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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

ADC – analog-digitaalmuundur, i.k Analog-to-Digital Converter 

Bluetooth – juhtmeta andmeedastuse standard 

EEPRPOM – Elektriliselt ümberprogrammeeritav püsimälu, i.k. Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory 

LCD – vedelikkristall ekraan, i.k Liquid Crystal Display 

MHz – megaherts, taktsageduse ühik  

NTC – negatiivse temperatuuri koefitsiendiga termistor, i.k Negative Temperature 

Coefficient 

UART – universaalne asünkroontransiiver, i.k Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter 

USB – universaalne järjestiksiin, i.k Universal Serial Bus 

     – niiskusanduri väljundpinge, V 

        – niiskusanduri toitepinge, V 

sensorRH – suhteline õhuniiskus, % 

True RH – suhteline õhuniiskus, mille juures on arvestatud temperatuuri mõju, %  

T – temperatuur, K 

R – takistuse ühik,   

A, B, C – termistori koefitsiendid 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev lõputöö on projekt, mille eesmärgiks on valmistada juhtsüsteemi prototüüp, mis 

oleks võimeline juhtima akende avanemist ja sulgemist vastavalt välisõhu suhtelisele 

niiskusele ja temperatuurile. Selle tarbeks valmistati juhtmoodul koos juhtajamiga, 

kasutades ajami puhul eelnevalt olemasolevaid komponente.  

 

Antud teema on valitud, kuna hetkel puudub turul selline seade, mis just antud viisil 

akende avanemist ja sulgemist kontrolliks. Lisaks on selline seade kiirelt 

ümberprogrammeeritav konkreetse kasutaja soovidele ning see teeb seadme 

mitmekülgsemaks. Teema on oluline, kuna elukeskkonna paremad tingimused mõjutavad 

meie igapäevaelu kvaliteeti ning see on ka üheks oluliseks punktiks, mistõttu antud teema 

on aktuaalne kõigile inimestele. Projekt on edasiarenduseks autori eelnevale tööle, milleks 

oli niiskuslüliti. 

 

Lõputöö on jaotatud nelja suuremasse alapeatükki. Esimene peatükk keskendub peamiselt 

eesmärgi täpsemale lahtikirjutusele ning üldistele nõuetele. Teises peatükis on toodud välja 

projekti käigus kasutatud riistvara tutvustus ning riistvarale esitatud nõuded. Antud 

peatükis kirjeldatakse ka juhtmooduli trükkplaadi valmistamist. Kolmas peatükk 

keskendub peamiselt tarkvara arenduse protsessile ning seletab lahti käesoleva projekti 

raames valminud lähtekoodi koos algoritmi plokkskeemidega. Lisaks on kolmandas 

peatükis toodud välja testid, mis on antud seadme puhul läbi viidud ning peatüki lõpus on 

kirjeldatud katsemõõtmist ühiselamu toas. Neljas peatükk on keskendunud töö 

probleemidele ning valminud seadme ülevaatele. Antud peatükis tuuakse välja ka 

võimalikud edasiarenduse suunad ning selgitatakse, millistele seadmele antud süsteem 

võiks alternatiiviks olla. 
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1 . LÕPUTÖÖ EESMÄRK NING SEADME 

FUNKTSIONAALSED NÕUDED 

 

1.1.  Lõputöö eesmärk 

 

Käesoleva lõputöö eesmärk on valmistada prototüüp, mis on suuteline suhtelise välise 

õhuniiskuse ja temperatuuri põhjal juhtima 50x120cm mõõtudega akna avanemist  

tuulutusasendisse ning selle sulgemist. Sellise seadme ülesandeks on inimese elukeskkonna 

niiskustaseme ja temperatuuri monitoorimine ning selle info põhjal akna avamise ja 

sulgemise teostamine. Lisaks on seade abivahendiks erivajadustega inimestele, kellel 

puudub võimalus iseseisvalt aknaid avada. Selle võimaluse tagab bluetooth ühendus, mis 

võimaldab aknaid nutitelefonist avada. Kuna liigne niiskus on probleemiks paljudes 

vanades majades, millel puudub korralik ventilatsioonisüsteem, siis on eesmärk leida 

võimalus odavamaks lahenduseks, kui maja täielik ümberehitus ventilatsioonisüsteemi 

rajamiseks. Eesmärgiks on esialgse prototüübi valmistamine testimiseks ning tarkvaralise 

ülesehituse väljatöötamine eelnevalt püstitatud nõuetele. Käesolev projekt on 

edasiarenduseks autori eelnevale tööle, milleks oli niiskuslüliti [17]. 

 

 

1.2.  Niiskusest üldiselt 

 

Liigne niiskus on meie igapäevaelus väga suureks probleemiks, sest selle tõttu tekkivad 

inimestel tervisehädad ning hoonedki kahjustuvad niiskuse tagajärjel. Õhuniiskust 

väljendatakse absoluutses ja suhtelises skaalas, millest viimast tunnetavad ka inimesed, 

kuid esimese taset ei ole võimeline inimene oma kehaga tajuma. Niiskus satub meie 

elamisse pesemise, toidu valmistamise ning üldistatult kehadelt aurumise kaudu. 

Loomulikult suureneb ka niiskussisaldus eluruumides vihmaste ilmadega, seda on ilmselt 

kõik ka tundnud. Absoluutse õhuniiskuse juures arvestatakse, kui suur on veeauru sisaldus 

ühes kuupmeetris. Suhtelise õhuniiskuse juures on kasutusel protsent maksimaalsest 

veeauru sisaldusest antud temperatuuril. Igale temperatuurile vastab kindel osarõhk, mille 
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alusel on võimalik välja arvutada kas akna avamine on otstarbekas mingil ajamomendil. 

Osarõhu arvestamise juures on tarvis eraldi tabelit, milles on kirjas igale temperatuurile 

vastav õhurõhu osarõhk. Antud tabelist järeldub, et madalamatel temperatuuridel on 

veeauru osarõhk väiksem ning maksimaalne küllastusaurusisaldus ühe kuupmeetri kohta 

on samuti väiksem [1]. 

 

 

1.3.  Seadme funktsionaalsed nõuded 

 

Seadmele on vaja püstitada kindlad funktsionaalsed nõuded, et oleks võimalik valida 

projekti tarbeks sobiv riistvara. Funktsionaalsed nõuded seavad piirid kasutatavale 

riistvarale, sest turul on olemas palju erinevaid lahendusi ja komponente, kuid kõik ei 

pruugi meie eesmärkidele vastata. Tihtipeale võib juhtuda, et esialgselt kirjeldatud nõuded 

ei pruugi olla täidetavad turul pakutavate lahendustega, mistõttu tuleb leida uued ja 

sobivad nõuded. Käesoleva projekti puhul on seatud alljärgnevad funktsionaalsed nõuded: 

1) Väline õhuniiskus- ja temperatuuriandur peab taluma temperatuuri vahemikus -40 kuni 

+ 40 kraadi Celsiuse järgi. 

2) Seadet peab olema võimalik juhtida bluetoothi andmeühenduse abil. 

3) Kasutajal peab olema võimalus kuvada välis- ja siseõhu niiskustaset ja temperatuuri 

toas paikneval LCD ekraanil ning nutitelefoni rakendusprogrammi aknas. 

4) Kasutajal peab olema võimalus muuta akna avamise parameetreid nuppudega, mis 

asuvad seadme väliskorpusel. 

5) Seadme LCD valgustus peab toimima nupuvajutuse peale. 

6) Seadme maksimaalmõõtmed võiksid olla 125*80*35 mm. 

7) Seadmele peab jääma võimalus kiireks ümberprogrammeerimiseks. 

8) Seadmele peab jääma lisade tarbeks vabad sisendid/väljundid. 

9)  Veaolukorra tekkides peab töö seiskuma ning võimalus jätkata on seadme nullimise 

kaudu. 

10)  Seade peab olema modulaarne ning võimaldama ühendada mõne muu juhtsüsteemiga 

läbi jadaühenduse. 

11) Seade peab tagama bluetooth mooduli tööks pingetaseme 3,3V. 
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1.4.  Prototüübi toimimise põhimõtte kirjeldus 

 

Akende automaatjuhtimissüsteemi keskseks seadmeks on mikrokontroller,  mis saab  infot 

õhuniiskuse ja temperatuuri kohta lõputöö käigus valminud moodulilt. Juhtseadet on 

võimalik mõne teise juhtmooduliga ühendada, kasutades selleks jadaühendust. Seadme 

programmeerimine toimub USB vahendusel, mis tagab kiire ümberprogrammeerimise 

võimaluse (joonis 1). Samuti tuleb seadme toide läbi USB pesa. Lisaks on juhtsüsteemil 

olemas bluetooth moodul, mis võimaldab kaugjuhtimist läbi nutiseadme. Mootori 

juhtimiseks on eraldi juhtmoodul, mille signaale kontrollib mikrokontroller. Akende 

avamise ja sulgemise tarbeks on kaks lõpulülitit, mille alusel toimub lülitusprotsess. 

Kasutajal on võimalik nelja seadenupu abil muuta akende avamise parameetreid ning 

kuvada nii sisemist kui ka välist õhuniiskustaset LCD ekraani peal. Seadmel on ka 

lisavõimalusena olemas vabad sisend/väljund viigud, mille kaudu on võimalik antud 

juhtsüsteemile lisada funktsionaalsust. Samuti on lisatud 3,3-voldine pingeregulaator 

bluetooth mooduli ning võimalike lisade tarbeks. Juhtsüsteemi tööolukorras põleb 

indikaatortuli. Seadmel on kolm töörežiimi, millest kaks on automaatse ning üks 

manuaalse juhtimisega. Seadme tööolukorras toimub veakontroll, mis tuvastab akna 

avamise ja sulgemisega seotud vigu.  

