
 

 

 

 

 

 

 

Petri Tolonen 

Ohjainlaitteiden integrointi virtuaalitodel-

lisuusympäristöön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insinööri (AMK) 

Tieto- ja viestintätekniikka 

Syksy 2018 

 



 

Tiivistelmä 

Tekijä(t): Tolonen Petri Juho Mikael 

Työn nimi: Ohjainlaitteiden integrointi virtuaalitodellisuusympäristöön 

Tutkintonimike: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 

Asiasanat: Virtuaalitodellisuus, laiteintegrointi, peliohjain 

Clever Simulation Entertainment toimi työn tilaajana. Tavoitteena oli saada rakennettua simulaat-
torikäyttöön virtuaalitodellisuudessa toimiva ohjain, jonka toteutuksesta voi mahdollisesti ottaa op-
pia tuleviin laiteprojekteihin. 

Opinnäytetyö on toteutettu KAMK Clever SE -pelinkehityslaboratoriossa. Projektin pohjana toimii 
Doosan VR -opetusympäristö, joka tehtiin syksyllä 2017 työharjoittelun aikana Unreal pelimootto-
rilla. Doosan VR -simulaatioon on valmistettu virtuaalitodellisuudessa toimiva työstökoneen pelioh-
jain, jonka rakentamista on dokumentoitu tähän opinnäytetyöhön.  

Ohjain on rakennettu valmiista MPG-ohjaimesta, joka on liitetty Arduino-mikrokontrollerin ja Vive 
Tracker-laitteen kautta tietokoneeseen. Virtuaalilasit päässä pelattavassa simulaatiossa näkyy oh-
jaimen digitaalinen näköisversio samassa kohtaa kuin missä se sijaitsee oikeasti. Tällä tavalla pe-
laajan ei tarvitse nähdä ohjainlaitteita lasien alta. 

Tuloksena on prototyyppi, jolla voi demonstroida seuratun laiteohjaimen mahdollisuuksia virtuaali-
todellisuusympäristössä. Vastaavalla tavalla voi toteuttaa myös monimutkaisempia ohjaimia, kuten 
vaikkapa jonkin ajoneuvon ohjaamon simulaattorikäyttöön. 

 

  



 

Abstract 
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Title of the Publication: Controller integration for virtual reality 

Degree Title: Bachelor of Engineering, Information and Communication Technology 

Keywords: Virtual Reality, Device Integration, Controller 

Clever Simulation Entertainment is the commissioner of this bachelor’s thesis. The objective of this 
thesis work was to build a game controller that can be used in virtual reality simulation games and 
to learn from this construction in case of building new controllers in future.    

The bachelor’s thesis was completed at the KAMK Clever SE game development laboratory. The 
thesis project is based on the Doosan VR teaching environment, which was developed in the au-
tumn 2017 during the author’s internship. Doosan VR was made using the Unreal game engine. 
The VR machine tool game controller was constructed to be used with the Doosan VR simulation, 
and the development of this controller was documented for this thesis. 

The controller was built using a real MPG controller that is connected to the computer with Arduino 
microcontroller platform. Room-scale tracking for the controller was made using a Vive Tracker 
accessory. The virtual reality environment shows the controller in the same location as it is 
on the player’s hand. In this way, the player does not necessarily need to see the physical control-
ler under the VR headset. 

The result is a prototype which can be used to demonstrate the possibilities of a tracked controller 
in virtual reality. Using the same principles, more versatile controllers can be implemented for vir-
tual reality, for example a full simulator vehicle cabin could be built. 
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1 Johdanto 

Työharjoittelun aikana Kajaanin Ammattikorkeakoulun Clever SE -yksikössä teimme yh-

tenä projektina Doosan VR -nimisen simulaatiopelin [1], jossa ohjataan Doosan DNM -

jyrsintä [2] virtuaalitodellisuuslaitteilla. Projektin aikana kokeilimme kahdenlaista ohjaus-

tapaa kuluttajatason virtuaalitodellisuuslaseille tehdyillä ohjaimilla ja huomasimme, että 

oikeanlaisen ohjaistuntuman saamiseksi olisi aiheellista toteuttaa samanlainen pulssipyö-

räohjain virtuaaliympäristöön, kuin mitä oikeassa jyrsimessä on.  

Opinnäytetyötä varten aihetta on laajennettu käsittämään myös ulkopuolisten ohjainlait-

teiden historia ja integroiminen simulaattoreihin, sekä opetuspeleihin. Tavallisesti simu-

laattoreita on kuvattu tavallisilla näytöillä tai projektorin kautta. Virtuaalitodellisuus tuo oh-

jainten valmistukseen lisähaasteen peittämällä pelaajan näkymän oikeaan maailmaan, 

joten on selvitettävä, kuinka ohjain saadaan näkymään myös pelimaailmaan. 

Yleisesti käytössä olevat virtuaalitodellisuusohjaimet kuvastavat ihmisten kädet virtuaali-

maailmaan, ja soveltuvat hyvin tietynlaiseen ohjaukseen, kuten aseella ampumiseen, ke-

vyiden esineiden poimimiseen ja suhteellisen hyvin virtuaalisten nappien painamiseen. 

Koska ohjaimia heilutetaan ilmassa, on näillä kuitenkin hyvin vaikea tehdä tarkkoja pieniä 

asennon muutoksia, kuten vaikkapa lentokoneen ohjaimien kääntelyä. Tästä epätarkkuu-

desta johtuen on aiheellista tutkia erilaisien ohjainlaitteiden käyttöä virtuaalitodellisuu-

dessa. 

Pulssipyöräohjaimesta valmistettiin kaksi eri lailla koneeseen yhdistyvää prototyyppiä. 

Molemmat ohjainprototyypit on valmistettu Arduino -mikrokontrollerialustaa käyttäen [3]. 

Jo purettu ohjain lähetti käyttäjän syötteet tietokoneelle suoraan USB-kaapelia pitkin ja 

toinen versio ohjaimesta lähettää syötteet HTC Vive Tracker -laitteen kautta langattomasti 

[4]. 
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2 Ulkopuolisten ohjainlaitteiden historia 

Ohjainlaitteita löytyy monesta ihmisen hallitsemasta koneesta. Erilaiset ajoneuvot, työka-

lut ja muut automaatiokoneet tarvitsevat hallintaa ihmisen antamista syötteistä. Ulkopuo-

liset ohjainlaitteet kattavat ihmisen käsittelemät ohjausvälineet. Ohjainlaite voi myös antaa 

palautetta ohjaajalleen erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi lentokoneiden hallinnassa lentäjällä 

on monenlaisia ohjainlaitteita. Lentokoneita hallitaan kolmella akselilla, johon käytetään 

käsin käänneltävää ohjainsauvaa ja jaloilla käänneltäviä polkimia. Lisäksi ohjaamoissa on 

konetyypistä riippuen runsaasti erilaisia näppäimiä ja vipuja lentokoneen eri järjestelmien 

käyttöön, kuten kuvasta 1 voi havaita [5]. Eri teollisuuden aloilta löytyy paljon eri materi-

aalien työstöön tehtyjä koneita, joita käytetään erilaisten vipujen ja näppäimistöjen avulla. 

Nykyiset ohjainlaitteet perustuvat pohjimmiltaan mekaaniseen ohjaukseen. Ennen elekt-

ronisia kytkentöjä laitteiden ohjaimet vaikuttivat suoraan tai välillisesti mekaanisen kytken-

nän kautta koneeseen. Moneen vanhaan ohjaustapaan ei ole tehty ihmisen käytön kan-

nalta muutoksia, mutta lentokoneet ja erilaiset ajoneuvot toimivat kuitenkin sähköisen oh-

jauksen tai vähintään avustuksen kautta. [6.]  

Kuva 1. Boeing 787:n ohjaamo. 



3 

Ensimmäiset automaatioteollisuustyökalut olivat reikänauhapohjaisella ohjauksella varus-

tettuja vanhojen mekaanisten koneiden muutoksia. Näistä on ensimmäisiä mainintoja 

1800-luvulta. Nauhalle tehtiin terän liikeradan syötteet soittorasian tavoin, mikä mahdol-

listi toistettavuuden työskentelyyn [7]. Toisen maailmansodan aikana esimerkiksi B29-

pommikoneisiin asennettiin analogisella tietokoneella varustetut tykkitornit, joita pystyi 

hallitsemaan etänä eri puolelta lentokonetta. Analoginen tietokone otti huomioon muun 

muassa kohteen etäisyyden ja laski sopivan suunnan aseiden ampumiselle [8]. Osittain 

näiden sotakäytössä olleiden tekniikoiden pohjalta rakennettiin ensimmäiset analogisella 

tietokoneella varustetut metallintyöstölaitteet. Analogitietokonepohjaiset ohjausjärjestel-

mät olivat käytössä jo 1950-luvulla ensimmäisissä numerical control eli NC-työstöko-

neissa [9]. Myöhemmin tietokoneohjaus on mahdollistanut todella monimutkaisten com-

puterized numerical control eli CNC-koneiden kehityksen. Yleensä näistä koneista löytyy 

kuitenkin jollain tapaa toteutettuna manuaaliohjaus, johon myös opinnäytetyön käytännön 

työ perustuu. 

