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Antud lõputöö eesmärgiks oli leida ning valida sobiv videosüsteem Haas Minimill 

töötlemiskeskusele. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: analüüsiti 

erinevaid valvekaameraid,  valiti sobiv kaamera ning lisaseadmed, projekteeriti ning 

valmistati ekraani seinakinnitus. Valitud videosüsteem on mõeldud kasutamiseks Eesti 

Maaülikooli tehnikainstituudi töökojas. Lisaks valvekaamerale katsetati lõiketöötluse 

jälgimiseks ka seikluskaamerat. Seikluskaamera sobib rohkem videopildi salvestamiseks, 

kuid kasutamisele mõeldud kaamera peamiseks ülesandeks on töötlemiskeskuse töö otsepilt 

edastada masina kõrval asuvale ekraanile. Selleks sobis kõige paremini AHD valvekaamera. 

Ekraani seinakinnitus projekteeriti joonestusprogrammis Solid Edge. Seinakinnitus koosneb 

kahest metallplaadist ning kolmest nelikanttorust. Omavahel on need detailid kinnitatud 

poltidega. 
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The objective of this Bachelor’s thesis was to find and select appropriate video system for 

Haas Minimill machining center. To reach the goal, the following tasks were: analyze a 

variety of surveillance cameras, select a suitable camera and accessories, design and prepare 

screen wall mount. Selected video system is designed for use in the Estonian University of 

Life Sciences workshop. Also, action camera was tested to observe machining centre.  

Although action camera is more suitable for video recording. However, the camera's main 

function is to transmit the live feed directly on the screen next to the machine. AHD 

surveillance camera was the best fit for this. The screen wall mount was designed in modeling 

software Solid Edge. Wall mount consists of two metal plates, and three rectangular pipes. 

These details are bolted to each other. 
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LÜHENDID JA TÄHISED 

 

AHD   – suure resolutsiooniga analoogkaamera (ingl analog high definiton) 

BNC   – kaabli bajonett-tüüpi kiirühendus 

DC01   – lehtmetall 

DVR   – digitaalsalvesti (ingl digital video recorder) 

IP  – võrguühendusega kaamera (ingl internet protocol)  

NVR   – võrguühendusega digisalvesti (ingl network video recorder) 

RG59   – koaksiaalkaabli tüüp 

S355J2H – ehitusteras 

VESA  – tehniliste standardite organisatsioon ( ingl Video Electronics Standards 

Association) 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval on tootmises väga suures mahus erinevaid pilti salvestavaid seadmeid, mis 

erinevad teineteisest väga mitmetest aspektitest. Tähtsamad kriteeriumid seadmete ostul on 

pildikvaliteet, paigaldamise ja kasutamise lihtsus ning loomulikult hind. 

 

Kaamerate abil on võimalik lihtsustada inimeste tööd. Teatud tegevuse jälgimisel ei ole alati 

võimalik tervet protsessi näha iga nurga alt näha.  Selleks paigaldataksegi kaamera nö. 

pimedatesse nurkadesse, mida töö tegemisel alati ei nähta. Töötlemiskeskust kasutatakse 

peamiselt õpilastele materjalide töötlemisvõimaluste demontsreerimiseks ning õpetamiseks. 

Hetkel on masinal töö jälgimiseks 600 x 500 mm mõõtmetes vaateaken. Näiteks, kui 

õpilasgrupi suuruseks on keskmiselt 15 inimest, siis masina töö jälgimisel, ei pruugi enamus 

töötlemiskeskuse protsessi nähagi vaatlusakna väiksuse tõttu. Selle parandamiseks ongi 

bakalaureusetöö eesmärgiks paigaldada masinasse kaamera, mis jälgiks tööprotsessi ning 

seejärel edastakse see ekraanile kõigi vaatamiseks. 

 

Haas Minimill masinaga tehakse enamasti metalli lõiketöötlust, ning lõikeprotsessi käigus 

kasutatakse tööriista jahutamiseks emulsiooni. Pöörlevalt lõikeriistalt lendab protsessi käigus 

hulganisti emulsioonpritsmeid,  mistõttu peab autor kaamerat valides arvestama selle mõju 

kaamera osadele. Parimaks lahenduseks selle jaoks on valida veekindel kaamera. 

 

Bakalaureuse töö eesmärgiks oli leida ning valida sobiv videosüsteem Haas Minimill 

töötlemiskeskusele. Kaamerad töötavad erinevatel funktsioonidel, lähtudes sellest, mille jaoks 

teda  parasjagu kasutatakse. Eelkõige valitakse kaameraid, kas pildistamiseks või filmimiseks. 

Mõlema  puhul on valik suur, mille kasuks otsustada. Antud uurimustöös on põhirõhk 

filmimisel. Autor on analüüsinud valvesüsteemides kasutatavaid kaameraid ning valinud 

nende seast sobiva kaamera ning juurdekuuluvad seadmed. Lisaks uuritakse võimalust 

kasutada töötlemiskeskuse jälgimiseks seikluskaamerat.  
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1. HAAS MINIMILL  

 

Haas Minimill töötlemiskeskusega teostatakse metalli ning muude materjalide lõiketöötlust. 

Antud masin on vertikaalne töötlemiskeskus (joonis 1.1), mis on liigitatud vertikaalselt 

asetseva spindli järgi. Antud masin on arvprogrammjuhitav, ning käsklused edastatakse 

masinale G-koode kasutades. Seadme juhtimiseks vajalikud koodid luuakse käsitsi või CAM 

(computer aided manufacturing) keskkondades. Tabelis 1.1 on toodud Eesti Maaülikooli 

töökojas kasutatava töötlemiskeskuse peamised parameetrid.  

 

Tabel 1.1. Haas Minimill töötlemiskeskuse parameetrid [1] 

Spindel 

X telg, mm 406 

Y telg, mm 305 

Z telg, mm 254 

Maksimaalne kiirus, rpm 10000 

Laud 

Pikkus, mm 914 

Laius, mm 305 

Suurim lubatud raskus lauale, kg 227 

Instrument 

Tüüp Karusell 

Instrumentide hulk, tk 10 

Suurim diameeter, mm 89 

Suurim raskus, kg 5,4 

Muud 

Vajalik õhurõhk, bar 6,9 

Masina raskus, kg 1542 

Laius, mm 2 311 

Kõrgus, mm 2 692 

Sügavus, mm 2 235 

 

Kasutades automaatjuhtimisega lõikepinki, valmistatakse toodet kordades kiiremini, kui 

käsitsijuhtimisega pinkides. Sellega suurendatakse töö tootlikust ning tagatakse detailidele 

esitatud nõuded. Töötlemiskeskuse üheks põhielemendiks on spindel. Spindel edastab  

pöörlemise tööriistale. Lisaks peavad spindlid olema jäigad ning vibratsioonikindlad, samuti 

peavad olema hõõrdepinnad piisava kulumiskindlusega. Lõiketöötlemiseks valitud tooriku 
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kinnitamiseks töötlemiskeskuse tööpingile kasutatakse mitmesuguse kujuga ja kinnitusviisiga                         

tugesid – kruustangid, klambrid ja spetsiaalrakised. Need peavad garanteerima toorikute 

tugeva kinnituse, mis lõikeprotsessi ajal ei nõrgeneks ega nihkuks. Selle valmistamiseks 

kasutatakse põhiliselt parendatud ja keskmise süsinikusisaldusega konstruktsiooniterast. 