 

 

Joonis 1. Juhtsüsteemi toimimise plokkskeem  
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2. PROJEKTI RIISTVARA VALIMINE JA PROTOTÜÜBI 

VALMISTAMINE 

 

2.1.  Riistvara valimine tuginedes püstitatud nõuetele 

 

Riistvara valimine on aeganõudev protsess, sest tuleb lugeda palju andmelehti ja tutvuda 

nendes olevate parameetrite kirjeldustega. See osa tööst nõuab palju aega ning tähelepanu,  

sest valesti valitud komponendid võivad tekitada probleeme terve elektriskeemi töös. Enne 

komponentide valimist ja skeemi tegemist on mõistlik läbi mõelda elektriskeemile 

esitatavad nõuded, mille alusel on võimalik sobivaid komponente leida. Käesolevas 

projektis on nõuded kirjeldatud järgnevas loetelus: 

1) Trükkplaadi toide 5V.  

2) Mikrokontrolleri toide 5V. 

3) Bluetooth mooduli toide 3,3V. 

4) Niiskus- ja temperatuurianduri toide 5V. 

5) Trükkplaadi maksimaalsed mõõtmed 100*80 mm. 

6) Mikrokontrolleri taktsagedus 2 MHz, kuid võimalus tõsta taktsagedust kuni 16MHz-ni. 

7) Indikaatorid on ühendatud nihkeregistri abil. 

8) Lisada vastuvõtmise ja saatmise ühenduspesad, et oleks võimalik UARTI teel saadetud 

väärtusi kontrollida arvutiga. 

9) UART vastuvõtmise ja saatmise viigud viia läbi multiplekseri. 

10) Sisend- ja väljundviikude lisamiseks kasutada multiplekserit. 

 

 

2.1.1.  Mikrokontroller 

 

Projektis on kasutusel AVR mikrokontrollerite perekonda kuuluv 8-bitine ATmega 32U4.  

Antud mikrokontroller on peamiselt kasutusel, kuna töö autor on eelnevalt AVR mikro-

kontrollerite programmeerimisega kokku puutunud. Lisaks on Atmega 32U4 piisavalt 

võimekas antud projekti teostamiseks, mille tagavad järgnevad võimalused:  

1) Kaks 16-bitist taimerit. 
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2) Programmeeritav USART. 

3) 10-bitine ADC. 

4) 26 programmeeritavat sisendit/väljundit. 

5) 1 kilobait EEPROM mälu. 

6) Toitepinge 2.7 – 5.5V  [2]. 

Antud mikrokontroller on valitud ka eeldusel, et seda oleks võimalik käsitsi joota, 

kasutades selleks tavalist peeneotsalist jootekolbi.  

 

 

2.1.2.  Mootor koos juhtmooduliga 

 

Mootorina on kasutusel NEMA17 42SHD0217 sammumootor, mis on monteeritud 

kinnituse abil klaasipuhasti mootori reduktori külge (joonis 2).  

 

 

Joonis 2. NEMA 17 mootor koos klaasipuhasti ülekandega. 

Selline lahendus on prototüübi testimiseks hea ja odav variant, et mitte osta kallist 

sammumootorit koos reduktoriga. Lisaks annab see võimaluse kasutada eelnevalt olemas-

olevaid komponente. Üheks põhjuseks miks NEMA17 mootori kasuks langes otsus oli 

klaasipuhasti mootori liigne voolutarve, mis ületas mootori juhtmooduli lubatud 

maksimaalse voolutarbe, milleks oli 2A. Lisaks võimaldab sammumootori kasutamine 

akent avada täpselt sobiva asendini, sest sammumootor jääb hoidma oma asendit 
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pingestatud olekus. See on hea lahendus akna minimaalseks avamiseks, mida tavaline 

alalisvoolu mootor ei võimalda ilma lisa konstruktsioonielementideta [3]. Antud mootori 

juhtimiseks on kasutusel A4988 sammumootori moodul, mis on lihtsasti juhitav kahe 

mikrokontrolleri väljundviiguga (joonis 3). Mikrokontrolleri poolt on kontrollitud DIR 

sisend, mis määrab ära mootori pöörlemissuuna ning STEP sisend, mis võimaldab mootorit 

1 sammu võrra edasi liigutada. Vajaduse korral on võimalus kasutada ka mikrosamme, 

kuid käesoleva seadme töös ei ole seda kasutatud. Antud mooduli poolt juhitava mootori 

pingevahemik on 8-35V, mis antud mootori puhul on 12V [4]. Lisaks jätab sellise mootori 

juhtmooduli valik võimaluse hilisemalt mootori asendamist, kui selleks peaks tekkima 

vajadus. 

 

 
Joonis 3. Sammumootori juhtmoodul 

 

 

2.1.3.  Niiskus- ja temperatuuriandur 

 

Suhtelise õhuniiskuse mõõtmisel on kasutusel HIH-5030 andur, mille väljundpinge sõltub 

suhtelisest õhuniiskusest. Toitepinge on vahemikus 2,7 – 5,5V, mis võimaldab kasutada 

antud andurit väga erinevate projektide juures. Käesolevas lõputöös on anduri toiteks 5V. 

Sama toide on ka termistoril, millega mõõdetakse temperatuuri. Niiskus- ja 

temperatuurianduri  tarbeks on lõputöö käigus valmistatud eraldi  moodul, mille 

sisenditeks on GND, 5V ning 2 anduri väljundit (joonis 4).  
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Joonis 4.  Niiskusanduri ja termistori moodul 

Kuna niiskusanduri väljundpinge on sõltuvuses õhuniiskusest, siis on andmelehes olemas 

suhtelise õhuniiskuse leidmiseks eraldi valem 2.1 [5] 

      (       )  (        (        )        )                         (2.1) 

kus      on niiskusanduri väljundpinge V; 

                              

                                  

Õige tulemuse saamiseks tuleb arvestada ka temperatuuriga, mille tarbeks on valem 2.2 [5] 

         
         

               
                                                   (2.2) 

Kus         on suhteline õhuniiskus, mille puhul on arvestatud temperatuuri % ; 

                                                                     

                   

Lõputöös on kasutatud NTC termistor MF52 , mille takistus väheneb soojenemisel. Antud 

termistori takistus toatemperatuuril on 10000 oomi ning beta koefitsient on 3470. 

Temperatuuri arvutamise puhul on kasutatud Steinhart-Harti valemit, mis on kirjeldatud 

valemis 2.3  [ 6] 

 

 
    (   )   (   )                                                    

(2.3) 

kus                                   
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2.1.4.  Nihkeregister  

 

Nihkeregistrina on kasutusel SN74HC595. Nihkeregister on hea võimalus suurendamaks 

väljundeid, millest jääb ühel mikrokontrolleril suurema projekti tarbeks puudu. Antud 

nihkeregistri tarbeks on vaja kolme mikrokontrolleri väljundjalga, mis kontrollivad 

nihkeregistrisse sisestatava info väärtust ning info sisestamiseks vajalikku kellasignaali. 

Kolmanda mikrokontrolleri väljundiga seatakse nihkeregistri 8 väljundi väärtused siseneva 

info põhjal. Kuna antud nihkeregister loeb andmed jadamisi ja on suuteline need 

väljundisse andma paralleelselt, seega kulub andmete sisenemiseks 8 takti ning väljundisse 

andmiseks 1 takt [7].  

 

 

2.1.5.  Multiplekser 

 

Multiplekseritena on kasutusel HC4051 8:1 multiplekser, mis on kasutusel sisendite 

multipleksimiseks, sest antud mikrokontrolleril on piiratud arv ADC sisendeid. 

Multiplekser annab võimaluse lisada seadmele funktsionaalsust just erinevate andurite 

ühendamisega mikronkontrolleri külge. HC4051 jaoks on tarvis 3 kontrollsisendit ning 

andmesisendit, mis läheb mikrokontrolleri külge [8]. Lisaks on kasutusel HC4053 2:1 

multiplekser,  millel on kolm kanalit ning nendega kontrollitakse UARTI  andmeedastust. 

Antud multiplekseri jaoks on vaja samuti kolme andmesisendit [9].  

 

 

2.1.6.  Bluetooth moodul 

 

Kasutusel on HC-06 bluetooth moodul, mis on hea viis lisada seadmele kaugjuhitavust 

(joonis 5). Ei ole tarvis ise keerukat Bluetooth protokolli programmeerida ning selle 

asemel piisab UART ühenduse programmeerimisest mooduli ja mikrokontrolleri vahel.  
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Kuna antud moodul töötab 3,3V pinge pealt, siis oli tarvis mikrokontrolleri UARTI 

saatmise väljund viia 3.3V peale, milleks antud juhul kasutati pingejagurit [10].  

 

 

Joonis 5. HC-06 bluetooth moodul 

 

 

2.1.7.  LCD ekraan 

 

Projektis on kasutusel 16*2 LCD displei moodul, mida juhib HD44780 displei kontroller 

(joonis 6). Displei kuvab kahte rida, milles on kuusteist tähemärki. Antud displei 

juhtimiseks on vaja vähemalt 7 mikrokontrolleri väljundjalga, mis on 4-bitise opereerimise 

juures, kuid on olemas ka võimalus displeid juhtida 8 bitiga, mille puhul on kasutusel 11 

väljundjalga. Antud displei eeliseks on tema lihtne juhtimine ning soodne hind [11].  

 

Joonis 6. LCD displei 
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2.1.8.  Lõpulüliti  

 

Käesoleva projekti raames on kasutatud väikseid lõpulüliteid, mille abil saab akna asendit 

määrata. Esialgselt testiti akna avamisel optilist sensorit, kuid selgus, et päike segas anduri 

tööd ning loobuti antud lahendusest. Õlaga lõpulülitid olid sobilikud ning võimaldasid 

piisava kaugusega lülituse (joonis 7).  

