
 

 

 

 
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Tehnikainstituut 

 

 

 

 

 

 

 

Andri Lember 

 

 

TERMOPAARIDE KEEVITUSSEADE 

 

THERMOCOUPLES WELDING DEVICE 
 

 

 

Magistritöö 

Energiakasutuse õppekava 

 

 

 

 

 

Juhendaja: dotsent Eugen Kokin, DrSc 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tartu 2016  



 

 

 

Eesti Maaülikool  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  
Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Andri Lember Õppekava: Energiakasutus 

Pealkiri: Termopaaride keevitusseade 

Lehekülgi: 56 Jooniseid: 32 Tabeleid: 5 Lisasid: 2 

Osakond:   

Uurimisvaldkond:  

 

Juhendaja:  

Kaitsmiskoht ja -aasta: 

Energeetika osakond 

4. Loodusteadused ja tehnika, 4.8. Elektrotehnika ja 

elektroonika 

dotsent Eugen Kokin 

Tartu 2016 
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keevitusseadme lahendus.  
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salvestatud energiahulk läbi keevitavate traatide. Seadme katsetulemustest võib järeldada, 
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The objective of the thesis was to design a device for welding thermocouple heads. To 

achieve the objective, existing devices were analyzed and a new solution for a welding 

device was created.  

 

The thesis is topical due to the fact that existing thermocouple welding devices are too 

expensive for common consumers and the devices are generally meant to be used for 

industrial purposes.  

 

After being designed, the device was built. The principle behind its operation is to use the 

charge from capacitors. The required amount of energy needed to weld together 

corresponding thermocouple heads is charged into the capacitors for the weld. For welding, 

the stored energy is directed through the wires that are being weld. Based on the test 

results, it can be concluded that it is possible to create working thermocouple temperature 

sensors from two separate metal wires using the designed device. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

ADC – analoog-digitaal muundur (analog to digital converter) 

I
2
C – kahejuhtmeline liides (inter-integrated circuit) 

IDE – arduino programmeerimise tarkvara (integrated development environment) 

SCL – taktsignaal (serial clock line) 

SDA – andmeedastussignaal (serial data line) 

C – mahtuvus F 

E – elektrienergia J 

Ic – transistori kollektori vool A 

RB – transistori baasitakisti Ω 

S1 – voolukõvera alune pindala 

U – pinge V 

UBE – transistori baasi-emitteri pingelang V 

W – kondensaatorites salvestnud energia J 

Vs – kondensaatori laadimisel toiteallika pinge V 

hfe – transistori võimendustegur 

i(t) – hetkevool A 

t – aeg s 

u(t) – hetkepinge V 

vc – kondensaatori laadimispinge V 

τ – ajakonstant 
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SISSEJUHATUS 

Käesolev magistritöö on koostatud teemal "Termopaaride keevitusseade". Töös 

kirjeldatakse termopaaride valmistamiseks projekteeritud seadeldist, millega saab tekitada 

termopaari juhtide vahele jäiga liitekoha. Töö aktuaalsuseks võib pidada asjaolu, et 

olemasolevad keevitusseadmed on tavalise tarbija jaoks kõrge hinnaga ja üldjuhul on 

seadmed mõeldud kasutamiseks tööstuslikel eesmärkidel.  

Magistritöö eesmärgiks on välja pakkuda lahendus termopaaride keevitamiseks. Lõputöö 

eesmärgi saavutamiseks tutvustatakse ja analüüsitakse olemasolevaid seadmeid. Seejärel 

koostatakse enda keevitusseadme lahendus ja viimaseks viiakse läbi katsetused koos 

tulemuste analüüsidega.  

Magistritöö on jaotatud kuueks peajaotiseks. Esimeses osas antakse ülevaade 

termoelektrilistest muunduritest. Tuuakse välja erinevad termopaari tüübid ning 

kirjeldatakse termopaari kui temperatuuriandurit üldiselt. 

Töö teises peatükis uuritakse ja analüüsitakse juba müügil olevaid termopaaride 

keevitusseadmeid. Lisaks kirjeldatakse kahte patenti, mis on koostatava seadme teemal 

välja antud. 

Kolmandas peatükis kirjeldatakse erinevaid termopaaride valmistamise võimalusi. Välja 

on toodud mõned valmistamise viisid. 

Neljandas peatükis projekteeritakse keevitusseadme skeem, valitakse vastavad skeemi 

elemendid ja kirjeldatakse seadme tööd. 

Viiendas osas kirjeldatakse keevitusseadme juhtimissüsteemi. Peatükk algab 

juhtimisalgoritmi kirjeldamise ja koostamisega. Edasi koostatakse algoritmi põhjal 

kontrollerile programm.  

Töö viimases peatükis tuuakse välja keevitusseadme keevituskatsetuste tulemused. Katsete 

analüüsimisel ja kirjeldamisel kasutatakse lisaks seletustele jooniseid, graafikuid ja 

tabeleid.  
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1. TERMOELEKTRILISED MUUNDURID 

 

1.1. Termopaaridest üldiselt 

 

Termoelektrilised temperatuuriandurid on lihtsad ja laialdaselt levinud vahendid 

temperatuuri mõõtmiseks ja reguleerimiseks. Neid andureid võib veel nimetada 

termopaarideks (ingl thermocouple) või termoelementideks. Termopaari ei saa nimetada 

termomeetriks, sest tegu on anduriga, mille mõõtesuurus saadakse vastava 

mõõteseadmega. Termopaari tööpõhimõte tuleneb nähtusest nimega Seebecki efekt. Selle 

nähtuse avastas Thomas Johann Seebeck (1770–1831), kes oli eesti-saksa füüsik. [1, 2, 3] 

 

Seebecki nähtuse kohaselt tekib ahelas elektromotoorjõud juhul kui kahe erineva metalli 

ühenduspunktide temperatuurid erinevad üksteisest. Tekkinud elektromotoorjõudu 

nimetatakse termoelektromotoorjõuks (termo-emj). Termo-emj suurus sõltub juhtide 

materjalide valikust ja temperatuuride vahest kahe ühenduspunkti vahel. Kui ahel 

ühendada kokku ühest otsast ja teine ots jätta lahtiseks, siis on võimalik mõõta tekkivat 

termo-emj voltmeetri abil. [1, 3] 

 

Termoelement koosneb kahest erinevast metalljuhist, mis on ühest otsast kokku ühendatud, 

moodustades kinnise ahela. Ühenduskohta nimetatakse tööliitekohaks või kuumliitekohaks 

(ingl measurement junction). Juhtide kokkuliitmata otsad on ühendatud signaalimuunduri 

trükkplaadi radadega, mis üldjuhul on tehtud vasest. Ühendust vase ja termopaari juhtide 

liitekohas nimetatakse võrdluspunktiks või külmliitekohaks (ingl reference junction). 

Joonisel 1.1 on kujutatud termopaari ehitust. [2] 

 

 
Joonis 1.1. Termopaari skeem [2] 
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Termopaare kasutades peab arvestama kahe liitekohaga. Jooniselt 1.1 on näha, et nendeks 

on tööliitekoht ja võrdluspunkt. Tööliitekoht asetatakse keskkonda, mille temperatuuri 

tahetakse mõõta, võrdluspunkt peaks asetsema stabiilse temperatuuriga keskkonnas. 

Võrdluspunktis tekkiv pinge kahe termopaari juhi vahel sõltub tööliitekoha ja 

võrdluspunkti temperatuuride vahest. [2] 

 

Üks temperatuuri mõõtmise võimalustest on kasutada võrdluspunkti temperatuuriks jää-

vee sulamis keskkonda –0 °C. Kui mõõdetava keha temperatuur erineb võrdluskoha 

temperatuurist, tekib ahelas termo-emj. Tekkiva pinge alusel on võimalik välja arvutada 

vastavate valemitega mõõdetava keha või keskkonna temperatuur. [1] 

 

Termopaarid on ühed mitmekülgsemad temperatuuriandurid. Neid saab kasutada 

erinevates keskkondades – sügavkülmikutes, vedelikes, tahketes kehades, kehade pindadel, 

põletites, rõhuanumates. Andurid on võimalik kohandada vastavalt rakendustele. Vastavalt 

vajadusele saab andureid painutada, keevitada kehade külge, sisestada väikestesse 

avadesse. Lisaks võivad termopaaride pikkused olla paarist sentimeetrist kuni 60 meetrini. 

[4] 

 

 

1.2. Termopaaride materjalid 

 

Temperatuuri mõõtmiseks kasutatakse erinevatest materjalidest tehtud termopaare. 

Materjalidena kasutatakse nii puhtaid metalle kui ka metallisulameid, mis on spetsiaalselt 

välja töötatud termoelementide jaoks. Tabelis 1.1 on toodud enamlevinumad termopaari 

tüübid, materjalide koostis ja mõõdetav temperatuuri vahemik. Osad materjalid on kirjas 

ainult elementide koostisena ja osadele sulamitele on antud nimetused. Kromell on näiteks 

nikli ja kroomi sulam. [3] 

 

Tabel 1.1. Termopaaride põhiandmed [1] 

Tüübi 

tähis 
Materjalid Materjalide paarid Mõõtepiirkond, C° 

1 2 3 4 

B Pt6%/Rh94% – Pt30%/Rh70% 
Plaatina/roodium – 

plaatina/roodium 
38...1800 

C W5%/Re95% – W26%/Re74% 
Volfram/reenium – 

volfram/reenium 
00...2300 
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Tabel 1.1 järg 
1 2 3 4 

E Ni90%/Cr10% – Cu57%/Ni43% Kromell – konstantaan 0...982 

J Fe – Cu57%/Ni43% Raud – konstantaan 0...760 

K 
Ni90%/Cr10% – 

Ni94%/Mn3%/Al2%/Si1% 
Kromell – alumell –184...1260-00 

N 
Ni84,1%/Cr14,5%/Si1,4% – 

Ni95,5%/Si4,4%/Mg0,1% 
Nikrosil – nisil –270...1300-00 

R Pt13%/Rh87% – Pt Plaatina/roodium – plaatina 00...1593 

S Pt10%/Rh90% – Pt Plaatina/roodium – plaatina 00...1538 

T Cu – Cu57%/Ni43% Vask – konstantaan –184...400-000 

 

Tabelist 1.1 võib leida, et termopaari valmistamiseks kasutatakse ka väärismetalle – 

plaatinat ja selle sulameid. Plaatina on keemiliselt väheaktiivne ja omab kõrget 

sulamistemperatuuri (1769 °C) [3].  

