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ABSTRACT 

 

Raudmäe, R. Development of Estonian University of Life Science’s electrical 

machines laboratory. Professional higher education thesis. Two copies – Tartu: EMÜ, 

2015, 54 pages, 23 figures, 5 tables, 11 technical drawings, format A4, In Estonian 

language. 

 

The purpose of the project was to develop an electrical machines laboratory in Estonian 

University of Life Sciences. Final thesis has been divided into two main parts. The first 

was to develop an electrical machines test bench to make setup time shorter and shafts 

correctly aligned.  

The second purpose of the final thesis was to develop a system which would visualize the 

characteristics of electrical machines. 

During the thesis author tested lab equipment and made theoretical base for developing 

those two main subjects. That includes the selection of hardware and software and 

theoretical base for developing them for needed applications, description of a technological 

process and drawings of mechanically manufacturable parts. 

 

Keywords:  electric machines characteristics, shaft alignment, test bench, National 

Instruments, Labview, Data acquisition, Arduino 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

ADC- ing.k Analog to Digital Converter- Analoog-digitaal muundur 

USB- ing.k Universal Serial Bus – universaalne seerial liides 

DAQ- ing.k Data acquistion – tõlkes andmehõive 

PWM- ing.k Pulse-with modulation- tõlkes: Pulsilaiusmodulatsioon 

COM – ing.k communication port- arvuti serial pordi tüüp,  

NI – National Instruments- firma nimi, mis tõlkes tähendab „Üleriiklikud vahendid“ 

kS/s- ing.k kilosamples per second- tähis märkimaks andmete lugemise kiirust 
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SISSEJUHATUS 

 

Töö eesmärk on arendada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi elektrimasinate laborit. 

Esmalt oli vaja leida antud õppelaborit puudutavad kitsaskohad, mis vajaksid arendamist 

ning nendest omakorda kõige aktuaalsemad probleemid, mis sobiksid ka antud lõputöö 

formaadi ja mahuga.  

 

Autor koostöös juhendajaga valis välja kaks kõige päevakohasemat teemat, millest 

esimene on põhiteema ning omab lõputöös ka kõige kandvamat rolli ning teist teemat 

käsitletakse mõnevõrra vähem. Järgnevalt kirjeldatakse vastavaid teemasid mida töö vältel 

arendatakse. Esiteks tuleb luua süsteem, millega võtta üles elektrimasinate tunnusjooni, nii 

et neid ei peaks käsitsi joonestama. Teiseks tuleb välja töötada kiirkinnituslahend, mis 

muudaks katsestendil elektrimasinate vahetatavuse oluliselt lihtsamaks. Töö keskendub 

valmis projektide välja töötamisele ning sisaldab endas ka võrdluse eesmärgil mõningaid 

juba töötavaid lahendusi.  

 

Lõputöö esimene osa annab ülevaatliku kirjelduse EMÜ Tehnikainstituudi elektrimasinate 

laborist ning kirjeldab labori eesmärki ning vajadust Eesti Maaülikooli õppekavade 

kontekstis. Ühtlasi tuuakse näiteid, kuidas sarnastele probleemidele on lähenenud 

mõningad tootjad maailmast nagu näiteks: Lucas-Nülle, Wuekro. Samuti sisaldab töö 

esimene põhijaotis tõestuskäiku teemade aktuaalsusest ning püstitab teatavad nõuded 

väljatöötavatele seadmetele ja programmidele. Töö teine osa  on antud töös kõige olulisem 

ja sellest tulenevalt on ka selle maht kogu tööst kõige suurem. See koosneb tunnusjoonte 

ülesvõtmisest, peatutakse lühidalt hetkeolukorral, tuuakse näiteid maailmas toimivatest 

lahendustest ning viimaks pakutakse välja autori poolne lahendus elektrimasinate 

tunnusjoonte ülesvõtmiseks. Lõputöö kolmas osa keskendub konstruktiivse 

kiirkinnituslahendi väljatöötamisele. 

 

Kokkuvõtte annab vastuse diplomitöö esimeses osas püstitatud teemadele ja eesmärkide 

täituvusele.
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1. ELEKTRIMASINATE LABOR 

 

1.1 Elektrimasinate labori iseloomustus ja eesmärgid 

 

Elektrimasinate labor on labor, kus viiakse läbi elektrimasinatega seonduvaid labortöid ja 

katseid. Joonisel 1 näeme elektrimasinate laborit, ning joonisel 2 elektrimasinate labori 

üldplaani. 

 

 

Joonis 1. Elektrimasinate labor 
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Joonis 2. Elektrimasinate labori plaan. [1] 

 

Antud labori vajaduse tingib mitmete elektrimasinatega seotud õppeainete läbiviimine 

EMÜ Tehnikamajas: Elektrotehnika, elektriseadmete kasutamine, elektrimasinad, ja 

elektriajamite põhikursus. Tabelis 1 kirjeldab töö autor erinevaid õppeained, lähtuvalt 

elektrimasinate labori kasutusest ning, mis eesmärki antud labor neis täidab. 

 

Tabel 1. Erinevate õppeainete sisukirjeldused 

Õppeaine Sisu ja eesmärgid lähtuvalt elektrimasinate labori kasutusest 

Elektrotehnika 
Õppeaine üks eesmärkidest on omandada algteadmised elektrimasinatest 

ning õppida tundma elektriajamite põhialuseid. Elektrotehnika aine läbinu 

on tutvunud elektrimasinate ehituse ja tööpõhimõtetega, elektriajamite 
liigitusega, masinate mehaaniliste tunnusjoontega ning millist mootori 

võimsust valida erinevateks tööolukordadeks. [2] 

Elektriseadmete 

kasutamine 

Õppeaine eesmärgiks on elektripaigaldistega seotud teadmiste ja oskuste 

omandamine nii, et üliõpilane suudaks pärast aine läbimist vastavaid 

väljundeid ohutult rakendada. Elektrimasinatest käsitletakse järgnevaid 
teemasid: metoodikat elektrimasinate kasuteguri määramiseks, 

mittenormaalseid tööolukordi, kuidas ennetada tõrkeid, mis on 

võimsustegur ja kuidas seda parendada ning samuti keskendutakse ka 
elektrienergia säästmisel. [3] 
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Elektrimasinad 

Õppeaine eesmärgiks on omandada teadmised ja oskused elektrimasinate 

teooriast, tööpõhimõtetest ja kasutusomadustest. Laboratoorsete tööde 

käigus toimub masinate uurimine ning tunnusjoonte ülesvõtmine. 

Üliõpilane omandab teadmised kuidas valida sobivaimat energiasäästliku 
masinat ja seda kasutada. Pärast aine läbimist on üliõpilane võimeline 

arvutama elektrimasinate põhilisi tunnusjooni ning  teisi elektrimasinaid 

iseloomustavaid suurusi. Teab mismoodi toimub elektrimasinates energia 
muundumine, oskab neid vastavalt vajadusele reguleerida ja kasutada. 

