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mis pole alati kättesaadav. Lisaks sellele on need kallid ning tarbivad palju elektrit.  
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kompostisegistile. 

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade erinevatest kompostritest ning fotoelektrilistest 
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ning selleks vajalikud komponendid. 
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tüüplülitust 555. Koostati skeem ning valiti kõik vajalikud komponendid. Skeemi tööd 
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Saadud tulemuste põhjal on võimalik koostada elektriajam. Süsteem on skaleeritav, 

mistõttu on seda võimalik kasutada lisaks väikemajapidamisele ka suurmajapidamistes 
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Hand-operated compost mixer is troublesome to operate. In small households people 

simply throw food waste in piles or into trash mainly because it does not require much 

effort. Electric compost mixers available on the market require power supply from the grid 

which is not always available. In addition they are expensive and have high energy 

consumption.  

Main goal of the current bachelor`s thesis is to design a solar-powered electric drive for 

compost tumbler in a small household.  

The theoretical part gives an overview of the different composter types and photovoltaic 

systems and their compilation. The empirical part includes calculations for equipment 

sizing and equipment selection. Wiring diagram and control scheme with necessary parts 

is included.  

Electric motor was chosen by considering average pedalling strength of human hand. 

Calculations were made to determine the size of energy storage and solar panel. According 

to data of selected devices control calculations were made. Control system was based on 

555 timer. Circuit was made and all the necessary parts were pointed out. Circuit was 

controlled in program Circuit Wizard. 

Based on the results it is possible to assemble off-grid system for compost mixer. System 

is scalable, so it can be used in large households and in industrial composting.  
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SISSEJUHATUS 

 

Käsiajamiga seadeldised on muutumas järjest ebapopulaarsemaks, sest tehnoloogia areng on 

jõudnud etappi, kus peaaegu kõike on võimalik automatiseerida. Järjest enam mõeldakse 

välja süsteeme lihtsustamaks erinevaid töötoiminguid. Hetkel müügil olevad sarnased 

seadmed on mõeldud eelkõige tööstuses kasutamiseks.  

Käesoleva töö eesmärgiks on projekteerida päikeseenergiaga käitatav elektriajam 

kompostisegistile. Käsiajamiga kompostisegistiga on tülikas opereerida ning 

komposteerimise protsessi peab pidevalt jälgima. Kompostisegisti peab töötama iseseisvalt 

ning toitevõrgust eraldatuna. Selleks on vaja konstrueerida autonoomne süsteem, mis tagaks 

kompostisegisti ajamile toite ning hoiaks protsessi töös. Süsteem peab koosnema järgmistest 

komponentidest: 

• päikesepaneelist; 

• kondensaatorpatareist; 

• mootorist; 

• juhtmoodulist. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on seatud järgmised uurimisülesanded: 

• leida vajaminevate seadmete optimaalsed võimsused ning suurused; 

• valida sobiv mootor, mis oleks võimalikult ökonoomne ning piisava võimsusega; 

• defineerida mootori tööaeg ning vastavalt sellele valida energiaallikas ning 

energiasalvesti; 

• koostada võimalikult lihtne ning odav juhtimissüsteem. 

Teema on aktuaalne, sest toidujäätmeid tekib majapidamistes palju. Komposteerimine 

vähendab jäätmemahtu ning võimaldab prügiveo arvetelt kokku hoida. Komposti on vaja 

segada, et komposteerumise protsess toimuks kiiremini. Käsiajamiga kompostisegistis on 

vaja komposti käsitsi segada mitmeid kordi päevas. See tähendab, et kompostri juures on 

vaja käia iga päev mitu korda. Sõltumatu toitega kompostisegisti teeks seda tööd iseseisvalt.  

Töö hõlmab endas kirjanduse ülevaadet ning uurimuslikku osa. Kirjanduse ülevaates antakse 

ülevaade erinevatest kompostritest ning fotoelektrilistest süsteemidest ja nende 



6 

 

koostamisest. Uurimuslik osa hõlmab endas seadmete suuruste arvutusi ning seadmete 

valikuid. Lisaks on välja toodud ühendamisskeem, juhtimisskeem ning selleks vajalikud 

komponendid. Kõik süsteemi koostamiseks vajalikud detailid on koos hindadega koondatud 

ühte tabelisse. 
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1. KOMPOSTEERIMINE NING KOMPOSTISEGISTID 

 

1.1. Komposteerimine 

 

Kompostimine on looduslik protsess, mille käigus lagundavad bakterid, seened ning 

mikroorganismid orgaanilist materjali. Selle käigus tekib toitainerikas muld. 

Kompostimisega on võimalik vähendada jäätmete hulka kuni 30% võrra, mis viib omakorda 

raha säästmiseni. Kompostimise protsess vajab õhku, vett, süsinikku ning lämmastikku. 

Protsessi algatamiseks peab kokku segama kahte liiki orgaanilisi aineid [1]: 

1) roheline orgaaniline materjal – toidujäätmed, puulehed, muru, jms; 

2) pruun orgaaniline materjal – saepuru, pelletid, oksad jms. 

Protsessi toimumiseks peab olema sobiv niiskuse tase. Kui niiskuse tase on liiga kõrge, 

hakkavad jäätmed mädanema ning lagunemise protsess aeglustub. Samuti aeglustub protsess 

ka kuivas keskkonnas, sest niiskus on vajalik selleks, et mikroorganismid paljuneksid ning 

püsiksid elus. Piisav õhukogus aitab lagunemise protsessile kaasa. Selleks on vaja komposti 

pidevalt segada. Protsessi käigus tõuseb temperatuur 60 °C…70 °C-ni. [2] 

 

 

1.2. Kompostrite liigid 

 

1) Kompostikonteinerid 

Kompostikonteinerid on enimlevinud kompostrid (joonis 1). Need on ehituselt kõige 

lihtsamad ning odavamad. Enamikel kompostikonteineritel on külgedel õhuavad ning need 

on enamjaolt tehtud taaskasutatud plastikust. Sellistes kompostrites toimub protsess väga 

aeglaselt. Protsessi kiirust ning kvaliteeti saab parandada, kui jäätmeid eelnevalt purustada 

ning segada. Kompostikonteineri peamisteks eelisteks on selle lihtsus ning kompaktsus. [3] 

Koonuskompostrid sarnanevad tavalistele kompostikonteineritele (joonis 1). Ainuke 

erinevus on selles, et koonuskompostritel on maetav osa, et koguda maasoojust, mis 

kiirendab komposteerimiseprotsessi. Selline koonus peab olema paigaldatud võimalikult 
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kuiva ning päikesepaistelisse kohta. Koonuskompostri eelisteks on see, et toidujäätmeid võib 

pidevalt juurde lisada, tühjendama peab harva ning komposteerimiseks sobib kõik 

orgaanika. [3] 

 

Joonis 1. 1. Kompostikonteiner; 2. koonuskonteiner [3] 

 

2) Trummelkompostrid 

Trummelkompostrite pööratav süsteem lihtsustab komposti segamist (joonis 2). Konteiner 

pöörleb ümber pikitelje. Olenevalt kompostri ehitusest on kõige mõistlikum järgmine 

kasutusviis. Kompostrisse tuleks panna korraga kõik jäätmed ning segada seda ühe kuni viie 

päeva tagant. Ideaalsete tingimuste ning hakitud jäätmete korral võib kompost valmida ühe 

nädalaga. Kuumade ning kuivade ilmade korral tuleb jälgida niiskustaset. [3] 

 

Joonis 2. Trummelkomposter [3] 

 

3) Elektrilised kompostrid 

Linnades kasutamiseks on loodud kompaktsed kompostrid, mis töötavad elektrienergiaga 

(joonis 3). Nende konteinerid on isoleeritud ning õhukindlad. See kiirendab protsessi ning 

ei haise. Hea komposti saamiseks tuleb lisada saepuru või pelletit koos toidujäätmetega. 
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Sellise kompostri peamisteks eelisteks on siseruumides kasutamise võimalus, kompaktsus 

ning automaatne komposti segamine. [3] 

 

Joonis 3. Elektriline komposter [3] 

 

On olemas ka sarnastel põhimõtetel töötavad kompostrid, mis on kordades suuremad ning 

mõeldud välitingimustes kasutamiseks (joonis 4). Nendes kasutatakse kruvikonveierit, mis 

liigutab valmivat kompostisegu väljalaskeava suunas. Sellised kompostrid võivad olla koos 

kütteelemendiga. [4]  

 

Joonis 4. A500 Rocket kruvikomposter [4] 

 

Kirjeldatud kompostrite seas on kõige populaarsemad kompostikonteinerid. Peamine põhjus 

selleks on nende hind ning asjaolu, et komposteerimiseks ei pea eriti midagi tegema. 