 

 
Joonis 7. Lõputöös kasutatud lõpulülitid 

 

 

2.2.  Skeemi koostamine ja trükkplaadi disainimine 

 

Skeemi koostamisel on kasutatud EagleCAD 7.4.0 tarkvara, millega on võimalik koostada 

elektriskeem ning disainida trükkplaat. Antud tarkvaraga on võimalik ise joonestada 

komponentide pinnalaotust ja määrata elektrilised ühendused. Lihtsam variant on kasutada 

juba valmis jooniseid, mida pakuvad tihtipeale tootjad. Antud projektis on kasutatud 

valmis komponentide teeke (joonis 8). 
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Joonis 8.  Komponentide lisamine EagleCAD keskkonnas 

 

 Peale skeemi koostamist tuleks kindlasti kasutada elektriliste ühenduste kontrolli, mis 

tuvastab lahtiseid ühendusi skeemis. Peale skeemi koostamist on vaja disainida ühendused 

trükkplaadi jaoks, mis on aeganõudev ettevõtmine, sest parima lahenduse saamiseks tuleb 

komponente palju ümber tõsta ning uuesti radade paiknemist muuta. Juhtplaadi disainimise 

puhul on peetud silmas järgnevaid punkte : 

1) Grupeerida kõik skeemiosad ning koondada need plaadil loogiliselt, et poleks vaja 

tarbetuid radasid (joonis 9).  

2) Paigutada komponendid võimalikult lihtsalt. 

3) Vajadusel muuta komponentide ühendusi skeemis, et tagada parim disain. 

4) Disainimisel arvestada, et plaadi valmistamine toimub mittetööstuslikes tingimustes 

ning läbiviigud peaksid olema piisavalt suured. 

5) Rajad peaksid olema söövitatavad mittetööstuslikes tingimustes. 

6) Radade pikkused peaksid olema võimalikult lühikesed. 

7) Tervel plaadil peab olema korralik maaühendus. 
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Joonis 9. Plaadi disainimine EagleCAD keskkonnas 

 

Prototüübile elektriskeemi disainimise juures peab kindlasti silmas pidama ka seda, et 

seadmele programmikoodi kirjutamine oleks võimalikult lihtne ning riistvara ühenduste 

tegemisel peab jälgima, et see ei muudaks hilisemat programmikoodi tarbetult 

keerulisemaks. Antud lõputöö käigus valminud juhtmooduli radade laiuseks on 0,5 mm, 

sest mikrokontrolleri viikude laius ei võimaldanud suuremaid radasid teha. Osades 

kohtades on jootmise lihtsustamiseks tehtud toiterajad ka 0,8mm laiusega. Läbiviikude 

diameeter on 2 mm. Trükkplaadi valmis disain on näha joonisel 10. 
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Joonis 10.  Valmis trükkplaadi disain 

 

 

2.3.  Juhtplaadi valmistamine ja komponentide trükkplaadile jootmine 

 

Prototüübi ehitamise juures on mõistlik vajalikud trükkplaadid ise valmistada. See hoiab 

võimalike vigade korral projekti maksumuse madala. Samas on trükkplaadi ise 

valmistamise juures palju piiranguid, mis on tingitud just radade laiusest ning läbiviikude 

puurimisest. Kuna käsitsi on mittetööstuslikes tingimustes suhteliselt raske puurida alla 0,5 

mm diameetriga läbiviikude avasid, siis antud plaadi valmistamisel on kasutatud läbiviike 

diameetriga 0,7. Tööstuses valmistatavad plaadid võivad üldjuhul olla tunduvalt peenemate 

radadega, mistõttu on ka plaadi disain kompaktsem. Samas on plaadi ise tegemise juures 

positiivne prototüübi valmimise kiirus, sest seadme funktsionaalsust on võimalik kiiresti 

järgi proovida. Käesoleva projekti plaat on söövitatud naatriumpersulfaadi lahuses. 
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2.3.1.  Plaadi valmistamise etapid 

 

Kuna plaadi valmistamine on tähtis osa prototüübi valmimise juures, siis on mõistlik 

söövitusprotsessi katsetada eelnevalt mõne lihtsama skeemi peal ning leida parim 

tööjärjekord. Antud projekti puhul on plaadi valmistamise etapid järgnevad: 

1) Lõigata trükkplaat õigesse mõõtu ning puhastada peene liivapaberiga 

2) Elektriskeem printida laserprinteriga spetsiaalse paberi peale. 

3) Prinditud elektriskeemi kujutis kinnitada korralikult trükkplaadile. 

4) Kuumutada trükkplaadil olevat paberilehte triikrauaga seni, kuni paberilehel paiknev 

elektriskeem hakkab paberi teiselt poolt paistma. 

5) Kuumutatud plaat jahutada jooksva vee all ning eemaldada trükkpaber. 

6) Puhastada õrnalt märja lapiga trükkplaadi pind. 

7) Asetada plaat õige kontsentratsiooniga lahusesse ja oodata kuni kõik rajad ja vajalikud 

jootepadjad on valmis. 

8) Pesta plaat jooksva vee all. 

9) Puhastada plaat peene liivapaberiga. 

Kindlasti peab mainima ka seda, et trükkplaadi valmistamise juures on oluline kvaliteetne 

trükikile, millele printeriga skeemi kujutis kantakse. 

 

 

2.3.2.  Komponentide jootmine trükkplaadile 

 

Komponentide jootmise puhul trükkplaadile on kasutatud Yihua 936 jootejaama, mis on 

reguleeritava temperatuuriga. Temperatuuri reguleerimine on oluline, et mitte kahjustada 

komponente liigse kuumusega. Esmalt joodeti läbiviigud trükkplaadile ning seejärel 

teostati toitesüsteemi jootmine. Peale toitesüsteemi jootmist trükkplaadile testiti, et 

puuduksid lühised, mis võiksid terve trükkplaadi rikkuda. Peale toitesüsteemi testimist 

joodeti trükkplaadile ülejäänud komponendid ning testiti samuti lühiste puudumist. Lisaks 

testiti ka kõiki jooteühendusi, et ei tekkiks olukorda, kus signaal ei levi kehva ühenduse 

tõttu. 
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3. TARKVARA ARENDAMINE JA PROTOTÜÜBI 

TESTIMINE 

 

3.1.  Arenduskeskkond ja tähelepanekud algoritmi koostamiseks 

 

Juhtseadme programmikood on kirjutatud C keeles ning arenduskeskkonnaks oli Atmel 

Studio 6.0. Antud keskkonna suureks plussiks on see, et on võimalus kirjutatud 

programmikoodi simuleerida. Simuleerimise juures on võimalus määrata ise registrite 

väärtusi ning kontrollida programmikoodi töötamist mingis kindlas lõigus.  Atmel Studio 

on hea arenduskeskkond, kus on võimalus kompileerida paljudele AVR perekonda 

kuuluvatele mikrokontrolleritele programme. Peale kompileerimist ilmub projekti kausta 

hex faililaiendiga fail, mida on võimalik mikrokontrolleri välkmälusse kirjutada. Selle 

tarbeks on projekti käigus kasutatud Flip 3.4.7 tarkvara. Antud seadmele lähtekoodi 

arendamine käis käsikäes testimisega, sest kõigepealt on vajalik kõik kasutatavad 

riistvaralised  funktsioonid ära testida, sest kui peaks juhtuma, et hilisemalt tuleb välja 

mõni viga skeemis, siis võib osutuda, et kogu programmikood on kasutu. Kuna seadme 

riistvara disainimise juures tuleb juba mõelda võimalikult lihtsa lähtekoodi peale, siis on 

mõistlik põhjalikult lugeda komponentide andmelehti, et vältida asjatuid keerukusi 

lähtekoodis. Käesoleva lõputöö puhul oli üheks võimaluseks programmikoodi lihtsustada, 

paigutades kõik LCD andmesisendid nihkeregistris järjestikku, mis muutis radade 

vedamise pikemaks, kuid programmikood oli sellevõrra lihtsam. Algoritmi koostamise 

puhul on lähtutud järgnevatest nõuetest, mis on ka osaliselt seotud riistvara disainimisega: 

1) Seadme nuppude vajutused tuvastatakse katkestuse kaudu ning tuleb vältida nupu 

värelemisest tingitud lugemeid. 

2) UART andmeühendus on kontrollitud katkestuse kaudu. 

3) Vältida korduvaid lähtekoodi osi, mis on võimalik ühe funktsioonina realiseerida. 

4) Seadmel peab olema eraldi manuaalne ning automaatne juhtimine ning automaatse 

puhul lisaks võimalus seada sobiv lävitase. 

5) Kasutaja poolt sisestatud niiskus- ja temperatuuriläved peab programm salvestama 

EEPRPOMI, et mitte alati uuesti seadistada. 
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6) Enne mootori käivitamist peab toimuma võimaliku veaolukorra tuvastus, et vältida akna 

avamise katset selle lahtioleku ajal ning sulgemise katset suletud olekus. 

7) Peale veaolukorra esinemist minnakse alati manuaalsesse režiimi. 

8) Seadme käivitamisel suletakse alati esmalt aken. 

 

 

3.2.   Tarkvaralise juhtimise üldkirjeldus  

 

Tarkvara on ülesehitusega, kus on põhiprogramm, milles kutsutakse välja vastavalt 

vajadusele ning sisendite väärtustele õigeid funktsioone. Lisaks on seadistatud UART ning 

nuppude katkestused, mille ilmnemisel suundutakse katkestusrutiini täitma. Ühe katkestuse 

toimumise ajal on teised katkestused keelatud ning uuesti saab katkestusi lugeda eelnevast 

rutiinist väljudes. Põhiprogrammis kutsutakse peale initsialiseerimisprotseduuride tegemist 

välja järgnevaid funktsioone ning protseduure:  

 LCD_sona_edastamine(char *stringi_saatmine) – edastab parameetrina antud massiivi 

LCD ekraanile. 

 LCD_k2sk_4bit(uint8_t k2sk_4bit) – edastab käsuinfo LCD juhtimiseks. 

 LCD_andmed_4bit(uint8_t arv) – edastab ühe baidi andmeid. 

 UART_sona_saatmine(char *massiiv) – edastab UARTi abil funktsiooni parameetrina 

etteantud massiivi. 

