydään läpi LED POV-näyttöjen teoriaa ja toimintaa sekä esitellään 

lyhyesti kaksi erilaista LED POV-näyttöä. Ensimmäinen muodostaa kuvan kaksiulotteise lle 

tasolle, kuten esimerkiksi normaali tietokoneen näyttö tai televisio, tosin kuva on ympyrän 
muotoinen, eikä nelikulmainen. Toinen LED POV-näyttö muodostaa kaksiulotteisen kuvan 

pyörivän sylinterin ulkokehälle, joten lopputuloksena nähdään kolmiulotteinen kuva. Lisäksi 

kappaleessa esitellään tässä työssä toteutetun POV-näytön ominaisuuksia. 
 

 
2.1 POV-näyttöjen toiminta 

POV-näytöissä on yleensä LED kiinni tasolla, joka pyörii akselin ympäri. LED-valot voidaan 

asettaa esimerkiksi cd-levyn päälle, jolloin kuva muodostuisi ympyräksi 2D-tasoon. Mutta jos 
LED-valot ovat kiinni sylinterin ulkokehällä, kuva muodostuu kolmiulotteiseen avaruuteen. 

Kuvassa 2 on esitetty esimerkki sylinterimäisen LED POV-näytön rakenteesta. Siinä kuva 

muodostuu sylinterin ulkokehälle ikään kuin autonrenkaan pohjan muotoon. [6] 
 

 
Kuva 1. Sylinterimäinen LED POV-näyttö. 

 

POV-näytön toteuttamiseen tarvitaan vain yksi rivi LED-valoja, tämä voi säästää energiaa, 

sillä LED-valoja kuluu paljon vähemmän, kuin normaaliin näyttöön [3]. Toisaalta LED-valojen 
pitää välähtää kirkkaammin, joten energiansäästö voi olla vain näennäistä. POV-näyttöjen 

toiminta perustuu täsmälliseen ajastukseen. On äärimmäisen tärkeää, että POV-näytöissä oikea 

pikseli näytetään juuri oikealla hetkellä.  Jos pyörivän POV-näytön ajastus ei ole tarkka, kuva 
näyttää elävän satunnaisesti tai se näyttää epätarkalta. Yleensä POV-näytöissä ajastuksen ja 

synkronoinnin toteuttamiseen tarvitaan erillinen anturi: usein IR- tai Hall-sensori [3] s. 220, [4] 

s. 217. Tässä työssä käytetyssä puhaltimessa on takometri, joten erilliselle sensorille ei ole 
tarvetta. 
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2.2 Kaksiulotteinen LED-propelli-näyttö  

Kashyap H., Jain A., Shukla A. K. ja Gururani M. konferenssijulkaisussaan; ” LED propeller 
display with android application”, tekivät LED POV-näytön pöytätuulettimesta. RGB (red-

green-blue) LED-valot juotettiin piirilevylle, joka kiinnitettiin tuulettimen siipiin. Piirilevylle 

kiinnitettiin Aduino Nano, jonka Atmega 328 mikrokontrolleri suorittaa ohjelmaa. 
Projektissa käytetty DC (tasavirta, eng.direct current) moottori käytti 9V jännitettä ja 

kierrosnopeudeksi mitattiin 19,78 kierrosta sekunnissa. Tällä kierrosnopeudella näytön 

virkistystaajuus olisi noin 20 Hz, mikä näyttäisi ihmissilmään selvästi välkkymise ltä. 
Kierrosnopeuden ja näytön synkronointiin käytettiin digitaalista kontaktitonta takometriä. 

Propellilla voidaan näyttää 19 merkkiä samaan aikaan 94 tuetun merkin valikoimas ta. 

Näytettävät merkit voidaan lähettää Android sovelluksella Bluetooth:n kautta Arduinon 
EEPROM-muistiin (Electrically erasable programmable read-only memory), jossa ne säilyvät, 

kunnes muistiin kirjoitetaan uutta dataa. Merkit koodattiin heksalukuina 5x8 matriis i in. 

Propellin avulla kahdeksalla LED-valolla saadaan näkyviin sama viesti, mihin normaali näyttö 
tarvitsee 760 LED-valoa. [3] 

Käyttökohteiksi propellille mainitaan muun muassa ilmoitustauluna toimiminen. Resoluutio 

on tietenkin pieni, joten propelli soveltuu vain lyhyiden viestien näyttämiseen. Esimerk ik s i 
rautatieasemalla näytöllä voisi näkyä lähtevien ja tulevien junien aikoja tai numeroita. 

Propellinäyttö voidaan nähdä helpommin ja melkein mistä tahansa kulmasta. Normaaleja 

näyttöjä pitää yleensä katsoa melko suoraan edestä ja niissä tarvitaan paljon LED-valoja sekä 
niiden pitää olla isoja, jotta teksti näkyy pitkän matkan päähän. Siksi LED POV-näytöt voivat 

kuluttaa vähemmän energiaa. Kuvassa 2 on esitetty kyseisen projektin tuulettimesta muokattu 

LED POV-näyttö. [3] 
 

 
Kuva 2. LED propellinäyttö Android applikaatiolla. 
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2.3 Sylinterimäinen LED POV-näyttö 

Esimerkkinä sylinterimäisestä LED POV-näytöstä toimii Al-Natsheh W., Hammad B. ja Zaid 
M. A. rakentama POV-näyttö. Sylinterimäinen näyttö muodostaa kuvan sylinte r in 

ympäryskehälle ja sitä voidaan katsoa joka suunnasta ympyrän ulkokehältä. Ainoastaan suoraan 

sylinterin pyörimisakselin päistä katsottuna näyttöä on vaikea nähdä. 
Näyttö on huomattavasti moniulotteisempi edellisen kappaleen propellinäyttöön verrattuna. 