Elektrilised kruvikompostrid on kallid ning populaarsed pigem väljaspool Eestit. Üldjuhul 

kasutavad neid komposti tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted või asutused, kus tekib 

palju toidujäätmeid nagu koolid, lasteaiad, toitlustuskohad jne.  
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2. KOMPOSTISEGISTI TOITESÜSTEEM 

 

2.1. Fotoelektrilised süsteemid ning nende klassifikatsioon 

 

Esimesed päikesepaneelid olid kasutusel kosmoseprojektides. Alates 1958. aastast olid pea 

igal pikemaajalisel missioonil toiteallikateks päikesepaneelid. Maapealne päikesepaneelide 

kastutamine kasvas järk järgult. 40 aasta jooksul on päikesepaneelide hind märkimisväärselt 

langenud ning nende kasutegur on kolmekordistunud. [5] 

Fotoelektrilised süsteemid ei sarnane traditsioonilistele fossiilsetel kütustel töötavatele 

süsteemidele. Fotoelektrilise süsteemi sisendvõimsus sõltub päikesepaistest. Fossiilsetel 

kütustel töötavatel süsteemidel sõltub see väljundvõimsusest. Fotoelektrilise süsteemi 

väljund sõltub lisaks päikesepaistele ka teistest välisteguritest nagu pilved, varjud jms. [5] 

Fotoelektrilised süsteemid erinevad võimsuse poolest. Need jagunevad järgmiselt [5]: 

• väga väiksed süsteemid – kuni 5 W; 

• väiksed süsteemid – 5 kW…1000 W; 

• kilovati suurused süsteemid – 1 kW...10 kW; 

• keskmised süsteemid – 10 kW…100 kW; 

• suured süsteemid – alates 1 MW. 

Fotoelektrilise süsteemi liike on kaks. Üks on jaotusvõrguga ühendatud (grid connected) ja 

teine on iseseisev (stand alone) süsteem. Iseseisval süsteemil on kaks versiooni, mis 

erinevad üksteisest koormuse liigi poolest. Süsteem jaguneb AC ehk vahelduvvoolu ning 

DC ehk alalisvoolu koormusega süsteemideks. Mõlemad süsteemid võivad olla 

energiasalvestitega või energiasalvestiteta. Iseseisvate süsteemide puhul on energiasalvesti 

olemasolu väga tähtis, kui pidev toide on vajalik. Päevasel ajal laetakse energiasalvesti täis, 

et vool oleks tagatud pimedal või pilvisel ajal. [5] 
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2.2. Fotoelektriliste süsteemide ühendusviisid 

 

Peatükis 2.1. on mainitud kahte süsteemi liiki – võrguga ühendatud süsteem ning iseseisev 

süsteem. Võrguga ühendatud süsteem toimib järgmiselt (joonis 5). Päevasel ajal toodavad 

päikesepaneelid elektrienergiat, mis võib katta suurema osa tarbitavast energiast. See sõltub 

päikesepaneelide kogusest, ilmast ning tarbimisest. Mõningatel juhtudel toodetakse rohkem 

kui tarbitakse. Akumulaatorite olemasolul üleliigne energia salvestatakse või müüakse 

ühisesse elektrivõrku. Kui päikesepaneelide tootlikus pole piisav katmaks tarbimist, siis 

võetakse vajalik kogus energiat elektrivõrgust, kuhu on süsteem ühendatud. Arvestus käib 

arvestiga, mis pöörleb mõlemas suunas sõltuvalt sellest kas elektrienergiat toodetakse 

rohkem kui tarbitakse või kasutatakse võrgust tulevat elektrienergiat. Võimalik on 

paigaldada ka kaks eraldi arvestit, kus kumbki arvesti töötab ette määratud suunas. Võrguga 

ühendatud süsteemi peamiseks eeliseks on selle lihtsus. Akumulaatoriteta süsteem on 

lihtsam, odavam ning selle juhtimise- ning hoolduskulud on madalad. Miinuseks on see, et 

piisava energiahulga saamiseks on vaja suurt kogust päikesepaneele, sest reserv puudub. [6]  

 

 

Joonis 5. Elektrivõrku ühendatud fotoelektrilise süsteemi lihtsustatud skeem:                              

1. päikesepaneelid; 2. laadimiskontroller; 3. akumulaatorid; 4. DC/AC inverter; 5. peakilp; 

6. arvesti; 7. elektrivõrk [6] 
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Päikesepaneelid ühendatakse elektrivõrku inverteri kaudu, sest need toodavad alalisvoolu, 

aga elektrivõrgus on vahelduvvool. Inverter on kõige olulisem lüli antud süsteemis. See 

muundab alalisvoolu nõutud pinge ning sagedusega vahelduvvooluks, et majapidamises 

olevad elektriseadmed oleksid kasutatavad. Selline süsteem töötab ka ilma energiasalvestita, 

sellisel juhul pole vaja lisaks akumulaatoritele laadimiskontrollerit. Energiasalvestita 

süsteem on odavam ning lihtsam, aga ei päästa pikaajaliste elektrikatkestuste korral. 

Akumulaatoreid sisaldav süsteem tagab voolu ka siis, kui elektrivõrgust tulev vool on 

katkenud. [6] 

Fotoelektriline süsteem võib olla ka võrku ühendamata (joonis 6). Sellist süsteemi 

nimetatakse iseseisvaks (off grid) süsteemiks. Osa toodetavast elektrienergiast läheb kohe 

kasutusse ning teine osa salvestatakse akumulaatoritesse, et elekter oleks olemas igal ajal. 

Sellist süsteemi kasutatakse kohtades, kus teised toiteallikad on ebapraktilised või 

kättesaamatud. Sellistel juhtudel on soodsam paigaldada iseseisev fotoelektriline süsteem, 

kui hakata elektrivõrku rajama. [7]  

 

 

Joonis 6. Iseseisva fotoelektrilise süsteemi lihtsustatud skeem: 1. päikesepaneelid;             

2. laadimiskontroller; 3. akumulaator; 4. DC koormus; 5. DC/AC inverter; 6. AC koormus 

[7] 

 

Sellises süsteemis peab kindlasti olema allikas, kuhu salvestada energiat. Nendeks võivad 

olla näiteks akumulaatorid või kondensaatorid. Iseseisvate süsteemide jaoks on valmistatud 
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spetsiaalsed akumulaatorid, mida võib korduvalt täis laadida ning tühjendada lubatud piirini. 

Akumulaatorite miinuseks on see, et pidevate laadimis- ning tühjenemistsüklite tõttu nende 

eluiga väheneb. Kondensaatorite eluiga on palju pikem, sest nende laadimistsüklite arv on 

kordades suurem. Nende miinuseks on kõrge hind ning suurus. [7, 16] 

 

 

2.3. Sõltumatu fotoelektrilise süsteemi komponendid 

 

2.3.1. Päikesepaneelid 

 

Päikesepaneelid koosnevad fotogalvaanilistest elementidest. Elektrienergiat toodetakse 

kasutades ära fotoefekti. Tüüpilise päikesepaneeli võimsus jääb vahemikku 100 W…320 W 

ning see koosneb erinevatest kihtidest. Nendeks on peegeldust vähendav klaas, polümeerist 

kilematerjal, fotogalvaanilised elemendid ning alusplaat. Päikesepaneeli sisendiks on 

päikesekiirgus ning väljundiks alalisvool. Päikesepaneelide kõige olulisem näitaja on 

kasutegur, mis iseloomustab paneeli tootlikkust. Kõrge kasutegur, tähendab suurt 

tootlikkust. [5] 

Päikesepaneelide väljatöötamist alustati juba 19. sajandil. 1960-ndatel aastatel olid 

päikesepaneelid käsitsi tehtud ning elementide esialgne hind oli 1000 dollarit ($) ühe vati 

(W) kohta. Neid kasutati ainult kosmosetehnoloogiate arendamises. 1970-ndatel aastatel 

hakati fotogalvaanilisi elemente valmistama partiidena ning see langetas hinna 100 $/W. 

