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labortöö, mille uuritavaks objektiks oli lampide patarei, mille koormust pidi muutma 

lampide sisse- ja väljalülitamise abil. Töö eesmärgiks on leida võimalusi, kuidas 

hõõglampidel põhinev lahendus asendada uue toimiva lahendusega. Töös käsitletakse 

kolme erinevat lahendust. Esimeses osas uuritakse, kuidas on võimalik MOS-tüüpi 

väljajõutransistorit juhtida impulsside abil. Teises osas kirjeldatakse, mis on 

elektrooniline koormus ja kuidas seda saaks rakendada antud eesmärgi täitmiseks. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

AC  ‒ vahelduvvool (ingl Alternating Current) 

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

AWG  ‒ USA juhtmeläbimõõdu standard (ingl American Wire Gauge) 

BJT  ‒ bipolaar transistor (ingl Bipolar Junction Transistor) 

CD  ‒ CD plaat (ingl Compact Disc) 

CG  ‒ paisu mahtuvus pF 

COM  ‒ jadaport (ingl Communication Port) 

DAC  ‒ digitaal-analoog muundur (ingl Digital-to-Analog Converter) 

DC  ‒ alalisvool (ingl Direct Current) 

Drain  ‒ neel 

Gate  ‒ pais 

ID  ‒ maksimaalne neelu vool A 

IGBT ‒ isoleeritud paisuga bipolaartransistor (ingl Insulated Gate Bipolar Transis- 

     tor) 

LED  ‒ valgusdiood (ingl Light-Emitting Diode) 

MOSFET ‒ metall-oksiid pooljuht-väljatransistor (ingl Metal-Oxide Semiconductor  

    Field-Effect Transistor) 

OLP  ‒ ülekoormuse kaitsefunktsioon (ingl Over Load Protection) 

OTP  ‒ ületemperatuuri kaitsefunktsioon (ingl Over Temperature Protection) 

OUP  ‒ liigpinge kaitsefunktsioon (ingl Over Voltage Protection) 

PCB  ‒ trükiplaat (ingl Printed Circuit Board) 

Pmax  ‒ maksimaalne võimsus W 

PWM  ‒ pulsilaiusmodulatsioon (ingl Pulse-Width Modulation) 

RDS(on)  ‒ neelu ja lätte vaheline takistus Ω 

RIN  ‒ operatsioonivõimendi sisendtakistus Ω 

SOA  ‒ ohutu tööpiirkond (ingl safe operating area) 

Source  ‒ läte 

SPI  ‒ jadaliides (ingl Serial Peripheral Interface) 

td(off)  ‒ väljalülitus viivitus ns 
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td(on)  ‒ sisselülitus viivitus ns 

tf  ‒ languse aeg ns 

tr  ‒ tõusu aeg ns 

UCL  ‒ maksimaalne voolu väärtus (ingl Upper Current Limit) 

UDS  ‒ neelu ja lätte vaheline pinge V 

UG max  ‒ maksimaalne paisu pinge V 

UG(th)  ‒ paisu lävipinge V 

USB  ‒ universaalne jadasiin (ingl Universal Serial Bus) 

UVL  ‒ maksimaalne pinge väärtus (ingl Upper Voltage Limit) 
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SISSEJUHATUS 

 

Antud teema sai alguse õppeainest „Mõõtmised ja andmetöötlus.“ Antud aine raames oli 

labortöö, mille uuritavaks objektiks oli lampide patarei, mille koormust pidi muutma 

lampide sisse- ja väljalülitamise abil. Mõõteseeria pikkuseks oli 20 minutit ja antud seeria 

käigus salvestati logeri abil 1200 mõõtetulemust. Terve katse kestel pidi üks üliõpilane 

lampe sisse ja välja lülitama. Siit tekiski küsimus, kas antud labortöös ei saaks üliõpilast 

rakendada millegi kasulikuma tegemiseks kui seda on juhuslikult nuppude vajutamine. 

Sellest tulenevalt püstitati ülesanne, kuidas asendada olemasolev lampide patarei seadmega, 

mis tekitaks ise koormuse muutumise ajas, nii et üliõpilane ei peaks katse toimumise ajal 

katse käiku sekkuma. Olemasoleva lampide patarei miinustena võib välja tuua hõõglampide 

lühikese eluea ja erineva võimsusega hõõglampide leidmine võib osutuda keeruliseks, kui 

mõni neist peaks läbi põlema. Oma lõputöös keskendub Autor vajaliku seadme lahenduse 

leidmisele ja arendamisele. 

 

Töö eesmärgiks on leida võimalusi, kuidas hõõglampidel põhinev lahendus asendada uue 

toimiva lahendusega. 

 

Algtingimustena on seatud järgnevad nõuded:  

1. Maksimaalne tarbitav vool ei ületa 10 A ja lähtudes olemasolevatest seadmetest 

peab toitepinge olema kuni 30 V. 

2. Seade peaks olema tarkvaraliselt juhitav personaalarvuti abil. 

Töö eesmärgist tulenevalt on püstitatud ülesanded: 

1. Sobiliku skeemi või lahenduse koostamine juhuslikult muutuva voolutugevuse 

saamiseks. 

2. Koostada voolu reguleerimisseadme juhtprogramm. 

3. Juhtprogrammi abil peaks olema võimalik valida pinge muutuse sammu, 

sagedust ja seaduspärasust. 

4. Koostada tervikseadme konstruktiivne lahendus. 

Projekteeritud seadet saaksid tudengid kasutada oma õppetöös, õppeaines „Mõõtmised ja 

andmetöötlus“. 
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Esimeses peatükis tutvustatakse MOS-tüüpi väljajõutransistoreid ja operatsioonivõimendit. 

Töös käsitletakse kolme erinevat lahendust. Esimeses osas uuritakse, kuidas on võimalik 

MOS-tüüpi väljajõutransistorit juhtida impulsside abil. Teises osas kirjeldatakse, mis on 

elektrooniline koormus ja kuidas seda saaks rakendada antud eesmärgi täitmiseks. 

Kolmandas ja ühtlasi ka viimases lahenduses tutvustatakse lugejale lähemalt 

programmeeritavat toiteplokki, mida rakendatakse soovitud eesmärgi täitmiseks. Lisaks 

kirjeldatakse materjali ja metoodika peatükis töös kasutatud programme. Kuuendas peatükis 

selgitatakse, kuidas saab sobilikku lahendust labortöös kasutada. 
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1. TEOORIA 

 

1. 1. MOS-tüüpi väljatransistor 

 

Suure võimsusega MOSFET-idel (ingl Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) 

on kõige suurem lülituskiirus võrreldes bipolaartransistoridega (IGBT ja BJT), kiiremad 

väljatransistorid kannatavad lülitussagedusi üle 1 MHz. Kõrge lülitussagedus on üks 

omadustest, mis teeb atraktiivseks nende kasutamise väiksemõõdulistes toiteplokkides, sest 

kasutades kõrgemaid sagedusi saab induktorid valmistada väiksemad. [1]  

 

MOSFET-id opereerivad kolmes erinevas piirkonnas: väljalülitatud (ingl Cut-Off), oomiline 

(ingl Ohmic) ja küllastunud (ingl Saturation) [1]. n-kanaliga MOSFET-i tunnusjooned ja 

tööpiirkonnad on kujutatud joonisel 1.1. 

  

 

Joonis 1.1.  MOSFET-i tunnusjooned [1] 

 

Jooniselt on näha, et neelu voolu suurus ei sõltu ainult paisule rakendatud pingest, vaid ka 

neelu ja lätte vahelisest pingest. Kui paisu pinge on madalam kui paisu lävipinge UG(th) siis 

MOSFET töötab väljalülitatud piirkonnas. See tähendab, et kanalit ei tekitata neelu ja lätte 
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vahel ning selle tõttu MOSFET ei juhi voolu. Oomilises piirkonnas saab MOSFET-i 

käsitleda kui pingega kontrollitavat takistit. Paisu pingega kontrollitakse takistust neelu ja 

lätte vahel. Kui opereeritakse küllastunud piirkonnas, siis neelu vool ei sõltu enam neelu ja 

lätte vahelisest pingest. Oomilises piirkonnas käitub kanal konstantse takistina. RDS(on) sõltub 

seosest:  

 

D

DS
onDS

I

U
R )(  (1.1) 

 

kus UDS on neelu ja lätte vaheline pinge V; 

 ID – neelu voolutugevus A [1]. 

 

Erinevatel MOSFET-idel erineb RDS(on) märkimisväärselt, kümnest millioomist kuni mõne 

oomini. See on oluline parameeter, sest see määrab transistori pingelangu ja võimsuskao. 

Väljatransistori piirkondade vahel ei ole selget üleminekupiiri oomilise ja küllastunud oleku 

vahel ning üleminek ühest olekust teise võib toimuda väga kiiresti. Transistori tehnilised 

parameetrid võivad samuti erineda sõltuvalt tootmisviisist, montaažist ja korpuse 

temperatuurist. [1] 

 

MOSFET-i puuduseks on paisu mahtuvus, mis muudab juhtimise keeruliseks, vähemalt 

kiirete lülituste korral. Kui ühendada operatsioonivõimendi väljund otse MOSFET-i paisu 

külge, võivad esineda stabiilsuse probleemid, kui paisu mahtuvus on liiga suur. [1] 

 

Kaks peamist parameetrit, millega peaks arvestama MOSFET-i valikul on paisu mahtuvus 

CG ning neelu ja lätte vaheline takistus RDS(on). Neelu ja lätte vaheline takistus peab olema 

madal, et koormus suudaks neelata ettenähtud voolu madalal UDS pingel. MOSFET-i  

sisendmahtuvus peab olema madal, et teda oleks võimalik kiiresti sisse ja välja lülitada. 

Kasulik oleks valida MOSFET madala neelu ja lätte vahelise takistusega ja väikese 

mahtuvusega, kuid nende vahel kehtib teatud seaduspärasus. Väike paisumahtuvus tähendab 

tihti suurt neelu ja lätte vahelist takistust ja vastupidi. Kuna MOSFET-il on suur 

paisumahtuvus, siis ei ole mõistlik juhtida MOSFET-i otse operatsioonivõimendi väljundilt 

kui on vaja suurt lülituskiirust. Kui ühendada mitu MOSFET-i paralleelselt, siis soojus 

jaguneb kõigi peale võrdselt. [1] 
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1.2. Operatsioonivõimendi 

 

1.2.1. Operatsioonivõimendist üldiselt 

 

Operatsioonivõimendi väljundil on suur võimendus pingete erinevuse üle sisendites. Ideaalis 

on operatsioonivõimendi sisendtakistus RIN lõpmatult suur ja väljundtakistus null. Selle 

tulemusel sisendite tarbitav vool on null ja väljundis võib tekkida piiramata suurusega vool, 

ilma et pinge langeks. Kuid tegelikult on RIN mõned megaoomid ja RO mõnikümmend oomi. 

[1] 

 

 

1.2.2. Operatsioonivõimendi kui sisendtakistuse muundur 

 

Operatsioonivõimendi kõrge sisendtakistus ja madal väljundtakistus teeb ta kasulikuks 

sisendtakistuse muundurina. Kui väljundsignaal saata tagasi inverteerivasse sisendisse, siis 

väljundpinge järgib mitteinverteerivat sisendit ja on võimeline juhtima koormusi, ilma et 

mõjutaks sisendsignaali. Kõrge sisendtakistus tagab väikesed sisendvoolud, mille suurust 

võib käsitleda nullina. Väljundil on väike takistus, mille tagajärjel suudab 

operatsioonivõimendi tekitada voolu ilma märkimisväärse pingelanguta. 

Impedantskonverterit kasutatakse sensorite ja andmehõive rakendustes, kus on vaja juhtida 

signaali abil koormusi, et ei tekiks signaali pingekadu. [1] 

 

 

1.2.3. Operatsioonivõimendi kasutamine veasignaali võimendina 

 

Operatsioonivõimendit kasutatakse juhtskeemides vea võimendina. Vea signaal on erinevus 

tugipinge ja tegeliku väärtuse vahel. Võimendi väljundsignaal, mis on vajalik protsessi 

juhtimiseks, suunatakse tagasi inverteerivasse sisendisse. Selle tulemusel muudab 

operatsioonivõimendi pidevalt oma väljundsignaali selliselt, et sisendite erinevus oleks 

võimalikult väike. Hästi disainitud skeemides on operatsioonivõimendi tagasiside signaal 

võrdne mitteinverteeriva sisendi signaaliga. Näiteks pingeregulaatorid kasutavad 

tagasisideahelat, et kontrollida väljundpinget ja hoida seda konstantsena. [1] 
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Joonisel 1.2 on kujutatud operatsioonivõimendil põhineva juhtimisahela põhimõtteskeemi. 

 

 

Joonis 1.2. Operatsioonivõimendi põhine juhtskeem [1] 

 

Veasignaal, mis on tugisignaali ja tagasisidesignaali erinevus, võimendatakse, et kontrollida 

MOSFET-i. Paisu pingega kontrollitakse voolu suurust, mis kulgeb läbi MOSFET-i ja 

koormustakisti. [1] 
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2. IMPULSSJUHTIMISEGA MOSFET 

 

2.1. Tutvustus 

 

Esimesena sai katsetatud MOSFET-i impulssjuhtimist pulsilaiusmodulatsiooni (ingl Pulse-

Width Modulation) meetodi abil. 

 

PWM-ks nimetatakse sellist signaali moduleerimisviisi, mille korral periood ja sagedus on 

konstantsed, kuid muudetakse poolperioodi kestust, näiteks signaali loogilist kõrgseisu [2]. 

Joonisel 2.1 on kujutatud impulss-signaal. 

 

 

Joonis 2.1. Nelinurkne signaal sagedusega 7,2 kHz perioodiga 138,8 µs 

 

Joonisel 2.1 kujutatud signaali tekitati AVR mikrokontrolleri abil. Kontrollerina IC1 kasutati 

ATmega8A TQFP korpuses. Kontrolleri 15. viik oli ühendatud MOSFET-i draiveriga U1A. 
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TC1411N puhul on tegemist suure kiirusega MOSFET-i draiveriga [3]. U1A väljund oli 

ühendatud transistori Q1 paisuga. Nupud, mille abil muudeti poolperioodi kestust, paigutati 

viikude 27 ja 28 külge. 