 

Töökindla ja vastupidava termopaari valmistamiseks peab juhtide materjalide valik tagama 

suure termoelektromotoorjõu. Valitud materjalid ei tohiks ümbritseva keskkonnaga 

reageerida ning kõrgetel temperatuuridel sulada ega oksüdeeruda. Materjalipaari 

elektromotoorjõu temperatuuri sõltuvus peaks olema võimalikult lineaarne. [3] 

 

K-, N- ja T-tüüpi termopaare kasutatakse ka negatiivsete temperatuuriväärtuste 

mõõtmisteks. K ja N termopaaride juhtidena on kasutatud ainult metallisulameid. T-tüübi 

juures on üheks juhiks võetud vask ja teiseks metallide sulam konstantaan. E-tüüpi 

termopaar annab suurima termo-emj võrreldes teiste tabelis toodutega. Hetkel on E-tüüp 

piiratud kasutusalaga, kuid tulevikus võib kasutusala laieneda. Kõrgetel temperatuuridel 

kasutatakse termopaare R ja S, mis võiksid olla kaitsvas keraamilises kestas. Tabelis 1.1 ei 

ole toodud kõikide olemasolevate termopaaride nimekirja. Kõrgete temperatuuride 

mõõtmise jaoks (+2000 °C) on leitud, et otstarbekas oleks kasutada iriidiumit koos 

iriidium-roodium sulamiga. [3, 4] 
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2. OLEMASOLEV TEHNIKATASE 

 

2.1. Patendikaitse 

 

Patent ehk patendikaitse on üks õiguskaitse vorm, mis antakse leiutistele. Juhul kui 

õigusaktides pole defineeritud leiutist, mõeldakse leiutise all tehnilisi lahendusi, mis 

aitavad lahendada tehnilisi probleeme. Vastavalt Eesti patendiseaduse (PatS) neljandale 

peatükile tekib patendi saamisel patendiomanikul ainuõigus leiutise kasutamise, valdamise 

ja käsutamise üle. Ilma patendiomaniku loata ei tohi valmistada, kasutada, levitada ega 

müüa kaitstud tooteid. Patendikaitse andmise õiguslikuks aluseks on avalik kokkulepe 

ühiskonnas. See seisneb selles, et ühiskond annab leiutajale teaduse ja tehnika arengusse 

panustamise eest võimalused teatud aja jooksul leiutist oma äranägemise järgi kasutada ja 

selle pealt tulu teenida. Patendi kehtivusaeg on piiratud. Eesti Vabariigis ja paljudes teistes 

riikides on selleks kuni 20 aastat. [5] 

 

Käesoleva seadme projekteerimisel uuriti patentide andmebaasidest sarnaste leiutiste 

olemasolu. Lisaks kontrolliti enne töö koostamist, kas uuritava probleemi lahendus on 

uudne või andmebaasis esineb vastava seadme patente. Otsinguks kasutati ülemaailmset 

patentide andmebaasi Espacenet: http://worldwide.espacenet.com. Patendite andmebaasis 

leidus mitmeid patente antud valdkonnas.  

 

Otsides märksõna: termopaaride keevitusseade (thermocouples welding device), andis 

andmebaas tulemuseks 58 patenti, millest neli on otsitaval teemal. Patendid on välja antud 

Hiinas, Mehhikos, Ameerikas ja Inglismaal. Hiina ja Mehhiko patentide uurimist ja 

hindamist on keeruline teostada, sest nendel patentidel pole ingliskeelseid tõlkeid. 

Järgnevalt on kirjeldatud kahte patenti lähemalt – ühte USA ja teist Inglismaa oma. 
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2.2. Patendid 

 

2.2.1. Patent US3705288 

 

Patent on välja antud 5. detsemberil 1972 USA-s NASA poolt. Autoriteks on märgitud 

Walter P. Kabana ja Charles B. King. Patenteeritavaks seadmeks on: "Põkk-keevitus 

peenete volfram-reenium termopaaride jaoks" ("Butt welder for fine gauge 

tungsten/rhenium thermocouple wire"). Käesolev leiutis valmistati Ameerika Ühendriikide 

valitsuse töötajate poolt. Leiutist on lubatud taastoota ja kasutada ilma autoritasudeta ainult 

USA-s. [6] 

 

Leiutis käsitleb elektrilist põkk-keevitajat ning täpsemalt keevitusseadet, mida kasutatakse 

peenete juhtmete täppiskeevituseks. Seadmega võib valmistada väikese läbimõõduga 

volfram-reenium termopaare, mis on väga tundlikud temperatuuri suhtes. Antud 

keevitusseadme koostamisel lähtuti sellest, et traatide kokkukeevitamisel peaksid traadid 

olema ideaalselt sirged ja keevitamisel tekkiv keevis-tilk ei tohi olla suurema läbimõõduga 

kui traat ise. Kui kasutada tavalisi keevitusmeetodeid, tekib traatide läbimõõdust kaks 

korda suurem ühenduskoht. [6] 

 

Järgmisel joonisel on toodud põkk-keevitusseadme skeem. Seadme töö kirjeldamisel on 

kasutatud joonisel asuvaid viitenumbreid. 

 

Joonis 2.1. Põkk-keevituse põhimõtteskeem [6] 
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Keevitamiseks asetatakse kaks traati (25, 27) seadmel olevasse soonde (15) nii, et mõlema 

traadi ots jääks vahesse (13), mis on risti soonega. Soone põhjas on avaused (17), mis on 

ühendatud vooliku abil (21) vaakumpumbaga. Alarõhu tekitamisel surutakse keevitatavad 

traadid püsivalt soonde. Kaks vibukujulist vaskelektroodi (29) langetatakse seni, kuni tekib 

kontakt traatidega. Painduvad elektroodid suruvad keevitatavate traatide otsad omavahel 

kokku. Traatide joondus ja liitekoht kontrollitakse enne keevitamist mikroskoobiga üle. 

Seejärel lastakse vooluimpulss läbi elektroodide traatidesse ja liitekohas tekib kaarleek. 

Lisaks kasutatakse keevituse hetkel inertset gaasikeskkonda. Gaas juhitakse keevituskohale 

läbi pihusti (35). Seejärel tekib kahe traadi ühendus, mille suurus on võrdne või väiksem 

traatide läbimõõdust. [6] 

 

 

2.2.2. Patent GB1162137A 

 

Patent on välja antud 20. augustil 1969 Inglismaal Ühendkuningriikide aatomienergia 

institutsiooni poolt. Autoriteks on märgitud Arthur Downs ja Clive Maclean. 

Patenteeritavaks seadmeks on: "Termopaaride keevitamisega seonduvad täiustused" 

("Improvements in or relating to Welding Thermocouples"). Leiutis kujutab endast 

termopaaride keevitusseadet. Konkreetsemalt keevitatakse kõigepealt termopaari juhid 

kokku ja seejärel kaetakse keevituskoht vastupidava isoleeriva materjaliga ja asetatakse 

õõnsasse metallhülssi. Joonisel 2.2 on toodud seadme skeem. Seadme töö kirjeldamisel on 

kasutatud joonisel asuvaid viitenumbreid. [7] 

 

 
Joonis 2.2. Termopaaride keevitusseade [7] 
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Keevitus toimub kahes etapis. Esimesena keevitatakse termopaaride traadid kokku ja 

teisena toimub metallhülsi sulgemine. Keevitamise jaoks asetatakse termopaari traadid (6) 

klaasist konteinerisse (2), kus need keevitatakse kokku. Plasmageneraator (3) tekitab 

anumasse plasma, mis liigub metallist peegeldusvarda (4) suunas. Peegeldusvarda ots on 

nõgus (5). Termopaari traadid (6) ja metallhülss (7) on ühendatud positiivse pingega. 

Positiivne pinge tõmbab plasmast vabu elektrone ligi ja seeläbi toimub pindade 

soojenemine ja keevitus. Keevitus toimub argoonikeskkonnas rõhuga 5 mm 

elavhõbedasammast. Argoon (8) juhitakse anumasse läbi plasmageneraatori (3). Peale 

keevitust ventileeritakse gaas anumast läbi düüsi (9) välja. Enne argooni lisamist 

tekitatakse konteinerisse (2) vaakumpumba (11) abil alarõhk. [7] 

 

 

2.3. Seadmed 

 

2.3.1. Labfacility L60 Welder 

 

Eestis tegutsevatest elektroonikaseadmete müüjatest leidus termopaari keevitusseadet 

ainult Oomipoest (OÜ Dormikor). Poe kataloogis oli keevitusseade Labfacility L60.  

 

Labfacility on Inglismaal tegutsev ettevõte, mis on keskendunud temperatuuriandurite, 

termopaaride ja ühenduspistikute tootmisele ja müümisele. Lisaks toodab firma erinevaid 

termopaaridega seotud seadmeid, näiteks termopaari keevitusseadet. [8] 

 

L60 keevitaja hinnaks töö koostamise ajal oli tootja kodulehel märgitud 1387 €. Eestis 

asuva edasimüüja poes oli hinnaks 2553 €. 

 

Labfacility L60 on kompaktne, kergesti kasutatav termopaaride ja peenete traatide 

keevitusseadeldis. See on peamiselt kavandatud termopaarandureid tootvatele ettevõtetele. 

Seadeldisega on võimalik valmistada suuri koguseid termopaare. Seade on toodud joonisel 

2.1. [9] 
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Joonis 2.1. Labfacility L60 keevitusseade [9] 

 

Keevituse tööpõhimõte seisneb kondensaatorite laengu kasutamisel. Suurimaks 

keevitatavaks traadi läbimõõduks on märgitud 1,1 mm. Seadme suurim keevitusenergia on 

64 džauli. Tootja andmetel on keevituskiiruseks 5 – 10 keevitust minutis. Joonisel 2.1 on 

näha, et seadme esipaneelil asub grafiitelektrood, kuhu vastu asetsetakse valmistatava 

termopaari juhid. Termopaari hoitakse kinni tangidega, mis on elektriliselt ühendatud 

seadme toiteallika positiivse klemmiga (joonisel „+“ märgiga pesa). Lisavõimalusena saab 

keevituseks kasutada argoonkeskkonda. Argooniballoon ühendatakse seadmega ja enne 

keevitamist puhutakse inertgaasi keevituspunkti suunas, eemaldades sellega õhus sisalduva 

hapniku. [9] 

 

 

2.3.2. HotSpot I Welder  

 

HotSpot I keevitusseade on valmistatud DCC korporatsiooni poolt. Tootja pakub kokku 

kolme erinevat keevitusseadet. Tooteid eristab väljundvõimsuse suurus. Järgnevalt on 

kirjeldatud väikseima võimsusega seadeldist. Seadme hinnaks töö koostamise ajal on tootja 

märkinud 603 eurot. 

