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Projekti alguses defineeriti tarkmaja juhtimissüsteemi seadmete omadused ja 

funktsionaalsuse lähtuvalt seadmete rakendusvõimalusest. Töös kirjeldatakse vabavaralisel 

tark- ja riistvaral baseeruvat prototüüpseadmete süsteemi ja seadmete ehitust ning 

katsetust. Projektis kavandati ja koostati madala maksumusega targa maja seadmete 

süsteem, mis on funktsionaalsuse osas konkurentsivõimeline teiste töös võrreldud 

seadmetega. Seadmete süsteem koosneb veebiserveri põhimõttel töötavast seadmete 

haldustarkvarast Domoticz, keskarvutina töötavast Raspberry PI-st ning alamseadmetest, 

mis suhtlevad juhtmevabalt keskarvuti lüüsiga (ingl gateway), mille üks osa on 

raadiojaamamoodul NRF24L01+. Alamseadmed koosnevad toiteahelast, 

mikrokontrollerist, raadiojaamamoodulist ning anduritest, releedest ja lülititest. Kavandamise 

protsessis defineeriti projekteeritavate seadmete funktsionaalsused ning anti 

prototüüpseadmetele nimetused: a) patareitoitel andurseade, b) Nutipesa, c) elektrienergia 

arvesti, d) temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seade. Projekti 

käigus viidi läbi andurseadme voolutarbe mõõtmise katse ning patarei teoreetilise eluea 

arvutus. Katsete käigus töötati välja metoodika raadiojaamamooduli levi kauguse ja 

kvaliteedi hindamiseks.  

 

Lõputöös kirjeldatud seadmete süsteem on kasutusele võetav kohas, kus on vajadus 

elektriseadmete juhtimiseks, monitoorimiseks ning anduritega andmehõiveks. Projekti 

eesmärgiks olnud targa maja juhtimissüsteemi prototüüpseadmete valmisehitamine, 

katsetamine ning töölerakendamine õnnestus täies mahus. Prototüüpseadmete kavandamise 

esimeses etapis seadmetele esitatud nõuded täideti.  
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software Domoticz, central computer Raspberry PI and slave devices that communicate 

wirelessly with the gateway (one part of it is NRF24L01+ radio module). The slave 

devices consist of a power circuit, microcontroller,  radio module and sensors, relays and 

switches. The functions and names of the devices were defined in the planning process: a) 

battery powered sensor device, b) smart plug, c) power meter, d) device for measuring 

temperature, humidity and identifying movement. A test for measuring the sensor device's 

power consumption and a calculation of the theoretical battery life were conducted. 

Methods for evaluating the distance and quality of the radio module signal were 

developed. 

 

The described device system is usable in places where there is a need for controlling and 

monitoring electrical appliances and for data acquisition with sensors. The aim of this 

project, which was to build, test and implement prototype devices for the smart house 

system, was reached successfully. The requirements for the prototype devices (given in the 

first stage of planning) were met fully. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

  

  

AM – amplituudmodulatsioon (ingl amplitude modulation) 

AVR 

CE 

– Atmeli poolt toodetav mikrokontrollerite seeria 

– Euroopa Liidu nõuetele vastav märgistus 

COM port – kommunikatsiooni port (ingl communication port) 

DIL – mikroskeemi korpuse tüüp (ingl dual in-line package) 

DIN 

DIP 

DIY 

– Saksa Standardi Instituut (sks Deutsches Institut für Normung) 

– mikroskeemide pesa (ingl Dual Inline Package) 

– isevalmistamine, (ingl Do it Yourself) 

EEPROM 

 

ESR 

EU 

– mälutüüp (ingl Electrically Erasable Programmable Read-Only 

Memory)  

– komponendi sisetakistus (ingl Equivalent Series Resistance) 

– Euroopa Liit (ingl European Union) 

FM – sagedusmodulatsioon (ingl frequency modulation) 

GFSK 

 

HD 

– raadiolainete moduleerimise tüüp (ingl Gaussian frequency-shift 

keying) 

– kõrglahutus (ingl High Definition) 

hfe – transistori vooluvõimendustegur 

ID 

IEC 

– identiteet, identifitseerima (ingl identification) 

–Rahvusvaheline Elektrotehnika Standard (ingl International 

Electrotechnical Commission) 

I∑ – summaarne toitevool A 

Ib 

Ic 

In 

IoT 

IP 

– transistori baasivool A 

– transistori kollektorvool A 

– kaitsme nimivool A 

– asjade Internet 

– internetiaadress ja interneti protokolli standard.  

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmplitude_modulation&ei=YWtzU874Euz54QSFn4G4CQ&usg=AFQjCNHmmrVZpZs6ekbpA8XpSpplCOlOzQ&sig2=6Bb4AmWnH4S-EnSk0cxQfw&bvm=bv.66699033,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation
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Ib 

IQ 

 

Irelee 

Isul 

 

KNX 

LAN 

LED 

M2M 

 

NPN 

 

PIR 

 

PJK 

PM 

PNP 

 

PPJ 

PSK 

PWM 

RF 

RMS 

RX 

 

RB 

SIM 

 

SMA 

SRAM 

 

– transistori baasivool A 

– pingeregulaatori maksimaalne omatarbevool (ingl quiescent 

current) A 

– relee mähise toitevool A 

– sulavkaitsme voolu väärtus mille korral tekib kaitsmes katkestus 

A 

– hooneautomaatika võrguprotokoll 

– kohtvõrk (ingl Local Area Network) 

– valgusdiood (ingl Light-emitting diode) 

– masinalt masinale (vahetu) seadmetevaheline suhtlusviis (ingl 

Machine to Machine) 

– bipolaatransistor N tüüpi juhtivusega (ingl bipolar junction 

transistor, p material base junction) 

– infrapuna tehnoloogial põhinev liikumisandur (ingl passive 

infrared sensor) 

– peajaotuskeskus 

– faasimodulatsioon (ingl phase modulation) 

– bipolaatransistor P tüüpi juhtivusega (ingl bipolar junction 

transistor, n material base junction) 

– toitekaabli standard  

– digitaalne faasimodulatsioon (ingl Phase-Shift Keying) 

– pulsilaius modulatsioon (ingl Pulse-width Modulation) 

– raadiosagedus, raadiosageduslik (ingl radio frequency) 

–  ruutkeskmine väärtus (ingl Route Mean Square) 

– vastuvõtja, vastu võtma, vastuvõtja pool andmevahetusühenduses, 

vastuvõtja režiim (ingl receive, receiver, reception) 

– baasitakisti väärtus 

– abonendi tuvastusmoodul, kiipkaart (ingl Subscriber 

Identification Module) 

– koaksiaal ühendusotsiku tüüp, versioon A  

– staatiline juhupöördusemälu (ingl Static Random Access Memory) 
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TO220 

TTL 

 

TX 

 

UHD 

UMTS 

 

USB 

 

URL 

UV 

UBE 

Utoide 

WLAN 

 

– elektroonika komponendi korpuse tüüp (ingl transistor outline) 

– transistor-transistor loogika ühendus (ingl Transistor-transistor 

logic) 

– saatja, saatja pool andmevahetuses, saatmisrežiim (ingl transmit, 

transmitter) 

– ultra kõrglahutus (ingl Ultra High Definition) 

– universaalne mobiilsidesüsteem (ingl Universal Mobile 

Telecommunications System) 

– universaalne järjestiksiin (universaal-jadasiin) (inglUniversal 

Serial Bus) 

– veebiaadress (ingl Uniform Resource Locator) 

– ultraviolettkiirgus 

– baasi ja emitteri vaheline pinge V 

– toitepinge; pingeregulaatori toitepinge V 

– traadita side kohtvõrk (ingl Wireless Local Area Network) 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev lõputöö käsitleb tarkmaja juhtimissüsteemi. Targa kodu, targa maja ja 

kodujuhtimise mõistete sisu on üldjoontes kattuv ning käesolevas töös kasutatakse neid 

mõisteid samastena. Kõigi käsitluste puhul tegeletakse teatava ruumi või hoone juurde 

kuuluvate seadmete juhtimise või monitoorimisega, mis on seotud ümbritseva 

keskkonnaga. Töös kirjeldatakse tarkmaja juhtimissüsteemi seadmete arendust, seadmete 

juhtimiskeskkonda ja seadmete katsetusi. Töös kasutatakse samastena mõisteid 

kodujuhtimissüsteem ja targa maja juhtimissüstem. 

Teema on aktuaalne, kuna inimese elutempo on ajas kasvav ning aeg-ajalt võib tekkida 

vajadus olla ühel ajal mitmes erinevas kohas, mis pole füüsiliselt võimalik. 

Hooneautomaatika valdkonnas võimaldab käesoleva aja tehnikatase igat tüüpi 

koduomanikul mingisugusel tasemel kodujuhtimisega tegeleda. Sellest tulenevalt on 

otstarbekas mis tahes tüüpi hoone haldajal olla kursis nüüdisaegsete kodujuhtimise 

võimalustega. [1]  

Berg Insight (Rootsi uuringufirma) uurimused väidavad, et aastal 2012 oli EL 

liikmesriikides kasutuses 1,06 miljonit targa kodu süsteemi. Uuringust selgub, et Euroopa 

turg tarkmaja süsteemide valkonnas on Põhja-Ameerika turust umbes 3 aastat maas seoses 

turgu sisenemise ja küpsusega. Berg Insight ennustab, et paigaldatud tarkmaja süsteemid 

Euroopa liikmesriikides laienevad ning aastaks 2017 on neid 17,4 miljonit. 

Uuringutulemuste kohaselt on suurenemas tarkmaja süsteemide projekteerimiseks ning 

arenduseks vajaliku inseneri kompetentsi nõudlus. [2] 

Lõputöö on olemuselt projekt, mille algfaasis defineeris autor tarkmaja juhtimissüsteemi  

omadused ja funktsionaalsused, lähtuvalt isiklikust seadmete rakendusvõimalusest. Töös 

antakse lühiülevaade Eesti turul olemasolevatest kommertslikest valmissüsteemidest ning 

kirjeldatakse vabavaralise ning tasuta süsteemi seadmete arendust. Kirjeldatakse seadmete 

juhtimiskeskkonda ja rakenduskatsetusi autori eramu näitel. 
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Süsteemi seadmete koostamisel ja funktsionaalsuse defineerimisel võttis autor arvesse 

Eesti elektroonikaturul müügil olevate valmisseadmete omadusi ja müügihinda, millega 

saab töös kirjeldatud prototüüpseadmeid võrrelda. Eesmärgiks on ehitada teatava 

funtsionaalsusega automaatikaseadmed ning rakendada seadmed töösse vabavaralise 

kodujuhtimissüsteemi abil. Töös on kasutatud ingliskeelseid termineid tõlgituna järgmiselt 

– (ingl gateway) lüüs, (ingl node) alamseade. Raspberry PI mikroarvutit on käsitletud 

keskarvutina. Seletuskirjas mõistetakse operaatori ja kasutaja all inimest, kes haldab 

kaugjuhtimissüsteemi seadmeid ja juhtimiskeskkonda. Kaasaegsetes koduautomaatika 

seadmetes püütakse ühenduskaablite hulka minimaliseerida ja võimalusel edastada infot 

juhtmevabalt. Juhtmevaba  andmeühenduse puhul jääb ära installatsioonikaabelduse 

projekteerimine ja paigaldus, millega kaasneb kokkuhoid. 

 

Lõputöö-projekti eesmärk on kodujuhtimissüsteemi seadmete isekavandamine, 

konstrueerimine, katsetamine ning turul pakutavate seadmetega võrdlemine 

prototüüpseadmete maksumuse osas. Ehitatavate seadmete funktsionaalsus defineeritakse 

vastavalt praktilisele rakendusvõimalusele. Eesmärgiks on ka seadmete juhtimise ja 

monitoorimise programmide ülesehitamine.  Süsteemi osade ehitamise järgus selgitatakse 

välja seadmete iseteostatavus. Ülesandeks on konstrueerida või leida vabavaraline osaliselt 

valmis süsteemi lahendus, mis koosneb kasutaja jaoks mugavast juhtimistarkvarast, 

keskarvutist ja alamseadmetest. Keskarvuti ja alamseadmete vaheline suhtlus peab olema 

juhtmevaba, mis eeldab süsteemis raadiosidetehnoloogia hõlmamist. Raadioside abil on 

võimalik keskarvutis toimival veebiserveri süsteemil suhelda hoones paiknete 

alamseadmetega, millega on ühendatud erinevad andurid ja täiturid, mille abil saab 

süsteemi kasutaja vahetud infot ruumis toimuva kohta. Veebipõhine vabavaraline 

juhtimistarkvara loob võimaluse seadmete juhtimiseks üle interneti. Välisvõrgust 

süsteemile ligipääsu eelduseks on juhitava üksuse asukohas interneti püsiühenduse 

olemasolu ning staatilise IP aadressi või kolmanda osapoole vahendusel tehtud pordi 

suunamine. Täpsem kaugjuhtimissüsteemi sisu ning ülesanded on kirjeldatud töö 

alajaotises 2. Peale tehnoloogia ülevaadet on projekti osad jaotatud järgnevalt: a) süsteemi 

kavandamine, b) koostamine ja rakendus, c) mõõtmised ja katsed, d) tulemused ja analüüs. 

Töö erinevate etappide täpsem kirjeldus järgneb edasistes peatükkides kronoloogilises 

järjekorras prototüüpseadmete arenduse ja katsetuse seisukohast vaadatuna. 
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2. TEHNOLOOGIA ÜLEVAADE 

 

2.1. IoT – Asjade Internet  

 

Nüüdisaja tehnoloogia ekspoentsiaalsest arengust lähtuvalt on muutunud tavapäraseks 

nähtuseks, et elektrilise toitega tarbeesemed on tihti omavahel seotud digitaalsete 

infokanalitega. Ennustuse kohaselt on 2020. aastaks internetiga ühendatud rohkem kui 50 

miljardit seadet. Käesoleval ajal on sagenemas internetti ühendatud seadmete arv, selle 

nähtuse kirjelduseks on kasutusele võetud mõiste (ingl Internet of  Things ehk, IoT) 

"asjade internet". 1999. aastal võttis ajakirjas "RFID journal" IoT mõiste esmakordselt 

kasutusele Kevin Ashton. Tollel ajal tekitas uus mõiste küsimusi nagu näiteks: kuidas 

ühendada internetti terve planeet? Milliseid seadmeid kasutada? Milline oleks seadmete 

toiteallikas? Aastaks 2015 on need küsimused saanud vastuse. Seadmete internetti 

ühendamiseks on võimalik kasutada raadiosaatjaid, mille hind ja füüsiline suurus on 16 

aastaga märgatavalt langenud. Patareide ehitustehnoloogiate edasiarendused on viinud 

suurema mahtuvusega akude tootmiseni, kahandades sealjuures ka aku kabariitmõõtmeid. 

Elektriseadmete tootjad arvestavad juba seadme projekteerimisjärgus seadme 

juhtmevabade raadiomoodulitega varustamise võimalustega, millega oleks lõpptarbijal 

võimalik rakenduselt erinevaid, kuid andmeside poolest ühilduvaid seadmeid omavahel 

koostöösse lülitada. Uudne mõtteviis tehnoloogias kirjeldab potentsiaalseid muudatusi 

seadmete kasutuses, kus internetiga on ühendatud olmeelektroonika, sõiduautod ja muud 

seadmed, mis vahetavad omavahel informatsiooni ning võimaldavad seeläbi tõsta 

kasutusrakendusi ja kasutusmugavust. Asjade internet võimaldab olla "asjadega" kursis 

võrku ühendatud seadmete andurite kaudu, mis annavad informatsiooni ümbritseva 

olukorra kohta ning samas on nad valmis vastu võtma seadme kasutaja korraldusi 

tegutsemiseks. [1] 

 

Internetti ühendatud seadmed koguvad andurite abil andmeid, mis töödeldakse 

mikrokontrolleritega kasutaja jaoks arusaadavale kujule. [1] 
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Suure andmevoo ja liikluse tõttu on andmete salvestamine ning analüüsimine on liikumas 

pilveplatvormile, mis põhinevad veebiserveritel, kus on loodud kasutajale andmete 

analüüsimiseks erinevaid tööriistu. [1]   

„Cybersecurity and the Internet of Things“ uuring kirjeldab võimalusi ettevõtetele, kuidas 

asjade internet ärimudeliks muuta. Anduritega on võimalik mõõta kingakauplusesse 

sisenenud kliendi kinganumbrit ja kontrollida poe laoseisu reaalajas ja prognoosida 

tulevikutrende. Võimalik on ettevõttes rakendada tööle sensoreid parkimise 

korraldamiseks, mobiilseteks makseteks, kauba väljastamiseks, turvaelementidena ja 

teisteks aplikatsioonideks, kus tuleb kasuks reaalajas teavituste saamine sensoritelt. 

Üldises plaanis võimaldavad internetti ühendatud asjad ning asjade haldamiseks 

läbimõeldud süsteemid optimeerida näiteks ettevõtte või koduomaniku energiakulusid ja 

logistikakulusid ning lisada igapäevast seadmete kasutusmugavust. Pidevalt võrku 

ühendatud ning aktiivselt infot edastavate ja koguvate seadmete kasutusega kaasnevad 

turvariskid, mis loob uusi väljakutseid andmeturbe valdkonnas. Väljakutsetele vastamiseks 

peavad ettevõtted panustama infoturbe korraldamisesse ja arendusse, et parandada 

andmerünneteks valmisolekut ning ettenägelikkust. [1] 

Joonisel 2.1. on kirjeldatud 2015. a uuringutulemusi, kus USA tehnoloogiafirma (Cisco 

Systems) leidis, et ühe inimese kohta maakeral, oli võrku ühendatud 3,47 seadet. [3]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joonis 2.1. Cisco uuring [3] 
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Aastaks 2020 prognoositakse rahvastiku populatsiooni tõusu 7,6 miljoni inimeseni. 

Internetti ühendatud seadmeid on aastaks 2020 orienteeruvalt 50 miljardit. Prognoosid 

arvestavad ainult tänapäeva tehnoloogia arengu tendentsi. [3] 

Võttes arvesse võimalikke hüppelisi tehnoloogia arenguid järgneva viie aasta jooksul, võib 

50 miljardi internetti ühendatud seadme suurusjärk märgatavalt suurem olla. Tähelepanu 

tuleb pöörata, et statistika on tehtud kogu maakeral elava inimeste arvu kohta ning 

elektriseadmete arv inimese kohta lääneühiskonnas on tunduvalt suurem kui 

arengumaades, kus näiteks ei pruugi kodumajapidamises elektrivarustustki olla. [3] 

 

2.2. Raadioside 

 

Tänapäevane kaugjuhtimise mõiste põhineb raadioside printsiibil. Raadiosideks 

nimetatakse  informatsiooni edastamist elektromagnetlainete abil läbi atmosfääri. 

Raadioside töötab ka väljaspool atmosfääri – vee all, konstruktsioonielementides ja 

vaakumis. Raadiosaatja ja vastuvõtja abil edastatakse signaale, milles on informatsiooni 

kandja elektromagnetlaine. Kõrgsageduslikule raadiolainele informatsiooni lisamiseks 

tuleb lainet mõjustada, seda nimetatakse raadiolaine moduleerimiseks. Laine 

võnkesageduste piirkond on 30 kHz kuni 3 GHz, vahemikku 30 MHz kuni 300 MHz 

nimetatakse meeterlainete VHF (ingl Very High Frequency) ja vahemikku 300 MHz kuni 

3 GHz detsimeeterlainete UHF (ingl Ultra High Frequency). Kahes viimases 

lainevahemikus töötavad ringhäälingu raadio- ja TV-jaamad. Info ülekandmiseks 

moduleeritakse kandevsignaali. [4] 

Moduleerimise meetodid jaotuvad järgmiselt [5]: 

a) amplituudmodulatsioon (AM) – kandevsignaali amplituudi väärtust muudetakse 

vastavalt andmesignaalile; 

b) sagedusmodulatsioon (FM) – kandevsignaali sagedusväärtust muudetakse sõltuvalt 

andmesignaalist; 

c) faasimodulatsioon (PM)  –  kandevsignaali faasi muutmine vastavalt ülekantavale 

signaalile;  

d) digitaalne faasimodulatsioon PSK (ingl Phase-Shift Keying) on üks 

faasimodulatsiooni tüüpidest ning selle üks lihtsamatest variantidest on binaarne 

faasimodulatsioon.  



14 

 

 

Andmete ülekandmisel raadioeetris kodeeritakse bitid sümboliteks. Biti väärtus 

seatakse vastavusse faasinihkega raadioeetris. Faasinihkeid on kokku 360 kraadi, 

millest tulenevalt saab kodeerida mitu andmebitti ühes sümbolis.  