Skeem on esitatud joonisel 2.2. 

 

Joonis 2.2. MOSFET-i juhtimise skeem PWM abil kui TC1411N toitepinge on 12 V 

 

Skeemis kujutatud R2 asemel oli kasutusel kaks reostaati, mis olid ühendatud rööbiti 

kogutakistusega 3,55  Ω. Reostaatide induktiivsuseks sai mõõdetud 136,5 µH. Reostaadid 

olid paigutatud niinimetatud koormusplokki, mis on kujutatud joonisel 2.3. 

 

 

Joonis 2.3. Koormusplokk 
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Koormusploki ümbrisena kasutati vana lauaarvuti korpust. Plokis paiknesid lisaks 

reostaatidele arvutitoiteplokk, kust saab võtta nii 5 V-st kui ka 12 V-st toidet juhtskeemile. 

Joonisel on näha ka suurt radiaatorit, mille külge on paigutatud transistor. Radiaatori 

alumisele küljele on paigaldatud ventilaator, mis aitab jahutamisprotsessi kiirendada. 

Koormusploki vasakul küljel on väljavõtted, mille abil saab seda koormust ühendada ka 

teiste seadmetega. Nende väljavõtete külge ühendatakse ka toiteplokk, millest hakkab vool 

jooksma koormusplokki. Plokki saab paigutada laua alla ja juhtmete abil ühendada laual 

olevate mõõteseadmetega. Koormusploki sees on näha ka trükiplaadi alumist poolt. Tabelis 

2.1 on toodud ATmega8 parameetrid. 

 

Tabel 2.1. ATmega8 parameetrid [4] 

Parameeter Väärtus 
Programmi mälu Flash 8 kB 
Maksimaalne kvartsi sagedus 16 MHz 
Toitepinge 4,5...5,5 V 
Viikude arv 28 PDIP, 32 TQFP 
SRAM 1 kB 
EEPROM 512 B 
I/O viikude arv 23 
RISC arhitektuur, kaks 8-bitist taimerit/loendurit, üks 16-bitine taimer/loendur, 3 PWM kanalit, 
10-bitine 8 kanaliga ADC TQFP korpuses ja 6 kanalit PDIP korpuses, SPI, USART, TWI 

 

Esialgu prooviti saavutada ülikooli õppeklassis laua sisse ehitatud toiteplokist 55 V juures 

10 A voolu, kuid antud lahendus ei andnud soovitud tulemusi. Transistorid ei pidanud vastu 

ja hävinesid.  

 

 

2.2. Simulatsioonid TINA-TI abil 

 

Koostatud skeemi simuleeriti tarkvara vahendi TINA-TI keskkonnas, mille abil üritati leida 

põhjust, miks transistorid katsete käigus läbi põlevad. TC1411N jäeti simulatsioonist välja, 

kuna pingegeneraatori abil on võimalik tekitada 12 V tippe. Joonisel 2.4 on Q1 transistor 

IRF540N. Toiteallika pingeks on 55 V. R1 takistuseks on 3,55 Ω. Induktiivsuse väärtuseks 

on 136,5 µH. R2 väärtuseks on 8 Ω. TINA-TI-s koostatud skeem on kujutatud joonisel 2.4. 
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Joonis 2.4. TINA-TI-s simuleeritud skeem MOSFET-iga IRF540N 

 

Joonisel 2.4 kujutatud skeemis saadab pingegeneraator juhtsignaali takistile R2, mis on 

ühendatud Q1 paisuga. Simulatsiooni on lisatud kaks voltmeetrit, mis mõõdavad UGS ja UDS 

pinget. On veel ampermeeter, mis mõõdab ID voolu. Joonisel 2.5 on kujutatud tulemused 

PWM signaali poolperioodi kestuse muutmise korral. 

 

 

Joonis 2.5. IRF540N pinge ja voolutugevuse väärtused PWM signaali poolperioodi 

kestuse muutmise korral 
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Jooniselt on näha, et neelu ja lätte vaheline pinge ulatub kohati 76,32 V-ni, mis ei ole 

transistorile ohtlik. Samal hetkel on voolutugevuseks 10,90 A. Joonisel 2.6 on kujutatud 

simulatsiooni tulemusi kui sisendiks on nelinurksignaal. 

 

 

Joonis 2.6. IRF540N pinge ja voolutugevuse väärtused 60 Hz nelinurksignaali juures 

 

Joonisel 2.6 on juhtsignaaliks nelinurksignaal, mille amplituud on 6 V, sagedus 60 Hz. 

Hetkel kui sisendsignaal langeb järsult 10 µs jooksul 12 V pealt 0 V-le, on näha, et tekivad 

neelu ja lätte vahelised pingetipud suurusega 2000 V, kuid transistor kannatab maksimaalselt 

100 V.  Samal hetkel on voolutugevuseks 10,87 A. Kui nüüd vähendada juhtsignaali 

maksimaalne väärtus 12 V pealt 5 V-ni, siis endiselt tekib UDS tipp 177,01 V. Juhtsignaali 

pinge vähendamine ei säästa kuidagi transistorit. Järgnevalt muudeti juhtsignaali väärtus 

tagasi 12 V peale ja hakati muutma frondi languse aega. On näha, et transistor läheb liiga 

kiiresti katkestusse ja sellepärast tekivad ka kõrged pingetipud. 
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Tabelis 2.2 on toodud simulatsiooni tulemused. 

 

Tabel 2.2. Frondi languse aeg ning neelu ja lätte vaheline pinge 

Frondi languse aeg, µs UDS, V 
  100 591,38 
  700 106,90 
  750 103,45 
  770 100,19 
  780   98,85 
1000   78,40 

 

Simulatsiooni tulemustest järeldub, et langus, mis on väiksem kui 770 µs, tekitab 

transistorile ohtlikke pingetippe, mis võivad transistori hävitada. 

 

Edasi sai ostsilloskoobiga mõõdetud TC1411N frondi languse kestust, mis on kujutatud 

joonisel 2.7. 

 

 

Joonis 2.7. TC1411N frondi langus 40 ns ilma koormuseta 

 

Kuna mõõtmise hetkel ei olnud koormus ühendatud, siis reaalne languse aeg on kindlasti 

pikem. 
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Joonisel 2.8 on kujutatud ostsilloskoobi pilt kui mõõdetakse transistori neelu ja lätte vahelist 

pinget. Toiteploki pinge on antud hetkel 4 V peal. 

 

 

Joonis 2.8. 15 V pingetipud neelu ja lätte vahel toiteploki pingel 4 V 

 

Jooniselt on näha, et tekivad 15 V pingetipud. Antud hetkel sai mõõdetud voolutugevuseks, 

mis läbis transistorit  0,1 A ja  pinge, mis rakendati paisule oli 2,2 V. 

 

Võib järeldada, et tüürides MOSFET-i impulssidega, tekitab probleeme induktiivsus. 

Reostaatide asemel võiks kasutada suure võimusega aktiivtakisteid, et välistada 

induktiivsusest tekkivaid pingetippe. Aga need osutuvad väga kalliks. 
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3. ELEKTROONILINE KOORMUS 

 

3.1. Tutvustus 

 

Järgnevas lõigus kasutatavat metoodikat on rakendatud elektroonilise koormuse analüüsil 

Janson March-i poolt [5].  

 

Elektrooniline koormus on seade, mis laseb endast läbi voolu, mis saabub mis tahes teiselt 

seadmelt, näiteks toiteplokilt. Tegemist on seadmega, millel on muutuv takistus. 

Elektrooniline koormus tarbib katsetatavalt seadmelt nii palju voolu kui ta seadistus ette 

näeb. Elektroonilisel koormusel on vahemik, mille ulatuses saab valida sobiliku 

voolutugevuse. [5] 

 

Kirjeldatud töö Autori [5] eesmärgiks oli kasutada mooduleid, mida saab ühendada ühe 

juhtmooduli külge, et suurendada elektroonilise koormuse maksimaalset voolu. Sellest 

tulenevalt tekkisid tal probleemid voolutugevuste erinevusega erinevatel moodulitel. 

 

Pakutud skeemis oli kasutatud pingejagurit, mis nihutas toiteallika sisendpinge sobivasse 

vahemikku. Pingejagur tekitab sisendpinge vahemikule 0…60 V vastava väljundpinge 

vahemiku 0…1 V, et see sobiks analoog-digitaal muundurile (ADC), mis tuvastab kui 

vooluallika sisendpinge tõuseb üle 60 V. Lisaks mõõdetakse ADC abil voolutugevust ja 

radiaatori temperatuuri igal moodulil. Koostatud juhtprogramm näeb ette, et enne kui 

hakatakse voolu suurendama, tehakse kindlaks, et sisendpinge ei ületa 60 V. Antud skeemis 

oli olemas voolupiiramise funktsioon tugipinge maksimaalse väärtuse näol. Seni kuni 

tugipinge ei saa tõusta üle 1 V ei saa ka sisendvool suureneda üle 10 A. Voolutugevuse 

reguleerimiseks kasutatakse nupplüliteid. [5] 

 

Voolude erinevus moodulitel oli seletatav juhtmete erineva pikkusega. Need ühendasid 

MOSFET-i ja koormustakistit (ingl Current Sense Resistor) PCB-ga, kuna ümbritsevad 

komponendid ei suuda taluda sellises koguses soojust, mis eraldub MOSFET-ilt. Juhtmed 

tekitasid lisa pingelangu, mida alguses ei arvestatud. Mida suurem oli vool, seda suurem oli 

juhtme takistuse mõju. Tehtud katsetest oli näha, et mida suuremaks läks vool, seda rohkem 

suurenes ka pingelang. Seetõttu pidanuks DAC välja andma kõrgemat pinget, et tagada 
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soovitud voolu väärtust, kuid antud lahenduses saatis DAC ühesuguse pinge igale moodulile. 

Pinge, mida mõõdeti koormustakistilt, sarnanes üsna täpselt vooluga, mis mõõdeti toiteploki 

väljundkontaktidelt. Saadud tulemused näitasid Ohmi seaduse paikapidavust. Edaspidi 

peaksid juhtmed olema ühe pikkusega, sest siis on pingelang samasugune, mis tagab 

identsed voolud igale moodulile. [5] 

 

Teine parameeter, mis vaadeldavas töös [5] välja toodi, oli elektroonilise koormuse seadeaeg 

(Settling Time). Seda kasutatakse selleks, et kindlaks määrata, kui palju aega kulub voolu 

väärtuse muutmiseks. See on oluline parameeter elektroonilise koormuse kasutajale, sest kui 

tal ilmneb probleeme, näiteks toiteplokk ei suuda üle 5 A voolu tekitada, siis peab kasutaja 

kiiresti elektroonilise koormuse välja lülitama, kuid väljalülitumine ei toimu hetkega, mis 

võib kahjustada skeemi elemente. Skeemi osas, kus paikneb operatsioonivõimendi, on 

komponendid, mis pikendavad voolu sisse ja väljalülitusaega. Kasutatud MOSFET-i 

(STW26NM50) sisselülitusaeg on 53 ns. Lülitusaega võivad pikendada 

operatsioonivõimendi ja tagasiside ahel. Operatsioonivõimendi valikul tuleb silmas pidada, 

et see suudaks juhtida suuri mahtuvuslikke koormusi. [5] 

 

Kasutatud skeemi korral esines väike erinevus koormustakisti pingelangu ja DAC 

väljundpinge vahel. Jõuti järeldusele, et parem disain aitaks juhtmetest tingitud viga vältida. 

Uue lahendusena pakuti diferentsiaalse instrumentaalvõimendi (ingl Differential 

Instrumentation Amplifier) kasutamist, mille sisendtakistus on 10000 MΩ. Selle sisendi 

voolutarve on väga väike ja see võimaldab mõõta pinget otse koormustakistil, mitte 

parasiitpingeid kaablis. Kuid see võib olla ohtlik tagasiside ahela stabiilsusele, mida peaks 

lähemalt uurima. [5] 

 

MOSFET-i STW26NM50 andmelehest leiti vastus kui madalat toiteploki pinget saab antud 

skeemi puhul kasutada. SOA (ingl Safe Operating Area) graafikut uurides tuli välja, et neelu 

ja lätte vahelisel pingel UDS, mis on alla 4 V hakkab neelu vool vähenema kolm amprit voldi 

kohta. Sellest tulenevalt ei ole võimalik 10 A transistorist läbi lasta neelu ja lätte vahelisel 

pingel, mis on alla 4 V. Antud skeemi katsetamisel ei takistanud see elektroonilisel 

koormusel töötamast 3,3 V-sel toiteploki pingel, aga piiras voolutugevuse suurust, mida 

elektrooniline koormus võimaldas sel hetkel endast läbi lasta. [5] 
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Joonisel 3.1 on kujutatud STW26NM50 SOA graafikut. 

 

Joonis 3.1. STW26NM50 SOA graafik [6] 

 

Voolutugevuse suurenemisega suurenes ka soojuskadu. Valemiga 3.1 on leitud 

võimsuskadu: 

 

väljundsisendkadu PPP - , (3.1) 

 

kus  Psisend   on toiteallika sisendvõimsus W; 

 Pväljund    –  MOSFET-ilt eralduv võimsus [5]. 

