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Työn tarkoituksena oli luoda internetin kautta etähallittava laite. Etähallittavaksi 
laitteeksi valittiin jatkojohto, mikä mahdollisti useiden eri asetusten hallinnoinnin. 
Hallittaviksi asetuksiksi valittiin pistorasioiden tila (päälle/ajastus/pois), virtarajoitus ja 
ajastukset. Virtarajoituksessa pistorasian virran ylittäessä raja-arvon pistorasia 
kytkeytyy pois päältä, ja ajastuksessa laitteen pistorasioiden tilan voi ajastaa kymmenen 
minuutin ajanjaksoissa koko viikon ajan. Laitteen nimeksi tuli ePistoke. 
 
ePistoke on yhteydessä internetiin WLAN-modulin avulla. Valittu moduli, RN-131, 
tukee useita TCP/IP-protokollapinon protokollia, mikä helpottaa tiedonsiirtoa. Moduli 
purkaa ja kapseloi TCP-kehykset, jolloin mikrokontrollerille välittyy vain tieto-osuus 
kehyksistä. WLAN-moduli on liitetty mikrokontrolleriin UART:n avulla. 
 
Asetusten vaihtamista varten laitteelle kehitettiin oma protokolla. Protokolla koostuu 
viidestä osiosta: aloitusmerkki, dataosuuden koko, toiminto ja pistorasian numero, data 
sekä tarkiste. Käskymuotoisissa paketeissa protokollan kehys salataan xor-salauksella 
poislukien osiot aloitusmerkki ja dataosuuden koko niiden määrittäessä, onko salaus 
käytössä ja kuinka pitkä paketti on kyseessä. Käskymuotoisten pakettien lisäksi 
protokolla tukee etsintäpaketteja, joilla on tarkoitus etsiä ePistoke-laitteita lähiverkosta. 
Tämän tyyppiset paketit eivät ole koskaan salattuja. Salauksen tarkoitus on estää 
ulkopuolisten pääsy vaihtamaan laitteen asetuksia. Käyttämällä salauksessa väärää 
avainta tarkiste ei täsmää paketin kanssa, jolloin paketti hylätään. 
 
Oman protokollan lisäksi ePistoke tukee HTTP-protokollaa asetusten näyttämistä 
varten. Tällöin ei tarvita web-palvelinta, vaan internetselaimen sivun osoitteeksi 
kirjoitetaan ePistokkeen IP-osoitteen. Laitteen kehittämisen kannalta HTTP-tukea tulisi 
laajentaa asetusten vaihtamiseen. Tämä mahdollistaisi paremmin laitteen käyttämistä eri 
ympäristöissä. 
 
ePistokkeen hallintaan käytettiin internetsivuja, mikä mahdollisti laitteiston 
riippumattomuuden. Samalla sivut kuitenkin vaativat web-palvelimen kotiympäristöön. 
Palvelinta pidettiin oleellisena myös työn tarkoituksen kannalta, sillä laitteen tuli olla 
etähallittava kodin ulkopuolelta. Internetsivut toteutettiin PHP:llä. Laitteen ohjaamista 
varten sivuille luotiin valmis olio, jota voidaan helposti käyttää muissa projekteissa 
hyödyksi. Oliolle luotiin valmiita funktioita, joilla laitetta ohjattiin. 
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ABSTRACT 
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Internet Controlled Device 
 
Bachelor's thesis 47 pages, appendices 4 pages 
April 2013 

The main idea of the work was to create a device that could be controlled via internet. 
For the example device an extension cord was modified because an electrical socket 
contains many parameters that can be measured and changed. The control parameters 
are socket’s state (on/scheduled/off), current limit and scheduling. The device switches 
off the socket when the current of the socket exceeds the limit. That way user may set 
limits to protect devices (not suited for preventing electric shock). Sockets’ schedules 
can be set in ten minute periods for the whole week. The device is called ePistoke. 
 
ePistoke is connected to the internet by WLAN module. Chosen module, RN-131, 
supports several protocols from the TCP/IP stack. That helps the microcontroller since 
TCP frames are capsuled and encapsuled by the module leaving the microcontroller to 
only handle the data part of frames. The WLAN module is connected to the 
microcontroller via UART. 
 
 A special protocol was developed to control the device. The protocol’s structure 
consists of five entities: starting mark, size, action and socket number, data and 
checksum. The starting mark tells if the packet is for searching or for command. Every 
command packet is crypted with xor cipher to prevent unauthorized access to the 
device. A PIN code is used as a key for the cipher. Using a false key will generate a 
different checksum that is not supposed to match with the packet. Searching packets are 
uncrypted. 
 
Besides of the developed protocol ePistoke supports HTTP. With HTTP there is no 
need for a web server to show device’s settings since a computer may connect directly 
to the ePistoke with internet browser. ePistoke supports HTTP only to show the settings 
so the special protocol is still needed to change the settings. For further development 
extending the HTTP support for changing settings would make it possible to use the 
device in different kinds of environments. 
 
ePistoke can be remote controlled by a website. Websites function in the same way in 
every operating system, so they provide an universal interface. On the other hand 
websites require a server to work, and servers are not widely used in private homes. The 
device was meant to be controlled outside of the home so a web server is necessary. The 
website created to control ePistoke was written in PHP. ePistoke can be easily 
controlled with public functions from ePistoke-library.  

Key words: epistoke, internet, remote control, extension cord 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

AD Analog to Digital, analogisesta digitaaliseen 

EEPROM Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory, 

haihtumaton muisti 

ESR Equivalent Series Resistance, kondensaattorissa oleva 

resistanssi 

GPIO General Purpose Input/Output, yleiskäyttöinen tulo/lähtö 

HTML Hypertext Markup Language,  internetsivujen 

sivunkuvauskieli 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, web-palvelimien ja 

internetselaimien välinen tiedonsiirtoprotokolla 

IP Internet Protocol, internetin ydinprotokolla 

JTAG Joint Test Action Group, ohjelmiston ja laitteen testaukseen 

kehitetty portti, jota voi myös käyttää mikrokontrollerin 

ohjelmointiin 

LSB Least Significant Bit, vähiten merkitsevä bitti 

MSB Most Significant Bit, eniten merkitsevä bitti 

PHP PHP: Hypertext Preprocessor, ohjelmointikieli 

PIN Personal Identification Number, tunnusluku 

TCP Transmission Control Protocol, tietoliikenneprotokolla 

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter, asynkroninen 

lähetinvastaanotin 

UDRE UART Data Register Empty, UART:n lähetyksessä 

käytettävän keskeytysohjelman nimi (UDRE-lippu kertoo, 

onko lähetyksen puskurimuisti tyhjä) 

URL Uniform Resource Locator, internetsivun osoite 

XOR Exclusive or, ehdoton tai 

WLAN Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko 



6 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa laite, jota pystyisi helposti hallitsemaan 

kodin ulkopuolelta riippumatta käytössä olevista laitteista tai käyttöjärjestelmistä. 

Laitteen ja käyttöjärjestelmän riippumattomuus rajaa  useita toteutustapoja pois, jolloin 

järkeväksi ratkaisuksi jäi internetsivun luominen. Internetsivuja pääsee selaamaan 

useilla laitteilla, kuten matkapuhelimilla, tableteilla tai vaikkapa televisiolla, joten ne 

ovat helpoin tapa toteuttaa kaikille laitteille sopiva rajapinta etähallinnalle.  

 

Ohjattavaksi laitteeksi valittiin jatkojohto, mutta työn kannalta esimerkkilaitteen aihe ei 

ollut tärkeintä. Jatkojohto mahdollistaa useiden asetusten hallinnan, kuten esimerkiksi 

pistorasioiden tilan (päällä/pois), virran mittaamisen, sähkönkulutuksen tai ajastusten 

käyttämisen. Tähän työhön muutettaviksi asetuksiksi määriteltiin pistorasioiden tilan 

vaihtaminen (päälle/ajastus/pois), virtarajoitus ja ajastus. Virtarajoituksella tarkoitetaan 

rajaa, jonka ylittäminen kytkee pistorasian pois päältä. Laitteelle annettiin nimi 

ePistoke. 

 

Fyysisen laitteen lisäksi työssä toteutettiin internetsivu, jolla ePistoketta ohjattiin. Sivu 

toteutettiin PHP-kielellä, mikä on yleisesti käytössä oleva palvelinpuolen 

ohjelmointikieli internetsivuilla. Palvelinpuolen kielellä tarkoitetaan, että palvelin 

tulkitsee ohjelmakoodin ennen sen lähettämistä käyttäjälle. Tämän takia käyttäjä ei voi 

nähdä alkuperäistä koodia vaan ainoastaan käännetyn asiakaspuolen koodin, eli HTML-

koodin. PHP:n avulla voidaan luoda monimutkaisia sivustoja ja – kuten tässä 

tapauksessa – valmiita kirjastoja.  

 

Tässä opinnäytetyössä kerrotaan ePistokkeen suunnitteluvaiheet ja toimintaperiaate. 

Suunniteltaviin kokonaisuuksiin kuuluivat esimerkiksi laitteen kytkentä, oman 

protokollan rakenne ja mikrokontrollerin ohjelma. Lisäksi työssä esitellään laitteen 

hallintaan suunniteltu internetsivu.  
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2 VAATIMUKSET 

 

 

2.1 Laite 

 

Aiheen valikoiduttua hallittavaksi jatkojohdoksi täytyi suunnitelmissa ottaa huomioon 

myös laitteen ulkoisia asioita, kuten sulakkeen koko. Yleisimmät sulakekoot ovat 10 A 

ja 16 A (edu.fi). Tämä tarkoittaa, että myös laitteen olisi hyvä kestää vähintään 10 A. 

Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että täysi kuormitus voi kohdistua vain yhteen 

pistorasiaan, joten jokaisen pistorasian tulisi kestää 10 A. Tämä tarkoittaa, että jokaisen 

pistorasian kytkennässä käytettävän releen ja johtimen täytyy kestää vaadittu virta, 

mielellään jopa enemmän. Käytettävä jatkojohto on mitoitettu 16 A kuormalle. 

Käytettävien johtimien paksuudeksi valittiin 2,5 mm2, jota käytetään myös jatkojohdon 

johtimissa. Näin paksua johdinta käytetään maksimissaan 19–35 A:n virroilla riippuen 

johtimien asennustavasta, ympäristön lämpötilasta ja eristeen materiaalista (Virtuaali 

ammattikorkeakoulu 2007, A52-2–A52-3). 

 

Virtarajoitus vaati jokaisen pistorasian virran mittaamisen. Työhön valittiin virta-

anturiksi LEM LTS 15-NP, joka pystyy mittaamaan niin tasa kuin myös vaihtovirtaa, 

tarvitsee vain yksipuolisen 5 V käyttöjännitteen ja kestää 15 A jatkuvaa virtaa (LEM b, 

1). Anturin toiminta perustuu Hall-ilmiöön, jossa virta muuttaa magneettivuon tiheyttä 

(LEM a; Infineon 2009, 6). Virta-anturin ulostulojännite kuvaa mitattavaa virtaa.  

 

Vaikka laitetta hallittaisiin pelkästään internetin kautta, täytyy laitteen yhteysasetuksia 

päästä muokkaamaan. Tätä varten jatkojohtoon lisättiin painike. Painike mahdollistaa 

myös pakkotilaan siirtymisen. Pakkotilalla tarkoitetaan laitteen pistorasioiden 

kytkemistä pakotetusti päälle tai pois riippumatta laitteen asetuksista. Pakkotilaa 

tarvitaan, kun internet-yhteys on katkennut ja pistorasia täytyisi saada päälle. 