Distantsjuhtimises levinud sidesüsteemide standardid:  

a) WLAN (ingl Wireless Lan) on traadita arvutivõrk, mida kasutatakse laidaldaselt 

enamuses ettevõtetes, kodudes ja mobiilsetest seadmetes. Traadita sidevõrgu 

seadmeid katab standardiseeria IEEE 802.11. WLAN on heaks valikuks juhtudel, 

kui võrguühenduse loomine kaabledusega pole võimalik, ülesseatav võrk on ajutine 

ning soovitakse tekitada avalikku interneti juurdepääsupunkti; 

WiFi standardi seadmed töötavad võimsusega  100 mW UHF sagedusalas 2,4 GHz, 

sellest tulenevalt on WiFi tüüpiline leviala siseruumides kuni 38 m, täpsem leviala 

sõltub spetiifilisest seadmest [6]; 

b) WPAN-i (ingl Wireless Personal Area Network) nimetatakse traadita piiratud 

ulatusega personaal-raadiokohtvõrguks. Kasutatakse üksteisega lähiraadiuses 

töötavate seadmete omavahel ühendamiseks. Seadmete levivõimsus on jaotatud 

klassidesse, millega piiratakse seadmete leviraadiust ning pikendatakse seadme aku 

tööaega. Seda võrguühendust kasutavad seadmed võivad olla mobiiltelefonid, 

tahvelarvutid, käed-vabad kõnekomplekt, GPS seadmed, arvutid ja lisaseadmed 

(hiir, klaviatuur, printerid, jne). Seadmeid on kaetud standardiga on 802.15; [7] 

c) GSM-i (ingl Global System for Mobile communications) nimetatakse globaalse 

mobiilsidesüsteemide standardite kogumikuks, mille haldusega tegeleb European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI) II generatsiooni digitaalse 

mobiilside kasutamiseks. Standardi tehnoloogia leiab kasutust mobiiltelefonides, 

tahvelarvutites ja näiteks kaugjuhtimiskontrollerites. Standard võimaldab 

andmesidekiirusega (9600 bit/s) interneti ja tekstisõnumite vahetust. GSM 

standardi juurde kuulub GPRS (ingl General Packet Radio Service) 

andmevahetuskiirusega kuni 56 kbit/s. Selle standardi teenusega sai võimalikuks 

esmakordselt interneti püsiühenduse teenus üle mobiilside; [7] 

d) 3G lairibaline mobiilside ehk UMTS (ingl Universal Mobile Telecommunications 

System) on universaalne mobiilsidesüsteem. Andmeedastuskiirus on võimalik kuni 

2 Mbit/s. Lisaks kõne- ja andmesidele on võimalik UMTS side abil edastada audio- 

ja videoinformatsiooni mobiilseadmetele üle maailma; [8] 
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Traadita võrgu osas kasutatakse WCDMA - (ingl Wideband Code-Division 

Multiple Access) tehnoloogiat, mis võimaldab kõne-, video- ja 

andmeedastusteenust madalama võimsuse juures ning kiiret andmeühendust 

personaalvõrkudega ja internetiga. WCDMA puhul kasutatakse 

sagedusmoduleerimisega pseudo-juhusliku bitimustriga moduleeritud 

raadiosignaali; [8]                                                                                                                           

e) 4G (neljanda põlvkonna mobiilsidevõrgu standard) on 3G ja 2G standardite 

järeltulija.  Standard on spetsifitseeritud IMT-Advanced (ingl International Mobile 

Telecommunication Advanced) nime all ja sisaldab 4G nõudeid. Maksimaalne 4G 

andmeedastuskiirus  on kuni 100 Mbit/s (kiiresti liikuvatel objektidel) ja 1Gbit/s 

aeglaselt liikuvatel või mitteliikuvatel objektidel. 4G standard pakub laialdast ja 

turvalist IP-baasil lairiba mobiilsidet, millega saab peale kõnede edastada 

kasutajatele erinevaid multimeediateenuseid. 4G baseerub tehnoloogiatel nagu 

WiMAX (40 Mbit/s) ja LTE (ingl Long Term Evolution, 100 Mbit/s); [9]; 

f) HomeRF (ingl Home Radio Frequency) on olmeelektroonikaseadmete omavahelise 

ühenduse standard. Standardisse on integreeritud DECT (ingl Digital Enhanced 

Cordless Telephony) ja WLAN tehnoloogia, mis kasutab SWAP (ingl Shared 

Wireless Access Protocol) ühenduse protokolli. HomeRF on avatud standard, mis 

võimaldab erinevatel tarbeelektroonika seadmetel omavahel juhtmevabalt ühilduda. 

Töösagedus on 2,4 GHz ja andmete või heli ülekanne on võimalik kuni 50 meetrit. 

HomeRF kasutab andmesideks 802.11 standardit. [10] 

Traadita kommunikatsioonitehnoloogiaid saab iseloomustada järgmiselt [11]: 

a) kõrge paindlikkus võrgutopoloogia seadistuste tegemisel; 

b) puuduvad ühendusjuhtmed ehk andmeedastusmeediumis puuduvad mehaanilised 

ühendused; 

c) kõrge mobiilsus ja kõigi võrguseadmete vaba liikumine ja asetus ruumis; 

d) asjakohane kiirus andmete ülekandes; 

e) ühilduvus tööstuslike automatiseerimisstandarditega nagu DeviceNet, Ethernet. 

Maksimaalse info läbilaskevõime alusel on võimalik tehnoloogiad jaotada kolme gruppi 

[11]: 

a) kõrge läbilaskevõimega tehnoloogia, maksimaalne kiirus vähemalt 12 Mbps; 
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b) keskmise läbilaskevõimega tehnoloogiad, mis töötavad kiirustel 2 kuni 11 Mbps. 

Kasutatakse arvutivõrkudes, personaalvõrkudes (ingl Personal area network, PAN) 

ning ligipääsusüsteemides, mis on avalikud (ingl Public access systems, PAS). 

Külgnevate võrkude olemasolu ei häiri oma teist tehnoloogiat, kuna seadmetel on 

24-kohaline identifikaator. Näitena võib nimetada tehnoloogiad nagu: 2,4 GHz 

WiFi, HomeRF ja Bluetooth; 

c) madala läbilaskevõimega tehnoloogiad, mille keskmine andmeedastuskiirus on 

kuni 250 kbps. Kasutatakse tööstuses ja kodukeskkonnas elektrooniliste seadmete 

juhtimiseks. Madal andmesidekiirus tuleneb eeliste arvelt nagu madal hind ja 

energiatarve. Väikse andmeedastuskiirusega tehnoloogiad on näiteks ZigBee ja Z-

Wave. 

Projekti prototüüpseadmetes kasutatud 2,4 GHz lainealas töötavad NRF24L01+ 

raadiojaamamoodulid kuuluvad keskmise läbilaskevõimega tehnoloogiate alla kuna 

raadiojaama mikrokiip võimaldab kuni 2 Mbps andmeühenduse kiirust.  

 

2.3. Targa kodu kontseptsioon  

 

Targa kodu või targa maja mõiste ja selle rakenduse eesmärgid on arenenud pidevalt, kuna 

seda on võimaldanud mitmekülgne tehnoloogiate areng. Areng on olnud võimalik aktiivse 

kodu automatiseerimise alaste uurimuste tõttu. Targa kodu mõiste ühtset definitisiooni 

teadusliku kokkuleppena hetkel pole. Seetõttu on autorid eriarvamustel, mis selle mõiste 

alla kuulub ja mis mitte. [12] 

 

Algupäraselt tegelesid targa maja süsteemi seadmed kütte, ventilatsiooni ja konditsioneeri 

juhtimisega, samas ka tuleohutuse ja turvalisuse tagamisega. Nüüdisaegsete tehnogloogiate 

arengust lähtuvalt sisaldab kodu automatiseerimine rakendusi alustades koduvalvest ja 

valgustuse juhtimisest ning lõpetades energiakasutuse ja meelelahutusseadmetega. 

Kodujuhtimissüsteem peaks olema lihtsasti mõistetav ja käsitsetav ning tõstma kasutaja 

mugavustunnet. [2] 

 

Targa kodu valdkond on uurijatele huvi pakkunud viimased 30 aastat. Tarka kodu on 

kirjeldatud  kui keskkonda, millel on intelligentsus ja automatiseeritud juhtimine. [12] 
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Edasi on see lai mõiste jaotatud neljaks tüübiks: tervishoiul põhinev, multimeedial ja 

meelelahutusel, turvalisusel ja energiakasutusel põhinev tark kodu. Seda definitsiooni 

toetab teiste hulgas D.Zhang, M.A.A. Pedrasa. Nimetatud autorite mõttekäiku järgides on 

tark kodu baas, mis võimaldab majapidamise eri komponentide juhtimist ühendades 

endasse neli valdkonda eramus: mugavus ja heaolu, füüsilise keskkonna ja vahendite 

turvalisus, ratsionaalne kodumajapidamisvahendite energiakasutus ja võimalus pakkuda 

tervishoiu teenuseid elanikele. Selle baasi toimimiseks on olulised omadused nagu odavus, 

usaldusväärsus ja lihtne suhtlusstruktuur. Oluline pole vaid majasisene kontroll ja 

mugavuse tagamine, vaid ka silla loomine kodu ja väliskeskkonna vahele, kus kodu 

suhtleb näiteks hoonesse sissetuleva elektrivõrguga. [12] 

 

Hiljutine uurimus näitab, et iga neljas rootslane tunneb, et ei oma kontrolli oma kodu 

energiatarbimise üle ning neli rootslast neljast soovivad oma teadmisi ja oskusi 

energiasäästmise vallas parendada. Ennustatakse, et lähitulevikus elab maailmas umbes 90 

miljonit inimest tarkades majades, mis kasutavad tehnoloogiat, et parandada turvalisust, 

mugavust ja energiakasutust. [13] 

 

Mitmed uurimused targa maja valdkonnas on viinud laia valiku rakenduste loomiseni. 

Majapidamised kasutavad suurema osa maailma energiast ja enam kui pool sellest kulub 

elektrile. Energiakasutuse keskne eesmärk on vähendada kulusid  majapidamises 

kasutatavale elektrile nii, et see ei halvendaks kasutaja heaolu. Kodu energiakasutuse 

rakendusalad on: a) kodumasinate sisse/välja lülitamise kontrollimine, b) reaalajas 

energiakulu jälgimine ja c) kodumasinate energiakulu jälgimine, energiakulu kohta 

tagasiside saamiseks vahendi loomine ja selle abil kulu monitoorimine, 

kontrollimehhanismidele menüüde ja internetiga ühenduse loomine. [12]  

 

Üks võimalik targa kodu kontseptsiooni jaotamine alamsüsteemideks oleks järgmine [12]: 

a) Taastuvenergia kasutust arvestav tark kodu –  Universaalse kontseptsiooni järgi 

võiks energia juhtimisel põhinev tark kodu kasutada päikese, tuule või taastuva 

energia allikaid, millel oleks intelligentne energia tarbimise mehhanism 

kodumasinate jaoks ja oleks ühendatud intelligentsesse elektrivõrku. 

See kindlustaks kodumasinate vahelise ühenduse. Kasutades targas kodus arenenud 

mõõte ja jälgimistehnoloogiaid, saaks kasutaja või süsteem ise jälgida ja muuta 
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energiakulu, mis oleks seoses hetke elektrihinnaga turul, kuid ei kahandaks samal 

ajal kasutaja heaolu; 

b) Tervishoid targa kodu abil – Inimese tervishoidu arvestav kontseptsioon vajab 

põhjalikumat arendust. Senini pakutud tehnoloogiad selles vallas põhinevad 

lihtsatel seadmetel nagu nagu näiteks: vere glükomeeter, pulsomeeter, 

vererõhumõõtja, mis väljastavad standardiseeritud tulemusi kindlatele 

füsioloogilistele seisunditele. Lisaks on välja pakutud intelligentseid rakendusi ja 

tarkvarasid, mis on võimelised analüüsima ja monitoorima inimkehalt mõõdetavaid 

parameetreid. Seadmed on inimesega kontaktis anduritega, mis on näiteks 

randmepaela või riiete küljes; 

c) Multimeedia süsteemid – meedia tarbimine kodus on aastate jooksul kasvanud ja 

uued vormid kodu meelelahutuseks on muutunud populaarseks, muutes inimeste 

käitumist. Kodu multimeedia võrgu arengu toetaja on HD formaatide 

esilekerkimine. Need formaadid esitavad võrgule madala latentsuse, kõrge mahu ja 

kvaliteedi osas suuremaid nõudmisi võrreldes teiste olemasolevate formaatidega. 

Suur andmevoog HD kvaliteedi puhul nõuab reaalajas ühenduvust mitmete 

toodetud, kõrgetasemelise meedia töötlemise ja salvestamise ressurssidega. Selleks, 

et seda vajadust rahuldada, on tarvis arendanda uusi võrgusüsteeme. Näiteks UHD 

on uue põlvkonna digitaalne meedia, mis ületab senise HD kvaliteeti umbes 2 

korda 4096 x 2160 ja 7680 x 4320 ruumilist resolutsiooni HD-d; 

d) Valvesüsteemid ja turvalisus – Kõige enam arendust vajavad valve ja 

turvasüsteemid, kuna nendest sõltub ka ülejäänud süsteemide korrektne toimimine. 

Juhul kui reaalaja kasutajarakendused nagu kodu monitoorimine ja järelvalve 

kasutavad üheaegselt sama juhtmevaba ühenduse süsteemi ja edastavad info koos 

salvestatud andmetega keskseadmesse on süsteemi turvaaukude tõenäosus suurem. 

Sellest tulenevalt arendatakse kodujuhtimissüsteemi platvorme, kus parema turbe 

tagamiseks kasutatakse hoonesse sissepääsuks ukse juures näo ja hääletuvastuse 

seadet, mis väldib soovimatute inimeste sissepääsu hoonesse ning seadmete 

omavahelistel ühendustel kasutatakse kaabelühendusi tulenevalt juhtmevabade 

võrkude kergemast haavatavusest. 

Joonis 2.2. esitab targa kodu kontseptsiooni peamiste rakendusalade integreerimise 

raamistiku. Kujutatud on turvet, tervishoidu, meelelahutust, energia säästmist ja kõiki 

seotud teenuseid, seoses kodu suhtlusinfrastruktuuriga. Erinevate rakenduste vaheline 
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suhtlus ja juhtimine põhineb universaalsel kodu keskarvutil ja lüüsil. See on info edastaja, 

mis töötleb andmeid ja nende liikumist kodu eri võrkudes ja interneti vahendusel 

välismaailmaga. Targa kodu seadmetevahelise ühenduse saab luua juhtmevade seadmetega 

(Z.Wave, WiFi) või kaabliga toimiva struktuuri kaudu (KNX). Joonise 2.2. ülemisel 

tasemel edastatakse andmed pilvesüsteemi, kus see klassifitseeritakse, organiseeritakse ja 

salvestatakse erinevatel eesmärkidel. Ülemisel tasemel võib targa maja juhtimissüsteem 

olla lõimitud näiteks targa linnaga, kus on omavahel võrku ühendatud mitmed hooned. See 

on visioon olukorrast kus tark maja suhtleb teiste hoonete süsteemidega inimese heaolu ja 

mugavustunde parendamiseks. Süsteemidesse saab ühendada teenused alustades 

prügiveost kuni päästeameti väljakutsumiseni kriisiolukorras. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonise 2.2. kirjeldatud skeemil haldab lõppkasutaja interneti vahendusel targa maja 

seadmeid kodu sisevõrgus või välismaailmast, mis on võimaldatud M2M ja pilvearvutuse 

printsiibiga.  

Joonis 2.2. Targa kodu kontspetsioon [12] 

 



20 

 

 

2.4. Levinud kodujuhtimislahendused Eestis 

 

Levinud hoone automaatika standardiks on KNX. Tegemist on avatud standardiga, mis 

kätkeb endas tehnoloogiat igat liiki intelligentse ehitise juhtimiseks ja haldamiseks.  

KNX automaatikalahendusi kasutatakse eramutes, tööstus- ja ärihoonetes ning 

kortermajades. Süsteemi seadmetevaheline side baseerub peamiselt kaabelühenduste abil 

koostatud seadmete võrgustikust, seega on üldiselt tava, et KNX tehnoloogia kasutamise 

puhul tuleb hoone projekteerimisel arvestada seadmete tööks vajaliku kaabelduse 

planeerimisega. [14] 

Eesti tehnoloogiaturul pakuvad mitmed seadmete tootjad ning vahendajad erinevaid 

juhtmevabasid koduautomaatika seadmeid. Eestis turul pakutavate seadmete peamine 

müügiartikkel on suunitletud kasutaja mugavustunde parendamiseks, milleks on 

multimeedia ja teiste koduseadmete juhtimine, energiakasutusest ülevaate andmine ja 

teatud määral valvesüsteemide loomine. Tervishoiu teenuste ja seadmete sidumine 

koduvõrguga pole veel Eestis populaarseks muutunud. Lõputöös antakse lühiülevaade 

Telia Eesti AS ja Indome OÜ poolt pakutavatest juhtmevabadest seadmetest ja nende 

müügihindadest. Konkreetsed pakkujad on võrdluseks vabalt valitud eelistusel, et nende 

seadmete reklaam ja populaarsus kerkib interneti otsingusüsteemides rohkem esile 

võrreldes teiste pakkujatega.     

Telia on rahvusvaheline võrgu ja telekommunikatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte, mis 

kuulub TeliaSonera Gruppi. Mobiilside kliendi jaoks pakub Telia Eesti AS lisaks 

tavapärastele kõne- ja mobiilse interneti pakettidele ka nutikodu lahendust. Ettevõte väidab 

oma kodulehel, et seadmete ostuga kaasas oleva juhendi abil peaks iseseisvalt 

nutiseadmete paigaldusega hakkama saama enamik tavakasutajaid. Kodujuhtimissüsteemi 

soetamisel sõlmitakse kliendi ja ettevõtte vahel kuutasul baseeruv leping. Pakutava 

süsteemi keskseks seadmeks on kodujuhtimise keskus, mis on meediumiks nutiseadmete 

internetti lülitamisel ja haldamisel. [15] 

Keskseade töötab SIM kaardi abil ning Telia esindusest kliendile SIM kaardi väljastamise 

järgselt seotakse kaardi number personaalse juhtimissüsteemi keskusega. Keskseade on 

võimalik ka võrgukaabli abil internetiga ühendada. Juhtimissüsteem on hallatav üle 

interneti ning kodu juhtseadmesse välisvõrgust sisse logimiseks kasutatakse selleks Telia 
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poolset serveri teenust. Keskseadmega ühendatavate seadmete arv on tehnoloogiliselt 

piiratud 20ne seadmeni. [15] 

Indome OÜ on Fibaro Group targa kodu seadmete maaletooja ja turustaja Eestis. Ettevõte 

pakub klientidele juhtmevaba koduautomaatika lahendusi.  Alamsüsteemid, mille 

haldamist seadmetega varustatud hoonesse pakutakse on ventilatsioon, valgustus, 

pistikupesad, multimeedia, valvesüsteemid jt süsteemid. Ettevõte kirjeldab oma kodulehel,  

et intelligentse kodu süsteem on võimalik soetada alates 599 € eest, ning vastupidiselt 

Telia pakutavale kodujuhtimissüsteemile puudub Indome süsteemi puhul kuutasu. 

Seadmetevaheline sidesüsteem baseerub Z-Wave tehnoloogial. Fibaro keskseadme 

internetti ühendamiseks kasutatakse kliendi enda ruuterit ja internetti. Ruuter ja Fibaro 

keskseade ühendatakse Cat5 kaabli abil. [16] 

 

 

Tabelis 2.1. on nimetatud valik Telia ja Indome nutikodu seadmeid koos müügihinnaga. 

Nimetatud on samade või võrreldatavate omadustega prototüüp seadmed. Indome OÜ 

Fibaro kodujuhtimisseadmete valik on laiem võrreldes  odavama müügihinnaga Telia 

seadmetega.  

Nr Prototüüpseade Indome seade Müügihind,  

€ 

Telia seade Müügihind,  

€ 

1 Nutipistik – 1 relee 

lülitus, temperatuuri 

mõõtmine   

Fibaro nutipistik, 

elektrikulu 

mõõtmine + 1 

relee 

69,00 Nutipistik - relee 

lülitus ja 

elektrikulu mõõtja 

19,50 

(soodushind) 

2 3 - ühes andurseade 

– temperatuur, 

õhuniiskus, 

liikumisandur 

Aeotec 4-1 

multiandur. 

Liikumisandur, 

temp/õhuniiskuse 

andur, 

valgustugevuse 

andur 

65,15 Akna ja 

ukseandur, 

temperatuuri 

lugeja 

 

Liikumisandur 

17,50 

(soodushind) 

 

17,50 

3 Energiakulu arvesti Aeotec 

Elektrilugeja 

3 koormus- 

klambriga  

117,60 Elektritarbimise 

lugeja 

32,50 

(soodushind) 

4 Patareitoitega 

andurseade 

Universaalne 

andur 

49,00 Suitsuandur 24,50 

5 Keskarvuti lüüsiga Fibaro Home 

Center 2 

599,00 Kodujuhtimise 

keskus 

186,00 

   Kokku = 

890.-  € 

 Kokku  = 

298 .-  € 
Andmed kodulehtedelt seisuga: 01.04.2016 

Tabel 2.1. Telia [15] ja Indome nutikodu seadmed [16] 
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2.5. Autori varasemalt loodud elektriseadmete kaugjuhtimissüsteem  

 

Rakenduskõrghariduse õppeastme lõputööna valmis autoril prototüübi ehituse projekt – 

Elektriseadmete Kaugjuhtimise Süsteem. Projektis kirjeldatud seadmed saavad olla osa 

lõputöös kirjeldatud targa maja seadmete süsteemist. Töö algfaasis seati eesmärgid, et 

loodav süsteem võimaldaks distantsilt erinevaid elektriseadmeid tagasisidestatult sisse ja 

välja lülitada. Seadmete juhtimine pidi toimima juhtmevabalt ning kasutamata kolmandate 

osapoolte valmislahendusi kaugjuhtimiseks, samuti oli eesmärgiks mitte kasutada levinud 

GSM mobiilside tasulisi lahendusi. Seadmetevaheline sidesüsteem ehitati üles APC220 

raadiojaamamooduleid kasutades. Süsteem koosnes ühest ülem- ja kahest alamseadmest. 

Alamseadmeid juhitakse vastavalt ülemseadme esipaneelil asetsevate nuppudega ning 

tagasiside lülituste olekute kohta on samuti paneelilt jälgitav LED indikaatori abil. 

Ülemseadme esipaneelil jaguneb juhtimine kaheks eraldiseisvaks osaks, Alam1 ja Alam2, 

mis tähistavad kahte eraldi töötavat alamseadet. Funktsionaalsuselt on alamseadmega 

võimalik teostada kahte releelülitust. Ühte releed saab lülitada ka manuaalselt, selleks on 

võimalik seadme kruviterminali külge ühendada lüliti või liikumisandur, mis häiringu 

korral annab mikrokontrollerile signaali juhtida transistori, mis pingestab relee mähise. 

[17] 

Raalprojekteerimise keskkonnas valminud alamseadme 3D mudel on kujutatud alloleval 

joonisel 2.4 osas A ning osas B on alamseadme valmiskuju kokkumonteeritult. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.3. Alamseade [17] 
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Valmiskujul ülemseade on kirjeldatud joonisel 2.4. osas C. Joonise osades A ja B on 

kirjeldatud seadme koostamist. Ülemseade on portatiivne ning töötab 9 V patarei või USB 

toitel. Seadme esipaneelil on kahe alamseadme juhtimise lülilitid ning LED 

valgusindikaatorid. Joonisel 2.4. on kirjeldatud ülemseadme koostamise etappe. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

Kaugjuhtimist saab seadme operaator teostada manipuleerides ülemseadme (joonis 2.4. osa 

C) surunupp-lülitidega või spetsiaalse arvutitarkvara abil, millel on graafiline 

kasutajaliides. Graafilise kasutajaliidese ülesehitus on ideeliselt identne ülemseadme 

esipaneeliga. Arvutitarkvaraga süsteemi juhtimiseks on vajalik ülemseadme ühendamine 

personaalarvutiga USB kaabli abil. Visual Basic keskkonnas süsteemi juhtimiseks 

väljatöötatud tarkvara nimega "Ülem/Alam v.1.0" visuaalne kasutajaliides on joonisel 2.5. 

[17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.4. Ülemseade [17] 

 

Joonis 2.5. Juhtimisprogramm Ülem/Alam v.1.0 [17] 

 

A B C 
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Projekti käigus töötati välja elektriseadmete kaugjuhtimissüsteem. Kirjeldatud seadmete 

süsteemi on võimalik rakendada paigas, kus on vajadus elektriseadmeid distantsilt juhtida 

või jälgida. [17]  

 

2.6. Raspberry PI 2 model B mikroarvuti 

 

Lõputöös on Raspberry mikroarvutit kasutatud kodujuhtimissüsteemi keskarvutina või 

teisiti nimetatult keskseadmena. Alternatiive kodujuhtimissüsteemi keskseadme valimiseks 

on mitmeid – mikrokontrollerist personaalarvutini.  

