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Abstract 

 

Brutus, A. Calibration Device for Force Transducer Matrix Mat. Master’s thesis – Tartu: 

EMÜ, 2014. 63 pages, 40 figures, 1 table, format A4, A3. In Estonian language.  

 

This master’s thesis was made to design self-made calibration device for the force transducer 

matrix mat Tekscan 5400D. To achieve this goal different CAD programs were used like 

SolidWorks, SolidEdge and AutoCad. With named programs simulations were made to find 

most preferable solution for this kind of a device. Also thesis explains working principles of 

given matrix mat, describes how to conduct calibration and equilibration process and why it is 

needed and how to work with WalkWay Research program.  

 

Outcome of this work is a description of calibration device for Tekscan’s 5400D matrix mat 

with list of materials and price range for making this device. Also suggests using different 

composite materials for the cover is suggested.  

 

Keywords: force transducer matrics, calibration, equilibration, gait, posture, analysis 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
 
A – kalibreerimistegur 

b – tõus 

C1 – kompressori tootlikus, m3/min 

C2 – paagist väljuva õhu kiirus, m3/min 

d – ava läbimõõt, mm 

F – jõud, N 

FEA – Finite Element Analysis ehk lõplike elementide analüüsi 

l – toru pikkus, m 

P0 – atmosfääri rõhk, bar 

P1 – algrõhk, bar  

P2 – lõpprõhk, bar 

p – rõhk, pa 

S – pindala, m2 

T – aeg, min 

V – mahuti volüüm, m3 

x – digitaalne väljundväärtus (0-255) 

Y – rakendatud jõud, N 

µ – hõõrdetegur 

v – õhuvoolu kiirus torus antud vooluhulga kohta, 5,62 m/s 

ρ – õhu tihedus, kg/m3 
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SISSEJUHATUS 

 

Antud töö eesmärgiks on projekteerida kalibreerimisseadme võimalik lahendus jõu-

muundurite maatriksmati jaoks. Kirjeldatud on maatriksmatti, Tekscani maatriksmati 

tööpõhimõtet, maatriksmati võimalikke kasutamisviise, mati analüüsimistarkvara, 

ekvilibreerimis- ning kalibreerimisprotsessi vajalikkust ning erinevaid prototüüpe 

kalibreerimisseadmest ning ka lõplikku projektsiooni, milline võiks antud seade välja näha. 

 

Teema on valitud kuna Tehnikainstituut soetas 2011. aastal maatriksmatid Tekscan 5400D. 

Toote kättesaamise juures avastati, et andmesiinid olid transpordi käigus mõningal määral 

purunenud, üks maatriksmatt oli täielikult töökõlbmatu ning teine oli küll vigastada saanud 

kuid töötas veel suhteliselt hästi, antud matiga sai tehtud ka laboris mõningaid katseid. Tootja 

saatis kompensatsiooniks uued matid, kuid need tundusid olevat võetud täiesti 

eelekvilibreerimata kujul ning tunduvad suhteliselt halvas seisus, kuna neid kasutades on 

märgata suurt vahe nii tundlikuses kui ka mõningases täpsuses, kui sai tehtud katseid laboris 

nii algse töötava kui ka uuesti saadetud mattidega. Antud mattidel puudub 

kalibreerismis/ekvilibreerimisseade, mis mõjutab kõvasti antud mattide täpsust. Kuna algselt 

tootja poolt ei pakutud välja infot, et ekvilibreerimist peab läbi viima nii tihti ega peaaegu 

üldse kuna kaasa pidi tulema tehase poolt ka eelekvilibreerimisfail, mida aga ei tulnud, siis 

tekkis vajadus soetada antud seade. Antud seadme maksumus aga muutis selle seadme 

soetamise võimatuks, kuna kalibreerimis/ekvilibreerimisseadme hind on ligikaudu 11000 

eurot.  

 

Magistritöös kasutati erinevaid raalprojekteerimistarkvarasid antud prototüüpide projek-

teerimiseks ning ka erinevate simulatsioonide läbi viimiseks, et näha kuidas prototüübid 

käituvad surve all ja kui ühtlaselt suudab üks või teine prototüüp edastada survet mati pinnale. 

Kasutavateks programmideks olid SolidEdge, SolidWorks ning AutoCad. 

 

Töö lõpus on välja toodud antud projekti maksumus töö ajaks saabunud hinnapäringute järgi 

ning lisades on välja toodud projekteeritud seadme kuju ning mõõtejoonised. 
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1. MAATRIKSMATT NING SELLE KASUTUSVALDKOND 

 

1.1. Jõumuunduritega maatriksmatt 

 

Töös kasutatava maatriksmatiks on Tehnikainstituudi poolt soetatud USA firma Tekscan 

jõumuunduritega maatriksmatt WalkWay 5400D. Tegemist on takistuslikul tööpõhimõttel 

töötava seadmega, kus jõu suurenedes väheneb kahe elektrilise elemendi vaheline takistus, 

graafiline seletus on näidatud joonisel 1.1. 

 

 
Joonis 1.1. Takistuse sõltuvus rakendatud koormuse korral [1] 

Antud matt koosneb kahest kihist õhukeset painduvast polüester Mylar kilest, mille külge on 

prinditud hõbedast elekrilised juhid, need võivad olla prinditud sinna erinevate mustritena. 

Antud mati korral on elektrilised juhid prinditud kile külge ruudukujulisena, ühe kihi peal on 

juhid paigutatud ritta ja teise kile küljes on paigutatud veergudesse. Elektrilised juhid on 

üksteisest eraldatud dielektrilise materjali abil ja kaks kihti on kokku liimitud. Juhtivate osade 

ridade ja veergude vahele andurosas on prinditud Tekscani poolt patenteeritud pooljuht 

piezotakistuslik materjali kiht, mille järel lamineeritakse kaks kihti kokku, mille tulemusena 

luuakse tuhandete tajuritega võrgustik. Joonisel 1.2 on esitatud lihtsustatud graafiline esitlus 

jõumuunduritega sensorist. 
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Joonis 1.2. Maatriksmati põhimõtte joonis [2] 

Joonisel 1.3 on esitatud lihtsustatud elektriline skeem, kuidas loetakse andmeid 

analoogdigitaalmuunduriga. 

 

 

Joonis 1.3. Analoogdigitaalmuunduri andmehõive [3] 

Tekscan-i kontrolltooted kasutavad keerulisi mikroprotessoritel põhinevaid vooluringe, et 

kontrollida skaneerimise järjekorda ja sagedust, seada tundlikust ning optimeerida maatriksi 

põhiste tajurite jõudlust. Joonis 1.3 illustreerib tajurite süsteemi ja 8 bitise elektroonika 

lihtsustatud skeemi, mis skaneerivad ristuvaid tajurite ridade ja veergude punkte ja mõõdavad 

iga ristumiskoha takistust. Mitme kontaktpunkti korral loetakse tajurid ning samaaegselt ka 
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piiratakse võimalikku voolu läbi seadme. Iga tajur on kujutatud muutuva takistina, mille 

väärtus on suurim rakendatava jõu puudumisel. Joonisel 1.4 on kujutatud antud matiga kaasas 

olevat analoog-digitaalmuundurit Evolution  Handle, mis loeb tajurite väärtusi, teisendab need 

koodideks ja edastab need läbi USB kaabli arvutisse. 

 

 

Joonis 1.4. Analoog-digitaalmuundur Evolution Handle 

 

Instituudi poolt soetatud maatriksmati aktiivpinna mõõtmed on 880×580mm ning terve mati 

kile pind on 930×650mm. Matt soetati aastal 2011 ning mati konstruktiivset põhimõtet 

illustreerib joonis 1.5. 
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Joonis 1.5. Maatriksmati konstruktiivne joonis [4] 

Rea laius on 14 mm, ridade vaheline kaugus on 5 mm, veeru laius on 14 mm, veergude 

vaheline kaugus – 5 mm. Antud maatriksmati surve vahemik on 28 – 648 kPa ning tajuri 

resolutsioon on 648/255 = 2,54 kPa/diskreetse ühiku kohta.  

1.2. Andmete salvestamine 

 

Andmed salvestatakse digitaalsel kujul. Iga tajuri väärtus on vahemikus 0 – 255 diskreetset 

ühikut ehk digitaalne väljund on 8 bitti. Tabelis 1.1 on näidatud katselehma 04 jalajälje 

salvestus kaadril 777. 
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Tabel 1.1. Kaadri 777 jalajälje pilt ASCII kodeeringus 

Jrk 

nr. 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

V1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

V2 0 0 0 16 64 55 33 9 21 0 0 0 0 

V3 0 0 0 22 145 92 39 21 62 47 0 0 0 

V4 0 0 0 24 128 100 34 38 104 76 0 0 0 

V5 0 0 0 15 130 123 29 51 118 80 0 0 0 

V6 0 0 0 0 110 115 47 68 128 72 0 0 0 

V7 0 0 0 0 44 105 78 125 142 0 0 0 0 

V8 0 0 0 0 0 27 24 100 61 0 0 0 0 

V9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
Joonis 1.6. Tekscani poolt tekitatud pilt eelseisva tabeli arvude järgi 

Eelnevale tabelile on seatud vastavusse pilt joonisel 1.6, kus on näidatud, kuidas kajastab 

Tekscan tarkvarapakett antud diskreetsete arvudega tabelit antud väärtustega. Selle pildi pealt 

on näha veel kalibreerimata värvi legendi, mis sisaldab ainult diskreetseid väärtusi – mida 

suurem on olnud tajurile rakendatud surve seda punasemana kajastatakse seda ka pildi peal. 