Endiselt kasutati neid ainult kosmoseaparaatidel, kuid ajapikku hakkasid need rakendust 

leidma ka eraldiseisvates seadmetes. 1980-ndatel mindi üle masstootmisele ning elementide 

hind langes 10 $/W-ni. Päikesepaneele hakati kasutama lisaks eelnevatele kasutuskohtadele 

ka kaugjuhtimisseadmetes ning jaotusvõrku ühendatud elamutes. Tänapäeval on suure 

nõudluse tõttu väga palju päikesepaneelide elementide tootjaid. See on langetanud hinna 

4 $/W-ni. Fotoelektrilised süsteemid on tänapäeval kasutusel pea igal pool: akulaadijates, 

vee pumpades, kodu toitesüsteemides jne. Päikesepaneelid on võimelised tootma puhast 

energiat ilma kuludeta, kuid nende paigaldamiskulud on kõrged ning nende kasutegur on 

väike. Päikesepaneelide keskmine kasutegur jääb vahemikku 11%...15%. [5] 

Suurem osa päikesepaneele baseerub räni tehnoloogiatel. Kõige enam kasutatakse mono- ja 

polükristallilise räni elemendiga päikesepaneele. Kõige kallima ning parema kasuteguriga 
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on monokristalliline paneel, mille kasutegur on umbes 15% ning laboritingimustes on 

saavutatud üle 20%. Selle põhjuseks on väga puhta räni kasutamine ning keerulise 

valmistamistehnoloogia rakendamine. Monokristalliline paneel valmistatakse ühe suure 

elemendina. Polükristallilised paneelid on väiksema kasuteguriga ning odavamad kui 

monokristallilised paneelid, sest neid on lihtsam ning odavam toota. Suure elemendi asemel 

valmistatakse väiksed elemendid, mis lihtsustavad tootmisprotsessi. Kasutegur võib ulatuda 

15%-ni. [9, 10]  

Lisaks on olemas amorfse kilega päikesepaneelid. Sellistel paneelidel puudub kristalliline 

struktuur. Kile paigaldatakse otse erinevatele pindadele. Selliste päikesepaneelide eelisteks 

on multifunktsionaalsus ning madal hind. Antud päikesepaneelide puuduseks on väike 

kasutegur (kuni 8%). [10] Erinevate päikesepaneeli elementide struktuurilised erinevused on 

näidatud joonisel 7.  

 

Joonis 7. Päikesepaneelide erinevad struktuurid sõltuvalt valmistamisviisist:                              

1. monokristalliline element; 2. polükristalliline element; 3. amorfne kile [11] 

 

Päikeseenergiat saab koguda tänu fotogalvaanilisele elemendile, kui see on avatud 

päikesekiirgusele. Kui koormus on ühendatud paneeli külge, siis läheb pinge läbi koormuse. 

Tavaline element toodab umbes 0,5 V ja vool sõltub suuresti päikesekiirgusest. Et saavutada 

kasutatavat pinget on fotogalvaanilised elemendid ühendatud jadamisi. Voolu 

suurendamiseks on jadamisi ühendatud elemendid ühendatud omakorda rööbiti. Tavaliselt 

koosneb päikesepaneel 20–60st või isegi rohkematest elementidest, mis on ühendatud 

omavahel jadamisi ning rööbiti. Need on omakorda kaetud läbipaistva klaasiga ning vett 

kinni pidava tihendiga. [5] Joonisel 8 on näidatud päikesepaneelide kogumi struktuurskeem.  
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Joonis 8. Päikesepaneelide kogumi struktuurskeem: 1. element; 2. moodul; 3. paneel;             

4. maatriks [5] 

 

Päikesepaneelide tootlikus sõltub paneeli pinna temperatuurist. Kuni 25 kraadise 

pinnatemperatuurini on päikesepaneel kõige suurema kasuteguriga. Kasutegur langeb 

päikesepaneeli pinna temperatuuri kasvades (joonis 9). [5]  

 

 

Joonis 9. Päikesepaneeli kasuteguri sõltuvus paneeli pinna temperatuurist [42] 

 

Jooniselt 9 on näha, kuidas kasutegur langeb päikesepaneeli pinna temperatuuri kasvades. 

Päikesepaneeli pinna temperatuuri tõusul 25 °C võrra langeb kasutegur 4% võrra.  
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Päikesepaneeli elektrilisi parameetreid iseloomustab amper-volt karakteristik (joonis 10).    

I-U kõverale märgitakse lisaks MPP (maximum power point) ehk maksimaalse võimsuse 

punkt (Pmax). Selles punktis kattuvad maksimaalse võimsuse vool Imp ning maksimaalse 

võimsuse pinge Ump, mis on umbes 80% maksimaalsest avatud ahela pingest. Võimsus 

sõltub päikesekiirguse intensiivsusest ning paneeli pinna temperatuurist. Päikesekiirgus 

mõjutab voolutugevust. Mida intensiivsem kiirgus, seda suurem on vool ning päikesepaneeli 

pinna temperatuur. [5, 12] 

 

 

Joonis 10. Päikesepaneeli I-U kõver [5]  

 

Näiteks 100 W, 24 V päikesepaneeli väljundpinge suurus võib kõikuda 0 V ning 24 V vahel. 

Väljundpinge suurus oleneb päikesekiirguse intensiivsusest ning koormusest. Koormus peab 

taluma maksimaalselt 24 V pinget. 24 V on avatud ahela pinge, 100 W on maksimaalne 

võimsus, mida paneel suudab toota kõrgeima kasuteguri korral. Päikesepaneel on kõige 

suurema kasuteguriga maksimaalse võimsuse punktis (maximum power point). Selles 

punktis pole pinge maksimaalne, keskmiselt on see 80% maksimaalsest avatud ahela pingest 

ehk umbes 19 V. Maksimaalse võimsuse punktis on vool väiksem lühisvoolust. See on leitav 

oomi seadusega ning konkreetses näites on selleks umbes 5,2 A. Lühisvool esineb ainult siis 

kui puudub koormust ning pinge on null. [13]  
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2.3.2. Laadimiskontrollerid  

 

Süsteemi juhtimiseks on vaja laadimiskontrollerit. Lihtsamad süsteemid koosnevad 

päikesepaneelist, energiasalvestist ning laadimiskontrollerist. Keerulisematel süsteemidel 

on lisaks inverterid alalispinge muutmiseks vahelduvpingeks ning generaatorid, mis 

käivituvad automaatselt, et tagada elektritoidet kui päikesekiirgust pole piisavalt. 

Laadimiskontrollereid esineb kolme tüüpi [14]: 

• PWM (Pulse Width Modulation) – pulsilaiuse moduleerimisega kontroller; 

• MPPT (Maximum Power Tracking) – maksimaalse võimsuspunkti leidmisega 

kontroller; 

• ON/OFF – kahepunktiregulaator. 

PWM (Pulse Width Modulation) ehk pulsilaiuse moduleerimisega kontroller on 

akumulaatori laadimisvoolu ja -pinget reguleeriv lülitus, mis ühendab päikesepaneeli 

akumulaatoriga. Kui akumulaatori pinge tõuseb määratud punktini, siis PWM kontroller 

hakkab vaikselt laadimisvoolu vähendama, et akumulaator ei kuumeneks ja end üle ei laeks. 