Nimetatud projektis sai Raspberry PI (joonisel 2.6. 3D mudel) kasutusele võtmisel 

otsustavaks järgmised asjaolud: tegemist on soodsahinnalise valmis arvutiga, mille 

müüghind on soodne (käesoleval ajal 40 €) ning tegu on kaasaegse ja üldise arusaama 

kohaselt töökindla riistvaraga. Autori kui prototüüpija jaoks suurendab kindlustunnet 

Raspberry mikroarvutit keskseadmeks valima selle laialt levinud kasutus ning internetis 

vabalt kättesaadavate näidisprojektide suur arvukus ja dokumentatsioon. Projektis on 

keskarvuti rolli seisukohalt oluline, et Raspberry oleks ühendatud internetti (antud töös 4G 

ruuteri abil) ning, et USB porti oleks ühendatud Arduino arendusplaadil baseeruv lüüs, mis 

on osa kodujuhtimissüsteemi seadmete internetti ühendamisest. [18] 

 

 

 

 

 

 

Raspberry arvutis töötab oma operatsioonisüsteem (antud töös Raspian) ning 

energiakasutuse seisukohalt on voolutarve keskarvuti funktsioone täites madal.  

ARM Cortex 7 protsessoril töötab ARM GNU/Linux operatsioonisüsteem mikroarvutis 

täisversioonis, kaasa arvatud Ubuntu ja Windows 10.  

Joonis 2.6. Raspberry PI 2 model B 
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Raspberry PI 2 model B tehnilised näitajad on järgmised [18]: 

a) protsessor - 900 MHz kahetuumaline ARM Cortex-A7;  

b) muutmälu - 1 GB; 

c) USB pordid - 4 tk; 

d) sisend-väljund viigud - 40 GPIO viiku; 

e) videoväljund - HDMI;  

f) mälukaart - mikro SD (4 - 32 GB). 

Joonisel 2.6. kirjeldatud Raspberry Pi 2 mikroarvuti mõõtmed servast servani on 85 x 56 

mm. 

 

2.7. Arduino ja Atmega 328 mikrokontroller 

 

Arduino on vabavaraline prototüüpimisplatvorm, mis baseerub lihtsalt kasutataval 

riistvaral ja tarkvaral. Arduino arendusplaatidel on kasutusel Atmel korporatsiooni 

toodetavad Atmega  mikrokontrollerid, peamiselt Atmega 328 tüüpi. Arendusplaatidel 

olevatele mikrokontrolleritele on Arduino arendajate poolt eelprogrammeeritud ainulaadne 

(ingl bootloader) alglaadur, mis võimaldab Arduino programmeerimiskeeles koostatud 

programmikoodi praktikas otse mikrokontrollerile kirjutada. Arduino 

programmeerimistarkvara töötab Windows, Linux ja Mac arvutites. Mitmekülgsete 

elektroonikaprojektide ehitamisel tuleb kasuks Arduino platvormile kohandatud suur 

arendusplaatide laienduseks olev valik lisamooduleid ning nende odav hind. [19] 

Antud projekti prototüüseadmetes on kasutatud Arduino Nano arendusplaate ning 

patareitoitega sensorseadmel eraldiseisvalt Atmega 328 mikrokontrollerit, millele on 

kirjutatud Arduino alglaadur võimaldamaks Arduino tarkvara vahendusel mikrontrolleri 

programmeerimist. Joonisel 2.7. on kujutatud Nano pealtvaade.  

Kõik Arduino 14 digital viiku on kasutatavad nii sisendina kui väljundina. Selleks 

kasutatakse koodis pinMode(), digitalWrite() ja digitalRead() funktsioone. Väliseid 

katkestusi on võimalik teostada viikude 2 ja 3 kasutades, selleks on loodud funktsioon 

attachInterrupt(). Mikrokontrolleri väliseks programmeerimiseks on trükkplaadil eraldi 

viikudena välja toodud SPI (ingl Serial Peripheral Interface Bus) ühendused. SPI 

ühenduse kaudu toimub ka suhtlus raadiomooduli ning mikrokontrolleri vahel.  

https://www.arduino.cc/en/Reference/PinMode
https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
https://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
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Tulenevalt Atmega 328 mikrokontrollerist ja Nano arendusplaadil (joonis 2.7.) olevatest 

pingeregulaatoritest, FTDI mikrokiibist (ingl Future Technology Devices International) 

ning teistest skeemikomponentidest on arendusplaadil järgmised näitajad [19]: 

a) tööpinge: 5 V; 

b) sisendpinge: 7–12 V; 

c) digitaal I/O arv: 14 (millest 6 viiku saavad töötada PWM väljundina); 

d) analoogsisendite arv: 8; 

e) maksimaalne alalisvool I/O viigu kohta: 40 mA; 

f) muutmälu:  32 KB (millest 2 KB kasutab alglaadur); 

g) kustutatav programmeeritav mälu (EEPROM): 512 baiti; 

h) taktsagedus: 16 MHz. 

 

 

 

 

 

Atmega 328 on Atmeli korporatsiooni toodetav 8 bitise protsessoriga mikrokontroller.                       

Mikrokontroller kasutab Harvardi arhitektuuri ning see näeb ette mikrokontolleri eraldi 

programmi- ja sisemälu. Mikrokontrolleri maksimaalne töösagedus on 20 MHz, 

kontrolleril on 32 viiku (sisend-väljundina on kasutatavad 23) ning 32 kB välkmälu. 

Minimaalne töötemperatuur on –40 °C – +85 °C. [21] 

Toitepinge vahemik on 1,8 – 5,5 V. XTAL1 ja XTAL2 viike kasutatakse välise 

kvartsostsillaatori ühendamiseks. Lõputöös on kasutatud mikrokontrollereid nii läbiaugu 

tehnoloogial põhinevaid (DIP 28 korpuses) kui ka 32 viiguga pindmontaaži (SMD) 

tehnoloogial põhinevas korpuses, mille viikude asetus on kujutatud joonisel 2.8. [21] 

    

 

 

Joonis 2.7. Arduino Nano [20] 
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Atmega 328 pindmontaaži mikrokontroller on TQFP tüüpi korpuses, mõõtmetega 10 x 10 

mm.  

 

2.8. Raadiojaamamoodul mikrokiibiga NRF24L01+ 

 

Lõputöö projektis on kasutatud seadmetevaheliseks juhtmevaba ühendslingi tekitamiseks 

raadiomoodulit mikrokiibiga NRF2401+. Kasutatud on ilma signaalivõimendita ja koos 

signaalivõimendiga raadiojaama moodulite mudeleid, mis on kujutatud joonisel 2.9.  

NRF24L01+ on 2,4–2,5 GHz lainealas töötav ühe mikrokiibiline raadiojaam. Mikrokiibis 

olev raadiojaam koos trükkplaadi, välise ostsillaatori ning passiivkompoentidega 

moodustab raadiojaama mooduli. Ilma antennivõimendita raadiojaama mooduli mudel on 

originaalselt  28,8 mm x 15,2 mm suurusel trükkplaadil. Samal raadiojaama mikrokiibil 

baseeruvaid raadiomooduleid on mitmeid variatsioone ning järelturu koopiaid erinevates 

suurustes ja konfiguratsioonis. Raadiojaam koosneb integreeritud sagedussüntesaatorist, 

võimendist, kristallkvartsil põhinevast ostsillaatorist ning sagedusmodulaatorist. [22] 

 

 

 

 

 

Joonis 2.8. Atmega 328 väljaviikude skeem [21] 
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Väljundvõimsus ning sidekanalid on kergesti programmeeritavad kolme jadaliidese 

viiguga. Moodul leiab laialdast kasutust erinevates juhtmevabades seadmetes, milleks on 

näiteks: arvutihiired, alarmseadmed, koduvalve seadmed, mänguasjad ja tööstuslikud 

andurid. Allolevas tabelis 2.2.  on kirjeldatud NRF24L01+ tehnilised näitajad. Tabelis 2.2. 

on näha, et mikrokiibi tööpinge on vahemikus 1,9 – 3,6 V ning ooterežiimi voolutarve on 

16 mikroamprit,  mis loob hea eelduse raadiojaamamooduliga seadme patareiga 

toitmiseks. Joonisel 2.9. kujutatakse NRF24L01+ mikrokiibi antenniahela koostamiseks 

vajalikke poole, kondesaatoreid, kvarts ostsillaatorit, takisteid ning ühendusviikusid 

mikrokiibi mikrokontrolleriga ühendamiseks. Kirjeldatud skeemi kohaselt on 

konstrueeritud võimendita NRF24L01+ raadiojaamamoodul. 

 

Nr Parameeter Väärtus Ühik 

1. Minimaalne/maksimaalne tööpinge 1,9/3,6 V 

2. Maksimaalne väljundvõimsus 1 mW 

3. Maksimaalne ribalaius 1000 Kbps (1MB) 

4. Toitevool saatmisrežiimis -5 dBm väljundvõimsuse juures 10,5 mA 

5. Toitevool vastuvõtja režiimis 18 mA 

6 Toitevool ooterežiimis 16 MHz sagedusel 16 uA 

7. Töökeskkonna temperatuur -40 – +85  °C 

6. Tundlikkus -90 dBm 

9. Toitevool säästurežiimis 400 nA 

10. Viikude arv (5x5 mm korpus QFN24) 24 - 

11. Maksimaalne soojuseraldus keskkonnatemperatuuril + 85 °C 90 mW 

12. Sidekanalite arv 125 - 

Tabel 2.2. NRF24L01+ tehnilised näitajad [22] 

Joonis 2.9. NRF2401+ raadiojaamamooduli elektriskeem [22] 
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Joonis 2.10. kujutab protoüüpseadmetes kasutatavaid reaalseid raadiojaamamooduleid.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Joonisel 2.10. on näha, et ülemises osas on raadiojaamamooduli antenni kontuur 

projekteeritud otse trükkplaadile. Alumine raadiomoodul on mõõtmetelt suurem tulenevalt 

antennivõimendi osast trükkplaadil. Tootja poolt on raadiomooduli soetamisel kaasas 

SMA tüüpi ühendusega antenn. Laialt kasutatav SMA antenniühendus võimaldab mooduli 

algupärase antenni vajadusel välja vahetada kvaliteetsema ja parema võimendusega 

antenni vastu. Joonisel olevatel moodulite toiteviikudel on näha sinist värvi madala ESR 

väärtusega elektrolüükondensaatorid, mis on joodetud tootjapoolse soovituse kohaselt 

paralleelselt raadiomooduli toiteahelasse toitepinge  stabiliseerimiseks.  

 

2.9. Domoticz automaatjuhtimise tarkvara  

 

Domoticz on (ingl light weight) lihtsasti käsitletav vabavaraline automaatjuhtimise 

tarkvara, mis võimaldab juhtida ja monitoorida elektriseadmeid, andurite keskkonda ning 

saada infot keskkonnas toimuva kohta erinevate süsteemi ühendatavate anduritega 

seadmete vahendusel. Süsteem, mis sisaldab kasutaja jaoks erinevaid teavitusmehhanisme 

sobib näiteks valgustuse juhtimiseks, ukse-akna liikumisandurite olekumuutuse 

registreerimiseks, alarmseadmete ülesseadmiseks, ilmastiku parameetrite registreerimiseks 

ja täiturite juhtimiseks. Domoticz töötab Raspberry mikroarvutis või personaalarvutis, 

milles on Windows, Apple või Unix operatsioonisüsteem. [23] 

  

Joonis 2.10. Antennivõimendita ja antennivõimendiga raadiojaama moodul (allosas) 
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Domoticz tarkvaraga ühilduva riistvara hulka kuulub hulk kodujuhtimisseadmeid, millest 

levinumad on näiteks: [23] 

a) RF Z-Wave; 

b) P1 Smart Meter;  

c) Youless Energy Meter; 

d) Arduino; 

e) 1-Wire; 

f) Philips Hue; 

g) Weather Underground; 

h) GPIO; 

i) Meteostick. 

Seejärel, kui Domoticz tarkvarapakett on arendaja kodulehelt (www.domoticz.com) alla 

laetud ning kasutaja arvutisse installeeritud, tuleb veebiserverina töötava programmi 

kasutajaliideses teha personaalne seadete konfiguratsioon. Antud töös installeeriti 

Domoticzi tarkvara Rasperry mälukaardile. Kasutajaliidese kuvamiseks tuleb 

veebibrauseri aadressireale sisestada mikroarvutile võrguruuteri määratud sisevõrgu 

aadress, mille lõpus on vaikimisi Domoticz serveri pordi number 8080, täismahus aadressi 

kuju võib olla näiteks: http://192.168.1.6:8080/. Projektis sisalduva riistava ülesseadmiseks 

tuleb Domoticz tarkvaraga kõigepealt ühendada lüüs, mis on meediumiks alamseadmete 

(ingl node`s) ja juhtimistarkvara vahel ning seejärel saab lisada tarkvara menüüs 

alamseadmed. [23] 

 

Joonisel 2.11. on kirjeldatud autori personaalarvutist väljavõte Domoticz tarkvara 

ekraanivisioonist, kus on näha reaalajas täienev elektrienergia arvesti impulsside lugeja 

graafik. Graafik kuvatakse kasutajale hetketarbimise (vattides) ja aja (kellaaeg) suhtena. 

Domoticzis on järgmised menüüpõhised alajaotused (nähtavad ka joonisel 2.11) [23]:  

a) Riistvara ülesseadmine (ingl hardware setup) – see menüü kuvab kasutajale 

tarkvara poolt tuvastatud riistvara ja võimaldab luua sedmetevahelise suhtluslingi; 

b) Seadme rakendamine (ingl setting up a device ) – võimaldab seadme töösse 

rakendada ning määrata seadme kasutuskoha ja täpsustada selle kasutusalgoritmi; 

c) Teavituste seaded (ingl application devices) – saab määrata anduri põhiselt 

teavituste tekitamise kasutaja emaili kontole või mobiilile; 
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d) Turve (ingl Website Protection) – saab määrata Domoticz tarkvarasse sisselogimise 

pääsuparooli ja kasutajanime ning keelata või lubada teatud URL aadressilt 

sisselogimist;  

e) Loendur (ingl Meter/Counter Setup) – võimaldab lisada ja hallata loendureid ning 

teostada arvutusi erinevata sensoritelt väljastatavate väärtusega; 

f) Temperatuur (ingl Temperature) – eraldiseisev temperatuuriandurite haldamise 

menüü, mis tekitab ka mõõtmistest logi ja valiku erinevaid graafikuid; 

g) Ilm (ingl Weather) – eraldiseisev menüü ilmastiku parameetrite jälgmiseks, eeldab 

vastavate andurite lisamist süsteemi. Ilmastiku andurid võivad olla näiteks: 

vihmaveekoguse mõõtja, tuulekiiruse andur, UV andur, baromeeter, termomeeter, 

õhuniiskuse andur; 

h) Kasulik (ingl Utility) – menüü võimaldab lisada andureid nagu näiteks 

impulsiloendur lugemaks energiaarvestit, gaasirõhuandur, suitsuandur; 

i) Tuled (ingl Lights) – menüü võimaldab juhtida valgusteid, mille jaoks on loodud 

näiteks liuguriga lüliti, mis võimaldab juhtida PWM juhtimistoega valgustit või 

kasutada erinevate graafiliste lülititega (releedega) valgusti sisse-välja lülitamist.  

Domoticz tarkvara töötab nutiseadme veebibrauseri formaadis sama sujuvalt nagu 

personaalarvutis. Nutitelefonis kodujuhtimistarkvara kasutamisel avaneb Domoticzi 

kasutajaliidesesse sisselogimisel programmi kompkatsem, kuid täisvõimalustega versioon, 

mis on nähtav joonisel 2.12. 

 

 
Joonis 2.11. Domoticz tarkvara kasutajaliidese kuvatõmmis 
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Domoticz tarkvara töötab nutiseadme veebibrauseri formaadis sama sujuvalt nagu 

personaalarvutis. Nutitelefonis kodujuhtimistarkvara kasutamisel avaneb Domoticzi võrku 

sisselogimisel programmi kompaktsem kuid täisvõimalustega versioon (joonis 2.12.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiilirakenduse veebipoes on saadaval Android operatsioonisüsteemile kohandatud 

Domoticzi mobiilirakendus, mis on mõeldud spetsiaalselt nutiseadmes kasutamiseks. 

 

2.10. MySensors kommuun 

 

MySensors on vabavaralist tarkvara pakkuv veebileht, kus kommuunina tegutseb hulk 

professionaalsel ja hobitasemel programmeerijaid ja elektroonikaseadmeid ehitavaid 

inimesi. Veebisait sisaldab programmeerijate ja elektroonikute juhendeid ning nõuandeid 

Asjade Interneti seadmete ja tarkvara loomiseks. [25] 

Rootslase Henrik Ekbladi loodud MySensors veebisait püsib kaasaegsena tänu aktiivsele 

kodujuhtimisseadmeid ehitavale ja progammeerivale inimeste kommuunile. Kommuuni 

liikmed haldavad foorumit, kuhu asjahuvilistel on võimalik postitada enda loodud uusi 

projekte või küsimusi seonduvalt kodujuhtimisseadmetega. [25] 

Joonis 2.12. Domoticz kasutajaliidese nutiseadme ekraanivisioon [24] 
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Veebileht kirjeldab peaasjalikult Arduino koodis programmeeritavate arendusplaatide abil 

ehitatavaid anduritega seadmeid, mis suhtlevad keskarvutiga iseehitatud lüüsi vahendusel. 

Kommuunis sisalduvad kirjeldused ja dokumentatsioonid on tehnikateadmistega lugejale 

õppeprojektid, kus antakse ülevaade DIY juhtmevabade sensorite ja aktuaatorite ehitusest 

ning koodinäidetest mikrokontrollerite programmerimiseks. [25] 

MySensors nime kannab ka programmiplatvorm, mis on väljatöötatud NRF24L01+ 

raadiojaama toele, kus süsteemis on andmeside lüüs ja näiteks anduritega alamseadmed, 

mis suhtlevad süsteemis raadioside vahendusel.[25] 

Ingliskeelne lühend DIY (ingl Do it Yourself) on lai kaasaja mõiste. Tegu on käsitlusega, 

mis näeb ette ülesande iseseisvat lahendamist. Mõiste alla kuuluvad kõiksugu õpetused, 

alustades kodu renoveerimisest kuni erinevate seadmete ehituseni. [26]  

Käesoleva töö praktilises osas on lähtutud DIY printsiibist, kus ei osteta valmisseadet, vaid 

see ehitatakse ise.  

MySensors veebilehel kirjeldatakse erinevate seadmete üksustena seadmeid – sensor, 

repiiter-sensor ja lüüs. Sensoritega seadmed moodustavad võrgutopoloogia puu. Joonisel 

2.13. tähistatud andurseade (S) saadab informatsiooni lüüsile (GW). Juhul, kui 

andurseadmete raadiolevist ei piisa lüüsiga suhtlemiseks kasutatakse repiiterseadmeid, 

milleks on teised alamaseadmed. Repiiteri funktsiooni realiseerimiseks modifitseeritakse 

repiiterseadmeks (R) oleva andurseadme mikrokontrolleris töötavat koodi. Andurseadmeid 

tuntakse kui alamseadmeid, mis loevad pidevalt sisendisse ühendatud andurite väärtusi 

ning saadavad andmed edasi lüüsile. Seadmete energiatõhususe tagab unerežiim juhul kui 

lüüsiga ei toimu infovahetust. MySensor raadiovõrgus saab olla 254 erinevat 

raadiomoodulit ning iga mooduli küljes omakorda 254 alamseadet. Andmesidelüüsi (GW) 

külge peab süsteemis olema ühendatud keskarvuti, milles töötab juhtimistarkvara (antud 

töös Domoticz). Lüüs on kodujuhtimistarkvara ja alamseadmete vaheliseks andmeside 

meediumiks. [27] 
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Alamseadmetele ja lüüsile uue programmi koostamist lihtsustab asjaolu, et Arduino 

tarkvara jaoks on olemas valik eelprogrammeeritud koodi teeke, mis tähendab, et uue 

koodi kirjutamisel saab ühte kompaktset funktsiooni kasutades ligipääsu varem koostatud 

programmeerimiskoodide sisule. [27]  

Joonis 2.13. MySensors võrgutopoloogiat selgitav skeem [27] 
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3. KODUJUHTIMISSÜSTEEMI KAVANDAMINE  

 

3.1. Süsteemi kirjeldus ja nõuded 

 

Joonisel 3.1. oleval skeemil on kirjeldatud kodujuhtimissüsteemi peamised seadmed ja  

nende funktsionaalsuse põhimõte. Juhtimissüsteemi keskseadmeks on Raspberry 

mikroarvuti, läbi mille toimub süsteemi töö koordineerimine. Mikroarvutis töötab 

veebiserverina toimiv Domoticz tarkvara, mis antud projekti rakendustes on peamiselt 

konfigureeritud töötama MySensors platvormi seadmetega  

 

 

Joonis 3.1. Autori kodujuhtimissüsteemi kirjeldus 
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Domoticz tarkvara on väljatöötatud toimima nii Linux baasil Raspberry mikroarvutis kui 

ka teiste operatsioonisüsteemidega personaalarvutites, sõltuvalt kasutaja eelistustest.  

Käesolevas projektis töötab kodujuhtimissüsteemi tarkvara Raspberry mikroarvutis, kuna 

sellel on madal voolutarve ja maksumus ning piisav arvutusvõimsus rahuldamaks süsteemi 

nõudeid. Süsteem võib töötada ka ilma välise interneti ühenduseta seadmete sisevõrgus. 

Välisvõrgust sisevõrku juurdepääsuks on vajalik interneti ühendus ja kohaliku ruuteri 

vastavad seadistused selleks, et mikroarvutis töötav Domoticz tarkvara muutuks 

välismaailmale kättesaadavaks.  

Välisvõrgust kodujuhtimissüsteemi tarkvarasse sisenemiseks on vajalik teada süsteemi 

ruuterile määratud IP aadressi ning lisada aadressi lõppu Domoticz tarkvara pordi number, 

milleks vaikimisi on 8080. Juhul, kui välisvõrgust või sisevõrgust on õnnestunud siseneda 

mikroarvutisse, siis on võimalik Domoticz kasutajaliidesest jälgida süsteemi ühendatud 

seadmete sensorite informatsiooni, teostada lülitusi või jälgida näiteks valvekaamerate 

videopilti. Süsteemi ühendatud alamseadmed (nutipesa, andurseade jne) suhtlevad 

Domoticz tarkvaraga juhtmevabalt läbi andmeside lüüsi, mis on meediumiks Domoticz 

tarkvara ja alamseadmete vahel. Lüüsi ja alamaseadmete vaheline side on võimaldatud 

raadiojaama mooduleid kasutades. Sõltuvalt seadmest ja selle külge ühendatud mooduli 

tüübist võib lüüsi ja alamsedme vaheline kaugus olla mõnekümnest meetrist kuni üle 

kilomeetri. Mikroarvuti, mis on ühendatud toitevõrku läbi UPS varutoite ploki. UPS 

kaitseb keskarvutit ja selle külge ühendatud seadmeid toitevõrgus esineda võivate 

pingekõikumiste, katkestuste ning ülekoormuse eest.  

