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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

c – erisoojus J/(kg·K) 

CAN – controlled area network, autotööstuse jaoks loodud sõnumipõhine protokoll 

CSV – Coma Separated Values, komaga eraldatud väärtused, failiformaat 

CRC – cyclic redundancy check, vigade detekteerimise moodus 

EEPROM – electrically erasable programmable read-only memory, elektriliselt kustutatav 

ning programmeeritav püsimälu 

GPRS – general packet radio service, üldine pakettandmeside teenus 

GSM – global system for mobile communication, globaalne mobiilsidesüsteem 

LDR – light dependant resistor, valgushulgast sõltuv takisti 

LSB – least significant bit, vähima kaaluga bitt 

Master – seade, mis juhib midagi 

MSB – most significant bit, suurima kaaluga bitt  

PLC – programmable logic controller, programmeeritav loogikakontroller 

Pullup – takisti, millega tõmmatakse signaal kõrgesse olekusse  

�� – hetkevõimsus, W 

Q – soojushulk, J 

�� – vooluhulk, l/s 

R – peegelduse tegur 

RS232 – standard for serial communication, jadaühenduse standard 
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RTD – resistance temperature detectors, takistustermoandur 

SCADA – supervisory control and data acquisition, tehniliste protsesside jälgimine ja 

juhtimine arvutisüsteemide ja sidevõrkude abil 

Slave – alamseade 

SMS – short message service, lühisõnumiteenus 

UART –  universal asynchronous receiver/transmitter, universaalne asünkroonne 

jadaliides 

Z1, Z2 –  lähtekeskkonna akustiline takistus 
��∙�
�	  
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SISSEJUHATUS 

 

Energia arvestamine on tänapäeval väga levinud tegevus – seda tehakse pea igas 

tööstusprotsessis ning majapidamises. Energia kasutus määrab suuresti ära ettevõtete ning 

majapidamiste ja muude üksuste kulud. Eesti Maaülikooli katelseadmete õppelaboris 

puudub katlastendide automaatse energiaarvestamise võimalus – seda tehakse käsitsi, mis 

on ebamugav ning aeganõudev. Käesoleva töö eesmärgiks on luua katelseadmete 

õppelaborisse energiaarvesti, mis arvestab kahe katlastendi poolt muundatud energiat.  

Loodav energiaarvesti peab kuvama muundatud energiahulka, kahe katlastendi siseneva ja 

väljuva vee temperatuuri ja vee vooluhulka ning katlastendide hetkevõimsust. Vooluhulga 

mõõtmine veearvestitelt peab toimuma ilma veearvestisse või katlastende ühendavatesse 

torudesse sisenemata.  

Sellise energiaarvesti loomiseks püstitati järgnevad ülesanded: 

• tutvuda katelseadmete õppelabori ja katlastendidega; 
• tutvuda töös kasutatava tööstuskontrolleriga; 
• leida viis veehulga mõõtmiseks; 
• leida sobivaim lahendus temperatuuri mõõtmiseks; 
• kirjutada vajalik tarkvaraline osa seadme käitamiseks; 
• energiaarvesti reaalselt kokku panna. 

 

Kuna seade aitab kaasa õppetöö läbiviimisele, on tegemist olulise osaga tulevaste 

inseneride õpetamisel ning teema on äärmiselt aktuaalne. Lõputöö koosneb kolmest osast. 

Esimeses osas antakse ülevaade katelseadmete õppelaborist ning selles paiknevatest 

katlastendidest, mille energiat arvestama hakati ja tutvustatakse sarnaseid lahendusi. Teises 

osas leitakse võimalused vee vooluhulga ja temperatuuri mõõtmiseks ning antakse 

ülevaade tehtud katsetest. Kolmandas osas antakse põhjalik ülevaade valitud lahendustest 

ning valmisseadme tööst. Samuti võetakse viimases osas koostatud lõputöö kokku ning 

selgitatakse lõputöö tulemust.  
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1. TÖÖ EESMÄRK 

 

1.1. Töö eesmärk 

 

Käesoleva projekti eesmärk on leida meetod veearvestit läbiva vee hulga lugemiseks ilma 

veearvestit ja katlastendi ühendavat torustikku avamata, mõõta katlastendidesse siseneva ja 

väljuva vee temperatuure ning kogutud andmete põhjal arvutada katlastendide poolt 

muundatav energia ning saadud tulemust kasutajale kuvada. Koostatud seade lihtsustab 

katlastendides tehtud katsete ja eksperimentide läbiviimist. Kuna antud katlastende 

kasutatakse õppe- ja teadustööks, aitab seade kaasa tudengite õpetamisel.  

 

 

1.2. Probleemi püstitus 

 

Eesti Maaülikoolis õpetatakse erinevaid energeetikaga seotud aineid ning sealhulgas 

tehakse katseid ka soojustehnika valdkonnas. Õppeaine katelseadmed raames tehakse 

katlastendide peal katseid. Osa katsetest tehakse katlastendide peal, kus on oluline mõõta 

soojusenergiaga ja energiaga üldisemalt seotud erinevaid parameetreid – näiteks 

temperatuuri, keha massi ja võimsust. Eesti Maaülikoolil on taoliste katsetuste jaoks 

olemas katelseadmete õppelabor. Oluline osa seal tehtavatest katsetest vajab katlastendide 

energiaarvestust, kuid siiani pole energia arvestamist automatiseeritud. Kui katse eesmärk 

pole katlastendi poolt muundatud energia arvestamine või veehulga mõõtmine, võib sellise 

lahenduse puudumine raskendada ja aeglustada katse läbiviimist. Katse läbiviija peab 

lugema veearvestit, et saada teada katlastendi läbivat veehulka ning tegema vastavad 

arvutused. Kui tegemist on mitmeid päevi kestvate katsetega, pole sageli katse läbiviijal 

piisavalt aega veearvestit jälgida. Selliseid katseid viiakse katlastendidel läbi õppeaine 

Katelseadmed raames, kus tehakse katla käivitus- ja häälestuskatse, mille puhul on vaja 
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teada katlastendis oleva vee temperatuuri ning katla bilansikatse, mille käigus mõõdetakse 

katla poolt muundatud energiat. Lisaks õppetööle tehakse kütuseuuringuid, mille käigus 

tahetakse energiatootmist mõõta. 

 

 

1.3. Probleemi lahendus 

 

Kuna katlastendidel on mõningate katsete läbiviimine automaatse energiaarvestussüsteemi 

puudumise tõttu raskendatud, tuli leida võimalused olukorra parandamiseks. Töö autor 

leidis, et olukorra parandamiseks oleks sobilik energia arvestamine automatiseerida 

vastava seadmega, mis suudab lugeda katlastende läbiva vee kulu ning vee temperatuure. 

Eeltoodu lahendusena tuleks luua seade, mis kogub vastavad andmed, salvestab need 

mälukaardile ning kuvab monitoril seadme kasutajale.  
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2. SARNASED LAHENDUSED 

 

2.1. Lahenduste jaotus 

 

Energiaarvesteid on erinevaid ning järgnevalt tuuakse välja analoogsed lahendused lõpu-

töös koostatavale energiaarvestile. Üldiselt võib soojusenergiaarvesteid jagada kaheks:  

püsipaigaldatavad ja teisaldatavad arvestid. Püsipaigaldatavad arvestid projekteeritakse 

ning paigaldatakse torustiku külge nii, et mõõdetav vesi voolab neist läbi. Teisaldatavad 

arvestid mõõdavad vee vooluhulka aga torude või juba paigaldatud veearvestite pealt, 

seega süsteem ei tungi torudesse sisse ning seda saab kasutada erinevates kohtades, kus 

püsivat arvestit pole.  

Kuna projekt koosneb kahest osast – temperatuuri mõõtmine ja veehulga lugemine, 

tuuakse välja alternatiivseid lahendusi kummagi punkti kohta eraldi ning ka terviklikke 

energiaarvestussüsteeme. 

 

 

2.2. Temperatuuri mõõtmine 

 

Temperatuuri elektriliseks mõõtmiseks on palju võimalusi – termopaar, termistor ehk 

termotakisti, digitaalsed andurid, RTD. Tööstuslikus keskkonnas kasutatakse reeglina 

termotakisteid, näiteks PT100, PT500, PT1000, mille takistus sõltub temperatuurist. 