Värvi legend on ise jaotatud 13 erineva värvi tsooni. 
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1.3. Maatriksmati kasutusvaldkond 

 

Taolise jõumuunduritega maatriksmattide kasutusvaldkond on lai. Neid saab kasutada 

autotööstuses istmete ergonoomilisemaks muutmiseks ning uurimaks rehvide kokkupuudet 

maapinnaga. Meditsiiniliselt erinevate jalahaiguste uurimiseks, diabeedi avastamiseks, 

seljahaiguste uurimiseks. Samuti saab antud matte kasutada veterinaarid erinevate loomade 

jalahaiguste või vigastuste uurimiseks. Antud töös ongi soetatud maatriksmatte mõeldud 

kasutada lehmade jalahaiguste avastamiseks. 
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2. MAATRIKSATI KASUTAMINE LEHMA JALAHAIGUSTE 

AVASTAMISEKS 

 

Seoses loomade heaolu halvenemisega põhjustavad lehmadel esinevad haigused suurt 

majanduslikku kahju. Ligikaudu 15 aasta tagune Hollandi uuring näitas, et majanduslik kahju 

ühe lehma kohta haiguste tõttu oli ca 205 eurot aastas [5]. Samuti on lehma heaolu üks 

peamisi eeldusi kvaliteetse piima saamiseks, mistõttu on väga tähtis hoida lehma tervislik 

seisund kõrgel tasemel. Kuna lonkavatel loomadel tuleb taluda valu lüpsiplatsile liikudes ja 

tagasi tulemiseks puhkealale, tähendab see heaolu langust ja seega piima kvantiteedi ja 

kvaliteedi vähenemist. 

 

Kinemaatiliseks kõnni analüüsiks on olemas erinevaid meetodeid: ülekäigukaalud, 

videosalvestus kõnnist, akselomeetrilised süsteemid, surve- ja jõumuundurmatid ja nende 

kombinatsioone, mille puhul on registreeritud liikumiskiirust, sammu pikkust, kõnnitsükli 

kestust, toe- ja hoofaasi kestust, kõnni sümmeetrilisust, jala survejõudu, seljakumerust, pea 

liigutusi jne.  

 

Haigele jalale üritab loom toetuda lühemat aega ja väiksema survega seega väheneb haige jala 

keskmine surve maapinnal. Selle tõttu aga terve naaberjala suhteline koormus suureneb. 

Haiguskahtluse hindamise üheks põhikriteeriumiks ongi keskmise jalakoormuse indeksi 

vähenemine. Jalahaiguse ilmnedes vähenevad lehma liikumisaktiivsus ja toodang ning võib 

tõusta ka kehatemperatuur. Kõiki neid näitajaid saab jalahaiguste mudelis ka kasutada. 

Viimasel ajal on kõnnimustri uurimisel hakatud katsetama surveandurite maatriksmatte, millel 

iga looma ja mati vahelise kontakti puhul registreeritakse selle survetugevus ning ajalis-

ruumilised näitajad, mistõttu kõlbaks automaatseks uurimiseks just maatriksmati kasutamine 

[6].  

 

Esialgne katsetus on tehtud Märja katselaudas, läbiviijateks olid Eugen Kokin, Jaan Praks, 

Imbi Veermäe, Väino Poikalainen, uurimaks survemattide tööd ja survemati tarkvaralist poolt. 

Kõnnistendile paigaldati USA firma Tekscan surveandurite maatriksmatt WalkWay7. 

Andurmati, mis on näidatud joonisel 2.1, mõõtmed on 0,65×0,93m. Kaks sellist matti 

moodustavad mõõtesüsteemi aktiivosa üldise pikkusega 1,76 m, mis on varustatud kahe A/D 

muunduriga. Kõnnistend paiknes lüpsiplatsilt söömis-puhkealale viivas käigus. Katses 
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kasutati 52 lehma. Automaatkaaluga registreeriti eelnevalt matile liikuva lehma mass 1 kg 

täpsusega. Mõõtematt sisaldas 3536 surve- (jõu-) tundlikku elementi, mis paiknesid 34 veerus 

ja 104 reas [6].  

 

Joonis 2.1. Tehnikainstituudi soetatud surveandur maatriksmatt WalkWay 

Automaatse kontrolliga saab jälgida jala poolt andurmatile avaldatud survet, selle dünaamikat, 

asukohta ja sammu aega. Joonisel 2.2 on välja toodud erinevad lehma kõnniparameetrid, mis 

on võimalik leida läbi kasutatava tarkvarapaketi Walkway Research v. 7.0 maatriksmati abil 

salvestatud andmete töötlemisel. 
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Joonis 2.2. Analüüsitud kõnniparameetrid: A1, A2 – kõnni pikkus, B1, B2 – sammu pikkus, T1, T2 – 

hoofaas, t1, t2 – toefaasi kestus, VE – vasak esijalg, VT – vasak tagajalg, PE – parem esijalg, PT – 

parem tagajalg, ά – sammu nurk, C1 – kattumine [7] 

Joonisel 2.3 on näha WalkWay programmi lehma kõnni väljundi parameetrid. 

 

 
Joonis 2.3. WalkWay Research v. 7.0 programmi väljund lehma kõnni näitudega 

Antud tarkvara pakub erinevaid väljundeid analüüsimaks jalahaigusi. Nagu jooniselt 3 on 

näha asub vasakus ääres visualiseering jalgade paiknemisel matil, mida esindab värvimosaiik, 

mida punasem värv seda suurem surve antud andurile. Programmi siseselt saab antud 

visualiseeringut esitada erinevat moodi 2D mosaiigina, 2D kontuuridena kui ka 3D-na. Antud 

programm suudab leida maksimumjõu asukohta, mis annab väärtuslikku informatsiooni 

mitmete jalahaiguste kohta. Gait Table tabelis on kõnni üldandmete tabel. Stance Stride Table 
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tabel esitab detailsemaid kõnniandmeid ning seismisandmeid. Symmetry Table tabelist saab 

leida sammu sümmeetriat. Nagu eelnevalt öeldud, kui esineb jalahaigus siis patsient toestab 

seda jalga maapinnaga väiksemat aega ja väiksema survega, seega tervetel loomadel peab 

sammu sümmeetria olema jalgade puhul sarnased. Kõiki tabelis toodud näitajaid võib 

kasutada jalahaigustest põhjustatud kõnnimustri muutuste avastamiseks. 

 

2.1. Andmetabelite seletus 

 

Järgmiseks toon välja, mis andmeid pakuvad antud tabelid täpsemalt.  

 

 
Joonis 2.4. Gait Table – kõnni üldtabel 

Joonisel 2.4 on näidatud kõnni üldtabel, mis sisaldab järgmisi andmeid: 

• Number of strike – sammude arv mati pinnal salvestuse kohta 

• Gait time – esimese ja tagumise jala matile astumise ajaline vahe sekundites 

• Gait distance – esimese ja tagumise jala sammu vaheline kaugus 

• Gait velocity – sammu kiirus 

• Gait cycle time – ühele kõnni tsüklile kulunud aeg 

• Cycles/minute – kõnni tsükleid minuti kohta 
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Joonis 2.5. Stance - Stride Table – Hoiaku - sammu andmete tabel 

Joonisel 2.5. on näidatud hoiaku ning sammu tabel, mis sisaldab järgmisi andmeid: 

• Stance time – jala kokkupuute aeg mati pinnaga 

• Swing time – aeg, millal jalg on õhus sammu tegemise ajal 

• Stride Time – kahe järjestikuse sammu esmase kokkupuute aeg mati pinnaga 

• Stride length – sammu pikkus 

• Stride velocity – sammu kiirus 

• Stide acceleration – jala kiirendus sammu tegemise ajal 

• Maximum force %BW*sec – maksimaalne jõud jala kohta hoiaku ajal. Väljendatakse 

protsentuaalselt kehamassi suhtes 

• Maximum force – maksimaalne jõud, N 

• Impulse – Impuls iga jala sammude kohta. Väljendatakse protsentuaalselt kehamassi ja 

sekundi korrutisena 

• Impulse – Impulss standardse ühikuna kg*m/s 

• Maximum peak pressure – maksimum tipu surve mati pinnal, kPa 
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Joonis 2.6. Symmetry Table – Sümmeetria tabel 

