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Antud töö eesmärk on koostada töötav  autovärava juhtsüsteem, mis on mõeldud 

kasutamiseks kodustes majapidamistes. Süsteem peab olema võimeline juhtima kuni kahte 

väravat. Mootorid, millega väravaid liigutatakse võivad olla nii vahelduvvooluga, kui ka 

alalisvooluga töötavad. Väravaid on võimalik juhtida juhtmeühendusega ning raadioside 

kaudu.  

 

Lõputöös valmistatakse neli trükkplaati. Kõige tähtsam nendest on juhtplaat, mis suhtleb 

teiste plaatidega ning saadab käsklusi edasi. Teiseks plaadiks on andurite plaat, kuhu 

ühendatakse kaks andurit.  Kolmandaks on mootorite juhtplaat, mis otseselt juhib 

mootorite tööd. Neljandaks plaadiks on kaugjuhtimispult, mis saadab infot, mida 

väravatega parasjagu teha. Juhtplaat suhtleb andurite ja mootorite juhtplaadiga RS-485 

standardi alusel ning puldiga raadioside abil, mida kontrollib raadio moodul.  

 

Valminud juhtsüsteemi kasutab autor oma kodus. Kuna hetkel on olemas töötav väravate 

juhtsüsteem ning on mootorid väravatega ühendatud, siis autor ühendab mootorid oma 

süsteemiga ning juhtimine käib läbi selle. Uue süsteemi peaeesmärgiks on mugavus, kuna 

uuel süsteemil asub juhtplaat toas, ning sealt on võimalik väravaid juhtida ning kõiki 

parameetreid muuta. 

Märksõnad: elektroonika, automaatika, raadioside, programmeerimine 
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The given work aims to develop a working car gate control system, which is designed for 

use in domestic households. The system has to be capable of controlling up to two gates. 

The engines  with what the gates are being moved could either be of alternating current or 

of direct current. Gates can be controlled with wired connection or by radio. 

 

In this thesis four panels will be made. The most important of these is the control panel, 

which interacts with the other panels and passes on commands. The second panel is the 

sensor panel on which two sensors are attached. The third one is the control panel of the 

engines, this directly runs the engines. The fourth one is the remote control that sends out 

the information what should be done with the gates. The control panel communicates with 

the sensors and with the engine control panel based on RS-485 standard and by the 

remote's radio communication which is controlled by the module of radio communication. 

 

Completed control system will be used in the author's own home. Since the existing fully 

operating gate control system and the engines are right now connected, then the author will 

connect the engines to his system and the controlling will work through that. The new 

system's main purpose is comfort, since the new system's control panel is located indoors it 

is possible to run the gates and change the parameters from inside the building. 

Keywords: electronics,  automatics, wireless, programming 
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LÜHENDID JA TÄHISED 

 

A – amper, voolu ühik 

V – volt, pinge ühik 

Ω - oom, takistuse sümbol 

GSM – globaalne mobiilsidesüsteem (ingl Global System for Mobile Communication) 

LCD – vedelikkristallekraan (Liquid Crystal Display) 

SMD – pinnale kinnituv component (ingl Surface-Mount Device) 

SMT – pinnamontaaži tehnoloogia (ingl Surface-Mount Technology) 

UART - universaalne asünkroonne vastuvõtja/saatja (ingl Universal asynchronous 

receiver/transmitter) 

SPI – jadaühendusega andmevahetusstandard välisseadmetega suhtluseks (ingl Serial 

Peripheral Interface Bus) 

LED – valgusdiood (ingl light-emitting diode) 

GND – maa, null, miinus (ingl ground) 

ADC – analoog-digitaal muundur (ingl Analog to Digital Converter) 

USB – universaalne jadaliides (ingl Universal Serial Bus) 

VAC – vahelduvpinge 

VDC - alalispinge 
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SISSEJUHATUS 

 

Lõputöö teema valik on eelkõige seotud autori enda huvist automaatika juhtsüsteemide 

vastu. Kuna autoril on kodus olemas töötav autovärava juhtsüsteem, siis on lihtne oma 

süsteemi reaalsetes tingimustes tööle panna. Mootorid tuleb ühendada uue süsteemi külge, 

ning paigaldada andurid vajalikesse kohtadesse.  

 

Lõputöö eesmärk on koostada töötav autovärava juhtsüsteem, mis on mõeldud 

kasutamiseks kodustes majapidamistes.  Süsteem peab olema võimeline juhtima kuni kahte 

väravat. Mootorid, millega väravaid liigutatakse võivad olla nii vahelduvvoolu kui ka 

alalisvoolu pealt. Väravaid on võimalik juhtida juhtmeühendusega ning raadioside abil.   

Eesmärgi saavutamiseks valmistatakse neli trükkplaati. Kõige tähtsam nendest on 

juhtplaat, mis suhtleb teiste plaatidega ning saadab käsklusi edasi. Teiseks plaadiks on 

andurite plaat, kuhu ühendatakse kaks andurit.  Kolmandaks on mootorite juhtplaat, mis 

otseselt juhib mootorite tööd. Neljandaks plaadiks on kaugjuhtimispult, mis saadab infot, 

mida väravatega parasjagu teha. Juhtplaat suhtleb andurite ja mootorite juhtplaadiga RS-

485 standardi alusel ning puldiga raadioside abil, mida kontrollib raadio moodul.  

Juhtsüsteem ise asub toas, välja lähevad ainult juhtmed ja andurid.  

 

Kõigepealt kirjeldatakse  automaatika süsteeme üldiselt, seejärel antakse lühiülevaade 

kogu tööst. Järgnevalt kirjeldatakse iga trükkplaati eraldi: mida antud plaadiga tehakse ehk 

milleks on konkreetne trükkplaat vajalik ning milline oli tema valmimisprotsess. Antakse 

ülevaade plaatide omavahelisest suhtlusest ehk selgitatakse kahte suhtlusmeetodit ja nende 

kasutust. Viimaseks tutvustatakse tarkvarasid, mida kasutatakse  skeemide koostamisel ja 

disainimisel ning programmeerimisel. Tuuakse välja ka mõned tähtsamad osad 

programmikoodist. 

 

Töö valmimise käigus kasutatakse erinevaid tarkvara keskkondi. Kõikide plaatide skeemid 

ja disain tehakse Easy Applicable Graphical Layout Editor (EAGLE) versioonis 7.4.0. 

Elektroonika skeemide põhiosad ja trükkplaatide korpus valmistatakse Solidworks 
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keskkonnas versiooniga SP 4.0. Trükkplaadid programmeeritakse Atmel Studio keskkonnas 

(version 6.2).  
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1. AUTOMAATIKA SÜSTEEMIDEST 

 

Automaatika tegeleb automaatseadmete ja automatiseeritavate protsesside kontrollimise ja 

juhtimise meetodite ning vahenditega.  Automaatikasüsteemide töö rajaneb süsteemi 

kuuluvate seadmete ja süsteemiosade seisundit kirjeldaval informatsioonil. Infot 

edastatakse erinevate signaalide abil.  Näiteks elektrilised, pneumaatilised, hüdraulilised, 

optilised ja muud signaalid [1]. Automaatika süsteemide peamisteks osadeks on andurid, 

mis saadavad erinevaid signaale. Mingi signaali saabumisel andurist, peab mingi süsteem 

midagi tegema.  Ehk siis kõige tähtsam automaatika süsteemide juures on tagasiside. 

 

Peamised automaatika eelised: [1] 

 Suurem tootlikkus või produktiivsus 

 Parem kvaliteet 

 Parem protsesside või loodud toodete töökindlus 

 Vähenenud inimese otsene tööjõukulu 

 Suurem kasum 

 

Peamised automaatika puudused: [1] 

 Julgeolekuoht – automatiseeritud süsteem on piiratud intelligentsus tasemega ning 

seetõttu kergemini haavatav välistele mõjutajatele 

 Liigsed arenduskulud – uuringute ja arendustegevuste kulud protsesside 

automatiseerimiseks võivad ületada kulud, mida hiljem säästa üritatakse 

 Kõrge esialgne maksumus – uue toote jaoks automaatika loomine nõuab suurt 

esialgset investeeringut ja aega 

 

Ka väravate juhtsüsteem on automaatika süsteem, mille põhiülesandeks on väravaid avada 

ja sulgeda. Avanemis- ja sulgemismeetodeid on erinevaid, mis sõltub ka kohast, kus seda 

kasutatakse. Kohtades, kus käib palju inimesi, avanevad väravad tavaliselt kas kaardi 

saamisel – kaubanduskeskused või kui andur on tuvastanud auto. Andureid, mida 
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kasutatakse auto tuvastamisel on väga palju. Näiteks fotoandurid, mis tavaolekus näevad 

üksteist, aga kui auto vahele läheb, siis saab kontroller signaali ning toimib vastavalt edasi. 