Teollisuuden käyttöön teknisten suunnitelmien siirtämiseksi tietokonepohjaiseen muotoon 

on kehitetty erilaisia ohjausjärjestelmiä. 1960-luvun alussa Massachusettsin teknillisessä 

korkeakoulussa kehitettiin tietokoneelle valokynä, jolla voidaan manipuloida reaaliaikai-

sesti näytöllä näkyviä grafiikoita piirtämällä [10]. Kynäpohjainen grafiikan piirto inspiroi ke-

hittämään ensimmäiset todelliset computer aided design eli CAD-ohjelmat, joissa tietoko-

neella suunniteltiin automaatiokoneelle työstöohjelmat. 1970-luvulla on kehitetty myös 

kahdella kynällä toimiva järjestelmä, jolla pystyi muodostamaan kahden perspektiivin ku-

vista kolmiulotteisen mallin, josta kuva 2. Nykyisin CAD-mallinnusta tehdään usein tieto-

koneeseen kytketyllä hiiriohjaimella, joka on otettu laajemmin käyttöön tietokoneiden oh-

jauksessa vasta 1980-luvulla. 
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Kuva 2. Kynäpohjainen järjestelmä suunnitelmien digitoimiseen 70-luvulla. 

1990-luvulta nykypäivään automaatio on lisääntynyt paljon. Robotiikka ja tekoäly voivat 

tulevaisuudessa korvata ihmisohjauksen eri laitteista, mutta todennäköisesti jonkin ta-

soista valvontaa ja ohjausta täytyy suorittaa esimerkiksi etänä. [11, 12 ja 13.] 
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3 Ulkopuolisten ohjainlaitteiden integrointimenetelmät 

Ohjainlaitteet ovat yleensä erilaisia mekaanisia asentoja toteuttavia kytkimiä ja vipuja. 

Näiden käyttäminen yhteen elektroniikan ohjauksessa vaatii jonkinlaisen sensorin, joka 

havaitsee asennon muutoksia. Jos kyseessä on näppäimistön näppäin, käytetään 

yleensä binääristä päälle pois -kytkentää, jossa kontaktit osuvat yhteen. Tämä elektroni-

nen kytkentä havaitaan ohjattavassa laitteessa kulkevasta virrasta vasta, kun näppäin on 

jo pohjassa. Näppäimen liikettä ei siis tarvitse seurata. Esimerkiksi valon saa kytkettyä 

päälle yksinkertaisella kytkennällä, jossa virtalähteen ja lampun välillä oleva kytkin saa 

sitä painettaessa sähkövirran kulkemaan lampun johtimen läpi. [14.] 

Yksinkertaistakaan näppäintä ei kuitenkaan kytketä yleensä suoraan ohjattavaan konee-

seen, vaan näppäinpainallus luetaan ohjainkortilla, joka muokkaa laitteen tietokoneella 

pyörivään koodiin näppäimen asennon muutoksen. Kun muutos havaitaan, voidaan toi-

mia ohjelmoidun logiikan mukaan ja kytkeä jokin ominaisuus tarvittaessa päälle, esimer-

kiksi voidaan käynnistää moottorin pyöritys. [6.] 

Ohjaimen asennon muutokset voidaan havaita asentoanturilla. Näitä ovat esimerkiksi po-

tentiometrit [15], hall-anturit ja pyörivät tai liukuvat inkrementaalianturit. Ohjainsauvassa, 

ratissa tai vivussa olevalla potentiometrillä tai hall-anturilla saadaan analogisena jännit-

teen muutoksena arvo, joka voidaan muuttaa analogi digitaali- eli AD-muuntimella sijain-

tiarvoksi. Inkrementaalista anturia voidaan käyttää myös asennon muunnoksen seuraa-

miseen. Lisäävään asennon seurantaan tarvitaan lähtöarvo, jota lähdetään muuttamaan 

pykälittäin. 

Potentiometrissä jännite muuttuu mekaanisen liukuvastuksen kautta. Hall-anturissa ei ole 

mekaanista kytkentää, vaan jännitteen muutos havaitaan magneettikentän muutoksista. 

Myös optisia sensoreita käytetään liikkeen seuraamiseen. Suuri osa nykyisistä tietokone-

hiiristä toimii optisella sensorilla. Inkrementaalisissa antureissa liike havaitaan pykälissä. 

Valmistetussa ohjaimessa on käytössä inkrementaalinen pyöritysohjain, jossa on sata py-

kälää kierroksella. Jokainen pykälän ylitys aiheuttaa sähköisen pulssin, joista voidaan lu-

kea siirtymä. 

Ohjainkortin mikrokontrolleri käsittelee sensoreilta tulevan tiedon ja toteuttaa ohjelman 

mukaisen toiminnon. Mikroprosessori voi vaikkapa ohjata moottoria kääntymään tietyn 

verran tai kytkeä sähköt päälle tietylle piirille. Ohjainkortti voi olla myös osana isompaa 

järjestelmää ja lähettää tiedot päätietokoneelle erilaisia tiedonsiirtoväyliä pitkin. Jos on 
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tarve todella nopealle logiikan käsittelylle, on aiheellista ottaa käyttöön FPGA-tekniikkaa 

[16]. FPGA tulee sanoista Field Programmable Gate Array. Esimerkiksi teollisuudessa 

voidaan ohjata koneita Ethernet-verkon kautta ja FPGA-piiri kykenee muokkaamaan eri 

protokollat yhteensopivaksi reaaliaikaisesti. Teollisuudessa käytetään teollisuus-ethernet-

tiä, jossa on parempi suojaus ja usein käytössä on erilaisia väyläpohjaisia ratkaisuja, joi-

den reaaliaikainen käännös vaatii tehoja. Myös eri konenäön reaaliaikaiset sovellukset 

toimivat hyvin FPGA-piireillä [17]. FPGA-piiri sisältää ohjelmoitavia logiikkaportteja, joilla 

saa toteutettua loogisia piirikytkentöjä ja näillä kytkennöillä saa suoritettua rutiininomaisia 

tehtäviä tehokkaasti. FPGA-piiriä ja mikroprosessoria voidaan myös käyttää rinnakkain. 

Jos laitetta valmistetaan massatuotantoon, on mahdollista suunnitella myös sovelluskoh-

tainen mikropiiri eli ASIC. Valmista ASIC-piiriä ei voi muokata, joten jos jokin virhe löytyy, 

on tehtävä kokonaan uusi piiri. FPGA-kehitys ja varsinkin ASIC-kehitys on työlästä sekä 

vaatii erityisosaamista. 
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4 Ulkopuolisten ohjainlaitteiden käyttö simulaattoreissa ja opetuspeleissä 

Simulaattoreilla voidaan kuvata hankalasti ohjattavan ja usein kalliin koneen käyttö turval-

lisesti koulutusvaiheessa. Laitteen erilaiset vikatilat voidaan käydä läpi vaarantamatta lait-

teen ohjaajaa tai tuhoamatta itse konetta. Simulaattori voi olla esimerkiksi tehty metsäko-

neella työskentelyn harjoitteluun [18]. Myös vallitsevaa säätä voi vaihdella simulaatiossa 

ja autokoulussa voi esimerkiksi suorittaa pimeänajoja kesäaikaan, kun tavallinen ajo-ope-

tus ei onnistu Suomen kesän valoisuudesta johtuen [19].  

Matkustajalentäjät harjoittelevat osan lentotunneista simulaattoreilla. Harjoittelua varten 

on kehitetty ensimmäisiä simulaattoreita jo 1930-luvulla. Näillä varhaisilla analogisilla si-

mulaattoreilla perehdytettiin paljon sotalentäjiä toisen maailmansodan aikaan. [20.] 

Lentosimulaattorit käyttivät vielä 1950 – 1980-luvuilla erilaisia miniatyyrimaisemia, joissa 

kameran kuvasta saatiin aikaiseksi liikkuva näkymä, joka asetettiin ohjaamon etuosaan. 

[20, 21.] 

 

Kuva 3. 1960 luvun lentosimulaattorin kamerapohjainen kuvajärjestelmä. 

Tietokoneiden tehojen lisääntymisen seurauksena niiden tuottamaa grafiikkaa on otettu 

käyttöön virtuaalisen kuvan tuottamiseen, joka vapautti simulaattorit liikkumaan virtuaali-

sessa maailmassa joka ilmansuuntaan. Tietokonepohjaiset ratkaisut ovat laajalti käytössä 

kaikenlaisien simulaattorien kuvaamisessa.  

Simulaatiot voivat antaa oikean liikkumisen puutteen sijaan kallistelulla ja tärinällä pa-

lautetta pelaajalle. Esimerkiksi lentokoneen fyysisiä liikkeitä on simuloitu jo varhain lii-

kealustojen avulla, kuten B.O.A.C-simulaattorissa 1958, josta kuva 4. [21.] 
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Kuva 4. B.O.A.C-lentosimulaattorin liikealusta ja koneen ohjaamo 1958. 

Simuloitavasta kohteesta riippuen oikeanlaiset ohjainlaitteet ovat tärkeät oppimisen kan-

nalta. Monesti ohjainlaitteet on rakennettava kohteen mukaisesti ja tästä syystä simulaat-

torit ovat usein kalliita eikä niitä varten tehtyjä ohjaimia voi käyttää muuhun kuin yhden 

laitetyypin ohjaamiseen [22, 23]. Kokonaisen matkustajakoneen ohjaamon rakentaminen 

kuvan 1 mukaisesti on kallista. Lisäksi simuloitavan kohteen ympäristön piirtäminen oi-

keata vastaavana vaatii ison kuvan, joka usein tuotetaan projektoreilla ohjaamon ulko-

puolelle. Ohjaamon kaikkien järjestelmien käyttäminen simulaattorissa vaatii vastaavat 

ohjainlaitteet, jotka on kytkettävä simulaatiota ohjaavaan tietokoneeseen. Satojen näp-

päinten kytkeminen ja ohjelmointi voi olla haasteellista. Kaikkien simulaattoreiden ohjauk-

sessa on yleensä käytössä myös erilaiset analogiset ohjainsauvat tai rattiohjaimet polki-

mien kanssa. 