Lõikeprotsessis juhitakse tööriista lõikeservale jahutusvedelikke, mis tõstab töötlemiskeskuse 

tootlikust ning lõikeriista püsivusaega. Sellisteks jahutusvedelikeks on emulsioonid, mis 

jaotatakse kahte gruppi: naturaalsed ja sünteetilised. Naturaalemulsioone saadakse 

naftahapetest aluseliste jääkide või piirituse töötlemisel, sünteetilised aga on naatriumsoolade 

kolloidlahused mineraalõlis. [2] 

 

 

Joonis 1.1. Haas Minimill töötlemiskeskus 
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2. VALVEKAAMERATE TÜÜBID  

 

Valvesüsteemides kasutatavaid kaameraid on mitmesuguseid – mõned sobivad 

otseülekanneteks, teistega filmitakse ning salvestatakse andmekandjale ning on ka neid, 

millega saab teostada mõlemat. Valvekaamerasüsteemi hulka kuuluvad üldiselt järgmised 

komponendid : 

1) kaamerad – valvesüsteemi üksus; 

2) kaablid – juhtmed ühendamaks kaameraid monitoride ning toitega; 

3) toiteadapter – vooluallikas; 

4) monitor – ekraan kaamerapildi jälgimiseks; 

5) salvesti – salvestamine kõvakettale. 

 

Valvekaamerate valimisel kas kodu-, äri- või muu otstarbel kasutamiseks, tuleb otsustada, kas 

valida digitaal- või analoogkaamera vahel. Loomulikult selline valik ei ole lihtne, kuna 

mõlemal kaameral on omad plussid ja miinused. Autor on uurinud mõlema süsteemiga 

kaameraid lähemalt ning toonud töös välja ka mõlema kaamera positiivsed ning negatiivsed 

küljed, ning teinud selle põhjal oma valiku, mida kasutada Haas Minimill töö jälgimiseks. 

 

 

2.1. Analoogkaamerad 

 

Analoogkaamera koosneb läätsest, pildisensorist ning kiibistikust ehk protsessorist. Kuni 

1990. aastani salvestasid kaamerad kassetidele analoogsignaali, seetõttu kutsuti neid ka 

analoogvideokaamerateks.  Hetkeseisuga on enim paigaldatud analoogkaameratega 

videokaameraid valvesüsteemides. Samuti on neid kaameraid hea kasutata otseülekannete 

tegemisteks. Analoogvideo töötab põhimõttel, et turvakaamerast väljuv analoogsignaal 

muudetakse ning salvestatakse digitaalseks. Signaali digitaalseks muutmiseks on vaja 

kaamera ning monitori vahel kasutada salvestit ehk DVR-i. Analoogtehnoloogial on kindel 

ülekanderiba, mille abil kaamerasüsteemi funktsioneerimine ei sõltu kättesaadavast võrgu 

ülekandekiirusest. [3, 4] 
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Analoogvideo suurimaks puuduseks võib pidada pildi piiratud eraldusvõimet. 

Analoogkaamerate puhul salvestatakse video viisil, kus iga kahe kaadri järel saadakse üks 

pilt. Pilt on jagatud peenteks joonteks. Esimese kaadriga saadakse paaritud jooned ehk 

esimene poolkaader ning teise kaadriga saadakse paaris jooned, ehk teine poolkaader. Sellist 

tehnoloogiat nimetataksegi ülerealaotuseks. Sellise süsteemi eesmärgiks on vähendada 

andmesidemahtu. Analoog videosüsteemi pildieralduse maksimum on 540 horisontaaljoont 

ehk pikslit. Tänapäeva kaamerad aga võimaldavad kõrglahutusega videoid. Kõrglahutusega 

video uuemad standardid on alati ekraaniformaadiga 16:9, ning resolutsiooni suuruseks vastab 

kas 1280 x 720 või 1920 x 1080. Mitmed kaamerad pakuvad võimalust nende kahe formaadi 

vahel valida. [5, 6] 

 

 

2.1.1. AHD–Kaamerad 

 

AHD (analog high definition) kaamerat võib pidada analoogkaamerate tooteuuenduseks. 

Need kaamerad leiutati lahendamaks analoogkaamera lühikese edastamiskauguse ning 

pildikvaliteedi probleem. Uuenduse läbinud kaamerad võimaldavad tavalise koaksiaalkaabli 

abil edastada pilti kuni 500 meetri pikkuse juhtmega.  Tavaline analoogkaamera võimaldab 

kasutada aga maksimaalselt kuni 100 meetri pikkuseid kaableid ilma, et tekiksid häired  ning 

kaod kaamerapildis. Häireteks võib näitena välja tuua pildi virvenduse, mustvalged toonid 

jms. AHD kaamera salvestab analoogsüsteemi komponente kasutades video 720 või 1080 

pikslilise resolutsiooniga. Juhul kui soovitakse vanad analoogkaamerad välja vahetada 

suurema resolutsiooniga kaamera vastu, sobib selleks AHD kaamera ideaalselt, kuna 

asendamisel ei ole vajalik vahetada juhtmestikku. [7] 

 

AHD tehnoloogia arendati välja Korea ettevõtte Nextchip poolt. Seda tutvustati maailmale 

aastal 2014. Alguses see turul silma ei paistnud, kuna arvati, et see tehnoloogia pole ennast 

veel piisavalt  tõestanud. Samuti oli tol ajal nende kaamerate hind oluliselt kõrgem.  Peale  

AHD välja tulekut, on nõudluse ning pakkumiste arv suurenenud, tuues turule erinevaid ning  
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mõningate arvates efektiivsemaid HD analoogtehnoloogia formaate. Konkurentsi suurenedes 

langesid AHD kaamerate hinnad märkimisväärselt. [8] 

 

AHD kaameraid võib resolutsiooni alusel jaotada neljaks, mille numbritähistus näitab 

kaamera megapikslite arvu AHD 0,8; AHD 1,0; AHD 1,3; AHD 2,0. AHD 0,8 – AHD 1,3 

toetavad 720 pikslilist resolutsiooni, ning AHD 2,0 1080 pikslit. Megapiksel näitab, kui palju 

on võimalik kaamerapilti suurendada, ilma et kvaliteet kannataks. Loomulikult mida suurema 

resolutsiooniga on kaamera, seda parem on pildi kvaliteet. Samas suurema resolutsiooniga 

kaamera kulutab rohkem andmemahtu pildi salvestamiseks. 

 

AHD kaamera eelised: 

1) kõrge resolutsiooniga, 720 või 1080 pikslit; 

2) pikk ülekande edastusevõimalus : maksimaalselt 500 meetrit koksiaalkaabli abil; 

3) lihtne paigaldamine; 

4) madal hind, samas hinnaklassis nagu analoogkaamerad, kuid kõrgema resolutsiooniga; 

5) saab ühendada olemasoleva analoogkaamerate süsteemiga. 