 UART_NR_saatmine(uint8_t nr) – edastab ühe baidi väärtuse UARTI abil. 

 mis_katkestus_toim() – kontrollib katkestuse toimumist ning analüüsib saadud 

katkestuste infot ja tagastab analüüsi põhjal sobiva kontrollväärtuse. 

 akna_avamine(uint8_t mis_menuu_on) – avab akna, sealjuures teostades kontrolli 

lõpulülitite üle, mille tarbeks kutsub välja lisafunktsiooni lopulyliti(int lyliti_nr), mille 

abil on võimalik tuvastada veaolukorda. 

 akna_sulgemine(uint8_t mis_menuu_on) – sulgeb akna, teostades samuti kontrolli 

lõpulülitilt saadud info põhjal. 

 temp_tulemus(uint8_t mask) – valib õige analoogsisendi etteantud parameetri alusel 

ning tagastab peale arvutuste tegemist temperatuuri väärtuse celsiuse järgi. 

 kuva_temp(float temp_v22rtus,char massiiv[]) – sisendparameetritena on temperatuuri 

väärtus ning kuvatava teksti massiiv. Kuvab teksti järel temperatuuri väärtuse, mille 

puhul arvestab negatiivse arvu puhul miinus märki. 
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 niiskus_tulemus(uint8_t niiskus_mask, uint8_t temp_mask) – valib õige analoogsisendi 

vastavalt kahele etteantud parameetrile ning arvestab niiskuse leidmisel temperatuuri 

mõju. 

 kuva_niiskus(float niiskus_v22rtus,char massiiv[]) – kuvab etteantud massiivi ekraanile, 

mille järgi lisab niiskuse väärtuse protsentides. 

 

Kui sisendite info põhjal tekkib vajadus mootorit käivitada, siis selleks ajaks keelatakse 

kõik katkestused ning kontrollitakse lõpulülititelt saadavat infot. See välistab võimaliku 

katkestuse mootori töös ning tagab sujuva akna liikumise. Põhiprogramm on jagatud 

neljaks osaks (joonis 11). Põhiprogrammi kommenteeritud algtekst on näha LISA A. 

 

 

Joonis 11. Põhiprogrammi algoritmi ülevaade 

 

 

3.2.1.  Manuaalne juhtimise režiim 

 

Manuaalse juhtimise režiimis on võimalik kuvada nuppude abil temperatuuri ning niiskuse 

väärtust, avada ning sulgeda akent ja liikuda automaatsesse režiimi. Kui ollakse 

manuaalses režiimis, siis on võimalik kasutada bluetooth ühendust, et avada ja sulgeda 

akent nutiseadme abil. Lisaks on bluetoothi teel võimalik kuvada niiskuse ja temperatuuri 

väärtust ükskõik millises režiimis ning ükskõik millisel hetkel, sest temperatuuri ja 

niiskuse väärtus saadetakse läbi UART katkestuse, milles toimub bluetoothi teel saabunud 

käsu info analüüsimine ning seejärel õige mõõtmise teostamine ning vastamine andmetega. 

Kui seade on manuaalses režiimis ning juhtimine toimub bluetoothi teel, siis ei kuvata 
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temperatuuri- ja niiskusinfot LCD peal. Nuppudega režiimis on võimalik kuvada LCD peal 

niiskus kui ka temperatuur (joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Manuaalse juhtimise lihtsustatud algoritm 

 

 

3.2.2.  Automaatne temperatuuri järgi juhtimise režiim 

  

Automaatne temperatuuri järgi juhtimise režiim on mõeldud eluruumide jahutamiseks ning 

selle tarbeks on võimalik kasutajal seada sobiv temperatuuri lävi, mida juhtseade püüab 

tagada, analüüsides välis- ja siseõhu temperatuuri. Kui kasutaja on sisestanud sobiva 

temperatuuriläve, siis liigutakse edasi temperatuuri kuvamise ning kontrollimise juurde. 

Selles tsüklis kuvatakse iga teatud aja tagant LCD peal uuendatud temperatuuri väärtus 

ning samaaegselt kontrollitakse kas on vaja akent avada või sulgeda (joonis 13).  
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Joonis 13. Automaatse ruumi õhu temperatuuri järgi juhtimise režiimi lihtsustatud 

algoritm 

 

Kuna temperatuuri järgi avamise ja sulgemise juhtimine on mõeldud siiski ruumi 

jahutamiseks, siis tuleb kontrollida, kas temperatuur on tõusnud üle soovitud läve ning kas 

välistemperatuur on ikka madalam kui ruumi temperatuur, sest kõrgema temperatuuri 

korral ei tohiks akent avada, et mitte lasta ruumi soojemat õhku. Antud juhtsüsteemi puhul 

on kasutusel hüsterees avamise ja sulgemise protseduuri vahel, mis tähendab, et aken 

avatakse alles siis, kui ruumi temperatuur on tõusnud hüstereesi diferentsi võrra üle 

soovitud läve. Sulgemise jaoks peab temperatuur samuti langema lävest hüstereesi 

diferentsi võrra allapoole (joonis 14). 
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Joonis 14. Õhutemperatuuri peale käivituv akna avamine ja sulgemine 

 

 

3.2.3.  Automaatne niiskuse järgi juhtimise režiim 

 

Automaatne niiskusega juhtimise režiim on mõeldud niiskustaset reguleerima, analüüsides 

selleks välis- ja siseõhku. Selles režiimis kuvatakse tööolukorras niiskustase ruumis ning 

väljas. Lisaks on võimalus kuvada temperatuuri. Kasutajal on võimalus sisestada 

niiskuslävi, mille järel suundutakse niiskuskontrolli ning kuvatakse niiskustase LCD peal. 

Peale selle on võimalus liikuda edasi temperatuuri kuvama ning seejärel uuesti režiimi 

valiku juurde. Seade salvestab sisestatud niiskusläve väärtuse EEPROM mälus, et kasutaja 

ei peaks alati uuesti oma valikuid sisestama (joonis 15). Sama tehakse ka temperatuuri 

läviväärtusega automaatses temperatuuri järgi juhtimise režiimis. 
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Joonis 15. Automaatne niiskuse järgi juhtimise režiimi lihtsustatud algoritm 

 

Niiskuse järgi juhitava režiimi üldine ülesehitus on sama temperatuuriga juhtimisele, kuid 

kontrollitakse niiskustaset (joonis 16). 

 

Joonis 16. Õhuniiskuse peale käivituv akna avamine ja sulgemine 
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3.2.4.  LCD juhtimine 

 

LCD juhtimine toimub nelja bitises moodis ning on ühenduses läbi nihkeregistri 

mikrokontrolleriga. LCD displeil on juhtimiseks neli andmesisendit DB4 kuni DB7, mis on 

kasutusel käskude ja andmete edastamisel. Samuti on RS sisend, mis määrab ära, kas 

saadetakse käsuinfo või andmeinfo. LCD RW sisend, mis määrab ära kirjutamise ja 

lugemise operatsiooni, on ühendatud maaga, sest antud seadme puhul ei ole tarvis teostada 

lugemis operatsiooni. Oluline sisend on ka E, mis kontrollib info edastamist. E signal on 

ühendatud mikrokontrolleri PORTD neljanda viigu külge. LCD käivitumise järel on 

oluline teha initsialiseerimine vastavalt soovitud funktsionaalsusele. Initsialiseerimine käib 

kindlas järjestuses, mis on tootjapoolses andmelehes kirjas [11]. Käesoleva projekti puhul 

on LCD initsialiseeritud järgnevalt: 

1) LCD sisemine nullimine 

2) 4-bitise andmeedastuse seadmine 

3) 2 displei andmerea kuvamine 

4) Displei tööle ning kursor nihkub paremale 

5) Ekraani puhastamine 

Peale LCD displei initsialiseerimist on võimalik edastada andmeid. Initsialiseerimise ja 

andmete edastamiseks on antud lahenduse juures loodud viis funktsiooni : 

 initsialiseeri_LCD() – initsialiseerib LCD üleval kirjeldatud järjestuse alusel. 

 LCD_nihk_r(int konstant) – seab nihkeregistrile õige väljundi väärtuse ning 

sisendparameetrina on antud funktsioonile vaja ette anda soovitud 8-bitine arv. 

 LCD_k2sk_8bit(uint8_t k2sk_8bit) – teostab esimese initsialiseerimise käsu 8 biti 

moodis, peale mida minnakse üle 4-bitisesse moodi. 

 LCD_k2sk_4bit(uint8_t k2sk_4bit) – edastab sobiva käsuinfo 4-bitises moodis ning 

sisendparameetrina antakse ette käsk, mis vajab edastamist. 

 LCD_andmed_4bit(uint8_t andmed_4bit ) – edastab andmeinfo 4-bitises moodis, mille 

sisendparameetriks on soovitud 8-bitine number. 
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3.2.5.  Akna avamine ja sulgemine 

 

Käesolevas lõputöös on koostatud akna avamise ja sulgemise tarbeks eraldi funktsioonid, 

mis saavad sisendparameetrina menüü numbri, milles hetkel viibitakse. Menüü 

sisendparameetrit on vaja ette anda, kuna sulgemise ja avamise funktsioonid tagastavad 

veateate, kui selleks on vajadus. Teisel juhul tagastab funktsioon menüü väärtuse, milles 

hetkel viibitakse. Selle alusel on teada, et veaolukorda ei esinenud ning ei ole tarvis 

suunduda veaolukorra režiimi. Manuaalne režiim on number null- ning automaatne 

temperatuuriga ja automaatne niiskusega juhitav režiim on vastavalt üks ning kaks. 

Veaolukorra kontrollimise tarbeks kutsutakse välja funktsioon lopulyliti( int lyliti_nr), mis 

saab sisendparameetrina ette õige lüliti numbri, mille alusel ühendatakse ADC-ga õige 

analoogsisend. Funktsioon tagastab väärtuse 1 kui lüliti on suletud ning 0 teisel juhul. 

Veaolukorra tuvastuse juures on vaja kontrollida 4 varianti, mis on kahe lüliti puhul 

võimalik (tabel 1). 