Joonisel 2.6. on näidatud sümmeetria tabel, mis sisaldab järgmisi andmeid: 

• Stance time front / hind – kahe esimese ning kahe tagumise jala keskmine seisu aja 

suhe 

• Stride time front / hind – kahe esimese ning kahe tagumise jala sammuks kuluva 

keskmise aja suhe 

• Stride length front / hind - kahe esimese ning kahe tagumise jala keskmise sammu 

pikkuse suhe 

• Stride velocity front / hind - kahe esimese ning kahe tagumise jala keskmise sammu 

kiiruse suhe 



19 
 

• Max force front / hind - kahe esimese ning kahe tagumise jala keskmine jõu suhe 

• Stance time left / right symmetry – mõlema parema ning mõlema vasaku jala keskmine 

seisu aja suhe  

• Stride time left / right symmetry - mõlema parema ning mõlema vasaku jala sammuks 

kuluva keskmise aja suhe 

• Stride length left / right symmetry - mõlema parema ning mõlema vasaku jala 

keskmise sammu pikkuse suhe 

• Stride velocity left / right symmetry - mõlema parema ning mõlema vasaku jala 

keskmise sammu kiiruse suhe 

• Max force left front / right front symmetry – esimese parema ning esimese vasaku jala 

keskmiste jõudude suhe 

• Stance time left front / right front symmetry – esimese parema ning esimese vasaku 

jala keskmine seisu aja suhe 

• Stride time left front / right front symmetry – esimese parema ning eesmise vasaku jala 

sammuks kuluva keskmise aja suhe  

• Stride length left front / right front Symmetry – esimes parema ning eesmise vasaku 

jala keskmise sammu pikkuse suhe 

• Stride velocity left front / right front symmetry – esimese parema ning eesmise vasaku 

jala keskmise sammu kiiruse suhe  

• Maximum force left front / right front symmetry – esimese parema ning eesmise 

vasaku jala keskmise maksimaaljõu suhe 

• Stance time left hind / right hind symmetry – tagumise parema ning tagumise vasaku 

jala seisu aja suhe 

• Stride time left hind / right hind symmetry – tagumise parema ning tagumise vasaku 

jala sammuks kuluva keskmise aja suhe 

• Stride length left hind / right hind symmetry – tagumise parema ning tagumise vasaku 

jala keskmise sammu pikkuse suhe 

• Stride velocity left hind / right hind symmetry – tagumise parema ning tagumise 

vasaku jala sammu tegemise kiiruse suhe 

• Maximum force left hind / right hind symmetry – tagumise parema ning tagumise 

parema jala sammu keskmise maksimaaljõudude suhe  
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3. SEADME EKVILIBREERIMINE 

 

3.1. Ekvilibreerimise vajalikkus 

 

Tajuri tundlikkus väheneb kasutuse käigus. Tajurid, mida ei survestata katsetuste käigus on 

suurema tundlikkusega kui need, mida koormatatakse. Ekvilibreerimine kompenseerib 

erinevate tajurite vahelisi võimendustegurid, mille läbi tagab ühtlasema tajuri tundlikkuse üle 

kogu mati. Ehk ekvilibreerimine eemaldab väljundis erinevate sensorite vahelised erinevused 

ja tagab täpsema lugemi. Tajurid, mis on nö „külmad“ ehk vähem tundlikumad saavad 

suurema võimendusteguri, et tõsta nende digitaalset väljundi suurust ja tajurid mis on nö 

„kuumad“ ehk tundlikumad, nende võimendustegurit vähendatakse, et vähendada nende 

digitaalse väljundi suurust. Joonisel 3.1 on välja toodud ekvilibreerimise dialoogaken, läbi 

mille saab määrata mitme punkti ekvilibreerimist teha ning näitab ära tajurite koormuse. 

 

 
Joonis 3.1. Ekvilibreerimise dialoogaken [8] 
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Tajurite vaheline elektrooniline kompensatsioon võib samuti erineda nende tootmise eripära 

tõttu kui ka nende kasutamise tõttu nagu näiteks on kasutatud erineva tekstuuriga materjale 

mati pinnal, mistõttu on koormatud erinevaid tajureid erineva survega läbi selle kasutamise 

aja.  

3.2. Ekvilibreerimisprotsess 

 

Ekvilibreerimine on soovituslik läbi viia enne iga kordset seadme kalibreerimist. Kuigi tiheda 

kasutuse puhul ja sarnaste patsientide kaalude tõttu võib seda protsessi läbi viia ka paar korda 

nädalas. Ekvilibreerimisprotsess viiakse läbi survestades tervet aktiivpinda ühtlase teada oleva 

survega, mille abil tarkvara leiab võimendusteguri igale erinevale tajurile ja rakendab 

vastavalt tajuritele. Aluseks on, et kõigil tajuritel peaks olema sarnane väljund sarnasel 

koormusel, misläbi peale ekvilibreerimist luuakse ekvilibreerimismaatriks teatud 

ekvilibreerimisel kasutatud surve järgi. Tavaliselt genereeritakse antud 

ekvilibreerimismaatrikseid erinevatel surveväärtustel, et matt ekvilibreerida terves kasutatavas 

survevahemikus. Antud maatriks sisaldab iga anduri kohta võimendustegurit, et iga tajuri 

väljund oleks sama, kui tajureid koormatakse sarnase survega. Tootega kaasnev tarkvara 

WalkWay Research 7.0 võimaldab viia läbi kuni 10 punkti ekvilibreerimisprotsessi.  

3.3. Ekvilibreerimisseadmed 

 

Selleks on müügil mati tootmisfirma poolt pakutavad erinevad ekvilibreerimisseadmed nagu 

näiteks pakutud ka joonisel 3.2. 

 

 
Joonis 3.2. Tootja poolt müüdav suruõhu tehnoloogial töötav ekvilibreerimisseade [9]. 
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Tootja poolt pakutav ekvilibreerimisseade PB100N on mõeldud nii ekvilibreerimiseks kui ka 

maatriksmati kalibreerimiseks. Antud seade töötab suruõhu põhimõttel. Seade koosneb 

alumiiniumraamist, mille sees on uretaankummist täispuhutav põis, millega on võimalik 

saavutada surve 0 – 689 kPa. Seadme kaaluks on 118 kg, aktiivpinna laius on 660,4 mm ning 

aktiivpinna kõrguseks on 914,4 mm. Lisaks on kaasas ka manuaalselt juhitav juhtpult, millega 

saab rõhku antud põies muuta.  

 

Teiseks seadmeks, mida Tekscan pakub on vaakumi põhimõttel töötav seadeldis VB5B, mis 

on näha ka joonisel 3.3. Seade kaalub 2,32 kg ning vaakumkoti materjaliks on 25 mm 

paksune uretaankile, mis võimaldab saavutada survet maatriksmati kile pinnal kuni 24 kPa. 

Antud ekvilibraatoriga on kaasas ka vaakumpump.  

 

 
Joonis 3.3. Tootja poolt müüdav vaakumtehnoloogial töötav ekvilibreerimisseade [10] 

Nagu näha ka andmetest siis on küll vaakumpõhimõttel töötav ekvilibraator kergem ning 

arvatavasti ka lihtsam kasutada kui suruõhuga töötavat seadet, kuid jääb kõvasti maha 

saavutatava survega, mida on võimalik tekitada maatriksmati pinnal. Samas on 

vaakumpõhimõttel töötav seade turvalisem kui suruõhuga töötav seadeldis. Antud toodete 

valikul tuleb lähtuda, millist ekvilibreerimisrõhku on vaja saavutada. 
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4. SEADME KALIBREERIMINE 

 

4.1. Kalibreerimise vajalikkus 

 

Kalibreerimine on meetod, läbi mille digitaalne kaheksa bitine väljund muudetakse ümber 

tegelikeks rõhu ühikuteks, nagu näiteks Pascaliteks. Matti tuleks kalibreerida perioodiliselt, 

sõltuvalt kasutuse tihedusest, kalibreerimist võiks läbi viia ligikaudu iga kahe nädala jooksul, 

igat enne uut patsienti või enne uue sensori kasutamist. Korralikult läbi viidud kalibreerimine 

on tähtsal kohal täpse tulemuse saamisel. Tarkvara võimaldab mattide teineteisest eraldi 

kalibreerimist kui ka matte tervikuna kalibreerida. Soovituslik on mattide eraldi 

kalibreerimine kuna see tagab täpsema tulemuse.  

4.2. Kalibreerimisprotsess 

 

Õigesti läbi viidud kalibreerimisprotsess peaks võimalikult täpselt matkima reaalset katsetust. 