Selliste termotakistite täpsus on 0,5 kraadi [1]. Energiaarvestite juures kasutatakse 

tavaliselt kahte termotakistit, millega mõõdetakse vee temperatuuri enne ja pärast katelt. 
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2.3. Veehulga arvestamine 

 

Tööstuslikud energiaarvestid mõõdavad reeglina veehulka ultraheli abil. Kasutatakse kahte 

erinevat tehnikat – time transit ja Doppleri efektil põhinevad tehnikad. Time transit seisneb 

ultraheli levimiskiiruse mõõtmises keskkonnas vastu- ja pärivoolu ning Doppleri efektiga 

mõõtmine seisneb meediumis olevate osakeste mõjul muutuva sageduse lugemisel. Kuna 

Doppleri efekt vajab piisavalt suuri osakesi mõõdetavas keskkonnas, ei kasutata sellist 

tehnikat puhaste vedelike puhul. [2] 

Kui süsteemis on olemas juba veearvesti, millel digitaalne väljund puudub, kasutatakse 

kohati veearvestite näidu lugemist kaameraga. Üks lahendus on dialEye. Tegemist on 

tarkvaraga, mis suudab lugeda arvesti näitu, kasutades suvalist veebikaamerat, mis on 

suunatud veearvesti veehulka kuvavatele seieritele. DialEye tarkvara on mõeldud 

kasutamiseks arvutis operatsioonisüsteemidega Windows ja Linux. [3] 

Veebikaameraga loetakse veearvesteid ka kasutades mikrokontrolleri arendusplaati Rasp-

berry  Pi ja vastavat tarkvara [4].  

 

 

2.4. Energiaarvesti 

 

Komplektsed lahendused koosnevad kuluarvestist, temperatuurianduritest ja kalkulaatorist, 

mis teeb vajalikud teisendused ja arvutused ning üldjuhul kuvab kasutajale arvestatud 

energia.  

Näitena tuuakse välja Danfoss tootja poolt mudel SONOMETER 500, millel on kaks 

PT500 termotakistit, ultrahelikuluarvesti ja kalkulaator. Tegemist on püsipaigaldusega 

energiaarvestiga. [5] 

Teisaldatavate arvestite põhjaks on teisaldatav kuluarvesti – näiteks PT878 ja eraldi lisatav 

kalkulaator ja temperatuuriandurid [6]. 
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3. KATELSEADMETE ÕPPELABOR 

 

3.1. Õppelabori kirjeldus 

 

Katelseadmete õppelabor asub Eesti Maaülikooli Tehnikamajas ruumis A025. Ruumi 

kasutatakse erineval otstarbel – teadus- ja arendustööks, õppetööks, kütuste ning 

katlatehnika katsetamiseks ja katelde testimiseks ning erinevateks laboratoorseteks 

töödeks. Katelseadmete õppelaboris on kaks katlastendi võimsustega 100 kW ja 200 kW, 

akumulatsioonipaak, mis ühendab katlastendide ja soojussõlme kütteringe, katlastendide 

segamissõlmed koos tsirkulatsioonipumpadega, kontrolleripõhine juhtimis- ja mõõte-

süsteem koos SCADA tarkvaraga ning gaasitrakt. [7] Katelseadmete laboris asuvatest 

erinevatest seadmetest keskendutakse käesolevas töös kahele katlastendile ning katelde 

veearvestitele. Joonis 3.1 toob välja seadmete paigutuse õppelaboris. 

 

Joonis 3.1. Katelseadmete õppelabori seadmete paigutuse plaan 
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3.2. Tehnika katelseadmete õppelaboris 

 

Antud töös kasutatakse õppelaboris olevaid katlastende. Katlastendis I on töö koostamise 

ajal 20 kW katel, mille tootja on VMT Tehased AS, katel mahutab 165 liitrit vett ning on 

varustatud veearvestiga Zenner MTW. Katlastendis II on töö koostamise ajal 50 kW katel, 

mille tootja on Rapla Metall OÜ, katel mahutab 190 liitrit vett ning on varustatud 

veearvestiga BMETERS GMDX.  

Mõlemad veearvestid on mitmejoalised arvestid, mille loenduri ja mõõtemehhanismi vahel 

on magnetülekanne [8,9]. BMETERS veearvestil on tootja poolt paigaldatud andur, mis 

väljastab pulsi iga arvestit läbiva 10 liitri vee kohta.  

Eeltoodud tehnika asukohad õppelaboris on ära toodud joonisel 3.1.  

 

 

3.3. Energiaarvesti katelseadmete õppelaboris 

 

Lõputöö koostamise käigus lisati õppelaborisse tööstuskontroller koos puutetundliku 

monitoriga, veearvestamise lahendused, temperatuuri mõõtmiseks kasutatavad 

temperatuuriandurid ja termopaarid ning nende väljundsignaali konverteerimiseks vajalik 

lisaseade. Joonis 3.2 toob välja lisanduvate seadmete paigutuse. 
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Joonis 3.2. Energiaarvesti ja selle lisaseadmed katelseadmete õppelaboris 

 

Ülaltoodud joonisel märgitud TE ning FE tähistavad vastavalt temperatuurimõõtmise 

punkte ja veearvesteid. TE 1.1 tähistab katlasse I sisenevat ja TE 1.2 katlast väljuva vee 

mõõtmispunkte. Punktis FE 1.1 asub antud katla veearvesti. Katel II veetemperatuure 

mõõdetakse analoogselt katel I-le, kuid eeltoodud punktid on märgistatud vastavalt TE 2.1 

ja TE 2.2 ning veearvesti asukoht näha punktis FE 2.1. EA tähistab energiaarvesti 

asukohta.  

  



16 
 

 

 

4. TEHTUD KATSED 

 

4.1. Vooluhulga mõõtmine 

 

4.1.1.  Halli andur 

 

Kuna katlastendide mõlemal veearvestil on loenduri ja mõõtemehhanismi vahel 

magnetülekanne, otsustati proovida ülekande magnetvälja lugeda. Selleks kasutati 

lineaarset Halli andurit A1302, mille tundlikkus on 1,3 mV/G [10]. Anduri väljundit 

võimendati 1000 korda operatsioonivõimendiga LM358ADR, mis sisaldab kahte 

operatsioonivõimendit. Kasutatud võimendusskeem on näha joonisel 4.1. Magnetvälja 

puudumisel on anduri väljund 2,5 V, seega pidi operatsioonivõimendi sisendpinge samuti 

tõstma 2,5 V peale, et võimendi ei hakkaks võimendama anduri sisendpinget magnetvälja 

puudumisel. Kuna nii suure võimenduse korral võimendatakse ka suures ulatuses müra, 

muudeti operatsioonivõimendi teine võimendi Schmitti trigeriks, mis säilitab oma väljundi, 

kuni sisendsignaal on mingi kindla väärtuse ületanud. Selline lahendus stabiliseerib 

võimendusskeemi väljundi ja muudab selle sobilikuks mikrokontrolleriga lugemiseks. 

Võimendusskeemi väljundit loeti Atmel 328p arendusplaadiga Arduino Uno.  
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Joonis 4.1. Halli anduri võimendusskeem 

 

Schmitti triger muudab võimendi väljundi kõrgeks, kui võimendatud pinge läheb alla 2,143 

V ning oleku madalaks, kui pinge on üle 2,857 V. Eeltoodud piirid arvutati valemite 4.1 ja 

4.2 järgi. [11] 

Pinget, millest väiksema pinge korral muutub Schmitti trigeri väljund kõrgeks, näitab 

valem: 


ℎ	 = 	 � ��||��
�����||��� ∙ 
��_5
,                 (4.1) 

Kus Vh on pinge, mille juures väljund muutub kõrgeks; 

R1, R2, R3 on takisti takistus; 

VCC_5V on toitepinge. 

Pinget, millest suurema pinge korral muutub Schmitti trigeri väljund madalaks, näitab 

valem: 


�	 = 	 � ��
���	��||��� ∙ 
��_5
,                 (4.2) 

Kus Vl on pinge, mille juures väljund muutub madalaks; 
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R1, R2, R3 on takisti takistus; 

VCC_5V on toitepinge. 

 

 

4.1.2.  Ultraheli vooluhulgaarvestid 

 

Tänapäeval on levinud ultrahelil töötavate veearvestite kasutamine. Nende tööpõhimõte 

seisneb selles, et heli liigub vastu vee liikumissuunda aeglasemalt, kui veega pärisuunas 

[12]. Ultraheli laine lastakse saatja A-st vastuvõtja B-sse ning mõõdetakse aeg, kui kiiresti 

laine kohale jõudis. Seejärel lastakse laine B-st A-sse ning mõõdetakse kulunud aeg. Eel-

toodud kahe mõõtmise abil saab määrata vee voolusuuna ja arvutada voolukiiruse. Joonis 

4.2 näitab ultraheli saatjate asukohad ja kaldenurgad iseloomustamaks eeltoodut. 

 

 

Joonis 4.2. Vedeliku kiiruse määramine ultraheliga [12] 

 

Joonisel 4.2 on kasutatud ultrahelimooduleid, millel on nii saatmise kui ka vastuvõtmise 

võimekus. Käesolevas lõputöös katsetatud meetod piirdus eraldiseisva vastuvõtja ja saatja 

kasutamisega, et näha, kas piisavalt ultraheli jõuab saatjast vastuvõtjasse. Katse käigus 
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kasutati ultrahelimooduleid HCSR04, mille saatja ja vastuvõtja joodeti mooduli plaadilt 

lahti ning ühendati pikendusjuhtmetega, mille tulemusena ulatusid vastuvõtja ja saatja 

mõlemale toru küljele [13]. Katses kasutati arendusplaati Arduino Uno ning sellele loodud 

näidiskoodi [14]. 