 

Keevituse väljundenergia on vahemikus 5 kuni 50 džauli. Dokumentatsiooni järgi võib 

keevitada traati  läbimõõduga kuni 0,51 mm. Seade võimaldab teostada 5 kuni 10 keevitust 

minutis. Toitevooluks on võrgutoide 230 V, ning seade omab ka akut. Akutoitel on 

võimalik sooritada umbes 200 keevitust. [10] 
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Keevituse võimsus on muudetav esipaneelil asuva pöördnupu abil. Sama nupuga toimub ka 

seadme sisse-välja lülitus. Pöördlüliti asendi muutmisega reguleeritakse kondensaatorite 

laadimispinget. Pinge väärtus varieerub 15 kuni 80 voldini. Peale soovitava pinge valimist 

tuleb vajutada laadimise nuppu, mille tagajärjel laetakse kondensaatorid. Seadme 

valmisolekust antakse märku helisignaaliga ja märguandetulega. Seadme tutvustav pilt on 

toodud joonisel 2.2 [10] 

 

 

Joonis 2.2. HotSpot termopaaride keevitusseade [10] 

 

Keevitusprotsess näeb välja sedasi, et keevitatav termopaar võetakse näpitstangide vahele 

ja seadme valmisoleku järel puudutatakse traadi otsaga negatiivse pingega elektroodi. 

Jooniselt 2.2 on näha näpitstangid, grafiidist elektrood ning keevitusseade. Tangid ja 

elektrood on ühendatud seadmega jämedate vasest juhtmetega.  
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3. TERMOPAARIDE VALMISTAMISE VÕIMALUSED 

 

3.1. Käsitsi 

 

Lihtsaim viis termopaaride valmistamiseks on kahe erinevast metallist juhi otsast kokku 

keeramine. Traatide ühendamine kokku keeramise teel ei vaja erilisi tööriistu, kuid see ei 

tekita ka väga vastupidavat ühendust. Valitud ühendamisviis sobib lihtsamate ja 

lühiajaliste temperatuuri mõõtmiste jaoks. Tegemist pole kindla ühendusega, sest 

vibratsioon ja metallide korrodeerumine võib vähendada ühenduskoha elektrilist juhtivust. 

[11] 

 

 

3.2. Jootmine 

 

Jäiga ühenduse tekitamiseks lihtsaim viis on jootmine. Jootmise käigus ühendatakse 

termopaari moodustavate traatide otsad pliijoodise abil kokku. Pliijoodisega ühendatud 

termopaari suurim töötemperatuur on kuni 150 °C. Kõrgemate temperatuuride korral (kuni 

700 °C) kasutatakse hõbedat sisaldavaid joodiseid. 

 

 

3.3. Sulatamine 

 

Üks viis elektroodide kokku sulatamiseks on kasutada gaasikeevitust. Traadid keerutatakse 

kokku ja kuumutatakse põletiga kuni tekib tilgakujuline ühenduskoht. Põleti leegi 

temperatuur peab olema kõrgem metallide sulamistemperatuurist. Otstarbekas oleks 

kasutada hapnikuga rikastatud leeki, näiteks gaasikeevituses kasutatavat atsetüleeni ja 

hapniku segu. [12] 
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3.4. Elektrivoolu toimel 

 

3.4.1. Elektrikaarkeevitus 

 

Kasutades kahte grafiitelektroodi ja alalisvoolu, keevitatakse kaks metalli omavahel kokku 

tekkinud kaarleegis. Keevitustüübi puuduseks on metallide suur karboniseerumine suurte 

sulamistemperatuuride juures. Karboniseerumise vähendamiseks tekitatakse keevituse 

juurde inertne keskkond, kasutades näiteks argoongaasi. [13] 

 

 

3.4.2. Kondensaatori tühjenemise teel 

 

Metallide kokku ühendamiseks on võimalik kasutada kontaktkeevitamist akumuleeritud 

energiaga. Peamine eelis võrreldes elektrikaarkeevitusega seisneb selles, et igale 

keevitatavale punktile kulutatava võimsuse saab doseerida nii, et keevisliide oleks läbi 

keevitatud ning ei esineks läbipõlemist. Seadeldis töötab nii, et kondensaatoritesse laetud 

elektrienergia juhitakse läbi keevitatava objekti. Keevitusvõimsus sõltub kondensaatorite 

mahtuvusest ja laadimispingest. [14] 

 

 

3.4.3. Ultrahelikeevitus 

 

Ultraheli keevitusviisi korral tekitatakse liide ultrahelivõnkumiste energia arvelt, mis on 

koondatud ühendatavate metallide kokkupuutekohta. Keevituseks vajalik kõrge sagedus 

saadakse kõrgsagedusgeneraatoritega ja magnetostriktsioonmuunduritega. Võnkumiste 

sagedus on üle 20 000 Hz. Ultrahelikeevitust kasutatakse õhukeste lehtmetallide, samuti 

kuumutamist mittetaluvate keemiliselt aktiivsete materjalide (titaan, tsirkoonium) 

keevitamisel. Kirjandusest ei leidunud, et ultrahelikeevitust oleks kasutatud termopaaride 

valmistamiseks, kuid keevitus sobis õhukeste metallide kokku liitmiseks. Võib oletada, et 

kirjeldatud keevitusviisiga õnnestuks valmistada ka termopaare. [12] 
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4. PROJEKTEERITAV SEADE 

 

4.1. Üldinfo 

 

Projekteeritava seadme tööpõhimõtteks valiti kondensaatorite tühjenemise teel töötav 

keevitus. Selle meetodiga on võimalik keevituse võimsust täpselt reguleerida, mis on 

oluline erinevate läbimõõtudega termopaaride keevitamiste jaoks. 

 

Enne seadme projekteerimist ja valmistamist tehti kindlaks kondensaatorite arv, mahtuvus 

ja pinge. Kondensaatoritesse laetava energia saab leida järgmise valemiga [15] 

 

  
 

 
       (4.1) 

kus   on salvestunud energia J; 

   – mahtuvus F; 

 U  – pinge V. 

 

Valemist võib järeldada, et energia hulk sõltub mahtuvusest ja pinge ruudust. Pinge 

tõstmisega saab suurendada väljundenergiat kordades rohkem kui mahtuvuse 

suurendamisega.  

 

Kondensaatorite valimisel uuriti, mis on autoril endal olemas ning mida on võimalik 

soetada. Valituks osutusid 1000 μF mahtuvusega ja lubatud pingega 100 V kondensaatorid. 

Salvestatav pinge on alalispinge ja sellest lähtuvalt on arvestatud, et laetav pinge jääb kaks 

korda väiksemaks kui lubatud suurim pinge kondensaatoril. Selline valik tagab selle, et ei 

tekiks lubatud pinge ületamist. Ühe kondensaatori salvestunud energiaks 50 voldi juures 

tuleb valemi 4.1 alusel 1,25 džauli. Keevitusseadmele jääb sellest energiakogusest 

väheseks. Seepärast ühendatakse seadmel 6 kondensaatorit paralleelselt, mis teeb 

summaarseks mahtuvuseks 6000 μF ja suurimaks väljundenergiaks 7,5 J. Joonisel 4.1 on 

kujutatud sõltuvus pinge ja salvestunud energia vahel. 
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Joonis 4.1. Kondensaatorpatarei pinge-energia tunnusjoon 

 

Jooniselt 4.1 on näha, et tegemist on ruutsõltuvusega ja tunnusjoon on osa paraboolist. 

Pinge tõstmisel suureneb energiakogus märgatavalt. 

 

 

4.2. Keevitusseadme elektriskeem 

 

Termopaari keevitusseadme elektriline skeem on jaotatud neljaks osaks. Esimese osa 

moodustab mikrokontroller ATmega328. Joonisel 4.2 on toodud kontrolleri sisend-väljund 

viigud ja mõned elektroonika komponendid. 

 

 
Joonis 4.2. Kontrolleri ATmega328 viikude skeem 
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Projektis on kasutatud mikrokontrollerplatvormi Arduino Nano. Arduino Nano kasutab 

Atmel AVR ATmega328 mikrokontrollerit. ATmega328-l on 32 kB mälu, 2 kB SRAM ja 

taktisagedus 16 MHz. Kontrolleril on 12 digitaalse signaali sisend-väljund viiku ja 8 

analoogsisendit. Seadme programmeerimine käib läbi USB liidese. [16] 

 

Nupu S1 vajutamise järel toimub kondensaatorite laadimine soovitud pingeni. Pinge 

väärtust saab muuta potentsiomeetri R23 abil. Potentsiomeeter toimib pingejagurina ning 

analoog-digitaal muundur (ADC – analog to digital converter) teisendab pinge väärtused 

0...5 V kontrolleri jaoks arusaadavateks kahendkoodideks. Katsetustest selgus, et kasutades 

ADC sisest etalonpinget, tulid pingemõõtmised ebatäpsed. Selle parandamiseks on 

kasutatud välist referents pinget.  

 

Kasutaja informeerimiseks seadme tööst ja seadete parameetritest, on keevitusseadmel 

kolm indikaatortuld LED1 – LED3 ning LCD ekraan. Ekraaniks valiti prototüüpimisel 

laialdaselt kasutatud 16×2 LCD moodul. Ekraani ja kontrolleri vaheliseks suhtluseks 

kasutatakse I
2
C siini.  