Tietokonepohjaisessa simulaattorissa näppäimet voidaan kytkeä mikrokontrollerin kautta. 

On olemassa myös näppäintarkoitukseen valmistettuja USB ohjaimia, joilla saa kytkettyä 

satoja näppäimiä tietokoneeseen human interface device eli HID-laiteohjaimena. Kuvassa 
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5 on esimerkiksi ruotsalaisen simulaatiolentoharrastajien tekemä ohjainpiiri, jossa on 256 

digitaalista liitäntää ja 13 analogista 10-bittisellä tarkkuudella toimivaa liitäntää [24]. 

 

Kuva 5. B256A13 USB ohjainpiiri. 

Päähän kiinnitettävällä VR-näyttötekniikalla voidaan koko ohjaamon näkymä piirtää virtu-

aalisesti. VR tuo omat haasteensa ohjaamon näppäimien käytön kanssa. Ohjauksessa 

voi käyttää tässä tapauksessa erilaisia datakäsineitä, joilla ilmaan tai tyhjää paneelia vas-

ten voidaan käyttää virtuaalisia näppäimiä. Myös oikeat näppäimet ja muut ohjauslaitteet 

voivat olla käytössä lasien kanssa, jos niiden sijainti on samassa suhteessa pelinäky-

mässä. 
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5 Virtuaalitodellisuus 

Virtuaalitodellisuus on tietokoneella luotu simulaatio, jossa käyttäjä ympäröidään stereo-

skooppisella kolmiulotteisella keinotekoisella visuaalisella ympäristöllä, jota voidaan te-

hostaa myös muilla kuin visuaalisilla aistiärsykkeillä. Virtuaalitodellisuus, lyhennettynä 

englanniksi VR (Virtual Reality), on keksintönä vanha tekniikka. Ensimmäiset VR-kokeilut 

on tehty jo 60-luvulla alkukantaisella elektroniikalla Ivan Sutherlandin johdosta. Ensim-

mäinen VR-laite oli mekaanisella liikeseurannalla varustettu näyttö, joka oli kiinni katossa 

myös painonsa takia ja visuaalinen puoli koostui alkeellisesta vektorigrafiikkasta. Lait-

teesta kuva 6. [25.] 

Vuodelta 1960 löytyy myös Morton L. Heiligin patentoima Telesphere Mask [26]. Se ei 

kuitenkaan sisältänyt ohjausta vaan ennalta kuvatut videokuvat syötettiin suoraan silmille. 

Laitteen patentista kuva 7. Laite muistuttaa huomattavan paljon nykyisiä VR-laseja ulko-

asultaan. 

Kuva 6. Ivan Sutherland 1967 
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Kuva 7. Telesphere Mask. 

1980-luvulla tietokoneet pystyivät edistyneempään grafiikkaan virtuaalitodellisuudessa, 

joten esimerkiksi rakennusten CAD-malleja pystyi jo tarkastelemaan aidomman tuntoi-

sessa virtuaaliympäristössä ennen rakennuksen oikeaa rakentamista [25]. Tietokoneet ja 

lasit olivat hyvin kalliita [25] ja näyttötekniikka epätarkkaa 80 ja 90-luvulla [27], ja vasta 

2010-luvulla on päästy riittäviin tarkkuuksiin ja riittävän halpoihin hintoihin, että laajempi 

leviäminen VR-laitteistoille on mahdollista esimerkiksi erilaisten koulujen opetuskäytössä. 

Hinnat ovat vuonna 2018 VR laitteistolle tietokoneen kanssa alkaen 1500 euroa verrat-

tuna satoihin tuhansiin euroihin, mitä 20 – 30 vuotta sitten on joutunut maksamaan, ja 

lisäksi grafiikan laatu on parempaa ja sulavampaa lisääntyneiden konetehojen ansiosta. 

Virtuaalilasijärjestelmät sisältävät silmien eteen laitettavat näytöt, joissa on oma kuva mo-

lempaa silmää kohden. Näin saadaan aikaiseksi stereoskooppinen syvyysvaikutelma. La-

sit sisältävät myös kallistelua varten seurantajärjestelmän. Kehittyneemmät laitteet sisäl-

tävät yleensä ulkopuoliset tai sisäiset kamerat, joilla saadaan pään sijainti tietoon, jolloin 

pelaajan liikkeet siirtyvät virtuaalimaailmaan koko pelialueen sisällä pelkän pään kalliste-

lun sijaan. 
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Virtuaaliympäristössä käyttäjän ohjaussyötteet annetaan yleensä erilaisilla käsien liikkeitä 

seuraavilla laitteilla kuten käsineillä tai erimuotoisilla ohjainkapuloilla. Ohjainlaitteiden liik-

keet syötetään ohjelmalle koordinaatteina ja asentoina, jolloin ihmisen kädet saadaan mu-

kaan simulaatioon. Kun pää ja kädet ovat samassa koordinaatistossa, on pelaajan mah-

dollista ohjata kokonaista ihmishahmoa. Sensoreiden määrää lisäämällä saa tarvittaessa 

myös vaikka oikeat jalan liikkeet mukaan simulaatioon. 

Tällä hetkellä markkinoilla on saatavilla useammat eri valmistajan virtuaalilasijärjestelmät 

kuluttajakäyttöön, ja niiden laatu on riittävän hyvä myös tietynlaiseen koulutuskäyttöön. 

KAMK CSE -yksikössä käytämme tällä hetkellä HTC Vive [28], Oculus Rift [29] ja Win-

dows Mixed Reality [30] sarjan -laitteistoja VR-ohjelmistojen kehityksessä. Vive ja Rift -

laitteistoista kuvat 8 ja 9. Myös Vive Pro -malli on käytössä. Vastaavat lasit, joita käy-

tämme VR-laboratoriossamme, päätyvät myös asiakkaan käyttöön.  

Kuva 8. HTC Vive ohjaimet, lasit ja seurantalaitteet. 
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Kuva 9. Oculus Rift -järjestelmä [31]. 

Vive ja Rift -lasien tarkkuus silmää kohden on 1,080 x 1,200 pikseliä. Vive Pro -mallissa 

vastaavasti 1400 x 1600 pikseliä, ja WMR-laseissa tarkkuus vaihtelee näiden kahden vä-

lillä valmistajasta riippuen. Lasien näkökenttä on noin 110 astetta laaja, joten kuva on 

suhteellisen epätarkka verrattuna työpöytänäyttöihin. Isolla kuvalla Vive Pro -lasien li-

sääntyneen tarkkuuden huomaa tekstien lukemisessa, sekä kuvan yleisilmeen parantu-

misena. Tarkempia näyttöpaneeleja on myös kehitteillä, joten kuvan epätarkkuudesta 

pääsee varmasti tulevissa laitesukupolvissa eroon. Esimerkiksi lentosimulaatioissa olisi 

lisätarkkuudesta hyötyä. Nykyiset lasit ovat omissa testeissä riittäneet lentokoneen mitta-

ristojen lukemiseen vasta kosketusetäisyyttä lähempää. Myös tämänhetkisten lasien kiin-

teä tarkennusetäisyys vaikeuttaa virtuaalisen tekstin lukemista simulaatiokäytössä. 

Kaikissa käyttämissämme virtuaalitodellisuusjärjestelmissä on hyvin samanlaiset ohjai-

met, joten valmistetut sovellukset toimivat tiettyjä käytänteitä noudattaen kaikilla laitteis-

toilla. 

  



14 

6 Ohjainten seurantamenetelmät virtuaalitodellisuudessa 

Eri virtuaalitodellisuusjärjestelmissä on erilaiset seurantatekniikat, joista kerättynä päätie-

dot alakappaleisiin. 

6.1 Vive eli infrapunalaserpulssiseuranta 

HTC Vive -järjestelmässä vastaanottimena toimivat ohjaimet sisältävät valoantureita, 

jotka havaitsevat infrapunaledien välähdykset ja laserien säteet. Ohjaimessa käynniste-

tään ajanseuranta, kun infrapunaledin välähdys tunnistetaan. Vive-järjestelmän Maja-

kassa on moottorilla pyörivä peili ja hajotin, jolla laseri leviää koko huoneeseen. Kun laser 

osuu valosensoriin infrapunaledien välähdyksen jälkeen, voidaan aikaerosta laskea 

kulma ohjaimen valosensorista majakkaan. Majakan kaksi laseria pyyhkäisevät huoneen 

kahdella eri akselilla, joten ohjaimen sijainti sekä asento saadaan laskettua, kun valosen-

soreita on ohjaimessa useita ja niiden sijainti ohjaimen pinnalla on tiedossa. Majakat ka-

libroidaan huoneeseen merkkaamaan ohjaimilla lattian korkeus. Seurantatekniikasta ha-

vaintokuva 10. Kahdella Majakalla saa Vive-järjestelmässä huoneohjauksen joka ilman-

suuntaan. [32.] 

Kuva 10. Vive-järjestelmän seurantatekniikka. 
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Vive-järjestelmä on todella häiriöherkkä samassa tilassa oleville ylimääräisille Majakoille. 

Jos samassa tilassa halutaan käyttää useampaa Vive-laitteistoa, on Majakoita asennet-

tava vain kaksi, joita kaikki saman tilan Vive-järjestelmät voivat käyttää yhtä aikaa. Isossa 

tilassa tulee kuitenkin helposti liian pitkät etäisyydet Majakasta ohjaimiin ja laseihin. Jos 

etäisyys on yli viisi ja puoli metriä pelialueelle Majakasta, on suositeltavaa jakaa tila ver-

hoilla tai väliseinällä ja asentaa omat Majakat jokaiselle laitteistolle. 2.0-Majakoita voi 

asentaa samaan tilaan neljä kappaletta. Jos pelialue halutaan isoksi kannattaa siis harkita 

uutta Vive Pro -laitteistoa 2.0-Majakoilla. 