 

 

2.2. Digitaalkaamerad 

 

Digitaalkaamerate tehnoloogia eelisteks analoogkaamerate ees on parem video kvaliteet ning 

arvutisse importimisel kvaliteet ei kahane. Alates 2000. aastast salvestasid kaamerad paljudele 

erinevatele andmekandjatele (mälukaardid, välised kõvakettad jm). Ülesehituse poole pealt on 

analoog- ning digitaalkaamerad üpriski sarnased.  

 

 

2.2.1. IP-Kaamerad 

 

IP (Internet Protocol) kaamera on digitaalkaamera, mis on enamsti mõeldud valvesüsteemide 

jaoks. Erinevalt analoogkaamerast, kus tulev analoogsignaal muudetakse digitaalseks 
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salvestis, muutub IP-kaamerates tulev signaal digitaalseks kohe kaamera sees. Nii nagu 

traditsiooniline analoogkaamera, koosneb IP-kaamera läätsest, pildisensorist, kiibistikust ning 

mälust. Kui analoogkaamerate puhul saadakse kaamera pilt salvestisse koaksiaalkaabli abil, 

siis IP-kaamerate puhul toimub voogedastus internetivõrgus. Selleks kasutatakse  

internetikaablit (Cat 5 või Cat 6). Vool kaamera töötamiseks saadakse läbi internetikaabli 

(ingl Power Over Ethernet). Kasutades mitut kaamerat, muutub oluliseks interneti kiirus 

võrgus. Samuti mida suurema resolutsiooniga on kaamera, seda kiiremat internetti on vaja 

kasutada, et ei tekiks pildi edastamisel kadusid. [9] 

 

IP-kaamerad võib jaotada kahte gruppi : 

1) tsentraliseeritud, mis vajab salvestusseadet (NVR); 

2) detsentraliseeritud, mis ei vaja salvestit, kuna kaameras endas salvestusfunktsioon, ning 

salvestatakse mälukaardile. 

 

Detsentraliseeritud kaamera vajab märksa väiksema ülekandekiirusega internetti, sest kaamera 

ise on varustatud mälukaardiga ning andmete töötlemine toimub kaameras. Analoogkaamera 

salvestit kutsutakse DVR-ks (Digital Video Recorder), kus analoogsignaal muudetakse 

digitaalseks. IP-kaamerate puhul toimub signaalimuutus kaameras sees, seega salvesti ei pea 

sellega tegelema. Tsentraliseeritud kaamera peab kasutama videopildi vaatamiseks ning 

säilitamiseks kasutama samuti salvestit – NVR (Network Video Recorder). Erinevus  

analoogkaamera puhul on see, et signaali muutus toimub kaamera sees, ning salvestisse jõuab 

signaal, mis on juba digitaliseeritud ning omab suuremat resolutsiooni. [9, 10] 
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2.3. Kaamera valik 

 

Autor on võtnud arvesse nii AHD kaamera kui ka IP kaamera positiivsed ning negatiivsed 

külgi ning teinud oma valiku, millist kaamerat antud töös kasutada. Eelkõige on kaamera 

kasutamise eesmärk on näidata toimuva töö protsessi ekraanil. Mõlemat kaamerasüsteemi 

kasutades, on võimalik videopilti ka salvestada. Eesmärgiks on leida kõige sobilikum 

kaamera, arvestades olemasolevat olukorda. IP kaameraid peetakse parema kvaliteediga pildi 

edastamise viisiks, tundub mõistlik osutuda selle poole. Kuigi vanad analoogkaamerad ei 

võimaldanud vähemalt 720 pikslilist resolutsiooni, siis AHD kaameratel on selline võimekus 

olemas. Kõrge resolutsiooni omamine on IP- kui ka AHD kaamerate ühine joon. Loomulikult 

tuleb ka arvesse hind.  AHD kaamerad on oluliselt odavamad. Väga suureks hinnamäärajaks 

on kõrge resolutsiooni olemasolu. Kui väiksema resolutsiooniga AHD kaamerad algavad 

umbes 30 eurost, siis IP kaamerad algavad kuskil 60 eurost. Kuna enamus IP ja AHD 

valvekaamerad on mõeldud välitingimustesse, siis on kaamerad varustatud IR dioodidega. 

Hinda määrab samuti ka kaamera valgustundlikus ehk kui head videopilti edastab kaamera 

pimedamas keskkonnas. Ühendamisel arvestati paigaldamise lihtsust. IP kaamerad vajavad 

interneti olemasolu, ehk kaamera tuleb ühendada kaabliga internetivõrku. Mitme kaamera 

olemasolul on vaja lisaks jagajat (ingl switch). AHD aga oma töös internetti ei vaja. Kuigi IP 

kaameratel võib olla rohkem erinevaid võimalusi, otsustab autor sellegipoolest AHD kaamera 

kasuks. Antud valiku põhiliseks määrajaks olid kaamera ning lisaseadmete ostuhind.  
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3. LISASEADMED VALVEKAAMERALE 

 

3.1. Salvesti  

 

AHD kaamerat ei ole mõistlik ühendada otse monitori või ekraaniga. Kaamerad edastavad 

analoogsignaali ning ilma digitaliseerimata näitatakse ekraanil vaid mustvalget pilti. Et saada 

ekraanile kõrgresolutsiooniga kujutis, tuleb kaamera ühendada sobiva salvestiga ehk DVR-ga 

(ingl. keeles digital video recorder).   

 

AHD kaamera edastab koaksiaalkaabli abil analoogsignaali salvestisse. Salvesti muundab 

analoogsignaali  digitaalseks ning seejärel on videopilti võimalik näidata ekraanil. 

Impulsskoodmoduleerimise teel saadakse analoogsignaalist digitaalne. Digitaliseerimiseks 

mõõdetakse teatud ajavahemike järel analoogsignaali pinget ning muundatakse analoog-

digitaalmuunduri abil mõõteväärtused kahendarvudeks. Seda protsessi nimetatakse 

diskreetimiseks.  Sedamoodi muundamise teel saadud kahendarv koosneb bittidest.  Pidevalt 

muutuv signaal asendatakse igas ajalise diskreetimise punktis kahendarvudega. Sedalaadi 

diskreetimist nimetatakse ka kvantimiseks. Kahendarvu pikkus iseloomustab kvantimis- ehk 

diskreetimissügavust. Mida pikema kahendarvuga signaali väljendatakse või mida kõrgem on 

diskreetimissagedus, seda täpsem on analoogsignaal digitaalsel kujul esitatud. [11] 

 

Tänapäeva salvestid on omamoodi arvutid, millega on võimalik edastada ning salvestada  

kuni 64 kaamera videopilti. Parima videosalvestise saamiseks peavad omavahel sobima 

süsteemi kõik komponendid.  Ebakvaliteetsete komponentide kasutamisel kannatab eelkõige 

videokvaliteet ning ka süsteemi eluiga. [12] 

 

Digitaalne salvesti (DVR) on muutnud valvesüsteemide salvestamist märkimisväärselt. 