Lisaks ka induktsiooni muutust tuvastavad andurid – kui auto on juhtme kohal, siis 

induktiivsus muutub, tänu millele muutub ka sagedus. Kui sagedus on muutunud piisaval 

määral, siis kontroller saadab signaali mootoritele. Kodumajapidamistes avanevad väravad 

tavaliselt kaugjuhitavast puldist. On olemas ka helistamise võimalus – juhtsüsteemil on 

peal GSM, kui mingile kindlale numbrile helistada, siis kontroller saab signaali. On veel 

palju erinevaid võimalusi.  
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2. ÜLDINE TÖÖKIRJELDUS 

 

Autori huvi automaatikasüsteemide ja elektroonika vastu ajendas antud tööd valima. Kuna 

autoril on kodus olemas töötav väravate juhtsüsteem, siis on süsteemi lihtne reaalsetes 

tingimustes katsetada.  Kõigepealt tuli välja mõelda, mida antud süsteem tegema peab, mis 

on selles erilisemat kui praeguses süsteemis.  

 

Hetkel kodus kasutatavas süsteemis, kui on vaja mingeid parameetreid muuta, näiteks 

väravate lahtioleku aega, siis on vaja välja otsida manuaal, tükk aega õpetust lugeda ning 

siis puldi abil nuppudega süsteem ümber programmeerida. Lisaks käib tihti hoovist läbi 

inimesi, kellel pole kaugjuhtimispulti. Siis alatihti lastakse signaali, et keegi väravad toast 

avaks - see on ebameeldiv, kuna kõik samal tänaval elevad inimesed kuulevad seda ning 

ilmselgelt see võib neid häirida. Nende probleemide parandamiseks mõeldi välja süsteem, 

mida on lihtne ümber programmeerida ning millelt saab lihtsasti tagasisidet. Uuel 

süsteemil ei asu juhtsüsteem mitte väljas, vaid toas. Väljas on ainult andurid ja juhtmed. 

Toas asuval juhtsüsteemil on LCD, millel kuvatakse värava lahti oleku aega, ehk kui värav 

on avatud, siis mitme sekundi pärast ta uuesti sulgub. Lisaks kuvatakse ka, kas värav on 

lukus või mitte. Siinkohal lukus ei tähenda seda, et ta on mehaaniliselt lukus, vaid värava 

avamine keelatakse tarkvaraliselt. Lisaks LCD-le on ka viis nuppu, mille abil on võimalik 

väravat juhtida ning parameetreid muuta. Siinkohal iga oleku muutus kuvatakse LCD-l või 

indikaator LED-il. Lisaks on ka üks fotoandur, mis asub väravate taga. Andur on vajalik 

auto tuvastamiseks ehk kui keegi on autoga värava taga, siis juhtsüsteemi peal olev 

summer teeb häält. See tähendab seda, et auto olemasolust väravate taga kuulevad ainult 

inimesed, kellele see teave vajalik on, mitte terve tänav.  

 

Kogu süsteemi toimimiseks otsustas autor valmistada neli erinevat trükkplaati: juhtplaat, 

andurite plaat, mootorite juhtplaat,  kaugjuhtimispult. Juhtplaat juhib kahe alamplaadi tööd 

ning suhtleb ka kaugjuhtimispuldiga. Andurite plaadile kinnitub kaks andurit, mootorite 
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juhtplaat juhib otseselt mootorite tööd ning kaugjuhtimispuldist avatakse ja suletakse 

väravaid. Ühe elektroonikaseadme valmistamiseks on vaja läbida palju erinevaid protsesse. 

Autori omast kogemusest nendeks protsessideks on: 

1. Mõelda välja, mida täpselt vaja on. 

2. Elektroonika skeemi tegemine, sealhulgas välja mõelda milliseid komponente vaja 

on. Üks raskemaid osasid, sest siin eksides on kogu süsteem katkine. Pead teadma 

iga komponendi lubatud voolusid, pingeid, parameetrite muutust sõltuvalt 

välisteguritest jne. 

3. Trükklaadi disain, siin tuleb arvestada komponentide asukohaga ja plaatide 

suurusega. Plaadi disain peaks olema võimalikult loogiline. Üks rusikareegel 

disainimisel: kui näeb ilus välja, siis ka töötab ilusti. 

4. Vastavalt disainile trükkplaadi söövitamine või freesimine või mingi muu viis 

plaadi valmis tegemiseks. 

5. Komponentide jootmine plaadile, sealhulgas pidevalt ühenduste kontrollimine. 

6. Veelkord kontrollida ühendusi, et kuskil lühiseid ei oleks. 

7. Kontrolleri programmeerimine, see on etapp, kus tehakse seda, mida taheti alguses, 

et antud trükkplaat tegema hakkaks. 

8. Pidev testimine, sealjuures ka erinevates tingimustes. 

  

Eelnev kirjeldus on mõeldud ühe elektroonikaseadme valmistamiseks. Kogu süsteemi 

valmistamiseks peab kohe arvestama järgnevaga: peab teadma, kuidas plaadid omavahel 

suhtlema hakkavad, kuidas neid omavahel ühendada jne.  

 

Antud töös otsustati kasutada kahte erinevat ühendusviisi. Juhtplaat suhtleb kahe 

alamplaadiga: andurite plaat ja mootorite juhtplaat, RS-485 standardi alusel. Selle 

toimimiseks on iga plaadi peal elektroonika kivi MAX-485. See on pooldupleks ühendus, 

mis tähendab, et andmed liiguvad korraga ainult ühes suunas [2].  Teiseks ühendusviisiks 

on raadioside.  Kaugjuhtimispult ja juhtplaat suhtlevad omavahel raadioside abil, siinkohal 

on kasutatud abimoodulit nimega nrf24l01+.  
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Peaaegu kõik komponendid on SMD (Surface-Mount Device) pakendis, mis tähendab, et 

komponendid kinnituvad pinnale. Sellist tehnoloogiat nimetatakse SMT(Surface-Mount 

Technology) ehk pindmontaaži tehnoloogia. 

 

Korpused, mille sisse trükkplaadid paigutatakse on lisas A. Kõik autori arvates vajalikud 

elektriskeemid on lisas B. Kõikide trükkplaatide programmikoodid on vastavalt lisades C, 

D, E, F. 

 

  



14 

  

 

 

 

 

3. TRÜKKPLAATIDE KIRJELDUS 

 

3.1 Juhtplaat 

 

Kõige esimesena tuli välja mõelda juhtplaat ning seejärel või paralleelselt teised plaadid.  

Juhtplaadi toitepingeks on +12V, mis muundatakse kontrollerile ja teistele komponentidele 

sobivaks viieks voldiks. Selleks kasutatakse SPX1117 tüüpi kive, täpsem nimetus 5V 

regulaatorile SPX1117M3-L-5-0. SPX1117 tüüpi kivide väljundvool on 800mA, mis on 

antud juhul täiesti piisav [3].  Kivi on pakendatud SOT-223 standardile vastavalt, mis on 

üks SMD pakenditest [4]. Lisaks 5V regulaatorile on plaadil ka 3,3V regulaator, mis on 

samuti SPX1117 tüüpi ning SOT-223 pakendis. 3,3V on vaja raadio mooduli jaoks, sest 

tema toitepinge on 3,3V, kuigi moodulil oleva kontrolleri sisendid suudavad töötada ka 5V 

pealt. Juhtplaadi peatoite ja pingeregulaatorite skeem lisas B. 

 

Kuna oli teada, et tegemist on juhtplaadiga, oli kohe vaja välja mõelda moodus, kuidas 

suhelda alamplaatidega. Sai otsustatud RS-485 standardi kasuks. See on pooldupleks 

ühendus ning suhteliselt müra vaba [2]. Müra vaba tähendab, et kui näiteks mootorite 

juhtplaat oleks mootorite lähedal, siis mootorid tekitavad müra. Kui aga samal ajal 

tahetakse mingit infot saata, siis kohale ei pruugi jõuda õige info. Et selline ühendus 

toimiks, on igal plaadil MAX-485 seade. See tähendab, et erinevatel plaatidel olevad 

seadmed suhtlevad omavahel. Kontroller aga juhib jällegi seadme tööd, seega 

põhimõtteliselt suhtlevad erinevatel plaatidel olevad kontrollerid omavahel. Kontrollerid 

ise aga suhtlevad seadmega UART-i kaudu. Andmeliine on kaks, aga plaadid omavahel on 

ühendatud nelja juhtmega – lisaks andmeliinidele saavad alamplaadid ka toitepinge +12V 

juhtplaadilt. Ehk siis GND ja +12V juhtmed.  MAX-485 ühendusskeem lisas B.  