 

Laitteessa käytetyt komponentit, kuten mikrokontrolleri, rele tai virta-anturi tarvitsevat 

käyttöjännitteekseen tasajännitettä. Tämän takia laitteeseen tarvittiin tasajännitelähde. 

ePistokkeeseen valittiin valmis ulkoinen tasajännitelähde, mikä mahdollisti sen 

jättämisen koteloinnin ulkopuolelle. Samalla myös piirilevyn koko pieneni. 

Tasajännitelähteeksi valittiin hinnan ja lähtöjännitteen perusteella 12 V 36 W 

verkkolaite, joka on tarkoitettu LED-valolistoille. 
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2.2 Internet 

 

Jotta laitetta voitaisiin hallita internetin kautta, täytyy laitteen päästä internetiin. Siksi 

laitteessa täytyy olla jonkinlainen internet-moduli. Internet-moduleita on langallisena ja 

langattomana sekä ilman ethernet-pakettien käsittelyä tai projekteihin valmiiksi 

liitettäviä versioita. Jatkojohtomallisessa esimerkkilaitteessa järkevin ratkaisu on 

käyttää langatonta modulia, joka mahdollistaa laitteen käyttämisen eri huoneissa 

vaivattomasti. 

 

Roving Networks RN-131 on WLAN-moduli, joka sisältää valmiin TCP/IP-

protokollapinon. Koska moduli sisältää valmiita protokollia, voi sitä käyttää projektissa 

ilman internet-rakenteen tuntemusta. RN-131 tukee DHCP-, UDP-, DNS-, ARP-, 

ICMP- ja TCP-protokollia ja lisäksi sisältää HTTP- ja FTP-asiakassovellukset. Moduli 

on suunniteltu toimimaan myös itsenäisesti ja lähettämään tietoa moduliin liitetyistä 

antureista internetiin. Moduli liitetään mikrokontrolleriin UART:n avulla, jolloin 

moduli mahdollistaa jopa 1 Mbit/s siirtonopeuden. Langattoman yhteyden puolelta 

moduli tukee WEP-128-, WPA-PSK- ja WPA2-PSK-suojauksia, mikä mahdollistaa 

langattoman yhteyden lähestulkoon mihin tahansa tukiasemaan. 

 

RN-131 WLAN-moduli vähentää mikrokontrollerin ohjelmointityötä sen tarjotessa 

OSI-mallista verkko- (Network), kuljetus- (Transport) ja istuntokerrokset (Session). 

Lisäksi osa sen sovelluksista toimii myös sovelluskerroksella (Application), kuten 

esimerkiksi DHCP tai DNS. Oleellisinta kuitenkin on, että moduli muodostaa yhteyden 

tukiasemaan, jonka jälkeen verkossa olevat laitteet pystyvät ottamaan yhteyttä moduliin. 

Esimerkiksi internetselaimen ollessa yhteydessä moduliin moduli itse huolehtii 

yhteyden ylläpidosta, tiedon välittämisestä ja kapseloinnista sekä sen purkamisesta, 

minkä jälkeen mikrokontrolleri vastaanottaa pelkän internetselaimen lähettämän viestin. 

Lähetys onnistuu yhtä helposti, sillä mikrokontrollerin tarvitsee vain lähettää modulille 

merkkejä, jotka moduli välittää eteenpäin. 
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KUVA 1. OSI-malli (Edwards & Bramante 2009, 46) 
 

WLAN-modulin hoitaessa yhteyden ja tiedonsiirron jää mikrokontrollerin tehtäväksi 

vastata sovelluskerroksesta. Laitteen hallinnassa tärkeintä on pystyä lukemaan ja 

vaihtamaan laitteen asetuksia. Kaikki tämä tapahtuu sovelluskerroksessa. ePistokkeen 

asetusten hakemista ja vaihtamista varten kehitettiin oma protokolla (kappale 4). Oman 

protokollan kehittäminen on lähestulkoon välttämätöntä laitteen ohjaamista varten, sillä 

jokaisella laitteella on omat asetuksensa ja täten myös omat vaatimuksensa protokollan 

suhteen. Protokollan määrittelyn ei kuitenkaan tarvitse olla monimutkainen, vaan riittää, 

että tietty merkki tarkoittaa tiettyä asiaa asetuksissa. 

 

Oman protokollan lisäksi mikrokontrolleriin haluttiin lisätä tuki HTTP-protokollalle, 

mikä mahdollistaa laitteen toimimisen HTTP-palvelimena. Tällöin ei tarvita erillistä 

sovellusta tai internetsivua asetusten näyttämiseksi, vaan riittää, että käyttäjä ottaa 

internetselaimella yhteyden itse laitteeseen. HTTP-protokollan tuki kykenee vain 

näyttämään asetukset, joten itse kehitettyä protokollaa tarvitaan asetusten vaihtamiseen. 

 

Oman protokollan etuna on sen tarjoama suoja ulkopuolisilta. Jos ei tiedä protokollaa, ei 

voi myöskään vaihtaa asetuksia. Lisäksi web-palvelimelle jokainen käyttäjä voi itse 

tehdä tarvittavat salaukset ja suojaukset, mikä ei olisi yhtä helppoa mikrokontrollerilla. 

Haittapuolena voidaan pitää tarvetta web-palvelimelle. Toisaalta työn tarkoituksena on 

pystyä ohjaamaan laitetta kodin ulkopuolelta internetin kautta, jolloin yleensä 

internetselaimen käyttämä portti ohjataan reitittimeltä palvelimelle eikä suoraan 

laitteelle. Suora ohjaus ei myöskään toimi, jos on useita laitteita, vaan tällöin myös 

tarvitaan palvelinta. Juuri tätä varten oma protokolla kehitettiin. 

 

 



10 

 

2.3 SFS-EN 60950-1 -standardi 

 

Standardi SFS-EN 60950-1 koskee kaikkia pienjännitelaitteita, joiden mitoitusjännite ei 

ylitä 600 volttia. Standardi määrittelee laitteille turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten 

eristysvälit, koteloinnin ja niin edelleen. Oleellisin määritys laitteen kannalta on 

vaihtojännitteen ja tasajännitteen välinen eristys. Standardin mukaan ensiön ja toision 

välisen ilmavälin tulee olla vähintään 4 mm (SFS-EN 60950-1, 82). Pintavälillä 

etäisyydeksi saadaan kaksinkertaistamalla taulukon arvo 3,2 mm, jolloin saadaan 

pintaväliksi 6,4 mm (SFS-EN 60950-1, 88). Käyttämällä virta-anturin kohdalla 5 mm 

ilmaväliä ja muualla 8 mm pintaväliä voidaan luottaa eristyksen olevan riittävä, jolloin 

käyttäjällä ei ole vaaraa saada sähköiskua vikatilanteessa. Eristysväli on tärkeä, koska 

laite sisältää painikkeen.  
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3 KYTKENTÄ 

 

 

3.1 Mikrokontrolleri 

 

Mikrokontrolleri ohjaa laitteen toimintoja. Mikrokontrollerilta vaadittiin UART:ia, AD-

muunninta ja muutamaa ohjattavaa ulostuloa. Mikrokontrolleriksi valittiin Atmelin 

AVR ATmega32, koska kyseinen mikrokontrolleri löytyi valmiiksi varastosta. Kuten 

kuvasta 2 huomataan, jäi mikrokontrollerista useita pinnejä vapaaksi, mikä mahdollisti 

esimerkiksi ledien kytkennän omiin ulostuloihinsa. Näin ollen ledejä voidaan ohjata 

vapaasti ja antaa käyttäjälle tietoa pistorasioiden tiloista ja laitteen käytöstä. 

 

 
KUVA 2. Mikrokontrollerin kytkentä 
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Mikrokontrolleriin on liitetty painike alasvetovastuksella. Vastuksen yli muodostuu 

käyttöjännitteen suuruinen jännite maatasoon nähden painettaessa painiketta, jolloin 

kontrollerin sisääntulo on käyttöjännitteen tasolla – looginen ykkönen. Kun painiketta ei 

paineta, ei vastuksen yli ole jännitettä, jolloin sisääntulossa on looginen nolla. 

 

Mikrokontrolleriin on lisätty MAX803-mallinen jännitteen tarkkailija, joka kytkee 

mikrokontrollerin resetin päälle jännitteen laskiessa liian alas. Tämän tarkoitus on estää 

mikrokontrolleria toimimasta väärin jännitteen laskiessa rajatasolle. Lisäksi 

kontrolleriin on kytketty JTAG-portti laitteen jatkokehittämistä ja vianetsintää varten.  

 

 

3.2 WLAN-moduli 

 

Kuvasta 2 nähdään, että mikrokontrolleriin on liitetty WLAN-moduli, jonka tehtävänä 

on luoda langaton internetyhteys tukiasemaan. Langaton yhteys helpottaa laitteen 

siirtämistä paikasta toiseen. Langattomaksi moduliksi valittiin juuri WLAN-moduli, 

koska langattomat tukiasemat ovat yleisiä kotikäytössä. Monilla on siis valmis langaton 

verkkoympäristö omassa kodissaan. 

 

WLAN-modulina laitteessa toimii Roving Networksin RN-131C. Moduli sisältää 

valmiiksi TCP/IP-protokollapinon, mikä helpottaa mikrokontrollerin työtä. Moduli itse 

purkaa kaikki vastaanotetut paketit, jolloin pelkkä tieto-osuus TCP-kehyksestä välittyy 

mikrokontrollerille UART:n kautta. Myös lähettämisessä moduli huolehtii tiedon 

kapseloinnista TCP-kehykseen. 

 

Modulista on UART:n lisäksi kytketty RESET_L, FORCE_WAKE ja GPIO9. GPIO9 

(General Purpose Input Output) ohjaa modulin ad hoc -tilaa ja modulin tehdasasetusten 

palauttamista (Roving Networks 2012, 13). Ad hoc -tilassa moduli asettaa IP-

osoitteekseen 169.254.1.1 ja kytkeytyy tukiasematilaan, jolloin tietokone voi ottaa 

moduliin suoraan yhteyttä (Roving Networks 2012, 13). Ad hoc -tilan tarkoitus on 

saada yhteys moduliin ja päästä muuttamaan sen asetuksia silloin, kun se on tarpeen. 

RESET_L ohjaa WLAN-modulin resettiä ja FORCE_WAKE herättää modulin 

lepotilasta. 
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WLAN-modulissa DMA-TX on kytketty 100 kΩ vastuksella maihin ja kaikki 

käyttämättömät GPIO-pinnit jätetty kelluvaan tilaan. Kytkentä mahdollistaa WLAN-

modulin vähäisen (4 µA) virrankulutuksen lepotilassa. Datalehdessä mainitaan myös, 

että käytettäessä 3,3 V käyttöjännitettä tulee pinnit VDD-BATT ja VDD-IN kytkeä 

käyttöjännitteeseen, 3.3V REG-IN -pinni maahan ja 3.3V REG-OUT -pinni jättää 

kytkemättä. Jos käyttöjännitteenä käytettäisiin paristoja (3,0 V), kytkettäisiin 

käyttöjännite moduliin eri tavalla. (Roving Networks 2012, 12–13.) 