Näytöllä on mekaaninen kehikko, joka muodostuu kiinteästä ja pyörivästä osasta. Kiinteässä 

osassa on moottori, sekä muita osia. Liikkuvassa osassa on mikrokontrolleri, LED-valot sekä 
tarvittava elektroniikka piireineen ja komponentteineen. Kehikko on ympäröity läpinäkyvä llä 

muovilla turvallisuussyistä. Kuvassa 3 on esitelty kyseinen näyttö. Pyörivän osan oikealla 

puolella on näyttönä toimivat LED-valot. Suuri osa komponenteista on sijoitettu oikealle, jotta 
massan keskipiste saadaan mahdollisimman keskelle tärinän vaimentamiseksi.  [4] 

 

                    
Kuva 3. Sylinterimäinen LED POV-näyttö. 

 

Näytön resoluutio riippuu LED-valojen lukumäärästä, paksuudesta, sekä niiden etäisyydestä 

keskipisteeseen (pyörivän osan säteestä). 
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 𝐷𝑊 =
2∗𝜋∗𝑟

ℎ
 (1) 

 

Yhtälössä (1) DW on näytön leveys pikseleinä, r on pyörivän osan säde ja h on LED-valojen 

paksuus [4]. Näytössä käytettiin 24 LED-valoa, eikä Arduinossa ole tarpeeksi lähtöpinne jä. 
Tarvittiin erillisiä LED ajureita. 

POV-näytön synkronointi liittyy sen resoluutioon. Kun moottorin nopeus nousee, 

mikrokontrollerin pitää hidastaa kuvien lähetystaajuutta sekä päinvastoin moottorin nopeuden 
hidastuessa, jotta resoluutio ja kuvasuhde pysyvät vakiona.  Näiden ongelmien välttämiseks i 

kuvien lähetystaajuutta säädeltiin. Synkronointiin käytettiin infrapunasensoria. Yhtenä syynä 

moottorin kierrosnopeuden vaihteluun lienee elektroniikan virranotto langattomalla 
muuntajakytkennällä näyttöä pyörittävästä moottorista. LED-valot käyttävät paljon tehoa, mikä 

voi hidastaa moottorin pyörimistä. 

Mikrokontrollerin muisti on pieni, joten näyttöä ohjaavaan mikrokontrolleriin liitett i in 
muistikortti, joka mahdollistaa näytön käyttämisen ilman tietokonetta. Kuvat voitiin lähettää 

Bluetooth:n kautta mikrokontrollerille. 

Mikrokontrolleri käsittelee kuvia 2D-matriisina, jonka dimensiot ovat 24 x 77. Visual Basic 
(VB) koodikielellä tehtiin ohjelma, joka muuttaa 24 x 77 resoluutioisen kuvan bittikartaks i. 

Lopputuloksena saatiin välkkymätön näyttö riittävällä resoluutiolla tekstin erottamiseks i. 

Pyörimisnopeus on noin 1800-3000 kierrosta minuutissa, joka vastaa 30-50 Hz. Kuvassa 4 LED 
POV-näytöllä näkyy viesti ”ICEEE 19”. [4] 

 

          
Kuva 4. Sylinterimäinen LED POV-näyttö toiminnassa. 
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2.4 Tässä työssä toteutetun POV-osoittimen ominaisuudet 

Tämän työn POV-näyttönä toimii puhaltimeen piirretty valkoinen viiva, josta heijastuu valo, 

kun valkoinen LED välähtää. POV-osoitin saadaan näkymään ympyrän kehällä missä tahansa 
kulmassa. Osoittimen sijainti annetaan Arduinolle kulmana sarjaportin kautta asteen 

tarkkuudella. Osoittimen kulmat vastaavat yksikköympyrän kulmia: 0° kulmalla viiva osoittaa 

vaakatasossa oikealle, 90° kulmalla viiva osoittaa pystysuoraan ylös ja niin edelleen.  
Valkoinen LED välähtää kerran jokaisella kierroksella. Välkkymistä tuskin huomaa, sillä 

puhaltimella kuluu noin 11 ms yhteen kierrokseen, tämä tarkoittaa noin 90 kierrosta sekunnissa. 

Puhallin on kytketty 5 voltin DC-jännitteeseen (tasajännitteeseen), joten puhallin pyörii aina 
vakionopeudella kiihdyttyään normaaliin pyörimisnopeuteensa. Puhaltimen kierrosnopeuden 

pientä vaihtelua tarkastellaan kappaleessa 4.2. 

Tämän työn POV-näytössä ei ole mitään hienoja erikoisominaisuuksia. Näyttö on paljon 
yksinkertaisempi kuin 2.2 ja 2.3 kappaleissa mainitut LED POV-näytöt. Tämän työn näytöllä 

saadaan näkyviin ainoastaan viiva haluttuun kulmaan. Työn tarkoituksena olikin tutustua 

reaaliaikaiseen ohjelmointiin Arduinoa käyttäen. Tietenkin näyttöön voisi toteuttaa lisää 
ominaisuuksia, kuten vaikka viivan jatkuva liikkuminen tai kokonaisen sektorin valaiseminen. 
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3 TOTEUTUS 

Tässä kappaleessa esitellään työn fyysinen toteutus.  Kuvassa 5 on esitetty POV-osoittimen 

piirikaavio. 

 

 
Kuva 5. POV-osoittimen piirikaavio.  

 

Arduino on yhdistetty tietokoneeseen USB-portilla. Puhallin saa käyttöjännitteen Arduinon 

5 voltin pinnistä. Arduino UNO:ssa pinnit 2 ja 3 kykenevät käsittelemään keskeytyksiä. 
Takometrin lähtö on kytketty Arduinon pinniin 2 tästä syystä. R1 toimii ylösvetovastuksena , 

eli se pitää 2 pinnin sisään tulevan signaalin ylhäällä, kun takometriltä ei tule signaalia. Sillo in 

kun takometrilta tulee signaali, takometri vetää 2 pinnin signaalin maihin. Puhaltimen takometri 
vetää signaalin alas kaksi kertaa joka kierroksella, tämä havaittiin testaamalla puhallinta. Asia 

piti ottaa huomioon välähdyksen kontrollisignaalin (pin 9) koodaamisessa. Pinnistä 9 lähtee 
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LED:n ohjaussignaali npn-transistorin kannalle. Kuvassa 6 on esitetty POV-osoittimen 

lopullinen prototyyppi. 