 

I
2
C (Inter-Integrated Circuit) on kahesuunaline kahejuhtmega jadasiin. Suhtluseks 

kasutatakse kahte juhti, lisaks on moodulil vaja toitejuhtmeid. Üks juhe edastab 

taktsignaali, mis tagab kõikide ühenduses olevate seadmete sama andmeedastuskiiruse 

(SCL – Serial Clock Line). Teist juhet kasutatakse andmete edastamiseks (SDA - Serial 

Data Line). Andmete saatmine ja vastuvõtmine toimub samal ajal. I
2
C seadistuses 

ühendatud seadmeid nimetatakse ülemaks ja alluvaks. Käesolevas projektis on ülemaks 

mikrokontroller ATmega328 ja alluvaks LCD moodul. Arduino nanol on määratud viik A4 

SDA-ks ja viik A5 SCL-ks. [17] 

 

Järgmisena on joonisel 4.3 kujutatud kondensaatorite laadimise skeemi. Antud skeemi abil 

tõstetakse toitepinget ning lülitatakse laadimist sisse-välja. Elektriliste skeemide 

joonestamiseks kasutati tarkvarapaketti CadSoft Eagle 7.5.0. 
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Joonis 4.3. Kondensaatorite laadimise skeem 

 

Joonisel 4.3 kujutatud skeemis tegeleb esimene pool toitepinge tõstmisega. Selleks 

kasutatakse tõstvat pingemuundurit (ingl boost converter). 

 

Pinget tõstva muunduri komponentideks on transistor VT2, induktiivpool L1, diood D1 ja 

kondensaator C2. Mikrokontrolleriga lülitatakse transistorit VT2 sagedusel 7812,50 Hz ja 

kasutades pulsilaiusmodulatsiooni lülituskestusega 13,7 %.  

 

Transistori sisselülitamise ajal maandatakse induktiivpooli väljund ja toitepinge all olevat 

pooli läbib vool. Selle tulemusena tõuseb vool poolis ning toimub energia salvestamine 

magnetvälja. Peale transistori välja lülitamist muutub pinge poolis ja väheneb tekkinud 

vool. Kiire voolu langus põhjustab induktiivpoolis magnetvälja kokku kukkumise ning 

pooli polaarsus muutub. Selle tulemusena liituvad toitepinge ja pooli poolt tekitatud 

impulss. Tekkinud pinge salvestub läbi dioodi kondensaatoris. [18, 19] 

 

Skeemis on kasutatud Schottky dioodi. Schottky dioode kasutatakse rakendustes, mis 

nõuavad kiiret lülitust ning madalat pingelangu dioodil [20]. Transistorid kasutatakse antud 

skeemis lüliti režiimides. Väljatransistor VT2 toimib lüliti režiimis juhul kui neelu 

potentsiaal on kõrgem lätte omast ning pais on laetud vajaliku pingeni [21]. Tegemist on 

pingega juhitava lülitiga. 

 

Peale pinge tõstmist piiratakse kondensaatorite laadimise voolu takistiga R6. Transistori 

VT4 lülitamise teel kontrollitakse kondensaatorite laetuse taset. Soovitava pinge 

saavutamisel katkestatakse toiteahelaga ühendus. Lülitamisteks kasutatakse npn- ja pnp-
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struktuuriga bipolaartransistore. Erinevalt väljatransistorist toimub bipolaarse transistori 

juhtimine vooluga. Transistori kasutamisel lülitina, peab välja arvutama baasi voolu, sest 

tekkiv kollektori-emitteri vool on võimendusteguri võrra suurem baasi voolust. [21, 22] 

 

Baasitakisti väärtuste leidmiseks on kasutatud järgmist valemit [23] 

 

   
           

  
  (4.2) 

kus    on baasitakisti väärtus Ω; 

   – toitepinge V; 

      – transistori baasi-emitteri pingelang V; 

      – võimendustegur; 

     – kollektori vool A. 

 

Töös kasutatavate npn-struktuuriga bipolaartransistorite (BC547B) baasi-emitteri 

pingelang on 0,7 volti ning võimendustegur on 100...250 korda. Suurimaks kollektori 

vooluks on märgitud 100 mA. [24] 

 

Joonisel 4.4 on toodud kondensaatorpatarei ühenduste skeem. Lisaks on juures pingejagur, 

mille abil vähendatakse mõõtmise jaoks pinget. 

 

 

Joonis 4.4. Kondensaatorite ühenduse ja pingejaguri elektriline skeem 

 

Pingejagurite abil on võimalik muuta pinge väärtust. Pingejaguri väljundväärtus on alati 

väiksem toitepingest. Pingejaguri moodustavad kaks jadamisi ühendatud takistit [21]. 

Käesolevas töös on kasutatud pingejagurit, et vähendada mõõdetavat pinget 11 korda. 

Mikrokontrolleri analoog-digitaal muunduri suurim mõõdetav pinge on 5 volti ja laetud 

kondensaatori pinge on 50 volti. 
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Viimane osa skeemist on mõeldud tühjendamise ja väljundi lülitamise jaoks (joonis 4.5). 

Laetud kondensaatoreid tühjendatakse kahel juhul. Vea tekkimisel laadimisahelas lülitab 

kontroller automaatselt sisse tühjendamise režiimi. Teine juhtum tühjendamiseks tekib 

juhul kui kasutaja langetab soovitavat pinget peale kondensaatorite laadimist. Tühjaks 

laadimine toimub läbi kahe 10 oomise takisti, mis on ühendatud paralleelselt (R11 ja R12). 

Kui keevitusseade on keevituseks valmis, lülitatakse relee KM1 sisse. Laadimise, 

tühjenemise ja väljasoleku ajal on keevituse positiivne juhe kondensaatoritest katkestatud. 

 

 

Joonis 4.5. Relee ja tühjendamise ühenduste skeem 

 

Skeemis kasutatud komponendid ja kogused on toodud järgmises tabelis. 

 

Tabel 4.1. Keevitusseadme elektriskeemis kasutatavad komponendid 

Komponent Kogus Tähistused 

Takisti 170 R1 - R13, R19 - R22 

Valgusdiood 3 LED1 - LED3 

NPN transistor 4 VT1, VT3, VT5, VT6 

PNP transistor 1 VT4 

N-mosfet 1 VT2 

Potentsiomeeter 1 R23 

Lüliti 1 S1 

Diood 2 D1 

Kondensaator 8 C1 - C8 

Induktiivpool 1 L1 

Relee 1 KM1 

 

Kokku kulub projekteeritud keevitusseadme valmistamiseks 40 komponenti ja lisaks 

Arduino kontroller ja LCD moodul. Kogu seadme hinda on raske arvestada, sest kõik 

komponendid ja moodulid olid töö koostajal juba varasemalt soetatud. 
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4.3. Keevitusseadme prototüüp 

 

Peale juhtimisskeemi projekteerimist koostati keevitusseadmest esialgne versioon. Pinget 

tõstev muundur ja mikrokontroller joodeti makettplaadi külge. Elektrilised ühendused 

teostati plaadi alt juhtmetega. Makettplaadi servas asuvad pistikud sisenditele ja 

väljunditele. Sinna on ühendatud nupp, potentsiomeeter, LCD moodul ja kondensaatorid. 

Joonisel 4.6 on toodud keevitusseadme prototüübi pilt. 

 

 

Joonis 4.6. Keevitusseadme prototüüp 

 

Kõik moodulid on kruvitud või liimitud vineertahvli külge. Parema väljanägemise jaoks on 

enamik ühendusjuhtmeid veetud makettplaadi alt. Mikrokontroller on makettplaadiga 

ühendatud pistik-piikriba abil. Programmeerimiseks või vigade otsimiseks on kontroller 

keevitusseadmest lihtsasti eemaldatav. 
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5. SEADME JUHTIMISSÜSTEEM 

 

5.1. Programmeerimisest  

 

Kõikides juhtseadmete kontrollerites ja protsessorites töötavad kahte erinevat tüüpi 

programmid. Üks on operatsioonisüsteem kontrolleris ja teine kasutajaprogramm. [25] 

 

Protsessori või kontrolleri operatsioonisüsteem ei tegele otseselt juhitava protsessiga, vaid 

organiseerib protsessori tööd. Operatsioonisüsteemiga pannakse paika protsessori käivitus, 

sisendid ja väljundid, kutsutakse esile kasutajaprogrammid ja teostatakse palju teisi 

protsesse, mida kontrolleri tööks vaja. [25] 

 

Kasutajaprogrammi peab kasutaja ise programmeerima ja protsessorisse laadima. See 

programm hõlmab vastavate sisendite olekutel põhinevaid väljundite reaktsioone. 

Kasutajaprogramm on mõeldud kindlate tegevuste juhtimiseks. Selles programmis on 

võimalik määrata vastutoimed vastavatele katkestustele, töödelda protsessist saadud 

andmeid ja määrata tingimused protsessori tegevusse lülitamiseks. [25] 

 

Kasutajaprogrammid võib jagada kaheks: lineaarsed ja jaotatud programmid. Sellest 

lähtudes jaotatakse programmeerimine samuti lineaarseks ja jaotatud programmeerimiseks. 

Lineaarse ja jaotatud programmeerimise põhimõtteskeemid on toodud joonisel 5.1. [25] 

 

 

 

Joonis 5.1. Lineaarse (vasakul) ja jaotatud (paremal) programmeerimise põhimõtteskeemid 

[25] 



27 

 

Lineaarset programmeerimist kasutatakse lihtsamates automaatikaseadmetes, millega 

juhitakse lihtsaid protsesse. Selles programmis asuvad kõik käsud üksteise järel reas ja 

programmikäskude täitmine toimub samas järjestuses. [25] 

 

Jaotatud programmeerimise korral jaotatakse juhtimisprotsessid operatsioonideks ja 

osaülesanneteks, mis on omavahel seotud etteantud tingimustega. Sellist programmeerimist 

kasutatakse keerulisemate ülesannete jaoks. [25] 

 

 

5.2. Juhtimisalgoritm 

 

Algoritmiks nimetatakse täpset ja üheti mõistetavat instruktsioonide hulka teatud ülesande 

lahendamiseks või tegevuste täitmiseks kindlate eesmärkide saavutamisel. Algoritmist 

selgub tegevuste liik ja järjekord, mida peab jälgima ülesannete lahendamiseks. [26] 

 

Algoritmi mõiste on pärit matemaatikast, kuid seda kasutatakse peale rakenduste loomise 

ja programmeerimisega ka muudes valdkondades: juhendites, retseptides ja stsenaariumites 

[26]. Näiteks kokk juhindub algoritmist, mida nimetatakse retseptiks. Retsept kujutab 

protsessi, mis teisendab rea sammude abil toiduained (sisendväärtus) mingisuguseks 

toiduks (väljund) [27].  