Tunneb erinevate masinate võimalusi, staatilisi ja dünaamilisi omadusi 

ning nende tööpõhimõtteid.[4] 

Elektriajamite 

põhikursus 

Õppeaine eesmärgiks on omandada teadmised ja oskused elektriajamite 

teooriast, kasutamisest ja tööpõhimõtetest. Laboratoorsete tööde käigus 

toimub ajamite uurimine ning võetakse üles tunnusjooni. Üliõpilane 
omandab teadmised, kuidas vastavalt vajadusele arvutada ja välja valida 

kõige optimaalsem ajam. Pärast aine läbimist on üliõpilane võimeline 

arvutama elektrimootorite ja töömasinate mehaanilisi tunnusjooni. Oskab 
reguleerida elektrimootorite kiirust ja pidurdamist. Teab kuidas töötavad 

ja on ehitatud sagedusmuundur ja sujuvkäiviti ning, mis on nende 

kasutusala. Samuti tunneb mootorite siirdeprotsesse ning oskab mootoreid 

valida kestvaks vaheajaliseks ja lühiajaliseks tööks. Tunneb ajamite 
juhtimisskeeme ja –põhimõtteid.[5] 

 

Kõigi ülalpool loetletud ainete sisu hõlmab endas vähemal või rohkemal määral elektrima-

sinate labori kasutamist. Õppeainete eesmärkidest ja sisukirjeldustest välja võib lugeda, et 

masinate labor on suureks abiks ja ilmselt ka täiesti hädavajalik elektrimasinaid 

puudutavate ainete praktilise osa läbiviimiseks. See näitab, et kui ühel laboril on mitmes 

olulises õppeaines väga keskne roll, siis peaks tegelema ka labori pideva arendusega, et 

võimaldada päevakohast õpet ja tehnikat. 

 

 

1.2 Arendamise suunad 

 

Kuna antud elektrimasinate õppelaboris on mitmeid arendussuundi ja ühe diplomitöö maht 

on piiratud, siis on autor koostöös juhendajaga välja valinud enda jaoks kaks kõige 

olulisemat teemat, mida selle lõputöö raames ka käsitletakse ja arendatakse.  Üks neist on 

abivahend katsestendi kiiremaks seadistamiseks ning teine elektrimasinate tunnusjoonte 

mugavamaks visualiseerimiseks. Valikud on tehtud arvestades vastava labori arendamise 

vajadust ning lähtudes ideest teha elektrimasinate labor üliõpilas-sõbralikumaks. Samuti ka 

lähtudes lõputöö autorile etteantud diplomitöö vormist ning nõuetest. Joonisel 3. on 

punasega märgitud antud õppelabori arendamise suunad. 
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Joonis 3. Illustratsioon EMÜ Tehnikamaja elektrimasinate õppelaboris asuvast stendist 

ning mõõtmete läbiviimise süsteemist, punasega ära märgitud autori poolsed 

arendussõlmed. [6] 

 

 

1.2.1. Elektrimasinate tunnusjoonte visualiseerimine 

 

Elektrimasinate tunnusjoonte (joonis 4.) uurimine on väga tähtis kirjeldamaks masinate 

tööomadusi. Tööomaduste tundmine on vajalik selleks, et suudetaks valida sobivaid 

mootoreid vastavate rakenduste jaoks. Seega on masinaehituslikust vaatepunktist just 

nimelt nende tunnusjoonte uurimine väga tähtis. 
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Joonis 4. Kolme faasilise elektrimasina pöördemomendi sõltuvus kiirusest. 

 

Aastal 1989. ilmus New-Mexico Ülikoolis artikkel, kus kirjeldatakse elektrimasinate  

tunnusjoonte ülesvõtmist personaalarvuti abil. Seal seisab, et antud andmetöötlussüsteem 

kiirendas tunnusjoonte ülesvõtmist märgtavalt muutes labortööde läbiviimise sisulisemaks 

vähendades aega, mis kulus tunnusjoonte käsitsi ülesjoonestamiseks ning samuti olid ka 

saadud tulemused täpsemad.[7] Antud ajajärgul olid arvutite protsessorite taktsagedused 

vaid paarkümmend megahertsi ning kõvaketaste mahtuvused ei küündinud isegi mitte 

sadadesse megabaitidesse ning operatiivmälu suurus kõikus paari megabaidi ümber.[8] 

Arvestades fakti, et kõik eelpool mainitud personaalarvuti parameetrid on praeguseks 

hetkeks kasvanud vähemalt tuhande kordselt ja EMÜ Tehnikamaja laboris kasutatakse veel 

endiselt nii öelda pliiatsi ja paberi meetodit tunnusjoonte ülesmärkimiseks, siis võib väita, 

et kahekümne esimesel sajandil on antud süsteem kardinaalselt vananenud. Seega on vaja 

välja töötada süsteem, mis lihtsustaks tunnusjoonte ülesvõtmist ka EMÜ Tehnikamaja 

elektrimasinate õppelaboris. Väljatöötatud visualiseerimissüsteem peab vastama järgnevalt 

loetletud nõudmistele:  

 Esiteks on vaja välja töötada uus või toimima saada hetkel juba olemasolev 

riistavara lahendus, mis suudaks masinatelt saadud analoogsignaalid digitaliseerida 

ning personaalarvutile arusaadavaks teha.  
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 Teiseks peab looma programmi, mis suudab riistavara lahenduselt saadud infot 

koguda ja töödelda, et muuta see inimkeeli mõistetavaks ehk siis suutma kuvada 

elektrimasinate tunnusjooni.  

 Kolmandaks peavad tulemused olema vähemalt sama täpsed või täpsemad, kui 

käsitsi joonestatud tulemused.  

 Neljandaks peavad tulemused olema reaalajas loetavad ning samuti ka 

salvestatavad ning viimaks võiks lisavõimalusena olla mõõtetulemuste saatmine e-

mailile, mis hoiaks ära vajaduse andmete mälupulgale salvestamiseks. See oleks 

üheltpoolt hea üliõpilasele, kes ei peaks mälupulka või välist kõvaketast kaasas 

kandma ning teisalt jällegi kooliarvutile, sest välistaks võimaluse väliselt 

andmekandjalt pahavara arvutisse sattumise. 
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1.2.2. Elektrimasinate õppestendi arendus 

 

 

     Joonis 5.  Elektrimasinate õppestend 

 

Elektrimasinate stendi (õppestend Joonis 5) arendus hõlmab endas süsteemi, mis muudab 

masinate ja muude seadmete stendile seadistamise oluliselt lihtsamaks ja täpsemaks, kui 

seda on see praegusel hetkel. Toimivaks süsteemiks on vaja, et pärast seadistust oleksid 

stendi liikuvad võllid ühel joonel (illustreerib Joonis 6) ning elektrimasina ja muude 

seadmete jalad oleksid kindlalt stendile kinnitatud. 
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Joonis 6. Mootori ja käitatava seadme võllide paiknemine ideaalses olukorras 