 

Sisendvõimsuse arvutamiseks mõõdeti toiteallika väljundpinget ja voolu, mis läbis 

elektroonilist koormust. Väljundvõimsuse arvutamiseks mõõdeti MOSFET-il neelu ja lätte 

vahelist pinget ja voolu, mis läbis elektroonilist koormust. [5] 

 

 

3.2. Kasutatud MOSFET-id 

 

Antud töös otsustas Autor kasutada kolme erinevat MOSFET-i: IRF3710, IRF540N ja 

IRFZ44N.  
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Olulisemad parameetrid, mida transistorite valikul tuleb silmas pidada, on toodud 

alljärgnevas tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1. MOSFET-ide tehnilised parameetrid [7, 8, 9] 

MOSFET IRF540N IRF3710 IRFZ44N 
Neelu ja lätte vaheline pinge UDS, V 100 100   55 
Neelu ja lätte vaheline takistus RDS(on), Ω           0,044            0,023             0,0175 
Maksimaalne neelu vool ID,A   33   57   49 
Maksimaalne paisu pinge UG ma x, V ±20 ±20 ±20 
Paisu lävipinge UG(th), V     4     4     4 
Maksimaalne võimsus Pmax, W  130 200   94 
Sisselülitus viivitus td(on), ns    11   12   12 
Tõusu aeg tr, ns    35   58   60 
Väljalülitus viivitus td(off), ns    39   45   44 
Languse aeg tf, ns    35   47   45 
Paisu mahtuvus CG, pF          1960        3130                          1470                    

 

IRF3710 kasuks on tema suurem neelu vool ja maksimaalne võimsus, kuid neelu ja lätte 

vaheline takistus on kõige väiksem IRFZ44N-l. Kui kasutada IRFZ44N peab tähelepanu 

pöörama, et ei ületataks neelu ja lätte vahelist pinget 55 V. IRFZ44N ja IRF540N 

maksimaalsed võimsused on peaaegu ühesugused, erinedes teineteisest ainult 36 W võrra. 

 

 

3.3. SOA analüüs 

 

Eelnevalt valitud kolme MOSFET-i IRF3710, IRF540N ja IRFZ44N SOA graafikud on 

kujutatud alljärgnevatel joonistel. Neid  kasutati elektroonilise koormuse skeemis, et nende 

hulgast välja selgitada sobivaim. 

 

Kui vaadata iga MOSFET-i SOA graafikut eraldi, siis kõige parempoolsem vertikaalne joon 

näitab maksimaalse pinge väärtust, mida MOSFET kannatab. Kõige ülemine horisontaalne 

joon vastab maksimaalsele neelu voolu impulsile (ingl Maximum Ratings IDM Pulsed Drain 

Current), peale mida transistor hävineb. Ülevalt alla langevad kaldjooned vastavalt 100 µs, 

1 ms ja 10 ms näitavad, millist voolu ja pinge impulssi  MOSFET hetkeliselt kannatab. Mida 

väiksem on impulsi kestus, seda rohkem voolu ja pinget MOSFET lühiajaliselt kannatab. 
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Joonisel 3.2 on kujutatud MOSFET-i IRF540N SOA graafikut. 

 

  

 

Joonis 3.2. IRF540N SOA graafik [7] 

 

Jooniselt on näha, et transistor kannatab 30 V juures 3 A-st voolu 10 ms-ks. 

Joonisel 3.3 on kujutatud MOSFET-i IRF3710 SOA graafikut. 

 

 

 

Joonis 3.3. IRF3710 SOA graafik [8] 

 

Jooniselt on näha, et transistor kannatab 30 V juures 4 A-st voolu 10 ms-ks. 
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IRF3710 kannatab MOSFET-idest 30 V juures kõige rohkem voolu, mis langetab valiku just 

tema kasuks, kuid katsetatakse ka teisi MOSFET-e. 

 

Joonisel 3.4 on kujutatud MOSFET-i IRFZ44N SOA graafikut. 

 

 

Joonis 3.4. IRFZ44N SOA graafik [9] 

 

Jooniselt on näha, et transistor kannatab 30 V juures 2 A-st voolu 10 ms-ks. 

Aga antud lahenduse puhul on tegemist konstantse voolu ja pingega. Nendel graafikutel 

puudub DC joon, millest võib järeldada, et voolu ja pinge väärtused tulevad alla poole 10 

ms joonest.  

 

 

3.4. Skeemi tööpõhimõte 

 

Katseskeem on kujutatud joonisel 3.5. Skeem koosneb väljatransistorist Q1, 

operatsioonivõimendist U2A, digitaal-analoog muundurist (DAC) U1, kondensaatoritest C1, 

C2 ja C3, koormustakistist R3 ning 8 Ω ja 2,2 kΩ takistitest vastavalt R1 ja R2. 

Operatsioonivõimendiks on LM324N ja digitaal-analoog muunduriks MCP4921. MCP4921 

puhul on tegemist 12-bitise digitaal-analoog muunduriga, mis on varustatud SPI (ingl Serial 

Peripheral Interface) jadaliidesega. LM324N puhul on tegemist suure võimendusteguriga 

operatsioonivõimendiga, mis on disainitud töötama ühe-polaarse toiteallikaga laias 

pingevahemikus. Takisteid R1, R2 ja kondensaatorit C2 kasutatakse tagasiside ahelas, et 
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stabiliseerida operatsioonivõimendi tööd ja hoida seda ostsilleerimast. Kondensaatorit C3 

kasutatakse madalpääsfiltrina, et stabiliseerida operatsioonivõimendi sisendit ja välja 

filtreerida AC müra, mis võib sellel liinil eksisteerida. Klemmide P1 ja P2 külge ühendatakse 

vastavalt katsetatava seadme „miinus“ ja „pluss“ juhtmed. [10] 

 

Joonisel 3.5 kujutatud analoogskeem töötab nii, et informatsioon saadetakse 

mikrokontrolleri MOSI nimeliselt viigult DAC sisendisse SDI. Edasi jõuab pinge DAC 

väljundist A operatsioonivõimendi U2A mitteinverteerivale sisendile. Nüüd 

operatsioonivõimendi võrdleb DAC-ilt saabuva pinge väärtust ja koormustakistilt saabuvat 

pinge väärtust selleks, et teada, kui palju peab MOSFET-i avama, et operatsioonivõimendi 

mõlemal sisendil oleksid võrdsed pinged. Kui DAC-i väljundist saabuva pinge väärtus 

suureneb, siis operatsioonivõimendi leiab, et mitteinverteeriva sisendi väärtus on suurem, 

kui vooluahelas paikneva koormustakisti pingelang. Seejärel suurendab 

operatsioonivõimendi oma väljundis pinget ja tänu sellele kasvab MOSFET-i paisu pinge. 

Selle tagajärjel kulgeb suurem vool läbi väljatransistori. See omakorda tingib pingelangu 

suurenemise koormustakistil kuni see ühtib operatsioonivõimendi mitteinverteeriva sisendi 

pingega. [10] 

 

  

 

Joonis 3.5. Elektroonilise koormuse analoogskeemi osa [10] 

 

Skeem on koostatud nii, et katsetatava vooluallika pluss klemm ühendatakse juhtme abil 

MOSFET-i neelu külge. Lätte külge ühendatakse rööbiti kümme ühevatise võimsusega ühe-

oomist takistit kogu võimsusega 10 W, et saavutada 0,1 oomine koormustakisti takistus. 
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Koormustakisti teine ots ühendatakse vooluallika miinus klemmi külge. Vooluallikana 

kasutati toiteplokki Twintex TP-2305. Maksimaalne võimsus, mida skeem talub, sõltub 

MOSFET-ist ja koormustakistist, kuid antud olukorras enamus soojusest eraldub 

väljatransistori peal, sest koormustakistil eraldub maksimaalselt 10 W. Vooluallika pinge 

jääb katse käigus konstantseks ja kui nüüd reguleerida MOSFET-i avatust, muutes paisu 

pinget lineaarselt, siis MOSFET töötab antud skeemi puhul muudetava väärtusega takistina. 

Muutes takistust, muutub ka vool. Kui transistor on rohkem avatud, siis läheb temast ka 

rohkem voolu läbi, aga see vool tuleb vooluallikast, mida koormatakse MOSFET-i abil. 

Selleks, et veenduda, kas elektrooniline koormus töötab, tuleb jätta voolutugevus 

konstantseks ja edasi reguleerida toiteallika pinget ning jälgida, kas voolutugevus püsib 

konstantsena või mitte. Antud elektroonilisel koormusel on oma pingevahemik, kus ta 

suudab määratud voolutugevust säilitada ja see sõltub kasutatavast väljatransistorist. [10] 

 

 

3.5. Koormustakisti 

 

Valemiga 3.2 on leitud pingelang koormustakistil: 

 

RIU š  , (3.2) 

 

kus Uš on pingelang koormustakistil V; 

  I   – voolutugevus läbi koormuse A; 

 R    – koormustakisti takistus Ω [11]. 

 

Valemist 3.2 saab järeldada, et mida suurem on koormustakisti takistus, seda suurem on 

pingelang koormustakistil [10]. 

 

Valemiga 3.3 on leitud koormustakistilt eralduv võimsus [11]: 

 

2IRPš  , (3.3) 
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Tabelis 3.3 on arvutatud 10 A voolu korral erinevate koormustakistite takistuste juures 

koormustakistil tekkiv pingelang, eralduv võimsus ja reguleerimissamm [10]. 

 

Tabel 3.3. Koormustakisti takistus, vastav pingelang ja eralduv võimsus [10] 

Vool, A Koormustakisti 
takistus, Ω 

Maksimaalne 
pingelang, V 

Võimsus, W Tugipinge, 
V 

Samm 

10 1 10 100 10 1 mV =     1 mA 

10 0,1 1 10 1 1 mV =   10 mA 

10 0,01 0,1 1 0,1 1 mV = 100 mA 

 

Tabelist 3.3 näeme, et mida suurem on koormustakisti takistus, seda suurem on ka pingelang 

ning eralduv võimsus. Võimsus eraldub soojuse näol koormustakistilt. Samas kui takisti 

väärtus on 0,01 Ω, siis pingelang jääb vahemikku 0...0,1 V, mida on raske hoida mürast 

puhtana. [10] 

 

DAC tugipingeks sai valitud 1 V, sest siis on kaetud 10 A suurune piirkond kui 

koormustakisti takistus on 0,1 Ω. Katsete käigus piirduti ainult 5 A, sest kasutatud toiteploki 

üks kanal andis maksimaalselt 5 A. [10] 

 

 

3.6. Elektroonilist koormust juhtiva programmilõigu kirjeldus 

 

Alguses initsialiseeritakse SPI. See tähendab, et viigud MOSI, SCK ja SS pannakse 

väljunditeks, lubatakse SPI, kontroller pannakse masteriks ja kella sagedus seatakse 1 MHz 

peale. Edasi defineeritakse SPI andmete saatmise funktsioon spi_saatmine. Kui seda 

funktsiooni kutsutakse esile, siis viigu CS (ingl Chip Select) olek muudetakse loogiliseks 

nulliks. Edasi saadetakse 4 most significant konfiguratsiooni bitti ja siis 12 andme bitti, sest 

MCP4921 on 12 bitine. Seda kõike tehakse, kasutades binaartehteid. Muutuja data on 16 

bitine. Tabelis 3.4 on toodud näide kui konfiguratsiooni bittide väärtuseks on 0111 ja data 

väärtuseks on kümnendarvuna 1041 ehk kahendsüsteemis 0100 0001 0001. Kõigepealt 

liigutatakse data väärtust 8 võrra paremale ja siis saadud tulemusega ja väärtusega 0000 

1111 tehakse &-tehe. AND-tehte korral on tulemuseks 1, kui mõlemad bitid on ühed. 

Väärtust 0000 0111 liigutatakse 4 võrra vasakule, mille tulemuseks saadakse 1111 0000. Siis 

tehakse OR-tehe tulemustega a ja b. See tähendab, et kui kohakuti olevatest bittidest 
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vähemalt ühe biti väärtus on 1, siis tulemuseks on ka 1. Kasutades kirjeldatud loogikat, on 

garanteeritud, et konfiguratsiooni bitid ja 4 kõrgemat data bitti ei läheks kaotsi. 

 

Tabel 3.4. Biti tehted, et eraldada 16 bitisest väärusest 4 konfiguratsiooni bitti ja 4 andme 

bitti 

 

Järjekord Tulemus 
1.  

>> 
0100 0001 0001 
8 
0000 0000 0100 

2.  
& 

 

0000 0100 
0000 1111            
0000 0100 tulemus a 

3.  
<< 

 

0000 0111  
4 
0111 0000 tulemus b 

4.  
| 

0111 0000 tulemus b 
0000 0100 tulemus a 
0111 0100 

 

Funktsioon spi_saatmine lõpetuseks pannakse CS viik tagasi kõrgseisu. Põhiprogrammis 

pannakse PORD-i B viik 0 väljundiks ja PORT D sisendiks. Põhiprogrammi while- tsüklis 

kontrollitakse kas PORD-i D viik 0 või 1 on loogilises madalseisus. Kui viik 0 on loogilises 

madalseisus, siis muutuja data väärtust vähendatakse. Selleks, et välistada data väärtuse 

negatiivseks muutumist, tehakse if-lause, mis kontrollib, et data oleks suurem kui 0.  Kui 

viik 1 on loogilises madalseisus, siis data väärtust suurendatakse. Kuna DAC on 12 bitine, 

siis see tähendab, et talle võib saata 4096 erinevat väärtust. Muutuja data väärtus piiratakse 

vahemikus 0…4095-ni. Suhtlus DAC-iga on ühesuunaline. MCP4921 konfiguratsiooni 

bittide tähendused on toodud tabelis 3.5. 

 

Tabel 3.5. MCP4921 konfiguratsiooni bitid [12] 

Biti number Väärtuse 0 korra Väärtuse 1 korral 
15 Kirjutatakse registrisse A Kirjutatakse registrisse B 
14 Puhverdamata Puhverdatud 
13 UREF = 2 × UREF UREF = UREF 
12 Väljalülitus režiim keelatud Väljalülitus režiim lubatud 

 

Puhverdamata režiimis on DAC-i väljund 0 V-st kuni toitepingeni VDD, aga puhverdatud 

režiimis 0,040 V kuni VDD – 0,040 V. Puhverdatud režiimis on DAC-il väga suur 

sisendtakistus. [12]  
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Väljundpinge UOUT, mida DAC välja saadab leitakse valemiga 3.4: 

 

,
4096

D
GUU REFOUT   (3.4) 

 

kus UREF on tugipinge V; 

 G – võimendustegur; 

 D – digitaalne väärtus 0-st 4095-ni [12]. 