 

 

3.3 Rele ja virta-anturi 

 

Pistorasioiden kytkeytymistä päälle ja pois ohjataan releillä. Koska valittu rele tarvitsee 

12 V jännitteen kytkeytymiseen, täytyy mikrokontrollerin ulostuloa vahvistaa 

transistorikytkennällä. Mikrokontrollerin ohjauspinni (PA1 kuvassa 3) tulee transistorin 

kannalle, joka ohjaa transistorin tilaa. Täten ohjauspinnin ollessa jännitteellinen on rele 

kytkeytyneenä päälle. Vastuksen R1 tarkoitus on mitoittaa transistorin kannalle tuleva 

virta, joka kuvan 3 tapauksessa on (3,3 V – 0,7 V) / 330 Ω = 8 mA. Kytkennässä voisi 

käyttää myös suurempaa vastusta, sillä transistori menee saturaatioon (täysin johtavaan 

tilaan) pienemmälläkin kantavirralla. Samalla myös virran kulutus pienenisi. 

 

Transistoria valittaessa tulee varmistaa, että se kestää releen tarvitseman virran. 

Datalehden mukaan valitun releen Multicomp MCHRM3H-DC12V-A:n resistanssi on 

576 Ω (Multicomp 2011, 2), josta saadaan suurimmaksi transistorin kollektorivirraksi 

12 V / 576 Ω = 21 mA. Kollektorivirran lisäksi kytkentä- ja katkaisuhetki aiheuttavat 

lisävaatimuksia transistorin valinnalle. Kytkeytymisen hetkellä voidaan ajatella 

jännitteen jakautuvan tasan releen ja transistorin yli, jolloin transistorin tehoksi saadaan 

(6 V)2 / 576 Ω = 63 mW. Katkaisuhetkellä transistori joutuu kestämään koko kelan 

tehon, sillä kelan induktanssi vastustaa virran muutosta, jolloin transistorin sulkeuduttua 

kollektorivirta pysyy hetken ennallaan. Valittu transistori Fairchild BCV71 kestää 500 

mA ja 350 mW (Fairchild 2004, 1). Myös heikompi transistori riittäisi, sillä transistorin 

tarvitsisi kestää tehoa vain muutamia kymmeniä mikrosekunteja, jonka aikana 

transistori ei ehtisi tuhoutua (olettaen ettei transistorin tilaa vaihdettaisi liian tiheään). 
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KUVA 3. Rele ja virta-anturi 
 

Releen rinnalle tarvittiin myös diodi, joka estää transistorin rikkoutumisen virran 

katkaisuhetkellä. 1N4148-diodi soveltuu hyvin suojadiodiksi. Diodi kestää datalehden 

mukaan 300 mA jatkuvaa virtaa ja 2 A yhden mikrosekunnin ajan (Vishay 2012, 1).  

 

Releen kytkeytyessä päälle vaihtojännite kulkee virta-anturin läpi pistorasialle. Koska 

valittu rele kestää 10 A virran, tulee myös anturin kestää sama virta. Virta-anturiksi 

valittiin LEM LTS 15-NP, joka pystyy mittaamaan tasavirtaa ja vaihtovirtaa 200 

kHz:iin asti (LEM b, 1). Virta-anturi kestää 15 A tehollista virtaa ja pystyy mittaamaan 

virtaa ±48 A alueelta (LEM b, 1). Virta-anturin ulostuloon laitettiin vastusjako ja 3 V:n 

zener-diodi, koska anturin ulostulo on 0,5–4,5 V (LEM b, 3) ja mikrokontrolleri kestää 

vain 3,3 V. Vastusjako pienentää jännitettä ja täten myös muuttaa anturin alkuperäistä 

ulostuloa. Liitteessä 1 on esitelty vastusjaon aiheuttama muutos virta-anturin ulostuloon, 

ja liitteessä 2 vastusjaon aiheuttama muutos koko järjestelmän mittausherkkyyteen. 

 

 

3.4 Käyttöjännite 

 

Piirikortti käyttää kolmea eri jännitetasoa: 12 V, 5 V ja 3,3 V. Koska rele on ainoa laite, 

joka tarvitsee 12 V käyttöjännitteen, riittää jännitelähteen oma tarkkuus 

käyttöjännitteeksi. Sen sijaan 5 V ja 3,3 V ovat säädetty lineaarisella LDO-

regulaattorilla (Low Dropout). Regulaattoreiden datalehdissä ilmoitetaan vaadittu 

suodinkondensaattoreiden ESR-arvo (Equivalent Series Resistance). ESR-arvo kertoo, 

kuinka suuri resistanssi kondensaattorissa on. Lisäksi datalehdissä suositellaan 
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suodinkondensaattoreiksi tantaalikondensaattoreita, koska niiden käyttölämpötila-alue 

on laaja ja ne kestävät hyvin ikääntymistä (massmind.org). Tantaalikondensaattorit ovat 

kuitenkin kalliita verrattuna esimerkiksi elektrolyyttikondensaattoreihin. Laitteen 

ollessa protomalli voidaan suodinkondensaattoreina käyttää huoletta 

elektrolyyttikondensaattoreita. Lopullisessa tuotteessa tulisi kuitenkin pohtia 

vaikuttaako valittujen kondensaattoreiden ominaisuudet koko laitteen käyttöikään. 

Valittujen regulaattoreiden datalehtien mukaan suodinkondensaattoreiden ESR-arvo 

tulisi olla väliltä 0,3–22 Ω. 

 

 
KUVA 4. Käyttöjännite 
 

Regulaattoreiden suojaksi on asetettu 15 V:n 1N4744A-zener-diodi. Zener-diodin 

tarkoitus on leikata jännitelähteen kytkeytymisestä ja sammuttamisesta aiheutuvat 

jännitepiikit. Zener-diodin lisäksi jännitepiikkejä vaimentaa suurikapasitanssinen 

kondensaattori, joka samalla pyrkii pitämään jännitteen tasaisena virtapiikkien aikana. 

Kuvassa 4 C6- ja C10-kondensaattorit pyrkivät myös pitämään jännitteen tasaisena. 

 

 

3.5 Jatkojohto 

 

Jatkopistorasian pitkistä johdinrimoista toinen sahattiin tukien kohdalta poikki ja päät 

eristettiin toisistansa. Lisäksi johdinriman osat sidottiin kuoreen kiinni, jotta ne 

pysyisivät paikallaan pistorasiaa käytettäessä. Kaksi muovista poikittaistukea pitävät 

ehjän johdinriman paikallaan. 
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KUVA 5. Jatkojohdon muokkaaminen 
 

Katkaistuihin johdinriman osiin juotettiin 2,5 mm2 johdot, jotka yhdistettiin piirilevylle. 

Piirilevyllä olevat releet ohjaavat pistorasioita päälle ja pois. Jatkojohtoon lisättiin myös 

kaksi lediä, jotka kertovat pistorasioiden tilan. Kun ledi palaa, on pistorasia päällä. 

Kuvassa 6 johdot on yhdistetty piirilevylle. Piirilevyn oikeassa reunassa, jatkojohdon 

pistorasioiden vieressä, mustat komponentit ovat releitä ja siniset virta-antureita. 

 

 
KUVA 6. Jatkojohto yhdistettynä piirilevyyn 
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4 EPISTOKE-PROTOKOLLA 

 

 

4.1 Rakenne 

 

ePistokkeen käyttämä protokolla on suunniteltu yksinkertaiseksi ja mahdollisimman 

lyhyeksi. Protokolla koostuu aloitusmerkistä, dataosuuden koosta, toiminnosta ja 

pistorasian numerosta, varsinaisesta datasta ja tarkisteesta (kuva 7). Aloitusmerkin 

tarkoituksena on helpottaa vastaanotetun paketin havaitsemista vastaanottimessa, sillä 

vastaanottimelle voi lähettää myös virheellistä tietoa. Lisäksi aloitusmerkki määrää 

paketin tarkoituksen: '!' vastaa käskyä, kun taas '#' vastaa laitteiden etsintää. Koko 

kertoo ainoastaan dataosuuden pituuden, mutta paketin muiden osioiden ollessa 

kiinteäpituisia, voidaan paketin kokonaistavumäärä laskea. 

 

Toiminto ja pistorasia -osio on yhden tavun mittainen, ja siinä merkitsevin bitti vastaa 

toimintoa (kuva 8). Toiminnossa nolla tarkoittaa tiedon hakemista ja yksi asetuksen 

vaihtamista. Loput seitsemän bittiä on tarkoitettu pistorasian numeron määrittämiseen. 

Seitsemän bittiä mahdollistaa 127 eri pistorasiaa laitteessa. Dataosuudessa välitetään 

varsinainen tieto. 

 

Tarkiste on virheen havaitsemista varten. Tarkiste on kooltaan tavun mittainen ja se 

lasketaan xor-operaatiolla toiminnosta, pistorasiasta ja datasta. Vaikka 

tiedonvälityksessä TCP-protokollaan kuuluu virheenkorjaus ja tarkiste, on oman 

protokollan tarkisteen tarkoituksena varmistaa laitteiden sisäisten tiedonsiirtojen 

virheettömyys. 

 

 
KUVA 7. Protokollan rakenne 
 

 
KUVA 8. Toiminnon ja pistorasian numeron bitit 
 

1 1 1 tavua

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia TarkisteData

1 0..255

Toiminto: 0 = hae; 1 = aseta

3 2 1 0

Pistorasian numero

40 b 7 6 5
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4.2 Tietotyypit 

 

Protokollassa varsinainen tieto välitetään dataosuudessa. Laitteelta voi hakea tietoa 

ainoastaan pistorasioiden tilasta, virtarajoituksista, ajastuksista ja laitteen nimestä. 

Vastaavasti laitteen asetuksista pystyy vaihtamaan pistorasioiden tilaa, virtarajoituksia 

ja ajastuksia. Nimeä ei pysty vaihtamaan, vaan se tulee WLAN-modulilta, jolloin 

nimeksi määräytyy tukiasemalle näkyvä nimi. Laitteelle voidaan asettaa myös 

päivämäärä ja kellonaika minuutin tarkkuudella.  

 

Asetuksia haettaessa dataosuudessa välitetään ainoastaan haettavan tiedon tunnus 

(taulukko 1). Asetuksia vaihdettaessa tietotyypin tunnuksen jälkeen annetaan uusi arvo. 

Annettavien arvojen muoto ja pituus vaihtelevat tyypittäin. Esimerkiksi pistorasian 

tilatietoon riittää yksi tavu, kun taas virtarajoitus on kaksitavuinen luku. Liitteessä 3 on 

esitelty pakettien rakenne erikseen jokaisella tietotyypillä. 

 

TAULUKKO 1. Tietotyyppien tunnukset 
 

Tunnus Selitys 
'L' Virtarajoitus 
'N' Laitteen nimi 
'S' Pistorasian tila 
'T' Pistorasian ajastus 
'U' Päivämäärän ja ajan päivittäminen 

 

Monimutkaisin tietotyypeistä on ajastus. Koska tiedonsiirto haluttiin tehdä 

mahdollisimman tiiviiksi, lähetetään ajastus bittikohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että 

jokainen bitti vastaa yhtä aikaväliä. Ajastuksen aikavälin ollessa kymmenen minuuttia 

tarkoittaa se päivälle yhteensä 144:ää eri aikaväliä. Kun aikavälit asetetaan  

bittikohtaisesti, saadaan päivän pituudeksi 18 tavua, mistä seuraa koko ajastuksen 

pituudeksi 7 * 18 = 126 tavua. Laite lähettää koko viikkoajastuksen yhdellä kerralla, 

josta vastaanottava laite selvittää, onko ajastus päällä kyseisenä ajanhetkenä vai ei. 
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KUVA 9. Bittikohtainen ajastus. Kuvassa eniten merkitsevä tavu koko 18 tavun 
mittaisesta ajastuksesta. 
 