 

Juhtplaat peab suhtlema ka kaugjuhitava puldiga, selleks on mõlemal plaadil nrf24l01+ 

moodulid. Moodulid suhtlevad omavahel raadioside abil sagedusel 2,4Ghz - 2,525Ghz, mis 

tähendab, et tal on 126 erinevat kanalit. Kontrolleritega suhtlevad moodulid SPI kaudu [5]. 

Raadiomooduli ühendusskeem lisas B.  



15 

  

 

 

  

Lisaks omavahelisele suhtlusele on juhtplaadil veel palju erinevaid funktsioone. Plaadi 

peal on 1602 LCD moodul, mis tähendab et LCD-le mahub korraga ühte ritta  16 sümbolit 

ning kokku on 2 rida. LCD-l kuvatakse värava lahti oleku aega ja olekut, kas väravad on 

lukus või mitte. Värava lahtioleku aja all mõeldakse, et kui väravad avatakse, siis mitme 

sekundi pärast nad uuesti sulguvad. LCD juurde kuulub väga vajalik trimmer takisti ehk 

takisti, mille väärtust on võimalik muuta. Konkreetne trimmer takisti on 20kΩ. Selle abil 

on võimalik muuta kontrastsust, ilma selleta ei näeks ekraanilt ilmselt midagi. 

Kontrolleriga suhtleb LCD 4-bit režiimis, mis tähendab, et kasutatakse nelja jalga ning 

saadetakse infot nelja biti kaupa. Lisaks neljale jalale kasutatakse veel ENABLE ja RS 

jalgu. Kogu LCD ühendusskeem lisas B. 

 

Plaadil on 7 SMD nupu, millest kaks on programmeerimise lihtsustamiseks, ühendatuna 

kontrolleri sisenditesse RESET ja HWB.  Kahte nuppu kasutatakse värava lahtioleku aja 

muutmiseks, vastavalt sekundite vähendamiseks ja suurendamiseks. Ühest nupust on 

võimalik väravat avada ja sulgeda – sama funktsioon, mis puldilgi. Järgmisest nupust on 

võimalik väravad lukku panna, mille kohta infot kuvatakse ka LCD-l. Ning viimasel nupul 

on kaks funktsiooni, esiteks saab sellest summerit välja lülitada, juhul kui ei taha, et see 

häält teeks, kui auto on värava taga. Teiseks saab sellest väravaid seisata suvalisel ajal – 

sama funktsioon ka puldi teisel nupul. Kõik nupud on ühendatud koos Pull-up takistiga, 

mille väärtusteks on 10kΩ. Pull-up takisti tähendab, et kontrolleri jalale tuleb koguaeg 5V 

pinget, kui aga nuppu vajutada, siis 0V. Ehk siis nupu vajutusel ühendub nupp GND-ga, 

ning sellisel juhul kogu 5V langeb takistile, ilma takistita tekiks lühis. Nuppude 

ühendusskeem lisas B.  

 

Lisaks LCD-le on ka kolm indikaator LED-i. Üks LED põleb, kui väravad on avatud, 

LED-i värvuseks roheline. Kui väravad suletud, siis roheline LED kustub ja süttib punane 

LED. Kolmas oranž LED näitab, kas summer on sees või väljas. Kuna LED-d tahavad 

kindlat voolu, siis nende ette on ühendatud takistid. Lisaks on LED-l ka kindel pingelang, 

kusjuures see sõltub ka LED-I värvusest. Näiteks rohelisele LED-le langeb 3,2V pinget. 

Kuidas siis arvutada takisti väärtust. Tüüpiliselt LED-id tahavad voolu 20mA. Kuna 

skeemi pinge on 5V, siis takisti peale jääks: 
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ning voolu on vaja 20mA, siis Ohmi seadusest tulenevalt: 

      

Seega: 

       

                 

 

Seega 90Ω takisti oleks täiesti sobilik, kuna aga LED põleb siis väga eredalt ja pimestab, 

on autor valinud takistiks 150Ω. 

 

Juhtplaadi peal on ka summer, mis töötab 30mA pealt. Kuna kontroller nii palju välja ei 

anna, siis kasutatakse biopolaartransistorit BC817. Biopolaartransistorid on vooluga 

juhitavad. See tähendab, et nende lülitamiseks on vaja voolu. Biopolaartransistoril on kolm 

jalga - baas, emitter ja kollektor. Baasist tuleb sisse lülitusvool, kollektoris on tarbija ning 

emitteris on takisti.  Lülituse vool võib olla väga väike ning transistor võimendab seda. 

Võimendustegur sõltub vastavalt transistorile, BC817-l võib see olla 100 – 600 [6]. See 

sõltub paljudest tingimustest, näiteks pingest, temperatuurist,  baasivoolust jne. Selleks, et 

saada konstantset voolu, pannakse emitterisse takisti. Kuna baas-emitteris on diood, siis on 

seal pingelang umbes 0,7V [7]. Prtosessori väljund on 5V, seega takistile jõuab umbes 

4,3V. Summeri vooluks on 30mA, seega Ohmi seadusest tulenevalt on võimalik välja 

arvutada takisti väärtus, et vool oleks konstantne.  

       

                     

 

Kuna pingelang 0,7V pole päris täpne, ning nii täpselt takistit pole, siis kasutatakse 150Ω 

takistit. Nüüd, kui võimendustegur peaks muutuma, siis hakkab muutuma ka pingelang 

takistil, seega ka pingelang baas-emitteril. See tähendab, et baasi oleks pinget juurde vaja, 

aga sinna tuleb alati konstantne pinge, seega vähendatakse voolu. See tähendab, et kui 

võimendustegur muutub, siis vastavalt sellele muutub ka baasivool, seega kollektorivool 

on koguaeg sama. Joonisel 1 on näha summeri ühendus EAGLE keskkonnas. Summer on 

selleks, et kui keegi on väravate taga, siis see teeb häält. Adurite plaadile on ühendatud üks 

andur, mis objekti tuvastades annab signaali kontrollerile, mis saadab signaali edasi 



17 

  

 

 

juhtplaadi kontrollerile. Juhtplaadi kontroller teab, et selle signaali saabudes peab saatma 

signaali transistorile, mille tulemusena transistor avaneb ning summer hakkab tööle. 

Nupust on võimalik ka välja lülitada. 

 

Joonis 1. Summeri ühendus koos transistori ja takistiga EAGLE keskkonnas 

 

Joonisel on näha summer sisendit, see on ühendatud otse kontrolleri külge 

 

Kõige tähtsamaks komponendiks plaadil on kontroller. Juhtplaadil on selleks AVR 

perekonnast pärsi Atmega32-U4 protsessor. Protsessoril on piisavalt sisendeid/väljundeid, 

et kõik välised seadmed sellele ühendada. Nimelt on kontrolleril 44 sisend/väljund jalga, 

millest 25 on vabalt kasutatavad. Kontroller on 8-bitine, sisse on ehitatud USB, seega 

lihtne arvutiga ühendada ja programmeerida. 25-st jalast 12 on võimalik kasutada analoog 

sisenditena, see tähendab, et nende jalgade sisendid lähevad ADC-sse ehk analoog sisendid 

muundatakse digitaalseks. ADC on 10-bitine, mis tähendab, et ta reslutsioon on 2
10 

ehk 

1024 [8].  Mida rohkema bitine ADC on, seda täpsem ta on. Kui kontroller töötab 5V pealt, 

siis, kui ADC sisend on 5V, siis digitaalselt on see väärtus 1024. ADC väärtust arvutatakse 

lihtsa valemiga: [8] 

    (         )        

Seega, kui ADC sisend on näiteks 2V, siis: 
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    (       )         

 

Kontroller juhib kõiki väljundseadmeid ning reguleerib nende tööd. Kontrolleri 

normaalseks tööks on vaja ka talle erinevaid komponente, näiteks kondensaatoreid mürade 

vähendamiseks. Kontrolleri täielik ühendusskeem lisas B. 

 

Kui skeemid valmis, siis EAGLE tarkvaras on võimalik skeemide keskkonnast ümber 

lülituda disainimis keskkonda. Juhtpladi mõõtmeteks on: 100mm * 56mm. EAGLE 

keskkonnas valmis disainitud plaat joonisel 3 ning valmis söövitatud plaat joonisel 4.  

Plaat söövitati valmis Hiina ettevõttes nimega Elecrow [9]. 

 

 

Joonis 3. Disainitud juhtplaat EAGLE keskkonnas 
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Joonis 4. Valmis söövitatud ning lakitud juhtplaat pealtvaates 

 

Joonisel 3 on punased rajad peal pool plaati, ning sinised plaadi taga küljel. Kõik 

komponendid, mida juhtplaadil kasutatakse, nende kogused ning hind kokku on välja 

toodud tabelis 1. Lisaks ka plaadi enda maksumus.  