Laadimine lõppeb siis, kui akumulaator on 100% täis. Lisaks takistab see energiasalvesti 

tühjaks jooksmist, kui päikesekiirgust pole piisavalt. Põhimõtteliselt alustab PWM 

kontroller akumulaatori laadimist siis, kui päikesepaneelidelt tulev pinge on saavutanud 

akumulaatori laadimiseks vajaliku väärtuse. PWM kontroller on hea ja odav lahendus 

väikestele süsteemidele, kus päikesepaneeli fotoelektrilise elemendi temperatuur on 

vahemikus 45 °C...75 °C. [14] 

MPPT (Maximum Power Tracking) ehk maksimaalse võimsuspunkti leidmisega kontroller 

on keerulisem ning kallim, kui pulsilaiuse moduleerimisega kontroller. MPPT otsib 

päikesekiirgusele vastava maksimaalse võimsus punkti ning DC-DC muundur muudab 

saadud energia akumulaatori laadimispingele sobivaks alalisvooluks. See tagab kuni 30% 

efektiivsema protsessi külmades oludes. Selline kontroller on sobilik järgmistel juhtudel 

[14]: 

• kui päikesepaneeli fotoelektrilise elemendi keskmine temperatuur on alla 45 °C või 

üle 75 °C; 

• kui kaablite hinda saab alandada päikesepaneelide kogumi pinge suurendamisega; 

• kui süsteemi väljund on oluline madala kiirgusega ajal; 

• kui osaline varjutus on probleemiks. 



18 

 

Kahepunktiregulaator on kõige algelisem ning lihtsam, mistõttu on see kõige soodsam. See 

kontroller jälgib akumulaatori pinget ning kui pinge on saavutanud seatud väärtuse, siis 

lülitab see päikesepaneeli ahelast välja. Kui akumulaatori pinge langeb, lülitatakse 

päikesepaneel tagasi elektriahelasse. Sellist kontrollerit saab paigaldada 12 V ning 24 V 

süsteemi. Päikesepaneeli külge tuleb ühendada tagasivoolukaitsediood, mille ülesanne on 

vältida voolu liikumist akumulaatorist päikesepaneeli suunas, kui paneeli poolt genereeritav 

pinge on väiksem akumulaatori klemmipingest. Sellise kontrolleri eelised on järgmised [15]: 

• lihtne opereerida; 

• ei koorma akut; 

• ei vaja jahutusradiaatoreid; 

• aktsepteerib erinevaid toiteallikaid korraga (päikesepaneel, tuulik). 

Kontrolleri puudusteks on see, et päikesepaneelil peab olema blokeeriv diood, mis ei lase 

öösiti energiasalvestil tühjeneda. Lisaks ei võimalda see pidevat kõrgel pingel laadimist ning 

akude laadimine võib võtta rohkem aega, kui teistel kontrolleri tüüpidel. [15] 

 

 

2.3.3. Ülikondensaatorid  

 

Ülikondensaator on seade, mis hoiustab energiat (joonis 11). See koosneb kahest lähestikku 

paiknevast elektroodist, täpsemalt plaadist ning dielektrikukihist. Dielektrikukihiks võib olla 

õhk, immutatud paber, vilk, keraamika, plastik või mingisugune vedelik. Plaadid on tehtud 

õhukestest metallilehtedest. Elektroodipaarid on kokku volditud või rullitud. 

Ülikondensaatorit iseloomustab selle mahtuvus, kõrged laadimis- ja tühjendamisvoolud, 

pikk eluiga ning madal hooldusvajadus. [5, 16] 

 

 

Joonis 11. Ülikondensaatori ehitus [38] 
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Kondensaatoril on positiivse laenguga prootonid ning negatiivse laenguga elektronid. 

Laadimisel lähevad positiivse laengu osakesed ühele plaadile ning negatiivsed teisele. 

Plaadid jäävad neutraalselt laetuks ning tekib potentsiaal kahe erineva plaadi vahel. Kui 

kondensaator saavutab stabiilse oleku, siis elektrivool ei saa enam kondensaatorit läbida 

dielektriku kihi olemasolu tõttu. Elektronide voogu nimetatakse kondensaatori laadimis 

vooluks. Vool läbib kondensaatorit kuni pinge mõlema plaadi ümber on võrdne 

kondensaatorile rakendatava pingega. Selleks hetkeks on kondensaator täis laetud. Vool on 

kõige suurem, kui kondensaator on tühi. See hakkab langema kuni nullini kondensaatori 

täitumisel. Ülikondensaatorid on tühjenemiskindlad, mis tähendab seda, et neid võib 

tühjendada pingeni 0 V. [5, 16] 

Kõikidel kondensaatoritel on maksimaalne pinge, mida võib rakendada. Kui rakendada 

lubatust suuremat pinget võib dielektrik puruneda ning see põhjustab lühise. Selle 

tulemusena läbib dielektrikut väga suur lekkevool. See põhjustab kondensaatori kiire 

tühjenemise ning temperatuuri tõusu. Kondensaatorit ei tohi kasutada vooluringides, mille 

pinge on suurem kui kondensaatori oma pinge, vastasel juhul võib kondensaator plahvatada. 

Kondensaatori tööpinge sõltub dielektriku materjalist ning selle paksusest. [17] 

Kondensaatori mahtuvus sõltub [17]: 

• pindalast – mida suurem pindala juhtivatel plaatidel, seda suurem mahtuvus; 

• distantsist – mida väiksem distants kahe plaadi vahel, seda suurem mahtuvus; 

• dielektrikumaterjalist – mida parema läbitavusega dielektrik, seda suurem mahtuvus. 

Väikeste lekkevoolude tõttu võimaldab ülikondensaator salvestada energiat pika aja vältel 

ning selle kasutegur ületab 95%. Probleemiks on kondensaatori madal pinge, mis piirab 

kasutusvõimalusi. Pinge suurendamiseks on vaja kondensaatoreid ühendada jadamisi. 

Jadamisi ühendades langeb kondensaatorite kogumahtuvus. Selle suurendamiseks on 

kondensaatorid vaja ühendada omakorda rööbiti. [16, 18] 

Ülikondensaatorite peamine erinevus tavaliste elektrolüütkondensaatoritega võrreldes on 

mahtuvus. Selle põhjustavad aktiivsöe suur eripind (1000 m2/g…2760 m2/g) ning 

vastasmärgiliste laengute vaheline väike vahekaugus (nt 2 nm…5 nm). [16]  
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2.4. Off-grid süsteemi koostamine 

 

Eraldiseisva elektrisüsteemi puhul puudub elektrivõrgu vajadus täielikult. Süsteem toodab 

ning salvestab elektrienergiat iseseisvalt. Autonoomse süsteemi koostamisel tuleb arvestada 

koormusega, energiasalvesti tüübi ning suurusega, päikesepaneeli suurusega, 

lisakoormusega ning komponentide hinnaga. Järgnevalt on välja toodud punktid, milles on 

kirjeldatud toiminguid elektriajami koormuse, energiasalvesti suuruse ning päikesepaneelide 

koguse valimiseks.  

 

 

2.4.1. Elektriajami koormuse elektrilised näitajad 

 

Elektriajami koormuse valimine on iseseisva süsteemi koostamise esimene samm. Määrata 

tuleb energia ning võimsuse nõuded. Koormus peab olema võimalikult energiasäästlik. 

Alalisvoolu koormust kasutades pole vaja DC/AC inverterit, mistõttu energia kasutamine on 

palju efektiivsem. Ajami koormuse hindamiseks on vaja teostada järgmisi toiminguid [5]:  

• määrata koormuse võimsus ning energia nõuded (W ja Wh); 

• määrata seadmete elektrilised karakteristikud (voolutüüp, pinge); 

• hinnata ja/või parandada seadmete kasutegurit; 

• määrata koormuse profiil.  

Koormuse hindamise järel saab hakata valima energiasalvesti tüüpi ning selle suurust. See 

sõltub kõige rohkem koormuse profiilist.  

 

 

2.4.2. Energiasalvesti suuruse määramine 

 

Energiasalvesti suurust määratakse paneelide kogumist eraldi. Süsteemi koormus 

konverteeritakse vatt-tundidest (Wh) amper-tunnile (Ah), et määrata akupanga suurus. [5]  

Energiasalvesti mahtuvus ampertundides on temperatuurist sõltuv ning tootja nõuded 

peavad olema kooskõlas temperatuuriga, et saaks rakendada sellist koormust nagu on 

planeeritud. Energiasalvestid peab paigaldama jadamisi, et saavutada vajalik pinge ning 
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rööbiti, saavutamaks vajalik mahtuvus. Energiasalvesti valimiseks tuleb täita järgmised 

nõuded [5]: 

• määrata koormuse energiatarve (Ah); 

• valida sobiv Ah temperatuuri suhtes; 

• määrata vajalik energiasalvestite kogus.  