Kalibreerimise ajal peab matti koormav jõud olema suhteliselt sarnane reaalse katse ajal 

kasutatavale koormusele. Samuti peaks olema temperatuur kalibreerimisprotsessi ajal sarnane 

katsetuse ajal olevale temperatuurile. Kalibreerimisprotesessi ja reaalse katsetuse 

temperatuurilise muutuse 1 fahrenheit kraadi korral ehk 0,56 kraadi celsiuse puhul on mati 

poolt antav tulem erinev 0,25 protsendi võrra [11]. Temperatuuri probleem tuleneb sellest, et 

mida suurem on temperatuur seda suurem on materjali takistus ja mida väiksem on materjali 

temperatuur seda väiksem on ka antud materjali takistus.  

 

Triivi minimaliseerimiseks tuleb arvestada ka kalibreerimiseks kuluvale ajale kui ka ajale, mis 

kulub reaalse katse tegemiseks. Tekscan pakub välja, et nende tajurite triiv on kolm protsenti 

kümnendlogaritmilise aja järgi. Ehk kui koormatakse tajurit üks sekund on triiv null protsenti, 

10 sekundi puhul on triiv kolm protsenti, 100 sekundi puhul 6% jne [11].  

4.3. Kalibreerimisviisid 

 

Tekscani analüüsimistarkvara pakub välja erinevaid kalibreerimise võimalusi: ühe punkti 

kalibreerimine, sammu järgi kalibreerimine, video kaadri järgi kalibreerimine ja kahe punkti 

kalibreerimine.  
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4.3.1. Ühe punkti kalibreerimine 

 

Kalibreerimine viiakse läbi ühe koormusastme juures. Ehk sellega on saavutatav vaid 

lineaarne sõltuvus digitaalse väljundi ja surve vahel. Ühe punkti kalibreerimise tegur sõltub 

kui kiiresti kasutaja vajutab kalibreerimisnuppu peale seda kui matt koormatud saab. Mida 

kauem sensor on koormatud seda rohkem tõuseb antud sensori digitaalne väljundväärtus triivi 

tõttu.  

 

Kalibreerimisprotsessi alguses tuleb määratleda ühikud, mida töös hakatakse kasutama nagu 

on näha joonisel 4.1.  

 

 
Joonis 4.1. Töös kasutatavate ühikute määramine [8] 

Kalibreerimisdialoogi aknast tuleb valida ühe punkti kalibreerimine – Point nagu näidatud 

joonisel 4.2. 

 
Joonis 4.2. Kalibreerimisdialoogi aken [8] 
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Enne antud protsessi algust tuleb määratleda ka patsiendi kaal, läbi mille tarkvarapakett 

määrab ära seose digitaalse väljundi ja sisend suuruse järgi. Ühe punkti kalibreerimisdialoogi 

aken on näha joonisel 4.3. Võimalik on seada paika ka aeg, millal kalibreerimisprotsess algab 

kui stardi nuppu on juba vajutatud. See on vajalik lisa, et elimineerida esmast anduri triivi kui 

ka normaliseerida tajurit rakendatud koormusele. Süsteemi manuaal pakub välja, et 

optimaalne ajaline viivitus on ligikaudu 10 sekundit, kuigi 2003 aasta manuaal täpsustab, et 

triivi kõver tasakaalustub ligikaudu 30 sekundi jooksul [11] Samuti on võimalik valida 

võimalus alustada kalibreerimist alates teatud tajurite teatud digitaalse väljund suuruse 

saavutamise puhul kui ka teatud arvu tajurite aktiveerumise puhul, valides võimaluse Start 

calibration at – alusta kalibreerimist.  

 

 
Joonis 4.3. Ühe punkti kalibreerimisdialoog aken [8] 

Kalibreerimisprotsessi alguses astub patsient mati pealt maha. Peale, mida astub patsient 

juhendamise peale ühe jalaga või mõlema jalaga mati peale ja umbes ühe sekundi möödudes 

vajutatakse kalibreerimisnuppu. Tarkvara ootab kuni kõik sätestatud tingimused on täidetud, 

nagu näiteks viivitusaja läbi saamine, ning peale seda alustab tarkvara kalibreerimist, mille 

jooksul tarkvara viib läbi interpoleerimise nullkoormuse ja kalibreerimiskoormuse vahel. 

Kalibreerimisprotsess vajab vähemalt kolme protsenti koormatud aktiivala pinda, alla seda 

annab tarkvara veateate, et liiga vähene pind on koormatud ja peatab kalibreerimise. Seda 

protsessi saab teha mõlema jala jaoks eraldi või siis mõlema jala kohta korraga. 
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4.3.2. Sammu järgi kalibreerimine 

 

Sammu kalibreerimine on olemuselt sama, mida on ühe punkti kalibreerimine ehk annab 

samuti lineaarse seose läbi null punkti ja kalibreerimiskoormuse järgi, kuid on täpsem, kuna 

analüüsib kiiret tajurite reageerimist kui rakendatakse koormust aktiivpinnale kui ka aeglast 

tajurite reageerimist pikema ajalise tajurite koormamise puhul. Sammu kalibreerimise puhul 

saadakse parandustegur kiire dünaamilise muutuse tarbeks kui ka tegurit triivi 

kompenseerimiseks. See teeb rakenduse kohaldavamaks erinevate dünaamiliste situatsioonide 

jaoks, nagu näiteks kui uuritakse kõndimist kui ka jooksmist antud rakendusega. Selleks 

juhendab tarkvara graafiliselt kalibreerimist läbiviivat isikut ja viib automaatselt 

kalibreerimise läbi.  

 

Sammu kalibreerimine saab alguse samuti nagu ühe punkti kalibreerimine, kus tuleb sisestada 

mõõdetavad ühikud, nagu näidatud joonisel 4.1. Järgmiseks tuleb valida kalibreerimisdialoogi 

aknast valitavaks kalibreerimisprotsessiks sammu kalibreerimine – step (joonis 4.4.) 

 

 
Joonis 4.4. Sammu kalibreerimise valik [8] 
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Peale, mida ilmub juba sammu kalibreerimise dialoogaken nagu esitatud joonisel 4.5. Antud 

aknasse tuleb sisestada patsiendi kaal lahtrisse Subject Weight. Antud aken juhatab 

kalibreerijat ja patsienti läbi kalibreerimisprotsessi. 

 

 
Joonis 4.5. Sammu kalibreerimise dialoogaken [8] 

Kalibreerimise alustamiseks vajutada Start nuppu, peale mida juhendab programm, et patsient 

peab seisma mati kõrval. Peale viie sekundi möödumist, instrueerib programm, patsiendil 

astuma mati peale ühe jalaga kogu oma keharaskusega. Siinkohal on tähtis märkida, et 

patisent peab mati peal viibima võimalikult stabiilselt, mistõttu on soovitatav võtta abiks 

mingisugune vertikaalne pind, mille abil säilitada tasakaalu ühel jalal seismise korral. Samuti 

on tähtsal kohal ka see, et koormuse piirkond, kuhu patsient astus peaks olema kasutusel ka 

reaalse mõõtmise käigus, ehk patsient peaks mõõtmise ajal astuma samasse kohta kus ta astus 

kalibreerimisprotsessi puhul. Kalibreerimisaja möödudes teavitab programm, kas eduka 

kalibreerimise korral või siis veateatega, et tuleb kalibreerimine uuesti soovitada. Tavalise 

veateate allikaks on, kas vähene aktiviseeritud aktiivpind või siis liigne liikumine matil.  

4.3.3. Video kaadri järgi kalibreerimine 

 

Antud kalibreerimisprotsessi saab läbi viia isegi peale seda kui patsiendiga uurimus on läbi 

viidud ja salvestatud. Kalibreerimine viiakse läbi manuaalselt ehk otsitakse kaader, kus 

näiteks jalg puutub mati pinnaga kokku ja antud pinnale asub teatud surve, peale mida 
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sisestatakse patsiendi kaal programmi. Programm viib läbi interpoleerimise null koormuse ja 

kalibreeritava koormuse järgi, ning rakendab antud teguri terve salvestise jaoks.  

4.3.4. Kahe punkti kalibreerimine 

 

Kahe punkti kalibreerimine – Aktiivpind koormatakse kahe erineva koormusega, peale mida 

tuletatakse, läbi kahe kalibreerimispunkti ja nullpunkti matemaatilist tehet kasutades, jõu 

seaduse kõver nagu näidatud valemiga 4.1 [11]. Kahe punkti kalibreerimine tagab suuremat 

täpsust just suuremate koormuste puhul.  

 
bxAY ⋅=                                                                 (4.1) 

 

kus Y on rakendatud jõud Pa; 

 A – kalibreerimistegur; 

 x – digitaalne väljundväärtus (0-255); 

 b – tõus; 

 

Kui b väärtus on 1 siis on tegemist lineaarse sirgega. B väärtused võivad olla vahemikus 0,2 – 

4. Kahe punkti kalibreerimine võimaldab laia kalibreerimisvahemiku kasutust. Antud 

kalibreerimise miinuseks on see, et kui kahe kalibreerimispunkti koormuse vahe ei ole 

piisavalt suur (vähemalt kolme kordne) või sisestatakse kalibreerimiskoormus valesti siis 

kalibreerimiskõvera viga on kaalukas. Antud kalibreerimisviisi ei ole soovitatav läbi viia 

antud tüüpi mattide puhul nagu on praegu kasutusel ehk WalkWay tüüpi mattidega kui ei ole 

just kasutusel kalibreerimisseadet, mis võimaldab suurendada koormust mati pinnal kuni kolm 

korda. Antud kalibreerimist on raske saavutada sellepärast, et patsient peab suutma kandma 

kolmekordset raskust kalibreerimisprotsessi ajal ühel jalal ning suutma olla matil suhteliselt 

stabiilselt, väga vähesed patsiendid suudavad seda.  