 

Elektrimasinate võllide joondamise ebaühtlus esineb, kui võllide keskteljed ei ole  

teineteise suhtes samal joonel. See tekitab vibratsiooni, müra, ühenduste ja laagrite 

temperatuuri tõusu ning enneaegset laagrite, ühenduste ja võllide tõrkeid. Esineb kolme 

tüüpi mittejoonduvust: 

 

1. Nurk kahe võlli vahel ei ole sama (Joonis 7.).  

2. Võllid on küll paralleelsed, aga teineteise suhtes nihkes nagu võib näha joonisel 8.  

3. Need kaks varianti on kombineeritud.  

 

 

    Joonis 7. Võllide vaheline nurk on vale [9]  

 

 

   Joonis 8. Võllid on küll paralleelsed, kuid mitte samal teljel[9] 
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Kuigi ebaühtlasest joondusest ei ole tingitud mõõdetavat efekti masinate efektiivsusele 

tagab korrektne võllide joonduvus sujuva efektiivse jõuülekande mootorilt käideldavale 

seadmele ning samuti suurendab ka laagrite, võllide ning mootorite üldist tööiga 

Standardsed tööstuslikud tolerantsid võllide joonduvuse kohta on välja toodud tabelis 2. [9] 

 

Tabel 2. Võllide joondamise tolerantsid [10] 

Mootori kiirus 

(RPM) 

Paralleelne kõrvalekalle 

(millimeetrites) 

Nurgaline kõrvalekalle 

(millimeetrit sentimeetri kohta ) 

Suurepärane Vastuvõetav Suurepärane Vastuvõetav 

900 3,0 6,0 0,48 0,8 

1200 2,5 4,0 0,36 0,6 

1800 2,0 3,0 0,24 0,4 

3600 1,0 1,5 0,12 0,2 

 

Hetkeolukord Eesti Maaülikooli elektrimasinate laboris on, et katsestendide põhisiinid 

(Joonis 9.), mille peale mootorid, pidurid ja muud seadmed on kinnitatud on ebatäpsed 

ning igakord, kui vahetada stendide peal asetsevaid seadmeid on vaja võllid kalibreerida. 

Sealjuures puuduvad ka kiired ja täpsed vahendid selle töö jaoks ja seadistustel võivad 

sisse jääda suhteliselt suured seadistusvead. Samuti täheldas autor ka mootorite 

alusplaatidel mõningast läbipainet, mis mõjutab ka üldist koostetäpsust. 

 

 

Joonis 9. Elektrimasinate stendi siini ebatäpsuse illustratsioon 

 

Seega arvestades hetkeolukorda peab väljapakutav lahendus võimaldama masinaid ja muid 

seadmeid õppestendile kiiremini seadistada. Samuti peab valmis seadistus olema oluliselt 

täpsem, kui seda on see praegu. Majandusliku poole pealt peaks valmis projekteeritava 
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stendi täiendus olema mõistliku hinnaga. See tähendab, et arenduse väärtus ei tohiks 

maksta uue stendi hinda. 
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1.3 Näiteid juba töötavatest lahendustest 

 

Alljärgnevalt toob autor välja mõned maailmas välja pakutud lahendused, mis mõneti on 

ilmselt vaid tõenäoliselt paremad lahendused, sest tõestuseks puuduvad täpsed joonised ja 

katseseadmed ning oletusi ja kokkuvõtteid saab teha vaid tootekataloogide ning piltide 

põhjal. 

 

Wuekro treeningu ja õppesüsteemid 

 

Uuritav tootekataloog on juba suhteliselt vana (mai 2002.), kuid nagu näha juuresolevalt 

jooniselt 10. on nende pakutud stendi süsteem kindlasti kiiremini seadistatav, kui EMÜ 

õppelabori stend, sest on kasutatud kiirkinnitusmutreid, samuti on nende stendil olemas 

kesksiin, mis asetab elektrimasina ning muud seadmed ühele joonele. Seega võib oletada, 

et tagatud on ka parem täpsusklass. Samuti on jooniselt ka näha, et tegeletakse 

arvutiseeritult tunnusjoonte ülesvõtmisega, mille toimivuse kohta on raske hinnangut anda, 

sest puuduvad katsetamise võimalused ning arvestades, et tegemist on kolmteist aastat 

vana süsteemiga, siis kindlasti praeguseks hetkeks on see süsteem vananenud. 

 

 

     Joonis 10. Väljavõte Wuekro tootekataloogist [11] 
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Lucas-Nülle süsteemid 

 

Lucas-Nülle pakub häid lahendusi nii stendi, mõõteriistade kui ka arvutitarkvara osas. 

Näide Lucas-Nülle stendi seadistamise süsteemist joonis 11. Nagu juuresolevalt jooniselt 

näeme on antud stendi seadistamine kiire ning tõenäoliselt ka väga täpne, sest igal 

seadistataval mootoril on olemas oma alus ning seadistamine ei nõua mingit sorti 

järelkalibreerimist. 

 

 

      Joonis 11.  Lucas-Nülle stendi seadistamine.[12] 

 

Küll aga ei sobi antud stendi lahendus EMÜ elektrimasinate õppelaboriga, sest antud firma 

tegeleb vaid väiksemat sorti elektrimootoritega ja masinad, mis Tehnikaisntituudi laboris 

on kasutusel on nii mõõtmete, mehaaniliste kui ka elektriliste näitajate poolest suuremad ja 

võimsamad. Kui arvestada, et Lucas-Nülle tegeleb mootoritega mille võimsus on 

maksimaalselt 300 w[12], siis seda on tõepoolest hea sama laua peal seadistada, kus 

asetseb ka kogu ülejäänud süsteem, paraku aga ei toimiks see meie näiteks 1.5 kW-ste 

masinate puhul, sest mootorite seadistamine sel moel oleks raske ja ilmselt Lucas-Nülle 

näidet arvestades, et kogu süsteem toimib samal laual kahjustaks suuremate mootorite 

puhul ka laua pinda. 
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2. ELEKTRIMASINATE TUNNUSJOONTE 

VISUALISEERIMINE 

 

2.1 Programmi arendus olemasolevatele seadmetele 

 

Algselt oli EMÜ elektrimasinate õppelaboris olemas Langloisi tootegrupist pärit 

VISIREALI digitaliseerimisliides koos kaasas oleva tarkvaraga Logireal ning samast 

tooteperekonnast pärit mõõteseadmed GRANMECA ja DIGIWATT. 

