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diagnoosimiseks. Töö käsitleb traktori jõuülekandemehhanismi juhtimiseks vajaliku 
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elektroonikakomponentide põhimõtteid ja kirjeldusi. Töö tulemusel loodi traktori 

jõuülekandemehhanismi juhtimisseade, mille abil on võimalik teostada 

ülekandemehhanismis teostatavaid toiminguid ja lülitusi. Nimetatud seadme näol on 

tegemist uudse lahendusega jõuülekandemehhanismi remont- ja diagnostikatööde 

teostamiseks.  
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The agricultural equipment has developed very fast and electronics is in the centre of it. 

Different devices and machine parts are controlled and operated by electronical central 

system. Consequently, this is the reason why there is a need to use operating and 

diagnostic devices for repairing equipment as well. This paper disserts the functional 

design and construction of device for controlling tractor´s power transmission. It also 

includes description and overview of construction of the power transmission observed, 

as well as the specific requirements applicable to the device, based on the features of the 

power transmission.  In compounding the work, technical materials given by AS 

Konekesko and different literature about principles and descriptions of electronical 
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power transmission. Such a device is an innovative solution for the transmission 
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SISSEJUHATUS 

Tehnoloogia areneb väga kiiresti, seejuures on oluline ja üha kesksem osa selles 

elektroonikal. Elektroonika võimaldab seadmeid lihtsamini juhtida ja kontrollida nende 

tööd, optimeerides seadmetega töötamist (sh säästes nii aja,- inim- kui muud ressursikulu). 

Ühtlasi võimaldab elektroonika oskuslik ja läbimõeldult kasutamine olulisel määral 

suurendada ohutust seadmetega töötamisel. Samuti on elektroonika ja 

jõuülekandemehhanismide osakaal teadus- ja arendustöös pidevas kasvutrendis. [14-16, 

18] 

Käesoleva töö eesmärgiks on töö autori poolt projekteerida ja konstrueerida juhtimisseade, 

mis võimaldab juhtida traktori jõuülekandemehhanismis tehtavaid lülitusi. Nimetatud 

juhtimisseadme välja töötamise vajaduseks on võimalus lihtsustada traktorite 

jõuülekandemehhanismide (edaspidi ülekandemehhanismide) rikete ja defektide avastamist 

ning kõrvaldamist. Töö käigus loodav seade on uudse lahendusega, kuivõrd vaadeldavale 

traktori ülekandemehhanismile ei ole selliste toimingute koosluste tegemiseks varasemalt 

vastavat seadet projekteeritud. Juhtimisseadme abil on võimalik juhtida käigukastis 

tehtavaid lülitusi selliselt, et ülekandemehhanism ei ole traktorilt demonteeritud, sealhulgas 

olukordades, kus tehase seatud kontrollpiirangute tõttu blokeeritakse rikke tõttu käigukast 

täielikult ning rikke kõrvaldamiseks tuleks käigukast traktorilt töökoja tingimustes 

demonteerida. Seda sõltumata asjaolust, kas rikke ulatusest tulenevalt on rikkes terve 

käigukast või üksnes osa sellest, mis võimaldaks tegelikkuses käigukasti kasutada ning 

traktoriga edasi liikuda. Mehhanismi rikke korral võimaldab juhtimisseade rakendada 

töökorras olevad käigugrupid, mis tagab võimaluse traktoriga iseseisvalt sõita kas siis 

põllult koju, treilerile või töökotta remontimiseks. Samuti võimaldab juhtimisseade 

teostada traktoril käigulülitusi ülekandemehhanismil, mis on töökoja tingimustes traktorilt 

demonteeritud. 

Juhtimisseade on valminud koostöös AS-ga Konekesko, kes osutas kaasabi idee 

väljatöötamisel, andes vajalikku sisendit juhtimisseadme kavandatavate funktsionaalsuste 

ja vajalike omaduste kohta. Autor on AS Konekesko poolseid soovitusi arvesse võtnud ka 

juhtimisseadme välja töötamise käigus. Kuivõrd AS Konekesko tegeleb põllumajandusliku 

tehnika maale toomise ja turustamisega ning sellega seonduvalt ka teostab esindatavale 

tehnikale remont- ja hooldustöid, oli nende kaasabi äärmiselt praktilise tähendusega. 

Kindlasti aitasid neilt saadud praktilised suunised uudse juhtimisseadme väljatöötamisel 
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saavutada tulemust, mis avaldub juhtimisseadme reaalselt kasutust leidvas praktilises 

väärtuses ja heas kasutusmugavuses. 

Käesoleva töö objektiks oleva juhtimisseadme välja töötamisel kasutati laialt levinud 

elektroonilisi komponente. Juhtimisseadme välja töötamise aluseks on võetud GIMA 

ülekandemehhanismid. Tähis GIMA selgitus on toodud järgnevas peatükid. Seega sobib 

juhtimisseade töös kirjeldatud kujul GIMA toodetud  ülekandemehhanismide juhtimiseks, 

kuid teatavate täpsustuste tegemisel ja juhtimisseadet modifitseerides on seda võimalik 

kasutada ka teiste tootjate ülekandemehhanismide juhtimiseks.  

Käesolevas töös on kirjeldatud ja selgitatud juhtimisseadme välja töötamise kõiki etappe 

projekteerimisest konstrueerimiseni, seejuures on analüüsitud ja põhjendatud kasutatavate 

komponentide sobivust  ning kirjeldatud juhtimisseadme valmistamise käigus teostatud 

katseid. Juhtimisseadme välja töötamisel on arvesse võetud vaadeldavate (GIMA) 

ülekandemehhanismide ehitust ning ehitusest tulenevaid nõudmisi juhtimisseadmele 

soovitud lõpptulemuse saavutamiseks. Juhtimisseadme ohutuks käitamiseks sisaldab töö ka 

vastavaid ohutusjuhiseid. 
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1. GIMA ÜLEKANDEMEHHANISMI KIRJELDUS  

1.1. GIMA ülekandemehhanismide ajalugu 

GIMA on ülemaailmselt tuntud ülekandemehhanismide tootja Prantsusmaal. GIMA 

tootmisüksus alustas 1994. aastal ülekandemehhanismide tootmisega Massey Ferguson ja 

Renault põllumajandustehnikale (kaubamärk Claas). Tänaseks on toodetud ligikaudu 

400 000 ülekannet ning keskmine toodang on 25 000 ülekannet aastas.[5] 

Käesoleva töö raames on vaadeldud kahte tüüpi GIMA ülekandemehhanisme: Hexashift ja 

Quadrishift. GIMA ülekandemehhanisme toodetakse traktoritele võimsustega vahemikus 

55-620 hobujõudu, vaadeldavatest ülekandemehhanismidest on Quadrishift tüüpi ülekande 

võimsustaluvus 125-170 hobujõudu ning Hexashift tüüpi ülekande võimsustaluvus 175-

250 hobujõudu. [6] 

 

1.2. Vaadeldavate ülekannete kirjeldus 

Käesoleva töö raames konstrueeritud juhtimisseade on võimeline juhtima kahte GIMA 

ülekandemehhanismi - Hexashift ja Quadrishift. Igas ülekandemehhanismis on oluliseks 

määrajaks käikude arv ja traktori liikumiskiirus. Mida rohkem on traktoril käike ja mida 

rohkem käigugruppide poolt arendatavad liikumiskiirused kattuvad, seda rohkem on 

võimalusi valida mootori optimaalse koormamise jaoks kõige sobilikum mootori väntvõlli 

pöörlemissagedus.  

 

Joonis 1.1 Ülekandemehhanismid kujutatuna traktoritel Massey Ferguson (vasakul) ja 

Claas (paremal)[6] 
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GIMA ülekandemehhanismi toodetakse Claasi ja Massey Fergusoni traktori mudelitele. 

Lai traktorite mudelivalik vajab ka laiemat ülekandemehhanismide valikut. Seetõttu ongi 

GIMA tootnud kaks sarnast ülekannet, Hexashift ja Quadrishift. Nimetatud ülekannetel on 

käigulülitustena kasutusel revers moodul, robot moodul ning powershift moodul. Revers 

moodul on vajalik traktori reverseerimiseks, see tähendab sõitmiseks nii edasi- kui 

tagasisuunas. Robot moodul on kasutusel ülekande põhikäigugrupina, robot moodulis on 

neli põhigruppi ning neid tähistatakse tähtedega A, B, C ja D. GIMA ülekandemehhanism 

on kujutatud alljärgneval joonisel 1.2, kus on välja toodud kõik ülekandemehhanismi 

kuuluvad osad. Käesoleva töö raames käsitletakse põhjalikumalt ülekandemehhanismis 

traktori liikumiseks vajalikke käigugruppide mooduleid, mis on joonisel tähistatud 

numbritega 1-3. 

 

Joonis 1.2 GIMA ülekandemehhanism: 1 – powershift moodul; 2 – revers moodul; 3 – 

robot moodul; 4 – diferentsiaal; 5 – hüdraulikapakett; 6 – tagumine jõu väljavõtt; 7 – 

pidurid; 8 – lõppülekanne; 9 – nelikveo lülitussidur; 10 – aeglusti; 11 – jõuvõtu 

lülitussidur; 12 – esisillaveo väljundvõll [7] 
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Põhigrupid ei ole koormatud olukorras lülitatavad, mis tähendab, et grupi 

ümberlülitamiseks on vajalik mootori poolt tekitatav koormus lahutada 

ülekandemehhanismist. Powershift moodul on ülekande alamkäigugrupp, kus alamgrupis 

olevaid käike saab lülitada ka koormatud olukorras. Quadrishift ülekande puhul on 

alamgrupis olevaid käike neli ja Hexashift ülekande puhul on käike kuus. Alamgrupis 

olevate käikude arv määrab ka käikude arvu kummagi ülekande puhul, Quadrishiftil on 

selleks 16 käiku ning Hexashiftil 24 käiku. Quadrishift ja Hexashift ülekanded on toodetud 

traktoritele Claas Ares, Claas Arion seeriad 400, 500 ja 600 ning Massey Ferguson seeriad 

5600, 6600 ja 7600. Lisaks eeltoodule on Hexashift ülekanne veel Claas Axion 800 seerial 

ning Massey Ferguson 7700 seerial. [16] 

Liiklusregistrisse tehtud päringule saadud vastuse kohaselt on Eestis registreeritud Claas ja 

Massey Ferguson traktoreid 650 ning eelpool mainitud mudelivalikuga traktoreid on 

268[9]. Tegemist on üsna suure osakaaluga nimetatud markide hulgas. Käesoleva töö 

tulemusena valmiv juhtimisseade on autori hinnangul seega olulise praktilise väärtusega, 

kuivõrd võimaldab lihtsustada ülekandemehhanismidega töötamist, andes seejuures olulise 

panuse ka seadmetega töötajate ohutuse tagamisse.  
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2. JUHTIMISSEADME PROJEKTEERIMISTINGIMUSED  

Juhtimisseadme projekteerimisel kasutas töö autor peamise sisendina AS Konekesko 

mehhaaniku soovitusi ja vajaduste kirjeldust selle kohta, missuguste toimingute teostamist 

peab valmistatud seade võimaldama. Seadme projekteerimisel tugines töö autor 

vaadeldavate ülekandemehhanismide lülitusloogikale ning lülitusi teostavate seadmete 

parameetritele. Ülekandes tehtavaid lülitusi teostavad elektrijuhtimisega hüdrojaoturid - 

solenoidklapid. Solenoidklapil on elektrimähis (edasipidi solenoid), mis vooluringis 

tekkiva magnetvälja mõjul liigutab terasest südamikku, liikuv südamik aga jaotab 

käigulülituseks vajalikku hüdraulilist ülekandeõli. Liikuv südamik on ümbritsetud 

korpusega, millel on ülekandeõli juhtimiseks erinevad avad. Joonisel 2.1 on kujutatud 

reverseeritava mooduli ühte solenoidklappi. Vastava käigu rakendamiseks on vajalik 

vastavad solenoidklapid aktiveerida.  