 

Programmeerimine seisneb suurel määral algoritmide koostamisest. Algoritme esitatakse 

graafiliselt vooludiagrammidena, mille levinumad skeemi elemendid on toodud joonisel 

5.2. 

 

 

Joonis 5.2. Algoritmide plokkskeemis kasutatavad elemendid [27] 
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Joonisel 5.2 kujutatud elemente kasutatakse protsesside, osaprotsesside, otsuste, ühenduste, 

sisendite ja väljundite kirjeldamiseks [25]. Kujutatud tingmärgid on enam kasutatud ning 

need on rahvusvaheliselt standardiseeritud. 

 

Algoritmid on mõeldud eeskätt inimestele ja on orienteeritud ülesande lahendamise sisule 

ja lahenduse kirjelduse ülevaatlikkusele. Algoritme koostatakse ja kasutatakse rakenduste 

loomisel ning nende dokumenteerimiseks. Rakenduste koostamisel kasutatakse 

järkjärgulist algoritmi detailiseerimist. Alguses võib algoritm olla väga üldine kuid 

arenduste käigus viiakse läbi täpsustusi. Lõppfaasis peaks algoritm täpselt arvestama 

kasutatavate andmete liike ning tegevusi, mida saab täita arvuti andmetega protsesside 

juhtimiseks. Tavaliselt esitatakse algoritm tasemele, mille põhjal oleks võimalik lihtsasti 

koostada programmi. [26] 

 

Algoritmi koostamisel peab jälgima järgmisi omadusi [27]: 

 iga samm peab olema ühetähenduslik ja täpne; 

 algoritm peab olema lõplik, vastasel juhul ei saa probleemile lahendust; 

 algoritm peab olema tõhus ja andma otsitavale probleemile täpse vastuse; 

 algoritm peab arvestama kõikide algandmete väärtustega ja andma lahenduse. 

 

Graafiliselt esitatud algoritmi plokkskeem aitab protsessidest aru saada ja annab 

programmi tööst hea ülevaate. Protsessi osadeks jaotamine lihtsustab täiustamist, edasist 

programmeerimist ja vigade parandamist. Valmis algoritmi järgimine ei nõua erialast 

teadmist ja seda on võimalik tõlkida üsna lihtsalt arvuti või kontrolleri poolt arusaadavale 

kujule. [25, 27] 

 

Keevitusseadme juhtalgoritmi koostamiseks kirjeldatakse kõigepealt ülevaatlikult seadme 

tööd. Peale laadimisnupu vajutamist peaks toimuma kondensaatorite laadimine vajaliku 

pingeni. Vastava pinge saavutamisel tuleb anda kasutajale märku, et seade on 

keevitamiseks valmis. Lisaks peab lõppema kondensaatorite laadimine ülepingete 

vältimiseks. Süsteemi korrektseks töötamiseks on vaja teostada ka kontrollimisi, et ei 

esineks ohtlikke rikkeid.  

 

Keevituse kontrolleri juhtimiseks on koostatud lineaarse programmeerimise põhimõttel 

juhtimisalgoritmi plokkskeem, mis on toodud joonisel 5.3. 
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Joonis 5.3. Keevitusseadme kontrolleri algoritmi plokkskeem 

 

Plokkskeemi koostamisel on kasutatud standardiseeritud tingmärke, mis olid toodud 

joonisel 5.2.  

 

Algoritm algab nupu oleku kontrollimisega. Nupu vajutamisel positiivse väärtuse saamisel 

liigutakse skeemis edasi pinge kontrollimise juurde. Järgnev otsustuselement kontrollib, 

kas kondensaatorites olev pinge on väiksem kui sättepinge. Juhul kui salvestunud pinge on 

suurem seade pingest, toimub kondensaatorite tühjendamine. Selleks lülitatakse 

tühjakslaadimise transistor (VT5) sisse ning väljundrelee välja (KM1). Tühjakslaadimise 

tsükkel töötab seni, kuni salvestunud pinge väärtus on väiksem seade pingest. Väiksema 

pinge saavutamisel liigutakse skeemis edasi protsessikasti. Antud protsess lülitab 

tühjakslaadimise transistori ja väljundrelee välja ning laadimise jaoks olevad komponendid 

lülitatakse sisse (transistorid VT1 ja VT4). Järgnevalt toimub kontroll, kas laadimise ajal 

pinge tõuseb. Vea korral protsess seiskub. Pinge kasvamise korral toimub järgmises 

otsustuselemendis pinge väärtuse kontroll. Mõõdetava- ja seadepinge võrdsustumise korral 
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peatatakse kondensaatorite laadimine ja jõutakse algoritmi lõppu, seade on keevituseks 

valmis. Tsükkel algab uuesti kui vajutatakse nuppu. 

 

Keevitusseadmele on lisatud kasutaja informeerimiseks kolm märguandetuld: valmisoleku, 

vea ja laadimise indikaatorid. Kondensaatorite laadimise hetkel süttib põlema laadimistuli 

ning laadimisprotsessil tekkinud rikke korral põleb veatuli. Valmisoleku lamp annab teada, 

et seadeldis on valmis keevitamiseks. 

 

Järgnevalt on koostatud juhtalgoritmi plokkskeemi põhjal kontrolleri jaoks arusaadavas 

keeles programmikood. 

 

 

5.3. Arduino IDE 

 

Integreeritud arenduskeskkond (IDE – Integrated development environment) on 

programmeerimise koodi kirjutamise tarkvara, mis on välja töötatud Arduino Software 

poolt. Tegemist on vabavaralise tarkvaraga, mis on alla laetav kodulehelt (arduino.cc). 

Programm sisaldab koodi kirjutamise keskkonda ja koodiredigeerijat. Arduino 

programmeerimiskeskkonna koostamisel on arvestatud sellega, et seda saaksid kasutada ka 

isikud, kes ei tegele igapäevaselt programmeerimisega. [28, 29] 

 

Kontrolleri tarbeks kirjutatav kood koostatakse arvutis IDE keskkonnas, seejärel 

kompileeritakse. Kui kompilaator ei leidnud vigu, teisendatakse kood kontrolleri jaoks 

arusaadavasse masinkoodi ja seejärel saab programmi laadida läbi USB liidese kontrolleri 

mällu. Jooniselt 5.4 on toodud Arduino IDE ekraanitõmmis [29]. 

 

Tegemist on lihtsa ja arusaadava programmeerimiskeskkonnaga. Programm koosneb 

kolmest põhiosast: tööriistariba, koodi kirjutamise ala ja konsool. Tööriistaribal asub 6 

nuppu: kontrolli, laadi üles, uus, ava, salvesta ja jadapordi monitor. Kontrollfunktsioon 

tuvastab kirjutatud koodis esialgseid vigu, näiteks kõik algavad sulud peavad ka lõppema. 

[30] 
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Joonis 5.4. Arduino IDE ekraanitõmmis 

 

Jadapordi monitori nupp avab uue akna, mis kuvab kontrolleri poolt saadetavat infot. 

Koodi alas koostatakse programmeerija poolt mikrokontrollerile soovitud programm. 

Konsooli aknasse kuvatakse kasutajale tagasisidet kontrollimise tulemusest, üles laadimise 

seisust ja kuvatakse ka koostatud binaarse visandi suurus baitides. [30] 

 

 

5.4. Keevitusseadme juhtkood 

 

Keevitusseadme kontrolleri juhtkoodi koostamisel lähtuti lineaarsest programmeerimise 

põhimõttest, kõik käsud asuvad üksteise järel reas ja programmikäskude täitmine toimub 

samas järjestuses. Koodi kirjutamise aluseks võeti peatükis 5.2 kirjeldatud 

juhtimisalgoritm. Koostatud algoritm oli mõeldud süsteemi töö ülevaatlikkuse andmiseks. 

Järgnevalt koostatakse selle põhjal kontrollerile sobiv programmeerimiskood. 

 

Arduino kontrolleri jaoks loodud koodi võib jagada kolme ossa: muutujate defineerimine, 

sätete plokk ja programmi tsükkel. 
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Esmalt määratakse programmis kasutatavad muutujad ja vajadusel lisateegid. Keevituse 

programmis on kasutatud LCD ekraani teeki, mis lihtsustab märgatavalt ekraani 

kasutamise käske. Järgnevalt on toodud koodi osa, kus esimese reaga lisatakse programmi 

LCD teek ja teine koodi rida määrab kasutatava ekraani ridade ja veergude arvu. Tegemist 

on kaherealise ekraaniga, milles ühes reas on maksimaalselt 16 sümbolit. 

 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

int SeadePinge; 

float Pinge; 

float KontrollPinge; 

boolean laadimine = false; 

boolean nupp = false; 

boolean tyhjenemine = false; 

 

Edasi on koodis määratud muutujad. Int on lühend ingliskeelsest sõnast Integer, mis 

tähendab tõlkes täisarvu. Sellega on programmis määratud seadepinge väärtus, mis on 

vahemikus 3...50. Tähisega float on määratud kümnendmurru muutujad, ehk arvud, milles 

on koma. Komaga arv on läbi pingejaguri mõõdetud kondensaatorite pinge. Boolean 

muutujatel on kaks väärtust: tõene või väär. Nendega on defineeritud muutujad, millel on 

vaja ainult kahte väärtust. Koodis on neid kasutatud erinevate käskude loogilisteks 

ühendamisteks. 

 

Arduino tööks on vaja määrata lisaks muutujatele ka sätete plokis (setup()) asuvad 

väärtused. Setup ploki sisu loetakse ühe korra kontrolleri käivitamisel ja salvestatakse 

muutmällu. Üldjuhul määratakse sätete plokiga sisend-/väljundpesad, ning muud 

kontrolleri tööks vajalikud seaded.  

 

void setup() { 

  TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000010; //7812.50 Hz 

  lcd.init(); 

  analogReference(EXTERNAL); 

  pinMode(5, OUTPUT);  //Transistor laadimiseks VT1 

  pinMode(6, INPUT);   //Nupp SB1 

  pinMode(7, OUTPUT);  //Transistor laadimiseks VT4 

  pinMode(9, OUTPUT);  //Väljundrelee KM1 

  pinMode(10, OUTPUT); //Tühjaks laadimise transistor VT5 

  pinMode(11, OUTPUT); //Valmisoleku tuli HL1 

  pinMode(12, OUTPUT); //Vealamp HL2 

  pinMode(13, OUTPUT); //Laadimise tuli HL3 

} 
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Näiteks keevitusseadme programmis on kõigepealt määratud pulsilaiusmodulatsiooni 

sageduseks 7812,5 Hz, järgmisena on LCD käivitamise käsk ja seejärel on määratud 

analoog-digitaalmuunduri võrdluspinge väärtus väliseks. Katsetustest selgus, et välise 

referents pinge (5 V) korral on muundur täpsem. Sätete ploki lõpus on määratud sisend- ja 

väljundviigud. 