Visireali digitaliseerimisliides (Joonis 12.) võimaldab analoog väljunditest tulnud 

pöörlevate masinate nagu sünkroonmasina, asünkroonmasina, alalisvoolu masinate ja 

ühefaasilise mootori elektrilised ja mehaanilised suurused salvestada ja arvutis kuvada. 

Seade ühildub seadmetega GRANMECA ja DIGIWATT. [10] 

 

 

Joonis 12 Visireali andmehõive süsteem 

 

Seade töötab järgnevalt: 

 

Antud seade saab analoogandmed seadmetelt GRANMECA ja DIGIWATT, digitaliseerib 

need ning transpordib väärtused läbi RS232 pordi personaalarvutisse, kus toimub 

andmetöötlus Visirealiga kaasas oleva programmiga Logireal ja kuvab väärtused reaalajas  

nii graafilisel kui ka numbrilisel kujul. Saadud andmed on pinge, aktiivvõimsus, vool, 

pöördemoment, pöörlemiskiirus ja kasulik võimsus. Tänu saadud andmetele on Visireal 
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võimeline arvutama ja jälgima erinevaid elektrilisi ja mehaanilisi parameetreid: 

aktiivvõimsus, näivvõimsus, libistus ning võimsustegur cos phi-d. [10] 

 

Pärast mitmeid Logireali katsetusi selgus, et antud programm on väga ebausaldusväärne. 

Lakkab väga tihti töötamast ning enamasti pole programmi võimalik isegi mitte tööle saada 

ning kui menüüd muuta inglise keelseteks, siis mõningad osad jäävad siiski tõlkimata ning 

kuvatakse endiselt prantsuse keeles.  

 

Samad probleemid tõi oma töös „Elektrimasinate õppelabor“ välja ka Priit Aare ning lisaks 

veel hulganisti muid probleeme. Näiteks tõi ta välja , et telgede väärtused ja nimed on 

segadust tekitavad ja mõõdetavad tulemused ei ole usaldusväärsed. [1] Kui eelmine autor 

märkis, telgede väärtused ja nimed on segadust tekitavad, siis sellele probleemile leidsin 

lahenduse, tegemist oli siiski vaid seadistusvigadega, küll aga on teljed siiski probleeme 

koht, näiteks puudub võimalus programmi nii seadistada, et moment oleks sõltuv 

sagedusest. Puudub võimalus X ja Y telge omavahel vahetada ehk siis need väärtused, mis 

programmi tootja on määranud kuvama x teljel neid ongi võimalik vaid x teljel kuvada 

ning neid väärtusi, mida tootja on seadistanud  kuvama y-teljel saabki vaid y teljel kuvada 

ning see muudab Logireali programmi tunnusjoonte ülesvõtmise seisukohast üpris 

kasutuks. 

 

 

Testprogrammi loomine 

 

Arvestades kõiki eelpool mainitud probleeme otsustas autor hakata looma uut programmi, 

mis kasutaks küll Visireali digitaliseerimisliidest ja muid langloisi mõõteseadmeid, kuid 

oleks muudetavate telgedega, eesti keelne, kasutajasõbralik ja toimiv lahendus käesolevale 

laborile. Programmeerimiskeskkonnaks valiti „National Instrumentsi“ poolt väljatöötatud 

visuaalprogrammeerimise keskkond LabView, antud keskkonnas puudub klassikalises 

mõistes programmeerimise keel nagu seda on näiteks Pascal, C, C#, Java, Python ja paljud 

muud programmeerimise keskkonnad ning keeled, vaid programmeerimine toimub 

plokkide paika tõstmise ja seadistamisega Analoogne, kuid palju algelisem süsteem on 

näiteks Microsoft Office Exceliga kaasas käiv visuaalprogrammeerimise keskkond Visual 

Basic. Valik langes LabView kasuks mitmetel põhjustel esiteks on autoril antud 

keskkonnas ka rohkem kogemust, kui muudes ülalpool loetletud programmeerimiskeeltes 
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ning antud visuaalprogrammeerimise keskkonnas on kõrgetasemelist laboritarkvara 

oluliselt lihtsam luua, kui näiteks C- keeles, kui puudub varasem professionaalse koodi 

kirjutamise kogemus. Samuti on National Instrumentsi firma tooted ka paljuski just 

laborisüsteemidele keskendunud, mida võib ka tootja kodulehelt järeldada.[14] 

 

Esialgne programm (Lisa A) loodi Langlois multimeetri UNI-T UT803 mõõtetulemuste 

kuvamiseks. UNI-T UT803 multimeetril oli olemas RS232 port ja võimaldas sarnast 

süsteemi simuleerida nagu Visireali liidese jaoks võiks vaja minna. Kuna multimeetri 

COM pordi parameetrid olid teada, siis kulges prototüüpprogrammi loomine ilma 

suuremate tõrgeteta ja vähemasti multimeetri jaoks oli toimiv programm olemas, mis sai 

küll loodud, vaid testimise eesmärgil. Ekraanitõmmis kasutajaliidesest joonisel 13. 

 

 

       Joonis 13. Mahtuvuse mõõtmine multimeetriga UNI-T UT803 

 

Pärast seda, kui oli loodud prototüüpprogramm ja see toimima saadud, siis katsetati sama 

programmi Visireali digitaliseerimisliidese peal, muidugi muutes COM pordi parameetreid 

vastavalt Visireali COM pordi oletatavatele suurustele, sest isegi pärast pikki otsinguid 

Internetis ei olnud antud seadme täpseid parameetreid mitte mingisugusestki andmelehest 

võimalik välja lugeda. Visireali katsetus enam nii ladusalt ei kulgenud, ka pärast mitmeid 

COM pordi kaablite vahetusi ei õnnestunud autoril Visireali liidesest mitte mingeid 

andmeid kätte saada. Samuti sai süsteemi proovitud ka Visireali enda 

originaalprogrammiga Logireal, mis ka enam mingeidki andmeid ei suutnud tuvastada.  

Seega tuli tunnistada, et Visireali digitaliseerimisliides osutus sama ebausaldusväärseks, 

kui seda oli Logireali programm ja antud seade tuli asendada mõne muu toimiva 

lahendusega ehk tuli projekteerida täiesti uus riistavara lahendus, mis suudaks 

GRANMECAST ja DIGIWATIST saadud andmed digitaliseerida ning arvutisse saata. 
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2.2 Uus riistvara lahendus 

 

Esiteks tuli välja valida toimiv analoog-digitaal muundur millel oleks 8 analoogsisendid, et 

oleks võimalik kõiki elektrilisi ja mehaanilisi tunnuseid mõõta, mis GRANMECA ja 

DIGIWATI seadmetest on kättesaadavad. Teiseks peab olema analoogsisendite 

mõõtevahemik 10 V iga sisendi kohta, sest just täpselt nii suured võivad olla maksimaalsed 

pingeväärtused, mis eelmises lauses mainitud mõõteseadmetest väljunditest võivad tulla. 