Süsteemi projekteerimisel lähtus autor reaalsest seadmete rakenduse võimalusest ning 

sellest tulenevalt defineeris järgmised seadmed ja nende omadused: 

a) Patareitoitel andurseade – seade peab olema kompaktne (20 x 45 x 10 mm), madala 

voolutarbega, tööpinge 2,5–5,5 V, et sobituda töötama erinevate patareidega, 

mitme anduri ühendamise võimalusega ning olema madala omahinnaga;  

b) Nutipesa – seade peab võimaldama sisse/välja lülitada elektrilisi tarbijaid 

võimsusega vähemalt 2 kW. Seadet peab saama juhtida üle interneti  ja kohapeal 

lülitiga. Lisaks peab seadmel olema ruumi õhutemperatuuri mõõtmise funktsioon; 

c) Elektrienergia arvesti impulsside lugeja – Seade peab võimaldama jälgida 

elektrienergia tarbimist ajas;  
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Enamustel elektrienergia arvestitel on esipaneelil valgusindikaator, mis indikeerib 

vastava pulsisagedusega elektrienergia tarbimist. Pulsisageduse loendamiseks on 

tarvilik ehitada seade, mis jälgib arvesti valgusimpulsse ning edastab need 

keskarvutile; 

d) Õhutemperatuuri ja (suhtelise) õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seade 

– seade peab võimaldama mõõta keskkonna temperatuuri, õhuniiskust ning olema 

varustatud liikumistuvastuse seadmega. Seade plaanitakse paigutada saunahoone 

eesruumi.  

Loetelus nimetatud seadmete kavandamise protsess on kirjeldatud lõputöö alajaotises 3. 

 

3.2. Ohutus  

 

Kodujuhtimissüsteemi elektriseadmed ei tohi endast kujutada ohtu ei kasutajale ega 

ümbritsevale keskkonnale. Seadmete projekteerimisel on lähtutud elektriseadmete 

valmistamise heast tavast, mis võtab arvesse ülekoormuskaitset ning kaitset puutepinge 

eest. Autori ehitatud seadmed ei pretendeeri CE märgisele ega turustamisele, vaid on 

ehitatud enda tarbeks seonduvalt lõputöö teemaga. 

Seadme ohutuse seaduses (vastu võetud 18.02.2015) on esitatud järgmised alapunktid, mis 

võiks osaliselt või täielikult puudutada ehitatavaid prototüüpseadmeid: [28] 

a) Elektriseade on elektrilisi või elektroonilisi komponente sisaldav seade või mitmest 

seadmest koosnev talitluslik kogum, seejuures ka elektripaigaldis 

elektrituruseaduse tähenduses; 

b) Elektriseadme kasutamisel ja selle tööl tuleb tagada inimese elu ja tervise ning 

keskkonna ohutus. Ohutuse tagamiseks rakendatakse vajalikke eeskirju ohu 

ennetamiseks, väljaselgitamiseks ning tõrjumiseks; 

c) Seade peab olema paigaldatud kasutamiskohale nii, et seadmest lähtuv ohufaktor 

oleks minimaalne. Seade peab olema konfigureeritud nõnda, et selle kasutamine, 

korrashoid ja kontrollimine oleks võimaldatud; 

d) Seadme kasutus algab hetkest, mil seda hakataks sihtotstarbeliselt rakendama; 

e) Seadme haldaja ning seadmega töötaja peab olema kompetentne isik, kes tunneb 

kasutatava seadme või seadmega tehtava töö eripärasid, oskama identifitseerida, 

tuvastada ja ennetada seadmega ja selle tööga kaasnevaid ohte. Isik peab kasutama 

ohutustehnilisi võtteid ja vajadusel auditi ettenähtud protseduure. 
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Seadme ohutuse seaduse § 4 järgi on tavaisikule lubatud järgmised elektritööd: [29] 

a) seadmetega kuni 50 V vahelduvpingega ning töid kuni 120 V elektriseadmetega 

alalispingel, mida toidetakse väikepingeallikast; 

b) kuni 50 V vahelduvpingega või kuni 120 V alalispingega elektripaigaldise osades, 

mis saavad oma toite kaitseväikepingeallikast; 

c) Võrgutoitest lahutatud kuni 230 V nimiahelduvpingega elektriseadme 

hooldamine, mis ei sisalda kõrgema kui 50 V vahelduvpinge ning 120 V 

alalispinge elektriahelaid ning pinge olemasolu kontrollimine indikaatorseadmega 

kuni 230 V vahelduvpingega elektriseadmes; 

d) kuni 230 V nimivahelduvpingega pingevabas olekus tavapäraselt kasutaja 

poolseks vahetamiseks ettenähtud kuluosade vahetamine sh valgusallikad, 

kaitsmed, starterid; 

e) isikule kasutamiseks lubatud kaitselülitite sisse- ja väljalülimine ning 

rikkevoolukaitselüliti rakendumise  kontrollimine selle sisse- ja väljalülitamise 

teel ja elektrijuhtmete ja seadmete demonteerimine pingevabas olukorras. 

 

3.3. Programmeerimine 

 

Projektis on  kasutatud Arduino platvormi ja IDE programmeerimiskeskkonda, millest 

tulenevalt on andurseadme Atmega 328 mikrokontrollerisse paigaldatud Arduino 

alglaadur. Alglaaduri mikrokontrollerisse paigaldamise tegi võimalikuks skeem joonisel 

3.2. 

 

  

Joonis 3.2. Atmega 328 mikrokontrolleri programmeerimise skeem 
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Alglaadur võimaldab programmikoodi otse Arduino IDE tarkvarast jadapordi ülemineku 

kaudu mikrokiipi laadida. Alglaaduri paigalduseks kasutati USBasp programmaatorit. 

Joonisel 3.2. on JP1 mikrokontrolleri programmeerimispesa. Arduino koodis 

ettevalmistatud tarkvara programmeeriti mikrokontrollerisse FT232RL integraallülitusel 

baseeruva USB-st TTL jadaliideseks konverteeriva mooduli abil, joonisel 3.3.  

 

 

 

 

 

Kõigis projekti seadmetes, peale andurseadme, on kasutatud Arduino Nano arendusplaati, 

mille programmeerimine on võimalik vahetult Arduino IDE tarkvara abil ning üle USB 

portide kuna Nano trükkplaadil on USB-st jadaliideseks konverteeriv mikrokiip. 

Seadmetesse programmeeritud koodi ülesehituse põhimõte on järgmine [30]:  

a) Kõigepealt lisatakse programmi kasutatavad teegid ehk toimub päisefailide 

kaasamine 

#include <SPI.h>  // SPI liidese suhtlust võimaldav teek 

#include <MySensor.h> // MySensors teek, mis sisaldab ka telemeetria ülesehituseks 

vajalikku;  

b) Deklareeritakse makrod, näiteks võib määrada mikrokontrolleri digitaalsisendi  

#define DIGITAL_INPUT_SENSOR 3; 

c) Programmi  muutujate defineerimine, seadme algseadistus 

void setup() { 

double ppwh = ((double)PULSE_FACTOR)/1000;  

boolean pcReceived = false; 

volatile unsigned long pulseCount = 0;    

gw.begin(incomingMessage); // Funktsioon mis alustab suhtlust lüüsiga 

  // Saadetakse programmi (alamseadme) informatsioon lüüsile ja keskarvutile 

  gw.sendSketchInfo("Energy Meter", "1.0"); // Elektrienergia arvesti impulsside lugeja 

info saatmine 

  // Registreeritakse seade kui Elektrienergia arvesti impulsside lugeja 

Joonis 3.3. FT232RT USB-st TTL jadaliideseks konverteeriv moodul 
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  gw.present(CHILD_ID, S_POWER); 

  };  

d) Töötab lõputult peale eelnenud programmi täitmist 

void loop()   

{ 

  gw.process(); // Programmi põhiosa, sisaldab arimeetilisi tehteid, loogikatehteid ja 

arvutusi, bititehteid ja võrdlusi. 

}  

Valmis programmikood kompileeritakse Arduino IDE keskkonnas, ning laetakse üles 

mikrokontrollerisse praktiliseks seadme testimiseks. 

 

3.4. Keskarvuti ja lüüs 

 

Kodujuhtimissüsteemi keskarvutiks valiti Raspberry PI 2 model B (joonisel 3.4, osas A). 

Toiteallikaks on (5 V/1 A) mikroUSB pistikuga toiteadapter. Mikroarvutiga on ühendatud 

SIM kaardiga 4G ruuter, millel on staatiline IP aadress. Ruuteri seadistustes on tehtud 

pordi suunamine. Konkreetne port on määratud IP kaameratele, Domoticz veebiserverile 

ning koduserverile.  Staatiline IP aadress ning pordi suunamine võimaldab igal ajahetkel 

kasutajale mikroarvutisse ning Domoticz juhtimissüsteemi ligipääsu.  

Joonise 3.4. osas B on kujutatud iseehitatud andmeside lüüs, mis on paigaldatud 

läbipaistva kaanega projektikarpi ning kinnitatud tehnikaruumi seinale. Projektikarp 

kokkumonteeritud kujul sisaldab: Arduino Nano, 3,3 V pingeregulaator, võimendiga 

raadiojaamamoodul ning rida passiivkomponente. Raadiomooduli SMA pistik on toodud 

otsaga karbist välja, et vajadusel oleks lihtne antenn lahti keerata ning kinnitada 

koaksiaalkaabel või kasutada parema võimendusega antenni. Lüüsi korpusele on välja 

toodud punane surunupp-lüliti, mille abil saab seadmele teha vajadusel taaskäivituse. 

Lüüsi ja Raspberry vaheline suhtlus toimub USB kaabli vahendusel. Lüüsi toidetakse 

Raspberry USB pordist. Arduino Nano mikrokontrollerise on programmeeritud tarkvara, 

mis tuvastab raadiojaama mooduli vahendusel kodujuhtimissüsteemi ühendatud seadmed 

ning loob nendega ühenduse. Lüüs teeb võimalikuks Domoticz tarkvara ja alamseadmete 

vahelise suhtluse.  
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Andmesidelüüs on meediumiks mikroarvutis töötava Domoticz tarkvara ja alamseadmete 

vahel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskarvuti ja lüüs, kui kodujuhtimissüsteemi strateegiliselt tähtsad seadmed, on toiteahelas 

kaitstud UPS varutoite plokiga. UPS kaitseb seadmeid ülepinge- ja koormuse eest ning 

hoiab seadmed voolukatkestuse korral teatud aja töös. Seadmetele on ette nähtud varutoide 

ka selleks, et välisvõrgust oleks võimalik kodujuhtimissüsteemi siseneda juhul, kui on 

toimunud lokaalne voolukatkestus. Juhul, kui süsteemi alamseadmetel on samuti varutoide 

voolukatkestuse olukorraks, siis võrgutoite katkestus ei häiri süsteemi tööd ning tagab 

süsteemi haldajale juurdepääsu seadmetele interneti vahendusel. Juurdepääs süsteemile 

võrgutoite katkestuse olukorras on eriti oluline siis, kui toitekatkestus on põhjustatud kodu 

ründe eesmärgil. Nimetatud juhul tagaks varutoitega valvekaamerad, salvestid ja 

turvaseadmed ülevaate eramus toimuvast. Samuti on varutoide aktuaalne seadmete juures, 

mis teostavad pidevat andmete salvestamist ja logimist. Joonisel 3.5. on näha 850 VA 

Energenie UPS toiteplokk, millel on 4 vahelduvpinge väljundiga võrgutoite pesa ning üks 

USB väljund toitepesa, millest saab otse toite keskarvuti ja lüüs. 

Keskarvuti, lüüsi ja 4G ruuteri keskmiseks voolutarbeks mõõdeti praktikas 0,052 A 223 V 

keskmise mõõdetud toiteploki väljundpinge juures. Arvestades seadmete pidevalt tarbitava 

voolu väärtust ning toitepinget leiti seadmete keskmine tarbitav võimsus, milleks on 11,6 

W.  

 

Joonis 3.4. Raspberry PI 2 mikroarvuti ja andmeside lüüs 
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Tehti praktiline katse, kus UPS toiteplokki koormati kuni selle väljalülitumiseni (tulenevalt 

aku tühjenemisest).  Plokk tagas toitevoolu 3,5 tunniks, seejärel lülitus plokk välja. 

Toitevool oli 0,17 A (võimsus 37,9 W).  

Arvestades mõõdetud toitevoolu suurust UPS koormamisel kuni väljalülitumiseni (0,17 A 

= 3,5 h) ja keskarvuti, lüüsi ning ruuteri tarbitavat toitevoolu (0,052 A), on arvutatud 

seadmete teoreetiline tööaeg varutoitel. 

        
  
  

      

kus          on     seadmete teoreetiline tööaeg, h; 

          –            toitevool, kuni UPS välja lülitus, A; 

           –           seadmete tööl tarbitav summaarne vool, A; 

           –           UPS töö ajaline kestvus, kuni väljalülitumiseni, h. 

 

        
    

     
            

 

Arvutuslikuks UPS varuotoite kestvuseks saadi 11,4 h.     

Joonis 3.5. UPS varutoite plokk 

 

(3.1) 
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3.4. Patareitoitel andurseade 

 

3.4.1. Pateritoitel andurseadme kirjeldus 

 

Patareitoitel mõõteseade, millele töös anti nimetus andurseade, on madala voolutarbega, 

kompaktne ning odava omahinnaga prototüüpseade, mis kuulub kodujuhtimissüsteemi.  

Nimetus andurseade tuleneb sellest, et kaasaegsetes automaatikasüsteemides edastatakse ja 

töödeldakse informatsiooni peamiselt elektriliste ja optiliste signaalidena. Seepärast on 

automaatikasüsteemides üks põhilisi probleeme signaalide muundamine. Seade, mis 

muundab mõõdetava füüsikalise suuruse (liikumine, kiirus, rõhk, temperatuur) signaaliks, 

mida on parem võimendada, muuta, kodeerida, edastada ja töödelda nimetatakse anduriks. 

Anduri primaarmuundurit nimetatakse sensoris. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

Valmisehitatud prototüüpseade baseerub mikrokontrolleril, millega on võimalik ühendada 

erinevaid andureid ja sensoreid, mis mõõdavad füüsikalisi suurusi. Mõõdetud väärtused 

edastatakse mikrokontrollerile, mis vastavalt anduri olemusele töötleb mõõdetud andmeid 

ning edastab need raadiomooduli vahendusel lüüsile, kust edasi jõuab teave keskarvutisse 

kasutajale sobivale kujule. Andurseadme arendusega hakati tegelema, kuna autoril on huvi 

ja põhjendatud rakendusvõimalus taolise seadme osas. Seadme juhtimine toimub 

Domoticz juhtimiskeskkonna vahendusel. Seadmega saab reaalajas distantsilt mõõta ja 

jälgida näiteks erinevaid keskkonna parameetrid ja tuvastada liikumist liikumisanduri või 

kontaktsensori kasutamisel. Andurseadme haldamist, kogutud info salvestamist ja 

temperatuurigraafikute kuvamist võimaldab veebiserverina töötav Domoticz tarkvara.  

Joonis 3.6. Anduri plokkskeem [31] 
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Infoliiklus andurseadme asukohast A lüüsi asukohta B on võimaldatud NRF24L01+  2,4 

GHz raadiojaamamoodulitega. 

3.4.2. Pateritoitel andurseadme elektriskeem ja trükkplaadi kavandamine 

 

Esimese etapina valmis arenduses seadme elektriskeem (lisas A). Mikrokontrolleriks on 

Atmega 328, mis töötab 8 MHz taktsagedusel ning 3,0 V nimitoitepingel. Skeemi on 

lisatud ka pingejagurina töötavad takistid R1 ja R2. Takistid R1 ja R2 on ette nähtud 

mõõtmaks seadme patarei tühjenemist. Pingejaguri väljavõte (BV) on ühendatud 

mikrokontrolleri analoogsisendi viigu PC0 külge. Pesa SV3 on erinevate andurite skeemi 

ühendamiseks. SV1 pesa on programmeerimiseks ning J1 pesa mikrokontrolleri 

esmakordseks programmeerimiseks üle SPI siini. Skeemil on välja toodud M1 

raadiojaamamoodul, mis on ilma antennivõimendita NRF24L01+ versioon. 

Raadiojaamamoodulil on ühine toide mikrokontrolleriga (3,3 V), kuid skeemi järgi on 

võimalik moodulit ka eraldi toita ning rakendada ülejäänud skeemile toitepinge 5 V, 

sõltuvalt kuidas toiteallikas elektriskeemi ühendada. Erinev toitepinge võib osutuda 

vajalikuks olukorras, kus andur vajab tööks 5 V, kuid mooduli toitepinge ülempiir on 

andmelehe järgi 3,7 V. Kaks erinevat toitepinge ahelat lisavad seadmele universaalsust. 

Üks variant, kuidas seadmele kaks erinevat patareitoitel pinget rakendada võib olla 

järgmine: kasutusele tuleb võtta kolm 1,5 V nimipingega patareid, need tuleb ühendada 

jadamisi (olemas spetsiaalsed patareihoidiku plokid) ning 3,0 V toitepinge väljavõte tuleb 

teha kahe patarei vahelt ning 4,5 V toitepinge väljavõte jadamisi ühendatud kolme patarei 

otstelt. Töös vaadeldavas lähenduses on mikrokontrolleri viigu PD3 külge ühendatud 

TO92 korpuses temperatuuriandur DS18B20. Vastava viigu ja toiteliini vahele on 

ühendatud 10 K takisti, mis on vajalik temperatuurianduri töötamiseks. Andurseadmest 

valmistati kaks versiooni – suurem läbiviigu (joonisel 3.7.) ja väiksem pindmontaaži 

komponentidega versioon (joonis 3.8.).  

 

  

Joonis 3.7. Andurseadme trükkplaat ja Arduino Nano (parempoolseim) 
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Joonisel 3.7. on järjekorras esimesena näha söövitatud trükkplaat ning teisena trükkplaadi 

ilmutamiseks vaja läinud vooluradade väljatrükk kilelüümikul. Voolurajad prinditi kilele, 

kuna autor kasutas kodustes tingimustes trükkplaadi ilmutuseelseks ettevalmistuseks  

ultraviolett-valgusega trükkplaadi säritamise tehnoloogiat. Joonisele on paremale osasse 

kabariitmõõtmete võrdluseks toodud Arduino Nano arendusplaat.  

Pindmontaaži komponentidega trükkplaadi versioon on joonisel 3.8. Osas A on näha 

EagleCAD programmi vooluradade väljatrükk ning osas B valmissöövitatud trükkplaat. 

 

3.4.3. Pateritoitel andurseadme temperatuurilugemise programm 

 

Andurseadme mikrokontrollerisse on laetud Arduino alglaadur, mis võimaldab USB-st 

jadaliidesele ülemineku abil Arduino keskkonnas valmistatud tarkvara kohest 

pealelaadimist. Madal voolutarve on saavutatud 8 MHz välist ostsillaatorit kasutades ning 

programmiloogika alusel, et andurseade on saatmisrežiimis (kaasneb voolutarbe 

suurenemine) ainult 6 korda tunnis või juhul kui mõõdetava keskkonna temperatuur on 

muutunud vähemalt 0,5 °C.  

Programm töötab järgnevalt (plokkskeemi joonis 3.9.): andurseadmel lülitatakse sisse toide 

(start). Toimub raadiojaama mooduli ning temperatuurianduri seadistamine. Andurseade, 

kui üks süsteemi alamseadmetest saadab oma unikaalse ID lüüsile, ning kui see mingil 

põhjusel ei õnnestunud, täidetakse programmi uuesti. Ebaõnnestunud ID paketi saatmise 

põhjuseks võib olla näiteks halb raadiolevi. ID saatmise õnnestumisel toimub 

temperatuuriandurilt tuleva info lugemine. Järgmiseks võrreldakse sisseloetud väärtust 

eelmise mõõdetud väärtusega ning temperatuurimuutuse korral saadetakse 

temperatuuriinfo lüüsile. Temperatuuri muutumatuse korral läheb seade 30 sekundiks 

unerežiimi, mis omakorda hoiab kokku patarei elektrienergiat. 

Joonis 3.8. Andurseadme pindmontaaži komponentide trükkplaat 
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Viimaseks kontrollitakse, kas temperatuuriinfo saatmine lüüsile on õnnestunud, vajadusel 

saadetakse paketti 0,5 sekundi jooksul kuni 15 korda ning peale läheb seade uuesti 

unerežiimi.  

 

 

Programmikoodi on lisatud järgmised teegid: 

a) #include <MySensor.h>  // MySensors teek, mis sisaldab platvormi ülesehituse 

infot; 

b) #include <SPI.h>  // SPI ühenduse teek; 

c) #include <DallasTemperature.h>// Dallase DS18B20 temperatuurianduri 

teek#include <OneWire.h>  // One Wire tüüpi andurite teek, sisaldab infot One 

Wire tüüpi anduritega suhtlemiseks.  

Vastavate teekide kaasamisega programmi on hoitud kokku programmi süntaksi 

kuvatavat mahtu.  

Joonis 3.9. Andurseadme temperatuuriprogrammi plokkskeem 
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3.5. Nutipesa 

 

3.5.1. Nutipesa kirjeldus 

 

Nutipesaks on töös nimetatud prototüüpseadet, mille eesmärk on elektriseadmeid sisse ja 

välja lülitada ning mõõta ruumi temperatuuri. Idee ehitada taoline seade, mida Eesti turul 

kutsutakse Nutipesaks, sai alguse probleemist, et autori majapidamises on vajadus 

distantsilt juhtida erinevaid elektriseadmeid nagu: valgustid, multimeedia seadmed ja 

elektriradiaatorid. Võttes arvesse probleemi, siis põhimõtteliselt on lahenduseks vaja 

releed ja selle kaugjuhtimisskeemi. Otsustati ehitada ühe releega portatiivne seade, mida 

saaks juhtida käsitsi lüliti abil, mis asuks seadme korpusel ning kaugjuhtimise teel, lisaks 

peaks seade pidevalt mõõtma ruumi temperatuuri ning edastama mõõteinfo ja lülituste info 

kesksüsteemile.  