 

Tabel 1. Juhtplaadi komponendid 

 Kogus Hind 

1. Mikrokontrolleri juurde  3.6€ 

Mikrokontroller – Atmega32-U4 - juhib antud plaadi tööd. 1  

Kristallostsillaator - TXC  7A-16MHz. sünkroniseerib eri komponentide 

tööd. 

1  

18pF kondensaatorid – vajalikud ostsillaatori tööks 2  

10uF kondensaator – vajalik enne protsessori toidet mürade vältimiseks 1  

100nF kondensaatorid – erinevate mürade vältimiseks protsessorile 6  

1uF kondensator – UCAP väljundisse, stabiliseerib suhtlust USBga 1  

22Ω takistid – USB andmeliinide ja kontrolleri vahele 2  

MiniUSB – ühendus kontrolleriga programmeerimiseks 1  

2. Suhtlus alamplaatidega ja toide  0.35€ 

Kahene klemmliist – +12V toide sisse 1  

MAX-485 – suhtluseks alamplaatidega 1  



20 

  

 

 

Neljane klemmliist – ühendus alamplaatidega ja toide edasi 1  

100nF kondensaator – mürade vältimiseks 2  

3. Pingeregulaatorid  0.5€ 

Pingeregulaator - SPX1117M3-L-5-0 – Muundab pinge 5 voldiks 1  

Pingeregulaator - SPX1117M3-L-3-3 – Muundab pinge 3,3 voldiks 1  

10uF kondensaatorid – stabiliseerivad pinget 4  

4. LED-id  0.2€ 

0603 LED-id - toite LED-i ja kolm indikaator LED-i 4  

220Ω  ja 150Ω takistid – tekitavad LED-idele vajalikud voolud 1  

5. Nupud  1.4€ 

7 SMD nuppu, kaks programmeerimiseks,  teised parameetrite muutmiseks 7  

10kΩ takistid – pull-up takistid nuppudele 7  

6. LCD 1 2.2€ 

LCD – andmete kuvamiseks 1  

Trimmer takisit – LCD kontrastsuse muutmiseks 1  

100nF kondensaator – mürade vältimiseks 1  

150Ω – tausta valguse sisendi ees ehk LED-ide voolu vähendamiseks 1  

7. Summer  0.2€ 

Summer – teeb häält, kui andur tuvastab objekti 1  

Transistor – summeri voolu võimendamiseks 1  

150Ω – konstantse voolu saamiseks summerile 1  

8. Raadioside  1.8€ 

nrf24l01+ moodul - kaugjuhtimispuldiga suhtluseks raadioside abil 1  

100nF kondensaator – mürade vältimiseks 1  

9. Plaadi tegemise ja transpordi maksumus 5 15€ 

Kõik kokku  25.25€ 

 

Elecrow-st tellides on minimaalne plaatide kogus 5 tükki, seega ka tabelis koguseks 5.  

Plaatide tarneaeg on umbes üks kuu. Kui plaadid ja komponendid käes siis tuleb teha 

jootmistööd. Jootmisel pidevalt kontrollida ühendusi ja lühiseid.  Kuna enamus 

komponendid on SMD pakendis, siis neile soovitatav jootmistemperatuur on 340 kraadi 

celsiust.  Joonisel 5 on valmis joodetud plaat, koos kirjeldustega.  
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Joonis 5. Valmis juhtplaat, koos kirjeldusega 

 

 

3.2 Andurite plaat 

 

Andurite plaadi toitepingeks on samuti +12V, mis tuleb otse juhtplaadilt.  Andruite plaadil 

ka reaalselt kasutatakse seda pinget, nimelt väravate vahel autot tuvastavad fotoandurid 

töötavad +12V pealt. Muu skeemi ja teise fotoanduri jaoks muundatakse pinge jällegi 

viieks voldiks. Pingemuunduriks kasutatakse jällegi SPX1117 tüüpi pingeregulaatorit 

SPX1117M3-L-5-0. Andurite plaat saadab  juhtplaadile pidevalt infot andurite oleku kohta. 

Selle jaoks on MAX-485 seade, mis tagab RS-485 standardile vastava töö. 

 

Esimene andur, mis plaadile ühendatud on AB0-10F (joonis 6) fotoandur. Fotoandurid 

töötavad saatja ja vastuvõtja põhimõttel. Saatjaks on infrapuna LED, mis pidevalt saadab 

signaale, vastuvõtjaks on fototransistor, mis töötab nagu biopolaar transistor. Baasivooluks 

siinkohal ongi infrapuna LED-i signaal. Saatjale on ühendatud ainult toitepinge +12V, et 

infrapuna LED saaks signaale saata, vastuvõtjale on ühendatud +12V toide ja kaks signaali 

juhet [10]. Vastuvõtja töötab põhimõttel, kui saatjast enam signaali ei tule, järelikult on 

objekt tuvastatud ning vastuvõtjal relee lülitub. On võimalik valida NO ja NC režiim ehk 
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kas relee on normaalselt avatud või normaalselt suletud. Üks väljund juhe läheb andurite 

plaadi GND-i ning teine juhe kontrollerisse. Kusjuures kontrolleri juurde ühendatakse ka 

10kΩ takisti. Takisti üks ots läheb kontrolleri külge ja andurisse ning teine 5V peale. Seega 

nüüd töötab see andur nagu nupp, olenevalt, kas andur on NO või NC režiimis, siis algul 

on kontrolleri jalal 0V või 5V ning peale relee lülitamist vastupidi. Antud fotoandur töötab 

umbe 10m kauguselt [10].  

 

Joonis 6. AB0-10F fotoandurid 

 

Neid andureid kasutatakse selleks, et tuvastada objekti väravate vahel. Kui andurid on 

tuvastanud objekti, siis mootorid seiskuvad kohe ja sekundi pärast hakkavad avanema. 

Sulguvad alles siis, kui objekti enam pole ehk vastuvõtja saab saatjast uuesti signaale. 

 

Teine andur on E18-D80NK (joonis 8), mis töötab peaaegu samal põhimõttel, ainult et 

saatja ja vastuvõtja on ühes korpuses. Anduril on kolm juhet – GND, 5V toide ja signaali 



23 

  

 

 

juhe. Signaali juhe on ühendatud jällegi kontrollerisse ja läbi takisti 5V peale ning anduris  

endas läheb see koos anduri GND-ga andurite plaadi GNDi, kui objekt on tuvastatud. 

Saatja saadab koguaeg signaale, mis ei jõua vastuvõtjasse, kui keegi tuleb andurile ette, siis 

need peegelduvad tagasi. Nii on võimalik teada saada, kas keegi on värava taga või mitte..  

Anduri tööulatus on kuni 80cm, mis on täiesti piisav [11]. E18-D80NK fotoanduri ja AB0-

10F fotoanduri ühendusskeem lisas B. 

 

Joonis 7. E18-D80NK fotoandur 

 

Plaadil on ka üks indikaator LED, mis süttib, kui kumbki anduritest on objekti tuvastanud 

ning ka toite LED. On ka RESET nupp, programeerimise ja testimise lihtsustamiseks.  

 

Andurite plaadi kontrolleriks on AVR perekonnast pärit Atmega8-A protsessor. 

Protsessoril on piisavalt sisendeid/väljundeid, et kõik välised seadmed sellele ühendada. 
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Pole vaja nii palju kui juhtplaadile. Nimelt on kontrolleril 32 sisend/väljund jalga, millest 

23 on vabalt kasutatavad. Kontroller on 8-bitine, pole sisse ehitatud USB-d. ADC, nagu 

Atmega32-U4-l on samuti 10-bitine [12]. Andurite plaadi kontrolleri ühendusskeem lisas 

B. 

 

Kõik komponendid valitud ning skeem valmis, tuli jällegi plaati disainima hakata. 

Andurite plaadi mõõtmed: 52,5mm * 34,5mm. EAGLE keskkonnas valmis disainitud plaat 

joonisel 10 ning  valmis söövitatud plaat joonisel 11. Plaat söövitati valmis USA ettevõttes 

nimega Oshpark [13]. 

 

 

Joonis 10. EAGLE keskkonnas disainitud andurite plaat 
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Joonis 11. Valmis söövitatud ja lakitud andurite plaat pealtvaates 

 

Kõik komponendid, mida andurite plaadil kasutatakse, nende kogused ning hind kokku on 

välja toodud tabelis 2. Lisaks ka plaadi enda maksumus. 