Varem salvestati videopilt kassettidele, kuid tänapäeval ei ole vajadust. Samuti on oluliselt 

lihtsustunud video taasesitamise võimalused. DVR salvestab vastavalt soovile kas kõvakettale 

või mälukaardile, mille kasutusmugavus on palju suurem. Igasuguseid sündmusi või muid 



16 

 

 

videopilte on võimalik vaadata ka mujalt internetivõrgust.  Vastavalt salvesti võimekusele, 

edastatakse alarmi korral teatis ka e-maili teel. [13] 

 

Salvesti kasutamisel kooliotstarbel on võimalik õpilasel töötlemiskeskusega tehtav töö 

salvestada endale sobivale andmekandjale. Salvestil on kaks USB-porti. Üks nendest on 

kasutusel hiire jaoks, et salvesti menüüs soovituid korraldusi edastada. Nendeks võivad olla 

salvestamise alustamine, sätete muutmine, mitme kaamera korral valida soovitud 

kaamerapildi edastamine ekraanile ja palju muudki. Teine USB-port sobib kas välise 

kõvaketta või mälupulga sisestamiseks. Enamus telekad toetavad ka videote taasesitamist läbi 

USB-pordi.  

 

 

3.2. Kaablid  

 

Analoogkaamera ühendatakse salvestiga koaksiaalkaabli abil. Koaksiaalkaabli kasutamisel 

liiga pikkade vahemaade puhul võib tekkida häired ning kaod videopildis. Selle vältimiseks 

saab kasutada fiiberkaableid ja konvertereid/enkoodereid. Jooniselt 3.1. on leitav 

koaksiaalkaabli läbilõige. 

 

 

Joonis 3.1. Koaksiaalkaabli läbilõige [14]  
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Koaksiaalkaabli nimi on tulnud sellest, et signaal kantakse läbi  ühe füüsilise kanali – 

vasktraadist südamiku. Seda ümbritseb isolatsioonikiht ning isolatsioonikihi ümber on 

kontsentriliselt teine kanal – vaskvõrgust varjestus (joonis 3.1). Teine kanal on kasutusel 

maandusena. Selline kaabli konstruktrioon võimaldab suurema häirekindluse. Varjestust 

isoleerib ning kaitseb väliste mõjude eest plastist kaitsekiht. [15] 

 

Koaksiaalkaablite tüüpe on erinevaid, taaskord oleneb konkreetse kaabli valik sellest, mis 

otstarbel signaali edastatakse. Tabelis 3.1 on väljatoodud erinevad koaksiaalkaablite tüübid, 

kusjuures koaksiaalkaabli karakteristikud on olulised heale töövõimele. Kaks 

standardtakistust on 50 ning 75 oomi. Viimane on tavaline antennide ühendamisel ning 

videopiltide edastamisel. [15] 

 

Tabel 3.1. Erinevad koaksiaalkaabli tüübid  

Kaabli tüüp Takistus, Ω Kasutusvaldkond 

 RG-6  75  Video, TV 

 RG-8  50  Raadio, arvuti 

 RG-11  75  Pikad vahemaad 

 RG-58  50  Raadio, arvuti 

 RG-59  75  Video, TV 

 

Üks enimkasutatavaid koaksiaalkaabli tüüpe on RG-59, mida kasutatakse just videosignaali 

edastamiseks.  RG-59 kaabel võimaldab edastada keskmiselt 500 meetrilist vahemaad ilma 

kadudeta edastada. RG on vana sõjaväe termin radio guide. Algselt kasutati seda sõjaväes 

raadio signaalide edastamisel. Tänapäeval on loobutud antud viisist, kuna kaabel ei võimalda 

edastada kõrgete sagedustega signaale piisavalt kaugele. Kuna valvesüsteemid kasutavad 

madala sagedusega signaale, kasutatakse RG-59 kaablit just sellest valdkonnas. [16] 

 

Kuna AHD kaamerad vajavad eraldi vooluallikat, kasutatakse RG-59 kaablit, mis on põimitud 

voolujuhtmega (ingl. keeles siamese coaxial cable). Seda tüüpi kaabliga ei ole vajalik 
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paigaldama eraldi toitekaablit, mis vähendab omakorda kulutis süsteemile, kui ka süsteemi 

instaleerimiseks kuluvad aega.  Samuti on need kaablid BNC ühendustega, mis on 

koaksiaalkaabli jaoks mõeldud pistikühendus. Antud pistiku illustratiivne joonis on leitab 

jooniselt 3.2. 

 

 

Joonis 3.2. BNC ühenduse pesa ning pistik [17] 

 

Eelkõige on nad kasutusel analoog- ning digitaalsignaalide edastamisel, kuid kasutatakse ka 

raadiosoagedussignaalide üle kandmiseks. BNC ühendused on mõeldud sobima 50 ning 75 

oomise lainetakistuse kaablitega, kus ühenduse tekitamiseks tuleb pistik (isane ots – ingl. 

keeles male) suruda pessa (emane ots – ingl. keeles female) ning pööramisel lukustada. Pesa 

põhjas asub vedru, mis surub pistiku kõrvad sälku, millega lukustubki pistik pessa. [18] 
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4. SEIKLUSKAAMERAD 

 

4.1. Tutvustus 

 

Seikluskaamera  (ingl action camera) on videokaamera, mida kasutatakse eelkõige 

sporditegevuste filmimiseks. Loomulikult on võimalik kasutada seda ka paljudes teistes 

valdkondades. Seikluskaamerad on väikesed, kerged, kaasaskantavad, vastupidavad ning 

erinevaid kinniteid kasutades on nende paigaldusvõimalusedväga suured. Need 

karakteristikud on teinud seikluskaamerad väga populaarseks sportlase ning tavakasutajate 

seas, kes soovivad filmida oma tegevusi ning kajastada neid sotsiaalmeedias. [19] 

 

Erinevalt tavakaameratest on seikluskaameratel erinevaid tarvikuid. Tarvikute alla kuuluvad 

statiivid, kaugjuhtimispuldid, kaitseümbrised ning erinevad kinnitused -  kinnitumaks kiivri, 

jalgratta, lume-, veelaua või millegi muu külge. Peale kasutamislihtsuse ning kompaktse 

ehituse on seikluskaamerad väga vastupidavad nii põrutustele kui ka veekahjustusetele. 

Nendele kaameratele, mis ei ole veekindlad, on võimalik juurde soetada veekindlaid 

ümbriseid. Juba veekindlatele kaameratele pakutakse samuti lisavarustusena veekindlat 

ümbrist, kuid selle eesmärgiks on tõsta veekindluse astet, et oleks võimalik filmida veel 

sügavamal vees. 