Kõigepealt tutvuti turul pakutavate seadme projekti korpustega, mis sobiks 

prototüüpseadme ehituseks. Valituks osutus ehituspoes müüdav Duwi liigpingepiirik 

(joonis 3.10.) [32]. Tulenevalt seadme suhteliselt madalast hinnast (5 €), vabast ruumist 

seadme korpuse sisemuses ning esteetilisest välimusest, otsustati adapter soetada ning selle 

korpus ümber ehitada. 

 

 

 

 

 

 

Seadmel on olemas võrgutoitesse lülitamise pistik ning pesa toidetava ja ülepinge eest 

kaitstava seadme tarvis. Pistiku ning pesa vahele on prototüüpseadmes tehtud katkestus 

ning vahele ühendatud 16 A relee, mida kasutaja saab juhtida vastava juhtimisahela abil. 

Seadme tahaküljele on paigutatud temperatuuriandur ning seadme mikrokontrolleri 

taaskäivituse lüliti.  

Joonis 3.10. Ülepingekaitse (liigpingepiirik) adapter [32] 
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3.5.3. Nutipesa elektriskeem 

 

Nutipesa elektriskeem on töö lisas B. Nutipesa sees on kaks sulavkaitset. F1 on 

termokaitse, mis põleb rikke korral läbi, kui seadme korpusesisene temperatuur tõuseb üle 

115 °C. F1 reageerib ka voolule, kui teda läbiv vool tõuseb üle 50 mA. Kaitsme 

läbipõlemisel nimetatud keskkonna temperatuuri või liigse voolu korral katkeb IC3 

toiteploki ahel ning eeldatavasti hoiab see ära seadme korpuse ülekuumenemise ning 

põlema süttimise. F1 läbipõlemisel kustub ka korpuse esipaneelil olev roheline 

signaallamp LMP2, mis annab kasutajale märguande seadme kontrollimiseks. Signaallamp 

LMP2 kustub ka siis, kui seade on reageerinud ülepingele. Liigpinge piiriku kaitseseade 

(joonis 3.10.) tootja andmelehe järgi peaks seade kaitsma ülepinge eest kuni 4000 V ning 

seadme lahutusvõime on tagatud kuni 4500 A voolu puhul. Nutipesas olevat seadet kaitseb 

ülepinge eest R2, mis on varistor (TVR14391) ning ülepingekaitse (ingl surge protection) 

F2 komponent (2R470TC1), mis on gaaslahendi (ingl Gas Discharge Tube). Varistor on 

mittelineaarne pooljuhttakisti, millel on madalal pingel väga suur takistus, kuid pinge 

tõusmisel üle teatava pinge lävendi, hakkab komponendi takistus vähenema, tänu millele 

tekib toitevõrgus (pistikupesas) lühis ning elektrikilbi automaatkaitse, mille järgi nutipesa 

on ühendatud peaks välja lülituma. D2 diood kaitseb ahelat vastupolaarse pinge eest.  

Seadmes on kolm pingeregulaatorit, IC1, IC2, IC6, vastavalt 5 V ja 3,3 V toitepinge 

saamiseks. IC5 on Atmega 328 mikrokontroller, mis koordineerib seadme tööd. IC5 

taaskäivituse surunupp-lüliti SW1 on välja toodud seadme korpuse tagaküljele. Nutipesa 

relee käsitsi juhtimiseks on samuti seadme korpuse ülaosasse välja toodud surunupp-lüliti 

SW2. IC7 on seadme temperatuuriandur DS18B20, mis asetseb väljatoodu TO92 tüüpi 

korpusega seadme tagaosas. IC8 on antennivõimendit NRF24L01+ raadiojaamamoodul, 

mis edastab lüüsile temperatuuriinfot ning relee staatust. Mikrokontrolleri 

programmeerimine toimub J1 mini USB pesa kaudu. Valgusdioodid D5 ja D6 indikeerivad 

USB andmesideühenduse staatust. K1 on 16 A relee, mis lülitab nutipesas L toiteliini 

vastavalt sellele kas tahetakse tarbijat toitevõrku või toitevõrgust lahti ühendada. T1 

transistor on relee tüürimiseks.  
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3.5.4. Nutipesa skeemi arvutused 

 

Sulavkaitse F1 põleb läbi, kui keskkonna temperatuur tõuseb üle 115 °C või, kui vool 

skeemis on ületanud kahekordselt kaitsme nimivoolu väärtuse.  Nutipesa elektriahela IC3 

toiteploki keskmine voolutarve  ( nI )  on mõõdetult 15 mA 230 V pinge  juures.  

Võrgutoite sulavkaitse on valitud tootja andmelehelt selliselt, et töös kasutatud kaitse 

põleb läbi, kui IC3 toiteplokk hakkab tarbima rohkem voolu kui talle arvutuslikult määrati.  

Sulavkaitse on valitud nõnda, et aja ning voolu tunnusjoone järgi kaitsme tootja esitatud 

graafikult sulaks kaitse nimivoolu ( nI ) kahekordse ületamise korral läbi 10 sekundi 

jooksul. Kaitsme nimiväärtus ( sulI ) on võimalik arvutada valemiga 3.2. [33] 

n2 II sul                                                           (3.2) 

kus, sulI  on voolu väärtus mille korral toimub kaitsme läbipõlemine, mA; 

    –            kaitsme nimivool, A;  

Kaitsme väärtus on seega 

2 15 30sulI    mA 

Skeemi paigaldati kiire reageerimisajaga (ingl fast acting)  termokaitse väärtusega 0,03 

A. 

 

Toiteplokil eralduv võimsus on leitud (P = U   I) valemist 3.3 

 

                                                         toide nP U I                                                              (3.3)           

 

 

 

Toiteplokil eralduv võimsus  on järgmine: 

230 0.015 3.45P     W  

 

kus P  on toiteplokil eralduv võimsus, W; 

       – 

  – 

toitepinge, V; 

toiteplokki läbiv vool, A 
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Toiteplokk on kõige suurema soojuseraldusega seade Nutipesas. Sellele vaatamata 

soojeneb toiteplokk vähemärgatavalt Arduino Nano, pingeregulaatorite ja relee mähise 

toitmise olukorras.  

Ülekuumenemist ning lisajahutuse vajadust Nutipesa ekspluatatsioonis ei täheldatud. 

Baasiahela takistus arvutatakse transistori võimendusteguri ja kollektorahela voolust, 

arvestades toite ja baasipinget [34]. 

    
C

feBE

B
I

hUE
R




)(
                                                 (3.4) 

 

 

 

 

Arvutatud baasitakisti väärtus on 

               12430
1,0

110)7,012(



BR   ~ 12 k    

Atmega 328 mikrokontrolleri väljund D4 juhib NPN tüüpi bipolaartransistori BC547. 

Relee K1 ja transistori tüürimiseks kasutatakse mikrokontrolleri väljundsignaali pinget ja 

vooluvõimendust.  Mikrokontrolleri toitepinge on 5 V ning skeemis kasutatud relee 

nimipinge 12 V siis võimendab tranistor signaali pinget ja voolu. Releeahela 

kollektorvooluks võeti 100 mA ning Atmega 328 viigu maksimaalne väljundvool on 20 

mA ning nendel andmetel leitakse võimendustegur hfe. Võimendusteguri arvutamisel on 

arvestatud kollektorvoolu ja baasivoolu suhtarvu arvutamisel 5 kordne varu. 

Võimendustegur arvutati alljärgneva valemiga [35]:  

5fe 
b

c

I

I
h  

kus     on baasitakisti väärtus, Ω; 

 E – 

    – 

    – 

   – 

     toitepinge, V; 

     baasipinge, V 

     transistori võimendustegur 

     kollektorvool, A 

kus     on võimendustegur 

(3.5) 
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Arvväärtuste asendamisel valemisse saadakse võimendusteguriks 

255
02,0

1,0
fe h  

Arvutatud tulemusest lähtuvalt peab bipolaatransistori vooluvõimendustegur hfe olema   

25. Transistori BC547 minimaalne vooluvõimendustegur on 200 ning see sobib 

elektriskeemi paigaldamiseks.  

3.6. Elektrienergia arvesti impulsside lugeja 

 

3.6.1. Elektrienergia arvesti impulsside lugeja kirjeldus 

 

Elektrienergia arvesti on integreeriv mõõteriist tarbitud elektrienergia mõõtmiseks. Autoril 

on eramus kaugloetav elektrooniline elektrienergia arvesti, mis asub liitumiskilbis. 

Peajaotuskilbis on DIN liistule lisatud DIN03165A elektrooniline elektrienergia lugeja, 

kontrollimaks liitumiskilbis oleva kauglugeja elektrienergia arvestust.  

DIN03165A elektriarvestile on paigaldatud prototüüpseadme (elektrienergia arvesti 

impulsside lugeja) sensor (fotodiood) mis asub joonisel 3.11. paigaldatuna arvesti 

valgusdioodi (impulssväljundi) peale. 

 

 

 

 

 

 

Elektrienergia arvesti impulsside lugeja loeb elektroonilise elektrienergia arvesti SO 

impulsse (valgusimpulsse). Seadme esipaneelil toimub iga tarbitud kilovatt tunni kohta 

800 valgusimpulssi, mille järgi on võimalik arvutada hoone elektrienergia hetketarbimine. 

[36] 

    – 

   – 

     kollektorvool, A; 

     baasivool, A 

 

Joonis 3.11. DIN03165A elektrienergia arvesti  
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Prototüüpseade loeb reaalajas elektroonilise elektrienergia arvesti valgusimpulsse, 

teisendab programmikoodis impulsid tarbitud energiaks ning edastab andmed 

raadiomooduli vahendusel lüüsile, kust edasi jõuab info Domoticz süsteemi kasutajale 

kuvamiseks.  

3.6.2. Elektrienergia arvesti impulsside lugeja elektriskeem 

 

Elektriskeem on lisas C. Valgusimpulsse detekteerib fotodioodiga moodul IC2, mille peal 

on elektriline komparaator, mis mõõdab fotodioodi takistust, võrdleb seda etalonsuurusega 

ning vastavalt tuvastatud valgusimpulsile edastab mikrokontrollerile elektrienergia arvesti 

valgusdioodi süttimise intervalli. Moodulil on loogiline väljund 0 või 1 ja toitepinge 3,3–5 

V.  

IC1 on Arduino Nano arendusplaadil olev Atmega 328 mikorkontroller. IC6 on 

antennivõimendiga raadiojaamamoodul, mis saadab prototüüpseadme loendatud 

valgusimpulsid lüüsile. Elektriskeemi on paigaldatud pingeregulaator LM1117, mis on 

fikseeritud väljundpingega 3,3 V. Kuna Arduino Nano koopiate 3,3 V pingeregulaatori 

väljundpinge ei ole piisavalt stabiilne võimendiga raadiomooduli jaoks, siis seepärast on 

lisa pingeregulaator ka skeemi paigaldatud. Pinge stabiliseerimiseks on küll lisatud 10 

mikrofaradit väärtusega elektrolüükondensaator, kuid praktikas sellest ei piisa ning parema 

tulemuse saab, kui LM1117 ühendada otse seadmesse sissetuleva toiteallikaga ning 

väljund raadiojaamamooduliga. Toiteallikana on skeemis kasutatud 5 V ja 2 A 

väljundvooluga toitedapterit, mis saab omakorda toite vahelduvvoolu võrgust.  

3.6.2. Elektrienergia arvesti impulsside lugeja programm 

 

Programmis toimub elektroonilise elektrienergia arvesti valgusimpulsside (pulsi faktor) 

loendamine ning tulemuste info saatmine lüüsile iga kahe sekundi järel. Väljavõte 

(arvutusnäide) programmikoodist, kuidas toimub reaalajas tarbitava võimsuse arvutamine, 

on alljärgnev [37]: 

{  

  if (!SLEEP_MODE) { Unerežiim 

    unsigned long newBlink = micros();  Funktsiooni defineerimine  

    unsigned long interval = newBlink - lastBlink  Registreeritud valgusimpulsi ajalisest 

väärtusest lahutatakse eelmise impulsi ja uue impulsi vaheline aeg. 
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    if (interval<10000L) {  

      return; 

    } 

    watt = (3600000000.0 /interval) / ppwh; 

    lastBlink = newBlink; 

  }  

Teades, et elektrienergia arvesti väljundiks on 800 valgusimpulssi ühe kilovatt tunni kohta 

teostati arvutus, kus jagati üks tund ajaperiood sisseloetud valgusimpulsi ja eelmise loetud 

impulsi vahega ning jagati ka pulsi faktoriga, mis omakorda jaotati tuhandeks osaks (800 

impulsile vastab 1000 W). [37] 

 

3.7. Temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seade 

 

3.7.1. Temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seadme 

kirjeldus 

 

Autori eramu krundil asub peale elumaja ka saunahoone (joonis 5.7. asukoht B). 

Saunahoone ruumisiseste õhutemperatuuride ja suhtelise õhuniiskuse jälgimiseks  oli vaja 

ehitada seade, mis mõõdaks ruumi parameetreid. Teine projekti alguses defineeritud nõue 

oli, et seadmel oleks liikumistuvastuse funktsioon, mis teavitaks kasutajat ruumi sisenejast. 

Funktsioon saab olla osa turvasüsteemist või olla seotud näiteks valgustusseadmete 

juhtimisega. Ruumi parameetrite info annab ruumi kasutajale teada, kas toa sisekliima on 

inimesele meeldiv või on tarvis korrigeerida kütte või ventilatsiooniseadmeid. Ruumi 

monitoorimine annab kasutajale ettekujutuse hoone soojapidavuse hindamiseks. Probleemi 

rahuldamiseks kavandati kompaktne seade, mis mõõdab universaalse temperatuuri ja 

õhuniiskuse anduri abil sauna eesruumi temperatuuri ning õhuniiskust ja tuvastab 

liikumisanduri abil ruumis toimuva liikumise.  

Mõõdetud keskkonna parameetrite ning liikumistuvastuse info saadab seadme korpuse 

sees töötav raadiojaama moodul eramu tehnikaruumis paiknevale lüüsile (joonise 5.7. 

punkt A).  
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3.7.2. Temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seadme 

elektriskeem 

 

Seadme elektriskeem on lõputöö lisas D. IC2 on liikumisandur, millel on loogikaväljund 1 

või 0. Kõrge või madal loogikaseis edastatakse mikrokontrollerile tulenevalt sellest kas 

liikumistuvastus on toimunud või mitte. IC7 on DHT22 loogikaväljundiga temperatuuri ja 

niiskusandur, mis mõõdab keskkonnatemperatuuri vahemikus 40 kuni 80 °C 

mõõtetäpsusega 0,5 °C ning õhuniiskust 0–100 % mõõtetäpsusega 2 %. 

Temperatuuriandur on AM2302 tüüpi korpuses. Temperauuriandur on ühendatud 

mikrokontrolleri PD4 ning liikumisandur PD3 viigu külge. Mõlemad andurid töötavd +5 V 

toitepingel. S1 lüliti on liikumisanduri signaali katkestuse tekitamiseks, kui ei soovita 

liikumisanduri sisendit seadmes kasutada. IC7 on 5 V väljundiga toiteplokk, kui soovitakse 

kasutada seadme toitmisel otse võrgutoidet. Toiteploki sees on olemas võrgu ja 

termokaitse. J1 on mini USB tüüpi pesa. SW3 lüliti on võrgutoite ahela katkestuseks 

juhuks kui kasutatakse muud toiteallikat. 

 

3.7.3. Temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seadme 

programm 

 

Programmikood on kirjutatud selliselt, et prototüüpseadme mikrokontroller loeb iga kahe 

sekundi järel, millised on sisendviikude väärtused ning saadab need toimunud 

olekumuutuse korral lüüsile. Andmete lugemisel muutuste mitteesinemisel on seade 2 

sekundit unerežiimis ning peale seda kontrollib seade taaskord andurite olekustaatuseid. 

[38] 

Liikumisanduri olekumuutuse korral toimub mikrokontrolleris unerežiimi kohene 

katkestus ning anduri loogikaväljundi muutusest teavitatakse koheselt kasutajat Domoticz 

tarkvaras.  
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4. KOOSTAMINE JA RAKENDUS 

 

4.1. Andurseade 

 

Koostamise esimeses etapis valmistati andurseadme läbiviigu komponentidega versioon 

joonisel 4.1. osas A. Valmissöövitatud trükkplaadile puuriti komponentide läbiviikude 

avad ning joodeti peale seadme komponendid. Trükkplaat on ühepoolne. Andurite 

ühendamiseks on seadme peal signaali ning toitepesad. Helesinise 

elektrolüütkondensaatoriga komponent andurseadme peal (trükkplaadi pesasse kinnituv) 

on ilma antennivõimendita raadiojaama moodul.  

 

 

 

  

 

 

 

Joonisel 4.1. on osas B kujutatud musta karbi (akupanga) küljes olev andurseade, mille 

külge on ühendatud kaabel, mille otsas on temperatuuri mõõtmise proovik, mille sees on 

DS18B20 temperatuuriandur. Temperatuurianduri kaabel ja proovik on veekindlad, millest 

tulenevalt on võimalik temperatuuri mõõta välistingimustes olenemata õhuniiskusest, 

eeldusel, et seadme trükkplaadi osa paigutatakse siseruumi või hermeetilisse karpi. 

Kirjeldatud seadmete komplekti kasutatakse praktikas portatiivse seadmena kasvuhoone 

temperatuuri monitoorimiseks. Seadme akupangas on kaks AA tüüpi patareid, mis 

toidavad mikrokontrollerit ja raadiojaamamoodulit. Kasvuhoone, kus andurseade töötab 

asub lüüsist (tehnikaruumis) umbes 100 m kaugusel, seepärast kasutatakse seadme peal 

antennivõimendiga raadiojaamamoodulit.  

Joonis 4.1. Andurseadme läbiviigu komponentidega versioon  
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Joonisel 4.2. on andurseadme pindmontaaži komponentidega versioon. Seade on 20 x 45 x 

10 mm kabariitmõõtmetega ühepoolsel trükkplaadil. Joonise A osas on kujutatud 

trükkplaadile joodetud pindmontaaži komponendid. Näha on ka osa mikrokontrolleri külge 

joodetud programmeerimisviikude juhtmed. Joonise B osas on seadme pealtvaade, millelt 

ilmestub põhiliselt raadiojaamamoodul ning TO92 korpuses otse trükkplaadile joodetud 

temperatuuriandur.  

 

 

 

 

 

 

 

Joonisel 4.3. A osas on trükkplaadi külgvaade ning osas B seadme altvaade. Joonise osas B 

on näha CR2032 tüüpi patareihoidik ja 3 V patarei mahtuvusega 180 mAh. Joonisel 4.3. 

nähtav seadmete kombinatsioon töötab praktikas ruumitemperatuuri monitoorimise 

seadmena.  

 

Seadme tööprogramm näeb ette temperatuuri mõõtmist ning edastamist lüüsile kaks korda 

minutis, ülejäänud aja on seade unerežiimis. Vastavalt energiat säästvale seadme 

tarkvarale on patarei tööiga toatemperatuuril mitu kuud. Pindmontaaži andurseadme sisse 

ja väljalülitamine toimub nööppatarei hoidikusse sisestamise või eemaldamise teel. 

Joonis 4.2. Andurseadme pindmontaaži komponentidega versioon pealtvaates 

 

Joonis 4.3. Andurseadme pindmontaaži komponentidega versioon 2 

 



57 

 

 

4.2. Nutipesa 

 

Nutipesa riistavaraliste komponentide koostamine algas sobiva seadme korpuse otsimisest. 

Joonisel 4.4. on lahtimonteeritud kujul ostutootena soetatud ülepinge kaitsme adapter, 

millel on olemas pesa ja pistik. Adapteri korpuse sisse paigaldati nutipesa komponendid. 

Joonisel 4.4. on vasakus osas näha adapteri mõnekomponendile sisu, sealhulgas 

termokaitse, varistor, ülepinge kaitse (liigpingepiirik) ning võrgupinge indikaatorlambid.  

 

 

 

 

 

 

 

Alustuseks kinnitati korpuse põhja Arduino Nano ja LM1117 pingeregulaator koos 

passivkomponentidega. Arduino Nano USB pesa toodi seadme korpuse külgmisest osast 

välja. Mini USB pesa korpusest väljatooduna võimaldab prototüüpseadet mugavalt 

programmeerida  või tarkvara monitoorida. Järgmiseks paigaldati seadme korpuse 

pealmisesse osasse relee käsitsi ümberlülimise surunupp-lüliti ning teine samatüüpi lüliti 

korpuse pistikupoolsesesse osasse mikrokontrolleri taaskäivitamiseks.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4.5. Nutipesa demonteeritud korpus koos seadmetega 

 

Joonis 4.4. Nutipesa esialgne korpus demonteeritud kujul 
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Joonisel 4.5. osas A on nutipesa korpuse sisemuse vaade koos sinna sisse paigaldatavate 

seadmetega. Osas A on korpusest väljas olev toiteploki moodul ning pingeregulaatorite 

skeem perfoplaadile monteerituna. Kuna nutipesa töötab lüüsile üldjuhul lähemal kui 50 

m, siis on seadmes kasutatud ilma antennivõimendita raadiojaamamoodulit, mis on näha 

ka joonise A osas. Joonise 4.5. osas B on nähtaval elektroonikakomponendid ja moodulid, 

mida seadme korpus mahutab. 

Kuna tegemist on prototüüpseadmega, siis ei valmistatud elektroonikakompoendite 

seadmesse paigutuseks trükkplaati. Elektrilised ühendused teostati peamiselt 

juhtmeühenduste abil. 

Joonisel 4.6. osas A on seadmele monteeritud pistikupesa põhi, kuhu sisestatakse 

elektritarbija mida soovitakse juhtida. Osas B on kokkumonteeritud prototüübi 

tagantvaade, mille allosas on seadme paneelil TO92 korpuses temperatuuriandur ja valget 

värvi mikrokontrolleri taaskäivituse lüliti. Joonise C osas on näha eest ja külgvaade 

valmisseadmele mis välimuse poolest ei erine algsest ülepingekaitse adapterist rohkem kui 

lüliti võrra seadme pealmises osas.  

 

 

Praktikas kasutab autor nutipesa eramus põrandavalgusti sisse ja välja lülitamiseks. Lisaks 

valgusti juhtimisele mõõdab nutipesasse paigaldatud temperatuuriandur ruumi 

temperatuuri ning edastab mõõtetulemused ja relee olekustaatuse Domoticz tarvarasse 

kuvamiseks. Nutipesa releed on võimalik juhtida käsitsi punat värvi surunupp-lülitiga või 

Domoticz tarvara kasutajaliidese abil.  

Joonis 4.6. Nutipesa montaaž 

 



59 

 

 

Nutipesa katsetati veel olukorras, kus prototüübi pesasse ühendati elektriradiaatori pistik 

ning prototüübi relee ja temperatuurianduri koostööl toimus ruumi temperatuuri 

reguleerimine. Temperatuuriandur mõõtis ruumi temperatuuri ning tulenevalt 

mikrokontrollerisse kirjutatud tarkvarast anti seadmele ette ruumi temperatuurivahemikud 

kuna relee sisse ja välja lülitada.  