 

Joonisel 4.6 on näha erinevate kalibreerimisprotsesside vea protsenti erinevate rakendatud 

survete juures. Nagu jooniselt näha siis kõige paremat tulemust annab kahe punkti 

kalibreerimine 0,5 ja 2 bari kalibreerimise juures, mida esindab lillakas joon. Maksimaalne 

viga on kuskil 1 % lähedal. Sinine ning roheline joon vastavalt 1,5 bar juures ning 3 baari 

juures on läbi viidud ühe punkti kalibreerimine ning nagu näha on suure veaga. Viga on 
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minimaalne kalibreeritud surve juures ning positiivne viga enne antud rõhuni jõudmist ja 

negatiivne kui rõhk läheb suuremaks.  

 

 
Joonis 4.6. Protsentuaalne kalibreerimisviga erinevate kalibreerimiste järgi [11] 

 

4.4. Tareerimine 

 
Tareerimine on kalibreerimisprotsessi jaoks oluline võimalus. See eemaldab soovitud jääk 

koormuse, mis võib sisse jääda kalibreerimisprotsessi jooksul. Näiteks kui aktiivpinnal on 

terve salvesusprotsessi jooksul mingises teatud kohas ebasoovitud koormus nagu näidatud 

joonisel 4.7, kus on hallide punktidega näidatud ebasoovitavat koormust või on matt 

kinnitatud paika teatud koha peale ja see läbi koormatud antud kinnituskohtade poolt siis on 

võimalik antud koormus eemaldada tareerimisprotsessi käigus. 
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Joonis 4.7. Tareerimise dialoogaken [8] 

Tareerimine viib läbi lisa arvutuse enne kui töötlemata andmed on ümber teisendatud 

kalibreeritud andmeteks. Igasuguste tajurite ebasoovitav koormus loetakse võrdseks nulliga 

enne kalibreerimisteguri rakendamist. Ehk kui näiteks tajuri diskreetne digitaalne väljund on 

50, siis peale tareerimist viiakse käesoleva tajuri maksimaalne väärtus 255 uuele diskreetsele 

väärtusele 205. Seega antud tajuri küllastuspunktiks on 255 asemel 205. Antud protsessi on 

võimalik läbi viia kohe peale kalibreerimisprotsessi kui ka peale lõpliku andmete 

salvestamist.  
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5. KALIBREERIMISSEADME PROJEKTEERIMINE 

 

5.1. Eesmärk 

 

Antud töö eesmärgiks on projekteerida Tekscan WalkWay jõumuunduritega maatriksmati 

5400D jaoks võimalik kalibreerimisseadme lahendus.  

5.2. Metoodika 

 

Kalibreerimisseadme projekteerimiseks sai kasutatud kolme erinevat programmi: SolidEdge, 

SolidWorks ja AutoCad. SolidEdge programm sai algselt valitud selle pärast, et seda on 

ülikooli raames õpetatud, ning sellega on võimalik teha simulatsiooni, läbi mille on võimalik 

saada erinevaid väljundeid. AutoCad-iga sai vormistatud mõõtejoonised ning SolidWorks sai 

kasutusele võetud kuna see on kiirem kui SolidEdge oma simuleerimiskiiruse poolt. Esmased 

prototüübid said projekteeritud programmis SolidEdge, ning viimased prototüübid kaasa 

arvatud ka lõplik lahendus sai projekteeritud SolidWorks programmiga. 

 

SolidEdge ning SolidWorks kasutab simuleerimiseks FEA – Finite Element Analysis ehk 

lõplike elementide analüüsi. FEA on laialt levinud arvutusmeetod erinevate füüsikaliste 

probleemide lahenduseks tänu oma kiirusele ning suhteliselt suurele täpsusele, mis jõudis 

kommertskasutusse esmaselt tänu arvutusjõudluse kasvule 1970-ndatel aastatel [12]. Läbi 

simulatsiooni sai uuritud, kuidas taluvad erinevad konstruktsioonid erinevate materjalidega ja 

paksustega erinevaid jõude ning surveid. Tähelepanu sai pööratud väljunditele nagu 

konstruktsiooni elementide stress ning läbipaine. Samuti teiseks tähtsaks asjaoluks on ka 

kuidas suudab antud konstruktsioon edasi kanda mehaanilist koormust maatriksmati pinnale, 

sest nagu eelnevalt kirjeldatud siis kalibreerimiseks ning ekvilibreerimiseks on vaja 

maatriksmatile jagada ühtlane surve tervele aktiivpinnale. SolidEdge-i simulatsioon 

võimaldas ka jälgida jõu ülekannet kalibreerimiseadme prototüübi pinnalt maatriksmatile ja 

võimaldab jälgida selle surve suuruste jagunemist terve pinna suhtes.  

 

Kalibreerimisseadme projekteerimise põhiprobleemid: 

• materjali valik 

• jõu rakendamine 
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• konstruktsioon 

• vajaliku surve leidmine 

• võimalikult väike mass 

Materjali valiku puhul oli algselt põhikriteeriumiks võimalikult odava materjali kasutus, mis 

oli ka võimalusel saadaval. Esmasteks materjalideks oli valitud puit, nimelt puitprussid ning 

saepuruplaat ning vajadusel ka metall, et võimalikul koormuse rakendamisel vältida puidu 

läbipaindumist.  

 

Jõu rakendandamise probleem seisnes selles, kuidas hakata rakendama jõudu 

kalibreerimisseadmes antud maatriksmati pinnale. Võimalusteks sai loetud pneumosilindri 

kasutamine, mis oli ka kasutatav, vaakumiga surve tekitamine või siis suruõhk. 

 

Konstruktsiooni osa oli üks tähtsamaid probleeme, mida lahendada. Konstruktsiooni poole 

pealt oli kõige tähtsam fakt, et jõudu oleks võimalik rakendada terve mati pinnale ning seda 

võimalikult suure koormusega, et viia läbi erinevatel rõhkudel kalibreerimisi ning 

ekvilibreerimisi ilma, et seade puruneks. 

 

Kalibreerimisseadme mass peaks olema optimaalselt väike. Väike mass lisab seadmele 

mobiilsuse ning vähendab tööjõudu ja lisaseadmeid, mida läheks vaja antud seadmega 

opereerimiseks. 

 

Töö käigus sai analüüsitud erinevaid konstruktsiooni võimalusi, antud prototüübitest pakun 

ma lähemalt informatsiooni konstruktsioonist kui ka üldistavat graafilist ülevaadet. Esmaste 

prototüüpide aluseks sai valitud võimalikult soodne lähenemine. Materjalideks sai võetud 

erinevate mõõtudega prussid, saepuruplaadid ning ka vajadusel ka erinevad terasest plaadid 

ning ka metallprofiilid. Jõu rakendamiseks sai valitud pneumosilinder, millega saab 

rakendada jõudu kalibreerimisseadme survekaanele, mis omakorda avaldab survet 

maatriksmati pinnale.  

 

Peamiseks parameetriks on võetud prototüübi valmistamisel maatriksmati mõõtmed, mis on 

930 × 650 mm ning aktiivpinna mõõdud 880×560 mm. Survekaane laius ning kõrgus sai 

valitud nende parameetrite järgi.  

 



33 
 

5.3. Ekvilibreerimiseks vajaliku rõhu leidmine lehma sõra näitel 

 

Samuti üheks tähtsaks punktiks kalibreerimisseadme projekteerimise juures on leida 

optimaalne rõhk, millega hakatakse matti koormama kalibreerimise või ekvilibreerimise 

protsessi käigus. Vaja on leida maksimaalne koormus, et paika seada ekvilibreerimisvahemik. 

Eelduseks on võetud, et lehm seisab mõlema 4 jalaga mati peal. 

Selleks sai leitud kõigepealt lehma sõra pindala. Kasutusele sai võetud eelsalvestatud fail 

lehma ülekõnnist antud matist, läbi mille saab määrata ligikaudse lehma sõra pindala (joon. 

5.1).  

 

Joonis 5.1. Lehma sõra pindala leidmine 

Nagu joonisel 5.1. näha siis antud eelsalvestuse näitel on lehma 2 sõra pindala 300,57 cm2, 

mis teeb ühe sõra pindalaks 150 cm2. 