Ajastusta muutettaessa ei kuitenkaan lähetetä koko viikkoajastusta kerralla, vaan 

ainoastaan muutettavan päivän ajankohta ja uusi arvo. Tällöin tieto lähetetään kahdessa 

tavussa, joista ensimmäisessä määritellään uusi arvo ja päivämäärä (kuva 10), ja 

toisessa tavussa alkion numero. Alkion numero tarkoittaa ajastuksen aikavälin 

järjestysnumeroa vähennettynä yhdellä. Ensimmäisen aikavälin (klo 00:00) 

alkionumero on 0 ja vastaavasti viimeisen aikavälin (klo 23:50) alkionumero on 143. 

 

 
KUVA 10. Ajastuksen uusi arvo ja päivä 
 

 

4.3 Salaus 

 

Kaikki käskymuotoiset paketit on salattu PIN-koodilla. PIN-koodin tarkoituksena on 

estää ulkopuolisten pääsy vaihtamaan laitteen asetuksia. PIN-koodia ei kuitenkaan voi 

välittää suoraan paketin yhteydessä, koska sen saisi selville tarkkailemalla lähiverkossa 

siirrettäviä paketteja. Tämän vuoksi koodia käytetään salauksen avaimena. Väärä PIN-

koodi aiheuttaa virheellisesti käännetyn paketin, jonka tarkisteen ei pitäisi täsmätä 

tiedon kanssa. On kuitenkin mahdollista, että sopivasti virheellinen PIN-koodi ja väärä 

tarkiste aiheuttavat laitteen asetusten muuttumisen. 

 

Salauksessa käytetään ehdoton-tai- eli xor-salausta, joka vastaa Vernam-salausta. 

Vernam-salauksessa avaimen tulisi olla vähintään yhtä pitkä kuin salattava viesti 

(Ryabko & Fionov 2005, 119), jotta salaukseen ei muodostuisi jaksoja ja olisi siten 

vaikeampi murtaa. Tavoitteena ei kuitenkaan ole murtamaton salaus, joten avaimena 

00:50

00:40

00:30

00:20

01:10

01:00

00:10

00:00

3 2 1 00 b 7 6 5 4

Arvo: 0 = ei ajastusta; 1 = ajastettu

Päivä: 1 = MA; ...; 7 = SU

3 2 1 00 b 7 6 5 4
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käytetään neljätavuista koodia eli PIN-koodia. Viestin salaus aloitetaan kolmannesta 

tavusta (toiminto ja pistorasia). Salaus muodostetaan alkuperäisen viestin ja PIN-koodin 

xor-operaatiolla. Alkuperäisen viestin edetessä käytetään aina PIN-koodin seuraavaa 

tavua. PIN-koodin loppuessa toistetaan PIN-koodi uudestaan. Toisin sanoen, kun 

salataan kymmenmerkkistä viestiä PIN-koodilla ”1234”, käytetään salauksessa 

avaimena ”1234123412”. Salaus puretaan toistamalla vastaava operaatio kuin 

salaamisessa (todistus kuvassa 12). 

 

 
KUVA 11. Paketin salaaminen ja purkaminen. PIN-koodina ”1234”. 
  

 
KUVA 12. Todistus: viesti on salattavissa ja purettavissa samalla avaimella xor-
salauksessa. 

Aloitus Koko

Toiminto 
ja 

pistorasia Tarkiste

Salaamaton paketti 0x21 0x04 0x81 0x55 0x01 0x00 0x3B 0xEE

XOR 0x31 0x32 0x33 0x34 0x31 0x32

Salattu paketti 0x21 0x04 0xB0 0x67 0x32 0x34 0x0A 0xDC

XOR 0x31 0x32 0x33 0x34 0x31 0x32

Salaus  purettu 0x21 0x04 0x81 0x55 0x01 0x00 0x3B 0xEE

Aloitus Koko Toiminto 
ja 

pistorasia

TarkisteData

Data
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5 MIKROKONTROLLERIN OHJELMA 

 

 

5.1 Pakettien hallinta 

 

5.1.1 UART 

 

WLAN-modulin vastaanottamat paketit välitetään mikrokontrollerille UART:n kautta. 

Koska sekä oma protokolla että HTTP-protokolla alkavat aina tietyllä merkillä, 

aloitetaan merkkien tallentaminen rengaspuskurimuistiin vasta aloitusmerkin jälkeen – 

ePistoke-protokollassa merkin '!' (EPISTOKE_TYPE_COMMAND) tai '#' 

(EPISTOKE_TYPE_SEARCH) ja HTTP-protokollassa merkin 'G' jälkeen. Riippuen 

protokollasta merkkejä tallennetaan joko tietyn pituuden verran tai kunnes havaitaan 

viestissä tietty loppu. Merkkien vastaanottaminen käynnistää USART_RXC_vect-

keskeytysohjelman. 

 
ISR(USART_RXC_vect) { 
    // Activate clear counter 
    UART_clear_counter = UART_CLEAR_COUNTER; 
 
    // Load character 
    UART_tmp = UDR; 
     
    // Communicate with WLAN module 
    if(UART_receiving_packet < 0) { 
        UART_save_to_buffer(&UART_RX, UART_tmp); 
        UART_RX_ready = 3; 
    } 
    // Received packet 
    else { 
        // Find '!' or '#' mark - Start of the packet in ePistoke-protocol 
        if((UART_tmp == EPISTOKE_TYPE_COMMAND || UART_tmp == EPISTOKE_TYPE_SEARCH) && 
UART_byte_counter == 0 && UART_receiving_packet == 0) { 
            UART_receiving_packet = 1; 
        } 
        else if(UART_tmp == 'G' && UART_byte_counter == 0 && UART_receiving_packet == 0) 
{ 
            UART_receiving_packet = 2; 
        } 
         
        // ePistoke-protocol 
        if(UART_receiving_packet == 1) { 
            // Packet size 
            if(UART_byte_counter == 1) { 
                UART_packet_size = UART_tmp; 
            } 
 
                  
       UART_save_to_buffer(&UART_RX, UART_tmp); 
         
            // Packet fully received 
            if(UART_byte_counter == (UART_packet_size + 3)) { 
                UART_RX_ready = 1; 
                UART_receiving_packet = 0; 
                UART_packet_size = 0; 
                UART_byte_counter = 0; 
                UART_clear_counter = 0; 
            } 
            else { 
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                UART_byte_counter++;    
            } 
        } 
        // HTTP-protocol 
        else if(UART_receiving_packet == 2) {             
            // 'GET ' -fully received 
            if(UART_byte_counter > 3) { 
                UART_save_to_buffer(&UART_RX, UART_tmp); 
                 
                // Packet received? 
                if(UART_tmp == ' ' && UART_packet_size == 0) { 
                    UART_packet_size++; 
                } 
                else if(UART_tmp == 'H' && UART_packet_size == 1) { 
                    UART_packet_size++; 
                } 
                else if(UART_tmp == 'T' && (UART_packet_size == 2 || UART_packet_size == 
3)) { 
                    UART_packet_size++; 
                } 
                else if(UART_tmp == 'P' && UART_packet_size == 4) { 
                    UART_packet_size++; 
                } 
                // ' HTTP/' -fully received => Packet received 
                else if(UART_tmp == '/' && UART_packet_size == 5) { 
                    UART_RX_ready = 2; 
                    UART_byte_counter = 0xFFFF; 
                    UART_packet_size = 0; 
                    UART_receiving_packet = 0; 
                    UART_clear_counter = 0; 
                } 
                // False alarm 
                else { 
                    UART_packet_size = 0; 
                } 
            } 
            else { 
                // Receive G 
                if(UART_tmp == 'G' && UART_byte_counter == 0) { 
                    // Do nothing 
                } 
                // Receive E 
                else if(UART_tmp == 'E' && UART_byte_counter == 1) { 
                    // Do nothing 
                } 
                // Receive T 
                else if(UART_tmp == 'T' && UART_byte_counter == 2) { 
                    // Do nothing 
                } 
                // Receive ' ' 
                else if(UART_tmp == ' ' && UART_byte_counter == 3) { 
                    // Do nothing 
                } 
                // False alarm 
                else { 
                    UART_byte_counter = 0; 
                    UART_receiving_packet = 0; 
                } 
            }             
             
            UART_byte_counter++; 
        }         
    }         
 
    UART_tmp = 0; 
} 
 

UART:n vastaanottokeskeytysohjelmassa ensimmäisenä komentona alustetaan UART:n 

vastaanottopuskurin tyhjentämisen laskuri, jonka laskiessa nollaan tyhjennetään 

puskurimuisti ja nollataan muuttujat. Näin vältetään virheellisen paketin laukaisema 

tiedonkeruu, joka pahimmassa tapauksessa sekoittaa ja jumittaa pakettien keräämisen. 
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Tyhjennyslaskuria tarkastellaan pääsilmukassa sekunnin välein, joten luku 2 antaa 

WLAN-modulille kaksi sekuntia aikaa välittää viesti. 

 

Seuraavaksi keskeystysohjelmassa tarkastellaan, onko tiedonsiirto mikrokontrollerin ja 

WLAN-modulin välistä kommunikaatiota vai aloittaako merkki tiedonkeruun. ePistoke-

protokollassa toinen merkki sisältää tiedon dataosuuden pituudesta, johon lisäämällä 

kiinteä luku 3 (paketin koko, toiminto ja pistorasian numero ja tarkiste) saadaan paketin 

koko pituus. Vastaanotettujen merkkien laskuria päivitetään vasta protokollan 

tarkistelun lopussa, joten ensimmäistä merkkiä ei tarvitse ottaa laskuihin mukaan. Kun 

kaikki merkit on saatu vastaanotettua, asetetaan muuttuja UART_RX_ready osoittamaan 

paketin valmistumista. 

 

HTTP-protokollassa merkki 'G' laukaisee tiedonkeruun, mutta tallentaminen 

rengaspuskurimuistiin aloitetaan vasta merkkijonon ”GET ” vastaanottamisen jälkeen. 

Merkkejä tallennetaan, kunnes ollaan vastaanotettu merkkijono ” HTTP/”. 

Internetselaimet lähettävät vielä ” HTTP/”-merkkijonon jälkeen tietoja, jotka eivät ole 

tarpeellisia pistorasioiden tilojen näyttämistä varten. Näin ollen ylimääräistä tietoa ei 

tallenneta muistiin. 

 

Tietojen lähettämistä varten käynnistetään UART:n UDRE-keskeytysohjelma. 

Keskeytysohjelma lähettää merkkejä, kunnes lähetysrengaspuskurimuisti on tyhjä. 

Merkkien loputtua keskeytysohjelma kytkee itsensä pois päältä. 

 
ISR(USART_UDRE_vect) { 
    UART_tmp = 0; 
 
    if(!UART_load_from_buffer(&UART_TX, &UART_tmp)) { 
        // Disable UART transmission 
        UCSRB &= ~(1<<UDRIE); 
    } 
    else { 
        UDR = UART_tmp; 
    } 
}  
 

 

5.1.2 ePistoke-protokolla 

 

Vastaanotetun paketin valmistuttua pakettia voidaan alkaa purkaa. Mikäli paketin 

aloitusmerkki on '#', on paketti salaamaton ja sen tarkoituksena on etsiä ePistoke-

laitteita. Jos paketin kaikki loput tavut ovat nollia, on paketti vastaanotettu oikein, 
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jolloin voidaan lähettää takaisin ePistoke-laitteen nimi. Aloitusmerkin ollessa '!' sisältää 

paketti käskyn.  