Katsetati erinevate kaldenurkade ning saatja ja vastuvõtja paigutustega, näiteks W,V ja Z 

paigutusega [12]. Ühelgi juhul ei tuvastanud vastuvõtja ultrahelilainet, sest ühest keskkon-

nast teise levimisel peegeldub osa laine intensiivsusest. Kui on teada keskkondade akustil-

ised takistused, saab järgneva valemiga arvutada, kui suur osa laine intensiivsusest pee-

geldub.  

Ultraheli laine peegelduvat osa kirjeldab valem [15] 

R = 
�����
����� ,                 (4.3) 

kus R on peegelduse tegur; 

Z1 on lähtekeskkonna akustiline takistus 
��∙�
�	 ; 

Z2 on sihtkeskkonna akustiline takistus 
��∙�
�	 . 

Õhust terasesse: 

R = 
�����
����� = 0,99 

1 – R = 0,01 

Z2 on terase akustiline takistus, 45,7 
��∙�
�	 . Z1 on õhu akustiline takistus, 0,43 

��∙�
�	  [16]. 

Ultrahelilaine levimisel õhust terasesse peegeldub 99,9 % lainest ja neeldub 0,01 %. 

Terasest vette: 

R = 
�����
����� = 0,88 

1 – R = 0,12 

kus Z2 on vee akustiline takistus, 1,483 
��∙�
�	 , Z1 on terase akustiline takistus, 45,7 

��∙�
�	 . 

Terasest vette levides peegeldub 88 % järelejäänud ultrahelilainest ning edasi levib 12 %. 
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4.1.3.  Arvesti lugemine laseriga 

 

Kuna veearvestite osutitetagune pind on hele, otsustati kasutada laserit, mille kiir 

peegeldub pinnalt tagasi ning registreeritakse fototakistiga. Laserkiir suunati osuti töö-

piirkonda – kui osuti satub kohta, kuhu laserkiir osutab, takistab osuti laserkiire 

peegeldumist ning kiir ei jõua fototakistini. Joonis 4.3 toob välja eeltoodud kirjeldusele 

vastava lihtsustatud joonise, kuidas selline lahendus töötab. Joonisel tähistab number 1 

lasermoodulit, 2 fototakistit, 3 osutitagust pinda ja 4 läbipaistvat plastikut, mis kaitseb vee-

arvesti registrit ja osuteid. Fototakisti takistus väheneb sellele paistva valguse intensiivsuse 

suurenedes. Vastava skeemiga saab tuvastada olukorra, kus fototakistile enam nii 

intensiivset valgust ei paista.  

 

 

Joonis 4.3. Lasermooduli ja fototakisti paigutus veearvestil. Joonisel kujutatud numbrid 

vastavad 1 – laser, 2 – fototakisti, 3 – arvesti pind ja 4 – arvesti kaitseklaas 

 

Sellise süsteemi väljundiks taheti digitaalset signaali, et seda tööstuskontrolleriga lugeda. 

Väljundi digitaliseerimiseks kasutati operatsioonivõimendit LM358 komparaatori 

konfiguratsioonis. Kasutatav skeem on toodud välja lisas 6. 
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Lisas 6 toodud skeemil töötab operatsioonivõimendi komparaatorina nii, et kui võimendi 

inverteerivas sisendis on pinge suurem, kui mitteinverteerivas sisendis, on komparaatori 

väljund võrdne pingega operatsioonivõimendi maaviigul, antud juhul on see 0 V. Kui 

laserkiire peegeldus on suunatud fototakistile, on inverteerivas sisendis suurem pinge, kui 

mitteinverteerivas sisendis.  

Kui laserkiire peegeldumist takistab osuti, on komparaatori väljund võrdne operatsiooni-

võimendi positiivsesse toitesisendisse antud pingega, antud juhul 24 V. Kuna LM358 

võimendi ei suuda väljundit maaviigu või toiteviigu pingele tõsta, on väljundis 24 V 

asemel ligikaudu 21 V. Nii saab skeemi väljundisse digitaalse signaali, mis on 

tööstuskontrollerile sobiv, kuna tööstuskontroller loeb signaali kõrgeks pingevahemiku 17 

... 28,8 V ja madalaks olekuks pingevahemiku 0 ... 5 V [17]. 

 

 

4.2. Temperatuuri mõõtmine 

 

4.2.1. Termopaar 

 

Termopaar koosneb kahest erinevast materjalist traadist, mille otsad on ühendatud. 

Termopaari tööpõhimõte põhineb Seebecki efektil – kui kaks erinevat materjali on 

ühendatud otstest ja ühendatud otsad on erinevatel temperatuuridel, tekib ühendatud 

materjalides vool. Termopaari ühendatud otsa nimetatakse Hot junction ning termopaari 

teist otsa, mis tekib termopaari ühendamisel, näiteks mõõteriistaga, nimetatakse Cold 

junction. Termopaaris tuleb kasutada teatud materjale, näiteks konstantaan ja vask. [18] 

Kuna katlastendidesse siseneva ja väljuva vee temperatuur on üle 0 °C ja alla 100 °C ning 

selline mõõtevahend oli juba katelseadmete õppelaboris olemas, kasutati antud töös 

temperatuurivahe mõõtmiseks T-tüüpi termopaari, mis on mõeldud temperatuurivahemiku 

-270 °C ... 370 °C mõõtmiseks ja mis on termopaaridest täpseim [19]. T-tüüpi termopaar 

koosneb keerupaarist, millest üks juhe on konstantaanist ning teine vasest [19]. Vastavalt 

mõõdetavale temperatuurivahemikule on tabelis 4.1 toodud termopaaril tekkiva pinge 

vastavus erinevate temperatuuride korral eeltoodud temperatuurivahemikus.  
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Tabel 4.1. T-tüüpi termopaaril tekkiv pinge millivoltides (mV) vastavalt temperatuuri 
erinevusele [19] 

Termoelektriline pinge, mV 
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0,000 0,039 0,078 0,117 0,156 0,195 0,234 0,273 0,312 0,352 0,391 

10 0,391 0,431 0,470 0,510 0,549 0,589 0,629 0,669 0,709 0,749 0,790 
20 0,790 0,830 0,870 0,911 0,951 0,992 1,033 1,074 1,114 1,155 1,196 
30 1,196 1,238 1,279 1,320 1,362 1,403 1,445 1,486 1,528 1,570 1,612 
40 1,612 1,654 1,696 1,738 1,780 1,823 1,865 1,908 1,950 1,993 2,036 
50 2,036 2,079 2,122 2,165 2,208 2,251 2,294 2,338 2,381 2,425 2,468 
60 2,468 2,512 2,556 2,600 2,643 2,687 2,732 2,776 2,820 2,864 2,909 
70 2,909 2,953 2,998 3,043 3,087 3,132 3,177 3,222 3,267 3,312 3,358 
80 3,358 3,403 3,448 3,494 3,539 3,631 3,677 3,722 3,768 3,768 3,814 
90 3,814 3,860 3,907 3,953 3,999 4,046 4,092 4,138 4,185 4,232 4,279 

. 

 

Tabelist 4.1 on näha, et termopaari ühendatud otste temperatuuride 100 kraadise erinevuse 

korral tekib termopaarile pinge 4,279 mV. Kontrollimiseks tehti katse, kus üks termopaari 

ots asetati keeva vee ning teine ots jääkuubikutega jahutatud vee sisse. 

Multimeetriga mõõdeti termopaaril tekkinud pinge ning saadi 4,26 mV. See erineb ligi-

kaudu 0,02 mV võrra tabelis toodust. Järgnevate arvutuste aluseks võeti reaalsel katsel 

saadud pinge ehk 4,26 mV. Kuna temperatuuri- ja pingevahemik on teada, saab arvutada  

pingemuutuse ühe kraadi kohta.  

1°C	 =  ,�"#	�$
�%%	°& = 0,043	*
  

Nüüd on teada ligikaudne pingemuutus ühe kraadi kohta. Kuna T-tüüpi termopaari täpsus 

on ±1	°C või 0,75 %, võib põhjendada tabelis 4.1 esineva 100	°C temperatuurivahe korral 

tekkiva pinge ja reaalse katse käigus tekkinud pinge erinevust termopaari ebatäpsusega, 

mille põhjustab termopaaris kasutatavate materjalide ebapuhtus. Tabeli ja katse andmete 

erinevus on 4,279 ... 4,26 = 0,019 mV, mis mahub testitud termopaari tüübi täpsusklassi.  