Kondensaatorite puhul kehtivad samad punktid mis teiste energiasalvestite puhul. Lisaks on 

vaja arvestada, et enamike kondensaatorite pinged jäävad vahemikku 2,7 V...3 V. See 

tähendab, et kasutatava pinge saamiseks on vaja ühendada kondensaatoreid jadamisi. Seda 

tehes peab arvestama mahtuvuse langemisega. [17] 

 

 

2.4.3. Päikesepaneelide koguse valimine 

 

Päikesepaneelide kogumi suuruse määramisel arvestatakse päikesekiirguse hulga, 

päikesepaneeli kaldenurga ning moodulite andmetega. Päikesekiirguse hulk on erinev, 

sõltuvalt aastaajast. Kui koormus on aasta lõikes konstantne, siis peab päikesepaneelide 

kogumi projekteerimisel seda arvesse võtma. Paneelide kogumi projekteerimisel tuleb teha 

järgmisi toiminguid [5]: 

• määrata päikesepaiste aeg; 

• valida paneelide kaldenurk; 

• valida päikesepaneelide suurus; 

Paneelide kogus, suurus ning võimsus oleneb ka koormuse iseloomust ning energiasalvesti 

suurusest. Eestis on optimaalne päikesepaneeli kaldenurk 45 ° [16]. 
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3. TÖÖ UURIMUSLIK OSA 

 

3.1. Kompostri valik 

 

Komposteerimine on protsess, mis toimub kui on olemas vajalikud komponendid, mis antud 

protsessi käivitavad. Nendeks on süsinik, lämmastik, hapnik ning vesi. Komposteerida on 

võimalik taime- ja toidujäätmeid ning puitu. Kompostisegisti sees tõuseb temperatuur kui 

mikroorganismid hakkavad orgaanilist materjali lagundama. Temperatuuri tõusuga kiireneb 

lagunemise protsess. [19] 

Käsiajamiga kompostris protsessi algatamiseks on vaja kompostrisse panna toidujäätmed, 

puit (saepuru, pelletit) ning keerata käepidet, et kogu mass seguneks õhuga (joonis 12).  

 

 

Joonis 12. Ridan kompostri skeem [19] 

 

Joonisel on näha kuidas Ridan kompostri süsteem töötab. Punktis üks toimub komponentide 

sisestamine. Punktis kaks asub käepide, et pöörata võlli. Seda tuleb teha selleks, et 

komponendid seguneksid õhuga. Segunemise tulemusena hakkab protsess tööle. Punktis 

kolm tuleb välja produkt, mida on vaja hoiustada suletud kohas vähemalt kaks kuud. [19]  
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Igapäevaselt peab teostama järgmisi töötoiminguid [19]: 

• sisestama võrdse koguse jäätmeid ning puitu; 

• paigutama kogumisanum väljalaske ava alla; 

• keerama võlli vähemalt viis korda päevas; 

• asetama valmisprodukti suuremasse anumasse. 

Töö käigus on plaanis projekteerida elektriajam käsiajamiga kompostisegistile, et 

komposteerimise protsess toimuks kiiremini ning iseseisvalt. Aluseks on plaanis võtta firma 

Ridan käsiajamiga kompostisegisti, mis on mõeldud kasutamiseks majapidamistes, 

kohvikutes, koolides jne. Kasutuskoht sõltub kompostisegisti suurusest. Väike komposter on 

mõeldud kohtadele, kus toidujäätmeid tekib maksimaalselt 40 kg nädalas, keskmine 

komposter 100 kg toidujäätmeid nädalas ning suur komposter kuni 200 kg toidujäätmeid 

nädalas. Elektriajam projekteeritakse väiksele kompostisegistile, mis on mõeldud eelkõige 

väikemajapidamistele. [20]  

 

 

3.2. Mootori valik 

 

Elektriajami koostamiseks on vaja valida mootor, mis sobiks käsiajamiga kompostrile. 

Käesolevas projektis on vaja alalisvoolumootorit, sest vahelduvvoolu mootori valiku puhul 

oleks lisakulutuseks inverter, mis muundaks alalisvoolu vahelduvvooluks. Alalisvoolu 

mootoritel on madalad hinnad, väiksed mõõtmed ning suur võimsus. Tavaliselt kasutatakse 

neid koos reduktoriga, et saavutada madalam võlli pöörlemiskiirus ning suurem 

pöördemoment. Alalisvoolu mootorite pöörlemiskiirus sõltub toitepingest ning 

rakendatavast koormusest. [21] 

Harjadega alalisvoolu mootorid ei vaja juhtelektroonikat, sest kogu vajalik kommutatsioon 

toimub mootori sees. Toitepinge polaarsus määrab mootori pöörlemissuuna. Ühesuunalisel 

töötamisel on võimalik toitevoolu anda relee või muu lihtsa lülitusega. [21] 

Mootor hakkab töötama süsteemis, kus on vaja suurt momenti ning väikest 

pöörlemissagedust. Mootor peab tegema vähemalt kaks pööret ühes tsüklis. Minimaalne 

tsüklite arv päevas on kaheksa. Tagamaks vajalikku pöörlemiskiirust ning momenti on vaja 

valida ka reduktor. Reduktor on kinnine hammas- või tiguülekanne, mida kasutatakse, et 
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vähendada veetava võlli nurkkiirust võrreldes vedava võlliga. Kiiruse vähendamisega 

suureneb pöördemoment. On olemas ühe- ning kaheastmelised reduktorid. [22] 

Sobiva mootori valikul peab arvestama järgmiste parameetritega [21]: 

• mootori energiatarbega; 

• pöörlemiskiirusega; 

• pöördemomendiga; 

• voolu liigiga. 

Mootori võimsuse valikul lähtutakse inimese käe jõust. Inimese ühe käe poolt aretatav 

keskmine võimsus on 31 W [23]. Mootoriks valiti GPG GDM-08 (joonis 13). Tegemist on 

Hiina tootega, mida müüakse koos sobiva reduktoriga. Mootori ning reduktori andmed on 

välja toodud tabelis 1 [24].  

 

Tabel 1. Mootori ja reduktori parameetrid [24] 

Mootor GPG GDM-08 

Nimipinge U = 12 V 

Nimivool I = 5,6 A 

Võimsus P2 = 40 W 

Mootori tühijooksukiirus n1 = 1800 min-1 

Kaitseklass IP 40 

Isolatsiooni klass E 

Reduktor 

Väljundkiirus n2 = 6 min-1 

Ülekanne i = 300:1 

Väljundmoment M = 14,7 Nm 

Sisendkiirus n1 = 1800 min-1 

Mootori tööiga tm = 2000 h 

 

 

Joonis 13. Mootor GPG GDM-08 koos reduktoriga [24] 
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Mootori kaitseklass IP 40 tähendab, et antud elektrimootor on kaitstud tööriistade ning 

tahkete kehade eest, mille läbimõõt ei ületa üht millimeetrit. Vee eest kaitse puudub. [25] 

Mootori võlli tegelik pöörete arv sõltub toitepingest. Alguses on pöörlemiskiirus suurem 

ning see langeb koos toitepingega. 12 V suuruse pingega teeb mootor kuus pööret minutis. 

Mootor on plaanis tööle panna pingevahemikus 13 V...10 V. Mootori võlli pöörete arv 13 V 

suuruse pinge juures on leitud valemiga: 

𝑛13𝑉 =
𝑈𝑟𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑛2

𝑈
=

13 ∙ 6

12
= 6,5 min−1, (3.1) 

kus Urmax – maksimaalne mootorile rakendatav pinge, V; 

 n2 – võlli pöörlemiskiirus tühijooksul, min-1; 

 U – nimipinge, V. 