 

Tabel 2. Andurite plaadi komponendid 

1. Mikrokontrolleri juurde Kogus Hind 

Mikrokontroller – Atmega-8A - juhib antud plaadi tööd. 1 1€ 

Kristallostsillaator - TXC 7A-16MHz. Sünkroniseerib eri komponentide 

tööd. 

1  

18pF kondensaatorid – vajalikud ostsillaatori tööks 2  

10uF kondensaator – vajalik enne protsessori toidet mürade vältimiseks 1  

100nF kondensaatorid – erinevate mürade vältimiseks protsessorile 3  

2. Suhtlus juhtplaadiga ja toide  0.3€ 

MAX-485 – organiseerib suhtlust juhtplaadiga 1  

Neljane klemmliist – ühendus juhtplaadiga ja toide 1  

100nF kondensaator – mürade vältimiseks 1  

3. Pingeregulaator  0.25€ 

Pingeregulaator - SPX1117M3-L-5-0 – Muundab pinge 5V peale 1  

10uF kondensaatorid – stabiliseerivad pinget 2  

4. LED-id  0.1€ 
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0603 LED-id - toite LED ja kontroll LED 2  

220Ω takistid – tekitavad LEDidele vajalikud voolud 2  

5. Nupp  0.2€ 

SMD nupp – RESET nupp 1  

10kΩ takisti – pull-up takisti nupule 1  

6. Andurid  13.7€ 

ABO-10F B0 – tuvastab objekti väravate vahel 1  

Neljane ja kahene klemmliist – anduri saatja ja vastuvõtja ühendus 1  

E18-D80NK – tuvastab auto värava taga 1  

Kolmene klemmliist – anduri ühendus 1  

7. Plaadi tegemise ja transpordi maksumus 3 14€ 

Kõik kokku  31.35€ 

 

OSH Park-st  tellides on minimaalne plaatide kogus 3 tükki, seega ka tabelis koguseks 3.  

Plaatide tarneaeg on umbes üks kuu. Kui plaadid ja komponendid käes siis tuleb teha 

jootmistööd. Jootmisel pidevalt kontrollida ühendusi ja lühiseid.  Kuna enamus 

komponendid on SMD pakendis, siis neile soovitatav jootmistemperatuur on 340 kraadi 

celsiust.  Joonisel 12 on valmis joodetud plaat, koos kirjeldustega.  

 

 

Joonis 12. Valmis andurite plaat koos kirjeldusega 

http://www.ebay.com/itm/191796255878?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/161811276267?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
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3.3 Mootorite juhtplaat 

 

Mootorite juhtplaadi toitepinge on samuti +12V, mis tuleb otse juhtplaadilt.  SPX1117M3-

L-5-0 abil muundatakse see viieks voldiks. Mootorite juhtplaadi ja juhtplaadi vahel käib 

pidev suhtlus. Küll saadab juhtplaat signaali, et väravat avada, kui värav avatud, saadab 

mootorite juhtplaat signaali, et värav on nüüd avatud jne. Suhtluseks juhtplaadiga on seade 

MAX-485, mis reguleerib suhtlust vastavalt RS-485 standardile. 

 

Mootorite juhtimine käib läbi releede, mis on võimelised maksimaalselt lülitama 10A. 

Lülituse maksimaalseks pingeks võib olla 250VAC või 28VDC, ehk nende releedega on 

võimalik juhtida mootoreid, mille toitepingeks on kuni 250VAC või kuni 28VDC. 

Releedeks on SRD-5VDC SLC SONGLE releed [14]. Lülitatakse neid 5 voldiga. Ühe 

mootori jaoks on 2 releed, et oleks võimalik lülitada mõlemat pidi. Lülitusi kontrollitakse 

kontrolleri abil. Ohutuse mõttes ei lülitata releesid otse kontrollerit, vaid läbi transistoride. 

Nimelt kasutatakse N-Channel MOSFET 2N7002 transistore [15]. MOSFET transistore 

juhitakse pingega. N-Channel ehk N-kanaliga tähendab, et transistor on avatud, kui saab 

pinget peale, praegusel juhul 5V ning suletud, kui pinge on 0V. Ohutuse tagamiseks 

kasutatakse lisaks transistoridele veel dioode 1N4148 [16]. Dioodid on kontrolleri kaitseks, 

et mootorite lülituse ajal induktsioonist tekkiv vool läheks dioodile, mitte transistorile. 

Mootori lülituse põhimõtteskeem joonisel 13. Releede ühendusskeem lisas B.  

 

Et saada teada, kunas värav on jõudnud lahti või kinni ei kasutata lõpulüliteid, vaid 

mõõdetakse mootorite voolusid. Selleks kasutatakse ACS712 kive, mis on võimelised 

mõõtma kuni 5A voolu [17]. Mootorid saavad voolu läbi selle kivi. Kivi väljundiks on 

pinge, mis on ühendatud kontrolleri ADC sisendiga. Tavaolekus annavad kivid välja 2,5V. 

Pinge muutub vastavalt voolule – 185mV/A [17].  Ehk, kui mootori vool on üks amper, siis 

pinge on: 

                   

 

Kontrollerisse on see ühendatud ADC jala külge ehk, analoog – digitaalmuundurisse. 

Antud kontrolleril on 10 bitine ADC, mis tähendab, et selle resolutsioon on 2
10

 ehk 1024. 
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Seega on ta võimeline sisse lugema 1024 erinevat väärtust. Viie voldise sisendpinge korral 

oleks see 1024. 2,685V pinge juures oleks väärtus:  

(            )          . 

 

Kui mootorid jõuavad lahti või kinni, siis mootorite koormus suureneb ning vastavalt 

sellele suureneb ka voolutarve, mille kohta läbi ACS712 saab kontroller infot. Kui vool on 

vastavalt suur, siis kontroller lülitab mootorid välja. Voolumõõtmiskivide ACS712 

ühendusskeem lisas B. 

 

 

 

Joonis 13. Ohutu mootori lülituse skeem 

 

Kogu süsteemi juhib jällegi AVR perekonnast pärit Atmega8-A protsessor. Mootorite 

juhtplaadi kontrolleri ühendusskeem lisas B. Plaadil on ka RESET nupp 

programmeerimise ja testimise lihtsustamiseks. Lisaks toite ja indikaator LED. 

 

Kui skeemid valmis, siis jällegi disainima. Mootorite juhtpladi mõõtmeteks on: 90mm * 

55mm. EAGLE keskkonnas valmis disainitud plaat joonisel 14 ning valmis söövitatud plaat 

joonisel 15. Plaat söövitati valmis Hiina ettevõttes nimega Elecrow [9]. 
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Joonis 14. EAGLE keskkonnas disainitud mootorite juhtplaat 

 

 

Joonis 15. Söövitatud ja lakitud mootorite juhtplaat 
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Kõik komponendid, mida mootorite juhtplaadil kasutatakse, nende kogused ning hind 

kokku on välja toodud tabelis 3. Lisaks ka plaadi enda maksumus. 

 

Tabel 3. Mootorite juhtimise plaadi komponendid 

 Kogus Hind 

1. Mikrokontrolleri juurde  1€ 

Mikrokontroller – Atmega8-A - juhib antud plaadi tööd. 1  

Kristallostsillaator - TXC  7A-16MHz. Sünkroniseerib eri komponentide 

tööd. 

1  

18pF kondensaatorid – vajalikud ostsilaatori tööks 2  

10uF kondensaator – vajalik enne protsessori toidet mürade vältimiseks 1  

100nF kondensaatorid – erinevate mürade vältimiseks protsessorile 3  

2. Suhtlus juhtplaadiga ja toide  0.3€ 

MAX-485 – organiseerib suhtlust juhtplaadiga 1  

Neljane klemmliist – ühendus juhtplaadiga ja toide 1  

100nF kondensaator – mürade vältimiseks 1  

3. Pingeregulaator  0.25€ 

Pingeregulaator - SPX1117M3-L-5-0 – Muundab pinge 5V 

 

1  

10uF kondensaatorid – stabiliseerivad pinget 2  

4. LED-id  0.1€ 

0603 LED-id - toite LED ja kontroll LED 2  

220Ω takistid – tekitavad LED-dele vajalikud voolud 2  

5. Nupp  0.2€ 

SMD nupp – RESET nupp 1  

10kΩ takisti – Pull-up takisti nupule 1  

6. Mootorite juhtimine  1.8€ 

Releed - SRD-05VDC-SL-C – mootorite lülitamiseks, 10A, 230VAC 4  

Kahene klemmliist – mootorite ühendamiseks 2  

Kolmene klemmliist – mootorite toide 1  

Transistor – MOSFET 2N7002 – releede lülitamiseks kontrollerist 4  

Diood – 1N4148 – vajalik, et mootorite lülitusel induktiivsusest tekkinud 

vool ei jõuaks transistori ega kontrollerini 

4  

7. Voolude mõõtmine  3.1€ 
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Voolu mõõtmise kivi – ACS712 – mootorid töötavad läbi selle kivi, et mõõta 

voolu. Väravad seiskuvad voolu suurenemisel 

2  

100nF kondensator – mürade vältimiseks 2  

1nF kondensaator – kivile vajalik, filtreerib signaale 2  

8. Plaadi tegemise ja transpordi maksumus 5 15€ 

Kõik kokku  21.75€ 

 

Elecrow-st tellides jällegi plaatide minimaalne kogus 5, sellepärast ka tabelis koguseks 5. 