 

Joonis 2.1  Ülekandemehhanismis oleva revers mooduli solenoid. 

Ülekandemehhanismis on revers moodul ja robot moodul omavahel pidevas koostöös, 

kuigi kummalgi moodulil on erinev otstarve. Revers moodul on vajalik traktori edasi ja 

tagasi liikumiseks, robot moodul on vajalik käigulülituste teostamiseks, mille tulemusel 

muutub ülekandemehhanismi väljundiks olev liikumiskiirus. Robot moodulis olevad 

põhikäigud ei ole koormatud olukorras lülitatavad, mis tähendab, et robot moodulis 

käigulülituse teostamiseks on vajalik revers moodul aktiveerida neutraalsesse olukorda. 

Lisaks sellele kehtib robot mooduli puhul ka nõudmine, et põhigrupi käigud (A, B, C, D) ei 

tohi olla üheaegselt lülitatavad, välja arvatud juhul, kui kõik neli põhikäigu gruppi on 

aktiivsed, mis tekitab selles grupis neutraalse olukorra ehk rakendatud on vabakäik. Robot 
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mooduli lülitusloogika on väljendatud allolevas tabelis 2.1, kus number üks (1) tähistab 

solenoidi aktiveeritud olekut ning number null (0) tähistab solenoidi mitte-aktiivset 

olekut.[17] 

Tabel 2.1 Robot mooduli käigugruppide lülitusloogika[17] 

A- käik B- käik C- käik D- käik N- käik 
Solenoid A 1 0 0 0 1 

Solenoid B 0 1 0 0 1 

Solenoid C 0 0 1 0 1 

Solenoid D 0 0 0 1 1 

 

Alamkäigugrupis olevaid käike tuleb lülitada kõrgemaks või madalamaks järjestikku. 

Quadrishift ülekande puhul kasutatakse alamkäikude lülitamiseks kahte solenoidi, mille 

kombinatsioonidega aktiveerimisel saavutatakse Quadrishiftis rakendatavad neli alamkäigu 

võimalust ning Hexashift ülekande puhul on lülitusteks kolm solenoidi, mille 

kombinatsioonidega aktiveerimisel on saadavad kuus alamkäigu võimalust. Quadrishift 

ülekande lülitusloogika on väljendatud allolevas tabelis 2.2 ja Hexashift ülekande 

lülitusloogika on väljendatud alljärgnevas tabelis 2.3, kus number üks (1) tähistab 

solenoidi aktiveeritud olekut ning number null (0) tähistab solenoidi mitte-aktiivset olekut. 

 

Tabel 2.2 Quadrishift tüüpi ülekande powershift mooduli lülitusloogika[17] 

1. käik 2. käik 3. käik 4. käik 

Solenoid 1 1 1 0 0 

Solenoid 2 0 1 1 0 

 

Tabel 2.3 Hexashift tüüpi ülekande powershift mooduli lülitusloogika[17] 

1. Käik 2. Käik 3. Käik 4. Käik 5. Käik 6. Käik 

Solenoid 1 1 0 1 0 1 0 

Solenoid 2 0 0 0 0 1 1 

Solenoid 3 1 1 0 0 0 0 

 

Käigugruppide poolt esitatud lülitusloogika nõuetest tulenevalt valis töö autor  

juhtimisseadme toimingute teostamiseks mikrokontrolleri. Juhtimisseadme toiminguid 

juhib mikrokontroller Arduino MEGA2560 Rev3. Mikrokontroller on programmkoodiga 

juhitav seade, mis võimaldab teostada elektroonilisi lülitusi erinevatel, kontrollerisse 
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salvestatud programmkoodiga programmeeritud viisidel. Juhtimisseadmes kasutatava 

mikrokontrolleri programmeerimine toimub kontrolleri tootja poolt vabavaralise 

tarkvaraga ARDUINO. Töö raames valmistatud programmkoodi ilmestav näidis on 

kujutatud alljärgnevalt joonisel 2.2.[2] 

 

Joonis 2.2 Mikrokontrolleri programmkoodi näidis. 

Programmkoodiga on võimalik ette määratleda lülitused erinevates režiimides ja 

erinevatest vajadustest lähtuvalt. Mikrokontroller toimib tingimuspõhimõttel, koodis 

määratakse sisendsignaalidele konkreetsed väljundsignaalid. Joonisel 2.2 kujutatud 

näidiskoodis on näha koodile vajalikud elemendid. Nimetatud näidises on kujutatud robot 

moodulis oleva põhikäigu A rakendamiseks vajalikku osa. Koodis sisalduv nimetus 

„solenoidA“ tähistab käigu A solenoidi juhtimiseks vajaliku relee juhtimist ning nimetus 

„lulitiA“ tähistab eelnevalt mainitud käigu A juhtimiseks määratud lülitit. Kood algab 

juhtivate klemmide omistamistega, igale klemmile antakse talle omane nimetus, mis 

kergendab hilisemalt koodis olevate käskluste kirjutamisel õige elemendi rakendamist. 

Pärast klemmide omistamisi tuleb plokk void setup, mis sisaldab koodi osa, mida 

rakendatakse vaid ühe tsükli jooksul (enamasti vaid kontrolleri käivitamisel). Selles plokis 
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määratakse eelnevalt defineeritud klemmide otstarve, st et kas tegemist on sisend- või 

väljundklemmiga. Pärast void setup plokki on koodi kõige mahukam ja vajalikum plokk- 

void loop, mis on koodi osa, mida rakendatakse ja teostatakse pidevalt, st et tsüklite kogus 

ei ole piiratud ning selles plokis sisestatud käsklust tehakse alati, kui piiravad tingimused 

on täidetud. Programmkood toimib tingimuspõhimõttel, kuid enne iga tingimuse 

kirjutamist on vajalik lisada käsklus, mis hõlmab endas klemmi väärtuse lugemist. Nimelt 

peab kood toimima olukorras, kus lülititele omistatud klemmid saavutavad vajalikud 

väärtused. Väärtuste lugemite tuvastamine kontrolleris on võimalik kahel viisil, levinum 

variant on nimetustega kas kõrge (HIGH) või madal (LOW), kus kõrge väärtus tähistab 

pingestatud ja madal pingestamata olekut. Vähem levinud variant on numbriliste 

nimetustega üks (1) või null (0), kus pingestatud olekut näitab number üks ning 

pingestamata olekut näitab number null.[1-2]  

Joonisel 2.2 toodud näidises on nimetatud väärtuse lugemist kujutatud ploki void loop 

esimesel koodi real. Kui väärtuste lugemise funktsioon on koodis olemas, siis järgneb 

tingimuspõhimõttel toimiv käsklus. Joonisel 2.2 kujutatud näidises on selliseid käsklusi 

kaks, kumbki neist algab tähisega if. Esimesel juhul on tegemist tingimusega, kui lüliti A 

väärtus on madal (if(valA == LOW)), siis pingestatakse klemm nimetusega solenoidA 

(digitalWrite(solenoidA, HIGH)). Teine tingimuskäsklus teostab vastupidist olukorda, st 

kui lüliti A väärtus on kõrge (pingestatud), siis on klemm nimetusega solenoidA 

pingestamata olekus ehk madal. Lisaks sisaldab kood ka erinevaid sulgusid ja muid 

tähiseid, mille vajadus tuleneb programmeerimistarkvara eripäradest. 
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3. JUHTIMISSEADME EHITUS 

3.1. Komponentide valik ja toimimisloogika 

3.1.1. Seadme elektriahela kirjeldus 

Juhtimisseadmes kasutatavate komponentide valik ja otstarve tulenes 

ülekandemehhanismis kasutusel olevatest komponentidest (solenoidid ja andurid), mida 

seade peab olema võimeline juhtima ja lugema. Teadaolevalt töötavad mehhanismis olevad 

solenoidid ja andurid 12 voldisel alalistoitel ning seadme toiteallikas on 12 voldine 

alalisvoolu pinge. Kõik vahepealsed toimingud elektriahelas on tingitud komponentide 

omavahelisest kokkusobimisest. Valdavalt sõltuvad kõik komponendid mikrokontrolleri 

signaalide parameetritest ja seega on ka elektriahelas teatud nõudeid, kuidas tuleb 

komponendid kontrolleriga ühendada. Juhtimisseadmes kasutatavate komponentide valikul 

hindas töö autor võimalikku kontrolleriga ühilduvust esmalt komponentide tehniliste 

andmete põhjal. Sellest lähtuvalt valitud komponentide ja elektriskeemi katsetamine 

toimus Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi õppelaboris, kus kontrolliti elektriahelas 

kasutatavate komponentide toimingute teostumist ning ühildumist seadme poolt vajatava 

ahelaga. Ühtlasi oli eesmärgiks kontrollida elektriskeemis tehtud ühenduste sobivust, et 

vältida komponentide ülekoormamist. Õppelaboris toimus ahela osade katsetamine 

toiteplokil K&H, mis on varustatud makett-plaadiga, millele on lihtne ja kiire ajutist ahelat 

monteerida. Ahela tööpingete seadistamisel kasutati abiseadmena digitaalset multimeetrit 

PeakTech 2010 DMM, millega kontrolliti lülitatavate pingete väärtusi ning samas 

kontrolliti ahelasse paigutatud komponentide tehnilisi parameetreid (takistus, pingelang, 

lülituste teostatus).  Ahela katsetamine õppelaboris toimus töölaual Hera, millelt on 

võimalik võtta elektritoide erinevatel viisidel ja võimalustel ning lisaks saab ka varustada 

erinevaid spetsiaalseid abiseadmeid (toiteplokk, kontrolleri toiteadapter, jootekolb, 

programmeerimiseks vajalik arvuti). Elektriahela kontrollimisega kaasnes kontrollerile 

programmkoodi kirjutamine lülituste teostamiseks. Vastasel juhul, st kui kontroller ei 

teostaks lülitusi, ei oleks komponentide sobivus lõplikult katsetatud ning korrektne. 