 

Käskylliset paketit ovat aina salattuja, ja niiden purkuun tarvitaan PIN-koodi. Laitteen 

PIN-koodi on kiinteästi ohjelmakoodattu, joten käyttäjä ei pysty vaihtamaan sitä tässä 

ohjelmaversiossa. Salaukseen kuuluvat ainoastaan osiot toiminto ja pistorasian numero, 

data ja tarkiste. Aloitusmerkki ja dataosuuden koko eivät voi kuulua salaukseen, sillä 

muuten ei tiedetä, onko paketissa salaus käytössä ja kuinka pitkä paketti on kyseessä. 

Salauksessa käytetään yksinkertaista xor-salausta (katso kappale 4.3). 

 
void EPISTOKE_encrypt_decrypt(uint8_t* address, uint16_t size) { 
    uint8_t j = 0; 
     
    for(uint16_t i = 0; i < size; i++) { 
        if(j == 4) { 
            j = 0; 
        } 
         
        *address ^= (uint8_t)EPISTOKE_PIN_CODE[j++]; 
        address++; 
    } 
} 

 

Kun paketin salaus on purettu, tarkistetaan viestin eheys vertaamalla viestin tavujen 

keskinäistä ehdoton-tai-tulosta tarkisteeseen. Jos tarkiste ei täsmää viestistä 

muodostettuun vastineeseen, hylätään paketti. Tarkisteen täsmätessä suoritetaan 

käyttäjän haluama toiminto: hae tai aseta. Hae-toiminnossa (GET) laite hakee 

EEPROM-muistista käyttäjän haluaman asetuksen ja lähettää sen käyttäjälle. 

 
// Decrypt packet 
EPISTOKE_encrypt_decrypt(&received_packet[2], (received_packet[1] + 2)); 
  
// Check XOR checksum 
if(EPISTOKE_xor(&received_packet[2], (received_packet[1] + 1)) == 
received_packet[(received_packet[1] + 3)]) { 
    uint8_t socket_number = (received_packet[2] & 0x7F); 
   
    // SET 
    if((received_packet[2] & 0x80) == 0x80) { 
        switch(received_packet[3]) { 
            // State 
            case 'S': 
                // Check that size is 2 ('S' and new state) 
                if(received_packet[1] == 2) { 
                    // Be sure that state is only 0 (= off), 1 (= scheduled) or 2 (= on) 
                    if(received_packet[4] < 3) { 
                        eeprom_write_byte(&EPISTOKE_sockets[(socket_number - 1)].state, 
received_packet[4]); 
        
                        if(EPISTOKE_force_mode == 0) { 
                            if(received_packet[4] == 2) { 
                                EPISTOKE_switch_socket_on(socket_number); 
                                EPISTOKE_switch_led_on(socket_number); 
                            } 
                            else if(received_packet[4] == 1) { 
                                EPISTOKE_check_schedule(socket_number); 
                            } 
                            else if(received_packet[4] == 0) { 
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                                EPISTOKE_switch_socket_off(socket_number); 
                                EPISTOKE_switch_led_off(socket_number); 
                            } 
                        }                                 
                    } 
                } 
            break; 
 
            // 
            // ... CODE REMOVED FROM THIS EXAMPLE ... 
            // 
 
        } 
    } 
    // GET 
    else { 
        uint8_t tmp[126]; 
  
        switch(received_packet[3]) { 
   
            //   
            // ... CODE REMOVED FROM THIS EXAMPLE ... 
            // 
 
            // Current limit 
            case 'L': 
                tmp[0] = (uint8_t)(eeprom_read_word(&EPISTOKE_sockets[(socket_number - 
1)].current_limit) >> 8); 
                tmp[1] = (uint8_t)(eeprom_read_word(&EPISTOKE_sockets[(socket_number - 
1)].current_limit)); 
                 
                EPISTOKE_send(tmp, 2, socket_number, EPISTOKE_TYPE_COMMAND); 
            break; 
    
            //  
            // ... CODE REMOVED FROM THIS EXAMPLE ... 
            // 
        } 
    } 
} 
 

Asetuksia vaihdettaessa on hyvä tarkistaa vielä arvojen oikeellisuus. Esimerkiksi 

pistorasian tila voi olla vain 0 (pois päältä), 1 (ajastettu) tai 2 (päällä). Asetukset 

tallennetaan muistiin riippumatta pakkotilasta, mutta varsinainen tila vaihdetaan vain 

sen ollessa sallittua.  

 

 

5.1.3 HTTP 

 

HTTP-protokollassa pyydettävä sivu kysytään ”GET ”- ja ” HTTP/1.1”-komentojen 

välissä. Pyydettävän sivun tulisi olla pelkkä kauttaviiva, eli pääsivu, sillä laite ei sisällä 

yhtään alisivua. Näin ollen ainoa hyväksyttävä komento on ”GET / HTTP/1.1”. HTTP-

versiolla ei ole väliä, sillä laite ei käytä HTTP:n tarjoamia lisäominaisuuksia. 

Internetselain lähettää oikean komennon, kun sivun osoitteeksi kirjoittaa pelkän 

ePistokkeen IP-osoitteen ja portin numeron (kuvassa 13 selaimelle annettu osoite oli 

192.168.1.3:2000). 
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KUVA 13. Mozilla Firefox -selaimen lähettämä pyyntö web-palvelimelle 
 

Vastaanottaessaan HTTP-paketin laite tarkistaa pyydettävän sivun. Mikäli sivu on 

kirjoitettu oikein ('/'), lähettää laite vastaukseksi HTTP-protokollaan kuuluvat header-

tiedot ja kahdella rivinvaihdolla erotettuna varsinaisen HTML-koodin. Header-tietoihin 

kuuluvat käytettävä HTTP-prokollaversio ja tieto pyynnön oikeellisuudesta sekä 

erityisen tärkeä HTML-koodin tavupituus. Internetselain odottaa merkkejä niin kauan, 

kunnes se on vastaanottanut header-tiedoissa ilmoitetun merkkimäärän. Merkkimäärän 

tullessa täyteen selain sulkee yhteyden. 

 

 
KUVA 14. ePistokkeen lähettämä vastaus HTTP-protokollan pyyntöön 
 
void EPISTOKE_http_data_handling() { 
    uint8_t received_packet[256]; 
    volatile uint8_t socket_state[EPISTOKE_SOCKET_COUNT][27]; 
    volatile uint8_t size = 0; 
     
    // Load packet from UART buffer 
    while(UART_load_from_buffer(&UART_RX, &received_packet[size++])); 
     
    // Remove ' HTTP/' from the end 
    size -= 7;        
         
    // Command is '/'  
    if(size == 1 && received_packet[0] == '/') { 
        // Add HTTP OK -message 
        for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(EPISTOKE_HTTP_200) - 1); i++) { 
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            UART_save_to_buffer(&UART_TX, EPISTOKE_HTTP_200[i]); 
        } 
         
        // Calculate message length 
        #if EPISTOKE_SOCKET_COUNT < 10 
            size = 54 + (EPISTOKE_SOCKET_COUNT * 27); 
        #elif EPISTOKE_SOCKET_COUNT < 100 
            size = 54 + (9 * 27) + ((EPISTOKE_SOCKET_COUNT - 9) * 28); 
        #else 
            size = 54 + (9 * 27) + (90 * 28) + ((EPISTOKE_SOCKET_COUNT - 99) * 29); 
        #endif 
         
        // The length of device name 
        for(uint8_t i = 0; i < sizeof(EPISTOKE_device_name); i++) { 
            if(EPISTOKE_device_name[i] == '\0') { 
                size += i; 
                break; 
            } 
        } 
         
        // The state of sockets 
        for(uint8_t i = 0; i < EPISTOKE_SOCKET_COUNT; i++) { 
            uint8_t socket_state_value = eeprom_read_byte(EPISTOKE_sockets[i].state); 
             
            // Socket is on 
            if(socket_state_value == 2) { 
                size += 21; 
                 
                for(uint8_t j = 0; j < sizeof(EPISTOKE_HTTP_STATE_ON); j++) { 
                    socket_state[i][j] = EPISTOKE_HTTP_STATE_ON[j]; 
                } 
            } 
            // Socket is scheduled 
            else if(socket_state_value == 1) { 
                size += 9; 
                 
                for(uint8_t j = 0; j < sizeof(EPISTOKE_HTTP_STATE_SCHEDULED); j++) { 
                    socket_state[i][j] = EPISTOKE_HTTP_STATE_SCHEDULED[j]; 
                } 
            } 
            else { 
                size += 26; 
                 
                for(uint8_t j = 0; j < sizeof(EPISTOKE_HTTP_STATE_OFF); j++) { 
                    socket_state[i][j] = EPISTOKE_HTTP_STATE_OFF[j]; 
                } 
            } 
        } 
         
        // Add message length to the buffer 
        if(size >= 1000) { 
            UART_save_to_buffer(&UART_TX, (size / 1000) + '0'); 
            size -= (size / 1000) * 1000; 
        } 
         
        if(size >= 100) { 
            UART_save_to_buffer(&UART_TX, (size / 100) + '0'); 
            size -= (size / 100) * 100; 
        }         
         
        if(size >= 10) {    
            UART_save_to_buffer(&UART_TX, (size / 10) + '0'); 
            size -= (size / 10) * 10; 
        }         
         
        UART_save_to_buffer(&UART_TX, size + '0'); 
         
        // Add 2x <CR><LF> to the buffer 
        UART_save_to_buffer(&UART_TX, '\r'); 
        UART_save_to_buffer(&UART_TX, '\n'); 
        UART_save_to_buffer(&UART_TX, '\r'); 
        UART_save_to_buffer(&UART_TX, '\n'); 
         
        // Start writing the website 
        // Head 
        for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(EPISTOKE_HTTP_PART_1) - 1); i++) { 
            UART_save_to_buffer(&UART_TX, EPISTOKE_HTTP_PART_1[i]); 
        } 
         
        for(uint8_t i = 0; i < sizeof(EPISTOKE_device_name); i++) { 
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            if(EPISTOKE_device_name[i] == '\0') { 
                break; 
            } 
            else { 
                UART_save_to_buffer(&UART_TX, EPISTOKE_device_name[i]); 
            }             
        } 
         
        for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(EPISTOKE_HTTP_PART_2) - 1); i++) { 
            UART_save_to_buffer(&UART_TX, EPISTOKE_HTTP_PART_2[i]); 
        } 
         
        // Body - Sockets 
        for(uint8_t socket = 0; socket < EPISTOKE_SOCKET_COUNT; socket++) { 
            for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(EPISTOKE_HTTP_SOCKET_PART_1) - 1); i++) { 
                UART_save_to_buffer(&UART_TX, EPISTOKE_HTTP_SOCKET_PART_1[i]); 
            } 
             
            // Socket number 
            uint8_t tmp_socket = socket + 1; 
             
            if(tmp_socket >= 100) { 
                UART_save_to_buffer(&UART_TX, (tmp_socket / 100) + '0'); 
                tmp_socket -= (tmp_socket / 100) * 100; 
            } 
             
            if(tmp_socket >= 10) { 
                UART_save_to_buffer(&UART_TX, (tmp_socket / 10) + '0'); 
                tmp_socket -= (tmp_socket / 10) * 10; 
            } 
             
            UART_save_to_buffer(&UART_TX, tmp_socket + '0'); 
             
            for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(EPISTOKE_HTTP_SOCKET_PART_2) - 1); i++) { 
                UART_save_to_buffer(&UART_TX, EPISTOKE_HTTP_SOCKET_PART_2[i]); 
            } 
             
            // Socket's state 
            for(uint8_t i = 0; i < sizeof(socket_state[socket]); i++) { 
                if(socket_state[socket][i] == '\0') { 
                    break; 
                } 
                else { 
                    UART_save_to_buffer(&UART_TX, socket_state[socket][i]); 
                }                 
            } 
             
            for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(EPISTOKE_HTTP_SOCKET_PART_3) - 1); i++) { 
                UART_save_to_buffer(&UART_TX, EPISTOKE_HTTP_SOCKET_PART_3[i]); 
            } 
        } 
         
        for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(EPISTOKE_HTTP_PART_3) - 1); i++) { 
            UART_save_to_buffer(&UART_TX, EPISTOKE_HTTP_PART_3[i]); 
        }            
         
        // Send website to the browser 
        UART_TX_enable(); 
    } 
    // Page not found (404) 
    else { 
        for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(EPISTOKE_HTTP_404) - 1); i++) { 
            UART_save_to_buffer(&UART_TX, EPISTOKE_HTTP_404[i]); 
        } 
         
        UART_TX_enable(); 
    } 
} 
 

HTML-koodi on pääasiassa tallennettuna osissa otsikkotiedostoon, josta tekstiä 

kopioidaan UART:n lähetyspuskurimuistiin. Kun koodi on saatu täysin siirretyksi 

puskurimuistiin, käynnistetään UART:n lähetys. Yritettäessä ladata laitteelle 

tuntematonta sivua laite lähettää viestin ”404 – Page Not Found”. 
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5.2 Virtarajoitus 

 

ePistokkeeseen valittu virta-anturi antaa ulostulona virtaan verrannollisen jännitteen. 