 

Tabel 1. Avamise ja sulgemise võimalikud olekud 

Ülemine lüliti Alumine lüliti Olek Avamine Sulgemine 

0 0 Avatud Avatud Mootor tööle 

0 1 Poolenisti avatud Mootor tööle Mootor tööle 

1 0 Veaolukord Veaolukord Veaolukord 

1 1 Kinni Mootor tööle Mootor seisata 

 

Kui esineb veaolukord, mille puhul akna ülemine lüliti tuvastaks akna kinnioleku ning 

alumise lüliti info põhjal oleks aken avatud, siis selline olukord on võimatu ning kuvatakse 

veateade ning seisatakse tegevus. Seadme tööga saab edasi minna kasutajapoolse 

sisestusega. Kuna ainult lülititelt saadud info põhjal ei saa mootorit tööle panna, sest võib 

juhtuda, et akna sulgemine ja avamine on millegi tõttu takistatud, seega tuleb lugeda 

sammude arvu, mida mootor teinud on ning akna sulgemiseks vajalike sammude täitumise 

korral kontrollida, kas aken on sulgunud (joonis 17). Antud kontroll tagab takistuse korral 

mootori töö peatumise. 
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Joonis 17. Akna sulgemisel teostatava kontrolli algoritm 

 

Kui aken ei ole sulgunud, siis võib eeldada, et liikumine on takistatud ning minnakse 

veaolukorda, et mitte tekitada kahju ülejäänud süsteemile. Sarnaselt sulgemisele on ka 

avanemise puhul tarvis kontrollida veaolukorda (joonis 18). 

 

 

Joonis 18.  Akna avamisel teostatava kontrolli algoritm 
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Mootori juhtimiseks on koostatud funktsioon Mootor_tööle(), mille väljakutsel on vaja 

lisada int tüüpi parameeter ning selle alusel määratakse mootori pöörlemissuund. 

Sisestatud parameeter saab olla kas 0 või 1. Mootori juhtfunktsioonis kontrollitakse 

sisendparameetri väärtust ning selle alusel edastatakse nihkeregistri abil mootori 

juhtmoodulile õige bitikombinatsioon.  

 

 

3.2.6.  Nihkeregistrile väljundparameetri määramine 

 

Nihkeregistrile väljundi määramiseks on tarvis vähemalt kolme mikrokontrolleri väljundit, 

milleks on andmed, andmete nihutamise kellasignaal ning andmete väljundisse andmise 

kellasignaal. Esmalt tuleb nihkeregistri RCK sisend madalasse olekusse viia, sest antud 

sisendiga määratakse andmete jõudmine väljundisse. Peale seda võib hakata andmeid sisse 

nihutama, milleks on kasutusel SER andmesisend. SER andmesisendi väärtus nihutatakse 

iga SCK  tõusva kellasignaaliga edasi (tabel 2) [7]. 

Tabel 2.  Andmete liikumine nihkeregistris[7] 

Takt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Väljund 

SCK 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0  

RCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

SER 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

QA x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QB x x x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QC x x x x x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QD x x x x x x x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QE x x x x x x x x x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

QF x x x x x x x x x x x 1 1 0 0 0 0 0 

QG x x x x x x x x x x x x x 1 1 0 0 0 

QH x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 1 

 

kus QA kuni QH on nihkeregistri väljundid ning x tähistab väärtust, mis oli eelnevalt või 

teadmata olekus. 
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3.2.7.  Anaoogsisendi valimine ja lugemine 

 

Kuna antud juhul on analoogsisendid mikrokontrolleriga ühendatud läbi multiplekseri, siis 

on alati oluline valida õige sisend, mille tulemust on tarvis mõõta. Selle tarbeks on vaja 

multiplekseri kontrollsisenditele anda õige kombinatsioon (tabel 3). Selleks, et 

kontrollsisend saaks õige väärtuse on vaja mikrokontrolleri väljundport kõrgesse olekusse 

seada. Kontrollsisendid ABC on ühendatud mikrokontrolleri PORTF külge vastavalt 

neljas, esimene ja nullis bitt. 

 

Tabel 3. Multiplekseri kontrollsisendite väärtuste tabel  

Ühendatud väljundiga C B A Pordi väärtus 

A0 0 0 0 0 

A1 0 0 1 0b00010000 

A2 0 1 0 0b00000010 

A3 0 1 1 0b00010010 

A4 1 0 0 0b00000001 

A5 1 0 1 0b00010001 

A6 1 1 0 0b00000011 

A7 1 1 1 0b00010011 

 

Analoogsisendi lugemiseks on kasutusel ADC e. analoog-digitaalmuundur.  Mõõtetulemus 

antakse digitaalsel kujul ning  mõõdetud  digitaalne väärtus on võimalik arvutada pinge 

väärtuseks. Mõõtmise alustamiseks on tarvis määrata ADC seaded ning valida õige 

mikrokontrolleri sisend, milleks antud juhul on ADC5 sisend. ADC5 on lõputöö käigus 

valitud tänu sobivale paigutusele disainitud trükkplaadil [2]. ADC-ga suhtlemiseks on 

loodud kaks funktsiooni: 

 Sea_ADC() –  initsialiseerib ja valib õige ADC 

 ADC_pinge() – mõõdab ADC väärtuse ning tagastab selle 16bitise int tüüpi arvuna 

 

3.2.8.  Nupuvajutuse kontrollimine 

 

Nupuvajutuse kontrollimine on lahendatud katkestusega, et igal hetkel oleks võimalik 

tuvastada nupu vajutust. Kuna projekti käigus oli sobivaim viis ühendada nupud 

mikrokontrolleri viikudega, mille puhul oli võimalik kasutada PCINT tüüpi katkestust, siis 

toimub katkestus ükskõik millise nupu vajutuse peale, mis asub PORTB küljes. Selle 

katkestustüübi eripäraks on see, et iga nupuvajutus tekitab kaks katkestust, nupu vajutuse 

ja lahtilaskmisel toimub viigu peal muutus [2]. Seega on vaja kontrollida katkestuse sees, 
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millist nuppu on vajutatud ning värelemisest tingitud valede lugemite tarbeks on kasutatud 

tarkvaraliselt ajaviidet 10ms, mis antud nuppude puhul osutus katsetulemuste põhjal 

sobivaks. Nelja nupuga on võimalik: 

 Tõsta  ja langetada lävitase. 

 Siseneda sobivasse menüüsse ja liikuda valitud menüüs edasi. 

 Kontrollida LCD valgustust. 

Lävitaseme tõstmiseks on tarvis vajutada pluss nupule ning langetamiseks miinus nupule. 

Selleks, et siseneda sobivasse režiimi tuleb vajutada menüü nuppu ning sama režiimi piires 

edasi liikumiseks tuleb vajutada seni menüü nuppu, kuni jõutakse tagasi alguspunkti, mille 

juures on võimalik teise režiimi suunduda. 

 

 

3.3.  Bluetooth ühenduse testimine ja nutirakenduse loomine 

 

Bluetooth mooduli ühendamisel toitega hakkab vilkuma punane indikaatortuli. Antud tuli 

annab märku, et moodul on valmis ühenduma teise seadmega. Kuna mooduli ühendumist 

testiti nutiseadmest, siis kasutati ühendamiseks Bluetooth terminali, mis on vabalt 

kasutatav rakendusprogramm nutiseadmetele, testimaks bluetooth ühendusi. Kuna 

Bluetooth terminali abil oli võimalik edastada infot juhtmoodulile üpris aeglaselt, siis oli 

otstarbekas ise juhtmooduli tarbeks rakendusprogramm luua, mis kiirendaks ning muudaks 

mugavamaks seadme testimise. Antud rakendusprogrammi loomisel kasutati MIT App 

Inventor 2 keskkonda, mis võimaldab visuaalprogrammeerimise teel luua kiirelt 

rakendusprogramm nutiseadmele (joonis 19).  
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Joonis 19. MIT App Inventor 2 keskkonnas kujundatud nutirakendus juhtsüsteemi tarbeks 

 

Kuna töö autor ei ole ise varasemalt nutiseadmetele rakendusprogramme loonud, seega oli 

selline visuaalsete plokkide ühendamine parim ja kiire valik. Rakenduse disainiosas on 

võimalus määrata endale kõige meelepärasem kujundus, kasutades selleks erinevaid pilte, 

tekstikaste, nuppe ja palju muud vajalikku. Antud rakenduse puhul on kasutatud nuppe, 

mille vajutuse peale saadetakse õige juhtinfo mikrokontrollerile ning nupuvajutuse peale 

on võimalik kuvada ka temperatuuri ning õhuniiskuse väärtust [12].  

 

 

3.4.  Seadme testimine 

 

Kui prototüüp on valmis, siis on seda tarvis testida erinevate piirolukordade puhul, et 

avastada võimalikud riistvaralised ja tarkvaralised vead. Selle tulemusena sai testitud 

järgnevaid juhte: 

1) Akna sulgemine ja avamine takistatud – nagu oli ka oodata, siis seade läks vearežiimi 

peale takistuse ilmnemist. 

2) Niiskusandurite reageeringu testimine väljahingatava õhuga – katmata niiskusandurid 

olid väga tundlikud igasugusele kiirele muutusele ning muutus toimus sekunditega. 
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Peale anduri asetamist karbi sisse ei olnud mõõtetulemus enam niivõrd sõltuv kiirest 

õhuliikumisest. 

3) Kontrollida bluetooth ühendatavuse kaugust – antud katsete tulemusel selgus, et 

ühenduse kaugus on sõltuvuses ruumide asetusest ning uste materjalist. 

4) Kõikide režiimide juhtimine nuppudega kontrollida – nuppude vajutamisel testiti 

värelust ning leiti sobiv ajaviivitus selle vältimiseks.  