Sisselülitatud relee staatuse puhul hakkas elektriradiaator tööle ning väljalülitatud relee 

staatuse puhul lülitus elektriradiaator välja. Elektriradiaatoril on olemas reguleeritav 

termostaat, kuid nutipesa temperatuurianduri täpsusklass on suurem ning nutipesa releed 

on võimalik tarkvaraliselt juhtida erinevalt elektriradiaatori termostaadist. Katses toimunud 

lülituste sagedust on kasutajal võimalik järgi vaadata Domoticz kasutajaliidese 

graafikutelt. 

Kuna Nutipesa funktsionaalsust on võimalik teatud tasemel ümber programmeerida siis 

üks innovatiivne Nutipesa rakendus võiks olla elektritarbijate võrku lülitamine ja võrgust 

lahutamine vastavalt päevasele ja öisele elektrihinna tariifile või vastavalt elektri 

börsihinna muutumisele. Riistvaraliselt on lõputöös kirjeldatud prototüüpseadmete 

süsteem lähedane elektriseadmete tarbitava energia kokkuhoiuseadmele Sympower. 

Kuna Nutipesas kasutatakse faasiliini lülitamiseks 16 A releed 230 V elektrivõrgus, siis on 

võimalik seadmega lülitada kuni 3680 W võimsusega elektrilisi tarbijaid. 

 

4.3. Elektrienergia arvesti impulsside lugeja  

 

Elektrienergia arvesti impulsside lugeja riistvara jaoks leiti sobiva suurusega projektikarp 

(joonis 4.7. osa B). Karpi paigutuvad Arduino Nano, antennivõimendiga 

raadiojaamamoodul ning valgusanduri moodul mis on nähtavad joonise A osas. 

Valgusanduri sensoriks on fotodiood (joonise A osas, oranži juhme otsas), mis kinnitub 

elektrikilbis elektrienergia arvesti valgusdioodi vastu plastikmuhvi abil. 5 mm 

läbimõõduga fotodioodi jaoks leiti sobivaks paigaldusmuhviks olevat intrerneti 

võrgukaabli pistiku kate, millest lõigati osa ära ning liimiti energiaarvesti valgusdioodi 

peale. Prototüüpseadme fotodiood on välise valguse eest varjatud ning on vastakuti asetsev 

elektrienergia arvesti valgusdioodiga. Joonise 4.7. osas B on paremal näha 

prototüüpseadme 5 V väljundiga toiteadapter, komponendid ning komponentidevahelised 

ühendusjuhtmed. 
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Joonisel 4.8. on osas A näha kokkumonteeritud elektrienergia arvesti impulsside lugemise 

seade. Joonise B osas on näha seadme praktiline rakendus elektrikilbis. Helesinise 

taustavalgusega kilbikomponent on elektriarvesti ning arvesti elektrienergia tarbimist  

indikeerivale valgusdioodile on kaabelühenduse abil lähendatud fotodiood. Joonise 4.8. 

osas B on punase valguskumaga protoüüpseadme karp paigaldatud ajutiselt elektrikilbi 

korpuse peale. Punane valguskuma seadme sees on tingitud Arduino Nano arendusplaadi 

valgusindikaatoritest ning projektikarbi läbipaistvast kaanest. Arendusjärgus seadme saab 

edaspidi paigaldada kilbi sisse DIN liistule.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuna eramu peajaotuskilp, kuhu Elektrienergia arvesti impulsside lugeja on paigaldatud 

asub lüüsist umbes 50 m eemal ning vahepeal on raudbetoonlagi, siis kasutati seadmes 

antennivõimendiga raadiojaama moodulit. 

 

 

 

 

Joonis 4.7. Elektrienergia arvesti impulsside lugeja koostamine  

 

Joonis 4.8. Elektrienergia arvesti impulsside lugeja valmiskuju 

 

Joonis 4.9. Elektrienergia arvesti mõõtetulemused Domoticz kasutajaliideses  
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Joonisel 4.9. on kuvatõmmis Domoticz tarkvara visuaalsest kasutajaliidesest. Näha on 

prototüüpseadmelt saadud andmete järgi hetke tarbitav võimsus (452,0 W) ning summarne 

tarbitud elektrienergia kogus (2318,389 kWh). 

 

4.4. Temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seade 

 

Joonisel 4.10. osas A on näha 45 x 25 x 15 mm mõõtudega plastikmaterjalist projektikarpi 

konstrueeritud prototüüpseadme komponendid.  Läbi karbi seina on toodud seest välja 

antennivõimendiga raadiojaamamooduli SMA pistik mille külge keerati väljaspoolt 

mooduli antenn. Seadme mikrokontrolleri külge on ühendatud temperatuuri ja õhuniiskuse 

ning liikumisandur. Andurid on toodud väljapoole seadme korpust. 

Joonise 4.10. osas B on näha prototüüpseadmete lõplik paigutus enne korpuse kaanega 

sulgemist. Seadmesse on paigutatud ka 5 V väljundiga võrgutoiteplokk juhuks kui seadme 

kasutuskohas on esteetilisem kasutada otse võrgutoidet mitte toiteadapterit. Võrgutoite 

kasutamiseks saab seadmesse paigaldatud klemmliistu alt USB toitekaabli lahti ühendada 

ning asendada toitesisend näiteks PPJ tüüpi kaabliga. Korpusesse sisseviik on võimalik 

teha samast avast, kust on tehtud USB kaabli sisseviik.   

 

 

 

 

 

 

 

Joonise 4.11. osas A on prototüüpseadme valmiskuju pealtvaade. Seadme korpuse peal on 

näha valget tooni DHT22 temperatuuriandur ja liikumisanduri valge reflektor (paremal). 

Kaks tumbler tüüpi lülitit on liikumisanduri väljalülitamiseks ning võrgutoite liiniahela 

katkestuseks. Joonise 4.11. B osas on seadme külgvaade. 

Joonis 4.10. Temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seadme 

montaaž 
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Seadet on võimalik toita ja ümber programmeerida kasutades selleks USB kaablit, mis on 

seadme sees ühendatud Arduino järjestiksiiniga. 

 

 

Joonisel 4.12. on kuvatõmmis Domoticz tarkvara kasutajaliidesest, kus kuvatakse joonise 

paremal osas prototüüpseadmega mõõdetud saunahoone eesruumi temperatuuri ja 

õhuniiskust. Joonise vasakul osas on andurseadme mõõdetud ruumi temperatuurikuva. 

 

 

Mõlema seadme mõõdetud andmetest on koostatud Domoticz süsteemis graafikud, kus on 

näha mõõtetulemuste muutused ajas, kasutajaliides on graafikud Logi (ingl Log) rubriigis 

(joonis 4.12.) Domoticz tarkvara arvutab õhuniiskuse ja temperatuuri suhte tulemusena 

kastepunkti (ingl Dew point) joonise paremal osas. 

 

4.5. Raadiojaamamooduli levi indikaatorseade 

 

Raadiojaamamooduli levi (tööraadiuse) katsetuse seade ehitati erinevate NRF24L01+ 

mikrokiibiga raadiojaamamoodulite katsetamiseks.  

Joonis 4.11. Temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seadme 

montaaž 

 

Joonis 4.12. Temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seadme 

montaaž 
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Levi indikaatorseadme kasutamiseks peab katses töötama kaks mikrokontrolleriga 

ühendatud raadiojaama moodulit, üks on ülemseade ning teine alamseade. Prototüüpseade 

on programmeeritud selliselt, et seadme sees olevas Arduino Nano arendusplaadil töötab 

ülemseadme tarkvara. Alamseade (mikrokontroller koos raadiojaamamooduliga) pannakse 

tööle asukohas A ning prototüüpseadmega eemaldutakse alamseadmest asukohta B, kuhu 

soovitakse teist raadiojaamamoodulit paigutada. Alamseadmest kaugenedes toimub pidev 

raadiolevi indikatsioon seadme esipaneelil olevate indikaatorlampide abil. 

Joonisel 4.13. osas B on näha prototüübi esipaneelil 3 valgusdioodi, mis annavad põlema 

süttimisega seadme kasutajale märku kahe raadiojaamamooduli vahelisest levi kvaliteedist. 

Valge valgusdiood süttib, kui ülem ja alamseadme vahel on vahetatud vähemalt 70 % 

andmeside pakettidest, lisaks süttib sinine valgusdiood, kui on vahetatud vähemalt 80 % 

pakettidest ning punane valgusdiood (põlevad kõik 3) süttib, kui vahetatud on vähemalt 90 

% andmeside pakettidest. Kõigi kolme valgusindikaatorite põlema süttimisel on 

prototüüpseadme asukohas levikvaliteet MySensors platvormil töötavate seadmete 

paigalduseks sobiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonise 4.13. osas A on näha seadme komponendid ning mikrokontrolleri viikude küljest 

karbi ülaosasse välja toodud lintkaabel, mille otsas on raadiojaamamooduli pesa. Korpuse 

peale välja toodud pesa hõlbustab erinevate raadiomoodulite testimist. Katsetuse ajal on 

võimalik vahetada pesasse ühendamise teel erinevaid raadiomooduleid ning selgitada 

välja, millist moodulit on vajalik raadiolingi loomiseks kasutada.  

Joonis 4.13. Raadiojaamamoodulite tööraadiuse katsetuse seadme montaaž 
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Kuna raadiojaamamoodul on täies osas seadmest väljaspool, siis on kerge vaevaga 

võimalik ka erinevate raadioantennide katsetus levikvaliteedi hindamise eesmärgil. 

Elektrilistest komponentidest on prototüübi korpuse sees Arduino Nano, 3 valgusdioodi, 

lüliti ja 3,3 V pingeregulaator. Seadme korpuse peal olev lüliti on USB toiteahela 

katkestamiseks. 

 

Joonisel 4.14. on osas A prototüübi valmiskuju ning osas B prototüübi sülearvutiga 

ühendamise näide.  Joonisel A osas on näha, et seadme korpuse pealmisesse osasse välja 

toodud pesasse on ühendatud antennivõimendiga raadiojaamamoodul.   

Joonis 4.14. Raadiojaamamoodulite tööraadiuse katsetuse seadme valmiskuju 
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5. MÕÕTMISED JA KATSED 

5.1. Andurseadme voolutarve  

 

Katse eesmärgiks oli välja selgitada andurseadme voolutarbest tulenevalt akupatarei tööiga 

toatemperatuuril. Katse sisuks oli mõõta seadme poolt tarbitava toitevoolu suurust. 

Katseobjektiks on patareitoitel andurseade, mille voolutarve sõltub peamiselt 

raadiojaamamooduli saaterežiimi voolutarbest. Seadme mikrokontrollerisse on laetud 

temperatuuri mõõtmise programm. Tulenevalt programmi loogikaalgoritmist toimub 

seadmes iga 30 sekundi järel temperatuurisensorilt DS18B20 temperatuuriinfo lugemine 

ning infopaketi saatmine lüüsile. Saaterežiimi ajal suureneb raadiomoodulist tulenevalt 

andurseadme voolutarve ning peale saatmist jääb seade ooterežiimi kuni poole minuti 

möödumiseni. Temperatuurimuutuse korral üks kümnendik °C toimub andurseadme 

saaterežiimi minek, millest tulenevalt suureneb ka seadme voolutarve. 

Temperatuurimuutuseta ei lähe ka seade saaterežiimi. Kuna andurseadme mikrokontrolleri 

(Atmega 328) läbiviigu korpuse ja pindmontaaži korpuse voolutarve on andmelehe järgi 

sisuliselt samad, siis on eeldatud, et reaalsed mõõtetulemused ei erineks kahe erineva 

andurseadme versiooni puhul märkimisväärselt. Katsemõõtmised viidi läbi DIP 28 

korpuses mikrokontrolleri andurseadme versiooniga. Katseolukorrad mõõtmiste jaoks on 

järgmised:  

a) leida seadme toitevool ooterežiimis (ingl standby mode);  

b) leida sensorseadme toitevool saaterežiimis TX (ingl transceive mode), kui 

seadmega on ühendatud antennivõimendita raadiomoodul;  

c) leida sensorseadme toitevool TX režiimis kui seadmega on ühendatud 

antennivõimendiga raadiomoodul. 

Mõõteseadmetena on kasutatud kahe mõõtekanaliga ja 100 MHz ribalaiusega digitaalset 

ostsilloskoopi Hantek DSO5102P, multimeetrit Velleman DVM1500 ning analoog 

ampermeetrit maksimaalse mõõtepiirkonnaga – 100 µA ning skaala väikseima jaotise 

väärtusega 5 µA. Katseskeem on joonisel 5.1., kus sensorseadme all on mõeldud 

andurseadet. Katse mõõtmised viidi läbi kahe jadamisi ühendatud 1,5 V patareiga, millega 

saavutavati suletud ahela toitepinge 3,0 V.  
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Kuna katses oli vajalik mõõta voolusid mõnekümne milliampri piirkonnas, siis kasutati 

selleks ostsilloskoobiga takisti pingelangu mõõtmise metoodikat. Katses mõõdeti takistil 

R1 (10,0 Ω) tekkivat pingelangu muutust, mis on proportsionaalne voolutugevuse 

muutusega skeemis.  

 

Samal mõõtemetoodika põhimõttel töötab analoogampermeeter, kus mõõdetavasse 

ahelasse lülitatakse lisatakisti (šunt) ja galvanomeeter lisatakse elektriskeemi sellega 

paralleelselt. Kui skeemi läbib elektrivool, tekib šundil mõõdetav pingelang, mis tekitab 

omakorda galvanomeetrit läbiva voolu. Voolutugevus on võrdeline pingelanguga šundil 

ning see on võrdeline voolutugevusega skeemis. Galvanomeetri osuti kõrvalekalle 

gradueeritakse vastavalt voolutugevusele skeemis ning tänu sellele on võimalik mõõteriista 

skaalale kanda voolutugevuse mõõtühik – amper. [39] 

 

Katsekirjeldused on järgmised: 

a)  Multimeetri ning analoogampermeetriga mõõdeti töötava andurseadme oote- ja 

saaterežiimis tarbitavat voolu. Mõõtmistulemuse registreerimisel oli multimeeter 

ühendatud skeemi joonise 5.1. kohaselt, kuid ilma takisti R1 ja analoog ampermeetrita. 

Velleman DVM1500 multimeetri täpsusklass voolumõõtmise piirkonnas 4000 µA on +/- 

1,2 % [40].  

Multimeetriga voolumõõtmise tulemuseks andurseadme ooterežiimil saadi 8 µA. 

Vellemani sämplimissagedus (mõõtesagedus) on 3x/s [40]. Ostsilloskoobiga mõõdeti 

voolutarbe suurenemise perioodi pikkuseks andurseadme saaterežiimis 70 ms.  

Joonis 5.1. Katseskeem 
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Joonisel 5.2. on ostsilloskoobi mõõtetulemuste graafik, kus on näha, et 70 ms ajaperioodil 

(160–230 ms) toimub toitevoolu tarbe hüppeline suurenemine. Nimetatud lühiajalisest 

perioodist ning Vellemani sämplimissagedusest tulenevalt ei olnud võimalik multimeetriga 

voolumuutust adekvaatselt registreerida. 

 

 

 

Joonisel 5.3. on näha mõõteskeemi ühendused koos analoogampermeetriga, mille 

skaalaosuti stabiilne näit mikrokontrolleri ootereziimis oli 8 µA.  
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Joonis 5.2. Ostsilloskoobiga mõõdetud tulemuste (pingelangu) graafik 

 

Joonis 5.3. Mõõteskeemi ühendused töölaual 
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Joonise 5.3. tagataustal näha oleval ostsilloskoobil on andurseadme toitevoolu tarbimist 

iseloomustav ampermeetri šundilt mõõdetud pingelangu graafik. Näha on ooterežiimi 

stabiilne voolutarve ning saaterežiimi perioodil toimunud toitevoolu hüppeline muutus;     

b)  Ostsilloskoobiga mõõdeti andurseadme ooterežiimi perioodil toiteahela takisti R1 otstel 

tekkivat pingelangu (joonis 5.1.). Ostsilloskoobiga mõõtmisel oli mõõteskeemi takisti R1 

asemele ühendatud 20 kΩ takisti, sest 10 Ω takistiga ei saa pingelangu registreerida, kuna 

pingelang oleks liiga väike (suurusjärgus 80 µV). Takisti pingelanguks mõõdeti 160 mV. 

Tulenevalt oomiseadusest saadi alloleva arvutusega toitevoolu väärtuseks 8 

µA;  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  
    

     
   µ  

 

c)  Ostsilloskoobiga mõõdeti ilma antennivõimendita raadiomooduli saaterežiimi perioodil 

toiteahela takisti otstel tekkivat pingelangu (joonis 5.1.). Maksimaalseks pingelanguks 

mõõdeti 168 mV, mis tähendab, et suurim toitevoolu tarve nimetatud konfiguratsioonis oli 

16,8 mA. Tsükli ruutjuurkeskmiseks (RMS) väärtusteks mõõdeti 47,2 mV.  

Keskmise toitevoolu tarbe suuruseks arvutati 4,72 mA.  

     
 

 
   

 

 

 

     
     

  
         

 

Joonisel 5.4. on nähtav ostsilloskoobi ekraanilt loetavad mõõdetud pingeväärtused ning 

graafik; 

 

kus I   on  voolutugevus, A; 

 U – 

R – 

      pinge, V; 

      takistus, Ω 

kus       on   ruutkeskmine voolu väärtus, A; 

(5.1) 
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d) Ostsilloskoobiga mõõdeti antennivõimendiga raadiojaamamooduli saaterežiimi 

perioodil toiteahela takisti otstel tekkivat pingelangu (joonis 5.1.). Maksimaalseks 

pingelanguks mõõdeti 520 mV, mis tähendab, et suurim toitevoolu tarve nimetatud 

konfiguratsioonis oli 52 mA. Tsükli RMS väärtuseks mõõdeti 199 mV. Keskmise 

toitevoolu tarbe suuruseks nimetatud konfiguratsioonis arvutati  19,9 mA.  

  
 

 
 

 

  
     

  
         

 

Katse mõõte- ja arvutustulemused võtab kokku tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1. Mõõtetulemuste ja arvutuste kokkuvõte 

Nr Seadme 

konfiguaratsioon 

Mõõteriist Mõõdetud 

URMS 

Umax IRMS Imax 

1 Ooterežiim 

 

Velleman 

DVM1500 

- - 8 µA  

2 Ooterežiim Analoog 

ampermeeter 

- - 8 µA 

3 Ooterežiim Dig. ostsilloskoop 160 mV (20 

kΩ) 

 8 µA 

4 Antennivõimendita 

raadiojaamamooduli 

saaterežiim 

Dig. ostsilloskoop 47,2 mV(10 

Ω) 

168 

mV 
        16,8 

   

5 Antennivõimendiga 

raadiojaamamooduli 

saaterežiim 

Dig. ostsilloskoop 199 mV (10Ω) 520 

mV 

19,9 mA 52 mA 

Joonis 5.4. Mõõdetud pingelangu graafiku kujutis ostsilloskoobi ekraanil  
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Vastavalt mõõtetulemustele on valemi (5.2.) abil arvutatud sensorseadme keskmine 

voolutarve. Valemis taandatakse aeg ja tulemuseks saadakse vool. Mikrokontrolleri 

käivitusvool on 0,028 mA ning kestus 0,65 s. 

10 0 1 2 2

0 1 2

( )
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t I t I t I
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t t t

    


 
     

  

 

 

 

 

 

(0,65 0,028 0,07 0,00472 600 0,000008)
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Valemi (5.2) vastuseks saadud 0,039 mA on andurseadme keskmiselt tarbitava voolu 

väärtus, mille abil on võimalik arvestada seadme keskmist energiakulu ajas.  

 

5.2. Andurseadme patarei tööiga 

 

AA tüüpi 1,5 V patarei tüübitähis IEC standardi järgi on LR6. Patarei elemendi mahtuvus 

saab üldiselt olla kuni 2,8 Ah, mis oleneb patarei tootjafirmast ning patarei 

kvaliteediklassist. Elemendist saadava elektrilaengu tegelik väärtus sõltub 

ekspluatatsioonitingimustest, toitevoolust ning koormuse laadist. Galvaanipatareisid 

tootvatest firmadest on kuulsaimad Duracell, Energizer (USA) ja Varta (Saksamaa). 

Patareide sisetakistus on takistus, mida elemendi elektroodid ja elektrolüüt avaldavad 

patareid läbivale elektrivoolule. Patareide koormamisel jääb elemendi klemmipinge 

väiksemaks ava-ahelapingest vooluallika sisetakistusest tekkiva pingelangu võrra. 

Elemendi klemmipinge langeb koormamisel seda vähem, mida väiksem on tema 

sisetakistus ning seda tugevamat voolu on element suuteline tarbijale välja andma. 

(5.2) 

kus I  on voolutugevus, A; 

 t0 –    mikrokontrolleri käivituse aeg, s; 

 Io – 

t1 – 

I1 – 

t2 – 

I2 –  

   mikrokontrolleri käivitusel tarbitav vool, A; 

   saatmisrežiimi ajaline kestvus, s; 

   saatmisrežiimi vool, A; 

   ooterežiimi kestus saatmisrežiimide vahel, s; 

   ooterežiimi vool, A. 

 mA 
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Elemendi säilitamisel, kasutamisel ja temperatuuri alanemisel sisetakistus suureneb. 

Olenevalt toidetava seadme vähimast tarvilikust pingest sõltub elemendi lõpp-pinge 

(vahemikus 0,7–1,1 V). Elemendilt saadav energiahulk sõltub tarbitava voolu väärtusest, 

mida kõrgemat voolu tarbitakse, seda rohkem energiat annab patarei välja. Näiteks kaks 

korda nõrgema tarbitava voolu puhul võib patarei töökestus kasvada kuni 3x, seevastu 

väga nõrga tarbitava voolu korral saab patarei elueas määravaks isetühjenemine. [41] 

Peatükis 5.1. esitatud mõõtetulemuste järeldusena esitatakse patarei teoreetilise eluea 

arvutus. Kahe 1,5 V AA tüüpi patarei toitel, mille mahtuvus on 2557 mAh [41], on 

üldistades võimalik leida seadme patarei tööiga (      järgnevalt:  

     
 

 
 

kus        on     aeg, h; 

       Q –             mahtuvus, mAh; 

        I –              vool, mA. 

     
    

     
 67289 h 

 

Patarei teoreetiline tööiga on 67289 tundi ehk rohkem kui 7 aastat. 