Analoog-digitaal muundurist sõltub ka kogu ülejäänud süsteemi ülesehitus. Kuna turul 

pakutavaid analoog-digitaal muundureid ja andmehõive süsteeme on üpris mitmeid, siis 

tuli neist välja valida parima lahendus. Järgnevalt pakubki autor välja mõned toote 

variandid mida oleks võimalik kasutada juttuoleva arenduse tarvis. Kokkuvõttes tehakse 

valik lähtudes toodete maksumusest, funktsionaalsusest ja kui hästi antud toode täidaks 

oma eesmärki.  

 

DAQ-USB-6000 (joonis 14) on National Instrumentsi omatoodang ja maksab kõikidest NI 

toodetest kõige vähem 182 $. Tegemist on andmehõive süsteemiga, mis sisaldab endas 8-t 

analoogsisendit, mõõtevahemikku 10V ning võimaldab andmete lugemiskiirust 10kS/s 

ning lugemistäpsust 12bitti. [15] 

 

 

      Joonis 14.  DAQ-USB-6000 andmehõive süsteem [16] 
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MCC-DAQ-USB-201 (joonis 15)  on andmehõive süsteem mis sisaldab endas samuti 8-t 

analoogsisendit. Andmete lugemistäpsus on 12bitti, mõõtevahemik 10V ning andmete 

lugemiskiirus 100kS/s.  [17] 

 

Joonis 15. Andmehõive seade USB-201_500 [17] 

 

Arduino Mega 2560 on mikronkontrolleri arendusplaat, mis põhineb mikrokontrolleril 

Atmega2560, mille nimiandmed võib välja lugeda tabelist 3. [18] 

 

Tabel 3. Arduino Mega 2560 nimiandmed 

Mikrokontroller Atmega 2560 

Opereerimispinge 5V 

Sisendpinge (soovitatav) 7-12V 

Sisendpinge (limiidid) 6-20V 

Digitaalseid I/O Pinne 54(15 neist kasutatavad PWM väljundina) 

Analoogsisendeid 16 

Analoogsisendite lugemise kiirus 10 000 korda sekundis 

Analoogsisendite resolutsioon 10 bitti 

DC vool ühe I/O Pin-i kohta 40mA 

DC vool 3.3V Pin-i kohta 50mA 

Välkmälu 256KB millest 8KB on „bootloaderi“ poolt 

kasutuses 

Muutmälu SRAM 8 KB 

Püsimälu EEPROM 4 KB 

Taktsagedus 16 Mhz 
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Joonis 16. Arduino Mega 2560 eestvaade. [18] 

 

Nagu ka ülalpool mainitud, siis tegemist on arendusplaadiga ja sisaldab endas mitmeid 

erinevaid arendamise võimalus näiteks on antud seadmel olemas ka sisemälu ja 

eraldiseisva pingeallika ühendamise võimalus nagu ka tabelist 3. võib välja lugeda, mis 

tähendab, et antud seadet saab kasutada ka arvutist mittesõltuvana, sest tegu on siiski 

mikrontrolleriga, mitte pelgalt andmehõive süsteemiga. 

 

 

Seadme valik 

 

Järgnevast tabel 4-st näeme kolme erineva seadme võrdlust lähtuvalt antud projekti 

kontekstist. 

 

Tabel 4. Erinevate seadmete võrdlustabel 

Võrreldavad 

DAQ-USB-6000 MCC-DAQ-USB-201 Arduino Mega 2560   Seadmed 

 
Suurused 

Analoogsisendite arv 8 8 16 

Max. sisendpinge ühe 

analoogsisendi kohta 
10V 10V 5V 

Andmete lugemise 

kiirus 
10kS/s 100kS/s 10kS/s 

Analoogsisendi 

resolutsioon 
12bitti 12bitti 10bitti 

Hind 164-200EUR 90-120EUR 30-50EUR 
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Kokkuvõte valikus olevatest toodetest ning autori poolne valik 

 

Ülalpool olevast tabelist on näha, et  kõikidel seadmetel on olemas vähemalt 8 

analoogsisendit, mis on ka tarvilik meie süsteemi väljaarendamiseks. Arduino Puhul on 

selleks 16, mis võimaldab ka hilisemat edasiarendust, kui peaks olema soovi plaadile veel 

mingeid süsteeme lisada. 

 

Max sisendpinge mõõtevahemik on DAQ süsteemidel 10V, kuid Arduino puhul 5V, mis 

näitab, et mõõtevahemiku poolest on DAQ seadmetel suur eelis võrreldes Arduinoga, 

samas on võimalik tekitada Arduino analoogsisendite ja mõõteseadmete vahele 

pingejagurid, mis vähendaksid seadmetest tulnud pingevahemikku 5V peale ning suurused 

oleksid ka Arduino poolt hästi loetavad. 

 

Andmete lugemise kiirusega paistab silma USB-201, sest antud seade on tervelt 10 korda 

kiirem kui temaga hetkel võrreldavad konkurendid. 

 

Mõõtetäpsuse poolest jääb Arduino küll DAQ süsteemidele alla, kuid kui arvestada, et 

Arduino mõõtetäpsus on 10bitti ehk võimaldab mõõtevahemikku 2
10 

= 1024, seega kui 

meie mõõtevahemik on antud hetkel 10V, pärast pingejaguri lisamist 5V, siis jääks 

mõõtesammuks ikkagi 5/1024=0,005, mis pakub arendatavale süsteemile piisava täpsuse,  

DAQ seadmete puhul oleks mõõtesammuks 10/2
12 

=0,002V. 

 

Hinna poolest on Arduino arendusplaat võrreldes DAQ seadmetega kordades odavam 

samuti on Arduino Mega 2560 plaati võimalik kiiremini ja lihtsamini soetada, kui kahte 

teist plaati, sest Arduino arendusplaadid on niivõrd levinud, et võimaldab neid osta ka 

kohalikest elektroonikapoodidest, küll aga peab näiteks NI ja MCC seadmete puhul need 

USA-st tellima. 

 

Tarkvara ehk LabViewga ühilduvuse poole pealt on ilmselt parim valik NI omatoodangu 

DAQ-USB-6000, teise koha saab DAQ-USB-201, mis küll pole NI omatoodang, kuid 

omab suurepärast ühilduvust LabView süsteemiga.[17] Arduino puhul peab programmile 

lisama lisamooduli, kuid see ei tohiks probleemiks osutuda ning NI kodulehelt võib leida 
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infot, et nende LabView visuaalprogrammeerimise keskkond peaks suurepäraselt ühilduma 

ka Arduino arendusplaadiga, antud võimalus on ilmselt üks parimaid valikuid odavamat 

sorti andmehõive süsteemi arendamiseks.[14] 

 

Arvestades algselt ettemääratud kriteeriumeid ja ülalpool loetletud erinevate süsteemide 

kirjeldusi on autor otsustanud siiski Arduino arendusplaadi kasuks. Seda eelkõige just 

sellepärast, et omab antud süsteemist rohkem teadmisi kui teistest. Samuti on antud hetkel 

määrav ka kaks korda odavam hind kui üks odavamaid DAQ süsteeme DAQ-USB-201. 