 

Võimendustegurit on võimalik koodi abil muuta. Digitaalne väärtus saadetakse kontrolleri 

poolt kahendsüsteemis. 
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4. PROGRAMMEERITAV TOITEPLOKK 

 

4.1. Toiteplokk Manson HCS-3402 

 

4.1.1. Tutvustus 

 

Tegemist on programmeeritava laboratoorse impulsstoiteplokiga, mis on valmistatud Hiinas. 

Toiteplokil on võimalik seadistada ja mällu salvestada kolme eelistatud pinge ja 

maksimaalse voolu väärtus, mida saab tagumisel paneelil paikneva nupu abil valida. [13] 

 

Toiteploki esipaneelil paiknevatest nuppudest üks nupp on pinge reguleerimiseks ja teine 

nupp voolutugevuse reguleerimiseks. Antud nuppudena kasutatakse enkoodereid, sest nii on 

võimalik seadistada voolu ja pinge väärtust täpselt ja sujuvalt. Nuppu keerates pannakse 

kõigepealt paika peale koma väärtused ja pärast nupule vajutamist täisarvud. Pinge 

reguleerimise ajal muutub pinget kuvava ekraani heledus tuhmimaks ja kui pinge on 

seadistatud, siis ekraan põleb oma normaalse heledusega. Joonisel 4.1 on näidatud toiteploki 

esipaneel. 

 

 

Joonis 4.1. Toiteploki esipaneel 

 

Seadistatud voolupiiraja väärtuse vaatamiseks piisab voolutugevuse nupu pööramisest 

suvalises suunas ja väärtus kuvatakse mõneks sekundiks ekraanile [13]. 
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4.1.2. Toiteploki juhtimine kaugjuhtimispuldi abil 

 

Lisaks on võimalik kontrollida toiteplokki kaugjuhtimispuldi abil, mille saab ise valmistada 

ja ühendada kaasas oleva pistiku abil toiteploki külge. Pistiku viikude ühendamist kirjeldab 

tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Kaugjuhtimispuldi pistiku viikude kasutamine [13] 

Viik Funktsioon Kommentaar 
1 Sisemine DC +5 V <50 mA 
2 Pinge reguleerimine 0...5 V 
3 Voolutugevuse reguleerimine 0...5 V 
4 Maa Ühendatakse maha 
5 Väljundi sisse ja välja lülitamine  

 

Selleks, et seadistada voolupiirajat kaugjuhtimispuldi abil, peab peaväljundi lühistama 

juhtmega, mille läbimõõt on 12 AWG [13]. Joonisel 4.2 on kujutatud toiteploki tagumist 

külge. 

 

 

Joonis 4.2. Toiteploki tagaosa 

 

Kui väljund on väljalülitatud siis LED-id C.V. ja C.C. vilguvad. Samal ajal on enkooderite 

abil võimalik seadistada voolu ja pinge väärtusi. 

 

Vaikimisi on pistiku viik 5 lahti ühendatud, mis tähendab, et väljund on sees. Ühendades 

omavahel viigud 5 ja 4, saab väljundi välja lülitada. Ühes sekundis on lubatud toiteplokki 

sisse ja välja lülitada kuni 10 korda ehk maksimaalne lülitussagedus on 10 Hz. Kui ületada 
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seda sagedust, siis toiteplokk ei pruugi korrektselt töötada ning võib minna kaitseolekusse. 

[13] 

 

Toiteploki ülemist voolutugevuse väärtust (UCL) ja ülemist pinge väärtust (UVL) saab 

seadistada ainult toiteplokiga kaasas oleva programmi abil. Kui need väärtused on 

madalamaks seadistatud kui toiteplokk võimaldab, siis katsetamise käigus võib kasutaja 

näha tähtede kombinatsioone UCL või UVL, mis vastavalt tähendavad, et reguleerimisega 

on jõutud ülemise pinge või voolu piirini. [13] 

 

 

4.1.3. Toiteploki kaitsemehhanismid 

 

Toiteplokk on varustatud liigpinge kaitsega. Juhul kui väljundpinge peaks kerkima 

kõrgemale kui seadistatud väärtus, siis kaitsemehhanism rakendub ja ekraanile ilmub kiri 

OUP. Toiteplokil on ka üle temperatuuri kaitsesüsteem. Toiteploki sees on temperatuuri 

andur, mis jälgib hetketemperatuuri toiteplokis. Kui toiteplokk läheb liiga kuumaks, ilmub 

ekraanile sõna OTP. Enne uut kasutamist peab toiteplokil laskma 30 minutit jahtuda. [13]  

 

Kolmandaks kaitsemehhanismiks on ülekoormuskaitse. Kui voolupiiramise režiim ei tööta,  

võib see tõsiselt kahjustada toiteplokki ja koormust. Ülekoormuskaitse minimeerib 

toiteploki kahjustuse suurust. Ülekoormuse korral ilmub ekraanile kiri OLP. [13] 

 

 

4.1.4. Toiteplokiga kaasas oleva juhtprogrammi kirjeldus 

 

Toiteplokiga on kaasas CD plaat, millel on tootja poolt koostatud juhtprogramm ja draiver. 

Antud programm toetab operatsioonisüsteeme Windows XP/Vista/7 nii 32 kui ka 64 bitist 

versiooni. Draiver on: Silicon Lab CP210x USB draiver. Programmi käivitamiseks peab 

avama pscs.bat faili, mis asub kaustas „CDROM Drive>:\pscs\pscs.bat“. [13] 

 

Kui programm käivitada, ilmub aken, kust on võimalik näha pinge, voolutugevuse ja 

võimsuse hetkväärtusi. Lisaks saab seadistada voolutugevuse ja pinge väärtust ning väljundit 

sisse ja välja lülitada. Seadistuste rakendamiseks peab vajutama nuppu „Set“. Paremal pool 

paiknevas aknas saab sättida 20 erinevat sammu, mille pinge ja voolu väärtust saab 
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seadistada. Ühe sammu maksimaalseks kestuseks saab panna 9:59:59. Selleks, et seadistada 

väärtust, peab nupule kaks korda vajutama ja tekkinud sliderit liigutama soovitud 

väärtuseini. [13] 

 

Lisaks sellele saab muuta tsüklite kestust kuni 999-ni. Programmi käivitamiseks peab 

vajutama nuppu „Run“. [13] 

 

Programmi abil on mugavam seadistada kolme eelseadistatud pinge ja voolutugevuse 

väärtust, kui seda teha toiteploki nuppude abil. Programmis käib seadistamine kiiremini ja 

lihtsamalt. Tuleb vajutada selle koha peale, kus soovitakse väärtust muuta ja siis sisestada 

soovitud väärtus. Kui kasutaja üritab sisestada suurema väärtuse, kui on seadistatud 

toiteploki ülemine väärtus, siis antud number läheb punaseks. [13] 

 

Andmete logimise aknas on võimalik näha graafikut, mis joonestatakse mõõdetud väärtuste 

abil. Seda graafikut on võimalik liigutada slideri move abil vasakule ja paremale ning slider 

zoom abil uurida lähemalt mõnda väiksemat graafiku osa või siis vaadata tervet mõõtmiste 

hulka. Lisaks saab antud tulemused salvestada kasutades nuppu save data log to CSV file ja 

pärast on võimalik mõõtmistulemused tagasi programmi laadida, et neid  analüüsida. [13] 

 

Seadete aknast saab valida programmi keele, COM pordi, muuta mõõteintervalli, seadistada 

voolutugevuse ja pinge ülemise väärtuse. Programmi abil on võimalik toiteplokki 

kalibreerida. Pinge kalibreerimiseks on vaja multimeetrit ning voolutugevuse 

kalibreerimiseks multimeetrit ja elektroonilist koormust (ingl electronic load). Kui 

kalibreerimine ei õnnestu, on võimalik taastada tehase kalibreering vastava nupu abil. 

Kalibreerimise alustamise käigus küsitakse parooli ja parooliks on password. Pinge 

kalibreerimise korral tuleb ainult mõõta väljundis olevat väärtust ja see sisestada programmi. 

[13]  

 

Miinustena võib välja tuua, et toiteploki minimaalne pinge on ainult 0,8 V. Väljundit ei saa 

nupu abil välja lülitada, kuid kaasas oleva programmi abil on see võimalik. Toiteplokiga 

kaasas olev MS Windows keskkonnale mõeldud programmis saab sättida ainult 20 erinevat 

pinge ja maksimaalse voolutugevuse väärtust, kuid võimalus on tekitatud tsüklit korrata kuni 

999 korda. Alati kui toiteplokk käivitada, siis toimub korrasoleku kontrolli test, mis võtab 

umbes 10 sekundit aega ehk enne kasutamist peab ootama. Toiteploki väljalülitamine võtab 
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samuti mõned sekundid aega kui nupust välja lülitada. Toiteploki väljundid ei ole eraldi 

kontrollitavad. Voolupiiramis režiimis võib voolutugevus suureneda 0,1 A võrra seadistatud 

väärtusest. 

 

 

4.2. Koostatud juhtprogramm 

 

4.2.1. Programmi kirjeldus  

 

Koostatud programmi abil on võimalik juhtida Mansoni HCS-3402 toiteplokki 

personaalarvuti abil. Kasutajal on võimalik valida juhusliku ja lineaarse seaduspärasuse 

vahel. Juhusliku seaduspärasuse puhul paneb kasutaja paika sellise pinge vahemiku, kus ta 

soovib, et programm genereeriks juhuslikke pinge väärtuseid. Lineaarse seaduspärasuse 

korral saab kasutaja määrata, kas pinge hakkab kasvama või kahanema. 

 

Funktsioon liigu_ajas on kõige aluseks. Funktsioon liigu_ajas on selleks, et kutsuda 

vajalikke funktsioone välja. Ta kontrollib kas katse on toimumas. Kui katse käib siis ta läheb 

vastavalt funktsiooni jatka_lineaarset_katset või jatka_juhuslikku_katset. Sealt edasi 

minnakse funktsiooni mooda. Funktsiooni mooda kasutatakse pinge, voolu ja aja 

mõõtmiseks. Peale selle kuvab see funktsioon kasutajaliidesesse vastavad väärtuste näidud. 

Jatka_lineaarset_katset kontrollib kas esimene pinge väärtus on toiteplokki saadetud või 

mitte. Kui ei ole saadetud, siis saadab esimese väärtuse ja edasi muudab pinge väärtust 

vastavalt kasutaja poolt seadistatud sammude kaupa kuni jõuab lõppväärtuseni ja lõpetab 

katse. Jatka_juhuslikku_katset teeb nii mitu sammu kui kasutaja on ette määranud ja kasutab 

randint funktsiooni, et genereerida juhuslikke numbreid etteantud vahemikus ning saadab 

toiteplokile juhusliku pinge väärtuse. 

 

Funktsioonid kontrolli_juhuslikud_parameetrid ja kontrolli_lineaarsed_parameetrid  on 

mõeldud selleks, et kontrollida kasutaja poolt sisestatud andmeid. 

Kontrolli_juhuslikud_parameetrid kontrollib muutujate miinimumpinge, maksimumpinge, 

maksimaalne_voolutugevus, sammudevaheline_aeg, mooteintervall ja sammude_arv 

väärtuseid. Funktsioon kontrolli_lineaarsed_parameetrid kontrollib muutujate algpinge, 

lopp-pinge, maksimaalne_voolutugevus, muutumise_samm, sammudevaheline_aeg, 
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mooteintervall ja tsyklite_arv väärtuseid. Vaadatakse, kas sisestatud on ikka number ja kas 

see jääb sobivasse vahemikku. Juhul kui on sisestatud vigased andmed, siis kuvatakse 

veateade „Kontrolli andmeid, andmed on vigased.“ Edasi liigutakse funktsiooni 

alusta_katset. Funktsioon alusta_katset sätib korda kasutajaliidese, muutujate väärtused ja 

nupud. Nüüd lülitatakse toiteploki väljund sisse ja pannakse paika voolupiiraja väärtus. 

Lisaks peidetakse nupud „Start“ ja „Salvesta tulemused“  kui katse käib ja selle asemele 

kuvatakse „Stopp“ nupp. 

 

Funktsioonid naita_juhuslikud_elemendid ja varja_lineaarsed_elemendid ning 

naita_lineaarelemendid ja varja_juhuslikud_elemendid on mõeldud selleks, et kui kasutaja 

valib lineaarse või juhusliku seaduspärasuse, siis programm peidab ja kuvab aknas vastavad 

elemendid. Neid nelja funktsiooni juhib funktsioon vali_olek, mis tegutseb vastavalt valitud 

seaduspärasusele. 

 

Kui kasutaja vajutab „Salvesta“ nuppu kutsutakse välja funktsioon salvesta_tulemused. Nii 

saab kasutaja mõõtmistulemused salvestada csv faili kui katse on läbitud. Hiljem on exceli 

programmi abil faili võimalik lugeda ja muuta. Faili nimeks pannakse katse toimumise 

kuupäev ja kellaaeg ja fail salvestatakse programmi asukohta. 

 

Funktsioon sea_pinge on mõeldud pingeväärtuste saatmiseks toiteplokile. 

 

Funktsioon kuva_naidud on selleks, et kuvada kasutajaliidesesse pinge ja voolu väärtused. 

Lisaks kuvatakse ka mitmes tsükkel on toimumas või mitu sammu on veel teha. 

 

Funktsioon saada_kask oli mõeldud selleks, et saata toiteplokile käske tema juhtimiseks. 

Peal igat käsku saadab toiteplokk vastu vastuse, mida on võimalik näha käsurealt (ingl 

Command Prompt). 

 

Funktsioon lopeta_katse lülitab toiteploki väljundi välja ning kuvab kasutajaliidese pinge ja 

voolutugevuse kuvamise aknasse „?“ ja peidab „Stopp“ nupu ja kuvab „Salvesta tulemused“ 

ja „Start“ nupu. Lisas 1 on toodud kood. 