Arvestades asjaolu, et andurseadme toiteskeemis on ühendatud kaks LR6 patareid jadamisi 

ning seadme toitepinge alampiir on 2,0 V siis on jälgitud graafikult ühe elemendi 

jääkpinget väärtusega 1,0 V. Tootja andmelehele tuginedes peaks MN1500 element 1,0 V 

pinge 4,72 mA voolutugevuse juures tagama umbes 600 tunniks ning 19,9 mA toitevoolu 

tugevuse juures umbes 150 tunniks. [42] 

Joonis 5.5. selgitab patarei pinge alanemist, tulenevalt koormamisel kaasnevast elemendi 

tühjenemisest. Jadamisi ühendatud kahe patareid klemmipinge avatud ahelaga on 3,2 V. 

Koormamisel langeb klemmipinge 3,0 voldini ning alloleva graafiku järgi oleks 

patareikomplekti klemmipinge 0,25 amprit vooluga koormates ning 8 tunni möödudes 2,0 

V. 

 

(5.3) 
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Alla 2,0 V toitepinge ei pruugi andurseade enam korrapäraselt töötada. Patarei 

jadaühendusel elemendi mahtuvused ei liitu ning arvestada tuleb ühe elemendi mahtuvuse 

arvestusega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarei tsüklilisel koormamisel ütleb Duracell, et 21 °C juures saab patarei mahtuvusest 

kätte 2900 mAh, kui koormusel on vool 0,05 A. 2000 mAh mahtuvuse saab kätte, kui vool 

on 0,5 A. Samas ei ole täpselt öeldud kui sagedasti patareid koormatakse, nimetatud on, et 

mõned tunnid ööpäevas. [42] 

Katsetuse kohaselt saab MN1500 patarei elemendist pideval koormamisel mahtuvuse 

kohapealt järgmised tulemused: [43] 

a) 2557 mAh –  0,1 A koormusel; 

b) 2120 mAh – 0,2 A koormusel; 

c) 1287 mAh –  0,5 A koormusel; 

d) 619 mAh –  1,0 A  koormusel. 

Loetelus punktis a) on uuringutulemuse kohaselt 0,1 A koormusel MN1500 patareist 

võimalik kätte saada 2557 mAh. Eelnevalt kirjeldatud andmete põhjal saab öelda, et 

Duracell MN1500 AA patareikomplekt suudab toita andurseadet temperatuuri mõõtmise 

konfiguratsioonis mitu aastat. Arvestama peab fakti, et kui patarei klemmipinge ajas 

langeb, suureneb ka andurseadme voolutarve, millest tulenevalt tühjeneb patarei kiiremini 

ning täpset patarei eluiga on keeruline hinnata.  

 

Joonis 5.5. Duracell MN1500 tühjenemise graafik [42] 

 



73 

 

 

5.3. Raadiojaamamooduli levi katsetus 

 

5.3.1. Katse eesmärk ja kirjeldus 

 

Katse eesmärgiks on välja selgitada lõputöös kirjeldatud prototüüpseadmete vaheline 

võimalik vahemaa, näiteks alamseade ja lüüs.  Prototüübid töötavad MySensors platvormil 

ning suhtlevad lüüsiga raadiojaamamoodulite vahendusel. Kahe seadme vahelist distantsi 

saab suurendada seni, kuni andmesidepakettide vahetuses hakkavad esinema 

märkimisväärsed paketikaod. Seadmetevaheline maksimaalne kaugus sõltub nende ehituse 

osaks olevate raadiojaamamoodulite tööraadiusest. Sõltuvalt lainepikkusest, antenni 

tundlikkusest, saatevõimsusest, riistvaralisest ja tarkvaralisest konfiguratsioonist lähtuvalt 

on raadiomoodulite tööraadius erinev. Katses testiti võimendiga raadiojaamamooduleid, 

millel oli küljes originaalantenn. Antennivõimendita raadiomoodulite tööraadius lüüsist on 

katsetuslikult 20–50 m siseruumides, sõltuvalt seintest ja vahelagede ehituslikest 

iseärasustest ning ehitusmaterjalidest.  

Katse sisuks oli mõõta kahe antennivõimendiga raadiojaamamooduli vahelise side 

pakettide kadusid. Mõõtmine on võimalik lähtuvalt programmikoodis teostatud 

matemaatilistele tehetele ning tulemuste väljakirjutamisele jadaporti. Raadiosignaali 

tugevust vahetult ei mõõdetud. Paketikaoks loetakse seda, kui raadiojaamamoodul on 

väljastanud paketi ning teine raadiojaamamoodul ei saa paketti ettenähtud ajaperioodil 

kätte või saab kätte ainult osa paketis sisaldunud infost. Osaline paketi sisu on seadmele 

kasutuskõlbmatu.  

Võimendiga raadiojaamamooduleid katsetati kahel erineval distantsil, mille ajal toimus 

pidev andmehõive. Kaks marsruuti olid eramu tehnikaruumist kuni saunahooneni ja vabalt 

valitud otsenähtavusega punkti looduses. Katses hõlmati vahemaid, mis on esitatud plaanil 

joonisel 5.6. Katses kasutati kahte seadet –  ülemseade (raadiojaamamooduli levi 

indikaatorseade) ja alamseade. Alamseade oli tehnikaruumis statsionaarne ning teise 

Raadiolevi indikaatorseadmega eemalduti alamseadmest kuni jõuti joonisel 5.7. märgitud 

sihtpunktideni. Katset selgitab skeem joonisel 5.6. Skeemil on tähistatud katseseadmed 

ning märgitud katsemarsruutide vahemaad. Ülemseadmena on skeemil mõeldud 

indikaatorseadet. 
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Joonisel 5.7. on osas A põhikaart kõrgusjoonte tähistustega ning osas B sama plaani 

aerofoto. Katses nimetatud tehnikaruum, kus paikneb andmeside lüüs ja alamseade asuvad 

joonisel punktis a kujutatud hoone kontuuril. Ülemseadmega liiguti tehnikaruumist punkti 

b1 ning punktist b2 kuni punkti b3. 

 

 

  

Joonis 5.6. Katset selgitav skeem 

 

Joonis 5.7. Katse vahemaid kirjeldavad plaanid [44] 
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5.3.2. Katses kasutatud programmi plokkskeem 

 

Katses kasutatud indikaatorseadme programmi plokkskeem on lisas E. Programmiloogika 

kirjeldus on järgmine: katses on kaks raadiojaama mooduliga seadet. Alustuseks tuleb 

määrata kumb raadiojaam on peremees pool ja kumb alam. Selleks sisestatakse jadaporti 

sümbol T kui saatja (ingl transmitter), mis määrab seadmete töörežiimi – üks seade on 

saatja ja teine vastuvõtja. Vaikimisi on mõlemad seadmed vastuvõtjad, millest tulenevalt ei 

ole vaja vastuvõtja režiimi eraldi määrata. Mõlemad raadiojaamad saadavad ning võtavad 

vastu infopakette, kuid programmi järgi saadetakse peremees poolelt välja paketid ning 

vastuvõtja pool peab need paketid kätte saama ning ettenähtud ajaperioodi jooksul tagasi 

saatma. Pakettide liikluse järgi saab teha järeldusi, kas valitud seadmete vaheline vahemaa 

on sobiv ning ega mõni objekt lainete levimist ei tõkesta.  

Katse programmis määratakse seadmetele rollid, roll 1 on paketi väljasaatja ning roll 0 on 

vastuvõtja, millega võimaldatakse paketi edasi-tagasi teekond (ingl loopback). Katse 

alguses registreeritakse arvuti hetke aja väärtus ning saadetakse sisseloetud stardiaeg 

alamale. Alamalt oodatakse vastust ning registreeritakse ootamise algusaeg. Järgmisena 

selgitatakse välja, kas alamalt on saabunud vastus 200 ms ajaperioodi jooksul, vastust 

saamata toimub eelnev tegevustsükkel uuesti. Vastuse saabudes loetakse alamalt saabunud 

aja väärtus ning see kirjutatakse jadaporti. Joonisel 5.10. on A osas kujutatud 

peremeesseadme poolt väljasaadetud paketid ning paketi liikluse tsükliks kulunud aeg. 

Järgmiseks registreeritakse lõpp-aja väärtus ning see kirjutatakse ka jadaporti kasutajale 

kuvamiseks. Viimaseks arvutatakse stardiaja ning lõpp-aja vahe, mis võrdub paketiliikluse 

teekonna pikkusega mikrosekundites (ingl round-trip delay) joonisel 5.10. osa A. Joonisel 

5.10. on alamseadme poolel jadaporti kirjutatud ja ülemseadmele tagasi saadetud 

vastuspakettide nimekiri.  

Katsega selgitatakse välja kas kodujuhtimissüsteemi ühendatud alamseadmed saavad 

valitud asukohtades kvaliteetse ühenduslingi süsteemi andmeside lüüsiga. Praktikas tuleb 

valida alamseadme asukoht ruumis selline, et seadmel oleks lüüsiga kvaliteetne 

ühenduslink, ebakvaliteetse ühenduslingi korral ei toimu stabiilset andmevahetust ning 

kasutaja ei saa Domoticz keskkonnas usaldusväärset infot seadmete staatuse kohta.  
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5.3.3. Levikvaliteedi indikatsioon 

 

Katses alustati indikaatorseadmega liikumist punktist a, kuni punkti b1, liikumine oli 

sirgjooneline. Järgmisena liiguti punktist b2 kuni punkti b3. Katse andmehõiveks käivitati 

ülemseade pakette väljastama ning alamseade pakette vastu võtma ja ülemseadmele tagasi 

saatma. Andmeliiklust jälgiti ning salvestati jadapordi monitoorimise programmidega, 

joonis 5.9.  

Raadimooduli levi indikaatorseade kui ülemseade, mis pandi tööle saatja režiimis ühendati 

sülearvutiga (kujutatud käeshoituna joonisel 5.8.) Joonise paremal osas on sülearvuti, 

millega  jälgiti pakettide liiklust jadapordi monitoorimise programmis (joonis 5.9. osa A). 

Pildi tegemise hetkel oli ülemseade alamseadmest vähem kui 100 m eemal, otsevaates 

alamseadme suunas oli raadiolainete takistuseks puitkonstruktsiooniga hoone sein ning 

indikaatorseadme esipaneelil olid süttinud kõik kolm valgusindikaatorit. Järelikult oli 

pakettide kadu vähem kui 10 % ning asukoht sobinuks kodujuhtimissüsteemi seadme 

paigutuseks. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Indikaatorseadme esipaneeli 3 signaallampi indikeerivad, kas signaalikvaliteedi väärtus on 

piisav raadioseadmete paigalduseks või mitte. Enne tööraadiuse katsetuse läbiviimist testiti 

millise sidekvaliteedi juures Domoticz lüüs ja alamseadmed stabiilselt töötavad. 

Indikaatorseadme ehitus on kirjeldatud peatükis 4.5. Domoticz lüüsi ja alamseadmete töö 

testimisel määrati, et seadmetevaheline efektiivne suhtlus on tagatud juhul, kui kahe 

seadme vahel on edukalt vahetatud vähemalt 90 % andmeside pakettidest. 

Joonis 5.8. Raadiojaamamooduli levi katse indikaatorseadmega 
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Suurema kui 20 % paketikao puhul on MySensors ja Domoticz süsteemi ülesehituse järgi 

seadmetevaheline side katkendlik ja ebausaldusväärne. Joonisel 5.9. on kuvatõmmis 

Arduino ja Termite jadapordi liikluse jälgimise programmidest. Osas A on ülemseadme 

väljastatud paketid ja osas B alamseadme poolt vastuseks saadetud andmeside pakettide 

näide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimese marsruudi läbimisel, mida kajastab joonis 5.10. (tehnikaruumist saunahooneni), 

oli levikvaliteet 100 % lähedal kuni vaatevälja jäi piirama kõrgem pinnareljeef. Künkast 

kõnniti indikaatorseadmega mööda umbes 70 m juures, tekkis mõnesekundiline signaali 

katkestus, siis tõsteti indikaatorseade käes kõrgemale ning raadiolevi taastus. Edasi 

kõndides ei olnud kasu seadme antenni kõrgemale tõstmisest, kuna küngas varjas 

vaatevälja täielikult. Jõudes lähemale saunahoonele, taastus raadiosidepakettide vahetus 

alamseadmega.     
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Joonis 5.9. Kuvatõmmis sidepakettidest jadaportide monitoorimise programmides 

 

Joonis 5.10. Katse esimese marsruudi levi kvaliteet ja teekond 
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Tulenevalt stabiilsest ühenduslingist asukohas b1 võib väita, et nimetatud kohta saab 

paigaldada kodujuhtimissüsteemi seadme kasutades antennivõimendiga raadiomoodulit ja 

paigutades antenni hoones niimoodi, et küngas ei piiraks vaatevälja. Tarkvaraliselt kirjutati 

jadaporti ülemseadme poolt saadetud sidepakettide arv ja mittekohalejõudnud pakettide 

arv, millest lähtuvalt arvutati ka levikvaliteedi protsentuaalne väärtus. Ülemseadme poolt 

alamseadmele saadetud paketikogused on otseses sõltuvuses nendevahelisest 

vahekaugusest. Mida rohkem kaks seadet (raadiojaama) teineteisest eemalduvad, seda 

väiksem on vahetatud sidepakettide arv.  

Sama seos kehtib ka seadmete vahele jäävate raadiolainete levikut piiravate objektide ja 

pinnareljeefidega. Teekonnal punktist a, kuni punkti b1 saadetud ja mittekohalejõudnud 

pakettide hulk on kirjeldatud joonisel  5.11. oleval diagrammil. Kuni 40. meetrise distantsi 

puhul on paketi liiklus suurusjärgus 500 paketti nelja sekundi jooksul ning distantsi 

suurenedes hakkab paketihulk proportsionaalselt vähenema. Eriti ilmestub pakettide 

vähenemise hulk seadmetevahelisel distantsil 200 m ja enam, siis on vahetatud pakettide 

hulk suurusjärgus 300 paketti neli sekundit perioodi kohta.   

 

 

 

 

Teise marsruudi läbimise jooksul (joonis 5.7. b2 kuni b3) tekkisid sides kohati täielikud 

paketikaod, mis tõenöoliselt tulenesid otsevaates tehnikaruumile ettejäävate puude tõttu.   
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Joonis 5.11. Katse esimese marsruudi saadetud ja mittekohalejõudnud paketid sõltuvalt 

seadmetevahelisest distantsist 
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Asukohapunktis b3 (ligi 13 m kõrgemal nõlval kui tehnikaruum) taastus sidepakettide 

vahetus. Asukohas b3, ehk 800 m kaugusel alamseadmest on olemas ka otsenähtavus 

vastuvõtja asukoha sihis. Asukohast b3 mööda sõiduteed alamseadmest kaugemale 

liikudes halvenes levi ning katkes täielikult, kuna mööda sõiduteed toimus järsk langus ja 

otsenähtavus kadus.  Joonise 5.12. graafikul on näha raadiojaamamoodulite tööraadiuse 

määramise katse teisel marsruudil läbitud teekond ning levikvaliteet. Distantsil 420 m kuni 

800 m toimus raadiolevi kvaliteedi aberratsioon. Levihälbed olid tõenäoliselt põhjustatud 

geograafilisetest pinnareljeefide muutustest. Joonise 5.7. asukohtapunktide b2 kuni b3 

vahel, umbes 700 meetri juures jäid raadiolaineid tõkestama tihedalt koos kasvavad puud, 

millest tulenevalt langes raadiolevi indikaatorseadme järgi kohati alla 50 %. Nimetatud 

levikvaliteedi juures ei oleks võimalik töös kirjeldatud raadiojaamamooduli ning antenniga 

stabiilset raadiolinki tekitada. Joonise 5.7. kaardil punkti b2 ja b3 vahelises kehvema 

levikvaliteediga asukohtades tuleks kasutada parema võimendusega raadiojaama antenne 

kui seda on originaalantennid. Teine variant levi parandamiseks on katsetada antennikaabli 

abil raadiojaamamooduli antenni kõrgemale tõstmist otsenähtavuse saavutamiseks 

alamseadme raadioantenniga.   

 

 

Kodujuhtimissüsteemi alamseadet on võimalik paigutada joonise 5.7. lõppasukohta b3, 

kuna seal on joonise 5.12. järgi levikvaliteedi väärtus 100 %. Raadiojaamamoodulite 

tööraadiust on võimalik suurendada kasutades vahejaama ehk järgurit (repiiter). 

MySensors tarkvara platvormil töötavatesse seadmetesse saab programmeerida repiiteri 

rakendamise funktsiooni.  
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Joonis 5.12. Katse teise marsruudi levi kvaliteet ja teekond 
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6. TULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

6.1.  Kodujuhtimissüsteemi haldus ja turvalisus  

 

Selleks, et võtta praktikas kasutusele lõputöös kirjeldatud kodujuhtimissüsteem on vaja 

läbida järgmised etapid:  [45] 

a) Hoonesse, kus soovitakse automaatjuhtimisega tegeleda, tuleb paigaldada töös 

kirjeldatud keskarvuti ja lüüs. Keskarvutisse on vajalik installeerida Domoticz 

kodujuhtimissüsteemi tarkvara ning konfigureerida tarkvara töötama 

andmesidelüüsiga; 

b) Paigaldada alamseadmed (näiteks Nutipesa või andurseade) soovitud ruumidesse. 

Kahtlusel, et alamseadme ja lüüsi vaheline distants on sideühenduseks liiga suur, 

tuleb kasutada indikaatorseadet.  Alamseadme paigutamise asukohas tuleb 

kontrollida raadiolevi kvaliteeti (peatükk 5.3.). Vajadusel tuleb muuta seadmete 

asukohta; 

c) Veebibrauseris tuleb avada Domoticz süsteemi kasutajaliides ning otsida riistvara 

menüüst uusi alamseadmeid. Leitud seadmed tuleb tarkvaras kinnitada ning 

seadistada süsteemis töötama;  

d) Peale edukat alamseadmete kasutajaliideses kinnitamist, on vajalik seadistada 

süsteemi turvaelemendid, mille järgselt on süsteem kasutusvalmis.   

 

Domoticzi arendajate poolt on tarkvara käsiraamatus kirjeldatud veebilehe paroolidega 

kaitsmist. Vaikimisi peale tarkvara installeerimist ei ole veebileht parooliga kaitstud. 

Kasutajanime ja parooli määramiseks tuleb valida menüüst Veebilehekaitse (ingl Website 

protection) rubriik, mis võimaldab lisada kasutajanime ja salasõna. Peale kautajanime ja 

parooli määramist hakatakse neid küsima iga kord kui veebileht avaneb. Süsteem 

võimaldab eraldi määrata koduvõrgu IP aadressi, juhuks kui koduvõrgus ei soovita 

pidevalt sisselogimist teostada. [45] 
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Lisaks kasutajanime ning pääsuparooli sisestamisele on võimalik lisada Domoticz 

menüüvalikus veebilehele turvapaneel (ingl Security panel), mis küsib kasutajalt lisa 

neljanumbrilist koodi. Funktsiooni võiks nimetada kahekordseks autentimiseks. [45] 

 

Raspberry mikroarvutisse SSH juurdepääsu seadistamise järgselt saab kasutaja teha 

Domoticz süsteemis muudatusi keskarvutisse sisenemise tagajärel, kasutades selleks SSH 

protokolli (ingl Secure Shell), mis on turvaline failiedastuse protokoll. [46] 

 

Käesoleva töö kodujuhtimissüsteemi rakenduses on Domoticz veebiserveri IP aadress ning 

kodujuhtimissüsteemi interneti port seadistatud välismaailmale nähtavaks. Sisestades 

veebilehe aadressiribale Domoticz serveri IP aadressi on võimalik paroolide sisestamise 

tagajärjel saada süsteemile ligipääs. Kodujuhtimissüsteemi sisevõrgu andmeedastus 

MySensors platvormil on krüpteerimata kujul. Raadiomoodulite vahendusel ühe seadme 

jadapordist teise seadme jadaporti saadetud info (baidid) on vastavalt programmikoodile 

unikaalsed, kuid edasiarenduse mõttes tuleks need krüpteerida.  

 

Ülesseatud süsteemi haldamine toimub Domoticz tarkvara kasutjaliidesest. 

Kodujuhtimissüsteemi kasutajatel on võimalik siseneda graafilisse kasutajaliidesesse 

paroolide abil. Domoticz graafiline kasutajaliides on võimalik avada ükskõik millises  

seadmes, kus töötavad veebibrauserid nagu: Firefox, Chrome, Safari või Internet Explorer 

10. Domoticz tarkvaral on kasutajatugi erinevatele turvakaameratele. Lõputöö projektis on 

kasutatud Foscam-i toodetud IP kaameraid, mis on seadistatud töötama Domoticz 

tarkvaras.  Domoticz süsteem toetab erinevat automaatikaalast valmis riistvara ning 

platvorme nagu näiteks: Z-Wave seadmed, Philips Hue, Youless Energy Meter, EnOcean, 

Meteostick ja GPIO. Süsteemi seadmete staatuseid, olekumuutuseid ning andmehõive logi 

saab jälgida graafilise kasutajaliidese abil. Osade prototüüpseadmete puhul on kasutajal 

vajalik saada teavitusi. Seadmeteks võivad olla näiteks liikumisandurid, valvekaamerad, 

relee või ruumi temperatuuri monitoorimise seadmed. Teavituste saamiseks on olemas 

menüüvalik Teavitused (ingl Notifications), mis annab kasutajale operatiivset infot 

seadmetega toimuva kohta. Teavitused on võimalik seadistada kasutajale süsteemis 

uuenenud infot saatma kas emaili või mobiilirakenduse abil. [45] 
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6.2.  Prototüüpseadmete maksumus  

 

Nutipesa koostamisel kasutatud elektroonikakomponentide nimekiri on tabelis 6.1. Enamik 

seadme koostamiseks vajalikke komponente telliti Ebay müügiportaalist. Tabeli lõpuosas 

on summeeritud komponentide maksumus, mis kirjeldab seadme hinda komponentide 

arvestuses. Koostamisele kulunud inimressurssi ei ole prototüüpseadmete hinna juures 

arvestatud. Järjepidev Nutipesa riistvaralise ehituse protsess võis autori hinnangul kesta 

umbes 6–7 tundi.  

 

 

 

Nutipesa koostamise maksumuseks kujunes 13,4 €. 