 

   
Kuva 6. Lopullinen POV-osoittimen prototyyppi. 

 

LED pitää saada välähtämään kirkkaasti ja Arduinon I/O-pinneistä lähtee vain muutama 
milliampeeri virtaa [7]. Siksi tarvitaan transistori, josta saadaan helposti yli 100 mA virtaa [8]. 
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npn-transistori toimii yhteisemitterikytkettynä vahvistimena. Transistor in 

kanta-emitteri-jännite on noin 0,7 V ja valkoisen LED:n yli on noin 3 V:n jännite. Yhtälön (2) 

perusteella voidaan laskea transistorin kantavirta, josta saadaan kollektorivirta selville 
kertomalla se transistorin virtavahvistuskertoimella β. 

 

 𝐼𝐵 = (𝑉𝐵 −  𝑉𝐵𝐸 )/𝑅𝐵 (2) 
 

Yhtälössä (2) 𝐼𝐵on kantavirta, 𝑉𝐵  on kantajännite,  𝑉𝐵𝐸  on kanta-emitteri-jännite ja 𝑅𝐵  on 

kantavastus. [9] 
 

𝐼𝐵 =
5𝑉 − 0,7𝑉

5,62𝑘Ω
= 765,1𝜇𝐴 

 
Kun tämä kerrotaan transistorin virtavahvistuskertoimella, joka on noin β ≈ 100, saadaan 

kollektorivirraksi 𝐼𝐶 = 76,5 𝑚𝐴. Kollektorivirta on oikeasti tätä pienempi. Kokeillaan laskea 

virta kollektorin jännitteen ja resistanssin avulla. Tähän käytetään yhtälöä (3). [9] 
 

 𝐼𝐶 = (𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐿𝐸𝐷 −  𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡 )/𝑅𝐶 (3) 

 
Kaavassa 𝑉𝐶𝐶  on käyttöjännite, 𝑉𝐿𝐸𝐷  on jännitehäviö LED:n yli, 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡  on kollektori-

emitteri-jännite silloin kun transistori on pakotettu aivan auki ja 𝑅𝐶  on kollektorivastus. 

LED:n yli on noin 3V jännitehäviö, 𝑉𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡  voisi transistorin datalehden mukaan olla 150mV ja 

𝑅𝐶  on 110Ω. Nyt yhtälöllä (3) saadaan, 
 

  

𝐼𝐶 =
5𝑉 − 3𝑉 − 0,150𝑉

110Ω
= 16,8 𝑚𝐴 

 

Käytetty LED kestää todennäköisesti noin 5 mA jatkuvaa virtaa, mutta nyt kyseessä on lyhyt 

pulssimainen virtapiikki, joten LED:n pitäisi kestää hyvin. Tällä virralla välähdys on riittävän 
kirkas. POV-osoitin näkyy kuitenkin melko himmeästi, koska valo heijastuu teipistä melko 

huonosti. Osoittimen näkee selvästi vain tietyistä katselukulmista. Kuvassa 7 on esitetty POV-

osoitin toiminnassa. Puhaltimen pyörimisnopeus oli noin 11,111 ms per kierros, mikä tarkoittaa  
 

 
1𝑠

11,111𝑚𝑠
= 90 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠/𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑡𝑖. 

 

Tämä on erittäin hyvä virkistystaajuus POV-näytölle, eikä vilkkumista huomaa ollenkaan. 

Kuvan valotusaikana on käytetty 250 ms. 
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Kuva 7. POV-osoitin toiminnassa. 

  

Puhaltimelle ei ole mitään kunnollista kehystä, joten siitä täytyy pitää käsin kiinni sen 
pyöriessä. Valkoinen teippi ei myöskään tahdo erottua kunnolla jokaisesta katselukulmasta. 
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4 OHJELMISTON RAKENNE 

Lähtökohtana tässä työssä oli tehdä yksinkertainen POV-osoitin. Kun piiri saatiin valmiik s i, 

jäljellä oli enää ohjelmiston toteutus. Ohjelmiston suunnittelu eli Arduinon koodin 

kirjoittaminen oli projektin haastavin ja eniten aikaa vievä osuus. Tässä kappaleessa käydään 
läpi kirjoitettu Arduinon koodi kaikkine laskentoineen ja toimintoineen. 

 

 
4.1 Keskeytyksen käsittelijä 

Tässä työssä pitää lukea pyörivää kooderia eli puhaltimen takometriä. Takometrin signaalia 
tulee lukea koko ajan, joten on vaikea tehdä koodi, joka pystyy ajamaan muuta ohjelmaa 

samalla. Tämä ongelma saadaan ratkaistua käyttämällä takometrin signaalin lukemiseen 

keskeytyksen käsittelijää IRS (interrupt service routine) [10]. 
IRS:t ovat erityisiä funktioita, jotka käsitellään aina, kun funktion seuraamassa parametrissa 

havaitaan muutos, muu ohjelma keskeytyy täksi aikaa. IRS:n tulee olla lyhyt ja nopea suorittaa. 

Lisäksi kaikki Arduino kirjaston funktiot eivät toimi IRS:n sisällä, kuten esimerkiksi delay(). 
IRS:n ja pääohjelman väliseen kommunikointiin käytetään yleensä globaaleja muuttujia, jotka 

tulee esitellä volatile-tyyppisinä. [10] 

Keskeytys luodaan attachInterrupt()- funktiolla, jolle annetaan argumentteina seurattava 
pinni, itse luotu IRS-funktio sekä moodi, joka määrää milloin keskeytys käsitellään. Pinnik s i 

valitaan 2 pinni. IRS-funktioksi tehdään funktio, joka laskee takometrin pulssit sekä erottaa 

kierroksen vaihtelemalla flash_en-muuttujan loogista arvoa ykkösen ja nollan välillä siten, että 
jokaisella flash_en-signaalin nousevalla reunalla alkaa uusi kierros. Moodiksi valitaan 

FALLING, jolloin keskeytys käsitellään aina, kun takometrin lähtösignaali laskee loogisesta 

ykkösestä loogiseen nollaan.  
 