Anturin ulostulo on kytketty mikrokontrollerin AD-muuntimeen, jolla muutetaan 

analoginen signaali digitaaliseksi ja täten selvitetään virran suuruus. Virran laskeminen 

tapahtuu AD-muunnoksen keskeytysohjelmassa. 

 

Rakenne EPISTOKE_adc sisältää muuttujat uint16_t 

limit[EPISTOKE_SOCKET_COUNT] ja uint8_t socket, joihin on tallennettu 

pistorasioiden virtarajoitukset muunnettuna AD-muuntimen tuloksiksi ja mitattavan 

pistorasian järjestysnumero. Muuttuja EPISTOKE_force_mode kertoo ainoastaan, onko 

pakkotila asetettu päälle, jolloin virtarajoitukset eivät ole käytössä. 

 
ISR(ADC_vect) { 
    // Disable ADC 
    ADCSRA &= ~(1 << ADSC); 
     
    // Save result to temp variable 
    EPISTOKE_ADC_temp = ADC; 
     
    // Change Y-axis crosspoint 2,05 V -> 0 V 
    EPISTOKE_ADC_temp -= EPISTOKE_ADC_ZERO; 
     
    // Calibration 
    switch(EPISTOKE_adc.socket) { 
        case 1: 
            EPISTOKE_ADC_temp += CALIBRATION_SOCKET_1; 
        break; 
        case 2: 
            EPISTOKE_ADC_temp += CALIBRATION_SOCKET_2; 
        break; 
    } 
     
    // Convert negative number to positive 
    if(EPISTOKE_ADC_temp < 0) { 
        EPISTOKE_ADC_temp = ~EPISTOKE_ADC_temp + 1; 
    } 
     
    // Compare result 
    if(EPISTOKE_force_mode == 0) { 
        if(EPISTOKE_ADC_temp > EPISTOKE_adc.limit[(EPISTOKE_adc.socket - 1)]) { 
            // Switch off 
            EPISTOKE_switch_socket_off(EPISTOKE_adc.socket); 
            EPISTOKE_switch_led_off(EPISTOKE_adc.socket); 
            EPISTOKE_current_limit_exceeded[(EPISTOKE_adc.socket - 1)] = 1; 
        } 
    }     
     
    // Change socket 
    if(++EPISTOKE_adc.socket > EPISTOKE_SOCKET_COUNT) { 
        EPISTOKE_adc.socket = 1; 
    } 
     
    ADMUX &= 0xE0; 
     
    switch(EPISTOKE_adc.socket) { 
        case 1: 
            // ADC0 
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            ADMUX |= 0x00; 
        break; 
        case 2: 
            // ADC4 
            ADMUX |= 0x04; 
        break; 
    } 
     
    // Enable ADC 
    ADCSRA |= (1 << ADSC); 
} 
 

Keskeytysohjelman alussa AD-muunnin kytketään pois päältä, jotta mikrokontrolleri ei 

turhaan yritä ottaa uutta näytettä mitattavasta pistorasiasta, sillä keskeytysohjelman 

lopussa mitattava pistorasia vaihtuu. AD-muunnoksen valmistuttua mitattu jännite 

siirretään origon kautta kulkevalle suoralle, koska mitattavan virran ollessa 0 A, on 

anturin lähtöjännitteenä 2,05 V (liite 1). Näin saadaan 0 A:n tulos näyttämään nollaa 

AD-muunnoksessa. 

 

Vastakkaiseen suuntaan kulkeva virta aiheuttaa negatiivisen tuloksen AD-

muunnokseen. Koska virtarajoitus on aina positiivinen luku, täytyy tulosten vertailussa 

käyttää AD-muunnoksen itseisarvoa. Negatiivisesta luvusta saadaan itseisarvo 

vaihtamalla luvun kaikki bitit vastakkaisiksi arvoiksi ja lisäämällä luku 1 (kuva 15). 

Mikrokontrollerit käyttävät yleensä kahden komplementtia negatiivisten lukujen 

tallentamiseen muistiin. Kun näytteen itseisarvo on saatu muodostetuksi, voidaan lukua 

verrata virtarajoitukseen. 

 

 
KUVA 15. Negatiivisen luvun muuttaminen positiiviseksi ja päinvastoin 
 

Käyttäjän asettama virtarajoitus on muotoa 12,3 ampeeria, joka lähetetään laitteelle 100 

mA yksikkönä, eli lukuna 123 ampeeria. Jotta luku olisi vertailukelpoinen AD-

tulokselle, täytyy luku muuttaa jännitettä vastaavaksi luvuksi. Tämä onnistuu funktiolla 

EPISTOKE_calculate_adc_limit. 

 
uint16_t EPISTOKE_calculate_adc_limit(uint16_t limit) { 
    return (uint16_t)((limit / 10) * EPISTOKE_ADC_SLOPE); 
} 

 

1 0 0 1 = ‐7 1 1 1 1 = ‐1
Vaihdetaan bittien arvot 0 1 1 0 = 6 Vaihdetaan bittien arvot 0 0 0 0 = 0

Lisätään +1 0 1 1 1 = 7 Lisätään +1 0 0 0 1 = 1

0 1 1 1 = 7 0 0 0 1 = 1
Vaihdetaan bittien arvot 1 0 0 0 = ‐8 Vaihdetaan bittien arvot 1 1 1 0 = ‐2

Lisätään +1 1 0 0 1 = ‐7 Lisätään +1 1 1 1 1 = ‐1
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Liitteessä 4 on esitetty AD-muunnoksen tulos virran funktiona, josta saadaan suoran 

kulmakertoimeksi (EPISTOKE_ADC_SLOPE) 

 

 Δ
Δ

636 127
0 48 10,6   

 

Kun liitteen 4 suora muutetaan leikkaamaan y-akseli nollan kohdassa (origossa) saadaan 

suoran yhtälöksi y = 10,6x. Sijoittamalla x:n tilalle virta, saadaan tulokseksi AD-

muunnoksessa oleva jännite. 

 

 

5.3 Painike 

 

Painikkeen tarkoituksena on asettaa WLAN-moduli ad hoc -tilaan heti laitteen 

käynnistyessä tai myöhemmin vaihtaa laite pakotettuun tilaan. Pakotetussa tilassa 

painikkeella voi vaihtaa pistorasioiden tilaa päälle ja pois. Painikkeen tilan voi lukea 

käyttämällä funktiota BUTTON_read, joka palauttaa arvon 1 painikkeen ollessa 

painettuna. Muulloin funktio palauttaa arvon 0. 

 
uint8_t BUTTON_read() { 
    return MACRO_IO_IN(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN); 
} 
 

Funktio käyttää hyväksi makroja, mikä mahdollistaa geneerisen koodin kirjoittamisen. 

Otsikkotiedostossa on määritetty painikkeelle portin kirjain ja pinnin numero. Mikäli 

projektia sovelletaan toiseen alustaan, riittää pelkkä painikkeen portin ja pinnin 

vaihtaminen otsikkotiedostosta, jolloin varsinaiseen ohjelmakoodiin ei tarvitse koskea. 

Makro yhdistelee tekstejä, jolloin lopulta saadaan muodostetuksi koodi ((PINB & (1 

<< 5)) >> 5) olettaen painikkeen portin olevan B ja pinni 5. 

 
// Combine 
#ifndef MACRO_COMBINE 
    #define MACRO_COMBINE(a, b)  a ## b 
#endif 
 
// IO IN 
#ifndef MACRO_IO_IN 
    #define MACRO_IO_IN(port, pin) ((MACRO_COMBINE(PIN, port) & (1 << pin)) >> pin) 
#endif 
 

Pääohjelman alussa porttien alustusten jälkeen tarkastellaan painiketta ad hoc -tilaan 

siirtymistä varten. Mikäli painike on painettuna, siirrytään EPISTOKE_adhoc-
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funktioon. Funktiossa odotetaan viisi sekuntia tarkistaen, että painike on koko ajan 

painettuna. Mikäli painike nostetaan ennen ajan umpeutumista, keskeytetään funktio ja 

palataan pääohjelman alustuksiin. Jos käyttäjä kuitenkin pitää painikkeen painettuna 

täyden ajan, laite vilkuttaa ledejä ad hoc -tilaan siirtymisen merkiksi, asettaa WLAN-

modulin reset-tilaan, kytkee GPIO9-pinnin päälle ja vapauttaa modulin reset-tilasta. 

 
void EPISTOKE_adhoc() { 
    // Keep button pressed 5 sec 
    for(uint8_t i = 0; i < 50; i++) { 
        _delay_ms(100); 
         
        if(!BUTTON_read()) { 
            break; 
        } 
         
        if(i == 49) { 
            WLAN_switch_reset_on(); 
            WLAN_switch_adhoc_on(); 
             
            // Blink leds 
            EPISTOKE_switch_led_on(1); 
            EPISTOKE_switch_led_off(2); 
            _delay_ms(200); 
             
            EPISTOKE_switch_led_on(2); 
            EPISTOKE_switch_led_off(1); 
            _delay_ms(200); 
             
            EPISTOKE_switch_led_on(1); 
            EPISTOKE_switch_led_off(2); 
            _delay_ms(200); 
             
            EPISTOKE_switch_led_on(2); 
            EPISTOKE_switch_led_off(1); 
            _delay_ms(200); 
             
            EPISTOKE_switch_led_on(1); 
            EPISTOKE_switch_led_off(2); 
            _delay_ms(200); 
             
            EPISTOKE_switch_led_off(1); 
            EPISTOKE_switch_led_off(2); 
             
            // Switch reset off => activate WLAN 
            WLAN_switch_reset_off();            
        } 
    } 
} 
 