Vive käyttää avointa OpenVR/SteamVR -ohjelmointirajapintaa [33]. Omien lisälaitteiden 

valmistus on siis mahdollista. Opinnäytetyön projekti on myös tehty alun perin Vive lait-

teistolle, joten käytettyä järjestelmää ei kannattanut vaihtaa, vaan oli järkevää valmistaa 

ohjainlaite Vive-järjestelmälle. 

HTC Vive -järjestelmälle on myynnissä Tracker-lisälaite, josta kuva 11. Se mahdollistaa 

ulkopuolisten ohjainten seurannan virtuaaliympäristökäyttöön. Laitteessa on Pogo nimi-

nen liitäntä, jonka kautta voi tietokoneelle lähettää neljää eri näppäinsyötettä. Vanhem-

massa mallissa on myös mahdollisuus USB-yhteydelle, jonka kautta saa käyttöön enem-

män näppäimiä. 2018-mallista on nettisivujen mukaan poistettu tuki USB laitteille, kuten 

kuvassa 12 on listattuna. Tracker 2018 -mallin laitteiden on lähetettävä näppäinsyötteet 

koneelle eri tavalla, jos vaatimuksena on esimerkiksi analogisen ohjaussauvan käyttämi-

nen. Uudet Base Station 2.0 -majakat eivät myöskään tue vanhoja Tracker-laitteita, joten 

täydellä Vive Pro -järjestelmällä ei voi käyttää vanhoja ohjaimia. [4.] 

Kuva 11. Vive Tracker laiteohjain. 
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Vive Tracker on käytössä valmistetun ohjaimen kolmiulotteisessa seurannassa. Laitteen 

kautta lähetetään myös näppäinsyötteet. 

 

Kuva 12. HTC on poistanut tuen USB-yhteydelle uusista 2018-laitteista. 

6.2 Ulkoisella videokameralla avustettu seuranta 

Oculus Rift sisältää seurantaa varten sisäisiä gyroskooppeja, kiihtyvyysantureita sekä 

magnetometrejä, jotka seuraavat visiirin ja ohjainten liikkeitä. Tämän lisäksi sijaintia seu-

rataan ulkoisilla huoneeseen asennettavilla kameroilla. Kamerat kuvaavat infrapunale-

dejä, jotka on asennettu laseihin ja ohjaimiin. [34.]  

Kun kameroita on vähintään kolme, pelaajan eri puolilla, saavutetaan kamerapohjaisella 

järjestelmällä ohjaus joka ilmansuuntaan. Rift Touch -käsiohjaimissa on vaatimus kah-

delle yhtä aikaa näkevälle kameralle, ja ohjaimet jäävät helposti vartalon taakse piiloon, 

mitä vähemmän kameroita asentaa. Neljällä kameralla on saavutettu hyviä tuloksia labo-

ratoriossamme. 

Rift-järjestelmä on suljettu, joten sille ei voi kehittää helposti omia ohjaimia. Omia kame-

rapohjaisia ohjaimia voi kyllä kehittää, mutta niiden integroiminen valmiin järjestelmän li-

säksi on haasteellista. 

Kamerapohjaisia valmiita ratkaisuja VR-seurantaan löytyy lähinnä kaupallisten pelihallien 

käyttöön ja pelihahmojen animoinnin tallennustarkoituksiin. Liikkeenkaappauskamerat 

ovat yleensä suhteellisen kalliita järjestelmiä. Esimerkiksi OptiTrack-kamerat myydään 

minimissään kuuden kappaleen paketeissa ja halvin paketti maksaa jo yli 8000 dollaria 

[35]. 
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6.3 Sisäiset kamerat 

Windows Mixed Reality -laseissa on kamerat asennettuna visiiriin. Kamerat mahdollista-

vat sijainnin seurannan laseille ja ohjaimille yhdessä Inertia Measurement Unit sensorien 

kanssa [36]. Lasien eli pään seuranta toimii hyvin luotettavasti. Käsiohjaimissa on lediva-

lot, joita voidaan seurata lasien kameroiden kuvaamasta näkymästä. Kamerat kuvaavat 

vain eteenpäin, ja ohjaimet eivät toimi tästä syystä esimerkiksi pelaajan selän takana. Jos 

ohjaimissa olisi omat kamerat, olisi ohjainten seuranta yhtä hyvin toimiva kuin muilla tek-

niikoilla toteutetuissa järjestelmissä. Ohjaimiin rakennettu kamerapohjainen seuranta olisi 

kuitenkin kalliimpi valmistaa ja kuva pitäisi saada siirrettyä tietokoneelle sijainnin lasken-

taa varten. 

Omien ohjainten valmistuksesta WMR-järjestelmään ei ollut tietoa saatavissa. 

Vive Pro -virtuaalilaseista löytyy stereokamerat, joita voi käyttää kuva-analyysin avulla 

kappaleiden seurantaan [28]. Kyseinen ominaisuus on vielä kehitteillä ja siitä on saatavilla 

vasta ennakkokehitystyökalut. 

6.4 Magneettinen seuranta 

Sixensen valmistama STEM-ohjainjärjestelmä on rakennettu käyttäen magneettista seu-

rantatekniikkaa. STEM-ohjaimissa on myös IMU-sensorit apuna. Laitteisto ei tarvitse nä-

kyvää yhteyttä huoneeseen asennettavaan telakkaan, joka toimii referenssipisteenä. Sa-

maa tekniikkaa on käytetty myös Razer Hydra -ohjaimissa, jotka olivat markkinoilla jo 

vuonna 2011. Sixense STEM ei ole vieläkään myynnissä laitteiston kehityksessä ilmen-

neiden ongelmien takia. Asiakkaille asti toimitettavaa järjestelmää on kehitetty jo viisi 

vuotta. Häiriöalttiin ja vaikeasti kehitettävän tekniikan vuoksi magneettinen seuranta ei siis 

ole perusteltu omiin projekteihin. [37.]  
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6.5 Seuranta sisäisillä antureilla 

Ohjaimen sijaintia voisi periaatteessa seurata IMU-sensoreilla. Mutta jos sensoreiden 

seurannassa on yhtään virhettä, se kertaantuu ajan kanssa ja ohjaimien sijainti ei pidä 

enää paikkaansa. Lisäksi sensoreiden sijainti huonekoordinaatistossa pitää ainakin yhden 

kerran kalibroida ennen kuin sijainti suhteessa tähän referenssipisteeseen osataan las-

kea. Referenssipisteenä voi toimia pelaajan päässä olevat lasit, joita seurataan jo niiden 

omalla järjestelmällä. Kuvassa 13 Avatar-järjestelmän käsien seuranta. [38.] 

  

Kuva 13. Avatar VR -järjestelmä toimii IMU-sensoreilla suhteessa pelaajan laseihin. 
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7 Doosan DNM 

Doosan DNM 400 -automaatiojyrsin toimii Doosan VR -opetuspelin pohjana. Terälle on 

kolme eri liikkumissuuntaa x, y ja z. Terän liikeala on vastaavilla akseleilla 762 x 435 x 

510 mm. Laitetta ohjelmoidaan sen kyljessä olevasta kääntyvästä ohjauspaneelista, josta 

löytyy funktionäppäimiä, QWERTY näppäimistö, USB-portti sekä käsikäyttöinen MPG oh-

jain. Jyrsimessä on kolmenkymmenen työkalun automaattinen vaihtaja, joka vaihtaa terän 

alle kahdessa sekunnissa. Laitteesta kuva 14. [2.]  

 

  

Kuva 14. Doosan DNM jyrsin 
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8 Doosan VR 

Doosan VR -projekti toteutettiin syksyllä 2017 Clever SE -yksikössä [1]. Se on virtuaalito-

dellisuus simulaatio Doosan DNM -jyrsinlaitteen käytöstä. Kuvassa 15 näkyy pelin yleis-

ilme. Simulaatiossa asetetaan ensin ohjauspaneelista asetukset käsiohjausta varten. Pa-

neelista on käytössä ovien lukitus ja pulssipyörän käynnistys näppäimet, sekä oviturvalu-

kon ohitusavain. Jyrsimellä ohjataan sensori temppuradan läpi pulssipyöräohjaimella. Oh-

jaus toimii HTC Vive -ohjaimilla ilmaan huitoen. Toisen käden ohjaimella otetaan kiinni 

virtuaalisesta ohjaimesta ja toisella kädellä voi ohjata virtuaalisia kytkimiä sekä pulssirul-

laa ottamalla niistä kiinni ohjaimen liipaisinnäppäimellä, kun ohjain on tarpeeksi lähellä 

kohdetta. Kuvassa 16 on Vive-ohjaimet pelin näkymässä käsimalleina, sekä rullan ohjaus 

kääntyneenä käden suuntaan. Suunta- ja nopeusvalintakytkimet on sijoitettu ilmaan oh-

jaimen yläpuolelle helpottamaan niiden käyttämistä. Ohjaaminen ilmaan huitoen on hie-

man epätarkkaa, josta johtuen oikeanlaisen peliohjaimen valmistus aloitettiin. 