 
4.2 Kierrosnopeuden laskenta 

Kierrosnopeuden tarkka määrittäminen on tärkeää, jotta osoitin saadaan näkymään terävänä ja 

liikkumattomana. Kierrosnopeuden laskennan voi toteuttaa monella eri tapaa koodiin. Kahta 
eri tapaa käytettiin kierrosnopeuden selvittämiseen. 

Ensimmäisellä tavalla selvitetään kierrosten lukumäärä sekunnissa, josta saadaan selville 

yhteen kierrokseen kuluvan ajan keskiarvo. Ensin nollataan IRS-funktion laskema (takometrin 
signaali pulssien määrä) tach_count. Tämän jälkeen odotetaan tasan sekunti while-silmukassa, 

jonka jälkeen kierrosten lukumäärä sekunnissa on tach_count/2. Pulssien lukumäärä tach_count 

pitää jakaa kahdella, koska takometri vetää signaalin kaksi kertaa maihin yhden kierroksen 
aikana. Kun sekunti jaetaan sen aikana laskettujen kierrosten lukumäärällä, saadaan selville 

yhden kierroksen keskimääräinen aika. 

 
 𝑑𝑇 = 1𝑠/((𝑡𝑎𝑐ℎ_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)/2) (4) 

 

Yhtälössä (4) 𝑑𝑇 on yhteen kierrokseen kuluva aika ja 𝑡𝑎𝑐ℎ_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 on takometrin pulssien 

lukumäärä sekunnissa. 
Toinen tapa on laskea yksittäiseen kierrokseen kuluva aika. Ensin nollataan muuttuja 

tach_count, sitten odotellaan seuraavaa takometrin pulssia, jolloin ensimmäinen ajanhetki 

otetaan talteen startTime-muuttujaan micros()-funktiolla. Micros()-funktio antaa ajan 
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mikrosekunteina siitä lähtien, kun Arduino alkoi ajaa nykyistä ohjelmaa. Funktio käyttää ajan 

laskemiseen Arduinon sisäistä 16 MHz kelloa, jonka resoluutio on 4 mikrosekuntia, mikä on 

enemmän kuin tarpeeksi. Kun tach_count on 2, on kulunut puoli kierrosta ja tach_count :n 
noustessa kolmoseen, otetaan talteen toinen ajanhetki endTime-muuttujaan. Kierrosaika 

saadaan yksinkertaisesti vähennyslaskulla: dT = endTime – startTime. Näillä kahdella tavalla 

laskettuja kierrosaikoja on koottu taulukkoon 1. 
 

Taulukko 1. Puhaltimen kierrosaikoja mitattuna kahdella eri tavalla 

Mittaus Tapa 1 (keskiarvo, μs)  Tapa 2 (yksi kierros, μs) 

1 11111 11056 

2 11111 10900 

3 11235 10896 

4 11235 10860 

5 11111 10800 

6 11111 10824 

7 11235 11052 

8 11235 11024 

9 11111 11032 

10 10989 10860 

11 11111 10800 

 

Taulukossa 1 on esitetty puhaltimen yhteen kierrokseen kuluvan ajan mittaustuloks ia. 

Tulokset on mitattu takometrin lähtösignaalista Arduinon avulla käyttäen seuraavaa funktiota, 
joka on esitetty kuvassa 8. Funktiossa kommentoitu osa on ensimmäinen tapa, jossa otetaan 

sekunnin ajalta kierrosajan keskiarvo ja alempana kommentoimatta on yhden kierroksen 

laskutapa. 
 

                                 
Kuva 8. Kierrosajan laskentafunktio. 
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Puhaltimen kierrosnopeus mitataan vain kerran; silloin kun valitaan osoittimen kulma. 

Puhaltimen kierrosnopeus vaihtelee vain vähän, joten se ei vaikuta paljon osoittimen 

tarkkuuteen. Taulukkoon 1 kerättyjen tulosten avulla voidaan arvioida osoittimen tarkkuutta. 
Pahimmassa tapauksessa mitattu kierrosnopeus eroaa eniten oikeasta kierrosnopeudes ta. 

Pahimman tapauksen arvot taulukosta 1 katsottuna ovat korkein mitattu kierrosaika: 11235μs 

ja pienin puhaltimen kierrosaika: 10800μs. Näiden erotus on 11235 − 10800 = 435 𝜇𝑠. Jos 
väläytys säädetään kierroksen loppuun (eli valitaan pieni kulma), virhe on suurimmillaan. Jos 

kulma olisi valittu nollaan asteeseen, välähdys tapahtuisi 435 μs liian myöhään, joten osoitin 

näkyisi likimain sijaintinsa verran vastapäivässä, sillä LED-valon välähdys kestää 500 μs. 
Tarkemmin laskettuna kierrosajan ja viiveen suhde on 10800𝜇𝑠/435𝜇𝑠 = 24,8, jolla 

jakamalla 360° saadaan selville virhe asteina: 360°/24,8 = 14,5°, mikä on jo selvästi silmillä 

nähtävä virhe. 
 

 
4.3 Koodin toiminta 

Tässä kappaleessa käydään läpi koodin toiminta kokonaisuutena, joka toteuttaa työssä esitetyn 

POV-osoittimen ominaisuudet. Koodissa on aluksi esitelty tarvittavat muuttujat. Sen jälkeen 
Arduinon koodissa on setup (asetus) -osio, jossa määritetään käytössä olevat pinnit, sekä 

avataan yhteys sarjaportin kautta. Seuraavaksi on itse ohjelma, jossa koodi pyörii koko ajan 

ikuisessa silmukassa Arduinon käynnistyttyä. Viimeisenä on määritelty funktiot, joita 
pääohjelma käyttää. 