Samas on määravaks ka seadme hangitavus, sest Arduino arendusplaati on võimalik osta 

Eesti elektroonikapoodidest, kuid DAQ andmehõive süsteeme peaks USA-st tellima. 

Arduino peaks ka EMÜ õppelaborisse arendatava seadme jaoks piisavat täpsusklassi 

pakkuma. Samas, kui soovida suuremat täpsusklassi oleks ilmselt parim variant USB-201, 

sest antud seadmel on samuti ka kõige suurem andmete vastuvõtmise kiirus ning on 

oluliselt odavam kui NI omatoodangud, samas peaks võrdväärselt ühilduma LabView 

süsteemidega. 
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2.3 Tarkvara lahendus 

 

Nagu ka juba eelpool mainitud, siis tarkvara loomiseks kasutatakse LabView 

visualiseerimiskeskkonda ning programmi tööpõhimõtet on kirjeldatud järgnevas loetelus 

ning plokkskeemil (joonis 17.). 

 

1. Arduino mikrokontrolleris toimub analoogandmete sisselugemine mõõtevahemikus 

5V nagu juba eelpool kirjeldatud. Andmete lugemine toimib delay-ga ehk 

viivitusega, sest võimalik on kasutada vaid ühte analoogsisendit korraga, olenemata 

sellest on info lugemine niivõrd kiire, et olulise informatsiooni kadusid ei teki.  

2. Pärast analoogandmete lugemist toimub Arduinos andmete digitaliseerimine ja 

COM-USB pordi kaudu Arvutisse edastamine. 

3. Järgnevalt toimub USB pordi kaudu arvutisse andmete sisselugemine. Kuna 

tegemist on jadapordiga, siis toimub ka siinkohal sisselugemine viivitustega nagu 

juba eelpool mainitud analoogsisenditest puhul. Samas on viivitused nii lühikesed, 

et ei mõjuta antud süsteemi tööd. 

4. LabView programm saab juba digitaliseeritud andmed, loeb need sisse stringidena.  

5. Toimub andmete osadeks jagamine. 

6. Seejärel konverteeritakse saadud andmed numbrilisteks väärtusteks. 

7. Kuna numbrilised väärtused on saadud vahemiks 0-5, aga meil on vaja näiteks 

mootori pöörlemiskiirust, siis tuleb saadud väärtused korrutada läbi mingi 

konstandiga. Näiteks oletame, et saadud väärtus on 1 ja pöörlemiskiirus on samal 

hetkel 1000 p/min, siis tuleks antud arvu korrutada läbi 1000-ga, et saada reaalset 

väärtust.  

8. Seejärel, kui on saadud reaalsed väärtused kuvatakse need graafikutel, näiteks 

momendi sõltuvus ajast või momendi sõltuvus pingest. 

9. Toimub tulemuste salvestamine ning e-maili aadressile saatmine. Andmete 

salvestamise võimalusi on kaks, üks neist pildi failina ning teine exceli tabeli 

väärtustena. 
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Joonis 17.  Plokkskeem kirjeldamaks programmi tööd 
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2.4 Valmiv lahendus 

 

Joonisel 18 on näha valmiva lahenduse funktsionaalne plokkskeem, kus siis vastavalt 

Elektrimootor saab mõõdetud suurused läbi DIGIWATI ning ühtlasi edastab DIGIWATT 

need suurused ka analoogsignaalidena väljaarendatavale andmehõivesüsteemile 

(originaalis kuulub selle koha peale Visireali andmehõive seade). Elektrimasin käitab 

momendi andurit, mille andmed jõuavad Granmeca-sse. Granmecaast on võimalik 

kontrollida pidurit. Sama võlli peale koos mootori, momendi anduri ja piduriga on veel 

ühendatud ka tahhogeneraator, mille andmed kogub samuti Granmeca. Granmeca 

omakorda edastab saadud andmed analoogsignaalidena andmehõive süsteemi. Pärast 

erinevatest allikatest kogutud analoogsignaale andmehõive süsteem digitaliseerib need 

ning edastab need arvutisse, kus toimub andmete töötlus ning graafikute ja väärtuste 

kuvamine.  

 

 

Joonis 18. Valmiva lahenduse funktsionaalne plokkskeem. 

 

Kuna Arduino-l endal puudub igasugune tugevdatud ümbris, siis siinkohal on autor ka 

välja töötanud tervele loodaval andmehõive süsteemile lehtmetallist karbi (Lisa B 01 00 

K). Lehtmetalli tüüp on S35JR ning paksus 1 mm. Antud juhul ei peetud tarvilikuks hakata 

tugevusarvutusi tegema, sest ümbris peab pakkuma vaid kaitset selle vastu, et 

elektroonikaga midagi ei juhtuks. Samuti ei pea vastama karp ka mingitele erinõudmistele, 

sest töökeskkond kuhu antud seade läheb on puhas ja kuiv. 
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Ümbris ise koosneb kahest osast, alumine (Lisa B 01 01 D) kuhu kinnitub ka kogu 

elektroonika ning ülemine (Lisa B 01 02 D ) osa, mis täidab karbi sulgemise eesmärki ning 

kaitseb elektroonika komponente.  

 

Elektroonika (Lisa B 01 00 S) osa väljatöötamisel pidin lähtuma sellest, et Arduino 

analoogsisendid taluvad maksimaalselt pinget 5V ning voolu kuni 40mA, mis tähendas 

seda, et Granmecast ja Digiwatis tulevaid väljundpingeid oli vaja vähendada poole võrra. 

Seega tuli valmistada pingejagur (joonis 19), et mitte rikkuda ülepingest tulenevaid 

kahjusid Arduino arendusplaadile.  

 

Pingejaguri arvutuskäik:  

 
   

  

      
    

  

      
        (1.) 

kus U2 on väljundpinge voltides, 

 U1 on sisendpinge voltides, 

 R1 on takistus väärtus kilo-oomides, 

 R2 on takistus väärtus kilo-oomides. 

 

 

Joonis 19. Pingejagur 
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3. Elektrimasinate õppestendi arendus 

 

3.1 Lahendus 

 

Arvestades, et stendi arendus, ei tohiks maksta uue katsestendi hinda, siis tuli paljuski just 

kasutada juba olemasolevaid detaile ning sinna juurde lisada mõningad täpsust ja kiirust 

lisavaid süsteeme. Tabelis 5 on kirjeldatud on väljaarendatavaid süsteeme. 

 

Tabel 5. Töödeldavad ja ostetavad detailid. 