Mikrokontrollerile programmkoodi kirjutamise käigus koostatakse paralleelse tööna ka 

kontrolleri klemmide sisend- ja väljundklemmide tabel (lisa 2), et hilisema vajaduse korral 

oleks lihtsam programmkoodi taastada/kirjutada. 
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3.1.2. Releede ahel ja selle katsetamine 

Elektriahela katsetamist alustas töö autor releede ahela osast, kuivõrd tegemist on ahela 

osaga, mis teostab ülekandemehhanismis olevate solenoidide lülitamist. Relee on 

elektriliselt juhitav lüliti, kus lülitusahel ja juhtimisahel on galvaaniliselt eraldatud. 

Releesid valmistatakse erinevate parameetritega, erinevus seisneb juhtpinges ning 

lülitusahela lubatud voolutugevuses. Valmistatakse releesid, millel on nii lülitus- kui ka 

juhtimisahel sama tööpingega, aga ka selliseid, millel ahelate tööpinged on omavahel 

erinevad.  Juhtimisseadmesse valitud releede tehnilised näitajad on toodud alljärgnevas 

tabelis 3.1. 

Tabel 3.1 Seadmes kasutatavate releede tehnilised andmed[4] 

Mark Omron 

Mudel G6L-1P 
Maksimaalne lülitatav voolutugevus, A 1 
Maksimaalne lülitatav pinge, V 24 
Mähise takistus, Ω 139 

Juhtahela tööpinge, V 5 

 

Juhtimisseadmes kasutatavatel releedel on juhtimisahelas tööpinge 5 volti, lülitusahelas 

aga  12 volti, mis lülituse tulemusel pingestab ülekandemehhanismi solenoidklapis oleva 

elektrimähise. Releede juhtimisahel sisaldab endas elektrilist mähist, nii nagu solenoidki. 

Selleks, et juhtimisahelas kasutatav mähis ei koormaks mikrokontrolleri väljundit liigse 

voolutugevusega, on vajalik kiip ULN2003A, mis on oma olemuselt sarnane releega, kuid 

antud kiip on vajalik, et signaali olemasolul lülitada eelnevalt nimetatud releede 

juhtimisahelasse soovitud tööpinge. Sel viisil ei ühendata relee mähisele kontrolleri 

ühendusklemmilt saadavat signaali vaid ULN2003A kiip lülitab mähisele suurema 

koormustaluvusega signaali. Selle tulemusel ei koormata kontrollerit relee mähise poolt 

tekitatava koormusega ja kontrolleri tööiga on pikem.  Nimetatud kiibil on juhtimisahelaks 

kontrollerilt saadav viie voldine signaalpinge olemasolu ning lülitusahelas toimub 

vooluringi lülitamine ahela miinus potentsiaaliga. Kiibi eripäraks on ka asjaolu, et seitse 

kõrvuti asetsevat erinevat ühendusosa teevad ahela kompaktseks. Kirjeldatud kiibi 

tehnilised andmed on toodud alljärgnevas tabelis 3.2. 
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Tabel 3.2 Kiibi ULN2003A tehnilised parameetrid[11] 

Mark Texas Instrument

Mudel ULN2003A 

Maksimaalne lülitatav voolutugevus, mA 600 
Maksimaalne lülitatav pinge, V 50 
Juhtahela tööpinge, V 5 

 

Releede ahela katsetamise käigus teostati esmalt ühendus lülituse toimimise 

kontrollimiseks. See hõlmas juhtimisahela ja lülitusahela pingestamist ettenähtud 

tööpingega. Lülituse kontrollimisena mõõdeti esmalt lülitusahela vooluringi moodustumist 

soovitud tööpingel. Olles veendunud, et relee teostab toimingut, asetati ahelasse ajutised 

kontrolltuled, millega visuaalselt hinnata, kas relee on aktiivne või mitte. Seejärel algas 

kiibi ULN2003A ühendamine skeemi tootjapoolse komponendi skeemi põhjal. Pärast seda, 

kui saavutati nimetatud kiibi toimimine releede juhtimiseks, ühendati ahel 

mikrokontrolleriga ning algas nimetatud ahela toimimiseks programmkoodi kirjutamine.  

 

3.1.3. Robot mooduli ahel ja selle katsetamine 

Esimese ülekandemehhanismis oleva osana toimus katsetamine robot moodulis olevate 

põhikäikude solenoidide lülitamiseks. Robot moodulis olevate käikude lülitamiseks on 

mehhanismist tingituna mitmeid erinevaid piiranguid. Nimelt ei tohi olla võimalik 

rakendada mitut käiku korraga, välja arvatud kõik neli põhikäiku, mis rakendavad robot 

moodulis neutraalse käigu. Samas peab aga teatud režiimis olema võimalik lülitada kõiki 

käike nii, nagu seadme operaator otsustab. Üldiselt on sellisel juhul tegemist monteeritud 

ülekandemehhanismi remonttööga ning sel viisil on võimalik üsna lihtsalt avastada 

erinevate mehaaniliste komponentide lekkeid. Robot mooduli katsetamine on kujutatud 

alljärgneval joonisel 3.1. 
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Joonis 3.1 Robot mooduli käikude lülituse katsetamine õppelaboris 

Joonisel 3.1 on kujutatud robot mooduli lülituste teostamise kontrollimist. Joonisel on 

kujutatud katsetamiseks vajalike osadena lülitusi teostav mikrokontroller (1), üks neljast 

kontrolltulest (2), millega on võimalik veenduda käigu aktiveerituse kohta ning kirjeldatud 

osa jaoks vajalik elektriskeem (3). 

 

3.1.4. Powershift mooduli katsetamine 

Robot mooduli katsetuste järgselt toimus powershift mooduli katsetamine. Nimetatud 

mooduli ehitus tingis selle, et alamkäikude lülitamine toimub erinevaid solenoidklappe 

kombinatsioonidega lülitades. Seega oli katsetamise käigus vaja lisaks ajutisi 

indikaatortulesid, näitamaks, missugused releed on korraga lülitatud, et sel viisil veenduda 

lülituse õiges toimimises. Seadmes on powershift mooduli juhtimiseks hõivatud kõik kolm 

eelnevalt (peatükis 3.1.2) nimetatud releed. Hexashift tüüpi ülekandemehhanismi puhul oli 

alamkäike kuus ja solenoide kolm ning Quadrishift tüübi puhul oli käike neli ning 

solenoide kaks. Kuna seadet ei kasutata korraga kahel ülekandel korraga, on võimalik 

Quadrishiftis olevaid alamkäike lülitada, jättes kolmanda solenoidi pistiku ühendamata, 
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sest sellisel juhul on juhitavaid solenoide vaid kaks. Powershift moodulil on 

kombinatsioonidega lülitatavate solenoidide tõttu ka piirang, et käike peab saama lülitada 

järjestikku, käikudest üle hüppamine pole lubatud. See tähendab, et Hexashifti puhul peab 

lülitamine toimuma esimesest kuni kuuenda ning kuuendast esimese käiguni ning 

Quadrishifti puhul esimesest kuni neljanda käiguni ning tagasi. Kuid pole kohustuslik 

sooritada lülitusi esimesest viimaseni, vaid on lubatud lülitussuunda muuta kõigis grupis 

olevate alamkäikude puhul. Näiteks, kui on rakendatud kolmas alamkäik, siis on lubatud 

lülitada kas teine, või neljas alamkäik. Powershift mooduli katsetamine on kujutatud 

alljärgneval joonisel 3.2. 

Joonis 3.2 Powershift mooduli katsetamine õppelaboris 

Powershift mooduli katsetamiseks vajaliku ahela ülesehitus on kujutatud joonisel 3.2, kus 

on näidatud lülitusi teostav mikrokontroller (1), üks neljast peatükis 3.1.3 kirjeldatud robot 

mooduli ahela kontrolltulest (2), alamkäigugrupi solenoidide kombinatsioonidega 

aktiveertitud oleku kontrollimiseks lisatud kolm kontrolltuld (3), üks kuuest alamkäigu 

lülitust näitavast kontrolltulest (4) ning üks seitsmest lülitusi teostavatest releedest (5). 

Joonisel kujutatud hetkel on aktiveeritud alamkäigugrupi esimene käik, lülitusloogikast 

tulenevalt on aktiveeritud powershift mooduli esimene ja kolmas solenoid. Lisaks on 

joonisel nähtav aktiveerituna põhikäigugrupi A käik. 

 

2 

3 

4 

5 

1
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3.1.5. Revers mooduli ahela katsetamine 

Ülekandemehhanismis kasutatavas revers moodulis on kaks käiguvalikut - edasi ja tagasi.  

Juhul kui kumbki neist pole aktiivne, on tegemist neutraalse ehk vabakäiguga selles 

moodulis. Edasikäik kasutab ühte solenoidklappi ning tagasikäik samuti ühte 

solenoidklappi. Mooduli eripära seisneb asjaolus, et käigu lülitamisel rakendatakse 

ülekandemehhanismile mootori poolt arendatav jõud ning reaalses olukorras hakkab 

traktor liikuma valitud suunas. Selleks, et ülekandemehhanismis kasutatavad mehaanilised 

detailid ei saaks lööke, on vajalik revers moodulis olev käik rakendada sujuvalt. Sujuvat 

lülitust on võimalik teostada PWM (Pulse-Width Modulation) signaaliga ehk pulsilaius 

modulatsioon, mis on impulss-laius signaal ning kujutab endast osaliselt lülitatud ahelat. 

Impulss-laius signaali puhul on impulsiks lülitatava pinge väärtus ning impulsi laius 

väljendab impulsi kestust. Mida pikem on impulsi kestus, seda kauem on lülitus 

pingestatud. Kui tavapärane elektriahel on pingestatud või mitte (see tähendab, et ahela 

pinge on 12 volti või 0 volti), siis PWM signaali puhul on ahel pingestatud teatud osa ning 

seejärel on ahel pingestamata teatud osaks. PWM signaaliga juhtimisel väljendatakse ahela 

pingestatud ja pingestamata osakaalu protsentides. Tavapärase ahela puhul on pingestatuse 

olukord sama mis 100%-lise PWM signaali puhul. PWM signaal on vajalik objekti 

sujuvaks reguleerimiseks. PWM signaali eripärad on kujutatud alloleval joonisel 3.3, 

näidates PWM signaali erinevaid osakaalusid protsentuaalselt. 

 

Joonis 3.3 PWM signaali kirjeldav joonis[13] 

Igapäevases majapidamises esineb vastav nähtus näiteks valgustite puhul valgustugevuse 

sujuval reguleerimisel. Hõõgpirne kasutavate valgustite puhul on sujuv reguleerimine 
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teostatud potentsimeetriga. Potentsiomeeter on takisti, mille takistust saab sujuvalt muuta. 