 

Mootori võlli pöörete arv minimaalse rakendatava pinge korral on leitud valemiga 

𝑛10𝑉 =
𝑈𝑟𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑛2

𝑈
=

10 ∙ 6

12
= 5 min−1, (3.2) 

kus Urmin – maksimaalne mootorile rakendatav pinge, V; 

 n2 – võlli pöörlemiskiirus tühijooksul, min-1; 

 U – nimipinge, V. 

 

Mootori võlli keskmine pöörete arv on leitud valemiga 

𝑛𝑘 =
𝑛13𝑉 + 𝑛10𝑉

2
=

6,5 + 5

2
= 5,75 min−1.  (3.3) 

 

Mootori võll teeb 6,5 pööret minutis, kui sellele rakendatud pinge on 13 V ning 5 pööret, kui 

pinge on 10 V. Keskmiselt teeb 5,75 pööret minutis. Mootori ühe töötsükli pikkus on 30 

sekundit, seega selle aja jooksul teeks mootor 2,875 pööret. Tegemist on tühijooksu 

pöörlemiskiirusega. Koormuse lisandumisel pöörlemiskiirus langeb veelgi. 
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3.3. Kondensaatorpatarei valik 

 

Kondensaatorpatarei kasuks otsustati mitmel põhjusel. Koostatavas süsteemis pole vaja 

hoiustada energiat pikaajaliselt ning koormus peab olema sisselülitatud lühikeste tsüklitena. 

Tähtis on suur laadimistsüklite arv ning pikk eluiga. Optimaalse kondensaatorpatarei 

mahtuvuse leidmiseks tuleb defineerida koostatava süsteemi parameetrid (tabel 2). Seejärel 

on võimalik leida kondensaatorpatarei mahtuvus, vajalik kondensaatorite kogus ning iga 

üksiku kondensaatori mahtuvus. [8] 

 

Tabel 2. Süsteemi parameetrid [24] 

Maksimaalne rakendatav pinge Umax = 13 V 

Mootori tööpinge Uw = 12 V 

Minimaalne rakendatav pinge Umin = 10 V 

Mootori võimsus P = 40 W 

Mootori tööaeg t = 30 s 

Vool I = 5,6 A 

 

Pinge muutus on leitud valemiga 

𝑑𝑈 = 𝑈𝑤 − 𝑈𝑚𝑖𝑛 = 13 − 10 = 3 V, 
(3.4) 

kus Uw – mootori tööpinge, V; 

 Umin – mootori minimaalne tööpinge, V. 

 

Eeldame, et ülikondensaatori ajakonstant on üks sekund. Siis saame avaldada takistuse. 

Takistuse valem on leitud järgmiselt 

𝑅 ∙ 𝐶 = 1 => 𝑅 =
1

𝐶
, (3.5) 

kus R – kogutakistus, Ω; 

 C – kogumahtuvus, F. 
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Seejärel on võimalik avaldada valem mahtuvuse leidmiseks. Avaldatakse valem mahtuvuse 

arvutamiseks. 

𝑑𝑈 = 𝐼
𝑑𝑡

𝐶
+ 𝐼𝑅 => 𝑑𝑈 = 𝐼

𝑑𝑡

𝐶
+ 𝐼

1

𝐶
=> 𝑑𝑈 =

𝐼

𝐶
(𝑑𝑡 + 1) => 𝐶 = (

𝐼

𝑑𝑈
) (𝑑𝑡 + 1) (3.6) 

 

Kondensaatorpatarei kogumahtuvus leitakse järgmise valemiga 

𝐶 = (
𝐼

𝑑𝑈
) (𝑑𝑡 + 1) =

5,6

3
(30 + 1) = 57,9 F, (3.7) 

kus I – mootori nimivool, A; 

 dt – mootori tööaeg, s. 

 

Jadamisi paiknevate kondensaatorite arv leitakse järgmise valemiga 

𝐾 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑈𝐾
 =

12

2,7
= 4,44 ≈ 5, (3.8) 

kus Umax – maksimaalne tööpinge, V; 

 UK – ühe kondensaatori pinge, V. 

 

Ühe kondensaatori mahtuvus on leitud valemiga 

𝐶𝑝𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒𝑖 = 𝐶 ∙ 𝐾 = 57,9 ∙ 5 = 289,5 F, 
(3.9) 

kus C – kogumahtuvus, F; 

 K – kondensaatorite arv. 

 

Süsteemi tööks vajalik energiasalvesti mahtuvus on 57,9 F. Selleks on vaja viite 

kondensaatorit mahtuvusega 289,5 F. Pinge muutub 3 V ühe tsükli jooksul. 

Energiasalvestiks valiti Skeleton technologies SCHE0320 kondensaator. Kondensaatori 

elueaks loetakse toatemperatuuril opereerides üle kümne aasta. Sellel kondensaatoril on 

väike sisetakistus ning kõrge võimsustihedus. Kondensaatori põhiparameetrid on koondatud 

tabelisse 3. [26] 
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Tabel 3. Kondensaatori parameetrid [26] 

Mahtuvus 320 F 

Tööpinge 2,85 V 

Ülepinge 3 V 

Mahtuvuse tolerants ±3% 

Töötemperatuuri vahemik -40 °C...85 °C 

Takistus 0,7 mΩ 

Maksimaalne vool 280 A 

Maksimaalne lekkevool 0,6 mA 

Kasutatav võimsus 16,4 kW/kg 

Energia mahtuvus 0,36 Wh 

Mass 64 g 

Laadimistsüklite arv >1 000 000 

 

Varasemalt on leitud, et vajaliku pinge saavutamiseks on vaja viite kondensaatorit jadamisi 

(joonis 14). Valitud kondensaatori mahtuvus on 320 F. Sellest lähtuvalt kondensaatorpatarei 

mahtuvus on leitud valemiga 

𝐶 =
𝐶𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑎𝑡𝑜𝑟

𝐾
=

320

5
= 64 F, (3.10) 

kus Ckondensaator – kondensaatori mahtuvus, F; 

 K – vajaminevate kondensaatorite arv. 

 

Kondensaatorpatarei pinge on leitud valemiga 

𝑈𝑘 = 𝐾 ∙ 𝑈𝑡öö = 5 ∙ 2,85 = 14,25 V, 
(3.11) 

kus Utöö – ühe kondensaatori tööpinge, V; 

 K – vajaminevate kondensaatorite arv. 

 

Kondensaatorpatarei sisetakistus on leitud valemiga 

𝑅𝑘𝑜𝑔𝑢 = 𝑅𝑖
𝐾𝑗𝑎𝑑𝑎𝑚𝑖𝑠𝑖

𝐾𝑟öö𝑏𝑖𝑡𝑖
= 0,007 ∙

5

1
= 0,035 Ω, (3.12) 

kus Ri – kondensaatori sisetakistus, Ω; 

 K – vajaminevate kondensaatorite arv. 
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Tegelik pinge muutus on leitud valemiga 

𝑑𝑈 = 𝐼
𝑑𝑡

𝐶
+ 𝐼𝑅 = 5,6

30

64
+ 5,6 ∙ 0,035 = 2,8 V. (3.13) 

 

Tegelik kondensaatorpatarei tühjenemise aeg on võrdeline mootori tööajaga ning on leitud 

valemiga 

𝑡𝑚𝑜𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐶
∆𝑈

𝐼
− 𝑅𝑖𝐶 = 64

2,8

5,6
− (0,035 ∙ 64) = 29,8 s. (3.14) 

 

Tegelik pinge muutus ühes töötsüklis on 2,8 V. Kondensaatorite kogumahtuvus on 64 F ning 

kogupinge 14,25 V. Mootori tööaeg on 29,8 sekundit.  

 

 

Joonis 14. Kondensaatorpatarei ühendusskeem (autori koostatud) 

 

Kondensaatorid ühendatakse jadamisi. Jadaahelas on vaja kondensaatoreid balansseerida, et 

pikendada nende eluiga. Näiliselt samade kondensaatorite parameetrid (takistus, mahtuvus, 

lekkevool) võivad üksteisest erineda. Need erinevused viivad ebavõrdse pinge jagunemiseni 

kondensaatorite vahel laadimis- ning tühjenemistsüklite ajal. Selle tulemusena võib 

kondensaatoritele tekkida lubatust suurem ülepinge. [39] 

Kondensaatorite balansseerimiseks lisatakse igale kondensaatorile vastupingestatud zener 

diood, mis on ligilähedane kondensaatori nimipingele. Dioodid hakkavad kondensaatorist 

voolu mööda juhtima, kui kondensaatori pinge kasvab maksimaalse lubatud väärtuseni. 