 

 

 



37 
 

Tabelis 4.2 on toodud parameetrite väärtused, mida kasutaja sisestab programmi. 

 

Tabel 4.2. Kasutaja poolt sisestavate parameetrite väärtused 

Parameeter Väärtus 
Minimaalne pinge  1,0 V 
Maksimaalne pinge 32,0 V 
Maksimaalne voolutugevus 20,0 A 
Sammudevaheline aeg 1…3600 s 
Mõõteintervall 1…3600 s 
Muutumise samm 0,1…32,0 V 
Sammude arv juhusliku seaduspärasuse korral 1…1000 sammu 
Tsüklite arv lineaarse seaduspärasuse korral 1…1000 tsüklit 

 

Minimaalne pinge väärtus, mida kasutaja saab sisestada on 1,0 V ja maksimaalne 32,0 V. 

Maksimaalne voolutugevuse väärtus, mida kasutaja saab sisestada on 20,0 A. 

 

Kasutaja poolt sisestatavad väärtused on kõik täpsusega üks komakoht peale koma. Aga käsk 

GETD tagastab toiteploki ekraani hetkenäidu, mis on täpsusega kaks kohta peale koma. 

Voolutugevuse ja pinge väärtused, mis salvestatakse csv faili on samuti täpsusega kaks kohta 

peale koma.  
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4.2.2. Käsud 

 

Tabelis 4.3 on toodud põhikäsud, mille abil on võimalik antud toiteplokki juhtida. Tabel 

sisaldab käsku, käsu kirjeldust ja näidet, kuidas antud käsku kasutada. 

 

Tabel 4.3. Käskude tähendused ja funktsioonid [13] 

Käsk ja tagastatav 
väärtus 

Funktsioon Näide 

Sisend käsk: GMAX 
Tagastatav väärtus: 
<pinge><vool>[CR] 
OK[CR] 

Toiteploki maksimaalse 
pinge ja voolu väärtus 
saamiseks 
<pinge>=???  
<vool>=???  

Sisend käsk: GMAX[CR]  
Tagastatav väärtus:  
180200[CR]  
OK[CR]  
Tähendab:  
Maksimaalne pinge on 18,0 V  
Maksimaalne vool on 20,0 A  

Sisend käsk: 
SOUT<staatus>[CR] 
Tagastatav väärtus: 
OK[CR] 

Lülitab toiteploki väljundi 
sisse ja välja  
<staatus>=0/1 (0=ON, 
1=OFF)  

Sisend käsk:  
SOUT0[CR]  
Tagastatav väärtus:  
OK[CR]  
Tähendab: Lülitab väljundi sisse või 
välja 

Sisend käsk: 
VOLT<pinge>[CR] 
Tagastatav väärtus: 
OK[CR] 

Pinge väärtus 
seadistamiseks 
<pinge>=000<???<Maksim
aalne pinge  

Sisend käsk:  
VOLT127[CR]  
Tagastatav väärtus:  
OK[CR]  
Tähendab: Pinge väärtus on 12,7 V  

Sisend käsk: 
CURR<voolutugevus>
[CR] 
Tagastatav väärtus: 
OK[CR] 

Seadistab voolutugevuse 
väärtuse 
<voolutugevus>=000<???<
Maksimaalne vool  

Sisend käsk:  
CURR120[CR]  
Tagastatav väärtus:  
OK[CR]  
Tähendab:  
Seadistab voolutugevuseks 12,0 A  

Sisend käsk: 
GETD[CR] 
Tagastatav väärtus: 
<pinge><voolutugevus
><staatus>[CR]  
OK[CR] 

Ekraanilt pinge ja 
voolutugevuse väärtuse 
lugemiseks. CC/CV LED-i 
oleku saamiseks 
<pinge>=????  
<voolutugevus>=????  
<staatus>=0/1 (0=CV, 
1=CC)  

Sisend käsk:  
GETD[CR]  
Tagastatav väärtus:  
150016001[CR]  
OK[CR]  
Tähendab:  
Toiteploki ekraanil olev väärtus on 15 V 
ja 16 A. Toiteplokk on CC olekus 

 

Oma programmi koostamisel Autor kasutas tabelis 4.3 kirjeldatud käske. Antud tabelist on 

näha, et käsuga VOLT saadetakse toiteplokile kolmekohaline number pinge väärtuse 

seadistamiseks, aga kasutades käsku GETD tagastab toiteplokk neljakohalise numbri. Pinge 

ja voolutugevuse väärtusi on võimalik lugeda täpsusega kaks kohta peale koma. 
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Tabelis 4.4 on toodud lisakäsud, mille abil saab näiteks mällu salvestada kolme erinevat 

pinge ja voolutugevuse väärtust. 

 

Tabel 4.4. Lisakäskude tähendused ja funktsioonid [13] 

Käsk ja tagastatav 
väärtus 

Funktsioon Näide 

Sisend käsk: 
GETS[CR] 
Tagastatav väärtus: 
<pinge><voolutugevus>[C
R]  
OK[CR] 

Seadistatud 
voolutugevuse  ja pinge 
väärtuse saamiseks 
<pinge>=???  
<voolutugevus>=???  

Sisend käsk:  
GETS[CR]  
Tagastatav väärtus:  
150180[CR]  
OK[CR]  
Tähendab:  
Pinge on 15 V ja voolutugevuse 18 A 

Sisend käsk: 
PROM<pinge0><voolutuge
vus0>  
<pinge1><voolutugevus1>  
<pinge2><voolutugevus2>[
CR]  
Tagastatav väärtus: 
OK[CR] 

Salvestab pinge ja 
voolutugevuse väärtused 
3 mälu asukohta 
<pingeX>=???  
<voolX>=???  
(X on mälu asukoha 
number algab 0-st kuni 
2-ni)  

Sisend käsk:  
PROM111111022122033133[CR]  
Tagastatav väärtus:  
OK[CR]  
Tähendab:  
Eelseadistusmälu 0 on 11,1 V ja 11,1 A  
Eelseadistusmälu 1 on 2,2 V ja 12,2 A  
Eelseadistusmälu 2 on 3,3 V ja 13,3 A  

Sisend käsk: 
GETM[CR]  
Tagastatav väärtus: 
<pinge0><voolutugevus0>  
<pinge1><voolutugevus1>  
<pinge2><voolutugevus2[
CR] 
OK[CR] 

Mällu salvestatud pinge 
ja voolutugevuse 
väärtuse saamiseks  
<pingeX>=???  
<voolutugevusX>=???  
(X on mälu asukoha 
number algab 0-st kuni 
2-ni) 

Sisend käsk:  
GETM[CR]  
Tagastatav väärtus:  
111111[CR]  
122122[CR]  
133133[CR]  
OK[CR]  
Tähendab:  
Toiteplokk saadab järgnevad väärtused 
mäluaadressidelt: 
Eelseadistusmälu 0 on 11,1 V ja 11,1 A  
Eelseadistusmälu 1 on 12,2 V ja 12,2 A  
Eelseadistusmälu 2 on 13,3 V ja 13,3 A 

Sisend käsk: 
RUNM[CR]  
Tagastatav väärtus: 
 OK[CR] 

Pinge ja voolutugevuse 
seadistamiseks mällu 
salvestatud väärtuste 
järgi 
<mälu>=0/1/2  

Sisend käsk:  
RUNM1[CR]  
Tagastatav väärtus:  
OK[CR]  
Tähendab:  
Seadistab pinge ja voolutugevuse 
väärtusteks mäluaadressil 1 paiknevad 
väärtused 

 

Tabelis kujutatud käsud on kõik seotud mällu salvestatavate pinge ja voolutugevuste 

väärtustega. 
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4.2.3. Python-i installeerimine operatsioonisüsteemile Windows XP 

 

Selleks, et kasutada Autori poolt koostatud programmi on vaja installeerida Python, sest 

kood on kirjutatud Python-i keeles. Kuna ülikooli arvutites, mis paiknevad laboris, on 

endiselt Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3, siis peab 

arvutisse installeerima Python 3.4.4. Uuemate operatsioonisüsteemidega arvutitesse saab 

installeerida Python 3.5.1. Kui Python on installeeritud, peab programmi faili gui.py 

kopeerima kausta, kus asub Python. Gui (graphical user interface) tähendab graafilist 

kasutajaliidest. Edasi peab avama käsurea. Sealt liikuma kausta, kuhu on installeeritud 

Python. Kaustade vaheline liikumine toimub käskudega cd ja cd .. . Käsuga cd saab liikuda 

uude kausta ja käsuga cd .. tagasi ülemkausta. Python-i kausta liikumiseks tuleb kirjutada 

käsureale cd C:\Python34, kuid enne peab veendunud, et asutakse C-kettal. Nüüd tuleb 

käsureale kirjutada python gui.py ja vajutama Enterit. Ilmub veateade, mis on kujutatud 

joonisel 4.3.  

 

 

Joonis 4.3. Veateade mooduli installeerimise kohta 

 

See tähendab seda, et tuleb importida moodul nimega „serial.“ 

 

See käib käsuga pip install pyserial, aga kindlasti peale selle käsu sisestamist kuvatakse uus 

veateade, mis on kujutatud joonisel 4.4. 

 

 

Joonis 4.4. Veateade pip-i kohta 

 

Veateade tuleb sellest, et pip on olemas, aga ta asub vales kaustas. Et probleem lahendada 

peab kasutama käsku set. Nii on võimalik pip liigutada asukohta, kus Python talle ligi saab.  
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Käsu set kasutamine on kujutatud joonisel 4.5. 

 

 

Joonis 4.5. Käsu set kasutamine 

 

Kui nüüd kirjutada uuesti käsk pip install pyserial, siis installeeritakse moodul nimega 

„serial,“ mis on kujutatud joonisel 4.6. 

 

 

Joonis 4.6.  Mooduli „serial“ edukas installeerimine 

 

Nüüd kui liikuda Pythoni kasusta saab käivitada programmi kui trükkida käsureale python 

gui.py. 

 

 

4.2.4. Programmi kasutusjuhend 

 

Enne programmi käivitamist peab toiteploki ühendama vooluvõrku, edasi ühendama 

toiteploki tagumisel paneelil paikneva väljundi külge koormusploki ühe juhtme otsa ja siis 

lülitama toiteploki „Power“ lülitist sisse. Kui toiteplokk on sees, siis esipaneelil paiknev 

„rear control“ tuli peab olema kustunud. Kui käivitatakse programm, siis see tuli läheb 

põlema, sest nii antakse märku, et toiteplokk on nüüd arvuti abil kontrollitav. Toiteploki 

sisse lülitamisel peab olema ettevaatlik kui koormus on ühendatud toiteploki külge, sest 

juhul kui toiteploki voolupiiramis režiim on sätitud 20 A peale ja pinge 32 V peale, siis see 

vool läheb kohe koormusesse  ja võib rikkuda nii toiteploki kui koormuse. 
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Selleks, et käivitada programm peab üles otsima faili gui.py ja sellele kaks korda peale 

vajutama. Programmi käivitades ilmub aken, mis on kujutatud joonisel 4.7. 

 

 

Joonis 4.7. Programmi aken kui on valitud juhuslik seaduspärasus 

 

Kasutajal on võimalik valida kahe seaduspärasuse vahel, mida nimetatakse juhuslikuks ja 

lineaarseks. Esimesel käivitamisel on vaikimisi valitud juhuslik seaduspärasus. Juhusliku 

seaduspärasuse korral paneb kasutaja paika sellise pinge vahemiku, kus ta soovib, et 

programm genereeriks juhuslike pinge väärtuseid. Sammude arvu ja sammudevahelise ajaga 

määratakse katse kestus. Mõõteintervall võimaldab kasutajal määrata kui tihti mõõdetakse 

pinge ja voolutugevuse väärtused, mida on hiljem võimalik csv faili salvestada. Maksimaalse 

voolutugevusega määratakse katse tulemustes esineda võiv suurim voolutugevuse väärtus. 

Sisestades andmeid, ei ole oluline kas kümnendkoha eraldajana kasutatakse punkti või koma. 

Programm saab mõlemast kirjavahemärgist aru. 

 

Lineaarse seaduspärasuse korral saab kasutaja määrata, kas pinge hakkab kasvama või 

kahanema. Sisestades algpinge väljale väiksema pinge väärtuse kui lõpp-pinge väljale on 

tegemist ajas kasvava protsessiga. Käitudes vastupidi, saab tekitada kahaneva protsessi. 

Tsüklite abil on võimalik soovitud protsessi korduma panna kuni 1000 korda. 

 

Kui kasutaja soovib käivitada juhusliku katse, siis ta peab sisestama soovitud parameetrid ja 

vajutama „Start“ nuppu, et alustada katset. Kui katse käib, siis akna alumisele reale, kuhu on 

kirjutatud hetkepinge, hetkevool tsükkel ja mõõtmiste arv ilmuvad küsimärkide asemele 

tegelikud väärtused. Juhul kui kasutaja soovib teha lineaarset katse, siis peab linnukese 
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lisama lineaarse katse ringi sisse. Joonisel 4.8 on kujutatud lineaarse seaduspärasuse korral 

ilmuvat akent.  

 

 

Joonis 4.8. Programmi aken kui on valitud lineaarne seaduspärasus 

 

Jooniselt 4.8 on näha, et aknad erinevad ainult sisestusväljade poolest, milleks on muutumise 

samm, tsüklite arv, sammude arv, algpinge, lõpp-pinge, miinimumpinge ja maksimumpinge. 

Koos programmiga avaneb ka käsurida, kuhu katse käigus kuvatakse saadetud pinge väärtus 

ja toiteploki poolt vastu saadetud pinge ja voolutugevuse väärtus. Käsureal on näha, et peale 

igat käsku kirjutatakse ka „OK.“ Joonisel 4.9 on kujutatud aknast pilt kui toimub lineaarne 

katse. 