Lisaks materjalist põhjustatud ebatäpsusele mõjutab mõõtmistulemusi ka termopaari 

ebalineaarsus. Tekkiv termoelektromotoorjõud T-tüüpi termopaaril on keskmiselt 41 µV 

kraadi kohta [20]. Erinevate temperatuuride korral on tekkiv termoelektromotoorjõud 

erinev. Käesolevas lõputöös ei arvestada termopaari lineaarsusega tekkinud ebatäpsust 

ning lineariseeritakse termopaari võimendusskeemi väljund 0...100 kraadi vahemikus.  
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Kuna termopaaril tekkiv pinge on suurusjärgus 10�� V, on seda vaja võimendada, et seda 

kontrolleri 10 bitise analoogdigitaalmuunduriga lugeda. Selle saavutamiseks kasutati 

instrumentaalvõimendi baasil võimenduskeemi, kus võimendatakse termopaari väljund-

pinget 1000 korda. Võimendusskeemi väljundpinge vahemik on 0 – 4,3 V, mis on 

kontrolleri 10-bitise analoogdigitaalmuunduri jaoks piisav. Antud võimendusskeem on 

toodud lisas 8.  

Võimendusskeemis kasutatakse instrumentaalvõimendit AD623, mille võimenduse 

seadmiseks on takisti R1. Andmelehe järgi seatakse 100 Ω takistiga võimendi 

võimenduseks 1000. AD623’l on viik, millega saab seada väljundpinge vaikimisi olekusse 

ehk võimendi väljundi nullpunkti. Nullpunktiks seati 0 V. Kuna termopaari ühissignaali 

pinge ei ole piisavalt suur, et tagada võimendi väljundi maksimaalne pinge, suurendati 

ühissignaali pinget. Selleks kasutati pingejagurit, mille väljund ühendati termopaari 

maaühendusega. Lisatud pinge oli 2 V, mis tagab vajaliku maksimaalse väljundpinge. 

Joonisel 4.4 on toodud välja ühissignaali pinge ja maksimaalne väljundpinge. Võimendi 

andmelehe järgi tuleb pinge sisendiga rööbiti lisada 10 µF ja 0,1 µF mahtuvusega 

kondensaator. Kondensaatorid on pinge stabiliseerimiseks.  

 

 

Joonis 4.4. Maksimaalne väljundpinge vastavalt ühissignaali pingele [21] 
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10-bitise analoogdigitaalmuunduri resolutsiooni leiti järgmiselt: 

�%	$
�%�� = 9 mV  

See tähendab, et tööstuskontrolleri muundur suudab eristada 9 mV sisendpinge muutust. 

Kuna 1 kraadise erinevuse korral tekib termopaaril pinge 0,043 mV ja tekkinud pinget 

võimendatakse 1000 korda, muutub võimendusskeemi väljund 1-kraadise erinevuse korral 

0,043 mV · 1000 = 43 mV. Kui ühe temperatuuri ühe kraadi muutusel muutub võimendi 

väljund 43 mV ning tööstuskontroller suudab eristada 9 mV muutust, saab skeemi täpsuse 

leida järgnevalt  
#	�$
 �	�$ = 0,2	kraadi. Tööstuskontrolleri muundur suudab eristada 0,2-

kraadist temperatuurimuutust.  

 

 

 4.2.2. Digitaalne temperatuuriandur 

 

Katsetati digitaalseid temperatuuriandureid DS18B20+, mis ühenduvad anduritega 

andmevahetuse lihtsustamiseks mõeldud seadme DS2480B külge. Eeltoodud seadmete 

vaheline suhtlus toimub 1-Wire protokolli abil, mis lubab kahe juhtmega juhtida mitmeid 

seadmeid. Tegemist on tootja Maxim poolt müüdavate digitaalsete temperatuurianduritega, 

mille eripäraks on ühe andmejuhtme kasutamine. Need andurid kasutavad 

andmevahetusprotokolli 1-Wire. Anduri pingestamiseks on 2 võimalust – andur 

ühendatakse toite- ja maaviigu kaudu või andmevahetus- ja maaviigu kaudu. Viimast 

varianti nimetatakse parasiittoiteks. DS18B20+ resolutsioon on 0,5 ... 0,0625 °C, kuid 

anduri täpsus ±0,5 °C vahemikus 0 ... 85 °C. Eeltoodud resolutsiooni on võimalik muuta 

vastavas registris anduri püsimälus ehk EEPROM’is. [22] 

Kuna katelseadmete õppelaboris on palju erinevaid seadmeid, seega ka müraallikaid ning 

andmevahetusprotokolli 1-Wire juures on kriitilise tähtsusega vahetatavate signaalide aja-

stused, kasutatakse eeltoodud temperatuurianduritega andmete vahetamiseks spetsiaalset 

integraallülitust, mis hoiab mainitud ajastused kindlates piirides, et tagada andurite 

korrektne töö. Eeltoodud integraallülitus on samuti tootja Maxim poolt ning tegemist on 

mudeliga DS2480B. Antud toodet juhitakse RS232 protokolliga, mis muudab UART’i kau-

du saadetud andmed vajalikuks infoks 1-Wire protokolli jaoks. [23] Selline lülitus 
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võimaldab kasutada andmevahetusel 1-Wire võrgus erinevaid kiirusi – standard ja 

overdrive kiirused. Antud töös kasutatakse standard kiirusi, kuna overdrive kiirus on 

mõeldud väga väikeste võrkude jaoks. [24] 

1-Wire on andmevahetusprotokoll, mis kasutab ühte andme- ning maajuhet andme-

vahetuseks. Seadmeid, mida juhitakse 1-Wire’iga nimetatakse slave ja seadet, mis slave’i 

juhib nimetatakse master. Igasuguse andmevahetuse algataja on master. Kuna igal slave’il 

on tehase poolt lisatud 64 biti pikkune identifitseerimisnumber, võib ühe andmejuhtmega 

ühendatud seadmeid olla väga palju. Eeltoodud 64-bitise numbri abil valitakse seadmeid ja 

antakse neile käsklusi. Üldiselt pole 1-Wire seadmetel eraldi toiteviike, vaid toide saadakse 

andmejuhtmelt. Kuna seadmete tööks on vajalikud ainult andme- ja maajuhe, on võimalik 

kasutada seadmeid kohtades, kus ruumi napib. Kuna ühendusjuhtmeid kulub vähem, ei ole 

ka kulud nii suured. [25] Kuna pole põhjust kasutada parasiittoidet, on kasutusel andurite 

toiteviik. 

1-Wire võrkude puhul on olulised kaks aspekti: 1) võrgu raadius ehk kaugus master’ist 

kõige kaugemal oleva slave’ini. 2) võrgu kaal ehk võrgus kasutatavate kaablite kogupikkus 

koos slave’idega. Nii võrgu raadiust, kui ka võrgu kaalu mõõdetakse meetrites. Võrgus 

olevad slave’id lisavad kaaluna 0,5 m ning võrgu ühenduskaablid lisavad 1 meetri kohta 1 

meeter kaalu. Võrgu kaal piirab pulsi tõusmise kiirust ning võrgu raadius kõige aeglasema 

signaali peegelduse. Katelseadmete õppelaborisse paigaldatud 1-Wire võrgu raadius on 9 

meetrit ning võrgu kaal on 7 + 9 + 1 + 1 + 5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 25 meetrit. DS2480B 

on mõeldud võrkude jaoks, mille kaal on kuni 200 m. Võrkude jaoks, mille kaal jääb 10 m 

ja 100 m vahele, tuleb lisada madalpääsfilter DS2480B 1-Wire sisendi ette. [24]  

 

 

4.3. Signaalide kogumine 

 

Temperatuurianduritelt saadud andmed kogutakse ning korrastatakse enne tööstus-

kontrollerisse saatmist. Kuna tööstuskontrolleri jadaühenduse protokoll kasutab 

suhtlemiseks ASCII koodi, tuli 1-Wire temperatuurianduritelt saadud temperatuur 

konverteerida ASCII koodi kujule [26]. Selleks kasutati mikrokontrolleri baasil skeemi, mis 

saab sisendiks temperatuurid 1-Wire temperatuurianduritelt. Skeemi väljundiks on 
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temperatuur ASCII koodis. Temperatuur edastatakse kasutades RS232 standardit. Kuna 

tööstuskontroller kasutab jadaandmevahetus RS232 standardit, aga DS2480B kasutab 

jadaühendust, mille pingetasemed erinevad RS232 standardist, kasutati kahe protokolli 

ühildamiseks vastavat integraallülitust MAX232. Multiplekseri lisamine skeemi lubab ka-

sutada ühte UARTi kahe seadmega suhtlemiseks. Multiplekser valib, millise seadmega 

parasjagu suheldakse – andmete vastuvõtmiseks on multiplekser ühendatud DS2480B’ga 

ning andmete saatmiseks tööstuskontrollerile lülitatakse multiplekser ühendama signaale 

STM8S ja MAX232 vahel.  