 

Võrreldes tavaliste digikaameratega on seikluskaamerad samuti võimelised filmima suure 

resolutsiooniga, kuid nagu iga kaameraga, , mõjutab filmitav kvaliteet toote hinda. Vaadates 

videot hiljem mobiiltelefonist või tahvelarvutist järgi ei pea videokvaliteet just parem olema, 

kuna pildi edastus sõltub ka pilti nähtavast seadmest. Hetkel on võimalik saada 4K ehk Ultra 

High Definition resolutsiooniga kaameraid, kuid need on vägagi kallid. 1080 p ja 720 p on 

samuti kõrge resolutsiooniga, ning on igati sobilikud videote filmimisel. Samuti on paljude 

kaameratega võimalik lisaks filmimisele teha ka pilte. Pildi kvaliteedi määrab ära 

megapikslite arv. Mida rohkem megapiksleid, seda teravam ning selgem on pilt. [20] 
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Seikluskaamerad töötavad sisseehitatud akude toitel ning üldjuhul on kasutusajaks vaid paar 

tundi. Kaamera ostuga tuleb kaasa USB kaabel, millega saab pilte arvutisse importida ning 

akut laadida. Enamus kaameraid ei ole võimalik laadimise ajal kasutada filmimiseks või 

pildistadamiseks. Uuenduslik on wifi abil kaamera ühendamine nutiseadmega. Selle abil on 

võimalik kaamera ühendada oma nutitelefoniga ning laadida videosid kaamerast otse 

sotsiaalmeediasse (nt Youtube). Samuti on võimalik juhtida kaamera funktsioone telefonis. 

Kõik seikluskaamerad vajavad mälukaarte, kuhu salvestada. Mida suurema mahuga kaart, 

seda rohkem ning pikemaid videosid on võimalik salvestada. [20] 

 

 

4.2. Drift HD Ghost 

 

Autor uurib lisaks valvekaamera kasutamisele ka seikluskaamera Drift HD Ghost kasutamist 

Haas Minimill töötlemiskeskuse töö jälgimisel.  Drift seikluskaamera (joonis 4.1) on hea 

videokvaliteediga , võimaldades filmida kuni 1080p resolutsiooniga. Kaameraga on võimalik 

filmimise ajal ka pildistada. Enamus kaameratega peab filmimise lõpetama, ning valima 

pildistamisrežiimi. Kaameral on 2 tolline LCD kriimustuskindel klaas, mis lihtsustab kaamera 

menüüs navigeerimist. [21, 22] 

 

Drift seikluskaamera on veekindel, kuni 3 meetri sügavuseni, ning kaitseümbrise kasutamise 

korral on seda võmialik suurendada kuni 60 meetrini. Autor hindab,et veekindlus on väga 

tähtis omadus seikluskaameral. Kui seda kasutada töötlemiskeskuses, siis metalli 

lõikeprotsessi ajal lendab hulganisti emulsioonpritsmeid, mis võivad kaamerat kahjustada. 

[21] 

 

Lisaseadmena on kaameraga kaasas kaugjuhtimispult, mida on võimalik paelaga (tuleb 

kaameraostuga kaasa) näiteks käele kinnitada. Kaamerat on võimalik juhtida puldi abil tootja 

andmete kohaselt 10 meetri kauguselt. Külgedel asetsevad värvilised LED indikaatorid, mis 

annavad teada,  mis funktsiooni kaamera hetkel kasutab. Lisaks on sisseehitatud wifi 

võimekus, mis on  samuti kasutatav kaugjuhtimisena nutitelefonis. Selleks on vaid vajalik alla 
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laadida rakendus DriftApp. Rakenduse abil on võimalik näha kaamera otsepilti, samuti juhtida 

kaamera funktsioone ning sätteid. Salvestatuid pilte ning videoklippe on võimalik läbi 

rakenduse telefoni salvestada. [21, 22] 

 

 

Joonis 4.1. Seikluskaamera Drift HD Ghost 

 

Seikluskaamera kasutamine töötlemiskeskuse videosüsteemina ilmutas  paar negatiivset 

külge, mille tõttu ei soovita autor  pideva töö jälgimiseks kasutada just antud liiki kaamerat. 

Kaamera töötab aku toitel ning tema kasutusaeg ei ole väga pikk. Antud seadme aku 

kestuseks on peaaegu 3 tundi, mis on tegelikult seikluskaamerate kohta väga hea, kuid paraku 

pole see sobilik arvestades autori soove sobiva kaamear paigaldamisel. Aku laadimine toimub 

mini-USB kaabliga, kuid laadimise ajal on kaamera välja lülitatud. Kaameral on mini-HDMI 

väljund. Mini-HDMI kaabli kasutamisel saab kaamera otsepildi edastada telerisse, kuid samal 

ajal ei saa videopilti salvestada. Kaamera ühendamine wifi vahendusel nutitelefoniga teeb 

kasutamise lihtsamaks. Kaamerat on võimalik sel juhul kontrollida – valida erinevate 

režiimide vahel, pilti suurendada, sätteid muuta ja palju muudki. Lõikeprotsessi jälgimisel 

katkes kahel korral wifi ühendus kaamera ning telefoni vahel. Katkestuse tõttu videofail 

kahjustus ning video enam järele vaadatav ei olnud. 
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Seikluskaamera kasutamine on vägagi lihtne ning kasutajasõbralik. Videote tegemiseks ning 

hilisemaks vaatamiseks sobib seikluskaamera hästi töötlemiskeskuse töö jälgimiseks. 

Otseülekannete tegemiseks – videopildi koheseks edastamiseks ekraanile sobib aga 

valvekaamera paremini.  
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5. VALITUD SEADMED 

 

5.1. Kaamera 

 

Kaamera valikul võttis autor arvesse pildikvaliteeti, paigaldamist ning hinda. Otsustati 

kasutada valvekaamera, misjärel tekkis valik IP või AHD tüüpi kaamerate  vahel. Antud 

tingimusi arvestades otsustas autor AHD kaamerate kasuks. Eelkõige otsustas valiku hind 

ning paigalduselihtsus. Eesmärk on näidata töötlemiskeskuses toimuvat protsessi ekraanil, ei 

plaanita internetti kasutada. AHD kaamerate valik on samuti suur, näiteks on olemas nii 

kuppel-, lae- kui ka torukaameraid. Valikuks osutus laekaamera, mille pilt on leitav jooniselt 

5.1. Selle kompaktse ehituse ning väikeste mõõtmete poolest on seda mugav paigutada, ning 

tema reguleeritava aluse abil saab muuta ka vaatenurka.  

 

 

Joonis 5.1. Valitud kaamera Haas Minimill töötlemiskeskuse jaoks 

 

Tabelis 5.1 on välja toodud kaamera tehnilised parameetrid, kus on välja toodud pilti 

mõjutavad tegurid, nagu näiteks resolutsioon, objektiiv ning ka ühendusviis. Antud kaamera 

on mõeldud nii sise- kui ka välitingimustesse. Kaamera ilmastikukindlus mõjutas samuti 

autori valikut kaamera osas. Sellisel juhul ei kannata kaamera töötlemiskeskuses pritsiva 

emulsiooni pärast. 
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Tabel 5.1. Valitud kaamera tehnilised andmed [23]  

Sensor 1/3 CMOS 

Resolutsioon 2MP, 1080 p 

Läätse laius, mm 3,6mm 

Min. valgustatus, lux 0lux 

Valgustus IR dioodid, valgustusulatus 35 meetrit 

Ühendus BNC 

Toide 12VDC 

Hind, EUR 49 

 

Videokaamera üks tähtsamaid omadusi on objektiivi laius. Sellest oleneb kaamera 

nägemiskaugus ning vaatenurk. Suurema objektiivi puhul on kaugemate objektide eristamine 

selgem, kuid sellega kaasneb ka vaatenurga vähenemine. Enamasti on kaamerate objektiivide 

laius vahemikus 2.8 – 12 mm. Valitud kaamera objektiiv on 3,6 mm laiune ning piiratud 

valgusdistants pimedas on tooteandmete järgi 35 meetrit. (tabel 5.1). 