Mootori Alusplaat 

(Lisa C 02 01 D) 

Nagu ka eelpool juba mainitud, siis autor tuvastas stendi uurimisel ja 

mõõtmestamisel mootori alusplaadil  mõningat läbipainet ja seoses 

arendusega, kus alusplaadile lisandub kesksiini jooks tuli disainida täiesti 
uus plaat . Samuti tuleb vastavad muudatused teha ka näiteks piduri plaadil. 

Kesksiini jooks 

 (Lisa C 02 02) 
Kesksiini jooks on detail, mis hakkab liikuma mööda kesksiini. 

Kesksiin 

(Lisa C 01 01 D) 

Kesksiin on antud arenduse juures kõige tähtsam osa, sest tagab pärast 
arenduse valmimist suurema täpsusklassi ja kiirema seadistuse. Parem 

täpsusklass just sellepärast, et asetseb keskel ja asetab mootori ja muud 

seadmete võllid samale teljele. 

Lisatugitala 

(Lisa C 01 02 D) 
Selleks, et kesksiin oleks stabiilsem otsustati lisada põhialusele ka kesktala 

Stendi puust 

alusplaadi 
modifikatsioon 

(Lisa C 01 03) 

Kuna stendi pealmisele kihile tuleb juurde ka tugitala kesksiini 

toestamiseks ja täpsuse suurendamiseks, siis on vaja pealmise plaadi 

keskosast eemaldada tükk, et teha kekstala jaoks ruumi. 

Kiirkinnituspoldid 
Alusplaadi tavapoltide asendamine kiirkinnituspoltide vastu peaks tagama 

stendi veel lühema seadistusaja. 

 

 

3.2 Teoreetiline alus õppestendi arenduseks vajaminevate detailide 

valmistamiseks 

 

Mootori alusplaadi (Joonis 20.) valmistamiseks kasutatakse 3mm paksust terasest S235JR 

lehtmetalli. Kuna tegemist on 3mm paksuse lehtmetalliga, siis on kaks varianti, kas 

kasutada laserlõikust või stantsimist, kuid arvestades tootmisele kuluvat aega, siis 

tõenäoliselt parim töötlusviis oleks laserlõikus, sest hoiaks ära suuremat sorti masina 

seadistusaja. Laserlõikuse puhul on lehetöötluskeskusele vaja ainult toorikut millest detail 



31 

 

välja lõigata ning programmi vastavalt millele detail valmis tehakse. Stantsimise puhul 

tähendaks, aga tööriistade seadistamine kasutut ajakulu, mis muudaks antud detaili 

tootmise kallimaks. Muidugi tuleb arvestada ka lõikegaasi kulu, mis siinkohal on ilmselt 

minimaalne ja detaili tootmist eriliselt kallimaks ei muudaks. Samuti muudaks laserlõikus 

ka järgnevate töötlusprotsesside kulgu, sest jääks ära microjointide ja teravate äärte ehk 

krassi eemaldamine, mis tekivad küll aga stantsimise puhul. Seega pärast lasertöötlust 

jääks vaid peitepea poltide avade faasimine ning detaili valmis painutamine. Joonis ja 

pinnalaotus detaili välja lõikamiseks ja valmistamiseks Lisa C 02 01 D 

 

Joonis 20. Mootori alusplaat 

 

Kesksiini jooksu (joonis 21 ) valmistamiseks kasutatakse pronksi. Antud detail on võllide 

ning detaili valmistamistäpsus peab olema suur, sest nagu ka eelpool kirjeldatud, siis 

sellest oleneb stendi seadistuse koostetäpsus. Antud detaili on võimalik valmistada 

pronkstoorikust kasutades selleks CNC või manuaalfreespinki. Kuna tegemist on 

ainueksemplariga ning puudub masstootmise vajadus, siis tõenäoliselt parim variant oleks 

kasutada manuaalfreespinki, sest hoiaks ära CNC pingi kalli tööaja kasutamise ning, ühe 

detaili pärast ei oleks eriti ratsionaalne hakata CNC koodi looma ja selleks pinki 

seadistama. Jällegi arvestades, et käsitsi tehtaks seda detaili oluliselt kauem, kui CNC 

pingis, sest tuleks detail freesida, puurida ja keermestada, kuid CNC pingis oleks neid 
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operatsioone võimalik teha oluliselt kiiremini ja vaid ühe seadistusega ning kasutades 

CAD/CAM süsteemi poleks niivõrd lihtsa koodi loomine eriline probleem. Järelikult on 

mõlematel variantidel oma plussid ja miinused ning päris detaili valmis tegemine sõltub 

hetkeolukorrast ja pinkide kasutamise võimalusest. Joonis detaili tegemiseks Lisa C 02 02. 

 

Joonis 21. Kesksiini jooks 

 

Kesksiin (joonis 22 )  tehakse alumiiniumist, seda eelkõige sellepärast, et mitte lisada 

õppestendile oluliselt massi, kuid täidaks oma funktsiooni stendi täpsemaks muutmiseks. 

Töötlusviisidest ilmselt oleks mõistlik kasutada manuaalfreespinki, sest CNC pinki  kuhu 

antud mõõtmetega detail sisse mahuks on ilmselt raskem leida, kui manuaalfreespinki, 

millega see detail valmis teha. Joonis detaili tegemiseks Lisa B 01 01 D. 
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Joonis 22. Kesksiin 

 

Lisatugitala (joonis 23. ) valmistamiseks kasutatakse 2,5mm paksust terasest S235JR 

lehtmetalli Töötlusviisidest rakenduvad kõik samad töötlusviisid nagu seda oli ka mootori 

alusplaadi valmistamise puhul. Joonis ja pinnalaotus detaili välja lõikamiseks ja valmis 

tegemiseks Lisa C 01 02 D . 

 

    Joonis 23. Uus tugitala. 
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Stendi puust alusplaadi modifitseerimiseks tuleb plaat stendilt eemaldada ning lõigata 

sellest välja kaks võrdse suurusega plaati, mis uuesti raamaluse peale tagasi paigaldamisel 

jätaks ruumi ka kesksiini lisatugitalale. Puitplaadi mõõtmed pärast modifitseerimist on 

antud Lisas C 01 03 D. 

 

 Kiirkinnituspoldid on ostukomponendid, mis vahetavad välja praegu kasutusel olevad 

mootori plaadi ja siinide vahelised tavalised M10 poldid ning on toodud välja ka 

põhikoostu joonisel Lisa C 01 00 K. 