 

 

Joonis 4.9. Programmi aken kui käib lineaarne katse 

 

Jooniselt 4.9 on näha, et vasakul kujutatud pinge väärtus 6,0 V ja voolutugevuse väärtus 0,93 

A langevad kokku käsureal kujutatud väärtusega 06000093. Samuti on näha, et kui katse 

käib, siis on kuvatud „Stopp“ nupp ja varjatud „Start“ ja „Salvesta tulemused“ nupud.  
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Joonisel 4.10 on kuvatud aknast pilt kui katse on lõppenud. 

 

 

Joonis 4.10. Juhusliku katse lõpp 

 

Peale katse lõppu kuvatakse „Salvesta tulemused“ nupp ja saadud tulemused käsureale ning 

kirjutatakse: „Tsüklid on läbitud“. Alati saab katset korrata, vajutades „Start“ nuppu, aga kui 

andmeid ei salvestata, siis eelmise katse andmed lähevad kaotsi. 

 

Kui toiteplokile saadetakse algpinge väärtus, siis tehakse kohe otsa esimene mõõtmine, mis 

on tavaliselt 0,05 V, sest toiteplokk ei suuda nii kiiresti reageerida. Kui saadetakse järgmine 

pinge väärtus toiteplokile ja mõõdetakse, siis tegelikult mõõtetulemuseks tuleb algpinge 

väärtus, mis on jõudnud natukene suureneda, mitte teise pinge väärtus. Ehk 

mõõtmistulemused, mis salvestatakse csv faili kajastavad kõik eelmist pinge väärtust. 

 

Kui katse kestab 18 sekundit ja mõõteintervall on pandud 4 sekundit, siis viimane väärtus, 

mis kuvatakse on 16 sekundil mõõdetud väärtus mitte 18 sekundi oma.  
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5. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Töö teises osas, kus katsetati MOSFET-i impulssjuhtimist pulsilaiusmodulatsiooni abil olid 

katseobjektiks MOSFET IRF540N ja niinimetatud koormusplokk. Juhtelektroonika, mis 

paiknes trükiplaadil valmistati Autori poolt. Koormusplokk ühendati ülikooli laboris laua 

sisse ehitaud toiteploki külge, mille maksimaalseteks parameetriteks olid 60 V ja 10 A DC. 

Katsete käigus prooviti 55 V juures saavutada 10 A voolu, kuid antud lahendus ei andnud 

soovitud tulemusi. 

 

Kolmandas osas olid katseobjektideks transistorid IRF540N, IRF3710, IRFZ44N ja 

toiteplokk Twintex TP-2305. Katsete käigus piirduti 30 V ja 5 A, kuna need olid antud 

toiteploki ühe kanali maksimaalsed väljundparameetrid. Katsetes kasutatud skeemi jaoks ei 

valmistatud eraldi trükiplaati, vaid seekord piirduti makettplaadil koostatud skeemiga. 

Katsete käigus selgitati välja, milline transistor kannatab 30 V juures suurimat voolutugevust 

ja see osutus ka valituks kolmandas osas kirjeldatud lahenduse puhul. 

 

Neljandas osas olid katseobjektideks toiteplokk Manson HCS-3402 ja koormusplokk. 

Katsete käigus piirduti 30 V ja 10 A-ga, kuna koormusplokk talub 12,4 A. Antud toiteplokiga 

on võimalik saavutada kuni 20 A. Prooviti nii lineaarset kui ka juhusliku seaduspärasust, kus 

miinimum pinge väärtuseks pandi 1 V ja maksimaalse pingeväärtuseks 30 V ning 

maksimaalseks voolutugevuseks 10 A. Muutumise sammuks prooviti 0,1 V, 0,5 V, 1 V ja 2 

V. Sammudevaheliseks ajaks oli 1 s, 2 s ja 5 s. Katsed viidi läbi selleks, et välja selgitada, 

kas koostatud programm ja toiteplokk funktsioneerivad nii nagu ette nähtud. 

 

Katsed viidi läbi kooli laboris. Tarkvara ja mõõteseadmed, mida kasutati töö käigus on 

toodud alljärgnevas lõigus. 

 

Antud töö raames kasutati AVR mikrokontrolleri programmeerimiseks ATMEL AVR Studio 

4. Vajalikud skeemid joonestati KiCAD-is. Simuleerimiseks kasutati Texas Instruments-i 

simulaatorit Tina-TI. Mansoni toiteploki juhtprogrammi koostamiseks tekstiredaktorit Atom 

ja programmi koostamiseks Pythonit 3.5.1. Veel kasutati firma PeakTech I255 
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ostsilloskoopi. Multimeetritest kasutati Finest 703 True RMS Multimeter ja RISH Multi 14S. 

Induktiivsuse mõõtmiseks kasutati PeakTech LCR/ESR Meter mudelit 2170. 
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6. KOOSTATUD SEADME JA LABORTÖÖ SELGITUS 

 

Kasutatud lahendustest sobiks labortöös kasutamiseks viimane, kus kasutati toiteplokki 

Manson HCS-3402 ja Autori poolt loodud programmi, mille abil on võimalik tekitada nii 

lineaarset kui ka juhusliku voolu muutuse seaduspärasust. Põhjuseks, miks just viimane 

lahendus valiti, on see, et antud olukorras on ta kõige töökindlam kui arvestada fakti, et 

seadet kasutavad üliõpilased, kellele meeldib eksperimenteerida. Kasutada saaks ka varianti, 

kus transistorit juhitakse lineaarselt, kuid programmeerimata on graafiline liides, mille abil 

saaks seadet kontrollida. 

 

Õppeainest „Mõõtmised ja andmetöötlus“, kus asi alguse sai, olid esialgse laboritöö 

eesmärgid järgnevad: 

1. Saada kogemusi koormuse (voolu) mõõtmisel seadmetega, mis mõõdavad pinget. 

Selleks oli vaja võtta kasutusele voolutrafo, millelt sai mõõta pingelangu 

sekundaarmähisele ühendatud ampermeetri klemmidelt.  

2. Teiseks eesmärgiks oli mõõtesüsteemi kalibreerimise kogemuste saamine – selle 

käigus oli võimalik leida pingesignaalile vastava ülekandefunktsiooni, mille 

väljundsuuruseks oli vool. 

3. Kolmandaks eesmärgiks on suure arvu juhuslikult muutuva voolu (koormuse) 

mõõdetud väärtuste statistiliste arvkarakteristikute kindlaksmääramine. 

 

Selleks, et mitte ära kaotada kahte esimest esialgse labortöö eesmärki, rakendatakse Autori 

poolt loodud seadet esialgse labortöö lisana, mis täidaks esialgse labortöö kolmandat 

eesmärki ja lisaks võimaluse võrrelda mõõdetud väärtuste statistiliste arvkarakteristikuid, 

mis on tekitatud Mansoni toiteploki abil. Üks põhiline erinevus antud labortööde puhul on, 

et esialgses töös oli tegemist vahelduvvooluga, kuna esimeses laboris kasutati voolutrafot. 

Laboratoorne voolutrafo aga ei ole ettenähtud alalisvoolu mõõtmiseks. Autori poolt 

katsetatud lahendused kasutasid kõik alalisvoolu.   
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KOKKUVÕTE 

 

Antud hetkel võib väita, et üliõpilastele sobib kasutamiseks labortöös variant, kus kasutati 

Mansoni HCS-3402 toiteplokki ja Autori poolt koostatud programmi. Kuna MOSFET-i 

impulssjuhtimise meetodi puhul jäi lahendamata induktiivsuse probleem, mis põhjustab 

transistorite hävinemist. Transistori lineaarse juhtimismeetodi puhul on puudu graafiline 

liides, mille abil saab seadet kontrollida personaalarvuti abil. 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgist tulenevalt katsetati erinevaid mooduseid, mille abil oleks 

võimalik asendada hõõglampidel põhinev lahendus. Sellest lähtudes võib teha järgmised 

kokkuvõtted, järeldused ja soovitused. 

1. Tüürides MOSFET-i impulssidega, osutub probleemseks induktiivsus. 

2. Reostaadi asemel võiks kasutada võimsustakistit, aga need on majanduslikult 

ebaotstarbekad. 

3. MOSFET-i valikul tuleb tähelepanu pöörata SOA graafikule transistori andmelehes. 

4. Elektroonilise koormuse skeemis tüüritakse transistorit lineaarselt. Nii ei tekita  

induktiivsus probleeme. 

5. Juhtides transistorit lineaarselt, peab tagama MOSFET-i piisava jahutuse. 

6. Kasutades mikrokontrollerit ja DAC-i, mis on varustatud jadaliidesega on võimalik 

digitaalselt juhtida elektroonilist koormust. 

7. Kasutades binaartehteid, on võimalik 16 bitisest arvust eraldada 4 esimest most 

significant bitti, mis on vajalik DAC-i MCP4921 juhtimiseks. 

8. Juhtides transistorit lineaarselt, peab kasutama operatsioonivõimendit, kuna ta jõuab 

piisavalt kiiresti muuta oma väljundis pinget kui muudetakse mitteinverteeriva 

sisendi sisendpinget.  

9. Lineaarse juhtimisskeemi puhul teeb operatsioonivõimendi kõik, et tema mõlemal 

sisendil oleksid võrdsed pinged. 

10. Elektroonilise koormuse abil saab tekitada ka konstantset voolu kui jätta 

mitteinverteeriv sisend konstantsele pinge väärtusele. 

11. Programmeeritav toiteplokk on üks võimalustest, kuidas saab tekitada juhuslikult 

muutuvat pinget. 
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12. Kasutades Mansoni toiteplokki ja käske, mille abil saab toiteplokki arvutiga juhtida, 

on võimalik valmistada soovitud kasutajaliidest vastavalt töös püstitatud 

eesmärkidele. 

 

Soovitused: 

1. Koormustakisti valikul peab silmas pidama soovitud maksimaalse voolutugevuse 

väärtust. 

2. Kaks olulist parameetrit, mida peaks jälgima MOSFET-i valikul on paisu mahtuvus 

CG ning neelu ja lätte vaheline takistus RDS(on). RDS(on) määrab transistori pingelangu 

ja võimsuskao. 

3. Kui arvutisse installeerida uuem operatsiooni  süsteem kui Windows XP, siis ei peaks 

enam kasutama programmi gui.py, vaid piisaks ainult gui.exe-st. 

 

See töö annab ettekujutuse võimalustest, kuidas saab tekitada juhuslikult muutuvat pinget 

või voolu. Töös kirjutatud lahendustest on võimalik valida endale kasutamiseks sobilik 

lahendus. Ei pea kasutama Autori poolt valituks osutunud meetodit. Antud töö loogiliseks 

jätkuks oleks uurida, kuidas on võimalik lahendada transistori tüürimisel impulssiga 

induktiivsuse probleemi. See eeldab impulsslahenduse korral rohkem katseid ja nende 

analüüsi. Proovima peaks kaitsedioodi ühendamist rööbiti reostaadiga. Lisaks saab 

elektroonilisele koormusele kirjutada sarnase kasutajaliidese nagu Mansoni toiteplokile.  
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PROGRAMMABLE ACTIVE LOAD 

 

Summary 

 

The idea of this topic came from subject "Measurements and data processing." When the 

experiment was started one student turned lamps on and off till the end of the lesson. Author 

had a question whether the student would not be able to implement something more useful 

than pressing buttons randomly. The aim of this work is to assemble a device and to develop 

it. The purpose is to find methods to replace solution based on incandescent light bulbs with 

a new one. 

 

Initial conditions are: 

1. Maximum input current does not exceed 10 A, and on the basis of existing 

devices supply voltage must be 30 V. 

2. The device should be controlled by software by using a personal computer. 

According to the aim of this work the tasks have been set: 

1. To compose a valid scheme or solution to get a random variable flow current. 

2. To prepare a main program that regulates current flow. 

3. The main program should able to select a voltage change, frequency and rule of 

linearity and randomly. 

4. To produce a constructive solution of the device. 

 

AVR microcontroller was programmed with ATMEL AVR Studio 4. Schemes were drawn 

with KiCAD. Texas Instruments program Tina-TI was used for simulation. Program for 

Manson power supply was written in editor Atom and Python language. In this work it was 

used PeakTech I255 oscilloscope. Finest 703 True RMS Multimeter ja RISH Multi 14S was 

used for measurements. PeakTech LCR/ESR Meter model 2170 was used to measure the 

inductance. 

 

From all of used solutions the last one is suitable for laboratory work. There was used the 

power supply Manson HCS-3402 and the program created by the author that makes it 
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possible to create both linear and random constitutionality. The reason why the last solution 

was chosen is that in this situation it is the most reliable considering the fact that the 

equipment is used by the students who like to experiment. The user could also use variant 

so called electronic load, but its graphical interface that could control the device wasn't 

programmed. 
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Lisa 1. Kood gui.py 

 

1. from tkinter import * # kasutajaliidese jaoks   
2. from tkinter import messagebox # messagebox-i jaoks   
3. from random import randint # randint juhuslike täisarvude tekitamiseks   
4. from datetime import datetime   
5. import time   
6. import serial   
7. import locale   
8. import csv   
9. import math   
10.    
11. pohiaken = Tk()   
12. pohiaken.wm_title("Aktiivkoormus")   
13.    
14. # suhtkuskanali loomine üle USB   
15. suhtluskanal = serial.Serial(   
16.     port='COM15',   
17.     baudrate=9600,   
18.     parity=serial.PARITY_NONE,   
19.     stopbits=serial.STOPBITS_ONE,   
20.     bytesize=serial.EIGHTBITS   
21. )   
22. # globaalsed muutujad   
23. viimase_pingemuutuse_ajahetk = 0 # millisekundid   
24. viimase_pingemootmise_ajahetk = 0 # millisekundid   
25. katse_alustushetk = 0 # millisekundid   
26. viimane_pinge = 0 # detsivoldid   
27. labitud_tsyklite_arv = 0   
28. labitud_sammude_arv = 0   
29. kas_katse_on_toimumas = False   
30. katsetyyp = None   
31. mootmistulemused = [] # massiiv mõõtmistulemuste jaoks   
32. muutujad = {} # dictionary kasutaja poolt sisestavate muutujate jaoks   
33.    
34. locale.setlocale(locale.LC_ALL, '') # funktsioon mis määrab vastavalt arvutis 

seadistatud , või . kümnendarvu eraldajaks   
35.    
36. def salvesta_tulemused():# kirjutab csv faili praeguseks hetkeks(see on siis 

võimalik kui sa vajutad salvesta nuppu, ennem seda teha ei saa) teada olevad 
tulemused. 