 

 
4.3.1 Funktiot 

Arduinon sarjaportti on siitä kätevä, että sen kautta voidaan antaa arvoja Arduinolle sen 
pyörittäessä ohjelmaa. Muuten joka kerta parametreja vaihtaessa joutuisi kääntämään koodin 

uusiksi Arduinolle, joka veisi paljon aikaa ja olisi todella epäkäytännöllistä. Sarjaportin avulla 

määrätään osoittimen sijainti yhden asteen tarkkuudella, kuten aikaisemmin todettiin. Jotta 
sarjaporttiin syötetty arvo saatiin liukuluvuksi, piti sitä varten tehdä oma funktio : 

”readSerial()”. Tämä funktio lukee 3 ensimmäistä sarjaporttiin kirjoitettua merkkiä, ja 

muodostaa niistä liukuluvun ja palauttaa sen. Osoittimen sijainnin määrittävä funktio 
”blink_spot()” käyttää kierrosaikaa mittaavaa funktiota sekä readSerial()- funktiota viiveen 

määrittämiseen. Viive lasketaan yhtälöllä (5) 

 

 𝑣𝑖𝑖𝑣𝑒 =
𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎

360
∗ 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 (5)   

 

ja tätä muuttujaa (viive) käytetään määrittämään hetki, jolloin LED välähtää sekä paikka, 
jossa osoitin näkyy. Muuttujan ”viive” nimi on ehkä hieman harhaanjohtava, sillä välähdyksen 

ajankohdaksi on määrätty ”kierrosaika – viive”. Isolla viive-muuttujan arvolla välähdys 

tapahtuu aikaisemmin ja vastaavasti pienellä arvolla myöhemmin. Loput funktiot esiteltiin jo 
aikaisemmin kappaleissa 4.1 ja 4.2. 
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4.3.2 Pääohjelma 

Koodin pääohjelma on melko yksinkertainen, mutta sen miettimiseen kului paljon aikaa. Siinä 
ainoastaan väläytetään LED-valoa oikeaan aikaan. Jotta koodi toimii oikein, tuuletin pitää 

laittaa pyörimään ennen kuin koodi alkaa juosta. Sitä varten pääohjelmassa on pari ehtoa. LED 

ei ala vilkkumaan, ennen kuin puhaltimen pyörimisnopeus on selvillä. Jos kierrosnopeuden 
määrittämiseksi käytetään sekunnin aikana laskettujen pyörähdysten määrää, saadaan 

puhaltimen kierrosnopeudeksi ääretön. Koska yhtälön (4) mukaan kierrokseen kuluva aika 𝑑𝑇 

on 
 

 𝑑𝑇 = 1𝑠/((𝑡𝑎𝑐ℎ_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)/2) = 1𝑠/(0/2) =  ∞ s.  

 
Kierrokseen kuluva aika, muuttuja-𝑑𝑇, on määritetty 32 bittiseks i 

unsigned long -muuttujatyypiksi, jonka maksimiarvo on 232-1 = 4294967295. Välähdys 

ajoitetaan hetkelle 𝑑𝑇 − 𝑣𝑖𝑖𝑣𝑒 (kierrosaika – viive), josta tulisi todella pitkä aika tällä 

kierrosajalla. Kun Arduino on päällä ja puhallin ei pyöri, pitää ottaa huomioon, että LED-valoa 
ei lähdetä väläyttämään, sillä koodi jäisi jumiin odottamaan välähdystä pitkäksi aikaa. 

 Kun POV-osoitinta käyttää puhallin laitetaan ensin pyörimään liittämällä se 

käyttöjännitteeseen, sekä maahan. Sitten sarjaporttiin annetaan asteina kulma, johon viiva tulee 
näkyviin. Jos kulmaksi asetetaan nolla astetta, osoitin ei tule näkyviin, sillä koodi ei lähde 

pyörimään. Tällöin viiveeksi tulee nolla yhtälön (5) perusteella. Näiden kahden ehdon tulee 

täyttyä, jotta pääohjelma voi pyöriä: ” (viive > 0) ja (dT != 4294967295)”. Eli viiveen tulee olla 
nollaa suurempi ja kierrosaika ei saa olla maksimiarvossa. Jos ehdot toteutuvat, alkaa LED 

vilkkua.  

LED:n vilkunta on toteutettu seuraavasti. Ensin odotetaan flash_en-signaalin laskua, jonka 
jälkeen odotetaan flash_en signaalin nousua. Heti flash_en-signaalin noustua otetaan ajanhetki 

micros()-funktiolla talteen muuttujaan waitTime. Sitten odotetaan while-silmukassa ajan 

dT-viive verran, joka on noin 0ms – 11ms riippuen annetusta kulmasta. Viive määrää kulman, 
jossa osoitin nähdään. Kun aika dT-viive on kulunut, väläytetään LED-valoa 500 

mikrosekunnin ajan, jonka jälkeen LED sammuu. Sitten koodi palaa takaisin odottelemaan 

seuraava flash_en-signaalia, joka saadaan puhaltimen seuraavalla kierroksella. Kaikki tämä 
kerkeää tapahtua niin nopeasti, että joka kierros nähdään välähdys. Ainoana poikkeuksena ovat 

pienet kulmat, eli pienet viiveet, jolloin uusi kierros ehtii alkaa ennen kuin 500 mikrosekuntia 

on kulunut. Tässä tapauksessa välähdys tapahtuu vain joka toinen kierros. Kuvassa 9 pyritään 
selittämään väläytyksen ajoitus seuraavan koodin avulla: 

 

  if (viive > 0 && dT != 4294967295) { 
    while (flash_en == true) {}   // tila 1 

    while (flash_en == false) {}  // tila 2 

    if (flash_en) {     // tila 3 
      waitTime = micros(); 

      while (micros() <= waitTime+dT-viive) {} 

      digitalWrite(ledPin, HIGH); 
      delayMicroseconds(500);   // Flash the led for 500 microseconds 

      digitalWrite(ledPin, LOW); 

    } 
  } 
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Kuva 9. Osoittimen väläytyksen ajoitus. 