 

IR dioodid kaameral on eelkõige mõeldud abistamiseks pimedas filmimisel.  IR (ingl 

infrared) valgus tagab pimedas terase pildi, kuid väikse värvi küllastusega. Kuvatav pilt on 

seejärel mustvalge. Kasutades kaamerat välitingimustes, edastab kaamera päevasel ajal 

värvilist pilti, valguse vähenedes, lülitub kaamera automaatselt aga IR režiimi. Osad 

kaamerad, mis kasutavad tundlikuimaid sensoreid, on võimelised vähese valgusega edastama 

värvilist pilti. Lisaks IR dioodidele, on kaameras ka valgussensor, mille ülesandeks on mõõta  

valgushulka ning vajaduse korral aktiveerida IR dioodid. [24, 25] 

 

Kasutatud valvekaamera kuulub IP66 kaitseklassi. IP (ingl international protection) järel 

esimene number kajastab tolmu suhtes vastupidavust ning teine number seadme veekindlust. 

See tähendab, et antud kaamerat ümbritsev korpus on tolmu- ning veekindel.  See oli kaamera 

valikul ka üks otsustavatest teguritest, kuna töötlemiskeskusega töötamisel lendab palju 

emulsioonpritsmeid. [26] 
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5.2. Lisaseadmed 

 

AHD kaamera edastab analoogsignaali, kaamera ühendamisel otse ekraaniga kuvataks ainult 

mustvalget pilti. Seetõttu tuleb kasutada ka DVR salvestit. Salvesti muundab analoogsignaali 

digitaalseks ning näidatav pilt on kõrgema resolutsiooniga. Salvesti valimisel ainukeseks 

tingimuseks oli see, et see ühilduks AHD kaameraga. Antud salvestiga, mis on nähtav 

joonisel 5.2, on võimalik ühendada 4 kaamerat. Maaülikooli probleemisituatsiooni 

lahendamisel on kasutusel vaid üks kaamera. Vastavalt vajadusel on võimalik neid tulevikus 

juurde lisada. Peale AHD kaamera, on võimalik kasutada seadmega samuti vanemaid 

analoogkaameraid kui ka IP kaameraid. Antud seadme puhul salvestamise korral tuleb 

ühendada lisaks andmekandja (näiteks kõvaketas või mälupulk).  

 

 

Joonis 5.2. Analoogsignaali digitalisiseerimiseks valitud DVR salvesti 

 

Kaamera ühendamisel salvestiga kasutatakse koaksiaalkaablit RG-59. Ohutuse seisukohalt 

hoitakse sellega ära toiteadapteri paiknemine kaamera juures. Sel viisil saavad nii salvesti kui 

ka kaamera elektritoite samast kohast. Kaamera ning salvesti voolu saamiseks kasutatakse 

toiteadaptrit parameetritega : 12 V; 2 A; 2,1/5,5 mm pistik (plug-in). 
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Salvestist saadav videopilt edastakse ekraanile HDMI kaabli abil.  Joonisel 5.3 on näidatud 

ühendus kaamerate, salvesti ning ekraani vahel. Sinised jooned tähendavad koaksiaalkaableid, 

kollased toitejuhtmeid, ning roheline HDMI kaablit. 

 

 

Joonis 5.3. Analoogkaamerate ühendus salvestiga ning ekraaniga. [8] 

 

 

5.3. Ekraan 

 

Ekraaniks valis autor Philips LED teleri. Ekraani valikul arvestas autor kolme tingimust, mis 

on valitud töös vajalikud: 

1) resolutsioon, 1080 pikslit; 

2) HDMI väljundi olemasolu; 

3) VESA seinakinnitus. 

 

Valitud teler võimaldab Full-HD resolutsiooni (1080 p) ning teleri diagonaalsuuruseks on 32 

tolli (80 cm). Autor peab seda suurust kõige optimaalseimaks valikuks. Teleril on kaks HDMI 

sisendiväljundit, mis oli üks tegureid teleri valimisel, sest salvesti ühendamine ekraaniga 
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toimub HDMI kaabli vahendusel. Kui eelnevalt on teler sisselülitatud ja seadistatud, ning 

valitud HDMI programm, siis järgmisel sisselülitamisel jääb vaikeprogrammiks HDMI. AHD 

süsteemi kasutades, kus kaameral ning salvestil on pidev toiteallikas, ei pea neid peale igat 

kasutuskorda välja lülitama. See teeb kasutamise vägagi lihtsaks, piisab vaid teleri 

käivitamisest ning videopilt on kuvatud ekraanil. Seikluskaamerat kasutades, jääb teleril 

vaikeprogrammiks ikkagi HDMI, kuid kaamerat peab eraldi käivitama. Samuti kestab 

seikluskaameraga filmimisel aku keskmiselt kuni 3 tundi, mistõttu tuleb see peale igat 

kasutuskorda laadida või vähese kasutuse juures pidevalt sisse/välja lülitama. 

 

Valitud teler ühildub VESA seinakinnitusega. VESA on Video Electronics Standards 

Association akronüüm. See on organisatsioon, kuhu kuulub üle 300 ettevõtte, ning ette on 

määratud teatud standardid elektroonika tootjatele.  Üheks selliseks standardiks on 

seinakinnituste aukude muster, mis asub teleri taga. Enamus suuremaid teleri- ning kinnituste 

tootjad kasutavad seda standardit, tagamaks et nende tooted oleksid teistega kokkusobivad. 

VESA standard määratleb, et teleri taga asuva nelja kinnitusaugu vahelised kaugused 

millimeetrites, nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. VESA määratletud suurused on 75 x 75, 

100 x 100, 100 x 200, ning 200 x 200 mm. Need suurused on võrdelised teleriga. Mida 

suurem teler, seda suuremate auguvahedega on ka kinnitus. Augud teleri tagaküljel on 

jaotatud nii, et kruvidega paigaldatud seinakinniti kannaks teleri raskust ühtlaselt. [27, 28] 
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6. PAIGALDAMINE 

 

6.1. Kaamera paigaldamine  

 

Autor kasutab Haas Minimill töötlemiskeskuse tööprotsessi jälgimisel AHD valvekaamerat. 