5) Temperatuuri- ja niiskusanduri toomine -15 kraadise külma käest toatemperatuurile – 

antud katsetusega selgus, et adekvaatse näidu saamiseks peab terve moodul olema 

saavutanud toatemperatuuri. Lisaks täheldati niiskustaseme hüppelist tõusu, mis võib 

olla tingitud veeauru kondenseerumisest külma sensori pinnale. 

 

 

3.4.1.  Niiskuse mõõtmine ühiselamu toas 

 

Käesoleva katse eesmärk oli välja selgitada, kuidas muutub ühiselamu kööktoa niiskustase 

söögi tegemisel suletud ventilatsiooniga. Katsealuse toa ruumala oli 37m
3
. Antud katse 

teostamiseks lülitati eelnevalt välja radiaator, et vältida radiaatori poolt tingitud 

õhuliikumist ruumis. Katse käigus määrati õhuniiskuse tase põrandal ning lae all. Samuti 

sai mõõdetud temperatuur antud mõõtekohtades. Katse käigus keedeti elektripliidil vett 

ning jälgiti õhuniiskuse ja temperatuuri muutuseid kindla ajavahemiku tagant. Esimesed 

mõõtetulemused võeti vee keemamineku algusest, mille järel hakkas ruumis niiskustase 

tõusma. Katseandmete põhjal on selgelt näha, et esmalt hakkab niiskustase ning 

temperatuur tõusma lae all. Katse käigus selgus, et sellises väikses ruumis tõuseb 

niiskussisaldus isegi kuni 100 protsendini. Põrandal seevastu toimus muutus aeglasemalt, 

kuid selgus ka see, et ruumis liikumine mõjutas mõõtetulemusi, kuna joonisel 20 on näha, 

et 17-ndal minutil toimus hoopis niiskustaseme langus, mis on tingitud töö autori 

liikumisest katsealuses ruumis.  
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 Joonis 20. Temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse muutus ajas 

 

Lisaks on selline muutus tuvastatud tänu andurile, mis ei olnud katse teostamise ajal 

kaetud, vaid oli mõjutatud kiires õhuliikumisest. Põrandal hakkas õhuniiskus muutuma 

hoopis hiljem ning muutus ei olnud järsk. Sama joont jälgis ka katse käigus mõõdetud 

temperatuur, mis oli lae all kiirema kasvuga kui põrandal. Alates 50-ndast minutist avati 

aken, et tuvastada akna avamise tähtsus sellisel viisil niiskuse toast välja juhtimisel. 

Selgus, et akna avamise puhul toimus samuti kõige kiirem niiskussisalduse ja temperatuuri 

langus lae all, mis on näha ka joonisel 20.  Katse käigus selgus, et akna avamine on abiks 

sellistes olukordades, mil niiskussisaldus tõuseb ebameeldivalt kõrgeks. Peale 25 minutit 

oli laealune niiskustase jõudnud madalamale põranda omast ning suleti aken, peale mida 

tõusis niiskustase uuesti, kuid jäi siiski stabiilseks.  
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4. JÄRELDUSED NING SEADME PROTOTÜÜP 
 

4.1.  Seadme prototüüp 

 

Käesoleva lõputöö käigus valminud juhtmooduli trükkplaat on monteeritud plastikust 

karpi, mille mõõtmed on 125*80*33mm. Karbist ulatuvad välja neli seadenuppu ning LCD 

displei (joonis 21). Karbi ülemises osas paikneb indikaatortuli ning USB ühendus, mille 

kaudu saab seade toite ning mille kaudu on võimalus uuendada juhtseadme tarkvara. 

 

 

 

Joonis 21. Lõputöös valminud juhtseadme prototüüp 

 

Käesoleva lõputöö käigus valminud prototüübi puhul on toodud välja analoogsisendite 

ning andurite toitepistik. Samuti on toodud plastik karbist välja juhtmed mootori kiireks 

ühendamiseks. Analoogsisendite- ja mootoriühenduste valimiseks on koostatud tabel 4, 

mille alusel on võimalik valida õige ühenduspesa. 
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Tabel 4. Analoogsisendite ja mootori ühenduste ülevaade 

Analoogsisendi ühendused 

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 5V GND 

oranz kollane Roh Sinine Violet Hall Valge Roosa Pruun,punane must 

Mootori ühendused 

12V GND 1A 1B 2A 2B     

Valge Must Punane Pruun Roheline Sinine     

 

 

4.2.  Lõputöö käigus esinenud probleemid ja järeldused 

 

Lõputöö jooksul esines üpris palju erinevaid probleeme, mille lahendamine oli üks suur 

osa kogu lõputöö praktilisest osast.  Kõige keerukam oli tarkvaraliste vigade tuvastamine. 

Paljud probleemid tekkisid seetõttu, et andmelehtedes sisalduv info jäi märkamata. Lisaks 

oli ka selliseid probleeme, mis muutsid programmikoodi kirjutamise keerulisemaks ning 

millele eelnevalt oli keeruline rõhku panna. Peamised esinenud probleemid olid järgmised: 

1) Pingregulaatori ühendused olid valed, kuid selle andis kergesti parandada 

pingeregulaatori teistpidi keeramisega. 

2) Trükkplaadi söövitusprotsessi käigus tekkisid katkendlikud rajad, mille tõttu oli tarvis 

söövitada uus trükkplaat. 

3) Jootepasta tõttu põles üks mikrokontroller läbi, sest jootepasta läks kontrolleri alla ning 

seal tekkis lühis. 

4) Ühenduspistikuid oli kehv joota, kuna esialgselt sai rajad veetud trükkplaadi pealmisel 

poolel, kuid hiljem sai need viidud plaadi alumisele poolele. 

5) Nihkeregistri 10 viik oli toitega ühendamata- ja nihkeregister oli kogu aeg nullitud. 

6) LCD lugemise ja kirjutamise sisend oleks võinud kohe olla maaga ühendatud ning E 

sisend oleks võinud olla mikrokontrolleri poolt juhitav eraldi viigu alt. 

7) LCD valgustusele voolu piirava takisti lisamine, mis tuli testimise käigus esile, kuna 

LCD valgustus oleks olnud häirivalt tugev ilma lisatakistita. 

8) Tellitud 120 oomine takisti osutus defektseks, mille tõttu põles läbi optiline andur. Alati 

tasub mõõta üle kasutatavate komponentide väärtused enne jootmist. 

9) Selgus, et algselt plaanitud optiline andur ei sobinud, kuna oli mõjutatud 

päevavalgusest. Antud juhul oli mõjutatud ainult üks andur, millele paistis otseselt 

päike peale akna avatud olekus ning probleem esines akna sulgemise olukorras, mil 

tekkis veaolukord. 
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10) Nuppude katkestus toimus iga muutuse peale, mis antud viigul toimus, seega nupu 

vajutuse peale toimus kaks katkestust, millest ainult üks oli oluline. 

 

Antud lõputöö käigus selgus, et väga olulise osa projekti edukaks teostamiseks moodustab 

andmelehtede lugemine. See on oluline just kulude madalal hoidmise nimel, et ei tellitaks 

komponente, mis ei ole sobivad antud süsteemile. Töö käigus järeldus ka see, et isegi 

prototüübi valmistamiseks oli tarvis valmistada mitu trükkplaati, sest pisikesed vead 

võivad rikkuda kogu töö. Lõputöö käigus esines ka palju erinevaid probleeme 

testühendustega prototüüpimisplaadil ning tänu sellele otsiti vigade lahendusi sealt, kus ei 

oleks tarvis olnud. Sellest järeldus, et prototüüpimise plaadid ning ühendused nendes 

peavad olema kvaliteetsed, sest vastasel juhul tekkivad süsteemi töösse seletamatud 

olukorrad, mille jälile jõudmine võtab palju aega. 

 

 

4.3.  Võimalikud arendused edaspidiseks 

 

Kuna antud seade on võimeline niiskuse ja temperatuuri põhjal juhtima akna avanemist, 

siis seadme edasiarenduse puhul oleks võimalik lisada ka näiteks ruumi õhukvaliteedi 

analüüsimine. Selle tulemusel oleks võimalik vältida liiga suurt süsihappegaasi sisaldust 

toas. Üheks võimalikuks arendussuunaks on ka kompaktsema juhtajami väljatöötamine, 

mis muudaks seadme paigaldamise aknale mugavaks ning oleks disainitud just selle 

seadme tarbeks, sest antud prototüübi puhul ei ole pandud rõhku juhtajami esteetilisele 

välimusele. Arendussuunad sõltuvad kindlasti konkreetsete inimeste huvidest ja soovidest 

ning elukeskkonnast, milles seade töötama peaks. Antud seadme puhul oleks tarvis välja 

arendada korralik turvasüsteem, et esimese korruse akende kaudu ei oleks võimalik 

siseneda varastel. Lisaks oleks mõistlik arendussuund tuule kiiruse mõõtmine, mis 

välistaks tuuletõmbe tekkimise eluruumides. Kuna paljud inimesed kasutavad kodudes ka 

gaasipliite, siis oleks võimalik lisada seadmele gaasidetektor, mis teavitaks inimesi 

gaasisisaldusest ruumis. See aitaks ära hoida palju gaasileketest tingitud õnnetusi. 

Juhtmooduli arenduse käigus võiks lisada ka vihmaanduri, mis reageeriks sajule ning 

sulgeks akna, kuna niiskusandur ei pruugi niiskustaseme tõusu koheselt tuvastada. 
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4.4.  Alternatiiv erinevatele lahendustele 

 

Antud seade on alternatiiviks kallitele kliimaseadmetele, mida on turul palju erinevaid, 

kuid paljudesse majapidamistesse selline lahendus ei sobi. Turul on hetkel erinevaid 

ventilatsioonisüsteeme, mis on üpris suured ning nõuavad palju seina ruumi. See ei sobi 

samuti väiksematele ruumidele. Kuna antud prototüüp on üpris kompaktne, sobib see 

alternatiivseks variandiks  järgnevatele lahendustele : 

1) Niiskuseemaldid – hetkel turul pakutavad algavad kahesajast eurost [13].  