Takisti ja valgusti on ühendatud järjestikku ning seetõttu on lambi pinge kesk- ja 

maksimaalväärtused väiksemad takistil tekkiva pingelangu võrra. Tulemusena on võimalik 

lambi valgusvoogu sujuvalt muuta. 

PWM signaal kujutab endast sarnast olukorda, kuid erinevalt valgustite näitest piiratakse 

pinge keskväärtust signaali sisse ja välja lülitamisega, seejuures signaali maksimaalväärtus 

ei muutu. See on vajalik seetõttu, et solenoidklapis kasutatav elektrimähis tekitab solenoidi 

lülituseks vajaliku magnetvälja vaid 12 voldi olemasolul. Seetõttu ei saa pinget piirata, sest 

madalama pinge korral jääb magnetväli liiga nõrgaks ja solenoidklapp ei teosta lülitust. 

See muudab PWM signaali eriliseks ning toob kaasa vajaduse teistest juhtimisseadmesse 

valitud komponentidest erinevate komponentide kasutamiseks.  Põhjus seisneb selles, et 

eelnevalt valitud, juhtimisseadmes kasutatavad releed on pika viiteajaga, mis reaalses 

olukorras tekitab signaalile liiga pikaks ajaks katkestuse, mis omakorda tähendab, et relee 

ei suuda liigse aegluse tõttu solenoidklappi juhtida. Seadmes kasutatav mikrokontroller aga 

väljastab PWM signaali, seejuures on ühe impulsi kestus 2 ms. 

Erinevalt eelmiste moodulite solenoidklappide juhtimisest ei saa PWM signaali releedega 

juhtida. Relee puhul toimub lülitamine mehaanilise kontaktiga kokku-lahku ning PWM 

signaali jaoks on sel viisil lülitamine liiga aeglane, samuti ei saa suure koormuse tõttu 

solenoidi lülitada otse kontrolleri ühendusklemmile. Seetõttu on PWM signaali jaoks 

sobilik komponent väljatransistor. Valitud väljatransistori tehnilised andmed on toodud 

alljärgnevas tabelis 3.3 

Tabel 3.3 Väljatransistori tehnilised andmed[12] 

Mark  IRF520N N‐FET

Maksimaalne lülitatav voolutugevus, A  10 

Maksimaalne lülitatav pinge, V  100 

Juhtahela tööpinge, V  5 

 

Väljatransistor on oma olemuselt ilma mehaanilise kontaktita lüliti, mis suudab juhtida 

suurt koormust, olles seejuures mõõtmetelt suhteliselt väike. Ilma kontaktita lülitus on 

kasulik juhul, kui on vaja teostada väga kiireid lülituste muutusi ning kontaktiga lülitite 

puhul tekib viiteaeg, kontakti liikumisest tingitud ajakulust. Väljatransistoril on kokku 

kolm ühendusklemmi- üks on lülitatava ahela sisendklemm, teine on lülitatava ahela 

väljundklemm ning kolmas on juhtimisklemm, millele antud ahela puhul rakendatakse 
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mikrokontrollerilt väljundina antav PWM signaal. Kui kontrollerilt saadav PWM signaal 

on 5 voldise alalisvoolu pingega, siis väljatransistoril olev lülitusahel on 12 voldise 

alalisvoolu pingega, sest ülekandes kasutatav solenoid vajab 12 voldist PWM signaali.  

 

Joonis 3.4 PWM signaali kontrollimine õppelaboris 

Joonisel 3.4 on kujutatud seadmes kasutatava PWM signaali kontrollimist õppelaboris. 

Signaali kontrollimiseks kasutas töö autor ostsilloskoopi PeakTech 1205, millega on 

võimalik graafiliselt kujutada pinge muutumine mõõdetaval ahelal. Joonisel 3.4 kujutatud 

PWM signaali puhul on ostsilloskoobi ekraanil näha vasakus ülemises nurgas tähisega 

„Vp“  kujutatud pinge väärtus 14,6 volti ning selle kõrval on tähisega „f“ kujutatud 

signaali sagedus 490,3 Hz (hertsi).  

 

3.1.6. Ülekandemehhanismi kontrollahela katsetamine 

Lisaks ülekandemehhanismis olevatele käikude lülitamiste solenoididele on mehhanismis 

tagasiside ahel. See sisaldab endas andureid, millega saab kontrollida, kas 

ülekandemehhanismile antud käsklused ja toimingud on sooritatud või mitte. Selleks on 

robotmoodulis olevate käikude kontrollimiseks iga käigugrupi kohta üks andur. Oma 

ehituselt on need andurid tavapärased lülitid, kuid nimetatud andurite puhul on kasutusel 

lülitid, mille ahela ühendusviis on algolekus suletud kontaktid. Sellest tuleneb asjaolu, et 
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tagasisidena saadav signaal on sõltuvuses ülekandemehhanismi mehaanilisest osast. See 

tähendab, et signaali edastus ei sõltu pingestatud solenoididest vaid reaalselt mehaaniliselt 

olukorrast, missugune käik on ülekandes rakendatud.[17] 

Tabel 3.4 Kontrollahela andurite lülitusloogika.[17] 

Andur S1 Andur S2 Andur S3 Andur S4 

Käik A 0 1 1 1 

Käik B 1 0 1 1 

Käik C 1 1 0 1 

Käik D 1 1 1 0 

 

Tabelis 3.4 on kujutatud eelnevalt kirjeldatud andurite toimimist. Tabel kujutab iga käigu 

rakendatud oleku korral andurite toiminguid. Väärtus null (0) näitab anduri avatud 

kontakte ja väärtus üks (1) näitab suletud kontakte. Kui käik on rakendatud, siis vastava 

käigu andur katkestab elektriahela. 

Juhtimisseadme toimimise vaates on lisaks robot moodulis olevatele anduritele vajalik 

saada tagasisidet powershift moodulis teostatud seadme käigulülituste kohta. Selleks pole 

GIMA ülekandemehhanismi eraldi andureid kavandanud, mistõttu oli juhtimisseadme 

loomisel vajalik tagasisidesignaal moodustada muul viisil. Käesoleva töö objektiks oleva 

juhtimisseadme puhul on ülekandemehhanismi powershift mooduli tagasiside lahendatud 

visuaalsel meetodil - powershift moodulis on pöörlemissageduse andur, mis mõõdab 

powershift mooduli väljundvõlli pöörlemissagedust. Juhtimisseadmele on kavandatud  

LCD (Liquid Crystal Display ehk vedel-kristall displei) tüüpi displei, mis kuvab 

kirjeldatud pöörlemissagedust ning revers moodulis olevate solenoidide voolutugevust[10]. 

Kontrollahela katsetamine on kujutatud alljärgneval joonisel 3.5, kus on kujutatud lülitusi 

teostav mirkokontroller (1) ning väärtusi kuvav LCD displei (2).  
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Joonis 3.5 Kontrollahelasse lisatud LCD displei katsetamine õppelaboris 

Powershift moodulis oleva alamkäigu lülitamisel madalamaks või kõrgemaks peab ühtlasi 

muutuma kuvatav pöörlemissagedus. Kui muutust ei toimu, on järelduseks, et käiku ei 

vahetatud ning ülekanne ei teosta toiminguid nii, nagu on tootja poolt ette nähtud.  

 

3.1.7. Juhtimisseadme ühenduspistikute katsetamine 

Katsetamiste käigus oli vajalik testida ka komponente, mille põhiline otstarve on seadmel 

kasutatavast otstarbest erinev. Ülekandemehhanismi ühendamiseks on vajalik kasutada 

ühendusjuhtmeid ning juhtimisseadme käideldavust ja kompaktsust silmas pidades ei 

tohiks juhtmete otstes olevad pistikud olla ülemäära suured. Selleks on seadmele 

kavandatud igapäevaselt arvutite videokaabli VGA (Video Graphics Array) pistikule 

sarnane D-pistik.  

1

2
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Joonis 3.6 Katsetatav D-pistik[9] 

Nimetatud pistiku põhiline otstarve on arvutite videosignaali edastamine, see tähendab, et 

pistik edastab vaid väga väikseid koormusi. Kuna tehnilistes andmetes puudus konkreetne 

info nimetatud pistikute voolutugevuse talumise kohta, oli vajalik teostada katsetused, 

mille tulemusel oleks võimalik hinnata, kas nimetatud pistik talub vajalikul määral 

koormust, sealjuures ise liigset soojust ja olulist takistavat faktorit moodustamata. Katse 

käigus koormas töö autor pistikuid järk-järgult suurema voolutugevusega, et tuvastada, kas 

pistik hakkab teatud voolutugevuse saavutamisel mõjutama seadme elektrilisi 

parameetreid. Katse käigus mõõdetud parameetrid on välja toodud alljärgnevas tabelis 3.5 

ning katset on kujutatud järgneval joonisel 3.7. 

Tabel 3.5 D-pistiku koormustaluvuse katse andmed 

Ahela 
nimipinge [V] 

Ahela 
voolutugevus [A] 

Pingelang 
pistikul [mV]

Takistus 
pistikul [Ω] 

Võimsus 
pistikul [W] 

Võimsus 
takistil [W] 

12 0,42 17 0,040 0,007 5,1 

12 0,81 33 0,041 0,027 9,7 

12,3 1,20 53 0,044 0,064 14,8 

14,6 1,42 61 0,043 0,086 20,8 

14,4 1,82 77 0,042 0,140 26,2 

14,3 2,03 87 0,043 0,177 29,1 

14,1 2,53 110 0,044 0,278 35,6 

13,8 3,05 117 0,038 0,357 42,1 

13,8 3,05 138 0,045 0,421 42,3 

14,5 3,21 136 0,042 0,436 46,6 
 

Katse tulemusel selgus, et pistik ei tekita ühenduses olulist takistavat tegurit, pistik talub 

seadmes kasutatavat voolutugevust kolmekordselt. Seega osutusid katsetatud pistikud 

valituteks. 



25 
 

 

Joonis 3.7 Õppelaboris pistiku koormustaluvuse katse. 

Joonisel 3.7 on kujutatud juhtmeühendus pistiku katsetusi õppelaboris, kus on kujutatud 

katsetatav pistik tähisega üks (1), ahelat koormavad takistid ECO, maksimaalse takistusega 

50 oomi ja voolutugevusega 3,6 amprit (2), mõõteseadmed Metrahit 2+ (3) ning Metrahit 

World (4).  

 

3.2. Seadme elektriskeem ja ahela katsetamine laboritingimustes 

Juhtimisseadme elektrooniline osa on projekteeritud tarkvaraga EagleCAD, millega on 

valmistatud seadme elektriskeem (lisa 4.1) ning trükkplaadi joonised (lisad 4.3 ja 4.4). 