 

Kuvassa 9 on esitetty signaalien aaltomuodot kolmella eri kulmalla. Kuvassa signaali Fen 
vastaa koodin flash_en-signaalia, LED-signaali kertoo, milloin LED välähtää, tila-signaalissa 

näkyy koodin tila ja Fen-signaalien yläpuolella oleva numero on osoittimen kulma. Signaalit 

on piirretty aikatasoon siten, että jokaisella Fen-signaalin nousevalla reunalla alkaa uusi kierros. 
On tärkeä huomata se, että kuvassa 9 LED-signaali on päällä paljon pidemmän aikaa, kuin se 

oikeasti olisi. Oikeasti LED on päällä vain 1/22 kierrosta (0,5 ms) vaikka kuvassa se näyttää 

olevan päällä kuudesosakierroksen. Kuvassa LED-signaali menee päälle silloin, kun välähdys 
tapahtuu. Signaalin on-tila on ylipitkä piirtosovelluksen resoluution, sekä kuvan selkeyden 

vuoksi. 

Kuvan yhdeksän yläpuolella on esitetty koodi, joka ajoittaa osoittimen väläytyksen. 
Koodissa on kolme tilaa: Ensimmäisessä tilassa odotetaan niin kauan, kuin Fen pysyy ylhäällä. 

Siitä siirrytään toiseen tilaan, jossa odotetaan sen aikaa, kun Fen pysyy alhaalla. Tämän jälkeen 

siirrytään kolmanteen tilaan, jossa hoidetaan osoittimen väläytys. Kolmannesta tilasta 
siirrytään, joko ensimmäiseen tai toiseen tilaan riippuen siitä, onko Fen ylhäällä vai alhaalla. 

Mitä suurempi kulma on, sitä suurempi on viive ja sitä aikaisemmin LED-valoa väläytetään. 

Kuvassa 9 on esitettynä väläytyksen ajastus eri kulmilla (120°, 300°, 1°). 120 asteen kulmalla 
välähdys tapahtuu kolmannes kierros ennen seuraavaa kierrosta. Kun välähdys on ohi 0,5 

millisekunnin kulutta, Fen on alhaalla, koodi palaa 2-tilaan. Tästä siirrytään pian 3-tilaan 

odottamaan seuraavaa väläytystä. Välähdys ehtii tapahtua joka kierros. Yli 180 asteen kulmalla 
välähdys tapahtuu aiemmin, jolloin Fen-signaali on ylhäällä. Esimerkiksi 300° kulmalla koodin 

poistuessa 3-tilasta, Fen on vielä ylhäällä. Nyt koodi siirtyy 1-tilaan ja Fen-signaalin laskiessa 

2-tilaan ja Fen-signaalin noustessa uudelleen 3-tilaan. Tässäkin tapauksessa välähdys tapahtuu 
joka kierros. 

Kun kulma on pieni, viive on pieni. Tämä selvisi yhtälöstä (5). 

 

𝑣𝑖𝑖𝑣𝑒 =
𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎

360
∗ 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 

 
Välähdystä odotetaan ajan ”𝑘𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 − 𝑣𝑖𝑖𝑣𝑒” verran. Eli pitkällä viiveellä tai isolla 

kulmalla välähdys tapahtuu aiemmin. Puhallin pyörii myötäpäivään, joten kulman arvot 

vastaavat yksikköympyrän kulmia. Nyt kulman ollessa pieni (kuvassa 1°) välähdys tapahtuu 
vasta kierroksen lopussa ja tilasta 3 poistutaan vasta 500 mikrosekunnin jälkeen ja Fen on 

kerennyt nousta ylös eli seuraava kierros on jo alkanut. (Vaikka kuvassa 9 kolmostilaan 
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siirtyminen näyttää tapahtuvan vasta Fen-signaalin noustua, on siihen siirrytty ennen Fen-

signaalin nousua.) Nyt jouduttiin tilaan 1, joten joudutaan odottamaan tila 2 ja tilan vaihtuessa 

kolmoseen on kulunut yksi kierros ilman välähdystä. Välähdys tapahtuu jälleen kierroksen 
lopussa jatkaen samalla tavalla. Pienillä kulmilla välähdyksen taajuus on puolet normaalis ta. 

Voidaan arvioida minimikulma, jolla välähdyksen taajuus on puolittunut, kun tiedetään 

puhaltimen kierrosaika, sekä välähdyksen aika. Käytetään kierrosaikana 11 ms taulukon 1 
perusteella. Välähdyksen alkuhetkestä kuluu 0,5 ms tilasta 3 poistumiseen, joten pitää selvittää 

kulma, jolla viive on suurempi, kuin 0,5 ms. Käyttämällä yhtälöä viisi saadaan 

 

 
𝑥

360
∗ 11𝑚𝑠 > 0,5 𝑚𝑠, 

 
josta ratkaisemalla 𝑥 saadaan minimikulma selville. 

 

 𝑥 >
0,5𝑚𝑠

11𝑚𝑠
∗ 360° = 16,36° 

 

Kulma annetaan asteen tarkkuudella, joten pienimmäksi kulmaksi, jolla LED välähtää joka 
kierros, saadaan 17 astetta. Todellisuudessa puhaltimen kierrosaika vaihtelee pikkuisen ja 

koodin suorittamiseen kuluu hieman yli 0,5 mikrosekuntia, eikä vilkkumista tahdo huomata 

välähdystaajuuden puolittuessa. 
Virhe korjattiin lisäämällä koodiin haara, joka suoritetaan viiveen ollessa alle 0,5 ms. Tässä 

haarassa odotetaan ensin Fen-signaalin laskeutumista, jonka jälkeen väläytyksen ajankohdaksi 

määritetään  (𝑘𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 − 𝑣𝑖𝑖𝑣𝑒)/2. Nyt välähdys tapahtuu samaan aikaan, kuin aiemmin, 

mutta se nähdään joka kierroksella. Lisäksi tämä auttaa vähentämään kierrosnopeuden pienen 
vaihtelun aiheuttamaa virhettä, sillä LED:n väläytystä odotellaan nyt pienillä kulmilla 

vähemmän kiinteän ajankohdan takometripulssin jälkeen.  
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5 POHDINTA 

Työssä toteutettu POV-osoitin on melko epäkäytännöllinen. Se vaatisi paljon parannuksia, jotta 

sitä voisi hyödyntää missään sovelluksessa. Työn tarkoituksena olikin luoda yksinkerta inen 

osoitin puhaltimen avulla ja tätä kautta tutustua reaaliaikaiseen koodaamiseen käyttäen 
Arduinoa alustana. Työn tarkoituksiin nähden toteutettu POV-osoitin on riittävän hyvä. 