Plaatide tarneaeg on umbes üks kuu. Kui plaadid ja komponendid käes tuleb teha 

jootmistööd. Jootmisel pidevalt kontrollida ühendusi ja lühiseid.  Kuna enamus 

komponendid on SMD pakendis, siis neile soovitatav jootmistemperatuur on 340 kraadi 

celsiust.  Joonisel 16 on valmis joodetud plaat, koos kirjeldustega.  

 

Joonis 16. Valmis mootorite juhtplaat koos kirjeldusega 
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3.4 Kaugjuhtimisega puldi plaat 

 

Puldi toitepingeks on jällegi +12V, mis  seekord saadakse A23 patareist. Plaadil 

muundatakse see SPX1117M3-L-3-3 abil 3,3 voldi peale. Seekord mitte viie voldi peale, 

sest kaugjuhtimise mooduli nrf24l01+ toitepinge on 3,3V ning kontroller on ka võimeline 

töötama 3,3 voldiga. Suhtlus juhtplaadiga käibki läbi nrf24l01+. Juhtplaat ootab 

kontrollerilt kahte signaali, kas väravaid avada või sulgeda, vastavalt hetke olekule, või 

peatada.  

 

Plaadil on 2 nuppu, ühe nupuga avab väravad ning teise nupuga jätab väravad seisma, 

juhul kui tahetakse näiteks väravaid lahti jätta. On üks indikaator LED, mis näitab kas 

saadetud info jõudis juhtplaadile kohale või mitte. Jällegi kasutatakse AVR perekonnast 

pärit Atmega8-A kontrollerit. Kaugjuhtimispuldi kontrolleri ühendusskeem lisas B. 

 

Kõik komponendid valitud ning skeem valmis, tuleb jällegi plaati disainima hakata. 

Kaugjuhtimispuldi mõõtmed: 30mm * 50mm. EAGLE keskkonnas valmis disainitud plaat 

joonisel 17 ning  valmis söövitatud plaat joonisel 18. Plaat söövitati valmis USA ettevõttes 

nimega Oshpark [13]. 
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Joonis 17. EAGLE keskkonnas valmis disainitud kaugjuhtimispult 
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Joonis 18. Valmis söövitatud ja lakitud kaugjuhtimispult pealtvaates 

 

Kõik komponendid, mida kaugjuhtimispuldil kasutatakse, nende kogused ning hind kokku 

on välja toodud tabelis 4. Lisaks ka plaadi enda maksumus. 

 

Tabel 4. Kaugjuhtimispuldi komponendid 

 Kogus Hind 

1. Mikrokontrolleri juurde  1€ 

Mikrokontroller – Atmega-8A - juhib antud plaadi tööd. 1  

Kristallostsillaator - TXC  7A-16MHz. Sünkroniseerib eri komponentide 

tööd. 

1  

18pF kondensaatorid – vajalikud ostsilaatori tööks 2  

10uF kondensaator – vajalik enne protsessori toidet mürade vältimiseks 1  

100nF kondensaatorid – erinevate mürade vältimiseks protsessorile 3  

2. Toide   3€ 

A23 patarei – annab plaadile +12V pinge 1  

Patarei hoidja 1  
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3. Pingeregulaator  0.25€ 

Pingeregulaator - SPX1117M3-L-3-3 – muundab pinge 3,3 voldiks 

 

1  

10uF kondensaatorid – stabiliseerivad pinget 2  

4. LED-id  0.1€ 

Tavaline LED pirn – annab tagasisidet, kas info jõudis juhtplaadini 1  

220Ω  takisti – tekitab LED-ile vajaliku voolu 1  

5. Nupud  0.4€ 

Kaks SMD nuppu – väravate liigutamiseks ja seisma jätmiseks 2  

220Ω takistid – tekitavad LED-dele vajalikud voolud   

6. Raadioside  1.8€ 

nrf24l0+ raadio moodul – juhtplaadiga suhtluseks 1  

100nF kondensaator – mürade vähendamiseks   

10kΩ takistid – et kontrolleri programmeerimine ei segaks raadiomoodulit.    

7. Plaadi tegemise ja transpordi maksumus 3 14€ 

Kõik kokku  20.55€ 

 

OSH Park-st tellides jällegi plaatide minimaalne kogus 3, sellepärast ka tabelis koguseks 3. 

Plaatide tarneaeg on umbes üks kuu. Kui plaadid ja komponendid käes siis tehakse 

jootmistööd. Jootmisel pidevalt kontrollida ühendusi ja lühiseid.  Kuna enamus 

komponendid on SMD pakendis, siis neile soovitatav jootmistemperatuur on 340 kraadi 

celsiust.  Joonisel 19 on valmis joodetud plaat, koos kirjeldustega.  
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Joonis 19. Valmis kaugjuhtimispult koos kirjeldusega 
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4. PLAATIDE OMAVAHELINE SUHTLUS 

 

Üldine lihtsustatud skeem plaatide omavahelisest suhtlusest on toodud joonisel 20. 

 

Joonis 20. Plaatide omavahelise suhtluse lihtsustatud skeem 

 



38 

  

 

 

4.1 RS-485 

 

Juhtplaat suhtleb andurite plaadi ja mootorite juhtplaadiga RS-485 standardi abil. Antud 

standardit reguleerib nende plaatide peal olev MAX-485 kivi. See on pooldupleks ühendus 

ehk andmed liiguvad korraga ainult ühes suunas. Andmete edastamiskiirus on 2,5 Mbps. 

Korraga on võimalik omavahel ühendada 32 vastuvõtjat ehk juhtplaat on võimeline 

suhtlema 32 alamplaadiga. Kivi toite pinge on 5V [2]. Suhtlus käib läbi kahe juhtme A ja 

B, paremaks suhtluseks on hea ka ühine GND. Põhjus, miks kasutakse just seda standardid 

on see, et teda mõjutavad minimaalselt välised mürad. Näiteks kui üks kontroller on 

mootorite juures, mis tekitab väga palju müra, siis tavalisel ühendusel ei jõuaks tõenäoliselt 

väga tihti õige info kohale.   

 

Standardi kasutamiseks on vaja ka, et  kontrolleritel oleks sisse ehitatud UART.  Ehk siis 

universaalne asünkroonne järjestik saatja ja vastuvõtja. Siinkohal kõige tähsam suhtluse 

korrektseks toimimiseks on suhtlemiskiirus (ingl baud rate), see peab olema mõlemal 

seadmel sama [18]. Kontrolleril on UART jaoks 2 jalga, üks info vastuvõtmiseks ja teine 

saatmiseks. MAX-485 kivist tuleb välja 4 jalga, Üks läheb RX ehk UART vastuvõtjasse, 

teine TX ehk UART saatjasse. Siis on kaks jalga, mis määravad, kas kivi võtab infot vastu 

või saadab. Üks jalg on inverteeritud ehk, kui saadan 5V, siis ta muudab selle 0V peale. 

Seega on alati mõtekas need kaks jalga omavahel kokku ühendada ning siis kontrollerisse 

ühte suvalisse jalga. Nüüd, kui saadan kontrollerist loogilise `1` ehk 5V, siis üks kivi jalg 

saab 5V ja teine 0V.  Kuna jalg, mille abil määratakse vastuvõtmist on inverteeritud, siis 

tema saab 0V ja jalg, mille abil määratakse saatmist 5V, seega kivi on loogilise `1` 

saatmisel valmis infot saatma. Kui saadan aga kontrollerist loogilise `0`, siis kivi on valmis 

infot vastuvõtma, sest vastuvõtmis jalg saab nüüd 5V ja saatmise jalg 0V. Seega kui vaja 

ühe kontrolleri pealt pidevalt infot saata ja vastu võtta, siis peab sellele vastavalt ka 

koguaeg reziimi muutma. Et UART ise teaks, kas ta võtab infot vastu või saadab, on 

puhtalt programmeerimise töö.  
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4.2 Raadioside moodul nrf24l0+ 

 

Raadioside puldi ja juhtplaadi vahel toimub nrf24l0+ (joonis 21) mooduli abil. Mooduli 

toitepinge on 3,3V, aga mooduli kontrolleri jalad kannatavad ka 5V. See on väga hea, sest 

tavaliselt süsteemidel kasutatakse 5V pinget. Seega ka kontrolleri jalgade väljund on 5V 

ning väga ebamugav oleks kõiki jalgu, mis lähevad peakontrollerilt moodulile muundada 

enne 3,3V peale. Moodul saab olla nii saatja kui ka vastuvõtja reziimis. Moodul suhtleb 

sagedustel 2,4Ghz – 2,525Ghz, mis tähendab, et tal on 126 erinevat kanalit, seega on üks 

moodul võimeline suhtlema 126 teise mooduliga, ilma et need üksteist segaks.  