Juhtimisseadme jaoks on koostatud elektriskeem, mis tugineb ülekandemehhanismi 

lülitusloogikale. Lisaks on ettevõtte poolse mehaaniku soovituste põhjal teostatud lülitusi, 

mis on vajalikud mehhanismi kontrollimiseks, juhtimiseks või võimalike rikete 

avastamiseks ja paremaks kõrvaldamiseks.  

Elektriskeemi katsetamine õppelaboris vajas ahela koostamiseks kõikide komponentide 

olemasolu. Ühtlasi oli ahela katsetuse eelduseks eelnev komponentide katsetamine, et 

vältida võimalikke kahjustusi, mis võivad tuleneda ebaõigesti ühendatud mõõte- või 

katseseadmetest, ning tuvastada ja välistada võimalike praak-komponentide kasutamine 

ahelas. Ahela katsetamiseks kasutati erinevaid abiseadmeid, et tekitada õppelaboris 

võimalikult sarnane olukord reaalsele objektile. Elektriahela katsetamine on kujutatud 

1

2 
3

4 
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alljärgneval joonisel 3.8. Elektriahel paigutati makett-plaadile (1), mis võimaldab lihtsalt ja 

kiiresti ajutist ahelat kontrollida ning koostada. Lisaks makett-plaadile oli pidevalt 

kasutusel toiteplokk (2), millest on võimalik väljastada soovitud pinged ja signaalid, 

samuti on toiteplokk varustatud mitmete erinevate lülitite ja regulaatoritega, mis 

võimaldasid kiirete ja lihtsate ühenduste tõttu lülitusi muuta ning vajadusel ümber 

seadistada.  

 

Joonis 3.8 Elektriskeemi katsetamine õppelaboris 

Koostatud elektriskeemi ja kontrollitud ahela alusel koostati ahela funktsionaalskeem (lisa 

4.2). Elektriskeemi ja funktsionaalskeemi põhjal projekteeriti EagleCAD keskkonnas 

trükkplaat. Trükkplaadi valmimine võimaldas järgmise etapina ette võtta juhtimisseadme 

korpuse projekteerimise. 

 

3.3. Trükkplaadi projekteerimine ja konstrueerimine  

Trükkplaat on elektroonika komponent, mis on elektrit mitte-juhtiv plaat, millele on 

elektrit juhtiva materjaliga trükitud ühendused. Trükkplaadi otstarve on teostada seadmes 

kasutatavate komponentide vahelisi ühendusi, mis on võetud aluseks projekteerimisel ja 
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konstrueerimisel. Juhtimisseadmes kasutatud komponentide kasutamine trükkplaadil on 

otstarbekas ja põhjendatud lahendus, kuivõrd muul viisil komponentide omavaheline 

ühendamine oleks olnud keerulisem, ebastabiilsem ning kulutanud rohkem seadmes olevat 

ruumi. Trükkplaadi eripäraks on asjaolu, et komponentide jaoks on avad plaadil olemas 

ning on vajalik vaid komponendid vajalikesse kohtadesse paigutada. Trükkplaadile 

paigutatuna on võimalik komponendid teineteise kõrvale sobitada väga tihedalt, mistõttu 

on kogu trükkplaat tervikuna tunduvalt väiksem ja kompaktsem võrreldes ühenduste 

teostamisega mõnel muul viisil. Käesoleva töö raames projekteeritud trükkplaat on 

koostatud programmeerimistarkvaraga EagleCAD ning koostatud jooniste põhjal on 

toodetud trükkplaat, mis on kujutatud alljärgneval joonisel 3.9. Trükkplaadi koostamiseks 

valmistatud joonised on kujutatud käesoleva töö lisades 4.3 ning 4.4. 

    

Joonis 3.9 Projekteeritud jooniste põhjal toodetud trükkplaat. Vasakul on trükkplaat pealt 

vaadatuna ning paremal on altpoolt vaadatuna 

Juhtimisseadme projekteerimisel kasutatud tarkvara EagleCAD võimaldas koostada 

trükkplaadist kindla formaadiga failid, mille põhjal trükkplaate tootev ettevõtte valmistas 

vastavalt töö autori poolt koostatud skeemidele trükkplaadi. Juhtimisseadme jaoks 

projekteeritud trükkplaat toodeti ühe nädala jooksul failide saatmisest. 

  

3.4. Korpuse projekteerimine ja konstrueerimine 

Juhtimisseadme korpus on projekteeritud selliselt, et moodustab seadme 

konstruktsioonilise osa, mõjutades samas kogu seadme kaubanduslikku ja visuaalset 

välimust. Juhtimisseadme korpus muudab seadme terviklikuks ning tagab kasutatavate 

komponentide kaitstuse viisil, mis aitab vältida komponentide vigastamist seadme 
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kasutamisel. Juhtimisseadme suhtes ei kehti  erinõudeid. Seadme korpusele ja väliste osade 

suhtes kehtib nõue, et need peavad vastu pidama traktori remonttöödel toimuvale 

käsitsemisele. See tähendab, et seade võib saada käsitsemise käigus lööke või kukkumisi, 

kokku puutuda tolmu, mulla, õli või kütusega. Samas peab seade olema piisavalt mugav, et 

saavutada hea ja ohutu käsitsemine. Seadme komponendid on seetõttu vajalik korpusesse 

paigutada võimalikult optimaalselt, et vältida liigset ruumi kadumist pikkade 

juhtmeühenduste tõttu. Kaitseks võimalike kukkumiste ja löökide eest on vajalik 

komponendid kinnitada korpuse külge piisavalt tugevalt, et vältida nende hilisemat 

liikumist ja elektriliste ühenduste katkemist.  

Juhtimisseade on projekteeritud kaheosalisena, korpuse osa ja kaane osa. Korpuse joonis 

on kujutatud käesoleva töö lisas 4.5 ning korpuse kaane joonis on lisas 4.6. Korpuse külge 

kinnitatakse trükkplaat, mikrokontroller ja muud vajaminevad komponendid. Seadme 

projekteerimine hõlmas kõigi seadmesse paigutavate komponentide mõõtmestamist ning 

kasutusmugavuse ja mugavama koostamise saavutamiseks komponentide paigutuse 

analüüsimist ning ettenägelikkust. Eraldi tähelepanu tuli seadme valmistamisel pöörata 

juhtimisseadme pealmisele osale. Seadmel on 11 lülitit, 14 led tehnoloogiaga kontrolltuld 

ja 1 LCD (Liquid Crystal Display) ehk vedel-kristall displei, mis kõik peavad olema 

seadmel grupeeritud ja loogilise paigutusega, jäädes seejuures lihtsasti käideldavateks.  

Seadme korpuse projekteerimiseks on kasutatud 3D projekteerimistarkvara Solid Edge. 

Projekteeritud korpus valmistati Eesti Maaülikooli 3D printeriga Stratasys uPrint SE Plus. 

Juhtimisseadme korpus projekteeritud kujul on kujutatud alljärgnevalt joonisel 3.10 ning 

printimise tulemusel valmistatud korpus on kujutatud joonisel 3.11. 3D keskkonnas 

printimisel on võimalik valmistada detail, mis ei vaja hilisemalt töötlemist. See tähendab, 

et printimise käigus jäetakse koheselt tühjaks lülitite, kinnituspoltide ja muude 

komponentide jaoks vajalikud avad ja tühimikud. Nimetatud printimistehnoloogia kasutab 

materjalina ABS plastikut, mis on kergesti töödeldav ja väga laialt kättesaadav ning 

kasutatav.  
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Joonis 3.10 Juhtimisseadme korpus projekteeritud kujul tarkvaras Solid Edge. 

 

Joonis 3.11 Juhtimisseadme korpus 3D printimise tulemusena 

3D printimisel on võimalik ette määrata detailis kasutatav struktuur, nimelt ei ole alati 

detailid valmistatud täismaterjalist, vaid teatud osa prinditakse struktuurkärjena, mille 

struktuuri tihedust on võimalik valida. Käesoleva töö raames prinditud detailides kasutati 

25%-lise osamääraga neljakandilist struktuurkärge. Alloleval joonisel 3.12 on näha 

printimisel tekkinud praakdetail, mille välimises servas on näha 10 mm laiune 
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kärjestruktuuri riba (joonisel kujutatud tähisega 1). Detaili keskmine osa sisaldab samuti 

kärjestruktuuri, kuid joonisel kujutatud faasis on printer saavutanud detaili vajaliku 

paksuse ning on alustanud kärjestruktuuri katmist täismaterjaliga. 

 

Joonis 3.12 3D printimisel tekkinud praakdetail 

Joonisel 3.12 kujutatud detail osutus praagiks, sest detail ei püsinud fikseerituna ettenähtud 

alusplaadil ning printimine ei olnud enam täpne. Praakdetaili printimisel kasutati printerit 

Ultimaker, mis kasutab vähem kvaliteetsemat materjali kui Stratasys. Väiksema 

kvaliteediga materjal põhjustas ka detaili kinnituse katkemise. 

 

   

1
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4. JUHTIMISSEADME KOOSTAMINE 

Juhtimisseadme koostamine toimus järk-järgult ning selleks oli vajalik kasutada mitmeid 

erinevaid töövõtteid ja –viise. Trükkplaadi valmimise järgselt oli võimalik hakata 

planeerima plaadile kinnitatavate komponentide paigutust. Komponentide paigutamisel on 

vajalik arvestada, et mõni varasemalt ühendatud komponent ei takistaks mõne järgmise 

komponendi trükkplaadile ühendamist. Lisaks tuleb komponentide plaadile ühendamise 

ajal jälgida, et töö käigus ei muutuks komponendi lülitus ega ka kvaliteet. Komponentide 

ühendamine trükkplaadile toimus kuumjootmise tehnoloogial. Kuumjootmine on oma 

olemuselt tehnoloogia, kus jootekolvi abil kuumutatakse tina vedelasse olekusse ning 

suunatakse komponendi kinnitusjalale. Kui tina on ettenähtud alale valgunud, siis 

eemaldatakse jootekolb ning kuumutatud tina tardub jahtumisel. Tardunud tina moodustab 

komponendi kinnitamiseks vajaliku ühenduse, samuti on jootmisel saavutatud ühendus 

vajalik elektrilise kontakti loomiseks komponendi ja trükkplaadi vahel. Nii elektriskeemi 

paremaks jälgimiseks kui ka trükkplaadi koostamise lihtsustamiseks on pistikud varustatud 

vastavate tähistega.  