Sellise vaheploki komponentide omavaheliste suhete ja elektriskeem on näha vastavalt 

joonisel 4.5 ja lisas 5 ning juhtprogrammi lisas 1. 

 

Joonis 4.5. 1-Wire-UART konverteerimisploki komponentide omavahelised suhted 

 

1-Wire temperatuuriandurite ja tööstuskontrolleri ühendamiseks konverteerimisplokiga 

kasutatakse RJ11 pistikuid ning vastavat kaablit.  
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5. KATLASTENDIDE ENERGIAARVESTI 

 

5.1. Energiaarvesti tööpõhimõte 

 

Antud töös koostatava energiaarvesti tööpõhimõte seisneb katlasse siseneva ja katlast 

väljuva vee temperatuuri erinevuse ning katelt läbiva veehulga baasil tehtud arvutustel ehk 

arvestatakse katla poolt veele juurde antavat soojust. Energia arvestamine toimub kummagi 

katlastendi kohta eraldi. Selline lähenemine tuleneb soojusfüüsikast tuntud soojushulga 

arvutamise valemist 5.1. [27] 

� = , ∗ * ∗ ∆/,          (5.1) 

kus Q on soojushulk J; 

c - keha erisoojus J/(kg·K); 

m - keha mass kg; 

 ∆/ – temperatuurivahe K. 

Katlastende läbiv meedium on vesi ning selle erisoojus on 4190 J/(kg·K). [26] Kuna vee 

tihedus on 1000 kg/m�, võib aine massi anda liitrites. [28] 

Valem 5.1 annab soojushulga džaulides, kuid energiaarvestil tahetakse energiat kuvada 

kilovatt-tundides. Sellise tulemuse saamiseks kasutatakse valemit 5.2. 

1	 = 	23            (5.2) 

kus E on energia kWh; 

Q - soojushulk J; 

t - 3600000 s. 
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Energiaarvesti kuvab kasutajale peale muundatud energia ka teisi parameetreid nagu 

katelde hetkevõimsus, veehulk ja vooluhulk. 

Katla hetkevõimsus arvutatakse valemiga 5.3.  

�� 	= 	 4∗53∗�3 ,         (5.3) 

kus �� on hetkevõimsus W; 

c - vee erisoojus J/(kg·K); 

∆/ - temperatuuride vahe K; 

m - vee mass kg; 

t - aeg, mis kulub 1 liitri vee läbimiseks katlast. 

Veehulka arvestatakse veearvestilt saadud impulsside arvu järgi. Esimese katla veearvesti 

annab iga 1 liitri vee kohta impulsi ning  teise katla veearvesti iga 10 liitri kohta impulsi. 

Katelt läbiva vee vooluhulka arvutatakse valemi 5.4 järgi. 

�� 	= 	�3 ,         (5.4) 

Kus �� on vooluhulk kg/s; 

m – vee mass kg; 

t - kulunud aeg teatud veehulga läbimisel s. 

 

 

5.2. Seadme struktuur 

 

Töös käsitletud energiaarvesti koosneb toiteplokist, tööstuskontrollerist, neljast digitaalse 

väljundiga temperatuuriandurist, temperatuuriandurite väljundsignaali konverteerimis-

skeemist (joonisel 5.1 tähistatud 1W-UART), kahest termopaarist ning veearvestite 

lugejatest. Joonisel 5.1 on näha energiaarvesti erinevate osade omavahelised seosed.  
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Joonis 5.1. Energiaarvesti koostisosad ning nende vahelised seosed 

 

Energiaarvesti loomisel kasutatakse tootja Unitronics kontrollerit Vision 1040, mis sisaldab 

PLC-d ning monitori. Lisaks eeltoodule on kasutusel sama tootja laiendusmoodul V200-

18-E5B. Kuna V1040 kontrolleril on lisaks laiendusmoodulite lisamise võimaluse ka 

Ethernet, GPRS, GSM/SMS, CAN ja teiste ühendusprotokollide tugi, saab antud kontrollerit 

kasutada erinevate täienduste jaoks [29]. 

Temperatuuriandurid paigaldati katlastendide torudele ning temperatuuri ühtlustamiseks 

pandi andurite ja toru vahele termopasta ning kaeti soojustusvilla ja alumiiniumteibiga. 

Termopaaride junction’id asetati andurite kõrvale isoleerituna torustikust ja samuti kaeti 

soojusvilla ja alumiiniumteibiga. 

Temperatuuride mõõtmise kohta annab ülevaate peatükk 4.1 ning vooluhulga mõõtmise 

kohta peatükk 4.2. 
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5.3. Seadme töö 

 

Energiaarvesti kuvab kateldesse sisenevat ja väljuvat vee temperatuuri, vooluhulka, katelde 

poolt antud energiat, katelde hetkevõimsust. Samuti salvestab arvesti eeltoodud 

parameetrid mälukaartidele, et andmed oleks kättesaadavad hilisemaks analüüsiks ning 

töötlemiseks. Muundatud energiat kuvatakse kahel erineval ekraanikuval – „Termopaar“ ja 

„Temp andur“. „Termopaar“ ekraanikuva kuvab vee temperatuurivahed ning „Temp 

andur“ ekraan kuvab vee temperatuurid. Lisaks temperatuurile kuvatakse katelde 

hetkevõimsus, muundatud energia, veehulk, vooluhulk ning kuupäev ja kellaaeg. 

 

 

Joonis 5.2. Seadme kasutajaliides „Temp andur“ ekraanikuva 
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Eeltoodud joonisel on näha kateldesse siseneva ja kateldest väljuva vee temperatuurid. 

Ekraanikuva „Termopaar“ on näha joonisel 5.3. 

 

Joonis 5.3. Seadme kasutajaliidese „Termopaar“ ekraanikuva 

 

Ekraanikuvasid saab vahetada samanimeliste nuppude peale vajutades. Mõlemad 

ekraanikuvad näitavad, kas mälukaart on sisestatud.  

Mälukaardile salvestatakse andmed formaadis: 1) kuupäev, 2) kellaaeg, 3) temp andur, 4) 

katel I, 5) vooluhulk l/s, 6) vee mass kg, 7) sisenev veetemperatuur °C, 8) väljuv 

veetemperatuur °C, 9) muundatud energia kWh, 10) hetkevõimsus kW, 11) katel II, 12) 

vooluhulk l/s, 13) vee mass kg, 14) sisenev veetemperatuur °C, 15) väljuv veetemperatuur 

°C, 16) muundatud energia kWh, 17) hetkevõimsus kW, 18) termopaar, 19) katel I, 20) 

vooluhulk l/s, 21) vee mass kg, 22) temperatuurivahe °C, 23) muundatud energia kWh, 24) 
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hetkevõimsus kW, 25) katel II, 26) vooluhulk l/s, 27) vee mass kg, 28) temperatuurivahe 

°C, 29) muundatud energia kWh, 30) hetkevõimsus kW. 

Salvestamise alustamiseks tuleb sisestada mälukaart ning vajutada nuppu „Alusta 

salvestamist“. Salvestamise lõpetamiseks ja kaarti ohutuks eemaldamiseks tuleb vajutada 

nuppu „Eemalda SD kaart“. Salvestatud andmeid sisaldav fail asub kataloogis „Excel“. 
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6. RIISTVARA 

 

Energiaarvesti töötab 24 V toitepingega, mis saadakse lauaarvuti toiteplokist. 24 V pinge 

saamiseks ühendati toiteploki -12 V ja +12 V väljundid vastavalt kontrolleri GND ja VCC 

klemmidega. Lauaarvuti toiteploki väljundeid -12 V ja 0 V kasutatakse 12 V pinge 

saamiseks, mida läheb vaja temperatuuriandurite väljundsignaalide konverteerimisskeemi 

toiteks.  

Energiaarvesti keskseks osaks on tööstuskontroller Unitronics 1040, millel on 10,4“ 

värviline puutetundlik ekraan. Laiendusmoodul V200-18-E5B lisab V1040 kontrollerile nii 

digitaal-, kui ka analoogsisendeid ja –väljundeid, mida kasutatakse ka antud lõputöö 

raames. [30] 

Kateldesse siseneva ja väljuva vee temperatuuri mõõtmiseks kasutatakse T-tüüpi termo-

paare. Kuna osades katsetes ei piisa ainult temperatuurierinevuse teadmisest, kasutatakse 

ka arvestis digitaalseid temperatuuriandureid. 1-Wire signaalide konverteerimiseks kasu-

tatakse spetsiaalset integraallülitust Maxim DS2480B, mis muudab 1-Wire signaalid 

UART’i jaoks arusaadavaks. [23]  

Veearvestite lugemiseks kasutatakse fototakisteid ning lasereid LSMD-650-10SC, mille 

võimsus on 10 mW ning väljastatava monokroomse valguse lainepikkus 650 nm. 