 

  

Nr 

ja viide 

Nimetus Skeemitähis Päritolu Tk Hind 

kokku, 

€ 

1. [32] Korpus (liigpingepiiriku adapter) LMP1; LMP2; F1; 

R2; F2  

K-Rauta 1 5,00 

2. [47] Arduino Nano IC2;  IC4; IC5; C1; 

C2; C3; C4;   C5; 

C6; C7; C9; C10; 

C11; R2; R3; R4; 

R6; R7; R10; D1; 

D3; D4; J1; R8; R9; 

D5; D6; J1; J2  

Ebay 1 2,30 

3. [48] Pingeregulaator  LM7805 5 V IC1 Ebay 1 0,15 

4. [49] Pingeregulaator AMS1117  3,2 

V 

IC6 Ebay 1 0,025 

5. [50] Toiteplokk 230 V in 12 V out IC3 Ebay 1 2,50 

6. [51] Bipolaartransistor BC547 T1 Ebay 1 0,02 

7. [52] 12 V, 16 A relee K1 Ebay 1 1,50 

8. [53] Surunupp - lüliti  SW1; SW2 Ebay 2 0,20 

9. [54] Raadiojaamamoodul 

(antennivõimendita) 

IC8 Ebay 1 0,80 

10. [55] Temperatuuriandur DS18B20 IC7 Ebay 1 0,40 

11. [56] Potentsiomeeter 10K R1 Ebay 1 0,10 

12. [57] Takisti 10K R11; R12 Ebay 2 0,10 

12. [58] Elektrolüütkondensaator 100 uF C8 Ebay 1 0,10 

21. [59] Diood D2 Ebay 1 0,01 

     ∑=13,2 

Tabel 6.1. Nutipesa komponendid  

 

Tabel 6.1. Nutipesa komponendid  
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Tabelis 6.2. on andurseadme koostamiseks kulunud komponentide nimekiri. Patareitoitel 

andurseadme komponentide maksumuseks kujunes 4,5 €. 

Elektrienergia arvesti impulsside lugeja komponentide nimistu on toodud tabelis 6.3.  

 

 

 

Elektrienergia arvesti impulsside lugemise seadme hind komponentide maksumuse 

arvestuses on 10,3 €.  

Tabelis 6.4. on toodud temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse 

seadme komponendid. 

 

Nr. ja 

viide 

Nimetus Skeemitähis Päritolu Tk Hind 

kokku, € 

1. [60] Atmega 328 IC1  Ebay 1 1,00 

2. [61] Kvartsostsillaator 8 MHz Q1  Ebay 1 0,07 

3. [62] Trükkplaadipesa J1, J2, J3 Ebay 1 0,25 

4. [54] Raadiojaamamoodul 

(võimendita) 

IC2 Ebay 1 0,80 

5. [63] Patareihoidik CR2032 IC3 Ebay 1 0,70 

6. [64] 3 V patarei CR2032 T1 Ebay 1 0,16 

7. [57] Passiivkomponendid* R1; R2; R3; R4; 

C1; C2; C3; C4; 

C5; C6 

Ebay 10 1,00 

8. [65] Ühepoolne trükkplaat  Oomipood  0,50 

      

     ∑=4,5 

* Passiivkomponentide hinnaks on võetud keskmiselt 0,1.- € 

Nr.ja 

viide 

Nimetus Skeemitähis Päritolu Tk Hind 

kokku, € 

1. [47] Arduino Nano IC1  Ebay 1 2,30 

2. [66] Valgusanduri moodul LM393 IC2 Ebay 1 0,75 

3. [49] Pingeregulaator  AMS 1117 3,3 

V 

IC4 Ebay 1 0,25 

4. [68] Raadiojaamamoodul 

NRF24L01+ (võimendiga) 

IC6 Ebay 1 3,20 

5. [69] Toiteadapter 230 V in 5 V out - Ebay 1 2,15 

6. [70] Projektikarp (läbipaistva 

kaanega) 

- Ebay 1 1,60 

     ∑=10,30 

Tabel 6.2. Andurseadme komponendid  

 

Tabel 6.3. Elektrienergia arvesti impulsside lugeja komponendid  
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Tabelis 6.4. kirjeldatud temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse 

seadme maksumuseks on 14,80 €. Võrreldes tabelis 2.1. toodud Telia ja Indome 

kodujuhtimisseadmetega maksavad lõputöös kirjeldatud prototüüpseadmed kordades 

vähem. Näiteks maksab autori koostatud andurseade 4,5 €, seevastu Indome taoliste 

tunnustega toode 49 €.  

6.3.  Edasiarenduse võimalused  

 

Projektis kirjeldati MySensors platvormil töötavaid juhtmevabu proptotüüpseadmeid, mis 

on kasutaja jaoks hallatavad vabavaralises Domoticz keskkonnas. MySensors platvormil 

põhinevate juhtmevabade kodujuhtimisseadmete iseehituse võimalused on laialdased. 

Seadmete nimekiri, millele Domoticz keskkonnas on tugi, täieneb pidevalt. Arvestades 

Domoticz ja MySensors tarkvara iseärasusi, pakub autor välja järgmised edasiarenduse 

võimalused: 

a) Lisaks lõputöös kirjeldatud seadmetele konstrueerida veel teisi koduautomaatika 

seadmeid nagu näiteks: LED hämardi, servojuhtimisega kardina ajam ja CO andur; 

b) Võtta kasutusele Domoticz tarkvara tööriist – Sündmused (ingl Events), mis 

võimaldab valmisehitatud alamseadmed koostöösse lülitada. Seadmete juhtimiseks 

üksteisest sõltuvalt tuleb koostada seadmete tööloogika plokkskeem. Joonisel 6.1. 

on kuvatõmmis Domoticz kasutajaliidesest, kus on võimalik 

visuaalprogrammeerimise meetodil koostada praktilisi programme.  

Nr. ja 

viide 

Nimetus Skeemitähis Päritolu Tk Hind 

kokku, € 

1. [47] Arduino Nano IC1  Ebay 1 2,30 

2. [67] Liikumisanduri moodul (PIR) IC2 Ebay 1 0,75 

3. [48] Pingeregulaator  LM 117 3,3 V IC4 Ebay 1 0,25 

4. [68] Raadiojaamamoodul (võimendiga) IC6 Ebay 1 3,20 

5. [71] Temperatuuri ja õhuniiskuse andur 

DHT22 

IC7  1 3,20 

5. [69] Toiteadapter 230 V in 5 V out IC8 Ebay 1 2,15 

6. [72] Projektikarp (ABS plastik) - Oomipood 1 1,90 

7. [73] Lüliti (tumbler tüüpi) SW2; SW3 Ebay 2 1,00 

     ∑=14,8.- 

Tabel 6.4. Temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seadme 

komponendid 
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Joonise 6.1. kasutajaliidese kuvatõmmise  vasakul veerus  Seadmed  (ingl Devices) 

on nähtavad võimalikud üksused mida saab programmi kirjutamisel arvesse võtta. 

Erinevaid tegevusalgoritme saab luua lülitite, andurite ja täituritega mille 

funktsioon on võimalik sõltuma panna kellaajast, mõõtetulemustest (nt 

temperatuur) või millestki muust.  

 

Üks kirjeldav näide lõputöö katsetustes valmistatud praktilisest programmist oli 

selline: prototüüpseade mõõtis saunahoone eesruumi temperatuuri ja õhuniiskust 

ning edastastas raadiolingi abil mõõtetulemused teisele seadmele. Programmis 

kirjutati ette temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise tulemuse lävendid mille järgi 

teine seade lülitas sisse või välja ruumi väljatõmbe ventilaatorit. Kirjeldatud viisil 

realiseeriti elementaarne ruumi ventilatsioonisüsteemi automatiseerimine. Joonisel 

6.1. on näha rohelised valmis programmiplokid millest Domoticz kasutaja saab 

koostada igapäevaelu lihtsustavaid plokkskeeme. Plokkskeemid võivad sisaldada 

SMS või elektronposti teavitusi, elektriseadmete erinevaid lülitusi ja 

juhtimisloogikaid. Erinevaid programmiplokke saab töölauale lisada, kustutada 

ning ümber paigutada arvutihiire abil; 

 

 

 

Joonis 6.1. Kuvatõmmis Domoticz tarkvara visuaalprogrammeerimise liidese 

kujundusest [45] 
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c) Turvalisuse suurendamiseks arendada välja raadiomoodulite vahelises 

sideprotokollis andmete krüpteering;  

d) Seadmete trükkplaatide väljatöötamine ja koostamise tehnoloogia arendus. 

Koostatud prototüüpseadmete vastavusse viimine EU ja IEC standarditele. 

Vastavus standarditele võimaldaks ehitatud seadmeid toota ja turustada. 

 

Juhul kui vabavaralist MySensors programmiplatvormi ning Domoticz tarkvara ei kasutata 

ainult omatarbeks, siis on vajalik arvesse võtta õigusakte, mis sätestavad vabavaralise 

tarkvaraga kasutamist tuluteenimise eesmärgil. 
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KOKKUVÕTE  

 

Energiakasutuse magistriõppe lõputöö teemaks oli Tarkmaja juhtimissüsteemi seadmete 

arendus ja katsetamine. Projekti seletuskirjas käsitleti ekvivalentidena targa maja ja targa 

kodu juhtimissüsteeme ja seadmeid. Mõlema käsitluse puhul toimub ruumi või tervikliku 

hoone monitoorimine ja teatud tasemel juhtimine. Lõputöö on projekt, mille alguses 

defineeriti tarkmaja juhtimissüsteemi  omadused ja funktsionaalsus lähtuvalt autori 

isiklikust seadmete rakendusvõimalusest. Töös kirjeldatakse vabavaralisel tark- ja 

riistvaral baseeruvat prototüüpseadmete süsteemi ja seadmete ehitust ning katsetust. 

Lõputöös on antud lühiülevaade kahe ettevõtte (Indome ja Telia) kodujuhtimise 

seadmetest, millega saab autori ehitatud prototüüpseadmeid võrrelda. 

 

Projekti eesmärk oli targa maja seadmete isekavandamine, koostamine ja katsetamine. 

Arvestama pidi asjaolu, et prototüüpseadmete koostamise maksumus oleks oluliselt 

madalam võrreldes turul müüdavate (taoliste) seadmete hinnaga. Eesmärgiks seati 

valmistatud seadmete juhtimise ja monitoorimise programmide ülesehitamine ja praktikas 

tööle rakendamine. Projekti eesmärgist tulenevalt konstrueeriti kodujuhtimissüsteemi 

seadmed ning leiti seadmete halduseks sobiv vabavaraline tarkvara. 

 

Lõputöö koosneb osadest, kus a) antakse ülevaade töös käsitletavatest tehnoloogiatest, b) 

kavandatakse prototüüpseadmed ning juhtimistarkvara, c) koostatakse seadmed ning 

kirjeldatakse nende rakendust, d) katsetused ja mõõtmised ning e) tulemused ja analüüs. 

Lõputööd koostati paralleelselt prototüüpseadmete kavandamise ja valmistamise 

protsessiga. Projekti ülesandeks oli koostada seadmete süsteem, mis oleks funktsionaalsuse 

osas konkurentsivõimeline teiste turul pakutavate süsteemidega. Töös on kirjeldatud 

seadmete valmistamiseks vajalikke aspekte ja arvestusi. Koostatud seadmete süsteem 

koosneb veebiserveri põhimõttel töötavast seadmete haldustarkvarast (Domoticz), 

keskarvutist (Raspberry PI) ning alamseadmetest, mis suhtlevad juhtmevabalt keskarvuti 

lüüsiga (ingl gateway). Alamseadmed koosnevad toiteahelast, mikrokontrollerist, 

raadiojaamamoodulist (NRF24L01+) ning anduritest, releedest ja lülititest.  
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Raadiojaamamoodulite abil tekitatud raadiolingi vahendusel on võimalik keskarvutis 

veebiserverina töötaval Domoticz tarkvaral suhelda ruumi paigutatud lülitus või 

monitoorimisseadmetega (alamseadmed). Veebipõhine seadmete haldustarkvara 

võimaldab kasutajal seadmeid juhtida üle interneti ning seeläbi saada ülevaade seadmete 

olekustaatusest. Loodud prototüüpeadmed on universaalsed, kuna nende konfiguratsiooni 

saab osaliselt muuta tulenevalt nende programmikoodi redigeerimise lihtsusest.  

 

Kavandamise protsessis defineeris autor projekteeritavate seadmete funktsionaalsused ning 

andis prototüüpseadmetele nimetused: a) patareitoitel andurseade, mis on madala 

voolutarbe ning tööpingega seade, millega saab ühendada erinevaid andureid ning mis 

edastab anduri väljundparameetrid keskarvutile – seadme maksumuseks kujunes 4,5 € 

(Indome seade 61,15 €), b) Nutipesa, mis võimaldab sisse-välja lülitada elektrilisi tarbijaid 

ning mõõdab ruumi temperatuuri – seadme maksumuseks kujunes 13,2 € (Indome 69 € ja 

Telia 19,50 €), c) elektrienergia arvesti impulsside lugeja, seade jälgib elektrienergia 

arvesti energiakulu arvestust ning edastab andmed reaalajas keskarvutisse kasutajale 

kuvamiseks – seadme maksumuseks kujunes 10,3 € (Indome 117,60 € ja Telia 32,50 €), d) 

temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmise ning liikumistuvastuse seade, mis võimaldab mõõta 

keskkonna temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust ning on varustatud liikumistuvastuse 

anduriga – seadme maksumuseks kujunes 14,8 € (Indome 65,15 € ja Telia sarnaste 

tunnustega toode – Liikumisandur 17,50 €). Prototüüpseadmed on koostatud peamiselt 

Ebay müügiportaali vahendusel Hiinast tellitud elektroonikakomponentidest, mis hoidis 

seadmete koostamiseks vajalike elementide hinna madalana. Süsteemi seadmed on 

programmeeritud töötama MySensors vabavaralisel programmiplatvormil.  

Targa maja juhtimissüsteemi seadmete arenduse seisukohalt töötati kõigepealt välja 

seadmete elektriskeemid ja programmikoodide plokkskeemid ning kavandati ja valmistati 

prototüüpseadmete trükkplaadid. Vajalikud olid ka teatavate arvutuste teostamine, näiteks 

arvutati sulavkaitsmete nimiväärtused, baasitakisti väärtused, seadmete voolutarbed ning 

soojuseraldused. Järgmiseks koostati kavandatud seadmete riistvaraline osa, mille järel sai 

võimalikuks prototüüpseadmete programmeerimine, katsetamine ja valmisehitatud 

seadmete praktilise rakenduse kirjeldamine. 

 

Tulenevalt ühest lõputöö alguses esitatud nõudest - projekteerida madala voolutarbega 

patareitoitel andurseade, viidi projektis läbi seadme voolutarbe mõõtmise katse.  
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Katse metoodika nägi ette, et ostsilloskoobiga mõõdeti elektriskeemi ühendatud takistil 

tekkivat pingelangu andurseadme erinevates tööolukordades. Vastavalt oomi seadusele 

arvutati andurseadme voolutarve ruumi temperatuurimõõtmise konfiguratsioonis, kus 

seade saatis kaks korda minutis temperatuuriinfo andmeside lüüsile. Ooterežiimis on 

andurseadme toitevoolu tarve mõõdetult 8 μA, ilma antennivõimendita 

raadiojaamamooduliga saaterežiimis on ruutkeskmine voolutarve 4,72 mA ning 

antennivõimendiga raadiojaamamooduli ruutkeskmine voolutarve on 19,9 mA, 

vooluväärtused saadi toitepingel 3,0 V. Saaterežiimi kestvuseks mõõdeti 70 ms, see on 

periood, mille vältel toimub andurseadme hüppeline voolutarbe suurenemine. Teoreetilise 

patarei eluea arvutuses leiti, et andurseadme toitmisel kahe 2557 mAh mahtuvusega AA 

tüüpi 1,5 V patareiga on seadme eluiga temperatuurimõõtmise konfiguratsioonis üle 

seitsme aasta. Lõputöö alapeatükis 5.2. on toodud näited Duracell MN1500 patarei 

mahutavusest ning klemmipingest erinevatel koormustel. Andurseadme patarei eluea 

pikkuse hindamise juures tuleb arvestada fakti, et patarei klemmipinge tühjenemisel ajas 

langeb, millest tulenevalt suureneb ka andurseadme voolutarve. Sellest järelduvalt tühjeneb 

patarei reaalselt kiiremini ning täpset patarei eluiga on keeruline hinnata. 

 

Alapeatükis 5.3. on kirjeldatud raadiojaamamooduli levi katsetust. Katse eesmärgiks oli 

välja selgitada prototüüpseadmete vaheline võimalik vahekaugus. Kahe prototüüpseadme 

vahel on raadiolink (näiteks andurseade ja lüüs), mille sidekvaliteedist sõltub seadmete 

usaldusväärne toimimine targa maja süsteemis. Juhtimissüsteemi seadmetele korrektse 

asukoha saab määrata katse-eksituse meetodil või lõputöös kirjeldatud spetsiaalselt 

raadiojaamamoodulite levikvaliteeti indikeeriva seadmega. Levikvaliteedi hindamiseks 

ehitatud indikaatorseade on portatiivne seade, millega saab ruumis ringi liikuda ning mis 

annab kasutajale pidevalt infot raadiolevi kvaliteedist. Levikvaliteediks on autori enda 

defineeritud protsentuaalne väärtus, mis saadi raadioseadmete sidepakettide liikluse 

tarkvaralise töötluse tulemusena. Indikaatorseadme kuvatava levikvaliteedi 

protsentväärtuse järgi saab seadme kasutaja hinnata, milline oleks raadioseadmete parim 

paigutuse asukoht. Levikvaliteedi hindamise katses läbiti looduses 2 marsruuti ning selgus, 

et antennivõimendiga raadiojaamamoodulid, mida on prototüüpseadmetes kasutatud 

võimaldavad raadiolinki vähemalt 800 m pikkusel distantsil. Nimetatud distantsil toimivad 

edukalt MySensors programmiplatvormil töötavad alamseadmed Domoticz 

juhtimistarkvaraga. 
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Lõputöö kuuendas, tulemuste ja analüüsi peatükis kirjeldati kodujuhtimissüsteemi 

kasutusele võtmiseks vajalikke etappe alustades Domoticz automaatjuhtimise tarkvara 

installeerimisest keskarvutisse ja lõpetades turvaelementide seadistusega. Peatükis 6.1. on 

kirjeldatud juhtimissüsteemi haldust, mis ülesseatud süsteemi puhul toimub täielikult 

Domoticz tarkvara vahendusel. Domoticz tarkvaral on prototüüpseadmete 

monitoorimiseks ja juhtimiseks visuaalne kasutajaliides. Ligipääas kasutajaliidesele on 

kaitstud mitmete andmeturbe elementidega, kuid samas on tarkvarale ligipääasu IP aadress 

välismaailmale nähtav, mis võimaldab volitatud isikutel suvalisest maailma asukohast 

juhtimissüsteemile juurdepääasu.  

 

Edasiarenduse võimalustest on räägitud peatükis 6.3., kus on välja pakutud lisa seadmete 

arenduse võimalused. Autori rakendusvõimaluste seiskohalt võiks ehitada näiteks 

kaugjuhitava LED hämardi prototüüpseadme. Lisaks võimaldab Domoticz tarkvara 

rakendus (ingl Events) koostada seadmetevahelise suhtluse programmialgoritme. 

Rakendus võimaldab programmeerida omavahel suhtlema kõik süsteemi seadmed ning 

moodustada alamseadmete omavahelise sõltuvuse loogikaid. Näiteks lülitatakse sisse 

sauna puhkeruumi väljatõmbe ventilaator juhul kui teise süsteemi seadme sisendis on 

temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse andur ületanud vastava piirnormi lävendi. 

Analoogselt näitele defineeritud tegevusloogikad seovad hoone seadmed ühtseks tervikuks 

nõnda, et majale saab anda nimetuse – tark maja. 

 

Lõputöös kirjeldatud seadmete süsteem on kasutusele võetav kohas, kus on vajadus 

elektriseadmete juhtimiseks ja monitoorimiseks ning anduritega andmehõiveks. Projekti 

eesmärgiks olnud targa maja juhtimissüsteemi prototüüpseadmete valmisehitamine, 

katsetamine ning töölerakendamine õnnestus täies mahus. Prototüüpseadmete 

kavandamise esimeses etapis seadmetele esitatud nõuded täideti.  
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DEVELOPMENT AND TESTING OF SMARTHOUSE 

CONTROLLING SYSTEM DEVICES 

 

Summary 

 

The topic of this  master’s thesis was Smart house automation system devices’ 

development and testing. Smart house and smart home automation systems and devices 

were defined as equivalents. Both definitios include the monitoring and controlling of a 

room or building. The characteristics and functionality of the smart house automation 

system devices were defined in the early stage of the project according to the use. This 

project describes a prototype device system based on freeware and open hardware and the 

building and testing of the devices. A short summary of two existing companies’ (Indome 

and Telia) home automation devices is given, the author’s prototypedevices can be 

compared to these devices. 

The aim of this project was to design, build and test low-cost smart house devices. Another 

goal was to build and implement programs for monitoring and controlling the developed 

devices. According to the aim home automation system devices were constructed and 

suitable freeware was found. The thesis consists of  parts where: a) an overview of the 

discussed technologies is given, b) prototype devices and controlling software is designed, 

c) devices are constructed and their implementation is described, d) testing and 

measurings, e) results and analysis. 

The task of this project was to create a system of devices that would be able to compete 

with existing systems on the market in their funtionality. The necessary aspects and 

calculations for the building of the devices are given. The system consists of managing 

software Domoticz, central computer Raspberry PI and slave devices that communicate 

wirelessly with the gateway (one part of it is NRF24L01+). The slave devices consist of a 

power circuit, microcontroller,  radio module and sensors, relays and switches.  
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The online controlling software enables the user to control the devices over the Internet 

and therefore get an overview of the status of the devices. 

The functions and names of the devices were defined in the planning process: a) battery 

powered sensor device with low power consumption and working voltage, can be 

connected to various sensors and forwards the sensor’s data output to the central computer 

– cost 4,5  € (Indome device 61,15 €), b) smart plug, allows to switsh on and off electrical 

appliances and measures room temperature – cost 13,2 € (Indome 69 € and Telia 19,50 €), 

c) power meter, monitors the power meter’s power consumption data and forwards the 

data to the central computer for the user to see live – cost10,3 € (Indome 117,6 € and Telia 

32,50 €) d) device for measuring temperature, humidity and identifying movement, 

measures the temperature and humidity of the environment and has a motion sensor – cost 

14,8 € (Indome 65,15 € and Telia’s similar product – motion sensor 17,5 €). 

From the perspective of the smart house controlling system devices the electrical 

schematics and  algorithm construction blocks were designed first, following with the 

design and construction of the PCB for the prototype devices. Next the hardware for the 

desgined devices was created which enabled the programming, testing and describing the 

implementation of the built devices. 

A test for measuring the power consuption of the battery powered sensor device was 

conducted. According to the Ohm law the power consumption of the sensor device in the 

configuration for measuring room temperature was calculated. In chapter 5.3. the testing of 

the strength of the radio module is described. The aim of the test was to figure out the 

possible distance between the prototype devices. 

In the sixth, results and analysis chapter the necessary steps for using the home automation 

system were described starting out with installing Domoticz automation software to the 

central computer and finishing with the security set up. The described device system is 

usable in places where there is a need for controlling and monitoring electrical appliances 

and for data acquisition with sensors. The aim of this project, which was to build, test and 

implement prototype devices for the smart house system, was reached successfully. The 

requirements for the prototype devices (given in the first stage of planning) were met fully. 
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