 

Tsükli plokk (loop()) töötab programmi töö käigus pidevalt. Selles osas asub kontrolleri 

programm. Loop plokis on kasutatud peamiselt if ja else käsklusi. Järgnevalt on toodud 

paar käsku tsükli ploki koodist. Terve keevitusseadme kood on toodud lisas A. 

 

void loop() { 

  SeadePinge = map(analogRead(A1), 0, 1023, 3, 50);  

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Seade:");   

  lcd.print(SeadePinge);   

  lcd.print("V"); 

[---] 
  if (laadimine == true) { 

    analogWrite(5, 35);     //5 pin; PWM väljund, tsükkel 35/255 

    digitalWrite(7, HIGH);  //Transistor laadimiseks VT4 

    digitalWrite(13, HIGH); //Laadimise tuli HL3 

  } 

  else { 

    analogWrite(5, 0);      //5 pin; PWM väljund 

    digitalWrite(7, LOW);   //Transistor laadimiseks VT4 

    digitalWrite(13, LOW);  //Laadimise tuli HL3 

  } 

} 

 

Tsükli ploki alguses on määratud muutujale Seadepinge väärtus 3st kuni 50ni. Väärtus 

sõltub analoog-digitaalmuunduri poolt loetud suurusest (0...5 V), mis konverteeritakse 10-

bitise muunduri abil väärtusteni (0...1023).  Käsk map on kontrolleril matemaatiline 

funktsioon, mis määrab muutujale lineaarselt uued etteantud väärtused. Edasi on koodis 

määratud, et seadepinge kuvataks LCD ekraanile.  

 

Näitena on toodud ka üks if-else käsk. Olukorras, kus laadimine on tõeseks määratud, 

alustatakse kondensaatorite laadimist. Selleks lülitatakse väljaviigud 7 ja 13 kõrgseisu (5 

V). Viienda väljaviigu lülitamisel kasutatakse pulsilaiusmodulatsiooni töötsükliga 13,73 % 

ja lülitussagedust 7812,5 Hz. Laadimise väärtuse vääraks määramise järel peatatakse 

laadimine ja viigud 5, 7 ja 13 määratakse madalseisu (0 V). 
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6. SEADME KATSETUS 

 

6.1. Kondensaatori laadimine ja tühjenemine 

 

Kondensaatori ühendamisel vooluallikaga tekib laadimisvool, mis kestab seni, kuni 

plaatide potentsiaal võrdsustub toiteallika pingega. Kondensaatori plaatide vaheline 

dielektrik alalisvoolu ei juhi, seega laadimisvool katkeb potentsiaalide ühtlustumise järel. 

Laadimisvoolu kestus sõltub kondensaatori mahtuvusest ja takistusest, mis määravad ära 

ka vooluringi ajakonstandi τ. Ajakonstant τ on võrdne vooluringi takistuse ja mahtuvuse 

korrutisega. [31] 

 

Keevitusseadme kondensaatorite laadimise ajakonstandi jaoks mõõdeti ostsilloskoobiga 

kondensaatorite pinget. Joonisel 6.1 on toodud pinge muutumise graafik. 

 

 
Joonis 6.1. Kondensaatorite laadimiskõver 

 

Jooniselt on näha, et kondensaatori laadimisel tõuseb pinge eksponentsiaalselt. Joonise 

järgi on leitud laadimise ajakonstant. Selleks leiti 63 % väärtus toitepingest, mis on 

40,45 V. Pärast ühte ajakonstanti on laetud pinge väärtus 63 % toitepingest [21]. 40,45 

voldi joone ristumisel laadimiskõveraga on aeg 6,1 sekundit, mis on ka ahela 

ajakonstandiks. 
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Üldiselt loetakse, et kondensaatori täislaadimiseks kulub aega viis ajakonstanti. Teoorias ei 

tohiks aga kondensaatorite pinge jõuda kunagi toitepingeni. Laadimispinge leidmiseks on 

kasutatav järgnev valem [21] 

 

                 (6.1) 

kus    on  laadimispinge V; 

    – toiteallika pinge V; 

   – aeg s; 

   – ahela ajakonstant. 

 

Valemi 6.1 põhjal on koostatud tabel 6.1. Tabelis on toodud laetud pingete väärtused ja 

laetuse protsent seitsmenda ajakonstandini.  

 

Tabel 6.1. Kondensaatori laetuse tase erinevatel  ajahetkedel 

Ajakonstant 

τ 
Aeg 
t, s 

Pinge 
U, V 

% 

1 06,1 40,58214 63,21% 

2 12,2 55,51147 86,47% 

3 18,3 61,00367 95,02% 

4 24,4 63,02414 98,17% 

5 30,5 63,76742 99,33% 

6 36,6 64,04086 99,75% 

7 42,7 64,14146 99,91% 

 

Tabelist võib välja lugeda, et viienda ajakonstandi lõpuks on kondensaatorid saavutanud 

99,33 % toitepingest, mis võttis aega 30 sekundit. Vastavalt laadimise teooriale on näha, et 

kondensaatorid pole täielikult laetud ka seitsmenda ajakonstandi lõpuks. Praktikas võib 

lugeda siiski, et peale poolt minutit on laadimine lõppenud. 

 

Kondensaatorite tühjakslaadimine toimub läbi lühise ehk käesolevas projektis on selleks 

keevitusprotsess. Keevitamise hetkel mõõdeti šundi ja ostsilloskoobiga pinge-voolu 

väärtused. Šundina kasutati 0,02 oomist takistit ja sellelt mõõdeti tekkinud pingelang. 

Joonisel 6.2 on toodud voolu ja pinge kõverad keevitamise hetkel. 
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Joonis 6.2. Keevitamise ajal mõõdetud voolu ja pinge tunnusjooned 

 

Jooniselt 6.2 on näha, et voolutugevuse tipp ulatub kuni 670 amprini. Suurima 

voolutugevuse tekkimiseks kulus aega 1 μs. Juba 0,02 ms möödumisel langeb 

voolutugevus märgatavalt. 1,5 ms peale lühist on vool langenud alla saja ampri. Kokku 

kestis keevitusega tekitatud lühis 3 millisekundit.  

 

 

6.2. Keevitusseadme voolutarve 

 

Toitevoolu kindlaksmääramisel kasutati ostsilloskoopi ja šunti, milleks oli väikese 

takistusega takisti (2,2 Ω). Seadme ooterežiimis oli mõõdetud voolutugevus 46 mA.  

 

Kondensaatorite laadimisel tõstetakse pinget induktiivpooli L1 ja transistori VT2 abil. 

Transistori VT2 lülitustsükkel põhjustab toiteahelas hüppelisi voolukõikumisi. Joonisel 6.2 

on toodud voolu väärtused kondensaatorite laadimise hetkel.  
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Joonis 6.2. Keevitusseadme toitevoolu väärtused laadimise ajal 

 

Jooniselt 6.2 on näha, et toitevool muutub vahemikus 46 ja 710 mA. Voolu amplituud on 

664 mA. Voolu hüppeline kasv toimub sagedusega 7812,5 Hz, sama sagedusega lülitatakse 

ka transistorit VT2.  

 

Keskmise voolu väärtuse leidmiseks on koostatud järgnev joonis. Joonisel on kuvatud 

voolu impulsi ühte perioodi.  

 

Joonis 6.3. Seadme toitevoolu impulsi üks periood 
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Jooniselt 6.3 võib välja lugeda, et perioodi pikkuseks on 0,128 ms, see on ajavahemik, 

mille möödudes impulss kordub. Perioodi pikkuse järgi saab leida sageduse, mis on 

perioodi pöördväärtus: f = 1/T = 1/0,128 = 7,8125 kHz. Impulsi pausi kestus on 0,051 ms 

ja impulsi kestus on 0,0769 ms. 

 

Voolu keskmine väärtus on leitud pindalade järgi. Kõigepealt on arvutatud voolukõvera 

alune pindala. Selleks jaotati kõver kaheks: kolmnurk ja ristkülik. Pindala on leitud 

järgmiselt 

 

            
               

 
       ü      (6.2) 

kus    on voolukõvera alune pindala. 

 

Kogu perioodi pindalaks tuli S2 = 710 × 0,128 = 90,88 ühikut. Jagades pindalad, tuleb 

voolu keskmiseks väärtuseks 34,5 % maksimaalsest. See teeb voolu suuruseks 244,8 mA. 

 

Toiteallikas peab taluma voolu tippe suurusega 710 mA, keskmiseks voolutarbeks on 245 

mA, mis teeb tarbitavaks võimsuseks keskmiselt 3 vatti. Seadme koostamisel on arvestatud 

toiteallikaga, mille pinge on 12 volti. 

 

 

6.3. Kondensaatorites salvestunud energia 

 

Salvestunud energia kondensaatoris sõltub laadimise pingest ja mahtuvusest. Teoreetiliselt 

võib salvestunud energiahulga leida järgmise valemiga [15] 

 

  
 

 
      

 

 
                      (6.3) 

kus   on salvestunud energia J; 

   – mahtuvus F; 

 U  – pinge V. 

 

Kondensaatorite kogumahtuvuse 6000 μF ja laadimispinge 50 V korral on salvestunud 

energiahulgaks 7,5 džauli. 
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Katsetuse käigus leiti tegelik kondensaatoritesse salvestunud energia hulk. Selleks 

tühjendati laetud kondensaatorid läbi 2,2 oomise takisti. Ostsilloskoobiga registreeriti 

takistil tekkinud pingelang. Pingelangu ja takisti väärtuste alusel arvutati ahelas tekkinud 

voolutugevus, kasutades oomiseadust. Mõõteandmete põhjal koostatud graafik on joonisel 

6.4. 