Ülaltoodud konverteerimisskeemis kasutatakse mikrokontrollerit STM8S103F3P6, mis 

muudab DS2480B’st tulevad signaalid arvulisteks väärtusteks ning edastab need 

tööstuskontrollerisse. 

Kogu kasutatud komponentide nimekiri on leitav tabelist 6.1. Tabelis märkimata hinnaga 

komponendid olid katelseadmete õppelaboris olemas ning neid lõppmaksumuses ei 

arvestatud.  
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Tabel 6.1. Energiaarvestis kasutatud komponentide nimekiri koos maksumusega 

Komponendi nr. Komponent Hind (EUR) 
1. Lauaarvuti toiteplokk - 
2. Unitronics V1040, kontroller - 
3. Unitronics V200-18-E5B, lisamoodul - 
4. LDO 78L05, pingeregulaator 1,4 
5. 1 µF 7 tk, kondensaator 0,072 
6. 0,1 µF 6 tk, kondensaator 0,05 
7. MAX232DW, UART to RS232 0,29 
8. RJ11 pistik 6P4C 3 tk 2,8 
9. Screw terminal 2 tk 0,42 
10. Pin header 1x4 0,04 
11. STM8S103F, mikrokontroller 0,4 
12. TS5A23157, analoogsignaalide lüliti 0,612 
13. DS2480B, 1-Wire UART 5,67 
14. Valgusdiood 5 tk 0,45 
15. 330 Ω, takisti 5 tk 0,015 
16. 62 Ω, takisti  0,004 
17. DS9503, kaitsediood 1,08 
18. 470 pF, kondensaator 0,008 
19. Kruviterminal 4 tk 0,4 
20. LM317LD 2 tk, pingeregulaator 0,22 
21. Potentsiomeeter, 2 tk 7,12 
22. 10 kΩ 4tk, takisti 0,008 
23. 1 kΩ, takisti 0,002 
24. LDR 2 tk, fototakisti 0,41 
25. LSMD-650-10SC 2 tk, lasermoodul 11,34 

26. 
LM358ADR 2 tk, 
operatsioonivõimendi 

0,624 

27.  0 Ω 2 tk, takisti 0,012 
28. 100 Ω 0.1 %, 2 tk 1,032 
29. PCB kahepoolne 1 
30. 10 µF  kondensaator, 2 tk 0,252 
31. DS18B20+ 4 tk, temperatuuriandur 6,84 
32. RJ11 kaabel, 23 m - 
33. T-tüüpi termopaar, 20 m - 
34. Instumentaalvõimendi, 2 tk 6,98 
35. Kaabel , 30 m 7,7 
36. RJ11 pistik, 3 tk 0,3 
37. LED pipes, 5 tk 2,208 
38. RJ11 telefonikaabel, 2 m 0,95 
39. Kaabel, silikoonkattega, 50 m 12,3 
Kogusumma   73,009 
 

Tabel 6.1 toob välja projekti kogumaksumuse, kusjuures 1-Wire-UART konverteerimis-

skeemi komponendid on ridadel 4 kuni 18. Veearvestite lugemiseks vajalike komponentide 

nimistu algab realt 19 ning lõppeb real 25. Termopaari võimendusskeemi komponendid on 

ridadel 26 kuni 30. Temperatuuriandurite maksumus on real 31. Alates 31-ndast reast on 
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toodud välja komponendid energiaarvesti erinevate osade ühendamiseks ja korpuste 

lisadetailid. 
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7. TARKVARA 

 

7.1. Mikrokontroller 

 

Mikroprotsessor STM8S103F3 on 8-bitine juhtseade, millel on olemas vajalikud 

perifeeriaseadmed temperatuuri teisendamiseks ning edastamiseks. Samuti on kontrolleril 

piisavalt täpne sisemine ostsillaator, mis võimaldab kasutada perifeeriaseadmeid nagu 

UART ilma välise ostsillaatorita. Kontrollerit programmeeritakse C-keeles ning selleks 

kasutatakse sama tootja poolt arendatud tasuta programmeerimiskeskkonda STVD [31]. 

Kompileeritud koodi kontrollerile laadimiseks programmi STVP [32] ja programmeerimise 

moodulit ST-link [33]. 

Kontrollerit kasutatakse 1-Wire-UART konverteerimisskeemis. Kirjutatud programmi 

töövoog on näha joonisel 7.1. 

 

 

Joonis 7.1. Mikrokontrollerile kirjutatud koodi töövoog 
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Eeltoodud joonisel täidavad sammud OW_Detect, OW_Reset, OW_conv_temp, 

MAX232_send_temp vastavalt DS2480B ajastuste seadistamise, temperatuuriandurite al-

gseadistamise ja tuvastamise, temperatuuri konverteerimise ja temperatuuri saatmise 

funktsiooni.  

 

 

7.1. 1-Wire 

 

DS2480B konverteerib temperatuurianduritelt saadud 1-Wire protokolli andmed UART 

protokolli jaoks sobivateks andmeteks. Antud konverteerimise lülitusel on võimalik 

seadistada 1-Wire signaali erinevaid parameetreid – tõusva ja langeva frondi tõusu kiirust, 

oleku kontrollimise ajastust, tugeva pullup’i kestvust.  

Seadme juhtimiseks on vaja saata vastavad käsud. Tabel 7.1 toob välja antud töös 

kasutatud käsud.   

 

Tabel 7.1. 1-Wire andurite ja master’i juhtimise käsud ja nende vastused [22] 

Käsu kirjeldus Saadetav käsk Vastus 
Käsurežiim 0xE3 - 
Andmerežiim 0xE1 - 
Algseadistamine 0xC1 11xvvvrr 
Temperatuuri konverteerimine 0x44 0x44 
Scratchpad’i lugemine 0xBE 0xBE 
ROM aadresside vahelejätmine 0xCC 0xCC 
ROM aadresside sobivuse 
otsimine 

0x55 0x55 

ROM aadresside lugemine 0x33 0x33 
 

Tabel 7.1 toob välja DS2480B ja DS18B20+ kasutamiseks vajalikud käsud. Esimesed kolm 

käsku on master’i  ning viimased neli on temperatuurianduri jaoks.  

1-Wire siini tööks on vaja alguses tuvastada siinil olevad seadmed. Esmalt lülitatakse 

master käsurežiimi. Seejärel antakse siini master’ile algseadistamise käsk, misjärel iga 

seade vastab oleku pulsiga. Seejärel saadab master UART liidese kaudu vastuse kujul 



38 
 

11xvvvrr, kus x on määratlemata bitt, vvv on seadme versioon ja rr vastab 1-Wire siini 

olekule. Olemasolu pulsiga annab temperatuuriandur teada siinil olemisest. 

Algseadistamise käsk on kujul 1100ss01, kus ss on siini kiiruse valik. Standard kiiruse 

valimiseks asendatakse ss 01-ga ning kiirema kiiruse, overdrive kiiruse valikul 10-ga. Enne 

iga tegevust peab master’i lülitama command mode’i ja seejärel andma algseadistamise 

käsu.  

Andurile tuleb edastada käsk „Temperatuuri konverteerimine“, mis paneb anduri 

konverteerima temperatuuri. Vastavalt anduri resolutsioonile on konverteerimisaeg, kas 9-

bitise, 10-bitise, 11-bitise või 12-bitise resolutsiooni korral vastavalt 93,75 ms, 187,5 ms, 

375 ms 750 ms. Vaikimisi on anduri resolutsioon 12-bitine. 

Kui temperatuur on konverteeritud, kirjutab andur selle scratchpad’i, mis on SRAM mälu. 

Scratchpad’i ülesehitus näha tabelis 7.2.  

 

Tabel 7.2. Temperatuurianduri sisemälu 

Baidi number Sisu 
Bait 0 Temperatuuri LSB 
Bait 1 Temperatuuri MSB 
Bait 2 Alarmi register MSB 
Bait 3 Alarmi register LSB 
Bait 4 Konfiguratsiooni register 
Bait 5 Reserveeritud 
Bait 6 Reserveeritud 
Bait 7 Reserveeritud 
Bait 8 CRC 

 

Tabelis 7.2 on esimesed kaks baiti pärast temperatuuri konverteerimist saadud näidu 

salvestamiseks – sealt saab temperatuuri lugeda. Scratchpad’i konfiguratsiooni registri  

viies ja kuues bitt on anduri resolutsiooni seadmiseks. Tabelis toodud baidid 2...4 on 

EEPROM mälu ehk need baidid ei muutu toitepinge kadumisel. Resolutsioon ei mõjuta 

anduri täpsust, vaid näitab, kui suurt temperatuurimuutust on andur võimeline lugema.  
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7.2. Tööstuskontroller 

 

Tööstuskontrolleri programmeerimiseks kasutati kontrolleri tootja programmi Visilogic ja 

programmeerimiskeelt Ladder. Visilogic annab võimaluse luua ka kasutajaliides 

kontrolleritele, millel on monitor.  