Puhaltimelle pitäisi ehdottomasti tehdä tukeva kehikko, ettei sitä tarvitsisi tukea käsin käytön 

aikana. POV-osoitin toteutettiin koekytkentälevylle, jonka kontaktit eivät välttämättä ole täysin 
luotettavia. Välillä osoitin näkyi 180° väärässä paikassa. Ongelmaa yritettiin ensin etsiä 

koodista, mutta koodi osoittautui toimivan oikein. Tasan vastakkaisilla puolilla näkyvät 

välähdykset selittyvät sillä, jos jokaista takometrin lähdöstä tulevaa signaalia ei havaita. Jos 
jokin pariton määrä signaaleja jää lukematta, puhaltimen kierroksia seuraava flash_en-

muuttujan looginen arvo menee vääräksi. Tämä johtaa siihen, että osoitin näkyy 180 astetta 

väärässä paikassa. Koodilla on tällainen haavoittuvuus. 
LED:n väläytyksen ajoittaminen oli muutenkin hankalaa. Piti löytää sopiva aika LED:n 

päällä pitämiseksi, jotta valo on tarpeeksi kirkas osoittimen erottamiseen, eikä välähdysa ika 

levennä osoitinta liiaksi. Testailuvaiheessa piti varoa, ettei LED:n läpi päässyt kulkemaan liikaa 
virtaa. Käytetty LED tuskin kestäisi 10 mA jatkuvaa virtaa, joten koodin kanssa piti olla 

tarkkana, että virta pysyi pulssimaisena. Väläytyksen kestoksi löydettiin kokeilemalla sopiva 

arvo 0,5 ms. Puhaltimen käyttöjännitteen ottaminen Arduinon pinnistä ei välttämättä ole hyvä 
idea, sillä se on melko suuri kuorma mikrokontrollerille. Välähdys kestää noin 1/22 kierrosta 

(500 µs) 11 ms kierrosajalla. Valkoinen viiva toteutettiin valkoisella maalarinteipinpala lla.  

Teippi ei heijastanut valoa erityisen hyvin. Viivan toteuttamiseen kannattaisi käyttää paremmin 
erottuvaa materiaalia/maalia. 

Osoittimen sijainti voitiin antaa yhden asteen tarkkuudella. Tätä tarkempi säätömahdollisuus 

olisi turhaa välähdyksen keston takia ja kierrosnopeutta tarkasteltaessa huomattiin virheen 
voivan olla jopa 14,5°. Kierrosnopeuden muutoksesta aiheutuvaa virhettä voisi edelleen 

pienentää hyödyntämällä takometrin toista signaalia yli 180 asteen kulmilla. Näytön 

virkistystaajuus oli noin 90 hertsiä, joka määräytyi suoraan puhaltimen pyörimisnopeudes ta. 
Mitä nopeampi kierrosnopeus, sitä nopeampi koodin ja väläytyksen pitää olla. Arduinon 

kellotaajuus on 16 MHz, joten mikrokontrollerin rajat eivät rajoittaneet POV-osoittimen 

toteutusta. 
Jatkokehitystä varten LED:n väläytyksen koodi kannattaisi kirjoittaa ilman viiveitä tai 

while-silmukoita, joissa mikrokontrolleri on jumissa koko koodin suorittamisen ajan. Tämä 

onnistuisi käyttämällä micros()-funktiota apuna. Tällaisessa toteutuksessa silmukassa otetaan 
ensin nykyinen ajanhetki talteen muuttujaan. Sen jälkeen verrataan nykyistä ajanhetkeä 

edelliseen ajanhetkeen, jolloin ajoitettu tapahtuma on tapahtunut viimeisimmän kerran ja 

tarkistetaan, onko kulunut tarpeeksi aikaa. Jos aikaa on kulunut riittävästi, tapahtuma 
suoritetaan, muuten jatketaan koodia eteenpäin ilman viiveitä. Tällainen ajastus mahdollista is i 

erilaisten ohjelmamoodien lisäämisen koodiin, sekä jatkuvan kierrosajan mittaamisen. 

Esimerkiksi voitaisiin toteuttaa pyörivä osoitin tai tietyn kokoisen sektorin näyttäminen. 
Komponenttien puolesta POV-osoittimeen voisi lisätä esimerkiksi langattoman tiedonsiirron 

Bluetooth:n kautta. Valkoinen LED voitaisiin korvata RGB-LED:llä. Lisäksi osoittimen 

elektroniikan voisi toteuttaa piirilevylle sekä voitaisiin käyttää pienempää mikrokontroller ia, 
kuten Arduino Nano. Näin POV-osoitin voitaisiin toteuttaa kompaktina pakettina. 
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6 YHTEENVETO 