Järgmiseks on vaja leida lehma mass. Kirjandus pakub, et täiskasvanud lehma keskmine mass 

jääb 650 – 750 kilo kanti [13]. Võib tuua üldistatud järelduse, kahe jala kohta tuleb mass 

ligikaudu 350 kilo, kui võtta lehma massiks 700 kilogrammi.  

Järgmiseks tuleb leida mitu pesa on kahe jalajälje kohta. On teada, et antud maatriksmati 

WalkWay 5400D tajurite tihedus on 1,4 tajurit ruutsentimeetri kohta. Mis teeb 300 

ruutsentimeetrise pindala kohta ca 214 tajurit. Rõhk ühe pesa kohta tuleb leida läbi rõhu 

valemi 5.1.  

S

F
p =                                                             (5.1) 
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kus p on rõhk, Pa; 

 F – jõud, N; 

 S – pindala, m2. 

Kui 1,4 tajurit on ruutsentimeetri kohta siis ühe tajuri mõõt on 1/1,4 ruutsentimeetrit ehk 0,71 

ruutsentimeetrit. Läbi valemi 5.1 saame, et: 

kPa48020
101,7

8,9350
5
=

⋅

⋅
=

−
p  

 rõhk ühe pesa kohta tuleb 48020 kPa. Mis teeb 214 tajuri kohta, surveks 224 kPa. Antud 

surve on arvutuslik keskmine, mida on vaja tekitada terve mati pinnal ühtlase suurusena. 

Antud töös olen ma kasutanud siiski erinevaid surveid. Esmaste prototüüpide jaoks sai 

kasutatud väiksemaid väärtuseid 55 kPa piires arvutusaja säästmiseks, kui ka suuremaid 

surveid. Tegelikku maksimaalset survet olen kasutanud lõpliku prototüübi jaoks, milleks sai 

valitud 400 kPa kõrgemate tipurõhkude tarbeks ning, et suurendada ekvilibreerimise 

vahemikku. 

  



35 
 

5.4. Esimene katseprototüüp 

 

Esimene katseprototüüp sai välja mõeldud selliselt, et plaadi keskkohta surutakse 55 kPa 

survega, antud katseprototüüpi on näha joonisel 5.2.  

 
Joonis 5.2. Esimene prototüüp 

Jõuülekande pinnaks, mis surub mati pinnale sai valitud terasplaat paksusega 22 mm ning 

selle all ka veel alumiiniumplaat paksusega 5 mm. Toestuseks ja surve jagunemise 

parandamiseks sai valitud neli 125 × 75 mm prussid, millest kaks on metallplaadiga risti, 

pikkusega 700 mm, üks diagonaalselt pikkusega 950 mm ning neljas pruss pikkusega 

1100mm, mille peale press surub. Esmane katse prototüübi simulatsioon ei vastanud ootustele 

kuna rakendatud surve ei rakendu kalibreerimiskaane põhjal ühtlaselt nagu näha joonisel 5.3.  

 
Joonis 5.3. Katseprototüübi surve jagunemine põhjal 
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Põhja peal on selgesti näha väga ebaühtlast surve jagunemist. Plaadi keskosas on näha, et 

surve on kuni 58 korda erinev sellest, mis on rohkem serva poole. Seega järeldusena võib 

julgelt väita, et antud konstruktsioon ei sobi.  

5.5. Teine katseprototüüp 

 
Eelneva konstruktsiooni järgi järeldades, tuleb konstruktsiooni teha surve jagunemise koha 

pealt ühtlasemaks. Selleks sai lisatud järgmisele prototüübile juurde rohkem prusse ning 

prussi ning hüdrosilindri vahepeale sai lisatud I-taladest koosnev karp koos metallplaadiga 

(joonis 5.4).  

 

Joonis 5.4. Prototüüp nr. 2 

Antud kaane kaal on 197 kg, mistõttu ei ole antud variant sugugi mitte mobiilne ja vajab 

vähemalt kahte meest, sellega opereerimiseks või siis lisaseadet näiteks telfri või tali näol, mis 

kergendaks sellega opereerimise. Samuti ei ole ka põhjalt edasi kantav surve väga ühtlane 

kuigi on tunduvalt parem esimesest prototüübist. Nagu näidatud joonisel 5.5. on edasi antava 

surve erinevused suhteliselt suured, kuigi väiksemad kui eelmisel prototüübil.  
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Joonis 5.5 Katseprototüübi nr. 2 surve jagunemine põhjal 

Antud juhul on miinimum 0,093 MPa ja maksimum 0,589 Mpa – surve erinevus 6 kordne. 

Sellest teisest prototüübist sai tehtud erinevaid variatsoone, mis lõppkokkuvõttes andsid kõik 

enamvähem esitatud tulemusi. 

5.6. Kolmas katseprototüüp 

 
Kolmandas katseprototüübis sai jõu ülekande konstruktsiooniks valitud nelikanttorudest 

koostatud püramiid, et uurida antud konstruktsiooni käitumist ning selle surve jagamist kaane 

põhjale. Konstruktsioon on esitatud joonisel 5.6. Nelikanttorud on mõõtmetega 40 × 40 mm 

ning seina paksuseks on 2 mm. Kasutatud samasugust prusslahendust nagu teisel 

katseprototüübil. Kolmanda prototüübi mass on 153 kg ehk 40 kilo kergem kui eelmine 

prototüüp, kuid siiski veel suhteliselt raske, et katset saaks läbi viia üks inimene. 
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Joonis 5.6. Kolmas katseprototüüp 

Kuigi antud prototüübi põhjal olev survejaotus oleks maatriksmati aktiivosa suhtes suhteliselt 

ühtlane nagu näha joonisel 5.7. lilla jaotisena on siiski arvutusliku sõlmkoha (441,110,-270) ja 

(119,165,-270) vahe ligikaudu nelja kordne. 

 
Joonis 5.7. Kolmanda prototüübi survejaotus põhjal 
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Kui vaadata joonist 5.7 siis on näha ka, et maatriksmati aktiivpinna paiknemise puhul on 

aruvutusliku sõlmkoha (548,4440,-270) väärtuseks 188 kPa. Mis annab mati keskpunkti 

lähedase ja mati nurga lähedase surve vahe 4,5 kordse. Antud katseprototüübist sai tehtud ka 

alternatiivne variant, mille puhul peal asuva püramiidi alumine äär oleks laiem ja ulatuks 

prussaluse täie laiuse ulatuses ning prussaluse mõõtmeteks on 1100×1100 (lisa H) kuid ka see 

antud variant ei andnud vajalikke tulemusi. Nagu näha ka lisas I siis arvutusliku sõlmkoha 

(525,0,-150) väärtuse 0,039 MPa ja maatriksmati serva vahelise arvutusliku sõlmkoha 

(128,122,-150) väärtuse 0,594 MPa vahe on ligi 15 kordne. 
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6. LÕPLIKU KALIBREERIMISSEADME KONSTRUKTSIOONI 

LAHENDUS 

 

6.1. Lõpliku lahenduse tööpõhimõte 

 

Lõpliku lahenduse tööpõhimõtteks sai valitud suruõhk, millega koormatakse maatriksmati 

aktiivpinda. Suruõhk sai lõplikult valitud kuna antud tehnoloogia pakub võimalikult ühtset 

surve jaotust mati pinnal ning võimaldab suhteliselt kiiresti muuta survevahemikku, mille abil 

saab edukalt läbi viia mitme punkti ekvilibreerimist, ning ka kalibreerimist. 

 

Õhk surutakse suletud ruumi, mille ülemiseks osaks on alumiinium konstruktsioon, mille 

sisse on freesitud avaus ning põhjaks on neopreenkummist membraan, mis hakkab suruma 

vastu maatriksmati pinda. Kaane ülemisse osasse on puuritud ja keermestatud M20 × 1,5 auk, 

mille kaudu ühendatakse kompressori voolik kaanega. Rõhu muutmiseks kalibreerimis-

seadmes võiks kasutada näiteks kompressori küljes olevat reduktorit või siis lisada eraldi 

reduktor või lisada lihtsuse mõttes lausa rehvipumpaja koos manomeetriga.  

 

6.2. Lõpliku lahenduse materjal  

 

Viimase prototüübina sai käsitletud alumiinium konstruktsiooni. Alumiiniumiks sai valitud 

alumiiniumi tüüp 5052, mis on alumiiniumi ja magneesiumi sulam. Põhilised elemendid 

sulamis on [14]: 

• alumiinium, 95,7-97,7% 

• magneesium, 2,2-2,8% 

• kroom, 0,15-0,35% 

Antud sulamil on hea korrosiooni vastupidavus ja head keevitamisomadused. On 

enamkasutusel erinevates surve all olevate paakide ehituseks ning levinud on ehitusmaterjal. 

Antud alumiiniumi sulam sai valitud suure tõmbetugevuse pärast, tõmbetugevus on kuni 290 

MPa, voolavuspiiriks 255 MPa. Tihedus 2680 kg/m3 [15]. Alumiiniumist on konstruktsiooni 

kaas, põhi ning membraani fikseeriv krae. 
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Teiseks materjaliks on neopreenkumm, millest on projekteeritud aktiivosa ehk membraan. 