Ühtlasi tagab see ka üle laadimiskaitse. Antud lülituses valiti 1,3 W, 3 V zener diood [27].  
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3.4. Päikesepaneeli valik 

 

Antud süsteemis sõltub laadimise aeg otseselt tehtavate tsüklite arvust. Kuna maksimaalne 

tsüklite arv pole oluline, siis tehakse arvutused minimaalse tsüklite arvu järgi. Keskmine 

päikesepaiste aeg Eestis on umbes neli tundi päevas [28]. Sellest lähtuvalt arvestame, kui 

pikk võib olla maksimaalne kondensaatorpatarei laadimise aeg, kui minimaalne mootori 

tsüklite arv päevas on kaheksa. Siit järeldub, et maksimaalne kondensaatorpatarei laadimise 

aeg on 30 minutit. Päikesepaneeli kaldenurga muutmisega on võimalik tsüklite arvu 

vähendada. Suurema laadimisaja valiku korral poleks võimalik laadimisprotsessi kiirendada. 

 

Lekkevool on leitud valemiga 

∑ 𝐼
𝑙𝑒𝑘𝑒

= 𝐼1 + 𝐼2 = 0,030 + 0,003 = 0,033 A, (3.15) 

kus I1 – kondensaatorpatarei lekkevool, A; 

 I2 – 555 taimeri omatarbevool, A. 

 

Laadimise vool on leitud valemiga 

𝐼𝑙𝑎𝑎𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒 =
𝑡𝑚𝑜𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑡𝑙𝑎𝑎𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒
𝐼𝑚𝑜𝑜𝑡𝑜𝑟 + ∑ 𝐼𝑙𝑒𝑘𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1 =

30

1800
∙ 5,6 + (0,033) = 0,125 A, (3.16) 

kus tmootor – mootori tööaeg, s; 

 tlaadimine – kondensaatorpatarei laadimise aeg, s; 

 Imootor – mootori nimivool, A; 

 ∑Ileke – lekkevoolu summa, A. 

 

Paneeli võimsus on leitud valemiga 

𝑃𝑃𝑉 = 𝐼𝑙𝑎𝑎𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒(𝑈𝑚𝑜𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑚𝑎𝑥 + 𝑈𝑓𝑤𝑑) = 0,121 ∙ (13 + 0,7) = 1,75 W, (3.17) 

kus Umootor,max – mootori maksimaalne pinge, V; 

 Ufwd – kaitsedioodi päripingelang, V. 

 

Päikesepaneeli varutegur on maksimaalselt kolmekordne arvestades, et päikesepaneeli 

kasutatakse optimaalsest erinevatel suundadel.  
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Arvestades varutegurit on vajamineva päikesepaneeli võimsus leitud valemiga 

𝑃𝑃𝑉𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘 = 𝑃𝑃𝑉 ∙ 𝐵 = 1,75 ∙ 3 = 5,25 W, 
(3.18) 

kus B – varutegur. 

 

Valitaval päikesepaneelil peab olema võimsus 2 W...5 W ning pinge 12 V. Valiti ECO-

WORTHY 5 W, 12 V polükristall päikesepaneel. Selle põhiparameetrid on välja toodud 

tabelis 4. [29] 

 

Tabel 4. Päikesepaneeli andmed [29] 

Võimsus P = 5 W 

Avatud ahela pinge Uoc = 22,41 V 

Maksimaalse võimsuse pinge Uop = 12,9 V 

Lühisvool Isc = 0,3 A 

Maksimaalse võimsuse vool Iop = 0,28 A 

Töötemperatuuri vahemik -40 °C...80 °C 

Mõõtmed 255x194x15 

Kaal M = 0,58 Kg 

Väljundi tolerants ±3% 

 

Valitud päikesepaneeli poolt kondensaatorpatarei laadimisele kulutatud aeg on leitud 

valemiga 

𝑡𝑙𝑎𝑎𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒 =
𝐼𝑚𝑜𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐼𝑙𝑎𝑎𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑒−∑ 𝐼𝑙𝑒𝑘𝑒𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑡𝑚𝑜𝑜𝑡𝑜𝑟 =
5,6

0,28−0,028
∙ 30 = 667 s, (3.19) 

kus tmootor – mootori tööaeg, s; 

 Ilaadimine – päikesepaneeli laadimisvool maksimaalsel võimsusel, A; 

 Imootor – mootori nimivool, A; 

 ∑Ileke – lekkevoolu summa, A. 

 

Ideaalsetes tingimustes laeks valitud päikesepaneel maksimaalse võimsuse korral 

kondensaatorpatarei täis 11,1 minutiga. Tegelik laadimiseaeg sõltub ilmastikuoludest ning 

tegelikust pinge muutumisest. 

  



32 

 

3.5. Elektriajami kontaktivaba juhtimine 

 

Kommuteerivate kontaktidega elektromehhaanilistel aparaatidel nagu releed, kontaktorid 

jms esineb mitmeid puudusi. Need on madala töökindlusega, sagedaste lülituste korral 

lühikese elueaga, aeglased ning vajavad tihti hooldust või väljavahetamist. Juhtimisahelate 

töökindluse tõstmiseks kasutatakse kontaktivabu diskreetseid aparaate. Nendeks võivad olla 

võimendid, fotoelektrilised elemendid, loogikaelemendid, induktiiv-, mahtuvus-, ning 

generaatorandurid. Enamikel neist puuduvad liikuvad osad, mistõttu on need palju pikema 

elueaga ning kiiremad. Kontaktivabade aparaatide puudusteks on tundlikkus välishäiringute 

ning temperatuuri muutuste suhtes. [30] 

555 tüüpi taimer kannab sellist nimetust, sest selles on kolm 5 kΩ takistit, mille abil 

genereeritakse seadepinget. See on väga odav ning populaarne seade. Sellega on võimalik 

tekitada üksikuid impulsse või pikki viiteid. Töötsüklid võivad varieeruda 50%...100%-ni. 

Antud kiibil on kaheksa klemmi ning seda on võimalik juhtida monostabiilsena, bistabiilsena 

ning astabiilsena (joonis 15). [31] 

Monostabiilne töö – selles lülituses on üks stabiilne ning üks ebastabiilne punkt. Stabiilseks 

punktiks saab valida kas kõrge või madala punkti. 555 taimerit kasutatakse viidete 

tekitamiseks. Viidet reguleeritakse jadamisi ühendatud kondensaatori ning takistiga. [31, 32] 

Bistabiilne töö – mõlemad väljundi punktid on stabiilsed. Iga signaalimuutusega muutub 

väljund, mis jääb püsima madalasse või kõrgesse punkti. [31] 

Astabiilne töö – väljundis pole stabiilset punkti, mis tähendab seda, et väljund kõigub madala 

ning kõrge punkti vahel. Kasutatakse kella või täisnurklaine impulsside tekitamiseks paljude 

teiste lülituste jaoks. [31] 
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Joonis 15. NE555 taimeri klemmi diagramm: 1. maandus; 2. päästik; 3. väljund; 4. reset; 

5. kontrollpinge; 6. lävi; 7. mahalaadimine; 8. toide [31] 

 

Käesolevas töös valiti NA555 tüüpi taimer (tabel 5). Selle taimeriga on võimalik muuta 

seadeajastust mikrosekunditest tundideni, võimalik teha astabiilseid ning monostabiilseid 

lülitusi ning muuta töötsükleid. [33] 

 

Tabel 5. Taimer NA555 põhiparameetrid [33] 
 

 

Lisaks 555 taimerile peavad skeemis olema järgmised komponendid: 

• kaks kondensaatorit; 

• kaks takistit; 

• zener diood; 

• kaks transistori. 

Antud lülituses peab mootor töötama 30 sekundit (joonis 16). Selleks peab skeemi valima 

sobiva kondensaatori ning takisti. Valitakse kondensaator, mille järgi leitakse vajalik takisti.  