Kuva 15. Doosan VR -peligrafiikkaa. 
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Kuva 16. Doosan VR Vive-ohjaimilla ohjattuna. 
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9 Pulssipyöräohjain 

Rakennetun ohjaimen pohjana toimii oikea manuaalinen pulssigeneraattoriohjain eli 

MPG. Näitä käytetään yleisesti teollisuuden automaattikoneiden ohjaukseen käsin. Ohjain 

koostuu pulssipyörästä ja kahdesta valintanupista. Rullaa pyöräyttäessä saadaan ai-

kaiseksi pulssisignaali, josta voi havaita rullassa olevat askeleet. Signaali luetaan ohjain-

kortilla, joka liikuttaa automaatiokoneessa olevaa moottoria ennalta määrätyn etäisyyden 

verran valitulla akselilla. Kuvassa 17 3D-malli MPG-ohjaimesta. 

Pulssipyöräantureita, englanniksi rotary encoder, on lisäävää ja absoluuttista tyyppiä. Li-

säävästä sensorista voi lukea suunnan ja yhden naksahdusvälin, kun taas absoluuttinen 

pyörä antaa jokaiselle asennolle oman arvon, joka voidaan lukea, vaikka sähköt on otettu 

laitteesta pois kesken pyörityksen. [39.]  

Kuva 17. Pulssipyöräohjain. 
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MPG-signaali voidaan generoida kolmella tavalla: magneettisesti, optisesti tai mekaani-

sesti. Magneettinen-pulssi generoidaan pyörivien magneettisauvojen avulla. Kun mag-

neetit pyörivät sensorin ohi, havaitaan yksittäiset magneetit pulsseina magneettisenso-

rilla, joka muuttaa pulssit sähköiseksi. Optinen-pulssipyörä toimii led-valon, reikälevyn ja 

valosensorin avulla. Mekaaninen rullan luenta toimii yleensä reikälevyllä, jossa sähköinen 

kytkentä aiheuttaa reiän kohdalla pulssin. Havaintokuvassa 18 magneettinen ja optinen 

pulssi. [40.] 

MPG-ohjaimen valintanupeissa on valinnat eri ohjaussuunnille, sekä nopeudensäätö. 

Näillä voidaan säätää automaattikoneen terä kulkemaan esimerkiksi X, Y tai Z-suunnassa 

yksi, kymmenen tai sata kertaisella nopeudella. Näppäimiä voi olla ohjattavasta laitteesta 

riippuen kymmeniä eri toimintoja varten, kuten kuvassa 19. 

  
Kuva 19. MPG-ohjain useammalla näppäimellä. 

Kuva 18. Magneettinen ja optinen lukutapa vertailuna. 
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10 Doosan pulssipyörän ohjaindatan ja nappien integrointi PC-ympäristöön 

Peliohjaimena toimivan MPG-ohjaimen näppäimet integroitiin toimimaan PC-ympäris-

tössä ja seurantalaitteen ansiosta se on osana Vive-järjestelmää. Käytetyistä tekniikoista 

kerrottuna alakappaleissa. 

10.1 USB-yhteys tietokoneeseen 

USB eli Universal Serial Bus on yleisesti käytössä oleva tiedonsiirtoliitäntä. Sitä käytetään 

monien laitteiden kytkennässä tietokoneisiin, sekä laitteiden akkujen latauksessa. USB 

liitännästä on jo kehitetty 3.2-versio, mutta USB 2.0 -liitäntä on vielä yleisesti käytössä. 

USB 3 A-tyypin liitännät ovat myös taaksepäin yhteensopivia vanhempien A-tyypin laittei-

den kanssa. 

USB-liitäntä on käytössä ohjaimen liittämisessä tietokoneeseen molemmissa valmiste-

tuissa MPG ohjaimen prototyypissä. 

10.1.1 HID 

HID eli Human Interface Devices -standardi on kehitetty 1990-luvulla korvaavaksi tavaksi 

vanhalle PS/2 näppäimistö ja hiiriliitännälle. HID suunniteltiin toimimaan USB-liitännän 

kautta ja tukee laitteita, joilla ihmiset ohjaavat tietokoneita. Nykyään HID kattaa myös 

muita yhteystapoja kuten Bluetooth yhteyden. [41.]  

Ensimmäinen valmistettu ohjainprototyyppi oli suorassa USB-kaapeliyhteydessä tietoko-

neen kanssa ja toimi HID-peliohjaimena. Myös toinen valmistettu ohjain käyttää USB HID 

standardia Vive Trackerin kanssa. 
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10.1.2 USB-Host 

Lisääntyneet kannettavat laitteet ovat tehneet tarpeen kytkeytyä suoraan yhteen toisiinsa 

ilman tietokonetta. USB OTG eli On-The-Go lisäys USB 2.0 -määrittelyyn lisäsi vuonna 

2004 tuen kytkeä ulkopuolisia laitteita mikro-USB liitäntään. USB OTG Embedded Host 

tuki mahdollistaa kannettavan laitteen tiedonsiirron toiseen kytkettyyn laitteeseen. [42.]   

Vive Trackerin kanssa käytetty mikrokontrolleri sisältää natiivi USB-portin ja toimii USB 

Host -laitteena. Tämä liitäntätapa mahdollistaa näppäinsyötteiden lähettämisen tietoko-

neelle langattomasti ilman ylimääräisiä laitteita Vive-järjestelmää hyödyntäen.  
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10.2 Arduino 

Arduino on monipuolinen avoin ohjelmoitava elektroniikka-alusta. Sillä voi lukea erilaisten 

sensorien signaaleja ja lähettää komentoja esimerkiksi moottorille tai ledille. Arduinon 

avulla on mahdollista rakentaa monenlaisia ja tasoisia projekteja, kuten esimerkiksi ledi-

näytön ohjaus, automaattinen kastelujärjestelmä tai erilaisia harrastetason CNC-koneita. 

Arduinon ohjelmisto on monialustainen ja toimii Windows, Linux ja Macintosh OSX -käyt-

töjärjestelmissä. [3.] 

Arduino on myös käytössä Kajaanin Ammattikorkeakoulun opetuksessa ja päätyi helpon 

saatavuuden ja suuren dokumentaatiomäärän, sekä helppokäyttöisyytensä johdosta 

myös tähän opinnäytetyön projektiin. 

10.2.1 Uno 

Uno on kaikista käytetyin ja dokumentoiduin kaikista Arduino-alustoista. Laite näkyy ku-

vassa 20. Ensimmäinen versio valmistetusta MPG-peliohjaimesta on tehty käyttäen Uno-

alustaa ja siihen löytyvää UnoJoy-ohjainkirjastoa [43]. UnoJoy-kirjasto muuttaa Arduinon 

Unon natiiviksi USB-peliohjaimeksi.  

Kuva 20. Arduino Uno mikrokontrollerialusta. 
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Ohjelmoinnin helpottamiseksi kyseisen kirjaston mukana tulee visualisointiohjelma, jolla 

voi testata ohjainta ilman, että Arduinon kytkee peliohjaimeksi tietokoneeseen. Ohjel-

masta kuva 21. Ohjelmointi suoritetaan käyttäen Arduino Software (IDE) -ohjelmaa. 

 

Kuva 21. Arduino UnoJoy visuaalinen apuohjelma, joka näyttää painetut näppäimet. 

Pelkkä kirjaston koodien lisääminen projektiin ei riitä, vaan ohjelmoinnin jälkeen Arduinon 

USB-kommunikaatiopiirin firmware pitää vaihtaa DFU-moodissa, että laite toimii HID-ti-

lassa. Windows -ympäristössä tähän käytetään Atmel Flip -ohjelmaa, josta kuva 23. Ar-

duino pitää ensin asettaa DFU-moodiin yhdistämällä reset ja gnd -pinnit piirilevyltä, jotka 

on merkattu kuvassa 22. Windowsin laitehallinnassa näkyy tässä vaiheessa Arduino DFU 
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-laite. Atmel Flip -ohjelmassa valitaan haluttu HEX-tiedosto, kuten kuvassa 24, yhdiste-

tään USB-laite ja painetaan Run. Jos vihreät merkit syttyvät ohjelmassa, niin valitaan Start 

Application, jonka jälkeen laite pitää vielä ottaa irti USB-portista ja kytkeä taas takaisin. 

Tässä vaiheessa Windows USB Game Controllers -valikosta löytyy UnoJoy niminen oh-

jain. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös UnoJoy kirjaston mukana tullutta batch tiedostoa, 

jolloin Flip ohjelmaan ei tarvitse itse koskea. Arduino Uno pitää kuitenkin osata kytkeä 

koneeseen oikeassa tilassa. 

 

Kuva 22. Arduino Uno DFU -moodin saa päälle yhdistämällä pinnit Arduinon ollessa USB-

yhteydessä tietokoneeseen. 
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Kuva 23. Atmel Flip -ohjelman yleiskuva. 
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Kuva 24. Hex tiedoston valinta Atmel Flip -ohjelmassa. 
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10.2.2 Due 

Arduino Due valittiin ohjaimen alustaksi siitä löytyvän natiivi USB-portin vuoksi. Tämän 

portin kautta saa kytkettyä HTC Vive Tracker -laitteen kiinni Arduinoon USB Host -kirjas-

ton avulla, jolloin MPG-ohjaimen näppäinsyötteet kulkevat tietokoneelle Tracker-laitteen 

kautta. Näin ohjaimesta saatiin tehtyä helposti langaton. Android Due -laitteen ohjelmointi 

on suoraviivaisempaa kuin Unon. Laite kytketään programmin USB-portin kautta tietoko-

neeseen ja käyttäen Arduinon-ohjelmistoa saadaan koodi ladattua kortille ilman lisäohjel-

mia. Langattomaan MPG-laiteohjaimeen annetaan virrat kytkemällä Arduino programmin 

USB-porttiin varavirtalähde. 