Työssä tarkasteltiin POV (Persistence of Vision) -näyttöjen toimintaperiaatetta ja esitelt iin 

kaksi erityyppistä LED-POV-näyttöä sekä tehtiin oma yksinkertaistettu prototyyppi POV-

näytöstä. LED-POV-näytöissä kuva tuotetaan akselin ympäri pyörivillä LED-valoilla. Näytöt 
ovat yleensä jonkinlaisia pyöriviä propelleja tai sylintereitä. Toteutuksen mukaan näytön kuva 

voi muodostua kaksiulotteiseen tasoon tai kolmiulotteiseen avaruuteen. Näytön 

pyörimisnopeuden tulee olla riittävän suuri, jotta kuva ei näytä räpsivän. Näytössä pitää olla 
sensorit, joilla pystytään mitata kierrosnopeutta, sekä määrittää kierroksen alkuhetki LED-

valojen paikan suhteen. POV-näyttöjen ajastus on todella tärkeää, jotta aina näytetään oikea 

pikseli oikeaan aikaan. 
Tässä työssä toteutettu POV-näyttö on puhaltimesta tehty osoitin. Se toteutettiin 

koekytkentälevylle käyttäen LED:iä sekä Arduino Unoa. Tarvittiin yksi ylösvetovas tus 

puhaltimen takometrille sekä kaksi vastusta npn-bipolääritransistorille. Yhteisemitterikytket tyä 
transistoria käytettiin virtavahvistimena LED:lle, jotta se saatiin välähtämään tarpeeksi 

kirkkaasti. Ohjaussignaali LED:n väläytyksen ajoitukseen saatiin kätevästi puhaltimen 

takometrilta. Erillisille sensoreille ei ollut tarvetta. 
Arduino Uno -mikrokontrolleri hoiti väläytyksen ajoittamisen. Arduinolle kirjoitettiin koodi, 

joka väläyttää LED-valoa niin, että puhaltimeen liimattu teippi (valkoinen viiva) saatiin 

näkymään missä tahansa kulmassa puhaltimen pyöriessä. Takometrin signaalin lukemiseen 
käytettiin keskeytyksen käsittelijää ja väläytyksen ajoittamisessa käytettiin hyötyyn Arduinon 

sisäistä ajastinta. Koodissa kierrosnopeutta ei mitattu jatkuvasti, vaan puhaltimen annettiin 

ensin kiihtyä maksimipyörimisnopeuteensa, sitten mitattiin kierrosnopeus ja alettiin suorittaa 
LED-valon vilkuttamisen koodia. 

Toteutettu POV-osoitin oli yksinkertainen ilman mitään erikoisia ominaisuuksia. Osoitin 

näkyi välillä 180 astetta väärässä paikassa, mikä todennäköisimmin johtui huonosta kontaktista. 
Mielestäni lopullinen prototyyppi on onnistunut, vaikka kehityskohteita löytyi paljon. 
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8 LIITELUETTELO 

Liite 1 Arduinon koodi 
 

//////////////////////////////// 

Parameter declaration 

//////////////////////////////// 
 

volatile bool flash_en = false; 

volatile unsigned long tach_count = 0; 
const byte tachPin = 2; 

const byte ledPin = 9; 

unsigned long dT = 0; 
const byte message_lenght = 4; 

float waitTime = 0; 

float kulma = 0; 
 

 

//////////// 
// Setup 

//////////// 

void setup() { 
    pinMode(ledPin, OUTPUT); 

    pinMode(tachPin, INPUT); 

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), readtach, FALLING); 
    Serial.begin(9600); 

} 

 
 

/////////////////////// 

// The program 
////////////////////// 

 

void loop() { 
 

  static float viive; 

   
  while (Serial.available() > 0) { 

    viive = blink_spot(); 

    dT = revolution_time(); 
    Serial.println(dT); 

  } 

 
  if (viive > 0 && dT != 4294967295) { 

    while (flash_en == true) {}   // wait for flash_en LOW 

    while (flash_en == false) {}  // wait for flash_en HIGH 
    if (flash_en) { 

      waitTime = micros(); 
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      while (micros() <= waitTime+dT-viive) {} 

      digitalWrite(ledPin, HIGH); 

      delayMicroseconds(500);   // Flash the led for 500 microseconds 
      digitalWrite(ledPin, LOW); 

    } 

  } 
  else if ( (viive > 0) && (viive < 500) && (dT != 4294967295) ) { 

    while (flash_en == true) {}  // wait for flash_en HIGH 

    if (!flash_en) { 
      waitTime = micros(); 

      while (micros() <= waitTime+(dT-viive)/2) {} 

      digitalWrite(ledPin, HIGH); 
      // Flash the led for 500 microseconds 

      delayMicroseconds(500); 

      digitalWrite(ledPin, LOW); 
    } 

  } 

} 
 

 

////////////////// 
// Functions 

////////////////// 

 
//ISR_function (Interrupt Service Routine) 

void readtach() { 

  tach_count++; 
  flash_en = !flash_en; 

} 

 
// A function to read a value from serial port 

float readSerial() { 

  while (Serial.available() > 0) { 
    static char message[message_lenght]; 

    static unsigned int message_pos = 0; 

    char inByte = Serial.read(); 
    if (inByte != '\n' && (message_pos < message_lenght - 1)) { 

      message[message_pos] = inByte; 

      message_pos++; 
    } 

    else { 

      message[message_pos] = '\n'; 
      message_pos = 0; 

      float number = atoi(message); 

      //Serial.println(message); 
      Serial.print("Arvo:"); 

      Serial.println(number); 

      //Serial.flush(); 
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      return number; 

    } 

  } 
} 

 

//Time per revolution == time_per_rev (microseconds) 
unsigned long revolution_time() { 

  /* 

  static unsigned long time_per_rev = 0; 
  static unsigned long startTime; 

  startTime = micros(); 

  tach_count = 0; 
  while (micros() <= (startTime+1000000)) 

  time_per_rev = 1000000/(tach_count/2); 

  return time_per_rev; 
  */ 

   

  ///* 
  static unsigned long time_per_rev = 0; 

  static unsigned long startTime; 

  static unsigned long endTime; 
  tach_count = 0; 

  while (tach_count < 1) {} 

  startTime = micros(); 
  while (tach_count < 3) {}  

  endTime = micros(); 

  time_per_rev = endTime - startTime; 
  return time_per_rev; 

  //*/ 

} 
 

// Angle where the blink occurs 

float blink_spot() { 
  dT = revolution_time(); 

  kulma = readSerial(); 

  float viive = (kulma/360)*dT; 
  return viive; 

} 
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