Sellel kaameral on reguleeritav alus, mis kinnitatakse nelja poldiga pinnale. Poltidega 

kinnitamisel, jääb kaamera ainult ühele valitud kohale, ning seda teisaldada ei saa. Juhul, kui 

poldid lahti ühendada, ning asetada teise asukohta, tuleb ta samuti poltidega kinnitada. Pidev 

ümberpaigutamine tähendab, et töötlemiskeskuse seintele tehakse pidevalt auke. Selle 

vältimiseks paigaldas autor kaamerale metallplaadi (lisa 1), millele kinnitub magnet. Selle abil 

lihtsustub kaamera paigutumine ning teisaldamine ühest asukohast teise. Kaamera 

paigutamine magnetalusega on näidatud joonisel 6.1. Magnetina kasutatakse ühte tugevat 

püsimagnetit – neodüümmagnetit, mis põhineb neodüümi, raua ja boori sulamil.  Kasutatud 

magneti parameetrid on kajastatud tabelis 6.1. 

 

Tabel 6.1. Magneti parameetrid [29] 

Magneti tüüp Neodüümmagnet 

Mõõtmed, mm 40 x 20 x 5 

Kogus, tk 1 

Maksimaalne kinnitatav raskus, kg 8,8 

Hind, EUR 6 

 

Metallplaati puuriti 4 auku, diameetritega 5,4 mm ning aukude vahe 50 mm. Plaat kinnitati 

kaamera külge 4 poldiga, diameetriga 5 mm.  Magnet paigutatimisel plaadile saab kaamerat 

töötlemiskeskuses oma äranägemise järgi paigutada. Samuti saab seda ka teistes masinates 

kasutada. Tabelis 6.1 on märgitud magneti maksimaalseks kinnitatavaks raskuseks 8,8 kg.  
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Joonis 6.1. Magnetkinnitusega paigaldatud kaamera 

 

Kaamera paigaldamisel tuli valida kõige sobivam paik, mis oleks töötlemiskeskuse spindli 

suhtes parima nurga all. Esialgu valis autor sobivaimaks positsiooniks võimalikult kõrge 

asetuse laua kohalt, et võimalikult vähe emulsioonpritsmeid lendaks kaamerale, kuid valitud 

koht ei olnud parim paik tööprotsessi jälgimiseks. Seetõttu liiguti mööda z-telge alla, peaaegu 

töölauaga samale tasandile. Selle nurga alt on näha kõige paremini lõikeriista sügavust 

materjalis ning töötlusvahendi vahetamist. See oli autori arvates kõige optimaalsem asukoht 

(joonis 6.2). Töötlemiskeskusele on paigaldatud suruõhupüstol, et lauale tekkinud laaste ning 

emulsiooni eemaldada. Sellega puhastatakse samuti ka kaamerat. 
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Joonis 6.2. Paigaldatud kaamera optimaalseim vaatenurk töölauale 

 

 

6.2. Ekraani paigaldamine 

 

Ekraaniks valis autor 32 tolli suuruse Philips LED teleri. Ekraani asukohaks on 

töötlemiskeskusest paremal pool asuv sein. Asukoht on töötlemiskeskusele võimalikult 

lähedal, ekraan on paigutatud selliselt, et ta ei häiriks kellegi liikumist ega töö tegemist. 

Seinale paigaldatakse seinakinnitusega. Kinnituse jaoks puuritakse seina sisse kaks auku, ning 

kinniti paigaldatakse kahe kiilankruga. Kiilankruks on valitud M8 x 50. Seinale 

paigaldamiseks kasutatakse VESA standarditega seinakinnitust. Antud teleri VESA kinnitusel 

on aukude vahed 100 x 100 mm. Seinakinniti otsustas autor ise projekteerida ning valmistada. 
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6.2.1. Seinakinniti konstrueerimine 

 

Antud töös autor projekteeris  ning valmistas seinakinnituse (joonis 6.2). Autor valmistas 

seinakinnituse, mis on reguleeritaba vaatenurgaga. Antud kinnitust saab liigutada x- ning z-

telje suhtes. Seinakinniti projekteerimiseks kasutati joonestusprogrammi Solid Edge.  

 

 

Joonis 6.2. Valmistatud seinakinnitus 

 

Kinniti koosneb neljast osast (lisa 2). Esimene osa on plaat, mis paigutatakse seina külge ning, 

mille külge on kinnitatud kaks metallkõrva (lisa 3). Seina sisse puuritakse kaks auku ning 

plaat kinnitakse kahe kiilankruga. Plaadi metallkõrvade vahele paigaldatakse 77 mm pikkune 

puks, mis kinnitatakse M14 poldiga. Puksi külge on kinnitatud kaks 25 x 25 mõõtmetes 

nelikanttoru, mille otstesse on keevitatud omakorda 25 mm pikkune puks (lisa 4). Kahe 

nelikanttoru vahele kinnitub üks nelikanttoru, mis on teistest lülist 110 mm lühem (lisa 5). 

Selle toru üks puks on keevitatud vertikaalselt ning teine horisontaalselt. Teine puks on 

kinnitatud teisiti seetõttu, et  plaati, mille külge paigaldatakse teler,  saaks x-telje suhtes 

liigutada. Neljandaks osaks on metallplaat (lisa 6), mis kinnitub teleri külge. Plaadi 

valmistamisel on arvesse võetud VESA standardit. Antud teleri kinnitamiseks peavad poltide 

auguvahed olema 100 x 100 mm. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli leida ning valida sobiv videosüsteem Haas 

Minimill töötlemiskeskusele. Kaamera valimisel arvestas autor kaamera videopildi 

resolutsiooni ning kaamera maksumust. Valvekaameratena kasutatakse peamiselt kahte tüüpi 

kaameraid: AHD ning IP kaameraid. Autor analüüsis kahte kaameratüüpi ning otsustas 

töötlemiskeskuse töö jälgimiseks optimaalsema kaamera, milleks on AHD kaamera. Lisaks 

proovis autor seikluskaamerat töötlemiskeskuse töö jälgimiseks, kuid selle kaamera lühike 

akukestvus ning puudulik edastamine ekraanile andis suure ülekaalu AHD kaamera 

kasutamiseks.  Kaamerale kinnitati metallplaat, mille külge asetati neodüümmagnet. Magneti 

abil saab kaamerat oma soovi järgi töötlemiskeskuses paigutada. 

 

Ekraani paigaldamiseks projekteeris autor programmis Solid Edge seinakinnituse valitud 

telerile. Seinakinnitus koosnes kahest lehtmetallist ning kolmest nelikanttorust. Mõlemale 

lehtmetallile on keevitatud kaks metallkõrva ning nelikanttorudele on otstesse keevitatud 

puksid. Puksid sobivad täpselt kahe metallkõrva vahele ning kinnitatakse poltide abil. 

 

Valvesüsteemi kogumaksumus on 177,5 eurot. Sellesse kuulub: kaamera, toiteadapter, 

salvesti, koaksiaal- ning HDMI kaabel. Kõige kallimaks tooteks on teler, mille maksumuseks 

on 250,55 eurot. Teleri seinakinnituse täpset maksumust ei saa öelda, kuna autor kasutas 

valmistamisel enda isiklikku materjali, ning täpsed hinnad puuduvad. Võib väita, et 

seinakinnituse ise valmistamine võib maksma minna umbes 10 eurot. Terve videosüsteemi 

kogumaksumus tuleks antud seadmeid kasutades ligikaudu 438 eurot. 