Kuva 25. Arduino Due -mikrokontrollerialusta. 
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10.3 Pulssipyörän lukeminen 

Manuaalisen pulssigeneraattorin pulssianturipyörän lukeminen näppäinsyötteeksi tietoko-

neelle oli ensimmäinen haaste, joka piti ratkaista. Rullaa pyöritetään hyvin nopeaa vauh-

tia, ja kaikki pykälät pitää saada luettua simulaattoriin asti. Rulla on jaettu sataan eri py-

kälään, kuten kuvassa 26 näkyy. Jokainen pykälä tuntuu ja kuuluu selvästi pyörittäessä 

naksahduksena. Kuvassa 27 näkyvät pulssianturin kaapelit ohjaimen sisältä. Punaiseen 

ja mustaan johtimeen kytkettiin käyttöjännite. Kun rullaa pyörittää saadaan muista neljästä 

johtimista pulsseja. Kytkemällä pulssianturin lähdöt oskilloskooppiin saatiin piirrettyä oh-

jelmointia helpottavat käyrät.  Pulssit sisältävät signaalin peilikuvat kahdessa johdinpa-

rissa, joten päädyttiin käyttämään vain kahta johdinta, joiden pulssit näkyvät kuvassa 28.  

  

Kuva 26. Pulssianturin nuppi, jossa 100 pykälää. 



33 

Toinen käyttöön otetuista johtimista antaa peilisignaalia, koska se oli vähemmän häiriöi-

nen. Tämä on huomioitu ohjelmoinnissa kääntämällä kyseisen signaalin boolean arvot 

vastakkain. 

Signaalien peilikuvat ovat ohjaimessa häiriönpoistoa varten. Metalliteollisuuden ympäris-

tössä on paljon sähköistä häiriötä ja ohjauksen pitää toimia luotettavasti. Vastasignaalin 

avulla voidaan suodattaa virheet pois signaalista summaamalla ne yhteen [39]. 

Ohjaimen pulssianturi on tyypiltään lisäävä. Kaksi signaalia ovat 90 astetta toisistaan eri 

vaiheessa, joten niistä saadaan luettua suunta ja siirtymä. 

 

Kuva 27. Pulssianturin kaapelointi ohjaimen sisältä. 
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Kuva 28. Pulssit myötä ja vastapäivään vierekkäin 

 

Kuva 29. Pulssit myötä ja vastapäivään päällekkäin. Pyöritys ei ollut aivan tasaista, josta 

johtuen poikkeavat pituudet pulssissa. Toinen käytetty signaali on käänteinen. Käänteinen 

signaali on huomioitu ohjaimen koodin keskeytysfunktioissa. 
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Pulssit tulevat vuorotellen kahdesta johtimesta Arduino-alustalle. Johtimista luetaan lait-

teistokeskeytyksillä signaalin ylös ja alas menot. Kumpi pulssi tulee ensin määrää teh-

dyssä koodissa pyörityssuunnan. Seuraavaksi pulssien tietyistä vaiheista tarkastetaan, 

että rulla on lähtenyt pyörähtämään. Kun molemmat signaalit ovat korkeana, on varmaa, 

että rulla pyörähti yhden naksahduksen. Jos käyttäjä muuttaa suuntaa kesken syklin, niin 

sykli katkeaa ilman pyörähdystä. Molemmissa Arduino sovelluksissa rullan asento lähe-

tetään virtuaalisena suuntaohjaimena tietokoneelle. Jos tietoliikenne Arduinon ja PC:n vä-

lillä jättää pyörityksen liikkeitä lähettämättä, niin se ei tällä tavalla toteutettuna haittaa, 

koska Arduino lähettää vain viimeisen suunnan ja pelissä siirtymä tehdään muutoksena 

edelliseen verrattuna. Eli pidempi liike kerralla syötettynä ei siis haittaa. 

  

Kuva 30. Rullan suunnan luenta koodina. Koodi löytyy kokonaisena liitteestä. 
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Suunta muunnetaan kaksiulotteiseksi arvoksi ennen lähetystä siten, että jokainen rullan 

naksahdus vastaa 3.6-asteen käännöstä ja trigonometriaa käyttäen saadaan laskettua 

oikea kohta X ja Y -arvoina kuten kuvassa 31 on hahmotettuna. 

 

Kuva 31. Ohjaimen suunta kuvassa punaisena ratana. 
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10.4 Näppäinten syötteet 

MPG-ohjaimesta löytyy kaksi valintakytkintä. Arduino Uno -alustalla ja UnoJoy -kirjastolla 

kaikki eri asennot saivat oman näppäinsyötteen tietokoneelle USB-yhteyttä pitkin. HTC 

Vive Trackerin kautta toimivassa Arduino Due -ohjaimessa ei riitä yksittäisiä näppäimiä, 

joten toisen kytkimen asennot on ohjelmoitu liipaisimeksi, ja toinen kytkin ohjelmoitu sää-

tämään suuntaohjaimen sädettä. Vive Trackerin kautta on käytössä vain samat näppäi-

met kuin Vive-ohjainkapuloissa [4]. Kun ohjauksen säde on tietyn mittainen, tiedetään 

missä kolmessa asennossa kytkin on. Suuntakytkimen neljäs asento on kalibrointikäy-

tössä. Se nollaa ohjaimen asennon ja laittaa valikkonäppäimen pohjaan, jolloin simulaat-

torissa tiedetään, että käytössä on erikoisohjain. Doosan-simulaattoria voi siis vielä pelata 

myös virtuaalilasien mukana tulevilla ohjaimilla. 

Kytkimien asennot on johdotettu yksittäisiin Arduino-pinneihin, kuten kuvasta 34 näkee. 

Jokaiseen käytettyyn pinniin on ohjelmoitu päälle ylösvetovastus. Pinnit luetaan laitteisto-

keskeytyksillä signaalin tilan muutoksesta, kun valittu kytkimen asento johtaa kyseisen 

pinnin maadoitukseen. 

Kuva 32. Suunnanvalinta sekä nopeus käytetyssä MPG-ohjaimessa. 
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Kuva 33. Arduino Due -piirilevylle kytketyt johtimet. 
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10.5 Arduinon ohjelmointi Windows ympäristössä 

Arduinon ohjelmointi tapahtui Arduino Software (IDE) -ohjelman 1.6.12 versiolla, jonka 

yleisilme näkyy kuvassa 34. Yläreunasta (1) löytyvät valikot ja niiden alta napit koodin 

ajamiseen, luomiseen ja tallennukseen. Oikeassa alareunassa (2) lukee asetettu Arduino 

ja sen portti. Ohjelman keskellä on tekstieditori (3) koodin kirjoittamiseen, joka tukee edit 

valikosta löytyviä komentoja. Ohjelman asennukseen on saatavilla oppaat Arduinon 

omilta sivuilta [44]. Nettisivuilta löytyy myös sopivia testiprojekteja, joilla pääsee alkuun. 

Ohjelmoitavana oleva Arduino-piiri pitää valita Tools/Board -valikon kautta. Tools/Port -

valikosta täytyy myös valita koneeseen USB-kytketyn laitteen portti. Uuden ohjelman voi 

aloittaa myös File-valikon kautta. Ohjelma Arduinolle sisältää perusmuodossaan aina Se-

tup ja loop -funktiot, vaikka ei käyttäisi kumpaakaan. Setup kutsutaan aina kerran, kun 

ohjelma käynnistyy ja siinä voi tehdä nimensä mukaisesti asetustoimintoja, kuten asettaa 

pinnien moodit ja alustaa kirjastot. Loop-funktio ajetaan jatkuvalla syötteellä ja siihen lai-

tetaan ajon aikana tarvittavat koodit. Arduino Due -piirillä käytin moniajoa rullan luen-

nassa, jolloin koodissa on kaksi eri loop funktiota. 

Kuva 34. Arduino Software (IDE) -yleiskuva. 
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Laitteen ohjelmoinnissa on käytetty kirjastoja apuna. Kirjastoja hallitaan Sketch/Include 

Library -valikon kautta, joka näkyy kuvassa 35. Arduino Unolla käytössä olivat UnoJoy-

peliohjainkirjasto, sekä keskeytykset kaikkiin pinneihin salliva PinChangeInterrupt-kir-

jasto. Arduino Due ei tarvitse keskeytyskirjastoa, koska se tukee keskeytyksiä vakiona 

kaikkiin pinneihin. Arduino Due -ohjaimessa on käytössä USB-Host -kirjasto, jonka avulla 

on toteutettu viestiyhteys Vive Tracker -laitteen kautta tietokoneelle. Molemmat Arduinot 

käyttävät myös matematiikkakirjastoa, jolla onnistuu trigonometrinen laskeminen. Due-

ohjelma löytyy liitteenä kommentoituna englanniksi. 

 

Kuva 35. Arduino kirjastojenhallintavalikon sijainti ohjelmassa. 
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Kuva 36. Ohjelmoitavan Arduinon valinta ohjelmassa. 
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10.6 HTC Vive Trackerin käyttö ohjaimen kolmiulotteisen seurannan toteutuksessa. 

Vive Tracker on valmis laite huoneseurannan toteuttamiseen omille ohjaimille Vive-lait-

teistossa. Kun Trackerin asentaa sopivaan kohtaan ohjaimessa, siten että sen sijainti tie-

detään suhteessa ohjaimen nollapisteeseen, voidaan virtuaalilasien näkymässä sijoittaa 

vastaava peliohjaimen näköisversio samaan kohtaan. Vive Tracker on tehty käyttämään 

kuvassa 37 näkyvää koordinaatistoa [4]. Jos kiinnityksen tekee siten, että laite on vinossa, 

on koordinaatisto korjattava käytetyssä pelimoottorissa. Valmistetussa ohjaimessa 

Tracker jää USB-kaapelin pistokkeen sijainnin takia 30-astetta vinoon y-akselin ympäri ja 

se on huomioitu kääntämällä virtuaalista ohjainta saman verran vastakkaiseen suuntaan 

pelimoottorissa. 