Joonis 4.1 Tähistega varustatud komponentide monteerimine trükkplaadile 

Komponentide ühendamist trükkplaadile alustati juhtmete pistikutest ning valdavalt ühest 

servast paigutatuna, sel viisil on võimalik vältida jootmistoimingute hilisemat takistamist 
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eelnevalt paigutatud komponentide tõttu. Iga komponendi puhul tuleb jootmistöö teostada 

teisel pool trükkplaati, st et komponent asetseb trükkplaadi pealmisel poolel ning 

kinnitusjalad ulatuvad läbi kinnitusavade trükkplaadi alumisele poolele. Trükkplaat 

pööratakse tagurpidi ning komponent fikseeritakse viisil, et see püsiks ettenähtud 

asukohas.  

 

Joonis 4.2 Kümne juhtmepistikuga varustatud trükkplaat. 

Kui trükkplaat on komponentidega varustatud ning korpus on valminud, saab trükkplaadi 

paigutada seadme korpusesse, samuti saab paika asetada kontrolleri. Seadmesse paigutatud 

trükkplaat on kujutatud alljärgneval joonisel 4.3. Kui kontroller ja trükkplaat on korpusesse 

paigutatud, tuleb teostada ettenähtud juhtmete ühendused trükkplaadi ja kontrolleri vahel. 

Juhtmete korrektseks ühenduseks on koostatud elektriskeem (lisa 4.1)  ja 

funktsionaalskeem (lisa 4.2), samuti on koostatud trükkplaadi ühenduste tabel (lisa 1), kus 

on välja toodud iga trükkplaadil oleva pistiku klemmi ühendus ning objekt, millega tuleb 

ühendus moodustada.  
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Joonis 4.3 Korpusesse paigutatud trükkplaat 

Korpuse kaane valmimisel on võimalik kaanele lisada lülitid, kontrolltuled ja LCD displei, 

ning teostada juhtmete ühendused lülititele ja teistele komponentidele. Esmalt on 

otstarbekam teostada ühendused kaanel olevate komponentide vahel ning hilisemalt 

komponentide vahelised ühendused, nagu näiteks pistikute ühendused, millega 

ühendatakse ülekande ja seadme vahele ühendusjuhtmed ning trükkplaadi ja korpuse kaane 

vahelised ühendused. Nimetatud ühenduste lihtsamaks koostamiseks on elektriskeemi 

põhjal koostatud pistiku klemmide tähistuste tabel (lisa 3). 

 

Joonis 4.4 Juhtimisseade koostatud kujul 
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5. JUHISED JUHTIMISSEADME OHUTUKS 

KÄITAMISEKS 

5.1. Ohutusjuhiste vajadus 

Tänapäevases seadmete ja masinate rohkes maailmas on seadmete ohutu kasutamise 

äärmiselt oluline. Seadme kasutamine peab olema turvaline ning võimaldama tagada piisav 

ohutus nii seadme operaatorile kui ka objektil, kus seadet kasutatakse, tervikuna. Juhised 

seadme ohutuks käitamiseks on seetõttu iga tootearenduse elementaarne osa. Sellest 

tulenevalt on alljärgnevalt toodud antud töö raames konstrueeritud seadme ohutuks 

kasutamiseks vajalikud juhised ja nõuanded. Lisaks allpool toodule on oluline järgida ka 

muid elementaarseid ja valdkonnas kasutatavaid spetsiifilisi ohutusnõudeid ja –eeskirju. 

Juhtimisseadme kasutamise alguseks on üldjuhul olukord, kus seade on vajalik ühendada 

ülekandemehhanismiga (edaspidi nimetatud ka kui objekt). Juhtimisseadme kõige 

olulisemaks ohutustehniliseks nõudmiseks on asjaolu, et objekti juhtimise käigus ei tohi 

seadme operaator saada vigastada. Selleks on seadme toitejuhe projekteeritud piisavalt 

lühike, et operaator saab seadet kasutada vaid traktori kabiinis olles. Kabiini väliseks 

kasutamiseks on vajalik teostada erinevaid eeltöid, mille teostamisega operaator võtab 

isikliku vastutuse ohutustehnika rakendamise kohta. 

 

5.2. Juhtimisseadme ühendamine.  

Enne juhtimisseadme kasutamist on esmalt vajalik veenduda, et objekt, millele seadet 

ühendatakse, on võimeline juhtimisseadmega ühilduma. Enne ühendamise teostamist tuleb 

juhtimisseadme töövõime saavutamiseks tagada, et seadme ja objekti vahelised 

ühendusjuhtmed ja ühenduspistikud on terved ja puhtad. Ühendamise käigus tuleb 

paigaldatavad juhtmed asetada viisil, mis väldib juhtmete vigastamise ja liikuvate osade 

vahele jäämise, vajadusel tuleb lisada ajutisi kinnitusi juhtmete fikseerimiseks. Juhtmete 

ühendamisel tuleb järgida tingimust, et seadme toitejuhe tuleb ühendada viimasena. Enne 

toitejuhtme ühendamist on vajalik veenduda, et seadme toitelüliti oleks välja lülitatud 

asendis. Ülekandemehhanismi külge ühendatavate juhtmete puhul tuleb teada, missugune 

solenoid vastab juhtme otsas olevale tähisele ning vastavad pistikud ja solenoidid 

omavahel korrektselt ühendada. 
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5.3. Juhtimisseadme lülitid ja nende valimine. 

Kui juhtimisseade on ülekandemehhanismiga ühendatud, on vajalik enne seadme sisse 

lülitamist veenduda, et käikude lülitid oleksid välja lülitatud asendis. See välistab olukorra, 

kus seadme tööle lülitamisel hakkaks juhtimisseade koheselt lülitusi teostama. 

Juhtimisseade sisaldab ka lüliteid, millel puudub välja lülitatud asend- nendeks on režiimi 

valikuks määratud lüliti ja ülekandemehhanismi tüübi määramiseks ettenähtud lüliti.  

Režiimi lüliti puhul on soovituslik esmalt valida ohutuim režiim, mis on tähistatud kui RM 

(tuleneb väljendist Road Mode, mis tähistab sõitmiseks ettenähtud režiimi). 

Sõitmisrežiimis on käigugruppide lülituste teostamiseks seadmel automaatsed piirangud, 

mis takistab võimaliku soovimatu lülituse.  

Tähistus TM (tuleneb väljendist Test Mode) tähistab testimiseks vajalikku režiimi. 

Testimisrežiimis puuduvad seadmel lülitusi piiravad toimingud ning käigugruppe 

lülitatakse nii, nagu operaator seadmel olevaid lüliteid käsitseb.  

Ülekandemehhanismi tüübi määramine toimub ülekande tootja andmete põhjal - 

juhtimisseadmel tuleb määratleda, kas ühendatud objekt on Hexashift tüüpi või Quadrishift 

tüüpi. Valiku lihtsustamiseks on seadmel lüliti, millel on valikud kas 4 või 6, mis tähistab, 

mitu käiku on powershift moodulis. Kirjeldatud tähistusviis erineb tootjapoolsetest 

nimetustest, autori hinnangul on sellise nimetuse kasutamise puhul kasutajale lihtsam 

ohutust tagada, kuivõrd seda, mitu käiku on powershift moodulis, on võimalik teada saada, 

vaadeldes traktori kabiinis olevaid sümboleid. Ühtlasi on suurem tõenäosus, et ka 

traktoriga tööd teinud traktorist teab, mitu käiku kasutataval traktoril powershift moodulis 

on. Ülekande tehnilisest nimetusest ja sellest tuletatavast käikude arvust ei pruugi traktori 

operaator teadlik olla, mis suurendab seega tõenäosust selles eksida.  

 

5.4. Käigulülituste teostamine 

Pärast vastavate lülituste teostamist ja kontrollimist on võimalik seadme sisse lülitamise 

järel anda ülekandele erinevaid käsklusi käigulülituste teostamiseks. Ülekandemehhanismi 

käitamine sõltub objektist ja objektil esinevatest probleemidest. Näiteks kui ülekanne on 

traktorilt demonteerimata, on võimalik ülekannet käitada traktori mootoriga nii nagu 

reaalselt traktor töötaks. Juhul kui ülekanne on demonteeritud, tuleb vastavalt ülekande 
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hüdraulikaskeemile ühendada hüdrojaam, mis varustab ülekandemehhanismi vajaliku 

hüdraulilise õli surve ja vooluhulgaga. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö tulemusel projekteeriti ja konstrueeriti juhtimisseade, mis aitab lihtsamalt 

tuvastada traktorite ülekandemehhanismide rikkeid ja defekte ning on tööd hõlbustavaks 

abivahendiks nende rikete ja defektide kõrvaldamisel. Praktikas esineb olukordi, kus 

traktori ülekandemehhanismis tekivad rikked ja defektid, mis tulenevad töötamise käigus 

rakendatud koormustest või mehhanismi tootjapoolsetest projekteerimis- või 

konstrueerimisvigadest. Kui aga rikke tulemusena blokeeritakse kogu ülekandemehhanism 

tootja poolt seatud kontrollipiirangute tõttu, on raskendatud ka traktori transportimine 

töökotta remonti. Kõikide vajalike remonttööde teostamine põllul või muus töökeskkonnas 

ei ole aga enamasti mõeldav ega võimalik. Seetõttu oligi töö autori eesmärk ehitada uudne 

seade, mis võimaldaks juhtida käigukasti lülitusi käigukasti traktorilt demonteerimata.  

Kuna seadme väljatöötamisel ei olnud võimalik tugineda varasemalt kasutatud seadmetele, 

oli seadme projekteerimine väga aja- ja töömahukas. Esmase etapina piiritles töö autor 

seadme funktsionaalsuse, otsustades, milliseid jõuülekande käike peaks juhtimisseade 

võimaldama lülitada. Seejärel toimus töö projekteerimine ning komponentide valik. 

Seejuures eelistas töö autor võimalikult laialt levinuid ja lihtsalt tarnitavad komponente. 

See lihtsustas nii prototüübi ehitust kui tagab tegelikkuses vajadusel ka hilisema remondi 

või uute juhtimisseadme eksemplaride välja töötamiseks vajalike komponentide 

kättesaadavuse. Ühtlasi võimaldab laialt levinud komponentide kasutamine hoida seadme 

valmistamiseks vajalikke kulutusi kontrolli all.  

Seadme töövõime tagamiseks on oluline enne seadme koostamist kontrollida kõikide 

komponentide koostoimet ning sobivust seadmes kasutamiseks. See võimaldab hiljem olla 

ka kindel seadme toimimises laborist väljaspool, töökeskkonnas, kui rakendatakse 

tegelikku ülekandemehhanismi juhtimiseks tekkivat koormust. Seetõttu testis töö autor nii 

komponentide iseseisvat kui omavahelist koostoimivust. Töös on nimetatud katseid ja 

nende tulemusi ka kirjeldatud, millest muu hulgas selgus, milliseid komponente ja mis 

põhjusel seadme valmistamisel kasutati. 