Andmeedastus kiirust on võimalik muuta . 250kbps, 1Mbps või 2Mbps. Mida aeglasem on 

edastus kiirus, seda kaugemale levib. Tarkvaraliselt on võimalik väga palju asju teha. Neid 

on võimalik omavahel suhtlema panna nii, et, kui saadetakse  midagi, siis nad suhtlevad 

omavahel kas info jõudis kohale. Kui ei jõudnud kohale, siis on võimalik määrata mitu 

korda ta uuesti prooviks ja mis aja tagant. On võimalik määrata täpsed aadressid, kuhu info 

kirjutatakse jne [5]. 

Suhtlus kontrolleri ja mooduli vahel käib SPI abil. Ehk järjestiksiin, mis suhtleb 

välisseadmetega. Kontrolleriga ühenduseks on vaja vähemalt viis jalga. Kuues jalg on 

katkestuse jalg. Ning lisaks ka toitejalad. Viis jalga, mis peavad olema kindlalt 

kontrolleriga ühenduses on SCK – määrab sageduse suhtluseks, MISO – Master in Slave 

out ehk juhtseadmesse (kontroller)  info sisse, alamseadmest välja (moodul), MOSI – 

Master out Slave in ehk kontrollerist info välja ja moodulisse sisse. Ülejäänud kaks jalga 

võivad minna vabalt valitud kontrolleri jalgadesse. Üks jalg on CSN, millega öeldakse, et 

kontroller ja moodul võivad omavahel suhelda ja CE, millega lubatakse moodulite 

omavaheline suhtlus.  
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Joonis 21. Nrf24l01+ raadioside moodul 

 

 

  



41 

  

 

 

 

 

3. TARKVARA 

 

3.1 Skeemid ja disain 

 

Kõikide plaatide skeemid ja disainid tehakse EAGLE CAD 7.4.0 LIght keskkonnas. 

EAGLE on vabavaraline tarkvara. Vabavaralisel versioonil on ka mõningad puudused, 

näiteks suurim mõõt trükkplaadile on 100mm * 80mm ning saab disainida ainult kahe 

kihilisi plaate [19]. EAGLE skeemi tegemise keskkond on näha joonisel 22. 

 

Joonis 22. EAGLE 7.4.0 Light skeemi tegemise keskkond 

 

Jooniste korrektseks vormistamiseks kasutatakse Solidworks tarkvara, kus joonestatakse 

vajalikud skeemiosad ümber. Ka trükkplaatide korpus ja kaas valmistati Solidworks 4.0 

keskkonnas.  
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3.2 Programmeerimine 

 

Programmeerimiseks kasutatakse tarkvara Atmel Studio 6.2. Atmel Studio on mõeldud  

Atmel SMART ARM ja Atmel AVR mikrokontrollerite programmeerimiseks.  Koodi on 

võimalik kirjutada C, C++ ja assembler keeles [20]. Antud töös kasutati 

programmeerimiseks C keelt.  Joonisel 23 on näha Atmel Studio keskkonda.  

 

Joonis 23. Atmel Studio 6.2 programmeerimise keskkond 

 

Juhtplaati programmeeritakse USB abil, sest Atmega32-U4-le on USB sisse ehitatud. 

Andurite plaati, mootorite juhtplaati ja kaugjuhtimispulti programmeeritakse SPI kaudu. 

USB ühendusskeem lisas B ja SPI ühendusskeem lisas B. 

 

Plaatde omavaheline suhtlus toimub RS-485 standardi alusel, mille tagab igal plaadil olev 

MAX-485 kivi. Kontroller ise suhtleb kiviga UART-I abil. Et side toimiks on vaja 

kirjutada tarkvara, UART-i tööle panemiseks on vaja kirjutada järgnev kood: 

// 8 data bits. 1 stop bit, noparity 
UCSR1C = ((1<<UCSZ10)|(1<<UCSZ11)|(0<<UPM10)|(0<<USBS1)); 
// Lülitan sisse saatmismooduli, vastuvõtmis mooduli, vastuvõtmis katkestus 
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UCSR1B = (1<<TXEN1)|(1<<RXEN1)|(1<<RXCIE1);       
// Baud rate 4800 
UBRR1 = 25;  

Kommentaaridest võib lugeda, mida iga käsk teeb, kogu selle koodiga initsialiseeritakse 

UART. Järgnev funktsioon näitab, kuidas saata mingit sümbolit läbi UARTi. 

 

//Sümboli saatmine läbi UARTi 
void UART_saada_t2ht(unsigned char t2ht){ // Saadan saadud sümboli läbi UART-i 
 while (!(UCSR1A & (1<<UDRE1)));  // Ootan, kui UDRE lipp üles läheb 
 UDR1 = t2ht; 
 _delay_ms(10); 
} 
 

Järgneva reaga kutsutakse funktsioon esile: 
 
UART_saada_t2ht(Ava_v2rav); 

 

Konkreetse reaga saadetakse mootorite plaadile info, mis avab väravad.  

 

Info vastu võtmiseks kasutatakse katkestust, ehk kui mingi info saabub, siis tekib 

protsessoril katkestus ning minnakse saadud infot kontrollima ehk siis mida peaks vastava 

info saabumisel tegema.  

//Tekib katkestus, kui saabub info teiselt plaadilt 
ISR(USART1_RX_vect){    
 Info_kontroll(UDR1);  // Saadud sümboli kontroll 
} 

 

Katkestuse tekkimisel kutsutakse välja Info kontrolli funktsioon, mida kirjeldavad 

järgmised read: 

//Saadud info kontroll 
void Info_kontroll(uint8_t info){ 
 if(info == Auto_v2rava_taga){ //Kui auto värava taga ja summer lubatud, 
  if(Summer_sees == 1){ //siis lülitatakse summer sisse 
   PORTE |= (1<<6); 
   PORTD |= (1<<4); 
  } 
 } 
 else if (info == Auto_ei_v2rava_taga){  //Kui autot ei ole värava taga ja 
summer lubatud, 
  if(Summer_sees == 1){      //siis lülitatakse summer välja 
   PORTE &= ~(1<<6); 
   PORTD &= ~(1<<4);  
  }   
 } 
 else if (info == Auto_v2rava_vahel){   //Kui auto värava vahel, 
  Mootoritele3(); //siis mootorite juhtplaadile infot saatma 
 } 
 else if (info == Auto_ei_v2rava_vahel){ //Kui autot ei ole enam värava vahel 
  Mootoritele4(); //siis mootorite juhtplaadile tesit infot saatma 
 } 
} 
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Eelnevad koodijupid on pärit juhtplaadi programmist, mis kirjeldab juhtplaadi suhtlust 

teiste plaatidega. Kogu juhtplaadi programmikood lisas C. Raadioside ühenduseks on vaja 

tunduvalt rohkem koodi kirjutada. Kuna raadioside toimub juhtplaadi ja kaugjuhtimispuldi 

vahel, siis programmikoodi raadioside toimimisest on võimalik näha nii juhtplaadi 

programmikoodi lisas, kui ka kaugjuhtimispuldi programmikoodi lisas. 

 

Andurite plaadi põhiülesandeks on kontrollida andurite olekuid. Kui mingi andur märku 

annab, siis koheselt teavitab sellest juhtplaati. Funktsioon, mis kontrollib, kas auto on 

värava taga, näeb välja järgnev: 

 

//Kontrollib, kas auto on värava taga 
void Auto_v2ravate_taga(){ 
 if ((PINB & (1<<Auto_v2ravas))==0){   //Kui andur annab märku objekti 
tuvastusest 
  UART_saada_t2ht(Auto_v2rava_taga);//Saadab selle kohta infot 
juhtplaadile 
  PORTD |= (1<<7); //LED põlema 
  while ((PINB & (1<<Auto_v2ravas))==0);//Nii kaua on siin, kui auto 
värava taga 
 } 
 else{ 
  UART_saada_t2ht(Auto_ei_v2rava_taga);//Kui autot enam ei ole värava 
taga, siis saadab selle kohta info. 
  PORTD &= ~(1<<7); //LED kustu 
  while (PINB & (1<<Auto_v2ravas));//Nii kaua on siin, kui midagi muud 
ei juhtu vahepeal  
 } 
} 

 

Väravate vahel olevust kontrollitakse jällegi katkestusega, kuna see on tunduvalt tähtsam 

funktsioon. Ükskõik mida protsessor parasjagu teeb, aga kui auto on värava vahel, tekib 

koheselt protsessoril katkestus ning saadetakse info juhtplaadile, mis koheselt saadab info 

mootorite plaadile, et mootorid seisata. Kogu andurite plaadi programmikood lisas D. 