2) Ventilatsiooniagregaadid – liiga kulukas lahendus ühe väikese ruumi niiskustaseme 

reguleerimiseks [14].  

3) Õhksoojuspumbad – samuti liiga kulukad ning paigaldamine on keeruline [15]. 

4) Portatiivsed konditsioneerid – liiga suured ja rasked ning hind on kõrge [16].  

 

Lõputöös teostatud katse põhjal oli näha, et söögi tegemisel tõuseb ruumi niiskustase väga 

palju ning sellise koguse niiskuse eemaldamiseks oleks tarvis väga võimsaid 

niiskuseemaldeid, mis liigse niiskuse õhust eemaldaks. Selline lahendus ei sobiks 

katsealusesse ruumi. Samuti oleks antud ruumi ventilatsioonisüsteemi ümberehitus 

aeganõudev ja kulukas. 

  



42 
 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Antud töö käigus valminud prototüübi võib lugeda õnnestunuks, sest seade täitis oma 

eesmärki ning oli suuteline õhuniiskuse ja temperatuuri põhjal juhtima akna avanemist ja 

sulgemist. Lõputöö käigus valminud tarkvaraline ja riistvaraline lahendus pakkus 

võimalust nii manuaalseks nuppudega juhtimiseks kui ka bluetoothi abil kaugjuhtimiseks. 

Projektile seatud nõuded täideti oodatud mahus, mille tuvastamiseks sai projekti käigus 

teostatud hulk teste ning üks testmõõtmine. Testmõõtmise käigus selgus, et akna avamine 

on kiire lahendus õhuniiskuse ja temperatuuri muutmiseks ruumis. Kuna antud projekt oli 

praktilise ülesehitusega, siis omandati lõputöö käigus paju uusi teadmisis ning praktilisi 

oskusi, mille kohta annab ülevaate ka esinenud probleemide pikk loetelu neljandas 

peatükis. Antud projekti käigus paranesid töö autori jootmisoskused ning omandati 

kogemust antud valdkonnas.  

 

Projektile riistvara valimise puhul lähtuti eelnevalt püstitatud nõuetest ning töö autori 

varasemast kogemusest. Riistvara puhul peeti oluliseks võimalikult odavat lahendust, mille 

tõttu kasutati võimalikult palju olemasolevaid komponente. Trükkplaadi disainimise ja 

elektriskeemide koostamise juures on lähtutud modulaarsuse printsiibist, mis võimaldaks 

antud seadmele võimaluse korral edasiarenduse nii tarkvaraliselt kui ka riistvaraliselt. 

Tarkvaralise poole ülesehituse juures on kasutatud kolme alammenüüd, mille puhul oli 

võimalik seadet juhtida manuaalselt ning automaatselt. Automaatne juhtimine võimaldas 

eraldi temperatuuriga ning niiskusega juhtimist. Automaatse juhtimise puhul toimus 

analüüs väliste ja toasiseste parameetrite vahel ning nende alusel rakendus vastavalt 

avanemise või sulgemise protsess. 

 

Lõputöö käigus selgus, millised võiksid olla seadme edasiarendused ning millistele 

seadmetele antud juhtmoodul võiks pakkuda asendust. Lõputöö käigus valminud juhtseade 

oleks peamiselt alternatiiviks kallitele ja raskesti teostatavatele lahendustele. Käesoleva 

lõputöö tulemusel valmisid juhtseadme elektriskeemid ning prototüübi tehnilised joonised, 

mis on esitatud antud projekti lisades. 
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SUMMARY 

 

Prototype that was developed during the project could be read successful because it was 

able to control window opening and closing by temperature and relative humidity. 

Hardware and software solutions were sufficient to provide manual control with push 

buttons and wireless control over bluetooth protocol. Final solution meet system 

requirements that were established before project and for that purpose many tests were 

taken. Test measurement in dormitory showed that window opening is great solution to 

control temperature and humidity level in room. Due to practical structure of project, 

author acquired new knowledge of that topic and gained new skills in soldering 

components. 

 

Hardware selection based on system requirements that were set previously and also authors 

previous knowledge in that field. Component selection based on reusing previously 

existing components which made project bill of materials as low as possible. For designing 

PCB and schematic, principle of modularity was  followed. That ensures further 

development of software and hardware. Software is divided into three submenus, which 

allow user to control system manually or automatically. Automatically controlled 

submenus include temperature or humitity based control which analyze outdoor and indoor 

parameters. Due to these parameters program selects window opening or closing 

procedure. 

 

During the project author found out which should be further development and what kind of 

systems current module could be replacing. Mostly it is alternative for expensive and 

complicated solutions. During the project electrical schematics and technical drawings of 

system were constructed which are included in appendices. 
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LISA A Juhtsüsteemi põhiprogrammi algtekst 

 

while(1){ 

  while(manuaal_auto_error == 0 ){                    //kui on 1 siis on manuaalne  

    uint8_t menuu = 1; 

    LCD_k2sk_4bit(esimene_rida);                    //esimese rea algusesse 

    LCD_sona_edastamine("AVA   ->  +"); 

    LCD_k2sk_4bit(teine_rida);                      //teise rea algusesse 

    LCD_sona_edastamine("SULGE ->  -"); 

    UART_sona_saatmine("AVA & SULGE");           //UART teel rakendusele 

    while(manuaal_auto_error == 0  && menuu ==1){      //Avamise&Sulgemise osa 

      uint8_t katkestus = mis_katkestus_toim();           //tuvastab katkestuse 

       if (katkestus==1 | katkestus==4){                //kui pluss vajutatud v6i uarti avamine 

         manuaal_auto_error = akna_avamine(0);         //vea korral väärtustab muutuja 

       } 

       if (katkestus==0 | katkestus==5){                //kui miinus vajutatud 

        manuaal_auto_error = akna_sulgemine(0);  

       } 

       else if(((katkestus == 2) | (katkestus == 6) )&& (menuu ==1) && (manuaal_auto_error ==0)){  

                                                 //temp kuvamine ainult nuppudega 

         LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);               //puhastame lcd 

         LCD_sona_edastamine("AUTO REZIIM -> +");   //kuvab korra 

         UART_sona_saatmine("AUTO REZIIM -> +"); 

         while(menuu==1){                        //seni kuni valikut pole tehtud 

           katkestus = mis_katkestus_toim(); 

           if(katkestus == 1 | katkestus ==8){           //kas automaatne temp režiim? 

             menuu = 0; 

             manuaal_auto_error = 1;                //läheb automaatsesse režiimi 

             LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);           //puhastab LCD 

             break; 

           } 

           else if(katkestus == 6){                   //UARTIGA algusesse tagasi 

             menuu = 0;                         //avamise sulgemise juurde 

             LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);           //puhastab LCD 

             break; 

           } 

           else if(katkestus==2 ){ 

             LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);           //puhastab LCD 

             loend =4;                           //et esimesel korral ka kuvaks TEMP 

             while(( menuu==1) && (manuaal_auto_error ==0)){ 

               if (loend>2){ 

                 LCD_k2sk_4bit(esimene_rida); 

                 kuva_temp(temp_tulemus(an_sis1),"TEMP_IN   "); 

                 LCD_k2sk_4bit(teine_rida); 

                 kuva_temp(temp_tulemus(an_sis3),"TEMP_OUT  "); 

                 loend = 0;                       //nullib loenduri 

               } 

               katkestus = mis_katkestus_toim(); 

               if (katkestus == 2){                   //kui uuesti vajutatud siis kuvab niiskuse 

                 loend =4; 

                 LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);        //puhastab LCD 

                 while(menuu==1){ 

                   if(loend>3){                    //ajaviite järel kuvab 

                     LCD_k2sk_4bit(esimene_rida); 

                     kuva_niiskus(niiskus_tulemus(an_sis0,an_sis1),"HUM_IN   "); 

                     LCD_k2sk_4bit(teine_rida); 

                     kuva_niiskus(niiskus_tulemus(an_sis2,an_sis3),"HUM_OUT  "); 

                     loend=0; 

                  } 
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                   katkestus =mis_katkestus_toim(); 

                   if (katkestus == 2){ 

                     menuu = 0;       //L2heb algusesse tagasi avamise sulgemise juurde 

                     LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);   //puhastab lcd 

                     break; 

                   } 

                 } 

               } 

             } 

           } 

         } 

       } 

     } 

   } 

//AUTOMAATNE  TEMP JUHTIMINE 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  while(manuaal_auto_error == 1){                 // kui on 2 siis automaatne  

    LCD_k2sk_4bit(esimene_rida);     

    LCD_sona_edastamine("TEMP_REZ-> MENU"); 

    LCD_k2sk_4bit(teine_rida); 

    LCD_sona_edastamine("NIISKUS_REZ-> +"); 

    UART_sona_saatmine("TEMP REZ-> MENU"); 

    uint8_t menuu = 1; 

    while((manuaal_auto_error==1) && (menuu==1)){ 

      uint8_t katkestus = mis_katkestus_toim();       //tuvastab katkestuse  

      if(katkestus==1 | katkestus==8 ){    

        manuaal_auto_error = 2;                 //läheb automaatsesse niiskusrežiimi 

        LCD_k2sk_4bit(0x01);                  //puhastab LCD 

        break; 

      } 

      else if(katkestus == 0 | katkestus==7){   

        manuaal_auto_error = 0;                  //läheb manuaal reziimi 

        LCD_k2sk_4bit(0x01);                   //puhastame lcd 

        break; 

      } 

      else if((katkestus == 2) | (katkestus == 6)  ){      //kas läve muutma, kui menuu vajutatud 

        int8_t temp = 100;                      //muutuja, et kuvaks alguses väärtuse 

        LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);             //puhastame lcd     

        while(menuu==1 && manuaal_auto_error ==1){ //seni kuni avamisläve muutmine 

          if(temp != temptase){                  //kui muudetud väärtus 

            LCD_k2sk_4bit(esimene_rida); 

            LCD_sona_edastamine("TEMP TASE "); 

            LCD_andmed_4bit((temptase / 10 )+48); 