Tööstuskontrolleri tarkvara töövoogu iseloomustab joonis 7.1. Programmi alguses viiakse 

läbi ühekordne COM-pordi initsialiseerimine ja seejärel tehakse tsüklilisi tegevusi.  

 

 

Joonis 7.1. Tööstuskontrolleri juhtprogrammi töövoog 

 

Eeltoodud joonisel väljatoodud programm on näha lisas 7 kirjutatuna programmeerimis-

keeles Ladder.  
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8. TULEMUSED JA JÄRELDUSED 

 

8.1. Koostatud seade 

 

Lõputöö tulemusena koostati seade, mis aitab läbi viia katseid Eesti Maaülikooli 

katelseadmete õppelaboris asuvatel katlastendidel. Koostatud energiaarvesti kuvab 

kasutajale kellaaega, kuupäeva, kateldesse siseneva ja väljuva vee temperatuuri, stende 

läbinud vee massi ning vee vooluhulga, katlastendide hetkevõimsuse ja katse ajal 

muundatud energia. Samuti salvestab seade eeltoodud parameetrid sisestatud mälukaardile 

faili CSV-formaadis.  

 

 

8.2. Katsete tulemused 

 

8.2.1. Halli andur 

 

Halli andur ei suutnud veearvestite magnetülekande poolt tekitavat magnetvälja tuvastada. 

Kuna katelseadmete õppelaboris kasutatavaid veearvesteid on saadaval ka magnetilise 

varjestusega ning pole teada, kas antud veearvestitel selline varjestus on, võib järeldada, et 

tegu on veearvestitega, mis on varjestatud [8,9].  
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8.2.2. Ultraheliga vooluhulga mõõtmine 

 

Tehtud katsest ja saadud arvutustulemustest võib järeldada, et piisava energiaga ultraheli-

laine ei jõua vastuvõtjasse. 

 

 

8.2.3. Arvesti lugemine laseriga 

 

Katse tulemusel leiti moodus, kuidas lugeda mistahes seierit veearvestilt ja muuta seieri 

liikumise tuvastamisest saadud signaal digitaalseks. 

 

 

8.2.4. Termopaar 

 

Termopaari katsetamisel selgus, et koostatud seadmega on võimalik mõõta temperatuuri-

erinevust kahe punkti vahel ühe kraadi täpsusega. 

 

 

8.2.5. Digitaalne temperatuuriandur 

 

Digitaalsete temperatuurianduritega on võimalik mõõta temperatuuri 0,5-kraadise 

täpsusega vahemikus -10...85 kraadi. Väljaspool nimetatud mõõtepiirkonda ei taga tootja 

enam sellist täpsust. Kahe temperatuuri vahe mõõtmiseks on vaja kahte andurit. 

 

  



42 
 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Eesti Maaülikooli katelseadmete õppelabori katlastendidel puudus automatiseeritud 

energia arvestamise võimekus. Katlastendidel läbiviidavate katsete ajal tuli energiat 

arvestada käsitsi, mis aeglustas ja raskendas katsete läbiviimist. See ajendas 

automatiseeritud energiaarvestamise süsteemi loomist. 

Antud lõputöö eesmärk on eeltoodud katlastendidele koostada energiaarvesti. Sageli 

kasutatakse energiaarvestite juures mitut temperatuuriandurit vee temperatuurimuudu 

mõõtmiseks. Kasutades termopaari, on võimalik mõõta temperatuurimuut ühe anduriga. 

Vee arvestamisel tuleb pöörata tähelepanu, et ei kahjustaks olemasolevat torustikku, kuna 

katlastendid on pidevas kasutuses. 

Veearvesti lugemiseks viidi läbi mitu erinevat katset ning valiti välja sobivaim. 

Temperatuuri mõõtmiseks kasutati lisaks termopaarile ka digitaalseid temperatuuri-

andureid. 

Koostatud arvesti suudab arvestada energiat termopaari ja digitaalsete temperatuuri-

anduritega. Digitaalsete temperatuuriandurite kasutamise eeliseks on suurem andmete 

maht, mis annab arvesti kasutajale täpsema ülevaate vee temperatuuridest. Kogutud 

andmed salvestatakse mälukaardile hilisemaks analüüsiks ja töötlemiseks. 
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ASSEMBLY OF A HEATENERGY METER FOR BOILER 
EQUIPMENT LABORATORY 
SUMMARY 

 

There was no automated energymetering solution in the boiler laboratory of the Estonian 

University of Life Sciences. During experiments one had to manually calculate the energy 

added to the water by the boilers, which made experiments harder to carry out. This was 

the reason why the author wanted to make a energymeter for the boilers. 

The purpose of this thesis was to construct a heatenergy meter for the two boilers in the 

boiler laboratory. To calculate the energy of a boiler, the difference of water temperature 

and water quantity must be measured. Energymeters usually use two temperature sensors 

for water temperature measurement. The author wanted to use only one sensor to measure 

the difference of temperatures. A thermocouple allows the author to do so. One of the 

requirements for the system was that when measuring the water quantity, the added 

solution would not damage the existing system in any way.  

Several experiments and tests were carried out to read to watermeter dials and the best 

solution was chosen. Both digital temperature sensors and thermocouples were used to 

measure the water temperature. 

The constructed energymeter has the capability of calculating the energy based on the 

amount of water and the readings from thermocouples and digital temperature sensors. 

Digital temperature sensors show the value of the two points being measured, which gives 

the user a better overview of the temperatures. The thermocouple only shows the 

difference in temperature. The user can save all the collected data to a memory card for 

processing and analysis. 
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Lisa 1. 1-Wire andurite konverteerimisskeemi juhtprogramm 
 

#include "stm8s103f.h" 

#include "stm8s_itc.h" 

#include "stm8s_conf.h" 

 

//global variables and defines 

unsigned char DS18B20_1[] = {0x28,0xF8,0x3A,0x60,0x07,0x00,0x00,0x1E}; 

unsigned char DS18B20_4[] = {0x28,0xAD,0xB8,0x5F,0x07,0x00,0x00,0x41}; 

unsigned char DS18B20_3[] = {0x28,0x1A,0xDF,0x59,0x07,0x00,0x00,0x8A}; 

unsigned char DS18B20_2[] = {0x28,0x67,0x53,0x5F,0x07,0x00,0x00,0xBB}; 

 

//DS2480B 

#define RESET 0xC1  

#define DATA_MODE 0xE1 

#define CMD_MODE 0xE3 

#define FLEX_MODE 0xC5 

#define OVERDRIVE_MODE 0xC9 

#define SEARCH_ACC_ON 0xB1 

#define SEARCH_ACC_OFF 0xA1 

#define READ_MEM 0xF0 

#define ARM_PULLUP 0xEF 

#define TERMINATE_PULSE 0xF1 

#define DISARM_PULLUP 0xED 

#define SET_CONVERT_T_TIME 0x39 //524ms 

 

//DS18B20+ 

#define CONVERT_T 0x44 

#define SEARCH_ROM 0xF0 
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Lisa 1 järg 

 

#define READ_ROM 0x33 //only for 1 slave 

#define MATCH_ROM 0x55 

#define SKIP_ROM 0xCC //to address every slave 

#define READ_SCRATCH 0xBE 

 

//function prototypes 

void board_setup(void); 

 

void uart_setup(void); 

void uart_send_c(unsigned char d); 

void uart_send_s(unsigned char *d); 

unsigned char uart_get_c(void); 

 

unsigned char OW_reset(void); 

unsigned int OW_get_temp(unsigned char *a); 

unsigned char OW_add_DS18B20(void); 

unsigned char OW_conv_temp(void); 

unsigned char OW_conv_temp_parasitic(void); 

unsigned char OW_select_DS18B20(unsigned char *a); 

unsigned int OW_do(unsigned char *a, unsigned char *t); 

void OW_detect(void); 

 

void delay_ms(unsigned int a); 

 

void MAX232_send_c(unsigned char c); 

char MAX232_get_c(void);  

void MAX232_send_temp(unsigned int temp); 
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Lisa 1 järg 

 

volatile unsigned char temp_arr[20]; 

volatile unsigned char counter=0; 

 

void delay_ms(unsigned int a)  

{ 

 unsigned int i; 

 for (i=0;i<a;i++) { 

  unsigned int j; 

  for (j=0;j<996;j++) {} 

 } 

} 

 

void uart_setup()  

{ 

 UART1_BRR2 = 0x00; //9600baud@2mhs 

 UART1_BRR1 = 0x0D; 

 UART1_CR2 = 0x0C; //transmitter/reciever enable 

} 

 

void uart_send_c(unsigned char d)  

{ 

 while(!(UART1_SR & 0x80)); //wait while TXE flag is 0 

 UART1_DR = d; 

 delay_ms(10); 