Neopreen sai valitud kuna on mehaaniliselt kõva ja elastne, millel on hea ilmastikukindlus. 

Kasutatakse enamasti tihendite valmistamiseks ning on palju kasutuses erinevates 

ehitusvaldkondades. [16] 

6.3. Konstruktsioon 

 

Projekteeritud lahenduse konstruktsioon koosneb alumiiniumist koosnevast kaanest, mis on 

kas valatud või freesitud suuremast alumiiniumblokist, neopreenkummmembraanist, 

alumiiniumist kraest ning põhjast, mis on samuti alumiiniumist. Kinnituseks on valitud 

metallist poldid M25.  

 

Kaas on mõõtmetega 1350 × 900 × 175 mm. Kaane sisse on projekteeritud avaus, mille sisse 

on võimalik viia suruõhk. Avause maht on 0,0054 m3 ehk ligikaudu 54 liitrit. Joonisel 6.1 on 

näidatud antud kaane lõiget. 

 
Joonis 6.1. Lõpliku lahenduse kaane lõige 
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Kaanele on lisatud ülemisse ossa ribid, et suurendada konstruktsiooni tugevust. Ribid jagavad 

kaane pealmise pinna nelja ruutu ja antud ruudud jaotatakse ära diagonaalidega. Kaane äärel 

on 8 kinnituseks vajalikku auku, ning selle süvistatud osa sisse käivad membraan ning ka 

krae. Antud kaane kaal on 167 kg.  

 

Neopreenkummist membraan on mõõtmetega 1300 × 850 × 7 mm ning seda fikseeriva krae 

mõõtmed on 1300 × 850 × 20 mm. Mõlemal on servades kokku 8 auku läbimõõduga 25 mm. 

Krae koos neopreenkummi ning kaanega on esitatud joonisel 6.2. Neopreenmembraani kaal 

on 10 kg ning krae kaal on 20 kg. 

 
Joonis 6.2. Lõpliku lahenduse kaane, neopreenkummi ning krae lõige 

 

Konstruktsiooni põhi on põhimõtteliselt sarnase konstruktsiooniga nagu on kaaski aga sellel 

on lisatud jalad ning äärtesse tugevduseks ja võimaliku läbipainde ennetamiseks ka 20 mm 

läbimõõduga ribid (joon. 6.3) 
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Joonis 6.3. Lõpliku lahenduse konstruktsiooni põhi 

Põhi on alumiiniumist, et vältida võimalikku läbipainet ja seeläbi ebaühtlast survejaotust 

maatriksmati pinnal. Põhja kaal on 218 kg ning terve konstruktsiooni kaal on 416 kg. Nii 

koostu kui  ka eraldi detailide joonised on esitatud lisades A-F. Terviklik konstruktsioon on 

lisatud lisasse G. 

 

6.4. Prototüübi simulatsioon rõhu all 

 

Lõplikku konstruktsiooni sai simuleeritud programmis SolidWorks. Rõhuks sai valitud 400 

kPa, mis sai valitud maksimaalseks test surveks. Surve sai lisatud nii kaane põhja kumerusele 

kui ka neopreenkummist aktiivpinnale (joonis 6.4), mis lõppkokkuvõttes peaks survestama 

maatriksmati tajuritega kaetud aktiivpinda. 
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Joonis 6.4. Surve lisamine simulatsiooni 

Konstruktsioon sai ruumis piiritletud põhja all olevate jalgade kaudu, et kaan oleks põhja 

küljes kinni sai lisatud poltkinnitused. Materjalide omavaheline kontaktitüüp sai valitud mitte 

läbivaks, et nad üksteisest läbi ei vajuks ja et nad ei oleks eelnevalt üksteisega seotud. 

Eelviimaseks protsessiks sai mesh-i loomine ehk arvutusliku võrgustiku loomine. Kuna 

arvutuslik võimsus arvutis on suhteliselt keskpärane siis väga täpseid arvutusi teha ei saanud. 

Arvutusvõrgustiku kolmnurga suurus sai võetud suhteliselt suur, mis tähendab, et selle läbi 

kannatab arvutustulemuste täpsus. Võrdhaarse kolmnurga aluse suurus simuleerimiseks 

kasutatud arvutusvõrgustiku tegemiseks sai võetud ligikaudu 100 mm. Näiteks võib tuua, et 

kõige täpsem, mida SolidWorks antud mudelile välja pakub on ligikaudu 32 mm. Seega 

arvutustäpsus väheneb ning arvutuspunktide resolutsioon pindalaühiku kohta on 9 korda 

väiksem.  

 

Arvutustulemustega võib jääda suhteliselt rahule. Joonisel 6.5 on näha kaane materjali stresse 

rakendatud survele.  
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Joonis 6.5. Stressi jagunemine kaanel 

Jõud materjali konstruktsioonis jäävad kõvasti alla tõmbetugevuse purunemispunkti, milleks 

on 2,9×108 Pa. Maksimum stressiks 400 kPa rakendatud surve puhul antud konstruktsiooni 

kaane puhul on 8×107, mis on parempoolse augu siseseina juures, seega võib väita, et võib 

vähendada materjali paksust kui jääda selle fakti juurde, et rakendatakse kuni 400 kPa survet.  

 

Samuti nagu näha joonisel 6.6, et deformatsioon koguneb suures osas kaane keskkohta, millel 

maksimum väärtuseks on 0,8 mm. Servades ning poltühenduste lähedal jääb deformatsioon 

0,07-0,08 mm lähedale, mis näitab, et alumisele konstruktsiooni elemendile nagu membraan 

ja krae mõjub ühtlane surve, ning garanteerib kindlama õhukindluse antud konstruktsioonil.  
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Joonis 6.6. Kaane deformatsioon 

Põhja detaili kohapealt sai leitud, et ka põhjale ei avaldu nii suurt jõudu, et see peaks 

purunema või märgatavalt deformeeruma. Nagu näidatud joonisel 6.7 siis maksimumstressiks 

antud põhja pinnal on 2×108 Pa. 

 
Joonis 6.7. Stressi jagunemine põhjal 

Ning põhja deformatsioon on ka suhteliselt väike ca 0,2 mm arvutusliku sõlmpunktis 

(320,580,1040). Antud deformatsioon on arvatavasti nii väike, et mõõtmistulemustele see 
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mõju ei avalda, kuna neopreenkummist membraan suudab nii palju deformeeruda, et 

kompenseerib ära selle põhja deformatsiooni ( joonis 6.8). 

 

Joonis 6.8. Põhja deformatsioon 

Viimaseks vaadeldavaks konstruktsiooni osaks on membraan. Joonisel 6.9. on näidatud ära 

antud kummi kontaktsurve põhjaga. Antud simulatsioon näitab ära kui palju survet kandub 

edasi neopreeni kontaktpinnalt põhjale ja sealjuures ka siis maatriksmatile.  

 

Joonis 6.9. Neopreenkummi kontaktsurve 
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Kuna joonis on suhteliselt ebaühtlane võib üldistada, et surve on suhteliselt ühtlane. Antud 

hetkel, miks ta on nii kirju, on sellepärast, et arvutamisvõrgustiku kolmnurga suurus on 

suhteliselt suur, et kiirendada arvutustulemust või antud töö korras, et üldse mingisugust 

tulemit saada. Ning teiseks seletuseks võib olla ka see, et programmi ebasuutlikus antud 

konstruktsiooni elementi antud arvutusvalemitega üldse täies mahus täpselt välja arvutada, 

kuna on kasutatud kiiremaid lahendusmeetodiga arvutuspakette.  

6.5. Kompressori valik 

 

Kompressori valiku juures on tähtsal kohal, kui kiiresti suudab kompressor antud nö anuma 

täis pumbata, ning kui suurt rõhku suudab saavutada. Läbi SolidWorks programmi sai leitud, 

et antud konstruktsooni õhu ava volüüm on ligikaudu 0,05 m3 ehk 50 liitrit. Läbivalemi 6.1 

[17] saab leida kompressori vajaliku õhu tootlikuse.  

 

TP

TPCVPVP
C

⋅

⋅⋅+⋅−⋅
=

0

0212
1

       (6.1) 

 

kus C1 on kompressori tootlikus, m3/min; 

 P1
 – algrõhk, bar ; 

 V – mahuti volüüm, m3; 

 P2
 – lõpprõhk, bar; 

 P0 – atmosfääri rõhk, bar; 

 T – aeg, min; 

 C2 – paagist väljuva õhu kiirus, m3/min. 