 

 

Joonis 6.4. Kondensaatorisse salvestatud energia määramise tunnusjooned 

 

Joonisel 6.4 on toodud kondensaatori pinge, ahela voolutugevus ja takistisse juhitud 

energiahulk. Energia leidmiseks kasutati järgnevat valemit [32] 

 

       
  

  

          (6.4) 

kus   on energia J; 

      – pinge V; 

       – voolutugevus A; 

    – aeg s. 

 

Kondensaatorite tühjenemisel eraldunud energiahulgaks saadi 7,16 džauli. See teeb 95,5 % 

arvutustes leitust. 4,5 protsendi suurune kadu võib olla tingitud kondensaatorite 

mahtuvuste ebatäpsustest ning mõõtmisel tekkinud lisakadudest juhtmetes. 
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6.4. Termopaari juhtide keevitamine 

 

6.4.1. Negatiivse pingega elektroodi erinevad valikud 

 

Keevitamise jaoks on seadme positiivne väljund ühendatud termopaari traatidega, 

kasutades krokodillklambrit. Negatiivne väljund on elektriliselt ühendatud metall- või 

grafiittükiga. Keevitamiseks viiakse termopaari traatide otsad kokkupuutesse negatiivse 

pingega elektroodiga. Ühenduse saavutamisel tekib vooluring ning toimub keevitus. 

Keevitus leiab aset traatide otstes sellepärast, et seal on vooluringi takistus suurim. 

Juhtmete takistus on üsna väike.  

 

Keevituskatsete käigus testiti erinevaid materjale, mis sobiksid negatiivse pingega 

elektroodiks. Joonisel 6.5 on toodud katsetuste käigus kasutatud elektroodid. 

 

 

Joonis 6.5. Erinevad negatiivse pingega elektroodi materjalid 

 

Elektroodideks valiti erinevaid materjale, mis olid käepärast saada. Joonisel 6.5 olevad 

materjalid on alumiinium, vask, raud ja grafiit. Materjalid number 1 ja 2 on mõlemad 

alumiiniumist, neid eristab pinnatöötluse kvaliteet. Nr. 2 alumiinium on siledama pinnaga. 

Nr. 3, 4 ja 5 on tehtud vasest. Joonisel asuv kolmas materjal on lihtsalt vaskleht. Neljas ja 

viies detail on samuti vasest, aga pealispind on kaetud nikliga. Kuues metall on tsingitud 

teras. Viimased kaks materjali on oma otstarbe poolest elektrimootori harjad. Number 

seitse on süsinikust ja nr. 8 on tehtud grafiidist. 
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Katse käigus tehti proovikeevitus vastu igat erinevat materjali. Keevitusseadme 

väljundpingeks oli määratud  30 volti, mis teeb valemi 6.3 alusel suurimaks energiaks 2,7 

džauli. Kõikides katsetes hoiti väljundpinge väärtus muutumatu. Keevitatavaks 

termopaariks kasutati K-tüüpi termopaari, läbimõõduga 0,20 mm. Selle termopaari 

juhtideks on kromell ja alumell. 

 

Joonisel 6.6 on toodud keevitatud termopaaridest pildid, kasutades negatiivse pingega 

elektrood materjalidena alumiiniumi. 

 

 
Joonis 6.6. Keevituskatsed vastu alumiiniumist elektroode 

 

Jooniselt 6.6 on näha, et keevituskatse tulemus on parempoolsel pildil parem. Keevisel 

tekkinud tilga kuju on ühtlaselt ümar ja see ühendab mõlemat traati. Keevitamisel vastu 

materjali nr. 1 on tekkinud tilk ebakorrapärane. Keevituste erinevus võis tuleneda sellest, et 

materjali nr. 2 pind oli siledam. 

 

Järgmises katseseerias testiti termopaaride keevitamist, kasutades vasest elektroode. 

Keevitamise tulemused on toodud joonisel 6.7. 

 

 
Joonis 6.7. Keevituskatsed vastu vasest elektroode 
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Jooniselt 6.7 võib näha, et antud katseseerias on lõpptulemus erinevate materjalide 

kasutamise korral samaväärne. Keevitamisel vasest elektroodiga tekkis korrapärane 

liitekoht, mis ühendab mõlemat juhti. Seega võib järeldada, et kasutades vaskelektroodi, ei 

olene keevitustulemus vaskmaterjali pinnakattest. Nr. 3 oli haljas vask, nr. 4 ja 5 olid 

kaetud nikliga. Võimalusel oleks hea kasutada puhast vasklehte, sest nikliga kaetud vase 

korral aurustub nikkel keevitamise ajal ja aurud võivad olla ohtlikud. 

 

Järgnevalt sooritati keevituskatse, kasutades tsingitud raudlehte. Tulemus on toodud 

joonisel 6.8. 

 

 
Joonis 6.8. Keevituskatse vastu raud-tsink elektroodi 

 

Jooniselt 6.8 on näha, et termopaaride keevitamisel tekkis juhtide vahel ühendus. Tsingitud 

raua kasutamist peaks samuti vältima. Keevitamisel võib tsink aurustada ja eraldub 

tsinkoksiidi suitsu. Tsingi aurud võivad olla ohtlikud. 

 

Viimase katseseeriana testiti grafiit ja süsinik materjale. Joonisel 6.9 on toodud 

termopaaride keevituse tulemused. 

 

 
Joonis 6.9. Keevituskatsed vastu süsiniku ja grafiit elektroodi 
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Elektrimootori harjade kasutamisel ei jäänud keevitamise lõpptulemus nii hea kui näiteks 

alumiiniumi korral. Keevituse tilk on ebakorrapärane ja otsast lame, ning osadel 

keevituskatsetel ei tekkinud ühendust kahe termopaari juhi vahel. Grafiidi ja süsiniku 

eeliseks võib lugeda seda, et nende materjalide puhul ei jäänud termopaari traadid peale 

keevitust elektroodi külge kinni. 

 

Parimad keevituskatse tulemused  saadi, kui kasutati alumiiniumist või vasest elektroode. 

Halvimaks võib lugeda grafiit ja süsinik materjale. Nendega ei tekkinud ühtlast liitekohta. 

 

 

6.4.2. Keevitamiskatse erinevate pingete korral 

 

Keevituskatsete käigus leiti, milline on sobiv pinge termopaari traatide (K-tüüp, Ø0,20 

mm) keevitamiseks. Katse koostati kahes osas: esimesena testiti erinevaid keevituspingeid, 

kasutades alumiinium elektroodi. Teisena kasutati elektroodiks vask materjali. Tabelis 6.2 

on toodud katsetuste andmed ja kommentaar keevituse tulemustest. 

 

Tabel 6.2. Keevituskatsed erinevate pingete korral, kasutades alumiinium elektroodi 

Katse nr. 
Pinge  
U, V 

Energia 
 E, J 

Pildi nr. Kommentaar 

1 20 1,2 - Ei tekkinud ühendust 

2 25 1,9 1 Tekkis ühendus 

3 30 2,7 2 Tekkinud ühendus on hea 

4 35 3,7 3 Tekkis halb ühendus 

 

Vastavalt tabelis 6.2 kirjeldatud katsetele on joonisel 6.10 toodud tulemused keevitusest. 

 

 
Joonis 6.10. Keevituskatse tulemused, kasutades alumiinium elektroodi 
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Katsetest selgus, et alla 25 voldise seadepingega ei tekkinud ühendust termopaari traatide 

vahel. Pingetega 25 ja 30 volti tekkis keevis. Parimaks tulemuseks võib lugeda 30 volti, 

selle seadepingega tekkis parim ühendus. Jooniselt 6.10 võib näha, et seadepinge 35 voldi 

juures on tekkinud keevitus ebakorrapärane ja halb. Suurematel pingetel aurustub osa 

metalli sulamise asemel. 

 

Järgmiseks tehti keevituskatsed, kasutades vasest elektroodi. Termopaari läbimõõt ja tüüp 

jäid samaks. Tabelis 6.3 on toodud katsetuste andmed ja kommentaar keevituse 

tulemustest. 

 

Tabel 6.3. Keevituskatsed erinevate pingete korral, kasutades vasest elektroodi 

Katse nr. 
Pinge 
U, V 

Energia 
E, J 

Pildi nr. Kommentaar 

1 10 0,3 - Ei tekkinud ühendust 

2 20 1,2 1 Tekkis hea ühendus 

3 30 2,7 2 Tekkis hea ühendus 

4 35 3,7 3 Tekkis hea ühendus 

 

Katsetest selgus, et kasutades vasest elektroodi, tekkis korralik keevis alates pingest 20 V. 

Keevituse tulemused on toodud joonisel 6.11. 

 

 
Joonis 6.11. Keevituskatse tulemused, kasutades vasest elektroodi 

 

Kasutades alumiiniumist elektroodi, tekkis pingel 35 volti halb ühendus. Vasest elektroodi 

korral on tekkinud ühendus korrapärane ja hea. Keevisel tekkinud tilk ühendab ühtlaselt 

mõlemat traati. 
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6.4.3. Erinevate läbimõõtudega termopaaride keevitus 

 

Keevituskatse käigus testiti nelja erineva läbimõõduga traatide keevitust. Kõige peenema 

termopaari läbimõõt oli 0,10 mm. Tegemist oli T-tüüpi anduriga. Joonisel 6.12 on toodud 

pilt tekkinud keevisliitest. 

 

 
Joonis 6.12. 0,10 mm läbimõõduga traatide keevisliide 

 

Katsetustest selgus, et läbimõõduga 0,10 mm traatide heaks keevitusühenduseks oli vaja 

seada keevitusseadme väljundpinge 18 voldi peale, mis tegi väljundenergiaks valemi 6.3 

alusel 0,97 džauli. 

 

Katses kasutatud termopaari juhid (Ø 0,10 mm) olid kaetud isoleerlakiga. Tegemist oli 

konstantaan ja vask traatidega. Keevituse jaoks oli vaja eemaldada isoleerkiht traatidelt. 

Katseliselt prooviti isoleerlakki eemaldada põletamise ja kraapimise teel. Põletamise 

käigus sai lakikiht eemaldatud kuid peened traadid said kahjustada. Põletatud juhtide 

keevitamine ei õnnestunud. Järgmisena prooviti lakikihti eemaldada terava noaga 

kraapimise teel. Kraapimise protsess on aeganõudev ja traatide vigastamise oht on suur. 