Vive Tracker yhdistetään Vive-järjestelmään seuraavalla tavalla. Trackerin tyyppi on pro-

jektia varten vaihdettu näkymään laitteistossa tavallisena Vive-kapulana [45]. Tällä tavalla 

käytettynä Tracker pitää parittaa järjestelmään yhdeksi ohjaimeksi painamalla keskellä 

olevaa näppäintä, kunnes ledi vilkkuu sinisenä. SteamVR -ohjainparitus täytyy olla päällä 

etsimässä uusia ohjaimia tässä vaiheessa. Kun lopettaa pelaamisen on hyvä irrottaa pe-

liohjain järjestelmästä, joka tapahtuu SteamVR-valikosta ohjainta painamalla ja valitse-

malla power off. USB-johto ei saa olla kiinni laitteessa parituksen ja sammutuksen aikana. 

Kuva 37. Vive Tracker -laitteen koordinaatisto. 
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11 Laitteen kasaaminen 

Peliohjain koostuu MPG-ohjaimesta ja elektroniikkaosiosta. Arduino Due -mikrokontrolle-

rille menevät kaapelit jätettiin tarkoituksella pitkäksi. Elektroniikka on sijoitettu 3D-tulos-

tettuun muovikoteloon. Laite saa virtansa varavirtalähteestä ja kotelo sekä varavirtalähde 

on kiinnitetty hihnaan. Jos ohjaimen vahingossa pudottaa pelatessa, jää se roikkumaan 

kierrejohtonsa varassa. Hihnan ansiosta ohjain kulkee pelaajan mukana, joka helpottaa 

sen löytämistä, kun lasit peittävät näkymän. Vive Tracker on kiinnitetty MPG-ohjaimeen 

taivutellulla peltikiinnityksellä, joka on päällystetty sähköeristeellä. Ohjain näkyy kuvissa 

38 ja 42. 

 

Kuva 38. Kuva Arduino Due -ohjainprototyypistä ilman olkahihnaa. 
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Blender-3D -ohjelmaa on käytetty valmistetun kotelon suunnittelussa ja 3D-tulostusmallin 

tekemiseen. Blender on ilmainen ja vapaa 3D-mallinusohjelma, joka sisältää mallinnuk-

sen lisäksi paljon muita ominaisuuksia [46]. Kuvassa 39 näkyy ohjelman yleisilme. Ohjel-

masta oli aikaisempaa kokemusta peliobjektien mallinnuksen ja 3D-animoinnissa kautta. 

Aikaisemman käytön vuoksi se päätyi käyttöön tässä projektissa. Blender ei ole kaikkein 

käyttäjäystävällisin ohjelma, mutta siihen löytyy paljon oppaita. Ohjelmasta on tällä het-

kellä saatavilla 2.79b -versio. 

Viimeistellyn ohjaimen kotelon voisi suunnitella siten, että kiinnittää yksittäiset osat tulos-

tettuun koteloon, kuten kuvassa 40 on hahmoteltu. Tällä tavalla ohjaimessa ei olisi kuin 

yksi ulkopuolinen johto Arduinosta Vive Tracker laitteeseen. 

Kuva 39. Blender-ohjelmalla tehty kotelon 3D-mallinnus. 
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Kuva 40. Hahmotelma mahdollisesta ohjainversiosta. 
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12 Ohjainlaitteen sovittaminen Doosan VR-opetusympäristöön 

Doosan VR -opetusympäristö on tehty käyttäen Unreal-pelimoottoria. Ohjaimen toimin-

taan saamiseksi täytyy saada Vive Tracker -laitteelta oikea sijainti sekä näppäinkomennot 

projektiin. 

12.1 Unreal Engine 

Unreal Engine -pelimoottori on Epic Games, Inc yrityksen julkaisema pelimoottori [47]. 

Pelimoottorin ensimmäinen versio oli käytössä jo Unreal nimisessä pelissä 1998. Unreal-

pelimoottori mahdollistaa tosiaikaisen grafiikan piirtämisen erilaisissa visuaalisissa pro-

jekteissa, mutta pääasiassa sitä käytetään pelien tekemiseen. Unreal-pelimoottori tukee 

eri VR-alustoja monipuolisesti ja moottorista julkaistu neljäs versio on käytössä Doosan 

VR -projektissa. Ohjelmoinnin voi toteuttaa C++-koodina, tai vaihtoehtoisesti nodepohjai-

sella Blueprint-skriptauksella. C++-koodia ja node-skriptausta voi myös käyttää samassa 

projektissa. Kuvassa 41 näkyvä editori sisältää erilaisia työkaluja kenttäeditorin lisäksi. 

Kuva 41. Unreal-pelimoottorin editorinäkymä. 
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12.2 Vive Tracker sijainnin käyttö 

Vive Tracker on kiinnitettynä ohjaimen etuosaan. Ohjaimen sijainti saadaan asetettua Un-

real-pelimoottorissa oikein mittaamalla etäisyys ohjaimen nollapisteestä kiinnitys ruuvin 

kohdalle. Nollapiste riippuu siitä mihin se on virtuaalisen ohjaimen 3D-mallissa asetettu.  

Koska ohjain halutaan samaan kolmiulotteiseen koordinaatistoon pelaajan pään sijainnin 

suhteen, on Vive Tracker sijainti helpointa asettaa pelaajan Pawn-luokkaan, kuten ku-

vassa 43. Arduino Uno -ohjaimella Vive Tracker sijainti toimii lähettämällä näin saatu si-

jainti ohjaimen luokalle. Arduino Due -alustan näppäimiä varten on Tracker-ohjaimen lait-

teistotyyppi muutettu Vive-ohjaimeksi, jolloin se toimii Unreal-pelimoottorin koodeissa Mo-

tionController-ohjaimena. Pelissä näkyvän ohjaimen sijainti asetetaan sille tehdyssä Blue-

print-skriptissä suoraan päällimmäisenä olevalle Scene-komponentille, kuten kuvassa 45 

näkyy. 

Ohjaimen näkyvä malli on käännetty ja siirretty Blueprint-editorin Viewport-näkymässä si-

ten että Tracker-laitteen sijainti on keskipisteessä ja ohjain tulee oikein päin pelissä. Tässä 

vaiheessa pystyi käyttämään apuna oikean maailman sijaintimittauksia MPG-ohjaimesta. 

Kuvassa 45 näkyy ohjaimen asennon korjaus. 

Kuva 42. Vive Tracker kiinnitettynä ohjaimen etuosaan. 
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Kuva 43. Vive Tracker sijainnin asetus Unreal-pelimoottorissa, kun ohjaimen tyyppiä ei 

ole muutettu Vive-ohjaimeksi Arduino Uno -ohjaimella. ViveTracker-komponentti on tyy-

piltään Scene-komponentti, jolle asetetaan Tracker-laitteen sijainti ja asento. Kuvassa al-

haalla komponenttihierarkia hahmoluokalle. 
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Kuva 44. Arduino Due käytössä Tracker tunnistuu MotionController-ohjaimena. Uno 

Tracker -ohjaimella käytössä oleva ViveTracker-komponentti on jätetty tällöin yhdistä-

mättä. Kuvan oikeassa alakulmassa komponenttihierarkia ohjaimen luokalle. 
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Kuva 45. Ohjaimen asennon korjaus Vive Tracker seurantaa varten. 
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12.3 Näppäinpainallukset 

Arduino Due -ohjain lähettää näppäinkomennot Vive Trackerin kautta liipaisimen asen-

tona ja kosketuslevyn sädettä muuttamalla. Tästä syystä ne puretaan koodissa indeksi-

muotoon, kuten kuvassa 47. Arduino Uno UnoJoy -kirjastolla tehty ohjain pystyy lähettä-

mään jokaisen näppäimen erikseen, jolloin ne voi asettaa käyttöön projektin Input-valikon 

kautta. UnoJoy-näppäimet löytyvät inputasetuksista GenericUSBController nimellä. Näp-

päinkomennot olisi hyvä pitää saman luokan sisällä. Unreal VR -pohjassa näppäinkomen-

not sijaitsevat MotionControllerPawn-luokassa. Asetuksiin laitetut inputkomennot löytyvät 

etsinnän kautta, kuten kuvassa 48. 

 

Kuva 46. UnoJoy ohjaimen näppäimen asetus inputvalikossa. 

 

Kuva 47. Due-ohjaimen valintanuppien asennot asetetaan liipaisimen ja kosketuslevyn 

asennoista indekseihin. 
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Kuva 48. UnoJoy-näppäin Blueprint-editorissa. Hiiren oikea näppäin avaa valikon. 
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13 Yhteenveto 

Valmis ohjain toimii muutamaa ongelmaa huomioimatta hyvin. Vaikka latausvalo on 

päällä, ei Vive Tracker lataannu varavirtalähteestä, kun se on kytketty Arduinon kautta. 