 

Kuigi  valitud kaameraga on võimalik teostada otsepildi edastust ekraanile, puudub sellel 

suurendamise võimalus. Seetõttu soovitab autor kasutada kaamerat, millega oleks võimalik ka 

suurendada lõiketööriistale. Sellised AHD kaamerad on kallimad, kui antud bakalaureusetöös 

kasutatud ning nende hind jääb umbes 200 euro ümbrusesse.  
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SUMMARY 
 

The objective of this Bachelor’s thesis was to find and select appropriate video system for 

Haas Minimill machining center. When choosing camera, author considered video camera’s 

image resolution and the cost of the camera. Two types of cameras are mainly used for 

surveillance: AHD and IP cameras. By analyzing these two types of camera, author chose the 

camera to monitor the work of the machining centre, which is the AHD camera. Author also 

tried to monitor the work with an action camera. But the camera has a short battery durability 

and poor live feed to the screen, gave a big advantage to AHD camera. A metal plate is 

attached onto the camera, and onto the plate a neodymium magnet. By placing the magnet 

onto the camera, it can be placed inside the machining centre to anyone’s liking. 

 

To install the screen author designed a wall mount using Solid Edge program. Wall mount 

consists of two sheet metal and three rectangular pipes. Onto both sheet metals, two metal 

ears were welded and metal bush was welded to the ends of the pipes. Bushings fit exactly 

between the two metal ears and the sheet metal and pipes are bolted to each other. 

 

Total cost of the surveillance system is 177,5 euros. It includes camera, power adapter, 

recorder, coaxial and HDMI cable. The most expensive product is TV. TV has a cost of 

250,55 euros. TV wall mount exact cost cannot be told because the author used his own 

material to manufacture the wall mount, and the exact prices are not available. But it can be 

said that making the wall mount yourself can cost around 10 euros. To sum up  

everything, then total cost of the video system should be around 438 euros.   

 

While the camera is able to forward live feed to the screen, there is no possibility of 

increasing it. Therefore, the author suggests using a camera, which could also increase into 

the cutting tool. These types of AHD cameras are much more expensive and prices remain 

around 200 euros.  



34 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 
 

1. Haas Super Mini Mill Specifications. http://www.haas.co.uk/smm-specs.html 

(13.05.2017) 

2. Põldmaa, V. (2014). Mehaanilise töötlemise tehnoloogiad ja kasutatavad seadmed. 

Tallinn: Innove. lk 8–25. 

3. Videovalve. Hansavalve.  

http://www.hansavalve.ee/videovalve/?gclid=CjwKEAjw_6XIBRCisIGIrJeQ93oSJAA2c

NtMbigjTmuXsJNF-pzlrB4dX3KirYS_GtDQlabAIJHrXhoCzOnw_wcB (10.04.2017). 

4. Dowker, R. (2014). Analog vs. Digital Security Cameras. http://njsolutions.net/analog-vs-

digital-security-cameras/ (03.05.2017) 

5. Videovalvesüsteemid. Telegrupp. https://www.telegrupp.ee/tooted-ja-teenused/videovalve 

(10.04.2017). 

6. Brindle, M. (2014). Digifilmi käsiraamat. Tallinn: Koolibri. lk 38 

7. Introduction to AHD cameras and DVRs. Unifore.  http://www.hkvstar.com/technology-

news/introduction-to-ahd-cameras.html (20.04.2017). 

8. AHD Camera, what is it? WebTechology. https://webtechnology.ph/what-is-ahd-camera/ 

(03.05.2017). 

9. Analog vs. IP Technologies. Discount Security Cameras. http://www.discount-security-

cameras.net/analog-vs-ip-technology.aspx (13.05.2017). 

10. IP/Network cameras vs AHD CCTV cameras. How to choose? Unifore. 

https://www.unifore.net/ip-video-surveillance/ip-network-cameras-vs-ahd-cctv-cameras-

how-to-choose.html (10.04.2017). 

11. Abo, L. (2006). Koduelektroonika käsiraamat. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda.  

lk 12. 

12. Analoogvideo. Salalux. https://www.salalux.ee/analoogvideo (13.05.2017) 

13. Gager, R. (2006). Digital video recorders: technology overview –   DM: Security 

Distributing & Marketing, lk 4-8.  

14. Coaxial cable. TechTarget. http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/coaxial-cable 

(14.05.2017) 



35 

 

 

15. Signaalide transmissioon. (2005). Koost.  A. Taklaja, S. Reisberg. lk. 31 

16. What is the difference between RG59 and RG6? Sewell Direct. 

https://sewelldirect.com/learning-center/rg59-or-rg61 (15.05.2017). 

17. BNC connector series. Amphenol RF. http://www.amphenolrf.com/connectors/bnc.html 

(15.05.2017). 

18. BNC (Bayonet Neill-Concelman) Connector. Networx Security. 

http://www.networxsecurity.org/members-area/glossary/b/bnc.html (15.05.2017). 

19. Action Camera Market. Transparency Market Research. 

http://www.transparencymarketresearch.com/action-camera-market.html (28.05.2017). 

20. Anders, M. (2014) Camera, Action cams! – Boy`s Life.  Nr 104, lk 30–33. 

21. Arr, G. (2012) Drift HD Ghost Hits Shelves – Consumer Electronics. Nr 23, lk 36. 

22. Dingle, S. (2013) In the Action – Finweek, lk 24. 

23. AHD laekaamera. Oomipood. 

https://www.oomipood.ee/product/ahd5b2hm3_i2_ahd_laekaamera_1_2_8_2mpix_3_6m

m (03.05.2017) 

24. Why are there LEDs around a CCTV camera? Quora. https://www.quora.com/Why-are-

there-LEDs-around-a-CCTV-camera (18.05.2017). 

25. Understanding Infrared Cameras. Cctvcore. http://www.cctvco.com/support-

pages/Infrared-Cam.html (18.05.2017). 

26. Mis on IP-aste? Slo. http://slo.ee/kasulikku-lugemist/mis-on-ip-aste (20.05.2017). 

27. What is Vesa ? Kanto. https://kantomounts.com/what-is-vesa-how-to-find-the-right-vesa-

mount-for-your-tv/ (28.05.2017). 

28. What`s VESA Anyways? Displays2go. ttp://www.displays2go.com/Article/VESA-

Explained-How-Find-Right-TV-Bracket-18 (28.05.2017). 

29. Neodüümmagnet. Oomipood. 

https://www.oomipood.ee/product/mag_40x20x5_neo_magnet_40_20_5mm_ndfeb_n42_

8_8kg?q=magnet&category_id=174 

 
 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

  



37 

 

 

Lisa 1. Metallplaat kaamerale magneti kinnitamiseks 
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Lisa 2. Teleri seinakinnitus 
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Lisa 3. Kinnitus seinale 
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Lisa 4. Kolme puksiga lüli 
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Lisa 5. Kahe puksiga lüli 
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Lisa 6. Kinnitus telerile 
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