Pakkotilaan vaihtamisen tarkastelu tapahtuu ohjelman pääsilmukassa. Tietyin väliajoin 

tarkistetaan, onko painike pohjassa, jonka jälkeen odotetaan painikkeen pohjassa 

oloajan ylittävän noin viisi sekuntia. Aika ei ole aivan tarkka, sillä keskeytysohjelmat 

pidentävät aikaa. Pakkotilaan siirryttäessä vilkutetaan ledejä pakkotilan merkiksi ja 

asetetaan kaikki pistorasiat päälle. Pakkotilasta pääsee pois pitämällä painiketta 

uudestaan pohjassa noin viiden sekunnin ajan, jonka jälkeen laite vilkuttaa ledejä 

pakkotilasta poistumisen merkiksi. Jos pakkotilassa painiketta pitää 1–4 sekunnin ajan 

pohjassa ja sitten päästää irti, vaihtuu pistorasioiden tila. Näin käyttäjä voi vaihtaa 

pistorasioiden tilaa pakkotilassa halutessaan. Ledit syttyvät ja sammuvat pistorasioiden 

tilojen mukaan. 
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// Button pressed - Switch to the force mode 
if(BUTTON_read() && EPISTOKE_force_mode == 0) { 
    // 5 sec 
    for(uint8_t i = 0; i < 50; i++) { 
        _delay_ms(100); 
   
        if(!BUTTON_read()) { 
            break; 
        } 
   
        // Enter to the force mode 
        if(i == 49) { 
            cli(); 
            EPISTOKE_force_mode = 1; 
    
            // Blink leds 
            EPISTOKE_switch_led_on(1); 
            EPISTOKE_switch_led_on(2); 
            _delay_ms(200); 
    
            EPISTOKE_switch_led_off(1); 
            EPISTOKE_switch_led_off(2); 
            _delay_ms(200); 
    
            EPISTOKE_switch_led_on(1); 
            EPISTOKE_switch_led_on(2); 
            _delay_ms(200); 
    
            EPISTOKE_switch_led_off(1); 
            EPISTOKE_switch_led_off(2); 
            _delay_ms(200); 
    
            EPISTOKE_switch_led_on(1); 
            EPISTOKE_switch_led_on(2); 
    
            EPISTOKE_switch_socket_on(1); 
            EPISTOKE_switch_socket_on(2); 
    
            sei(); 
        } 
    } 
} 
 
if(EPISTOKE_force_mode > 0) { 
    // Read button state 
    if(BUTTON_read()) { 
        // 1 sec 
        for(uint8_t i = 0; i < 10; i++) { 
            _delay_ms(100); 
    
            if(!BUTTON_read()) { 
                break; 
            } 
    
            // 1 sec passed 
            if(i == 9) { 
                // +4 sec 
                for(uint8_t j = 0; j < 40; j++) { 
                    _delay_ms(100); 
      
                    // Button pressed 1-4 sec => change state 
                    if(!BUTTON_read()) { 
                        if(EPISTOKE_force_mode == 1) { 
                            EPISTOKE_force_mode = 2; 
                            EPISTOKE_switch_socket_off(1); 
                            EPISTOKE_switch_socket_off(2); 
                            EPISTOKE_switch_led_off(1); 
                            EPISTOKE_switch_led_off(2); 
                        } 
                        else { 
                            EPISTOKE_force_mode = 1; 
                            EPISTOKE_switch_socket_on(1); 
                            EPISTOKE_switch_socket_on(2); 
                            EPISTOKE_switch_led_on(1); 
                            EPISTOKE_switch_led_on(2); 
                        } 
       
                        break; 



34 

 

                    } 
      
                    // Button pressed 5 sec 
                    if(j == 39) { 
                        // Switch force mode off 
                        cli(); 
                        EPISTOKE_force_mode = 0; 
       
                        // Blink leds 
                        EPISTOKE_switch_led_on(1); 
                        EPISTOKE_switch_led_on(2); 
                        _delay_ms(200); 
       
                        EPISTOKE_switch_led_off(1); 
                        EPISTOKE_switch_led_off(2); 
                        _delay_ms(200); 
       
                        EPISTOKE_switch_led_on(1); 
                        EPISTOKE_switch_led_on(2); 
                        _delay_ms(200); 
       
                        EPISTOKE_switch_led_off(1); 
                        EPISTOKE_switch_led_off(2); 
                        _delay_ms(200); 
       
                        EPISTOKE_switch_led_on(1); 
                        EPISTOKE_switch_led_on(2); 
                        _delay_ms(200); 
       
                        EPISTOKE_switch_led_off(1); 
                        EPISTOKE_switch_led_off(2); 
 
                        // Check sockets' states 
                        EPISTOKE_initialize(); 
       
                        sei();    
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
 

 

5.4 Ajastus 

 

Ajastuksessa laite tarkistaa minuutin välein, tulisiko pistorasioiden tiloja vaihtaa. Laite 

muodostaa keskeytyksen sekunnin välein TIMER1_COMPA_vect-keskeytysohjelmassa, 

jonka jälkeen päivitetään ajan muuttujia. Aikarakenne time sisältää muuttujat uint8_t 

weekday, uint8_t hour, uint8_t min ja uint8_t sec. Muuttujassa weekday 

maanantaita vastaa luku 1 ja vastaavasti sunnuntaita luku 7. 

 
// Timer 
if(interrupt_flag > 0) { 
    interrupt_flag--; 
    sec_passed_flag++; 
   
    // Update seconds 
    if(++time.sec == 60) { 
        time.sec = 0; 
   
        // Update minutes 
        if(++time.min == 60) { 
            time.min = 0; 
            check_schedule_flag++; 
    
            // Update hours 
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            if(++time.hour == 24) { 
                time.hour = 0; 
     
                // Update days 
                if(++time.weekday == 8) { 
                    time.weekday = 1; 
                } 
            } 
        } 
    } 
  
    // Check schedule 
    if(check_schedule_flag > 0 && EPISTOKE_force_mode == 0) { 
        check_schedule_flag--; 
   
        for(uint8_t socket = 1; socket <= EPISTOKE_SOCKET_COUNT; socket++) { 
            EPISTOKE_check_schedule(socket); 
        } 
    }            
} 
 

Pistorasioiden ajastus on tallennettuna mikrokontrollerin EEPROM-muistiin 

bittikohtaisesti. Toisin sanoen jokainen bitti merkitsee yhtä aikaväliä. Funktion 

EPISTOKE_check_schedule alussa aika muutetaan vastaamaan aikavälin alkionumeroa, 

minkä jälkeen se jaetaan tavussa olevien bittien lukumäärällä, eli kahdeksalla. Saatu 

tulos kertoo, monennessako tavussa kyseinen aikaväli sijaitsee. Tämän jälkeen vielä 

selvitetään, monesko bitti kyseinen aikaväli on, mikä ratkaistaan vähentämällä luvusta 7 

halutun alkionumeron ja valitun tavun alkionumeron erotus. Mikäli kyseisenä 

ajanhetkenä saatu tulos on tosi, vaihdetaan pistorasian tila päälle. 

 

Ratkaistaan esimerkkinä kellonajan 14:20 bittikohtainen sijainti. Koska ajastus on 

kymmenen minuutin välein, sisältää tunti yhteensä kuusi eri aikaväliä. Lisäksi jokainen 

täysi kymmenminuuttinen sisältää yhden aikavälin. Laskemalla nämä aikavälit yhteen 

saadaan aikavälien lukumääräksi 14 * 6 + 20 / 10 = 86. Luku 86 on siis kellonajan 

14:20 alkionumero. Kyseinen kellonaika löytyy tavusta numero 10, sillä yksi tavu 

sisältää kahdeksan eri aikaväliä, jolloin saadaan 86 / 8 = 10,75. Luku pyöristetään 

tasalukuun aina alaspäin, koska ensimmäinen tavu (muistipaikka) alkaa nollasta. 

Ratkaistu tavu osoittaa alkionumeroa 10 * 8 = 80 ja haluttu alkionumero on 86, joten 

vähentämällä haluttu alkionumero tavun osoittamasta saadaan selville haluttu bitti 86 – 

80 = 6. Lopuksi täytyy vielä huomioida kellonaikojen järjestys muistissa: pienintä 

kellonaikaa vastaa eniten merkitsevä bitti, joten aikaisemmin ratkaistu bitti täytyy vielä 

vähentää merkitsevimmästä bitistä, jolloin saadaan 7 – 6 = 1. Täten kellonajasta 14:20 

(alkionumero 86) ratkaistiin bittikohtaiseksi sijainniksi tavu 10 ja bitti 1.  

 
void EPISTOKE_check_schedule(uint8_t socket_number) { 
    // Is the socket scheduled? 
    if(eeprom_read_byte(EPISTOKE_sockets[socket_number].state) == 1) { 
        uint8_t* address = 0; 
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        // Convert time to slot number and then calculate byte and bit 
        uint8_t byte = (((time.hour * 6) + (time.min / 10)) / 8); 
        uint8_t bit = (7 - (((time.hour * 6) + (time.min / 10)) - (byte * 8))); 
         
        switch(time.weekday) { 
            // Monday 
            case 1: 
                address = &EPISTOKE_sockets[socket_number].schedule_mon[byte]; 
            break; 
            // Tuesday 
            case 2: 
                address = &EPISTOKE_sockets[socket_number].schedule_tue[byte]; 
            break; 
            // Wednesday 
            case 3: 
                address = &EPISTOKE_sockets[socket_number].schedule_wed[byte]; 
            break; 
            // Thursday 
            case 4: 
                address = &EPISTOKE_sockets[socket_number].schedule_thu[byte]; 
            break; 
            // Friday 
            case 5: 
                address = &EPISTOKE_sockets[socket_number].schedule_fri[byte]; 
            break; 
            // Saturday 
            case 6: 
                address = &EPISTOKE_sockets[socket_number].schedule_sat[byte]; 
            break; 
            // Sunday 
            case 7: 
                address = &EPISTOKE_sockets[socket_number].schedule_sun[byte]; 
            break; 
        } 
         
        // If schedule is true 
        if(EPISTOKE_force_mode == 0) { 
            if(((eeprom_read_byte(address) >> bit) & 0x01) == 0x01) { 
                EPISTOKE_switch_socket_on(socket_number); 
                EPISTOKE_switch_led_on(socket_number); 
            } 
            else { 
                EPISTOKE_switch_socket_off(socket_number); 
                EPISTOKE_switch_led_off(socket_number); 
            } 
        }         
    } 
} 
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6 INTERNETSIVU 

 

 

6.1 Yhteyden muodostaminen 

 

PHP:llä yhteyden muodostaminen laitteeseen onnistuu valmiilla socket-kirjastolla. 

Funktio stream_socket_client luo palvelimelle uuden yhteyden $ip-muuttujaan 

tallennettuun osoitteeseen. Yhteyden muodostamisen jälkeen on hyvä tarkistaa, että 

yhteyden muodostaminen on onnistunut. Yhteyden epäonnistumisesta annetaan 

virheilmoitus ja sivun lataaminen lopetetaan. Avattu yhteys voidaan sulkea funktiolla 

fclose. 

 
// Get connection 
$connection = stream_socket_client('tcp://' . $ip, $errno, $errstr, 10); 
    
// Set timeout value - 2 sec 
stream_set_timeout($connection, 2); 
    
if(!$connection) { 
    echo "Connection failed!<br><br>$errstr ($errno)"; 
    exit; 
} 
 
// 
// Do something... 
// 
 
// Close connection 
fclose($connection);  
 

Niin yhteyden sulkemiseen kuin tietojen lähettämiseen ja lukemiseen käytetään 

tiedostojen hallintaan tarkoitettuja funktioita. Laitteelle voi lähettää tietoa funktiolla 

fwrite($connection, $data_to_send) ja vastaavasti lukea vastaanotettua tietoa 

fgets($connection, $buffer_size). Myös end of file -funktio feof($connection) 

toimii. Edellämainittujen lisäksi tiedon lähettämiseen ja lukemiseen voi käyttää 

muitakin funktioita. 