Tästä seuraa, että jos Trackerin virta on vähissä, se lopettaa seurannan, mutta lähettää 

kuitenkin vielä näppäinpainallukset tietokoneelle. Tracker täytyy myös parittaa tietokonee-

seen ennen kuin sen yhdistää Arduinoon ja se korvaa yhden Vive-ohjaimen. Kun käyttää 

MPG-ohjainta ei voi siis pelata muita pelejä kahdella tavallisella Vive-ohjaimella, ennen 

kuin poistaa MPG-ohjaimen SteamVR-valikosta. Pelaaminen toimii hyvin, rullaa voi pyö-

rittää nopeasti ja tarkasti. Todella nopeat pyöräytykset hyrrän tavoin saavat ohjaimen kui-

tenkin hyppäämään pykäliä yli. Ohjaimen sijainti on sama kuin oikealla ohjaimella, eli sitä 

ei välttämättä tarvitse nähdä lasien alta, joka helpottaa pelaamista. Jos näppäimiä on jos-

sain ohjaimessa enemmän, voi olla aiheellista kuitenkin käyttää lisänä sormia seuraavia 

datakäsineitä, tai kamerapohjaista sormien seurantaa. Jos pelaajan sormet saa tarkasti 

seurattua virtuaalimaailmaan, voisi näppäinpainalluksen ottaa sormen sijainnista virtuaa-

lisesti eikä sähköistä kytkentää tarvitsisi toteuttaa kaikille näppäimille. Tästä hahmoteltuna 

kuva 49. Projekteissamme käytetään jo virtuaalisia näppäimiä, joita tökitään peliohjaimilla 

ilmaa vasten. Jos samaan kohtaan oikeassa maailmassa laitetaan ohjaamoa kuvaava 

paneeli voisi näppäimien painalluksen havaita virtuaalisesti. Todennäköisesti virhepainal-

lusten määrä kasvaa ilman elektronista kytkentää, koska sormien seuranta ei ole vielä 

nykyisillä laitteilla kovinkaan tarkkaa ja oikean näppäimen painallus voi olla vain millimet-

rin matkalla. Tärkeimmät osat ohjaimista, joissa tarvitaan tarkkaa mekaanista tuntoaisti-

pohjaista liikettä, voi kytkeä kuitenkin sähköisesti, kuten ohjainsauvat, rattiohjaimet ja pol-

kimet. Ohjainlaitteiden jatkokehitykselle löytyy siis tutkimisen aihetta. 
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Kuva 47. Havaintokuva datakäsineillä toimivista näppäimistä. 
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Liitteet 

/* 
* Arduino Due Vive Tracker Doosan Controller 
* 
* Rorator and two selectors buttons mapped trough Vive Tracker to PC 
*/ 
 
// Require vive tracker controller library 
#include <ViveTrackerController.h> 
#include <Math.h> 
#include <Scheduler.h> 
 
// Initialize USB Host Controller 
USBHost usb; 
 
// Attach vive tracker controller to USB 
ViveTrackerController tracker(usb); 
 
// Rotator 
const byte interruptPinA = 2; 
const byte interruptPinB = 3; 
volatile byte stateA = HIGH; 
volatile byte stateB = HIGH; 
volatile byte looping = HIGH; 
double rotatorStep = 0; // Between 0 - 100 
int16_t padX = 0; 
int16_t padY = 0; 
int CCW = 10; 
 
// X1 X10 X100 
const byte KNOB1Pin = 12; 
const byte KNOB10Pin = 11; 
const byte KNOB100Pin = 10; 
uint8_t trigger = 0; 
 
// X Y Z 4 
const byte KNOBXPin = 8; 
const byte KNOBYPin = 7; 
const byte KNOBZPin = 6; 
const byte KNOB4Pin = 5; 
volatile byte KNOB4state = LOW; 
volatile double targetRadius = 32750.0; 
uint8_t buttons = 0; 
float wiggle; 
 
// Vive Tracker battery level not in use 
uint16_t batteryLevel = 0; 
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// Arduino Setup 
void setup() { 
 setupPins(); 
 Serial.begin(115200); 
 Serial.println("Program started"); 
 Scheduler.startLoop(loopRotator); 
 delay(200); 
} 
 
// Setup pins 
void setupPins(void) { 
 pinMode(interruptPinA, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(interruptPinB, INPUT_PULLUP); 
 
 pinMode(KNOB1Pin, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(KNOB10Pin, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(KNOB100Pin, INPUT_PULLUP); 
 
 pinMode(KNOBXPin, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(KNOBYPin, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(KNOBZPin, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(KNOB4Pin, INPUT_PULLUP); 
 
 pinMode(13, OUTPUT); 
 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPinA), rotatorInterruptPin2Falling, FALL-
ING); 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPinB), rotatorInterruptPin3Falling, FALL-
ING); 
 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(KNOB1Pin), knob1state, FALLING); 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(KNOB10Pin), knob10state, FALLING); 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(KNOB100Pin), knob100state, FALLING); 
 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(KNOBXPin), KNOBXPinState, FALLING); 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(KNOBYPin), KNOBYPinState, FALLING); 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(KNOBZPin), KNOBZPinState, FALLING); 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(KNOB4Pin), knob4state, FALLING); 
} 
 
  



Liite 1 3/5 

// Main Arduino loop 
void loop() 
{ 
 tracker.Task(); // Process usb and vive tracker controller tasks 
 
 if (tracker.isConnected()) { 
  digitalWrite(13, HIGH); // LED on 
 
  //Touchpad touch needs to be on to get values 
  buttons = VIVETRACKER_BUTTON_PADTOUCHED; 
 
  if (KNOB4state) { 
   // Override buttons and rotator step for calibration purpose 
   buttons = VIVETRACKER_BUTTON_MENU; 
   rotatorStep = 0; 
  }; 
 
  // Calculate X and Y values for direction control used for rotator 
  padX = sin(rotatorStep*0.062831853072)*targetRadius; 
  padY = cos(rotatorStep*0.062831853072)*targetRadius; 
 
  // Make sure that all axis values reach PC by changing them 
  // a little all the time in radius direction.  
  // Vive Tracker will often loose last values otherwise. 
  wiggle = wiggle + 0.1; 
  if (wiggle > 6.28318531) { 
   wiggle = 0; 
  } 
  padX = padX + sin(wiggle) * 10; 
  padY = padY + cos(wiggle) * 10; 
 
  // Send accessory state to vive tracker. 
  tracker.setTrackerStatus(buttons, padX, padY, trigger, batteryLevel); 
 } 
 else { 
  digitalWrite(13, LOW); // LED off 
 } 
 delay(10); 
}; 
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// Rotary encoder reading 
void loopRotator() { 
 // Limit to 100 steps 
 if (rotatorStep < 0) { 
  rotatorStep = 99; 
 } 
 if (rotatorStep >= 100) { 
  rotatorStep = 0; 
 } 
 
 looping = LOW; 
 CCW = 10; 
 
 // Set direction 
 if (stateA == 1 && stateB == 0) { 
  CCW = 0; 
  looping = HIGH; 
 }; 
 
 if (stateA == 0 && stateB == 1) { 
  CCW = 1; 
  looping = HIGH; 
 }; 
 
 // If direction set start looping 
 while (looping) { 
  // Pulse A low when going CW 
  if (stateA == 0 && CCW == 0) { 
   while (looping) { 
    // If both signals are HIGH there is a click 
    if (stateA == 1 && stateB == 1) { 
     rotatorStep = rotatorStep - 1; 
     looping = LOW; 
    } 
    // User rotated back before click 
    if (stateA == 1 && stateB == 0) { 
     looping = LOW; 
    } 
    // IMPORTANT: 
    // We must call 'yield' at a regular basis to pass 
    // control to other tasks. 
    yield(); 
   } 
  }; 
  // Pulse B low when going CCW 
  if (stateB == 0 && CCW == 1) { 
   while (looping) { 
    // If both signals are HIGH there is a click 
    if (stateA == 1 && stateB == 1) { 
     rotatorStep = rotatorStep + 1; 
     looping = LOW; 
    } 
    // User rotated back before click 
    if (stateA == 0 && stateB == 1) { 
     looping = LOW; 
    } 
    // IMPORTANT: 
    // We must call 'yield' at a regular basis to pass 
    // control to other tasks. 
    yield(); 
   } 
  }; 
  // User rotated back before click 
  if (stateA == 1 && stateB == 1) { 
   looping = LOW; 
  } 
 
  // IMPORTANT: 
  // We must call 'yield' at a regular basis to pass 
  // control to other tasks. 
  yield(); 
 }; 
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 // IMPORTANT: 
 // We must call 'yield' at a regular basis to pass 
 // control to other tasks. 
 yield(); 
}; 
 
//---------- 
// Functions 
void rotatorInterruptPin2Rising() { 
 stateA = LOW; //Inverted signal A- cable used on pin 2 from rotator 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPinA), rotatorInterruptPin2Falling, FALL-
ING); 
}; 
void rotatorInterruptPin2Falling() { 
 stateA = HIGH; //Inverted signal A- cable used on pin 2 from rotator 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPinA), rotatorInterruptPin2Rising, RISING); 
}; 
 
void rotatorInterruptPin3Falling() { 
 stateB = LOW; 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPinB), rotatorInterruptPin3Rising, RISING); 
}; 
void rotatorInterruptPin3Rising() { 
 stateB = HIGH; 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPinB), rotatorInterruptPin3Falling, FALL-
ING); 
}; 
 
void knob1state() { 
 trigger = 0; 
} 
void knob10state() { 
 trigger = 127.5; 
} 
void knob100state() { 
 trigger = 255; 
} 
 
void KNOBXPinState() { 
 targetRadius = 10922; 
 KNOB4state = LOW; 
} 
void KNOBYPinState() { 
 targetRadius = 21845; 
 KNOB4state = LOW; 
} 
void KNOBZPinState() { 
 targetRadius = 32750; 
 KNOB4state = LOW; 
} 
 
void knob4state() { 
 KNOB4state = HIGH; 
} 