Töö käigus seadet valmistades veendus autor ka selles, kui oluline on terves 

tootmisprotsessis iga üksiku komponendi  ja ahela toimimine ning millist mõju avaldab see 

kogu ülejäänud protsessile ning ajakavale. Näiteks esines seadme korpuse printimisel 

ettenägematuid viperusi, mille lahendamine osutus töömahukaks ja suhteliselt keeruliseks. 
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Samuti tekkis komponentide tellimisel ja kättesaamisel ettenägematuid olukordi, mis 

pikendas tellimuse kättesaamist ja seega ka kogu seadme arendusprotsessi. Samas oli see 

heaks õppetunniks ja meeldetuletuseks, et igas protsessis tuleb arvestada ajutiste 

tagasilöökidega ning olla valmis vajadusel jooksvalt tegevusplaane täpsustama, et tagada 

töö tähtaegne ja planeeritud ulatuses valmimine. Saadud kogemust hindab töö autor aga 

väärtuslikuks.  

Lisaks eeltoodule loodab autor, et annab seadme valmimisega omapoolse panuse 

tehnoloogia arengusse. Autor on kindel, et töö käigus loodud juhtimisseade on praktikas 

kasutatav ning seadme valmistamisel autori poolt seatud eesmärgid seadme 

funktsionaalsuse ja kasutatavuse osas on täidetud. Autor loodab, et seade leiab sagedast 

kasutust ning seadme välja töötamise käigus tehtud otsused komponentide valikul ja 

seadmesse koondamisel ennast praktikas õigustavad.  
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OPERATING DEVICE FOR TRACTOR´S POWER TRANSMISSION 

SUMMARY 

This paper describes the design and construction of the operating device for tractor´s 

power transmission. This device would help to identify the alerts and incidents in tractor´s 

power transmission and would help to resolve those alerts and incidents more easily. In 

practice, there are situations where there are faults in tractor´s power transmission due to 

the work overload or faults in design or construction of the transmission mechanism 

performed by manufacturer. When as a result of the fault, the entire transmission 

mechanism would be blocked because of the limitations set up by the manufacturer, there 

are difficulties in transporting the tractor to the repair shop. Performing all the necessary 

repair works at the field or in other work environment is not reasonable nor possible on 

most cases.  Due to that, the goal of the author was to build a device that would enable to 

perform operations and circuits in power transmission without having it disassembled from 

tractor.  

Since it was not possible to rely on devices used early on, the design of the device was 

very time consuming. As a first step, the author limited the functionality of the device by 

deciding which gears the operating device should enable to switch. Thereafter took place 

the projecting and choosing of components to use. The author preferred the components 

that were widespread and easily available. This simplified the construction of the prototype 

and would also in future ensure the availability of the components necessary for repair of 

the device or for construction of additional copies of the device. Using widespread 

components also enables control over the expenses of constructing the device and 

simplifies the planning and following the budget of building the device.  

In order to guarantee the performance of the device, it is essential to control the interaction 

and suitability of the components before assembling the device. Later on it also enables to 

be sure that the device would be usable outside the lab, i.e in the working environment 

situation where the actual workload of operating the transmission would emerge. Therefore 

the components´ independent and interactional work both were tested by the author. In the 

paper, these tests and experiments are described. Among other, it came clear which 

components and for what reasons were used in constructing the operating device.  
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In writing the paper, the author also was convinced about the importance of every 

component and the chain as a whole in the development process. Also, which effect they 

might have to the whole project. For instance there were unforeseeable obstacles in 

printing the corpus of the device which turned out to be very time consuming to resolve. 

There were also unforeseeable obstacles in ordering and delivering the components, which 

prolonged the whole development process. At the same time these situations were a good 

lesson and a reminder of how in every process it is necessary to deal with set-backs and to 

take into account the necessity to specify plans on the go in order to ensure the completion 

of the project on time and as planes. The author values the experience gained.   

In addition, author hopes to give his contribution to the development of technology. Author 

is certain to have the device created to be usable in practice as well as having fulfilled the 

goals of functionality and usability. Author also hopes that the device would be used 

frequently and that the choices made in the selection of components in the device would be 

found to be justified in the practice.   
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Lisa 1. Trükkplaadi tähistussüsteem 

Tabel 1.1 Trükkplaadil paiknevate pistikute tähistuste tabel 

Pistiku tähis 
trükkplaadil 

Ühendusklemmi 
järjekorra number 
ja värvus pistikul 

Ühendatava objekti 
asukoht 

Ühendatava objekti nimetus 

L1 1 - pruun Korpuse kaas Lülitite toitepinge (+5V) 

L1 2 - punane Korpuse kaas Testimis režiimi lüliti signaal 

L1 3 - oranž Korpuse kaas Edasi käigu lüliti signaal 

L1 4 - kollane Korpuse kaas 
Alamkäigu madalmaks vahetamise 
lüliti signaal 

L1 5 - roheline Korpuse kaas Põhikäigu D lüliti signaal 

L1 6 - sinine Korpuse kaas Põhikäigu B lüliti signaal 

L1 7 - lilla Korpuse kaas 
Põhikäigugrupi neutraal lüliti 
signaal 

L1 8 - hall Korpuse kaas 
Alamkäigu kõrgmaks vahetamise 
lüliti signaal 

L2 1 - pruun Korpuse kaas Põhikäigu C lüliti signaal 

L2 2 - punane Korpuse kaas Tagurdus käigu lüliti signaal 

L2 3 - oranž Korpuse kaas Põhikäigu A lüliti signaal 

L2 4 - kollane Korpuse kaas 
Powershift mooduli režiimi valiku 
lüliti signaal 

L2 5 - roheline Korpuse kaas Potentsiomeetri GND 

L2 6 - sinine Korpuse kaas Potentsiomeetri signaal 

LE1 1 - pruun Korpuse kaas Kontrolltule D toiteahel 

LE1 2 - punane Korpuse kaas Kontrolltule C toiteahel 

LE1 3 - oranž Korpuse kaas Kontrolltule B toiteahel 

LE1 4 - kollane Korpuse kaas Kontrolltule A toiteahel 

LE1 5 - roheline Korpuse kaas Kontrolltule S4 lülitusahel (+) 

LE1 6 - sinine Korpuse kaas Kontrolltule S3 lülitusahel (+) 

LE2 1 - pruun Korpuse kaas Kontrolltule S2 lülitusahel (+) 

LE2 2 - punane Korpuse kaas Kontrolltule S1 lülitusahel (+) 

LE2 3 - oranž Korpuse kaas Kontrolltule 6 lülitusahel (+) 

LE2 4 - kollane Korpuse kaas Kontrolltule 5 lülitusahel (+) 

LE2 5 - roheline Korpuse kaas Kontrolltule 4 lülitusahel (+) 

LE2 6 - sinine Korpuse kaas Kontrolltule 3 lülitusahel (+) 

LE2 7 - lilla Korpuse kaas Kontrolltule 2 lülitusahel (+) 

LE2 8 - hall Korpuse kaas Kontrolltule 1 lülitusahel (+) 

LE3 1 - pruun Korpuse kaas Kontrolltule C lülitusahel (-) 

LE3 2 - punane Korpuse kaas Kontrolltule D lülitusahel (-) 

LE3 3 - oranž Korpuse kaas Kontrolltule B lülitusahel (-) 

LE3 4 - kollane Korpuse kaas Kontrolltule A lülitusahel (-) 
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Lisa 1. järg 

Pistiku tähis 
trükkplaadil 

Ühendusklemmi 
järjekorra number 
ja värvus pistikul 

Ühendatava objekti 
asukoht 

Ühendatava objekti nimetus 

LCD1  1 ‐ pruun  LCD displei  LCD displei 3. klemm (TRIM) 

LCD1  2 ‐ punane  LCD displei  LCD displei 5. klemm (GND) 

LCD1  3 ‐ oranž  LCD displei  LCD displei 12. klemm (DATA 5) 

LCD1  4 ‐ kollane  LCD displei  LCD displei 11. klemm (DATA 4) 

LCD1  5 ‐ roheline  LCD displei  LCD displei 4. klemm (RS) 

LCD1  6 ‐ sinine  LCD displei  LCD displei 6. klemm (E) 

LCD2  1 ‐ pruun  LCD displei  LCD displei 15. klemm (+) 

LCD2  2 ‐ punane  LCD displei  LCD displei 2. klemm (+5V) 

LCD2  3 ‐ oranž  LCD displei  LCD displei 1. klemm (GND) 

LCD2  4 ‐ kollane  LCD displei  LCD displei 16. klemm (GND) 

LCD2  5 ‐ roheline  LCD displei  LCD displei 13. klemm (DATA 6) 

LCD2  6 ‐ sinine  LCD displei  LCD displei 14. klemm (DATA 7) 

P1  1 ‐ pruun  Mikrokontroller  klemm nr. 0 

P1  2 ‐ punane  Mikrokontroller  klemm nr. 1 

P1  3 ‐ oranž  Mikrokontroller  klemm nr. 2 

P1  4 ‐ kollane  Mikrokontroller  klemm nr. 3 

P1  5 ‐ roheline  Mikrokontroller  klemm nr. 4 

P1  6 ‐ sinine  Mikrokontroller  klemm nr. 5 

P1  7 ‐ lilla  Mikrokontroller  klemm nr. 6 

P1  8 ‐ hall  Mikrokontroller  klemm nr. 7 

P2  1 ‐ pruun  Mikrokontroller  klemm nr. 35 

P2  2 ‐ punane  Mikrokontroller  klemm nr. 33 

P2  3 ‐ oranž  Mikrokontroller  klemm nr. 31 

P2  4 ‐ kollane  Mikrokontroller  klemm nr. 29 

P2  5 ‐ roheline  Mikrokontroller  klemm nr. 27 

P2  6 ‐ sinine  Mikrokontroller  klemm nr. 25 

P2  7 ‐ lilla  Mikrokontroller  klemm nr. 23 

P2  8 ‐ hall   ‐   ‐ 

P3  1 ‐ pruun  Mikrokontroller  klemm nr. A0 

P3  2 ‐ punane  ‐  ‐ 

P3  3 ‐ oranž  Mikrokontroller  klemm nr. 51 

P3  4 ‐ kollane  Mikrokontroller  klemm nr. 49 

P4  1 ‐ pruun  Mikrokontroller  klemm nr. 32 

P4  2 ‐ punane  Mikrokontroller  klemm nr. 34 

P4  3 ‐ oranž  Mikrokontroller  klemm nr. 36 

P4  4 ‐ kollane  Mikrokontroller  klemm nr. 38 

P4  5 ‐ roheline  Mikrokontroller  klemm nr. 40 

P4  6 ‐ sinine  Mikrokontroller  klemm nr. 42 
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Lisa 1. järg 

Pistiku tähis 
trükkplaadil 

Ühendusklemmi 
järjekorra number 
ja värvus pistikul 

Ühendatava objekti 
asukoht 

Ühendatava objekti nimetus 

P5  1 ‐ pruun  Mikrokontroller  5V (klemm nr. 22 kõrval) 