} 

 

void uart_send_s(unsigned char *d)  
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{ 

 while(*d) { 

  uart_send_c(*d); 

  d++; 

 } 

} 

 

unsigned char uart_get_c()  

{ 

 char rec=0; 

 while(!(UART1_SR & 0x20)); //wait while RXNE flag is 0 

 rec = UART1_DR; 

 return rec; 

} 

 

unsigned char OW_reset(void) 

{ 

 delay_ms(100); 

 uart_send_c(CMD_MODE); //switches DS2480B to command mode 

 uart_send_c(FLEX_MODE); //default mode for DS2480B  

 //if (uart_get_c() == 0xCD) PC_DDR |= 0x10; 

 //if(uart_get_c() == (0xCD & 0xDF)) return 0; //11x01101 & 11011111 where 
x 

           
 //is undefined, masking it 

 return 1; //1 is an error, no devices on 1wire, check AN192 pg 9 for further 
info 

} 

 



53 
 

Lisa 1 järg  

 

unsigned char OW_conv_temp(void) 

{ 

 uart_send_c(RESET); 

 uart_send_c(DATA_MODE); 

 uart_send_c(SKIP_ROM); 

 uart_send_c(CONVERT_T); 

 uart_get_c(); 

 uart_send_c(CMD_MODE); 

 uart_send_c(RESET); 

 return 0; 

} 

 

unsigned char OW_conv_temp_parasitic(void) 

{ 

 uart_send_c(RESET); 

 uart_send_c(SET_CONVERT_T_TIME); 

 uart_send_c(RESET); 

 uart_send_c(DATA_MODE); 

 uart_send_c(SKIP_ROM); 

 uart_send_c(CMD_MODE); 

 uart_send_c(ARM_PULLUP); 

 uart_send_c(TERMINATE_PULSE); 

 uart_send_c(DATA_MODE); 

 uart_send_c(CONVERT_T); 

 delay_ms(250); 

 uart_get_c(); 

 //while (!(uart_get_c() == 0x76)); //wait until converting finished 
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 uart_send_c(CMD_MODE); 

 uart_send_c(DISARM_PULLUP); 

 uart_send_c(TERMINATE_PULSE); 

 uart_send_c(RESET); 

 return 0; 

} 

 

unsigned int OW_get_temp(unsigned char *a) 

{ 

 char *a_ptr = a; 

 int res=0; 

 unsigned char i; 

 unsigned char scratch[9]; 

 uart_send_c(RESET); 

 //if (OW_reset()) return 0; 

 uart_send_c(DATA_MODE); 

 OW_select_DS18B20(a_ptr); 

 delay_ms(2); 

 uart_send_c(READ_SCRATCH); 

 uart_get_c(); 

 for (i=0;i<2;i++) { 

  uart_send_c(0xFF); 

  scratch[i] = uart_get_c(); 

 } 

 res |= scratch[0]; 

 res |= (scratch[1] << 8); 

 uart_send_c(CMD_MODE); 
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 uart_send_c(RESET); 

 //if (OW_reset()) return 0; 

 //OW_reset(); 

 return res; 

} 

 

unsigned char OW_select_DS18B20(unsigned char *a) 

{ 

 char *a_ptr = a; 

 char i=0; 

 uart_send_c(MATCH_ROM); 

 for (i=0;i<8;i++) { 

  uart_send_c(*a_ptr); 

  a_ptr++; 

 } 

} 

 

unsigned char OW_add_DS18B20(void) 

{ 

 unsigned char mem[8]; 

 unsigned char i; 

  uart_send_c(RESET); 

 uart_send_c(DATA_MODE); 

 uart_send_c(READ_ROM); 

 for(i=0;i<8;i++) { 

  uart_send_c(0xFF); 

 } 
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 uart_send_c(RESET); 

} 

 

void MAX232_send_temp(unsigned int temp)  

{ 

 //hex temp to ascii temp 

 char i; 

 char res=0,var=1; 

 for (i=4;i<12;i++) {   //0111 1101 

  if ((temp & (1 << i))) {  

   res = res+var; 

  } 

  var*=2; 

 } 

 MAX232_send_c(res); 

} 

 

void MAX232_send_c(char d)  

{ 

 while(!(UART1_SR & 0x80)); //wait while TXE flag is 0 

 UART1_DR = d; 

} 

 

char MAX232_get_c()  

{ 

 char rec=0; 

 while(!(UART1_SR & 0x20)); //wait while RXNE flag is 0 
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 rec = UART1_DR; 

 return rec; 

} 

 

void board_setup()  

{ 

 PD_DDR |= 0x10; 

 PD_CR1 |= 0x10; //getTemp output 

  

 uart_setup(); 

} 

 

void OW_detect(void) 

{ 

 delay_ms(2); 

 uart_send_c(0xC1); //send timing byte 

 delay_ms(2); 

 //write the packet 

 uart_send_c(0x17); 

 uart_get_c(); 

 uart_send_c(0x45); 

 uart_get_c(); 

 uart_send_c(0x5B); 

 uart_get_c(); 

 uart_send_c(0x0F); 

 uart_get_c(); 

 uart_send_c(0x91); 
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 uart_get_c(); 

 //if (uart_get_c() == 0x93) PC_DDR |= 0x10; 

} 

 

main() { 

 int temp1=0,temp2=0,temp3=0,temp4=0; 

 board_setup(); 

 OW_detect(); 

 OW_reset(); //sends 0xe3 0xc5, recieves 0xCD - OK! 

  

 while(1) { 

  PD_ODR &= ~0x10; //mcu to 1wire 

  OW_conv_temp(); //sends 0xc1 0xc1 0xe1 0xcc 0xe3 

  //delay_ms(800); 

 

  temp1 = OW_get_temp(&DS18B20_1[0]); 

  temp2 = OW_get_temp(&DS18B20_2[0]); 

  temp3 = OW_get_temp(&DS18B20_3[0]); 

  temp4 = OW_get_temp(&DS18B20_4[0]); 

   

  PD_ODR |= 0x10; //mcu to plc 

  //PC_DDR |= 0x10; 

   

  MAX232_send_c(0x23); 

  MAX232_send_c('t'); //0x74 

  MAX232_send_c('1'); //0x31 

  MAX232_send_temp(temp1); 
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 MAX232_send_c(0x2B); 

  delay_ms(10); 

   

  MAX232_send_c(0x23); 

  MAX232_send_c('t'); 

  MAX232_send_c('2'); 

  MAX232_send_temp(temp2); 

  MAX232_send_c(0x2B); 

  delay_ms(10); 

    

  MAX232_send_c(0x23); 

  MAX232_send_c('t'); 

  MAX232_send_c('3'); 

  MAX232_send_temp(temp3); 

  MAX232_send_c(0x2B); 

  delay_ms(10); 

   

  MAX232_send_c(0x23); 

  MAX232_send_c('t'); 

  MAX232_send_c('4'); 

  MAX232_send_temp(temp4); 

  MAX232_send_c(0x2B); 

  delay_ms(10); 

 } 

} 

 

  



60 
 

Lisa 2. 1-Wire konverteerimisskeemi korpus 
  



61 
 

  



62 
 

  



63 
 

  



64 
 

Lisa 3. Laserskeemi korpus 
  



65 
 

  



66 
 

  



67 
 

  



68 
 

Lisa 4. Fototakistiskeemi korpus 
  



69 
 

  



70 
 

Lisa 5. 1-Wire konverteerimisskeemi elektroonika skeem 



71 
 

  



72 
 

  



73 
 

  



74 
 

  



75 
 

  



76 
 

  



77 
 

  



78 
 

Lisa 6. Veearvestamise elektroonikaskeem



 

 

 



80 
 

Lisa 8. Tööstuskontrolleri juhtprogramm 
 

 

  



81 
 

Lisa 7 järg 

 

  



82 
 

Lisa 7 järg  

 

 

 



83 
 

Lisa 7 järg 

  



84 
 

Lisa 7 järg 

 

 

 



85 
 

Lisa 7 järg 

 



86 
 

Lisa 7 järg 

  



87 
 

Lisa 7 järg  

 

  



88 
 

Lisa 7 järg  

  



89 
 

Lisa 7 järg  

  



90 
 

 

Lisa 9. Termopaari võimendusskeem 



91 
    



 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 
juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, ___________________________________________________________________, 
     (autori nimi) 

sünniaeg _____________, 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ , 
            (lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on ______________________________________________________, 
    (juhendajate nimed) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
isikuandmete kaitse seadustest tulenevaid õigusi. 

 

Lõputöö autor _____________________________ 
            (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
  (kuupäev) 

Juhendajate kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

____________________________________ __________________ 
  (juhendaja nimi ja allkiri)   (kuupäev) 

 

____________________________________ __________________ 
  (juhendaja nimi ja allkiri)   (kuupäev) 