 

Õppestendi arenduseks tuleks vastavalt ülalpool kirjeldatule ja lisades olevatele joonistele 

teha valmis detailid, leida sobivad ostukomponendid ning intrigeerida need olemasolevale 

õppestendile. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö sisulises osas koostati projekt elektrimasinate õppestendi arendamiseks. Katsetati 

Visireali andmehõivesüsteemi, koos sinna juurde kuuluva tarkvaraga ning samuti ka 

LabViewga loodud tarkvara lahendusega. Samuti katsetati LabViewga loodud tarkvaraga 

multimeetrit UNI-T UT803.  Pärast neid katsetusi võis järeldada, et nii langloisi 

andmehõive süsteem Visireal, kui ka sinna juurde kuuluv tarkvara Logireal on 

ebausaldusväärsed ning nende asemel tuleb luua uus toimiv lahendus. Multimeetrit 

katsetades töötas LabView programm laitmatult, mis näitab ka antud 

visuaalprogrammeerimise keskkonna töökindlust. 

 

Töö eesmärgiks oli koostada projekt elektrimasinate õppestendi arenduseks ning autor 

leiab, et antud eesmärk sai täidetud. Teine töö eesmärk oli luua töötav lahendus 

elektrimasinate tunnusjoonte ülesvõtmiseks. Kuna algselt oli kasutada ka Langloisi 

Visireali andmehõive seade, siis oli plaan luua ainult uus tarkvaraliides antud seadmele, 

kuid lõputöö jooksul selgus tõsiasi, et antud seade lakkas töötamast isegi Visireali enda 

originaaltarkvaraga ning seejärel tuli  projekteerida täiesti uus andmehõive süsteem, mis 

asendaks Visireali. Valiti välja seade uue andmehõive süsteemi jaoks ning projekteeriti 

eeldatavasti toimiv lahendus, kuid lõputöö jooksul reaalset süsteemi valmis ei ehitatud, 

küll aga soetati Arduino Mega 2560 mikrokontroller ning on alustatud seadme prototüübi 

valmistamisega. 

 

Kuna tunnusjoonte ülesvõtmise süsteem on labori seisukohast väga oluline ning antud 

lahenduse reaalse valmimise vastu tunnevad huvi nii lõputöö juhendaja, kui ka selle autor, 

siis pärast lõputöö valmimist ka antud projektiga jätkatakse eesmärgiga jõuda 

täisväärtuslikult toimiva lahenduseni, mis oleks ka õppetöös rakendatav.  
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LISA A 

LabView programm Multimeetri UNI-T UT803 jaoks. 

 



LISA B. 



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TE-EK TN  100366 B 01 00 K1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768

Elektrikarbi koost

AA

C

C

VAADE C-C
 

D

DETAIL D
 

20

20

41 41

202

21
8,

5

VAADE A-A
 

B

DETAIL B
 

30
90 15
0

248010

148

1

2

3

1 Karbi alumine osa TN 15/100366 01 01 D 1
2 Karbi ülemine osa TN 15/100366 01 02 D 1
3 Kruvi DIN 7500 M2,5 4

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

12

3

1

2



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TS-TN TN  100366 B 01 01 D1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768 0,5kg

Karbi alumine osa

1:21 mm, lehtteras S235JR

Pinnalaotus

79
,0
5

96
96

29
1,0

5

40
200

20
2040 40

200

20

9 12

11 11

20

20,4 59

O
5 10

,7
6

12,15

14 x O19

90 29

148

192,5

198

3
O

2,36

4 x M2,5

5

70



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal:
Näitamata piirhälbed:

Mass:
Mõõt:

Nimetus:

Leht:
Tähis:

EMÜ TS-TN
TN 15/100366  B 01 02 D

1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768
0,4 kg

Karbi ülemine osa

1:2
1 mm, lehtteras S235JR

150

202

90

71

30 8,
5

R
1

4



Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TE-EK TN  15/100366  B 01 00 S1

Renno Raudmäe

Tõnis Peets

Tõnis Peets
Elektroonikaskeem



LISA C. 



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TS-TN TN  100366 C 01 00 K1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768

Katsestend

1:10

A

DETAIL A
 

B

B
SECTION B-B

 

C

DETAIL C
 

D

DETAIL D
 

E

DETAIL E
 

12
2

70,5
4 x O9

70,5

94,3

17 H7/f7

1610

760 4545

49
5

1430

78

22

109

235,37

115,83

52,5

1 Mootori alusplaat + kesksiini jooks TN 15/100366 C 02 00 K 1
2 Lisa tugitala TN 15/100366 C 01 02 D 1
3 Kesksiin TN 15/100631 C 01 01 D 1
4 Peitepea kruvi ISO 10642 M6x20 3
5 Siini seib 4
6 Kiirkinnituspolt 4
7 Silinderpeakruvi ISO 4762 M10x65 3
8 Kuuskantmutter ISO 4033 M10 7
9 Kuuskantpeaga polt M10x35 4
10 Stendi alusraam 1
11 Stendi puitplaat TN 15/100366 C 01 03 D

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

1

11

2

2

3

3

3

10

10

10

6 6

6

5

11

11

3

4

7

5

5

6

93,4 kg



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TS-TN TN  15/100366 B 01 01 D1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768 10,9kg I:5

Kesksiin

Alumiinium

1:5

1610

45760

78

17

35

17

760

3 x O16 x11,5
     O11

17
,5



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TE-EK TN  15/100366 C 01 02 D1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768

Lisatugitala

1:2

384

90

192

61,5

43

90

R
3,5

2,5

384

47

337

14
5

4

Teras S235JR

O 11

45

23

1,0 kg

47

38
4

169



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TE-EK TN  15/100366  C 01 03 D1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768

Katsestendi puitplaat

1:1

Puit 1:5

384

20

67
0

0,9Kg



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TS-TN TN  15/100366 C 02 00 K1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768

Mootori alusplaadi koost

1,3 kg 1:2

A

A

VAADE A-A
 

57,5

115

72,5

3

22

17

79,5119,5

239

19

12
5

12
2

3170,5

119,5

60
,5

62
,5

71

1

2

1 Mootori alus TN 15/100366 C 02 01 D 1
2 Siini kelk TN 15/100366 C 02 02 D 1
3 Peitepea kruvi ISO 10642 M6x20 3

Osa Väli Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

1

2

3

1

3



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TE-EK TN  15/100366  C 02 01 D1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768

Mootori alusplaat 1

Teras S235JR

267

14
5

12

1:2

239

159

22

3

R 4

145

119,5

18

49

10

18

49

72
,5

1422

18

63

O
9

O
11

165

10

12

O
9 O

11

1572
,5

13
0

133,5

4

5

Pinnalaotus
3 x O13,7x90v
    O6,6

57
,5

0,97 Kg



Teostas
Kontrollis
Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt:

Nimetus:

Leht: Tähis:
EMÜ TE-EK TN  15/100366  C 02 02 D1

Renno Raudmäe
Tõnis Peets
Tõnis Peets

ISO 2768Pronks

Kesksiini jooks

1:1

17

14
5

15

72
,5

13
0

O
7,
5

8,5

O
5,4
6

A

A

6
M

7,
5

O

6
M

7,
5

O

6
M

7,
5

O

19

0,126Kg
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