 

Mootorite juhtlaadi põhiülesandkeks on juhtida mootoreid vastavalt juhtplaadilt tulevale 

infole. Ka mootorite plaadil tekib koheselt katkestus, kui mingi info saabub, seejärel 

minnakse infot kontrollima ja käitutakse vastavalt. Teine tähtis funktsioon on mootorite 

volude mõõtmine. 

 void Mootor1_vool(uint16_t ADC_v22rtus){ 
 if(ADC_v22rtus >= 615){  // Kui ADC sisend on 615 või rohkem 
  PORTC &= ~(1<<MOOTOR_1_1); // Mootor seisma 
  PORTC &= ~(1<<MOOTOR_1_2); 
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  PORTD |= (1<<LED);   //LED põlema 
  if(V2rav1_avatud == 0){ //Nüüd kontrollib, kas värav oli avanemas või 
sulgemas 
   V2rav1_avatud = 1;  //Vastavalt sellele annab muutujale uue 
väärtuse, et koguaeg oleks teada, mis seisus väravad on 
  }  
  else{ 
   V2rav1_avatud = 0; 
  } 
 } 
 else{ 
  PORTD &= ~(1<<LED); //LED kustu 
 } 
} 
 

 ACS712 annab vastavalt voolule välja pinget, mis muutub 185mV ühe ampri muutuse 

korral [17].  Mootorite lülitusel on voolutarbeks umbes 1,5A. Kuna 0A korral on ACS712 

kivi väljund 2,5V, siis 1,5A korral on see ligikaudu 2,77V ehk ADC väärtus tuleks: 

 

(          )         

 

Kui värav jõuab aga kinni või lahti, siis koormus suureneb ning vastavalt sellele ka 

voolutarve. Voolutarveks koormuse suurenemisel on 3A ja peale, seega ACS712 väljund 

on nüüd ligikaudu 3V, ehk ADC väärtus tuleks: 

 

(       )           

 

Ka programmikoodis on näha, et kui ADC väärtus on vähemlt 615, siis mootorid 

seisatatakse. Seega saab väga hästi niimoodi mootoreid õigel ajal seisma jätta, ei ole vaja 

lõpulüliteid või mingeid lisaandureid. Kogu mootorite juhtplaadi programmikood lisas E. 

 

Kaugjuhtimispuldi põhiülesandeks on saata infot läbi raadiomooduli. Infot saadetakse nupu 

vajutusega. Kõikide nuppude vajutuse kontroll käib ühtemoodi, aga see mis ta selle peale 

tegema on erinev. Näide nupu vajutamise kontrollist ja kaugjuhtimispuldil käsud, mida 

seejärel täidetakse: 

void Nupp1(){ 
 if ((PINC & (1<<NUPP1))==0){ //Kui nupp on vajutatud 
  _delay_ms(2); 
  while((PINC & (1<<NUPP1))==0); //Nii kaua on siin, kui nuppu all 
hoitakse 
  uint8_t buff[5]; //Tekitab viiekohalise massiivi ja lisab massiivi 
"Mirko" 
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  buff[0] = 'M'; 
  buff[1] = 'i'; 
  buff[2] = 'r'; 
  buff[3] = 'k'; 
  buff[4] = 'o'; 
  Raadioside_saatja(buff); //Seejärel saadetakse raadioside abil 
vastavad sümbolid  
  _delay_ms(10); 
  if((LoeNRF(STATUS) & (1<<4)) != 0){ //Kui info ei läinud kohale, siis 
proovib ise uuesti 
    Raadioside_saatja(buff); 
    PORTC |= (1<<LED); //Ja vilgutab korra LEDi, mis annab 
märku, et info ei jõudnud kohale 
    _delay_ms(100); 
    PORTC &= ~(1<<LED);  
   } 
  else{ 
   for(int i = 0; i<10; i++){ //Kui info jõudis juhtplaadile 
    PORTC ^= (1<<LED); //siis vilgutatakse LEDi 10 korda, mis 
annab märku, et info jõudis kohale 
    _delay_ms(60);    
   } 
  } 
 } 
 reset(); //Peale saatmist reset 
} 

 

Teine nupp töötab täpselt samamoodi, ainult et saadetakse teine info („Kuusk“). Juhtplaat 

kontrollib seda, kui saabub „Mirko“, siis väravad kas avatakse või suletakse, vastavalt 

hetkeseisust, kui saabub „Kuusk“, siis väravad seisatatakse.  Kogu kaugjuhtimispuldi 

programmikood lisas F. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö käigus on valminud autovärava juhtsüsteem. Töös on selgitatud kogu süsteemi 

valmimist suhteliselt üksikasjalikult – on välja toodud iga plaadi täpne ülesanne ehk miks 

on ta vajalik ning selleks kasutatavad komponendid. Kogu süsteemi on katsetatud 

reaalsetes tingimustes. Nimelt on autoril kodus töötav väravate juhtsüsteem. Mootorid 

ühendati uue süsteemi külge ja kinnitati ka andurid. Kogu süsteem töötab täielikult, 

andurite töökaugused on piisavad, väravad käituvad täpselt nii nagu plaanitud oli. 

Mootorite toitepinge on 24 – 28VDC. Kindel ei saa olla süsteemi töökindluses talvel, 

nimelt külmaga ja lumega. Kuna väljas on ainult andurid, siis on ka need ainukeseks 

mureks.  

 

Kokkuvõtvalt on lõputöö sisu järgnev: 

1. Tehakse lühiülevaade automaatika süsteemides, kuna ka väravate juhtsüsteem on 

automaatika süsteem 

2. Räägitakse üldiselt töökirjeldusest - miks selline teema, kuidas autor otsustas seda 

lahendada ning probleemi lahenduse etapid. 

3. Kirjeldatakse iga trükkplaadi vajalikkust ja eesmärki. Sealhulgas tuuakse välja kõik 

komponendid, mida kasutatakse ning kirjeldatakse antud plaadi valmimist 

joonistega. 

4. Kirjeldatakse plaatide omavahelist suhtlust, mille abil plaadid suhtlevad ja kuidas 

selle suhtluse juhtimine välja näeb. 

5. Seejärel tutvustatakse kasutatud tarkvarasid. Kõigepealt skeemide ja disainide 

valmistamine ning seejärel programmeerimine. Tuuakse ka mõned tähtsamad 

näited programmikoodist. 

 

Kuigi süsteem töötab täielikult, ei ole ta nii valmis, et seda näiteks turustada. Esiteks 

seetõttu, et süsteemi pole katsetatud kõikides Eesti kliima tingimustes ning teiseks vajaks 

trükkplaadid mõningaid disaini muudatusi – seda mugava käsitlemise ja välimuse 

parendamiseks.  
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AUTOMATICS GATE CONTROL SYSTEM 

SUMMARY 

 

During the thesis a car gate control system is completed. In this thesis the process of 

building the system is explained in detail. Every panel's precise task is given, for what it is 

necessary for and also all the used components are given. The entire system has been tested 

in real-life conditions. The author of this thesis has a working gate control system at his 

home. The engines were attached to the new system and also the sensors. The whole 

system works entirely, the sensors working distances are sufficient, the gates react exactly 

as they were planned to react. The engines voltages is 24-28VDC. It is not entirely certain 

if the system remains working during the winter with the cold and the snow. Since the 

sensors are located outside that would be the main concern. 

 

In summary, the contents of the thesis is as follows: 

1. A small overview of the automatic systems is made, since the gate control system is 

a automatic system. 

2. The general work description will be given- why this topic and how did the author 

decide to solve the occurred problems as well as the stages of finding a solution. 

3. Description of every panel's necessity and purpose. Furthermore, all the 

components that are used are given and also designs of the panels are added. 

4. Description of the communication between the panels. How do the panels interact 

and how does managing this interaction look like. 

5. Introduction of used software. First of all designs and schemes then programming. 

Also some of the important program codes are given. 

 

Although the system works completely, it is not so ready to be marketed. Firstly, because 

the system has not yet been tested in every climate condition in Estonia. Secondly, the 

panels require some design changes to improve their comfort and appearance. 
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