37.     global mootmistulemused   
38.    
39.     with open(str(datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H-%M-

%S")) + '.csv', 'w') as csv_fail: # csv fail tekitamiseks   
40.         csv_fail.write("sep=,\n")   
41.         kirjutaja = csv.writer(csv_fail, delimiter=',', quotechar='"', quoting=cs

v.QUOTE_MINIMAL, lineterminator='\n')   
42.         kirjutaja.writerow(['Ajahetk', 'Pinge (V)', 'Vool (A)']) # csv_faili 

esimese rea pealkirjad   
43.         for tulemus in mootmistulemused:   
44.             kirjutaja.writerow([tulemus['ajahetk'], locale.str(tulemus['pinge']), 

locale.str(tulemus['vool'])]) # locale.str paneb arvutis kasutatava keele järgi 
punkti või koma   

45.    
46.     messagebox.showinfo("Andmed salvestatud!", "Tulemused on salvestatud")   
47.    
48. def sea_pinge(vaartus): # pannakse paika pinge väärtus ehk saadetakse käsud 

PSU- sse   
49.     saada_kask("VOLT" + '%03d' % vaartus)   
50.    
51. def kuva_naidud(pinge, vool): # pinge ja voolu näidu kuvamiseks   
52.     if pinge is None:   
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53.         kuvatav_pinge = "Pinge: ?"   
54.         kuvatav_vool = "Vool: ?"   
55.     else:   
56.         kuvatav_pinge = "Pinge: " + "{0:.2f}".format(pinge) + "V"   
57.         kuvatav_vool = "Vool: " + "{0:.2f}".format(vool) + "A"   
58.     if katsetyyp == 'lineaarne':   
59.         if pinge is None:   
60.             kuvatav_tsykkel = 'TsÃ¼kkel: ?'   
61.             kuvatav_mootmiste_arv = 'MÃµÃµtmiste arv: ?'   
62.    
63.         else:   
64.             kuvatav_tsykkel = 'TsÃ¼kkel: ' + str(labitud_tsyklite_arv + 1) + '/' 

+ str(muutujad['tsyklite_arv'])   
65.             vahe = int(abs(muutujad['lopppinge'] - muutujad['algpinge']) / muutuj

ad['muutumise_samm'])+1   
66.             kuvatav_mootmiste_arv = 'MÃµÃµtmiste arv: ' + str(int( vahe * muutuja

d['tsyklite_arv'] / muutujad['mooteintervall']+1))   
67.    
68.         aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['pinge_kuvand'].config(text=kuvatav

_pinge)   
69.         aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['voolu_kuvand'].config(text=kuvatav

_vool)   
70.         aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['tsykli_kuvand'].config(text=kuvata

v_tsykkel)   
71.         aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['mootmiste_arv_kuvand'].config(text

=kuvatav_mootmiste_arv)   
72.     else:   
73.         if pinge is None:   
74.             kuvatav_samm = 'Samm: ?'   
75.             kuvatav_mootmiste_arv = 'MÃµÃµtmiste arv: ?'   
76.         else:   
77.             kuvatav_samm = 'Samm: ' + str(labitud_sammude_arv) + '/' + str(muutuj

ad['sammude_arv'])   
78.             kuvatav_mootmiste_arv = 'MÃµÃµtmiste arv: ' + str(int(muutujad['sammu

devaheline_aeg'] * muutujad['sammude_arv'] / muutujad['mooteintervall'])+1)   
79.    
80.    
81.         aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['pinge_kuvand'].config(text=kuvatav_

pinge)   
82.         aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['voolu_kuvand'].config(text=kuvatav_

vool)   
83.         aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['sammu_kuvand'].config(text=kuvatav_

samm)   
84.         aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['mootmiste_arv_kuvand'].config(text=

kuvatav_mootmiste_arv)   
85.    
86. def alusta_katset(tyyp):   
87.     global viimase_pingemuutuse_ajahetk, viimase_pingemootmise_ajahetk, viimane_p

inge, labitud_tsyklite_arv, labitud_sammude_arv, kas_katse_on_toimumas, katsetyyp
, katse_alustushetk, mootmistulemused   

88.    
89.     viimase_pingemuutuse_ajahetk = 0 # millisekundid   
90.     viimase_pingemootmise_ajahetk = 0 # millisekundid   
91.     katse_alustushetk = int(time.time() * 1000)   
92.     viimane_pinge = 0 # detsivolt   
93.     labitud_tsyklite_arv = 0   
94.     labitud_sammude_arv = 0   
95.     mootmistulemused = []   
96.     katsetyyp = tyyp   
97.     kas_katse_on_toimumas = True   
98.     aknaelemendid[katsetyyp]['jubinad']['start_button'].pack_forget()   
99.     aknaelemendid[katsetyyp]['jubinad']['stop_button'].pack(side = LEFT) # stopp 

nupu tehakse nähtavaks   
100.     aknaelemendid[katsetyyp]['jubinad']['salvesta_button'].pack_forget() # 

varjab salvestamise nupu   
101.     r1.configure(state=DISABLED)   
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102.     r2.configure(state=DISABLED)   
103.     saada_kask("SOUT0")# väljund ON   
104.     saada_kask("CURR" + '%03d' % muutujad['maksimaalne_voolutugevus']) # 

voolupiiraja väärtus paika   
105.    
106. def saada_kask(kask): # saadab käsu PSU-sse   
107.     global suhtluskanal   
108.     print("<< " + kask)   
109.     suhtluskanal.write(bytes((kask + "\r").encode('utf-8')))   
110.     output = ''   
111.     while not output.endswith('OK\r\n'):   
112.         output += suhtluskanal.read(1).decode('ASCII')   
113.         if output.endswith('\r'):   
114.             output += '\n'   
115.     print(">> " + output)   
116.     return output   
117.    
118. def vali_olek(): # funktsiooni kahe seaduspärasuse vahel valimiseks   
119.     if selected_option.get() == 1: # .get ehk saad selected_option väärtus

e   
120.         varja_lineaarsed_elemendid()   
121.         naita_juhuslikud_elemendid()   
122.     else:   
123.         naita_lineaarelemendid()   
124.         varja_juhuslikud_elemendid()   
125.    
126. def mooda():   
127.     global viimase_pingemootmise_ajahetk, kas_katse_on_toimumas   
128.    
129.     if not kas_katse_on_toimumas:   
130.         return   
131.    
132.     praegune_ajahetk = int(time.time() * 1000) # muutuja millisekundites   
133.     if praegune_ajahetk - viimase_pingemootmise_ajahetk >= muutujad['moote

intervall'] * 1000: # kasutaja poolt sisestatud sekundid millisekunditeks   
134.    
135.         tulemus = saada_kask("GETD")   
136.         pinge = int(tulemus[0:4]) / 100 # kõige pealt võtab 4 kohta   
137.         vool = int(tulemus[5:8]) / 100 # võtab positsioonist 5 kuni 8, aga 

8 koht on väljaarvatud   
138.         ajahetk = int((int(time.time() * 1000) - katse_alustushetk) / 1000

) # muutuja, et teaks kui palju on aega katse algushetkest möödas sekundites   
139.         kuva_naidud(pinge, vool)   
140.         mootmistulemused.append({ 'ajahetk': ajahetk, 'pinge': pinge, 'voo

l': vool }) # dictionary lisatakse mõõtmistulemuste masiivi   
141.         viimase_pingemootmise_ajahetk = praegune_ajahetk   
142.    
143. def lopeta_katse():   
144.     global kas_katse_on_toimumas   
145.    
146.     kas_katse_on_toimumas = False   
147.     saada_kask('SOUT1') # väljund OFF   
148.     kuva_naidud(None, None)   
149.     aknaelemendid[katsetyyp]['jubinad']['start_button'].pack(side = LEFT) 

# stop_button asemele ilmub start_button   
150.     aknaelemendid[katsetyyp]['jubinad']['stop_button'].pack_forget()   
151.     r1.configure(state='normal')   
152.     r2.configure(state='normal')   
153.     if len(mootmistulemused) > 0: # len on selline funktsioon, millele 

annad argumendiks massiivi ja siis ta tagastab mitu liiget on selles massiivis   
154.         aknaelemendid[katsetyyp]['jubinad']['salvesta_button'].pack(side = 

LEFT) # salvesta nupp ilmub. Et välistada juhtumit, kui mõõteintervall on 3 sek 
ja kui katse käima panna ja kohe stoppi 
vajutada siis sul ei ole mõõtmistulemusi ja ei ole ka vaja 
salvesta nuppu näidata.   

155.     print(mootmistulemused)   
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156.    
157.    
158. def jatka_lineaarset_katset():   
159.     global viimane_pinge, viimase_pingemuutuse_ajahetk, labitud_tsyklite_a

rv   
160.    
161.     if viimane_pinge == 0: # kui viimane_pinge on null siis ei ole veel 

esimest pingeväärtust PSU-sse saadetud   
162.         viimane_pinge = muutujad['algpinge']   
163.     else:   
164.         muutumise_samm = muutujad['muutumise_samm']   
165.         if muutujad['algpinge'] > muutujad['lopppinge']:   
166.             muutumise_samm = muutumise_samm * -1   
167.         viimane_pinge = viimane_pinge + muutumise_samm   
168.         if (muutumise_samm > 0 and viimane_pinge > muutujad['lopppinge']) 

or (muutumise_samm < 0 and viimane_pinge < muutujad['lopppinge']): # selleks, et 
teada kuna on vaja katse ära lõpetada,   

169.             viimane_pinge = 0 # selleks et alustad uut tsükli peab nulli 
panema   

170.             viimase_pingemuutuse_ajahetk = 0   
171.             labitud_tsyklite_arv = labitud_tsyklite_arv + 1   
172.             if labitud_tsyklite_arv == muutujad['tsyklite_arv']:   
173.                 lopeta_katse()   
174.                 print("TsÃ¼klid on lÃ¤bitud")   
175.             return   
176.     sea_pinge(viimane_pinge)   
177.     print("LÃ¤bitud tsÃ¼klite arv: " + str(labitud_tsyklite_arv))   
178.    
179. def jatka_juhuslikku_katset():   
180.     global labitud_sammude_arv   
181.    
182.     if labitud_sammude_arv == muutujad['sammude_arv']:   
183.         lopeta_katse()   
184.         print("Sammud lÃ¤bitud")   
185.         return   
186.     juhuslik_pinge = randint(muutujad['miinimumpinge'], muutujad['maksimum

pinge']) # randint võtab suvalise arvu kahe pingeväärtuse vahelt   
187.     sea_pinge(juhuslik_pinge)   
188.     labitud_sammude_arv = labitud_sammude_arv + 1   
189.    
190. def liigu_ajas(): # See on nn kell   
191.     global kas_katse_on_toimumas, viimane_pinge, viimase_pingemuutuse_ajah

etk, labitud_tsyklite_arv, katsetyyp   
192.     pohiaken.after(100, liigu_ajas) # kutsub ühe korra 100 ms tagant seda 

funktsiooni esile   
193.     if not kas_katse_on_toimumas:   
194.         return   
195.    
196.     praegune_ajahetk = int(time.time() * 1000)   
197.     sammudevaheline_aeg = muutujad['sammudevaheline_aeg'] * 1000 # 

millisekundites   
198.     if (praegune_ajahetk - viimase_pingemuutuse_ajahetk >= sammudevaheline

_aeg):   
199.         viimase_pingemuutuse_ajahetk = praegune_ajahetk   
200.    
201.         if katsetyyp == 'lineaarne':   
202.             jatka_lineaarset_katset()   
203.         elif katsetyyp == 'juhuslik':   
204.             jatka_juhuslikku_katset()   
205.     mooda()   
206.    
207. def kontrolli_lineaarsed_parameetrid():   
208.     global muutujad   
209.    
210.     muutujad = {}   
211.    
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212.     for muutuja_nimi in ['algpinge', 'lopppinge', 'maksimaalne_voolutugevu
s', 'muutumise_samm', 'sammudevaheline_aeg', 'mooteintervall', 'tsyklite_arv']:   

213.         try:   
214.             muutujad[muutuja_nimi] = int(float(aknaelemendid['lineaarne'][

'jubinad'][muutuja_nimi].get().replace(',', '.')) * piirvaartused[muutuja_nimi]['
multiplier'])   

215.         except ValueError:   
216.             messagebox.showinfo("Kontrolli andmeid", "Andmed on vigased")  

 
217.             return   
218.         if muutujad[muutuja_nimi] < piirvaartused[muutuja_nimi]['minimum'] 

or muutujad[muutuja_nimi] > piirvaartused[muutuja_nimi]['maximum']: # kontrollib 
kas sisestatud algpinge väärtus jääb lubatud piiridesse   

219.             messagebox.showinfo("Kontrolli andmeid", "Andmed on vigased")  
 

220.             return   
221.     alusta_katset('lineaarne')   
222.    
223. def kontrolli_juhuslikud_parameetreid():   
224.     global muutujad   
225.    
226.     muutujad = {}   
227.    
228.     for muutuja_nimi in ['miinimumpinge', 'maksimumpinge', 'maksimaalne_vo

olutugevus', 'sammudevaheline_aeg', 'mooteintervall', 'sammude_arv']:   
229.         try:   
230.             muutujad[muutuja_nimi] = int(float(aknaelemendid['juhuslik']['

jubinad'][muutuja_nimi].get().replace(',', '.')) * piirvaartused[muutuja_nimi]['m
ultiplier']) # replace teeb koma punktiks   

231.         except ValueError:   
232.             messagebox.showinfo("Kontrolli andmeid", "Andmed on vigased")  