Lakiga kaetud termopaari juhtide keevituskatses eemaldati isolatsioon kraapimise teel. Ühe 

võimalusena isoleerlaki eemaldamiseks oleks kasutada hapet. Katseliselt peaks tegema 

kindlaks milline hape söövitaks lakikihti ja ei kahjustaks  juhte. Ülejäänud katses kasutatud 

traadid (Ø 0,20; 0,30 mm) olid isoleeritud plastik-isolatsiooni materjalidega ja selle 

eemaldus toimus mehaaniliselt, kasutades koorimistange ja nuga. 

 

Läbimõõduga 0,20 mm termopaari keevitamiseks seati kondensaatorite pinge 30 voldini. 

Keevitamiseks kasutati K-tüüpi termopaari. Keevituskatse tulemus on toodud joonisel 

6.13.  
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Joonis 6.13. 0,20 mm läbimõõduga traatide keevisliide 

 

Sama läbimõõduga termopaari kasutati ka katsetes, mida kirjeldati peatükkides 6.4.1 ja 

6.4.2. 

 

Suuremate läbimõõtudega termopaare polnud töö koostamise ajal autoril saada. 0,30 mm 

läbimõõduga keevituskatse jaoks kasutati kahte vasktraati. Kasutades kahte vasktraati, võib 

hinnata vajaminevat energiakogust, mis kuluks sama läbimõõduga termopaari 

keevitamiseks. Keevituskatse tulemuse pilt on toodud joonisel 6.14. 

 

 

Joonis 6.14. 0,30 mm läbimõõduga traatide keevisliide 

 

Jooniselt 6.14 on näha, et tekkinud keevisliide ühendab mõlemat juhti. Pildil oleva liite 

jaoks kasutati pinget 38 V, mis teeb keevituse energiaks 4,3 J. 35 voldiga tehtud katse 

korral tekkis halb ühendus ja alla 30 voldi ei tekkinud liidet traatide vahel. 

 

Kolme keevituskatse põhjal on koostatud järgmine graafik. Graafikul on kujutatud x-teljel 

keevituseks vajaminevat pinget ja y-teljel on keevitatavate traatide läbimõõdud. 
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Joonis 6.15. Traatide läbimõõdu-pinge tunnusjoon 

 

Vastavalt graafikule 6.15 võib teoreetiliselt leida, et valmistatud keevitusseade on suuteline 

keevitama maksimaalselt 0,50 mm läbimõõduga traati. Teooria testimiseks prooviti 

viimase katsena keevitada läbimõõduga 1,00 mm juhte. Katsetulemuse pilt on toodud 

joonisel 6.16. 

 

 

Joonis 6.16. 1,00 mm läbimõõduga traatide keevituskatse 

 

Katse viidi läbi suurima keevituspinge ja energiahulgaga, milleks oli 50 V ja 7,5 J. 

Jooniselt 6.16 on näha, et korralikku keevist ei tekkinud. Tekkinud liide on halb ja kergesti 

purunev. Koostatud keevitusseadme väljundenergia pole piisavalt suur, et ühendada 

korralikult ühe millimeetrise läbimõõduga traate kokku. 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärgiks oli projekteerida ja koostada seadeldis, mille abil oleks võimalik 

valmistada termopaare. Koostatud seadme abil saab termopaari juhid jäigalt kokku liita. 

Seadme tööpõhimõte seisneb kondensaatorite laengu kasutamisel. Keevituse jaoks laetakse 

kondensaatoritesse vajalik energiahulk, mis on vaja vastava termopaari juhtide kokku 

liitmiseks.  

 

Valmistatud keevitusseadme energiasalvestus-elementideks valiti kuus 1000 uF 

mahtuvusega  ja 100 voldise tööpingega elektrolüütkondensaatorit, mis kõik ühendati 

rööbiti. Keevituse jaoks kasutati maksimaalset pinget 50 volti. Vastavalt katsetele ja 

teoreetilisele valemile on seadme suurim keevitusenergia 7,5 džauli. 

 

Koostatud seadme juhtkontrolleriks valiti ATmega328 mikrokontroller. Kontroller juhib 

laadimisprotsessi ja annab kasutajale tagasisidet. Tagasiside jaoks projekteeriti seadmele 

vedelkristallekraan ja märgutuled. 

 

Kontrolleri programmeerimise jaoks koostati ülevaatlik juhtimisalgoritmi plokkskeem. 

Vastavalt algoritmile kirjutati integreeritud arenduskeskkonnas keevitusseadme  juhtkood. 

 

Valmistatud keevitusseadmega viidi läbi erinevaid katsetusi. Mõõtmiste käigus leiti, et 

seadme voolutarve muutub vahemikus 46–710 mA. Keskmiseks voolutarbeks tuli 245 mA. 

Keevituskatsetest selgus, et läbimõõduga 0,20 mm K-tüüpi termopaari juhtide 

keevitamiseks kulub 2,7 džauli energiat. Läbimõõduga 0,30 mm traatide keevituseks oli 

tarvis 4,3 J energiat. Peeneim traat keevituskatses oli T-tüüpi termopaar läbimõõduga 0,10 

mm ja selle keevisühenduseks oli vaja energiakogust 0,93 J. Vastavalt erinevate 

läbimõõtudega juhtide keevituskatsetustele leiti, et suurimaks keevitatavaks traadi 

läbimõõduks on 0,50 mm. 
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THERMOCOUPLES WELDING DEVICE 

 

SUMMARY 

 

The given thesis describes a device designed for making thermocouples that can be used to 

create rigid junctions between thermocouple wires. The relevancy of the thesis lies in the 

fact that the existing welding devices are too expensive for the average customer and that 

such devices are generally designed for industrial purposes. 

 

The aim of the thesis was to design and construct a device that would help make 

thermocouples. The device in question enables to create rigid junctions between 

thermocouple wires. The operational principle of the device is based on the capacitance 

discharge method. The discharge energy can be controlled by varying the charge voltage.  

 

The energy-storing element of the designed welding device consists of six 1000 uF and 

100 V electrolytic capacitors. The maximum voltage value used for welding is 50 V. 

According to the tests and the theoretical formula, the device's highest weld energy value is 

7,5 joules. 

 

The designed welding device was used in the process of carrying out various tests. 

Measurements revealed that the current consumption of the device varies from 46 to 710 

mA. The average current consumption was 245 mA. Welding tests showed that to weld the 

wires of a K-type thermocouple with a diameter of 0,20 mm, 2,7 joules of energy are 

required. Welding wires with a diameter of 0,30 mm required 4,3 J of energy. A finer wire 

used during the welding tests was a T-type thermocouple with a diameter of 0,10 mm, 

which required 0,93 J in terms of energy consumption. According to the various welding 

tests carried out using wires of different diameters, it was found that the biggest welded 

wire diameter was 0,50 mm. 
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Lisa A. Keevitusseadme kontrolleri programm 

 
#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

int SeadePinge; 

float Pinge; 

float KontrollPinge; 

boolean laadimine = false; 

boolean nupp = false; 

boolean tyhjenemine = false; 

unsigned long Millis = 0;  

 

void setup() { 

  TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000010; //7812.50 Hz 

  lcd.init(); 

  lcd.backlight(); 

  analogReference(EXTERNAL); 

  pinMode(5, OUTPUT); //PWM signaal 

  pinMode(6, INPUT); //nupp 

  pinMode(7, OUTPUT); //Transistor ON-OFF 

  pinMode(9, OUTPUT); //Väljund relee 

  pinMode(10, OUTPUT); //Tühjaks laadimise relee 

  pinMode(11, OUTPUT); //Valmisoleku LED 

  pinMode(12, OUTPUT); //Vea LED   

  pinMode(13, OUTPUT); //Laadimise LED 

}//setup lõpp 

 

void loop() { 

  SeadePinge = map(analogRead(A1), 0, 1023, 3, 50);  

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Seade:");   

  lcd.print(SeadePinge);   

  lcd.print("V"); 

 

  Pinge = analogRead(A0) / 204.60 * 11.25;  

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("U:"); 

  lcd.print(Pinge, 2); 

  lcd.print("V"); 

   

  while (digitalRead(6) == HIGH) { 

    nupp = true; 

    digitalWrite(12, LOW); //Vea LED 

    KontrollPinge = Pinge; 

    Millis = millis(); 

    break; 

  } 

 

  if (nupp == true && Pinge < SeadePinge) {      

    laadimine = true; 

    nupp = false; 

    tyhjenemine = false; 

  } 

 

  if (nupp == true && Pinge > SeadePinge) {      

    tyhjenemine = true; 

    laadimine = false; 

    digitalWrite(10, HIGH); //Kondensaatorite tühjendamine 

    digitalWrite(11, LOW); //Valmisoleku LED 
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    digitalWrite(9, LOW); //Väljund relee 

  }   

 

  if (laadimine == true) { 

    digitalWrite(10, LOW); //Kondensaatorite tühjendamine 

    digitalWrite(11, LOW); //Valmisoleku LED 

    digitalWrite(9, LOW);  //Väljund relee 

    analogWrite(5, 35); //5 pin; PWM väljund 

    digitalWrite(7, HIGH); //Kondensaatorite laadimise transistor 

    digitalWrite(13, HIGH); // Laadimise LED 

 

    if(millis() - Millis >= 200 && Pinge == KontrollPinge) { 

      digitalWrite(12, HIGH); //Vea LED 

    } 

  } 

  else { 

    analogWrite(5, 0); //5 pin; PWM väljund 

    digitalWrite(7, LOW); //Kondensaatorite laadimise transistor 

    digitalWrite(13, LOW); // Laadimise LED 

  } 

   

  if (Pinge >= SeadePinge && tyhjenemine == false) { 

    laadimine = false; 

    digitalWrite(11, HIGH); //Valmisoleku LED 

    digitalWrite(9, HIGH); //Väljund relee 

  } 

   

  if (SeadePinge - Pinge >= 3.00) { //Peale keevitamist relee välja ja 

valmis tuli ka välja 

    digitalWrite(9, LOW); //Väljund relee 

    digitalWrite(11, LOW); //Valmisoleku LED 

  } 

   

  if (Pinge - SeadePinge >= 2.00) {// Kui langetatakse pinget aga laetud 

on kõrgem pinge 

    digitalWrite(11, LOW); //Valmisoleku LED 

    digitalWrite(9, LOW); //Väljund relee 

  } 

}// loop lõpp 
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