 

 

6.2 Olio 

 

Pistorasian ohjaamisesta tehtiin olio PHP-kielelle. Olion tarkoituksena on helpottaa 

ePistoke-laitteen hallintaa ja erityisesti tehdä valmiskoodi, joka on helppo liittää eri 

projekteihin. Olio-ohjelmoinnissa on yleensä kaikkiin muuttujiin pääsy estetty, jolloin 

ohjelmoija ei voi vahingossa muuttaa olion tärkeitä muuttujia. Joissain tapauksissa 

muuttujien arvoja tulisi kuitenkin päästä muuttamaan, joten olioon on lisätty julkisia 
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aseta-funktioita. Toisin sanoen pistorasiaa ohjataan pelkästään näillä julkisilla aseta-

funktioilla, jolloin internetsivun tekijän ei tarvitse tietää mitään ePistoke-protokollasta 

tai sen käyttämästä salaustekniikasta. 

 

Olion sisältämän tiedoston lisäämisen lisäksi internetsivulla täytyy alustaa pistorasian 

tiedot. Olio vastaa vain yhtä pistorasiaa, joten olioita täytyy luoda aina pistorasioiden 

lukumäärän verran. Olion alustuksessa ilmoitetaan pistorasian numero ja tämän jälkeen 

ePistokkeen IP-osoite ja PIN-koodi. 

 
// Include ePistoke-class 
include('./epistoke.php'); 
 
$socket_1 = new ePistoke; 
$socket_2 = new ePistoke; 
 
// Initialize 
$socket_1->initialize(1); 
$socket_2->initialize(2); 
 
// Set IP and PIN-code 
$socket_1->set_ip('192.168.1.10:2000'); 
$socket_1->set_ip('192.168.1.10:2000'); 
 
$socket_1->set_pin('1234'); 
$socket_2->set_pin('1234'); 
 
// Get the information of sockets 
$socket_1->get_status(); 
$socket_2->get_status(); 
 

Internetsivun tekijä voi käyttää olion valmiita julkisia funktioita tietojen hakemiseen tai 

tallentamiseen. Funktio get_status hakee pistorasian kaikki tiedot ePistoke-laitteelta, 

jonka jälkeen yksittäisiä tietoja on helppo hakea olion muistista. Tietojenhakufunktiot 

alkavat aina tekstillä ”get_”, jonka jälkeen kirjoitetaan haettava asetus. Esimerkiksi 

pistorasian tila saadaan funktiolla get_state() ja vastaavasti virtarajoitus 

get_current_limit(). Ajastusta haettaessa funktiolle täytyy syöttää parametrit päivä 

ja alkion numero. Päivä ilmoitetaan kolmekirjaimisella englannin kielisellä lyhenteellä. 

Esimerkiksi perjantain aikaväli 14:20–14:30 saadaan funktiokutsulla 

get_schedule('FRI', 86). Funktio palauttaa arvon tosi tai epätosi. 

 

Tietojen tallentaminen onnistuu funktioilla, jotka alkavat aina tekstillä ”set_”, jonka 

jälkeen kirjoitetaan muutettava asetus ja parametrinä uusi arvo. Esimerkiksi pistorasia 

asetetaan päälle funktiokutsulla set_state(2) ja vastaavasti virtarajoitusta muutetaan 

kutsulla set_current_limit(9.7). Desimaalierotuksena käytetään aina pistettä. 

Ajastusta muutettaessa parametreinä syötetään päivä, alkion numero ja vasta lopuksi 

uusi arvo. 
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6.3 Ohjauspaneeli 

 

Olion käyttämistä varten tehtiin ohjauspaneeli, jonka avulla käyttäjä voi muuttaa 

kaikkien ePistoke-laitteidensa asetuksia. Käyttäjä syöttää sivustolle sen ePistoke-

laitteen IP-osoitteen ja PIN-koodin, minkä asetuksia haluaa vaihtaa. Sivustossa on myös 

etsi-toiminto, jonka avulla voidaan etsiä ePistokkeita lähiverkosta. Syöttämällä laitteen 

tiedot ja painamalla yhdistä-painiketta tulevat laitteen asetukset näkyviin. 

 

 
KUVA 16. ePistokkeen ohjauspaneli 
 

Pistorasian tila voidaan vaihtaa painamalla halutun tilan radiopainiketta. Painikkeen 

painaminen käynnistää javascriptin, joka lähettää pistorasian uuden tilan laitteelle. Tilan 

lähettäminen tapahtuu send.php-tiedostossa, joka lukee uudet asetukset URL-osoitteesta 

ja käyttää olion valmista tilanvaihtofunktiota. Tämän jälkeen sivu palaa takaisin 

pääsivulle, joka lataa uudestaan pistorasioiden asetukset näytölle. 

 

Virtarajoituksen muuttaminen onnistuu painamalla vaihda-painiketta virtarajoituksen 

arvon vierestä. Painikkeen painaminen avaa lomakkeen keskelle ruutua, ja siihen 

syötetään uusi arvo. Arvo hyväksytään painamalla tallenna-painiketta. Uusi virtarajoitus 

tallennetaan yhden desimaalin tarkkuudella ja suurin mahdollinen arvo on kymmenen 

ampeeria (yksittäisen pistorasian maksimikesto). Desimaalierottimena täytyy käyttää 

desimaalipistettä. 
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KUVA 17. Virtarajoituksen vaihtaminen 
 

Ajastusta pääsee muokkaamaan vain, jos pistorasian tila on asetettu ajastukselle. 

Ajastukset näkyvät taulukossa vihreällä ja harmaalla sävyllä. Vihreä väri tarkoittaa, että 

pistorasia on päällä kyseisellä ajan hetkellä, kun taas harmaa tarkoittaa päinvastaista. 

Ajastuksen tila vaihdetaan painamalla vaihdettavaa ajankohtaa taulukosta. Ajastuksen 

arvo astuu heti voimaan. 
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7 YHTEENVETO 

 

 

Toteutuksessa piirilevy koteloitiin jatkojohdon perään, ja kuvan 18 musta kotelo 

liimattiin jatkojohdon valkoiseen koteloon kiinni. Jatkojohdon kotelo upotettiin hieman 

mustaan koteloon paremman tuen saamiseksi. ePistokkeen painike sijoitettiin päätyyn 

johdon viereen suojaan iskuilta. ePistoke on ohjelmallisesti lähellä mutta fyysisesti 

kaukana valmiista tuotteesta. Rakenteeltaan ePistokkeen täytyisi olla tukevampi ja 

kooltaan isompi, jotta piirilevyn tarvitsema tasajännitelähde mahtuisi koteloinnin 

sisäpuolelle. Lisäksi pistorasioiden johdinrimojen kiinnitykset täytyisi suunnitella 

uudestaan. Piirilevy voidaan suunnitella huomattavasti pienemmäksi käyttämällä 

enemmän pintaliitoskomponentteja ja sijoittelemalla niitä myös piirilevyn toiselle 

puolelle. Erottelemalla verkkojännitteiset komponentit (releen ja virta-anturin) erilliselle 

piirilevylle, joka sijoitettaisiin pitkittäin pistorasioiden viereen, saisi ohjauspiirin 

sijoitetuksi pienempään tilaan. 

 

 
KUVA 18. ePistoke ylhäältä kuvattuna 
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KUVA 19. ePistoke johdon päästä kuvattuna 
 

Ohjelmallisesti valmiista tuotteesta puuttuvat vielä PIN-koodin ja WLAN-asetusten 

vaihtaminen. WLAN-asetusten vaihtamisen kannalta ongelmallisinta on saada yhteys 

ePistokkeeseen. Jos ePistokkeen asettaa ad hoc -tilaan, täytyy myös web-palvelin 

yhdistää samaan IP-avaruuteen. Tämä ei ole mahdollista, sillä palvelimen yhteyttä ei voi 

katkaista ja yhdistää toiseen verkkoon ilman palveluiden katkeamista. Täten ainoa 

vaihtoehto WLAN-asetusten vaihtamiseen on tehdä ePistokkeesta web-palvelin ad hoc -

tilassa. Tämä tarkoittaa HTTP-protokollan tuen lisäämistä tietojen lähettämistä varten. 

 

HTTP-protokollan käyttäminen myös asetusten vaihtamiseen mahdollistaisi koko web-

palvelimen jättämisen pois. Tämä sopisi varmasti monen kodin tarpeisiin, sillä harvalla 

on kotona omaa web-palvelinta. Suunnittelun lähtötilanteena pidettiin kuitenkin tarvetta 

ohjata laitetta kodin ulkopuolelta, jolloin lähes poikkeuksetta otetaan yhteys laitetta 

ohjaavaan palvelimeen. Tästä syystä web-palvelinta pidettiin pakollisena. Vaikka 

ePistokkeelle välitetäänkin viestit web-palvelimen kautta, voisi laite tukea vain HTTP-

protokollaa, jolloin omaa protokollaa ei tarvittaisi. Tällöin ePistoketta voisi ohjata sekä 

web-palvelimen kautta että suoraan internetselaimella. Ratkaisu sopisi moneen 

tarpeeseen, jolloin laitteesta tulisi monikäyttöisempi. 
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Liite 2. Vastusjaon ja zener-diodin aiheuttama muutos mittausherkkyyteen 

 

Virta-anturin herkkyys vastusjaon jälkeen: 

3 V 2,05 V
28 A 33,93

mV
A  

 

AD-muunnoksen herkkyys: 
3,3 V
2 3,22

mV
bit  

 

Koko mittausjärjestelmän herkkyys: 
1 A

Anturin herkkyys
AD‐muunnoksen herkkyys

1 A

33,93 mV
A

3,22 mV
bit

94,90
mA
bit  

 

Mittausjärjestelmän herkkyydeksi saatiin 95 mA/bit. Vastaava tulos saadaan lasketuksi 

myös liitteestä 4 

 
28 A

930 636 95,24
mA
bit  
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Liite 3. ePistoke-protokollan rakenne eri tietotyypeillä 

Hae pistorasian tila '!' 1 0 Pistorasia 'S' Tarkiste

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia Data Tarkiste

Hae pistorasian virtarajoitus '!' 1 0 Pistorasia 'L' Tarkiste

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia Data Tarkiste

Hae pistorasian ajastus '!' 1 0 Pistorasia 'T' Tarkiste

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia Data Tarkiste

Hae ePistoke‐laitteen nimi '!' 1 0
Pistorasia  
(arvolla ei 
väliä)

'N' Tarkiste

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia Data Tarkiste

Laitteen etsintä '#' 0 0 0 Tarkiste

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia Tarkiste

Aseta pistorasial le tila  '!' 2 1 Pistorasia 'S' Uusi tila Tarkiste

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia Tarkiste

Aseta pistorasialle 
virtarajoitus

'!' 3 1 Pistorasia 'L'
Uusi arvo   
MSB

Uusi arvo   
LSB

Tarkiste

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia Tarkiste

Aseta pistorasialle ajastus '!' 3 1 Pistorasia 'T'
Arvo ja 
päivä

Alkion 
numero

Tarkiste

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia Tarkiste

Aseta ePistoke‐laitteelle 
päivämäärä ja kellonaika

'!' 4 1
Pistorasia 
(arvolla ei 
väliä)

'U' Päivä Tunti Minuutti Tarkiste

Aloitus Koko Toiminto Pistorasia Tarkiste

ASETA

Data

Data

Data

HAE

Data
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