            LCD_andmed_4bit((temptase % 10 )+48); 

            UART_sona_saatmine("TEMPERATUURI TASE "); 

            UART_NR_saatmine((temptase / 10) +48); 

            UART_NR_saatmine((temptase % 10) +48); 

          } 

          temp  = temptase; 

          katkestus= mis_katkestus_toim(); 

          if (katkestus == 0 | katkestus==7) {           // lahutab 

            if (temptase>10){                     //toas pole alla selle vaja kindlasti 

              temptase = temptase -1; 

            } 

          } 

          else if(katkestus == 1 | katkestus == 8){       //liida 

            if (temptase<40){  

              temptase = temptase +1; 

            } 
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          } 

          else if((katkestus ==2)| (katkestus == 6)) {            //sulgemisläve muutmine 

            LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);                  //puhastab lcd  

            UART_sona_saatmine("AUTOMAATNE TEMP"); 

            if (temptase != eeprom_read_byte(&EEPROM_temp)){ //niiskustaseme muutumisel 

salvestab 

              eeprom_write_byte(&EEPROM_temp,temptase); 

            } 

            loend=4; 

            while (menuu ==1 && manuaal_auto_error==1){     //seni kuni on temp režiimis 

              if (loend >3){ 

                LCD_k2sk_4bit(esimene_rida); 

                kuva_temp(temp_tulemus(an_sis1),"TEMP_IN   "); 

                LCD_k2sk_4bit(teine_rida); 

                kuva_temp(temp_tulemus(an_sis3),"TEMP_OUT  "); 

                loend = 0;                       //nullib loenduri 

              } 

              if (temp_tulemus(an_sis1) > temptase){ 

                if (temp_tulemus(an_sis1) > (temptase +2)){ 

                  if (temp_tulemus(an_sis3) < (temp_tulemus(an_sis1) - 2)){ //kas väljas < kui 

sees-2 

                    manuaal_auto_error = akna_avamine(1);  // vea korral tagastab 3 

                  } 

                  else if (temp_tulemus(an_sis3) > (temp_tulemus(an_sis1) -1 )){   

                    manuaal_auto_error = akna_sulgemine(1);  //sulgemine 

                  } 

                } 

              } 

              else if(temp_tulemus(an_sis1) <= temptase){    //toas temp<= tase 

                if(temp_tulemus(an_sis1) < (temptase-2)){    //toas temp<tase-2 

                  manuaal_auto_error = akna_sulgemine(1);  //sulgemine 

                } 

              } 

              katkestus = mis_katkestus_toim(); 

              if (katkestus==6){             //kui uartiga edasi 

                LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);  //puhastame lcd 

                menuu=0;                 //algusesse väljumist kontrollima 

                break; 

              } 

              else if (katkestus==2){          //manuaalselt kuvab niiskuse 

                loend=4; 

                LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);  //puhastab LCD 

                while (menuu==1){ 

                  if (loend>3){ 

                    LCD_k2sk_4bit(esimene_rida); 

                    kuva_niiskus(niiskus_tulemus(an_sis0,an_sis1),"HUM_IN   "); 

                    LCD_k2sk_4bit(teine_rida); 

                    kuva_niiskus(niiskus_tulemus(an_sis2,an_sis3),"HUM_OUT  "); 

                    loend=0; 

                  } 

                  katkestus= mis_katkestus_toim(); 

                  if (katkestus ==2){    //väljumise kontroll 

                    LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);  

                    menuu=0;       //algusesse väljumist kontrollima 

                    break; 

                  } 

                }  

              } 

            }  
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          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

//AUTOMAATNE  hum JUHTIMINE 

  while(manuaal_auto_error == 2){          // kui on 2 siis automaatne niiskus režiim 

    LCD_k2sk_4bit(esimene_rida);         //esimese rea algusesse 

    LCD_sona_edastamine("NIISKUS->  MENU "); 

    LCD_k2sk_4bit(teine_rida); 

    LCD_sona_edastamine("MANUAALNE->   + "); 

    UART_sona_saatmine("NIISKUS REZ -> MENU"); 

    uint8_t menuu = 1; 

    while((manuaal_auto_error==2) && (menuu==1)){  

      uint8_t katkestus = mis_katkestus_toim(); //tuvastab katkestuse 

      if(katkestus==1 | katkestus==8 ){       //manuaalne režiim 

        manuaal_auto_error = 0;   

        LCD_k2sk_4bit(0x01);  

        break; 

       } 

       else if(katkestus == 0 | katkestus==7){   //AUTO temp 

         manuaal_auto_error = 1;    

         LCD_k2sk_4bit(0x01);            //puhastab LCD 

         break; 

       } 

       else if((katkestus == 2 | (katkestus == 6))  ){   //niiskusläve muutma 

         uint8_t niiskustase_KT= 100;           //suurem väärtus, et alati esimese korraga kuvaks 

         LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);                  //puhastab LCD 

         while(menuu==1 && manuaal_auto_error ==2){      //seni kuni avamisläve muutmine 

           if(niiskustase_KT != niiskustase){              //kui väärtust muudetud 

             LCD_k2sk_4bit(esimene_rida); 

             LCD_sona_edastamine("NIISKUSTASE "); 

             LCD_andmed_4bit((niiskustase / 100) +48);       //sajalised 

             LCD_andmed_4bit(((niiskustase % 100) /10 )+48);  //kymnelised 

             LCD_andmed_4bit(((niiskustase % 100) %10 )+48); //yhelised 

             UART_sona_saatmine("NIISKUSTASE "); 

             UART_NR_saatmine((abs(niiskustase) / 10) +48); 

             UART_NR_saatmine((abs(niiskustase) % 10) +48); 

            } 

            niiskustase_KT = niiskustase; 

            katkestus= mis_katkestus_toim();      

            if (katkestus == 0 | katkestus==7){              // lahutab 

              if (niiskustase>20){   //sest alla selle ei ole meie kliimas võimalik akna avamisega viia 

                niiskustase = niiskustase -1; 

              } 

            } 

            else if(katkestus == 1 | katkestus==8){   //liida 

              if (niiskustase<80){              //rohkem kui 80 pole vajadust 

                niiskustase = niiskustase +1; 

              } 

            } 

            else if(katkestus ==2 | (katkestus == 6)){ 

              LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);       

              UART_sona_saatmine("AUTOMAATNE NIISKUS "); 

              if (niiskustase != eeprom_read_byte(&EEPROM_niiskus)){ //salvestab niiskustaseme. 

                eeprom_write_byte(&EEPROM_niiskus,niiskustase); 

              } 

              loend=4;         //taimer 

              while(menuu==1 && manuaal_auto_error ==2){ 
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                if (loend>3){ 

                  LCD_k2sk_4bit(esimene_rida); 

                  kuva_niiskus(niiskus_tulemus(an_sis0,an_sis1),"HUM_IN   "); 

                  LCD_k2sk_4bit(teine_rida); 

                  kuva_niiskus(niiskus_tulemus(an_sis2,an_sis3),"HUM_OUT  "); 

                  loend=0;       //nullib taimeri loendi 

                } 

                if (niiskus_tulemus(an_sis0,an_sis1) > niiskustase){ //kui niiskus toas > niiskustase-

mest 

                  if (niiskus_tulemus(an_sis0,an_sis1) > (niiskustase +2)){//niiskus toas >lävi+ 

2kraadi 

                    if (niiskus_tulemus(an_sis2,an_sis3) < (niiskus_tulemus(an_sis0,an_sis1) -2) ){

                      //kas out < kui in-2 

                      manuaal_auto_error = akna_avamine(2);    //avab akna 

                    } 

                    else if (niiskus_tulemus(an_sis2,an_sis3) > (niiskus_tulemus(an_sis0,an_sis1) -

1 )){ 

                      manuaal_auto_error = akna_sulgemine(2);  //sulgemine 

                    } 

                  } 

                } 

                else if(niiskus_tulemus(an_sis0,an_sis1) <= temptase){ 

                  if(niiskus_tulemus(an_sis0,an_sis1) < (niiskustase-2)){  //kontroll 

                    manuaal_auto_error = akna_sulgemine(2);         //sulgemine 

                  } 

                } 

                katkestus= mis_katkestus_toim(); 

                if (katkestus==2){               //temp kuvama 

                  LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);    //puhastame lcd 

                  loend=4; 

                  while (menuu ==1){            //seni kuni on temp režiimis 

                    if (loend >3){ 

                      LCD_k2sk_4bit(esimene_rida); 

                      kuva_temp(temp_tulemus(an_sis1),"TEMP_IN   "); 

                      LCD_k2sk_4bit(teine_rida); 

                      kuva_temp(temp_tulemus(an_sis3),"TEMP_OUT  "); 

                      loend = 0;               //nullib loenduri 

                    } 

                    katkestus= mis_katkestus_toim(); 

                    if (katkestus ==2){          //väljumise kontroll 

                      LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);  //puhastav LCD 

                      menuu=0;              //algusesse väljumist kontrollima 

                      break; 

                    }  

                  }  

                } 

                else if ((katkestus == 6)){   //UART MENU 

                  LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta);  //puhastame lcd 

                  menuu=0;           //algusesse väljumist kontrollima 

                  break; 

                } 

              } 

            } 

          } 

        } 

      } 

    } 

//ERROR 

  while(manuaal_auto_error == 3){ 
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    while(manuaal_auto_error == 3){ 

      LCD_k2sk_4bit(LCD_puhasta); 

      LCD_sona_edastamine("SENSOR_ERROR"); 

      UART_sona_saatmine("ERROR "); 

      while (manuaal_auto_error == 3){ 

        if((mis_katkestus_toim()==2)  | (mis_katkestus_toim() == 6)  ){ //kontrollib kas teise režiimi 

minna 

          manuaal_auto_error = 0;   //läheb manuaal režiimi 

          LCD_k2sk_4bit(0x01);    //puhastab LCD 

          break; 

        } 

      } 

    } 

  } 

 } 
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