 

Seega kasutades valemit 6.1. leiame, et vajalik kompressori maksimaalne õhutootlikus peab 

olema: 

min
213,0

1013,1

1013,1005,0005,04 3

1

m
C =

⋅

⋅⋅+⋅−⋅
=  

Seega kompressori õhutootlikus peab olema 213 liitrit minutis. Kui viia läbi ekvilibreerimine 

või kalibreerimine ühe punktiga maksimumrõhul ehk 400 kPa. Kuid kui teha 10 punkti 

kalibreerimine siis rõhu vahemikud jäävad 30 kPa ehk 0,3 bari juurde. Seega siis ei ole pumba 

tootlikus nii oluline ning võib öelda, et kui kompressori paak on 100 liitrine ja rõhul ca 10 
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bari siis on seal 1000 liitrit õhku, mis on piisav, et läbi viia 10 punkti ekvilibreerimine ilma, et 

kompressori õhutootlikus saaks probleemiks, kuna kompressori paak sisaldab ise juba 

piisavalt õhku. Kompressoriks sobiks näiteks MK Advanced kolbkompressor [25], mille 

tootlikkus on 226l/min, maksimaalne töösurve 10 bar ja paak 90 liitrit. 

Valemiga 6.2 [18] saan leida ühendusvooliku augu diameetri teades maksimaalset rõhu 

langust.  

p

vl
d

⋅

⋅⋅⋅
=

2

2
ρµ

          (6.2) 

 

kus d on ava läbimõõt, mm; 

 µ
 – hõõrdetegur; 

 ρ
 – õhu tihedus, kg/m3; 

 l – toru pikkus, m; 

 v – õhuvoolu kiirus torus antud vooluhulga kohta, 5,62 m/s; 

 p – rõhk, Pa. 

 

Valemist 6.2 saan, et ühendusvooliku ava läbimõõt peaks olema minimaalselt 13,6 mm. 

Kompressor ning kalibreerimisseade ühendada omavahel armeeritud kummist voolikuga mille 

õhuava läbimõõt oleks minimaalselt 13,6 mm ja mis oleks maksimaalselt 5 m pikk. 

Projekteeritud kaane peal on valitud auguks 20 mm läbimõõduga ava.  

6.6. Maksumus 

 
Antud konstruktsiooni maksumuse arvutus on suhteliselt keerukas, kuna tagasiside firmade 

poolt, kellele sai esitatud hinnapäringud ei soovinud vastata. Kuigi ühe CNC freesimise firma 

poolt sai ligikaudse freesimise maksumuse. Nende poolt tuli freesimistöö hinnaks ca 5000 

eurot nii kaane kui ka põhja freesimiseks. Sinna sisse ei ole arvestatud materjali maksumust 

ega ka lõikekoodi programmeerimist, antud firma pakub lõikekoodi hinnaks 30 eur/h. Võttes, 

et umbes mõlema osa lõikekoodi koostamiseks kulub 4-6 h, siis võib öelda, et lõikekoodi 

koostamise hinnaks tuleb 150 eurot. Materjali maksumuseks saab võtta vaid praegu 

teoreetilise hinna kaalu järgi, milleks on 2783 eurot tonni [19] kohta, siis antud 

konstruktsiooni hind kaalu järgi tuleb 1150 eurot. Neopreenkummi hinnaks tuleb 100 eurot. 
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Kompressori hind on 600 eurot. Kogu seadme maksumus on sellisel juhul ligikaudu 7000 

eurot, mis on 4000 eurot odavam kui osta antud ekvilibreerimisseade maatriksmati tootjalt. 

6.7. Alternatiivne kaane materjal 

 

Peale konstruktsiooni projekteerimist sai tuldud järgmisele mõttele, et kaane materjal võiks 

olla üldkonstruktsiooni massi vähendamise mõttes hoopis süsinikkiust. Antud materjali 

tõmbetugevus on kordades suurem alumiiniumi tõmbetugevuse suhtes. Stanfordi ülikooli 

katse erinevate süsinikkiududue komposiitmaterjalide tõmbetugevuse määramiseks näitas, et 

süsinkkiu tõmbetugevus võib ulatuda 1 Gpa lähedale. [20] Antud näitaja tagab tugevama 

konstruktsiooni ning ka väiksema kaalu kuna materjali kiht võib olla õhem kui seda on 

alumiiniumil. Samuti vähendab massi ka see, et süsinikkiu tihedus on 1600 kg/m3 [21], mis 

on 1,675 korda kergem kui alumiinium 5052 kuid samas on tõmbetugevus pea 4 korda 

suurem. Joonisel 6.10. on näha autori poolset nägemust komposiitmaterjalist tehtud kaane 

kuju. Kaane massiks on ligikaudu 40 kg, see on ilma siduva aineta. 

 
Joonis 6.10. Komposiitmaterjalist suruõhu kaane prototüüp 

 

Kaane maksumuseks tuleks ligikaudsete arvutuste kohaselt kuni 1000 eurot. Süsinikkiust riide 

hind, tootekoodiga 1902206 [22], mis on rullis mõõtmetega 127×27mm ja pikkusega kümme 

meetrit on 887 eurot, kulub kaks rulli, et katta terve konstruktsioon ühe korra, ning kui võtta, 
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et ühe kihi paksus epoksiid kihita on 0,15 mm ehk 10 mm täitmiseks läheb vaja 6 kihti antud 

süsinikkiust riiet. Vaigu kulu on ca 100 g/m2 [23], antud konstruktsiooni üldpindala koos 6 

kihiga on 12,7 m2 ehk epoksiid vaiku läheb vaja 1,27 kilo. Epoksiid vaigu peale kulub ca 50 

eurot [24]. Kokku tuleks ligikaudne hind ainult materjali koha pealt 1050 eurot. Antud 

prototüübile ei oleks raske ka ise valmistada vahtplastist vormi, kasvõi poest soetatud teatud 

mõõtudega vann sobiks samuti. Komposiitmaterjali kasutamise plussiks võib lugeda ka seda, 

et selle saaks valmis ehitada ka ise.  
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KOKKUVÕTE  

 

2011. aastal soetas Tehnikainstituut endale 2 jõumuundur maatriksmatti Tekscan WalkWay 

5400D. Firma poolt, kes antud toodet müüb ei pakkunud esmalt piisavalt palju 

informatsiooni, et mattide korraliku ja täpse töö jaoks on vaja läbi viia 

ekvilibreerimisprotsesse ja et selleks on vaja kindlat seadet, mis suudab tagada kindla surve 

üle mati pinna. Antud ekvilibreerimis/kalibreerimisseadme hind jääb 11000 euro juurde. 

Seega jäid matid seisma. Antud töö eesmärgiks oli antud mattidele projekteerida 

kalibreerimisseade.  

Kalibreerimisseadme projekteerimiseks sai läbi katsetatud erinevaid konstruktsiooni tüüpe 

erinevate materjalidega. Koormuse analüüsid said läbi viidud SolidWorks ning SolidEdge 

simulatsiooni ning raalprojekteerimise tarkvarapakettidega. Antud simulatsiooni andmete 

põhjal sai läbi viidud erinevaid muutusi prototüüpides, et tagada võimalikult ühtlast surve 

ülekannet mati pinnale. Samuti  uuriti materjalide stressi uurimaks, kuidas üks või teine 

prototüüp antud survele üldse vastu peab.  

Lõplikuks kalibreerimisseadme prototüübiks sai projekteeritud konstruktsioon, mis on 

alumiiniumist ning,  mis töötab suruõhu tehnoloogial. Antud konstruktsioon koosneb ribidega 

tugevdatud põhjast ning kaanest ning nende vahel asuvast kraest ning membraanist. Kaane 

sisse on freesitud avaus, mille sisse saab viia kompressori mõjul suruõhku, antud suruõhk 

survestab neopreenkummist membraani, mis omakorda survestab ühtlase survega 

kalibreeritavat maatriksmati pinda. Antud suruõhu tehnoloogia plussiks on ka veel see, et on 

võimalik kergelt muuta ekvilibreerimise või kalibreerimise survet, millega katset läbi viiakse 

ning on võimalik läbi viia mitme punkti kalibreerimist ning mitme punkti ekvilibreerimist, 

mis annab täpsemaid tulemusi. Antud seadme miinuseks on suur kaal, kuid antud kaalu saab 

vähendada kui viia läbi täpsem projekteerimine ja selle tõttu vähendada teatud kohtades 

materjali paksust. Konstruktsiooni hinnaks tuleks koos kompressoriga ligikaudu 7000 eurot, 

mis tuleb ligi 4000 eurot odavam kui osta seade tootja poolt 

Välja sai pakutud ka alternatiivne lahendus, millega vähendada kaalu. Nimelt saaks kasutada 

komposiitmaterjali kaane valmistamiseks. Komposiitmaterjalina võiks kasutada näiteks 

süsinikkiust riiet, mis on piisavalt kõrgete mehaanilise tugevuse näitajatega. Antud kaane 

kaaluks tuleks esialgsete hinnangute juures 40 kg, mis on ligikaudu 127 kg kergem kui 

alumiiniumist kaas ning tuleks umbkaudu 1500 eurot sellest odavam.  
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