P5  2 ‐ punane  Mikrokontroller  klemm nr. 22 

P5  3 ‐ oranž  Mikrokontroller  klemm nr. 24 

P5  4 ‐ kollane  Mikrokontroller  klemm nr. 26 

P5  5 ‐ roheline  Mikrokontroller  klemm nr. 28 

P5  6 ‐ sinine  Mikrokontroller  klemm nr. 30 

P6  1 ‐ pruun  Mikrokontroller  klemm nr. 8 

P6  2 ‐ punane  Mikrokontroller  klemm nr. 9 

P6  3 ‐ oranž  Mikrokontroller  klemm nr. 10 

P6  4 ‐ kollane  Mikrokontroller  klemm nr. 11 

P6  5 ‐ roheline  Mikrokontroller  klemm nr. 12 

P6  6 ‐ sinine  Mikrokontroller  klemm nr. 13 

P6  7 ‐ lilla  Mikrokontroller  GND (klemm nr. 13 kõrval) 

P6  8 ‐ hall  ‐  ‐ 

P7  1 ‐ pruun  Mikrokontroller  5V (Power moodul) 

P7  2 ‐ punane  Mikrokontroller  GND (Power moodul) 

P7  3 ‐ oranž  Mikrokontroller  Toiteallika GND (Power moodul) 

P7  4 ‐ kollane  Mikrokontroller  VIN (Power moodul ‐ 12V) 

P8  1 ‐ pruun  Mikrokontroller  klemm nr. 46 

P8  2 ‐ punane  Mikrokontroller  klemm nr. 44 

P8  3 ‐ oranž  Mikrokontroller  klemm nr. 47 

P8  4 ‐ kollane  Mikrokontroller  klemm nr. 45 

P8  5 ‐ roheline  Mikrokontroller  klemm nr. 43 

P8  6 ‐ sinine  Mikrokontroller  klemm nr. 41 

P8  7 ‐ lilla  Mikrokontroller  klemm nr. 39 

P8  8 ‐ hall  ‐  ‐ 

SIG  1 ‐ pruun  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 1 (signaalandur S4) 

SIG  2 ‐ punane  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 2 (signaalandur S3) 

SIG  3 ‐ oranž  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 3 (signaalandur S2) 

SIG  4 ‐ kollane  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 4 (signaalandur S1) 

SIG  5 ‐ roheline  D‐pistik (15 klemmi)  klemm nr. 1 (pööreteandur) 

SIG  6 ‐ sinine  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 5 (toide +5V) 

R+A  1 ‐ pruun  D‐pistik (15 klemmi)  klemm nr. 2 (Solenoid R (GND)) 

R+A  2 ‐ punane  D‐pistik (15 klemmi)  klemm nr. 3 (Solenoid F (GND)) 

R+A  3 ‐ oranž  D‐pistik (15 klemmi)  klemm nr. 4 (Solenoid 2 (+12V)) 

R+A  4 ‐ kollane  D‐pistik (15 klemmi)  klemm nr. 5 (Solenoid 3 (+12V)) 

R+A  5 ‐ roheline  D‐pistik (15 klemmi)  klemm nr. 6 (Solenoid 1 (+12V)) 

R+A  6 ‐ sinine  D‐pistik (15 klemmi)  klemm nr. 7 (Solenoid 2 (GND)) 

R+A  7 ‐ lilla  D‐pistik (15 klemmi)  klemm nr. 8 (Solenoid 3 (GND)) 

R+A  8 ‐ hall  D‐pistik (15 klemmi)  klemm nr. 9 (Solenoid 1 (GND)) 
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Lisa 1. järg 

Pistiku tähis 
trükkplaadil 

Ühendusklemmi 
järjekorra number 
ja värvus pistikul 

Ühendatava objekti 
asukoht 

Ühendatava objekti nimetus 

A‐D  1 ‐ pruun  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 6 (Solenoid A (GND)) 

A‐D  2 ‐ punane  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 7 (Solenoid B (GND)) 

A‐D  3 ‐ oranž  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 8 (Solenoid C (GND)) 

A‐D  4 ‐ kollane  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 9 (Solenoid D (GND)) 

A‐D  5 ‐ roheline  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 10 (Solenoid A (+12V)) 

A‐D  6 ‐ sinine  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 11 (Solenoid B (+12V)) 

A‐D  7 ‐ lilla  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 12 (Solenoid D (+12V)) 

A‐D  8 ‐ hall  D‐pistik (25 klemmi)  klemm nr. 13 (Solenoid C (+12V)) 
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Lisa 2. Mikrokontroller Arduino Mega 2560Rev3 

Tabel 2.1 Mikrokontrolleri klemmide IO tabel sisend- ja väljundklemmide kohta 

Ühendusklemmi 
number 

Klemmi 
funktsioon 

Klemmi rakendus 

0  digitaal väljund  Robot mooduli B käigu kontrolltuli S2 

1  digitaal väljund  Robot mooduli A käigu kontrolltuli S1 

2  digitaal väljund  Power‐shift mooduli 6. käigu kontrolltuli 

3  digitaal väljund  Power‐shift mooduli 5. käigu kontrolltuli 

4  digitaal väljund  Power‐shift mooduli 4. käigu kontrolltuli 

5  digitaal väljund  Power‐shift mooduli 3. käigu kontrolltuli 

6  digitaal väljund  Power‐shift mooduli 2. käigu kontrolltuli 

7  digitaal väljund  Power‐shift mooduli 1. käigu kontrolltuli 

8  digitaal väljund  Tagurdus käigu solenoid 

9  digitaal väljund  Edasi käigu solenoid 

10  digitaal väljund  LCD displei 6. klemm (E) 

11  digitaal väljund  LCD displei 4. klemm (RS) 

12  digitaal väljund  LCD displei 11. klemm (D4) 

13  digitaal väljund  LCD displei 12. klemm (D5) 

14  ‐  ‐ 

15  ‐  ‐ 

16  ‐  ‐ 

17  ‐  ‐ 

18  ‐  ‐ 

19  ‐  ‐ 

20  ‐  ‐ 

21  ‐  ‐ 

22  digitaalne sisend  Test režiimi lülitus 

23  digitaalne väljund  C käigu solenoid 

24  digitaalne sisend  Edasi käigu lülitus  

25  digitaalne väljund  D käigu solenoid 

26  digitaalne sisend  Power‐shift mooduli käigu madalamaks lülitamine  

27  digitaalne väljund  B käigu solenoid 

28  digitaalne sisend  D käigu lülitus 

29  digitaalne väljund  A käigu solenoid 

30  digitaalne sisend  B käigu lülitus 

31  digitaalne väljund  Power‐shift mooduli solenoid SV1 

32  digitaalne sisend  Robot mooduli neutraal käigu lülitus 

33  digitaalne väljund  Power‐shift solenoid SV3 

34  digitaalne sisend  Power‐shift mooduli käigu kõrgemaks lülitamine  

35  digitaalne väljund  Power‐shift solenoid SV2 

36  digitaalne sisend  C käigu lülitus 

37   ‐   ‐ 

38  digitaalne sisend  Tagurdus käigu lülitus  
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Lisa 2. järg 

Ühendusklemmi 
number 

Klemmi 
funktsioon 

Klemmi rakendus 

39   ‐   ‐ 

40  digitaalne sisend  A käigu lüliti 

41  digitaalne sisend  A käigu kontrollandur S1 

42  digitaalne sisend  Hexa/Quadri režiimi lülitus 

43  digitaalne sisend  B käigu kontrollandur S2 

44  digitaal väljund  LCD displei 13. klemm (D6) 

45  digitaalne sisend  C käigu kontrollandur S3 

46  digitaal väljund  LCD displei 14. klemm (D7) 

47  digitaalne sisend  D käigu kontrollandur S4 

48  ‐  ‐ 

49  digitaal väljund  Robot mooduli C käigu kontrolltuli S3 

50  ‐  ‐ 

51  digitaal väljund  Robot mooduli D käigu kontrolltuli S4 

52  ‐  ‐ 

53  ‐  ‐ 

54  ‐  ‐ 

   ‐  ‐ 

A0  analoog sisend  PWM signaali lõpp‐väärtuse muutmine 

A1  analoog sisend  Voolusensori signaalväärtus 

A2  analoog sisend  ‐ 

A3  analoog sisend  ‐ 

A4  analoog sisend  ‐ 

A5  analoog sisend  ‐ 

A6  analoog sisend  ‐ 

A7  analoog sisend  ‐ 

A8  analoog sisend  ‐ 

A9  analoog sisend  ‐ 

A10  analoog sisend  ‐ 

A11  analoog sisend  ‐ 

A12  analoog sisend  ‐ 

A13  analoog sisend  ‐ 

A14  analoog sisend  ‐ 

A15  analoog sisend  ‐ 
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Lisa 3. Juhtimisseadme ühenduspistikud 

Tabel 3.1 Juhtimisseadme väljundjuhtmete ühenduspistikute tähistuste tabel 

D-pistik (25 klemmi) D-pistik (15 klemmi) 

klemm nr. 1 signaalandur S4 klemm nr. 1 pööreteandur (+) 

klemm nr. 2 signaalandur S3 klemm nr. 2 Solenoid R (GND) 

klemm nr. 3 signaalandur S2 klemm nr. 3 Solenoid F (GND) 

klemm nr. 4 signaalandur S1 klemm nr. 4 Solenoid 2 (+12V) 

klemm nr. 5 toide +5V (signaal S1) klemm nr. 5 Solenoid 3 (+12V) 

klemm nr. 6 Solenoid A (GND) klemm nr. 6 Solenoid 1 (+12V) 

klemm nr. 7 Solenoid B (GND) klemm nr. 7 Solenoid 2 (GND) 

klemm nr. 8 Solenoid C (GND) klemm nr. 8 Solenoid 3 (GND) 

klemm nr. 9 Solenoid D (GND) klemm nr. 9 Solenoid 1 (GND) 

klemm nr. 10 Solenoid A (+12V) klemm nr. 10 pööreteandur (-) 

klemm nr. 11 Solenoid B (+12V) klemm nr. 11 Solenoid R (+12V) 

klemm nr. 12 Solenoid D (+12V) klemm nr. 12 Solenoid F (+12V) 

klemm nr. 13 Solenoid C (+12V) klemm nr. 13 - 

klemm nr. 14 toide +5V (signaal S2) klemm nr. 14 - 

klemm nr. 15 toide +5V (signaal S2) klemm nr. 15 - 

klemm nr. 16 toide +5V (signaal S3) 

klemm nr. 17 - 

klemm nr. 18 - 

klemm nr. 19 - 

klemm nr. 20 - 

klemm nr. 21 - 

klemm nr. 22 - 

klemm nr. 23 - 

klemm nr. 24 - 

klemm nr. 25 - 
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Lisa 4. Tehnilised joonised 
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