 
233.             return   
234.         if muutujad[muutuja_nimi] < piirvaartused[muutuja_nimi]['minimum'] 

or muutujad[muutuja_nimi] > piirvaartused[muutuja_nimi]['maximum']:   
235.             messagebox.showinfo("Kontrolli andmeid", "Andmed on vigased")  

 
236.             return   
237.     alusta_katset('juhuslik')   
238.    
239. piirvaartused = {   
240.     'miinimumpinge': {   
241.         'minimum': 1,   
242.         'maximum': 320,   
243.         'multiplier': 10 # kui kasutaja sisestab 0,15 siis ta korrutab 

selle multiplier-ga läbi ja alles jääb 1, sest 5 kaob ära   
244.     },   
245.     'maksimumpinge': {   
246.         'minimum': 1,   
247.         'maximum': 320,   
248.         'multiplier': 10   
249.     },   
250.     'algpinge': {   
251.         'minimum': 1,   
252.         'maximum': 320,   
253.         'multiplier': 10   
254.     },   
255.     'lopppinge': {   
256.         'minimum': 1,   
257.         'maximum': 320,   
258.         'multiplier': 10   
259.     },   
260.     'maksimaalne_voolutugevus': {   
261.         'minimum': 1,   
262.         'maximum': 200,   
263.         'multiplier': 10   
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264.     },   
265.     'sammudevaheline_aeg': {   
266.         'minimum': 1,   
267.         'maximum': 3600,   
268.         'multiplier': 1   
269.     },   
270.     'muutumise_samm': {   
271.         'minimum': 1,   
272.         'maximum': 320,   
273.         'multiplier': 10   
274.     },   
275.     'mooteintervall': {   
276.         'minimum': 1,   
277.         'maximum': 3600,   
278.         'multiplier': 1   
279.     },   
280.     'sammude_arv': {   
281.         'minimum': 1,   
282.         'maximum': 1000,   
283.         'multiplier': 1   
284.     },   
285.     'tsyklite_arv': {   
286.         'minimum': 1,   
287.         'maximum': 1000,   
288.         'multiplier': 1   
289.     }   
290. }   
291.    
292. aknaelemendid = {   
293.     'lineaarne': {   
294.         'raamid': [],   
295.         'jubinad': {}   
296.     },   
297.     'juhuslik': {   
298.         'raamid': [],   
299.         'jubinad': {}   
300.     }   
301. }   
302.    
303. aknaelemendid['lineaarne']['raamid'] =  [   
304.     Frame(pohiaken),   
305.     Frame(pohiaken),   
306.     Frame(pohiaken),   
307.     Frame(pohiaken),   
308.     Frame(pohiaken),   
309.     Frame(pohiaken),   
310.     Frame(pohiaken),   
311.     Frame(pohiaken),   
312.     Frame(pohiaken)   
313. ]   
314.    
315. aknaelemendid['lineaarne']['jubinad'] = {   
316.     'algpinge_tekst': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][0], text=

"Algpinge"),   
317.     'algpinge': Entry(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][0], width=6),   
318.     'algpinge_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][0], 

text="(1,0...32,0 V)"),   
319.    
320.     'lopppinge_tekst': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][1], text

="LÃµpp-pinge"),   
321.     'lopppinge': Entry(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][1], width=6),  

 
322.     'lopppinge_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][1], 

text="(1,0...32,0 V)"),   
323.    
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324.     'maksimaalne_voolutugevus_tekst': Label(aknaelemendid['lineaarne']['ra
amid'][2], text="Maksimaalne voolutugevus"),   

325.     'maksimaalne_voolutugevus': Entry(aknaelemendid['lineaarne']['raamid']
[2], width=6),   

326.     'maksimaalne_voolutugevus_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['lineaarne'
]['raamid'][2], text="(0,0...20,0 A)"),   

327.    
328.     'muutumise_samm_tekst': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][3], 

text="Muutumise samm"),   
329.     'muutumise_samm': Entry(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][3], width

=6),   
330.     'muutumise_samm_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'

][3], text="(0,1...32,0 V)"),   
331.    
332.     'sammudevaheline_aeg_tekst': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'

][4], text="Sammudevaheline aeg"),   
333.     'sammudevaheline_aeg': Entry(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][4], 

width=6),   
334.     'sammudevaheline_aeg_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['lineaarne']['ra

amid'][4], text="(1...3600 s)"),   
335.    
336.     'mooteintervall_tekst': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][5], 

text="MÃµÃµteintervall"),   
337.     'mooteintervall': Entry(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][5], width

=6),   
338.     'mooteintervall_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'

][5], text="(1...3600 s)"),   
339.    
340.     'tsyklite_arv_tekst': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][6], t

ext="TsÃ¼klite arv"),   
341.     'tsyklite_arv': Entry(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][6], width=6

),   
342.     'tsyklite_arv_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][

6], text="(1...1000)"),   
343.    
344.     'start_button': Button(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][7], text='

Start', command=kontrolli_lineaarsed_parameetrid),   
345.     'stop_button': Button(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][7], text='S

topp', command=lopeta_katse),   
346.     'salvesta_button': Button(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][7], tex

t='Salvesta tulemused', command=salvesta_tulemused),   
347.     'pinge_kuvand': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][8], text='H

etkepinge: ?'),   
348.     'voolu_kuvand': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][8], text='H

etkevool: ?'),   
349.     'tsykli_kuvand': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][8], text='

TsÃ¼kkel: ?'),   
350.     'mootmiste_arv_kuvand': Label(aknaelemendid['lineaarne']['raamid'][8], 

text='MÃµÃµtmiste arv: ?')   
351. }   
352.    
353. aknaelemendid['juhuslik']['raamid'] = [   
354.     Frame(pohiaken),   
355.     Frame(pohiaken),   
356.     Frame(pohiaken),   
357.     Frame(pohiaken),   
358.     Frame(pohiaken),   
359.     Frame(pohiaken),   
360.     Frame(pohiaken),   
361.     Frame(pohiaken)   
362. ]   
363.    
364. aknaelemendid['juhuslik']['jubinad'] = {   
365.     'miinimumpinge_tekst': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][0], t

ext="Miinimumpinge"),   



62 
 

366.     'miinimumpinge': Entry(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][0], width=6
),   

367.     'miinimumpinge_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][
0], text="(1,0...32,0 V)"),   

368.    
369.     'maksimumpinge_tekst': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][1], t

ext="Maksimumpinge"),   
370.     'maksimumpinge': Entry(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][1], width=6

),   
371.     'maksimumpinge_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][

1], text="(1,0...32,0 V)"),   
372.    
373.     'maksimaalne_voolutugevus_tekst': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raa

mid'][2], text="Maksimaalne voolutugevus"),   
374.     'maksimaalne_voolutugevus': Entry(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][

2], width=6),   
375.     'maksimaalne_voolutugevus_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['juhuslik']

['raamid'][2], text="(0,0...20,0 A)"),   
376.    
377.     'sammudevaheline_aeg_tekst': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid']

[3], text="Sammudevaheline aeg"),   
378.     'sammudevaheline_aeg': Entry(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][3], w

idth=6),   
379.     'sammudevaheline_aeg_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raa

mid'][3], text="(1...3600 s)"),   
380.    
381.     'sammude_arv_tekst': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][4], tex

t="Sammude arv"),   
382.     'sammude_arv': Entry(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][4], width=6),  

 
383.     'sammude_arv_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][4]

, text="(1...1000)"),   
384.    
385.     'mooteintervall_tekst': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][5], 

text="MÃµÃµteintervall"),   
386.     'mooteintervall': Entry(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][5], width=

6),   
387.     'mooteintervall_tekst_uhik': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid']

[5], text="(1...3600 s)"),   
388.    
389.     'start_button': Button(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][6], text='S

tart', command=kontrolli_juhuslikud_parameetreid),   
390.     'stop_button': Button(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][6], text='St

opp', command=lopeta_katse),   
391.     'salvesta_button': Button(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][6], text

='Salvesta tulemused', command=salvesta_tulemused),   
392.     'pinge_kuvand': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][7], text='He

tkepinge: ?'),   
393.     'voolu_kuvand': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][7], text='He

tkevool: ?'),   
394.     'sammu_kuvand': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][7], text='Sa

mm: ?'),   
395.     'mootmiste_arv_kuvand': Label(aknaelemendid['juhuslik']['raamid'][7], 

text='MÃµÃµtmiste arv: ?')   
396. }   
397.    
398. def varja_lineaarsed_elemendid():   
399.     for raam in aknaelemendid['lineaarne']['raamid']:   
400.         raam.pack_forget()   
401.    
402. def naita_lineaarelemendid():   
403.     for raam in aknaelemendid['lineaarne']['raamid']:   
404.         raam.pack()   
405.    
406.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['algpinge_tekst'].pack(side = LE

FT)   
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407.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['algpinge'].pack(side = LEFT)   
408.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['algpinge_tekst_uhik'].pack(side 

= LEFT)   
409.    
410.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['lopppinge_tekst'].pack(side = L

EFT)   
411.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['lopppinge'].pack(side = LEFT)   
412.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['lopppinge_tekst_uhik'].pack(sid

e = LEFT)   
413.    
414.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['maksimaalne_voolutugevus_tekst'

].pack(side = LEFT)   
415.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['maksimaalne_voolutugevus'].pack

(side = LEFT)   
416.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['maksimaalne_voolutugevus_tekst_

uhik'].pack(side = LEFT)   
417.    
418.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['muutumise_samm_tekst'].pack(sid

e = LEFT)   
419.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['muutumise_samm'].pack(side = LE

FT)   
420.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['muutumise_samm_tekst_uhik'].pac

k(side = LEFT)   
421.    
422.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['sammudevaheline_aeg_tekst'].pac

k(side = LEFT)   
423.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['sammudevaheline_aeg'].pack(side 

= LEFT)   
424.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['sammudevaheline_aeg_tekst_uhik'

].pack(side = LEFT)   
425.    
426.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['mooteintervall_tekst'].pack(sid

e = LEFT)   
427.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['mooteintervall'].pack(side = LE

FT)   
428.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['mooteintervall_tekst_uhik'].pac

k(side = LEFT)   
429.    
430.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['tsyklite_arv_tekst'].pack(side 

= LEFT)   
431.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['tsyklite_arv'].pack(side = LEFT

)   
432.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['tsyklite_arv_tekst_uhik'].pack(

side = LEFT)   
433.    
434.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['start_button'].pack(side = LEFT

)   
435.    
436.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['pinge_kuvand'].pack(side = LEFT

)   
437.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['voolu_kuvand'].pack(side = LEFT

)   
438.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['tsykli_kuvand'].pack(side = LEF

T)   
439.     aknaelemendid['lineaarne']['jubinad']['mootmiste_arv_kuvand'].pack(sid

e = LEFT)   
440.    
441. def naita_juhuslikud_elemendid():   
442.     for raam in aknaelemendid['juhuslik']['raamid']:   
443.         raam.pack()   
444.    
445.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['miinimumpinge_tekst'].pack(side 

= LEFT)   
446.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['miinimumpinge'].pack(side = LEFT

)   



64 
 

447.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['miinimumpinge_tekst_uhik'].pack(
side = LEFT)   

448.    
449.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['maksimumpinge_tekst'].pack(side 

= LEFT)   
450.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['maksimumpinge'].pack(side = LEFT

)   
451.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['maksimumpinge_tekst_uhik'].pack(

side = LEFT)   
452.    
453.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['maksimaalne_voolutugevus_tekst']

.pack(side = LEFT)   
454.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['maksimaalne_voolutugevus'].pack(

side = LEFT)   
455.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['maksimaalne_voolutugevus_tekst_u

hik'].pack(side = LEFT)   
456.    
457.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['sammudevaheline_aeg_tekst'].pack

(side = LEFT)   
458.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['sammudevaheline_aeg'].pack(side 

= LEFT)   
459.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['sammudevaheline_aeg_tekst_uhik']

.pack(side = LEFT)   
460.    
461.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['mooteintervall_tekst'].pack(side 

= LEFT)   
462.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['mooteintervall'].pack(side = LEF

T)   
463.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['mooteintervall_tekst_uhik'].pack

(side = LEFT)   
464.    
465.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['sammude_arv_tekst'].pack(side = 

LEFT)   
466.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['sammude_arv'].pack(side = LEFT)  

 
467.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['sammude_arv_tekst_uhik'].pack(si

de = LEFT)   
468.    
469.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['start_button'].pack(side = LEFT)  

 
470.    
471.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['pinge_kuvand'].pack(side = LEFT)  

 
472.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['voolu_kuvand'].pack(side = LEFT)  

 
473.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['sammu_kuvand'].pack(side = LEFT)  

 
474.     aknaelemendid['juhuslik']['jubinad']['mootmiste_arv_kuvand'].pack(side 

= LEFT)   
475.    
476. def varja_juhuslikud_elemendid():   
477.     for raam in aknaelemendid['juhuslik']['raamid']:   
478.         raam.pack_forget()   
479.    
480. selected_option = IntVar()   
481. r1 = Radiobutton(pohiaken, text="Juhuslik", variable=selected_option, valu

e=1, command=vali_olek) # kui vajutad siis selected_option võrdub 1 ja siis 
kutsutakse 
välja vali_olek, siis value 1 salvestatakse muutujasse selected_option, et saaks 
kontrollida, milline variant on valitud   

482. r1.pack( anchor = W )   
483.    
484. r2 = Radiobutton(pohiaken, text="Lineaarne", variable=selected_option, val

ue=2, command=vali_olek)   
485. r2.pack( anchor = W )   
486.    
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487. r1.select()   
488. vali_olek()   
489. pohiaken.after(100, liigu_ajas)   
490.    
491. pohiaken.mainloop() # põhitsükkel, mille sees on lõputu tsükkel   
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Lisa 2. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 
 
Mina, Siim Sulamägi, 

(autori nimi) 

sünniaeg 02.01.1991, 
 
1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  
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(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on Eugen Kokin, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

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

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

 
 
 
Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 
Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
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_______________________________________  _____________________ 
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