 

Kondensaatori mahtuvuseks valiti 220 μF [34]. Takisti väärtus on leitud valemist  

𝜏 = 1,1𝑅1𝐶1 => 𝑅1 =
𝜏

1,1𝐶1
=

30

1,1 ∙ 0,00022
= 123967 Ω, (3.20) 

Sagedus f = 0,1 MHz 

VCC (min) Umin = 4,5 V 

VCC (max) Umax = 16 V 

Lekkevool I = 3 mA 

Töö temperatuur -40 °C...80 °C 
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kus 𝜏 – mootori tööaeg, s; 

 C1 – valitud kondensaator, F [31]. 

 

Takistiks valiti 220 kΩ potentsiomeeter [35]. Sellega on võimalik reguleerida mootori 

tööaega. Kui potentsiomeetri takistus on 56% maksimumist, siis on mootori tööaeg 30 

sekundit. Maksimaalne tööaeg on leitud valemiga  

𝜏 = 1,1𝑅1𝐶1 = 1,1 ∙ 220000 ∙ 0,00022 = 53, 24 s. 
(3.21) 

 

Mootori maksimaalne tööaeg 220 kΩ takistuse korral on 53,24 sekundit või seni kuni 

kondensaatoripatarei pinge langeb alla viie voldi. 555 taimer töötab vahemikus 5 V...15 V. 

Toitepinge langemisel alla 5 V lõpetab süsteem töö. 

Zener dioodi ülesanne antud skeemis on blokeerida voolu kuni toiteallika pinge saavutab 

nõutud suuruse. Kui kondensaatorpatarei pinge ületab zeneri rakenduspinge ning baas-

emitter pinge summat (0,7 V), läbib baasi vool ning transistor hakkab juhtima voolu. Zener 

dioodiks valitakse 13 V, 0,5 W diood [36]. Seda peab läbima 13,7 V suurune 

kondensaatorpatarei pinge, et see hakkaks voolu juhtima ja tekitaks TRIG asendisse langeva 

frondi. Skeemi on vaja lisada mootori kommuteerimiseks taimeri väljundisse väljatransistor, 

mida juhitakse pingega. Selleks valiti (IRFZ44N 60 V, 50 A, 94 W) transistor [37]. Lisaks 

peab skeemis olema 1 kΩ takisti ning 1 µF kondensaator.  

 

 

Joonis 16. 555 taimeri lülitusskeem: D1-zener diood; Q1-transistor; R1-takisti;                  

VR1-trimmer; IC1-555 taimer; C1-kondensaator; C2-kondensaator; MT1-mootor;               

Q2-väljatransistor (autori koostatud) 
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Taimer töötab vahemikus 5 V...15 V. Mootor lülitub, kui toiteallikast tulev pinge on 13,7 V. 

Kui mootor on tööle hakanud töötab see 30 sekundit. Protsess kordub, kui toiteallika pinge 

kasvab 13,7 V-ni.  

 

 

3.6. Skeemilahenduse tarkvaraline valideerimine 

 

Koostatud süsteemi skeemi kontrolliti programmis Circuit Wizard. See programm 

võimaldab üles joonistada elektriskeemi ning teha sellest simulatsioon (joonis 17). Lisaks 

võimaldab see üles võtta graafiku, mis kajastab pinge sõltuvust ajast (joonis 18). Kõik 

lülituse koostamiseks vajalikud elemendid ja nende kogused on koondatud tabelisse 6. 

 

 

 

Joonis 17. Süsteemi ühendusskeem: I1-toiteallikas; C3…C7-kondensaatorid; D3…D7-3 V 

zener dioodid; D1-13 V zener diood; Q1-transistor; R1-takisti; VR1-trimmer; IC1-555 

taimer; C1,C2-kondensaator; MT1-mootor; Q2- väljatransistor; SW1-hoolduslüliti (autori 

kootatud) 

 

Programm ei võimaldanud päikesepaneeli toiteallikaks panna, mistõttu on skeemile 

joonistatud toiteallikaks vooluallikas. Süsteemi põhimõte sellest ei muutu, sest teatud voolu-

pinge kõvera osas võib päikesepaneeli lugeda samuti püsivooluallikaks. Lisaks on skeemile 

lisatud hoolduslüliti. See lüliti lülitab koormuse toitesüsteemi klemmidele. Ajami mootori 
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tühijooksuvool on suurem päikesepaneeli nimivoolust, mistõttu peale kondensaatorpatarei 

tühjenemist jääb mootor seisma ning tema mähis toimib ballasttakistina. Päikesepaneeli 

lühisvool moodustab mootori nimivoolust alla 10% mistõttu pole mähise kuumenemist vaja 

karta.  

Simulatsiooni tulemus näitab, et elektriajam alustab tööd, kui kondensaatorpatareil on pinge 

kasvanud 13,6 V-ni. Arvutuse järgi peab trimmeri takistus olema 56% maksimumist, et 

mootor töötaks 30 sekundit. Simulatsioon näitas, et 56% suuruse takistuse korral töötab 

mootor 22 sekundit. Kui takistus on 30% maksimumist, siis töötab mootor 32 sekundit. 

Trimmeriga saab ajami tööaega suurendada kuni 53 sekundini. Kui kondensaatorpatarei 

klemmipinge langeb alla 5 V, siis süsteem peatub.  

 

 

Joonis 18. Süsteemi töötsükkel – kondensaatori ning transistori juhtpinge sõltuvus ajast 

(autori koostatud)  

 

Joonisel oleval töötsüklil on lühendatud kondensaatorpatarei laadimise aeg. Tegelik 

laadimise aeg on ideaalsetes tingimustes ligikaudu 11 minutit. Jooniselt on näha millise 

pinge juures mootor käivitub ning kui kaua see töötab. Roheline joon näitab 
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kondensaatorpatarei pinget ning punane joon transistori juhtpinget. Mootor alustab tööd 15-

ndal sekundil ning lõpetab töö 48-ndal sekundit. Käivitumise hetkel on pinge 13,6 V, sama 

mis kondensaatorpatarei klemmidel. Pinge vähenemine mootori tööaja jooksul on 2,5 V. 

Tegelik pinge vähenemine võib reaalsetes oludes olla suurem, sest tegelik mootor tarbib 

rohkem voolu, kui simulatsiooniskeemis olev. Protsess kordub, kui kondensaatorpatarei 

klemmipinge on taas 13,6 V. 

 

Tabel 6. Vajalikud seadmed [24, 26, 27, 29, 34–37, 40, 41] 

Tähistus 

skeemil 
Seade Tootja Tüüp Andmed Kogus 

Hind 

(€) 

MT1 
elektrimootor GPG GDM-08 

DC, 12 V, 

40 W 
1 80,00 

C3 
kondensaator 

Skeleton 

technologies 
SCHE0320 320 F, 2,85 V 5 75,00 

D2 zener diood  -  - 1,3 W, 3 V 5 0,75 

B1 
päikesepaneel 

ECO-

WORTHY 
 - 5 W, 12 V 1 18,00 

IC1 555 taimer - NA555 - 1 0,83 

C1 kondensaator  -  elektrolüüt 220 μF, 16 V 1 0,10 

VR1 trimmer  -  trimmer 220 kΩ 1 1,50 

D1 zener diood - - 13 V, 0,5 W 1 0,06 

Q2 
väljatransistor - 

IRFZ44N, n-

mosfet 

60 V, 50 A, 

94 W 
1 2,40 

C2 kondensaator - elektrolüüt 1 μF, 100 V 1 0,10 

R1 takisti - Fixed 1 kΩ 1 0,10 

SW1 tumblerlüliti - On-on 12 V, 20 A 1 1,00 

Q1 transistor - NPN transistor 30 V, 0,02 A  1 0,06 

 - makettplaat sci parts pbc+box 80x52 mm 1 2,50 

    KOKKU: 22 182,42 

 

Tabelis on välja toodud kõik elektriajami koostamiseks vajalikud seadmed, nende kogused 

ning orienteeruvad hinnad. Tegelik kogumaksumus sõltub elektrimootori ning reduktori 

tegelikust hinnast. Summale lisandub veel juhtmete ning korpuse hind.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas töös projekteeriti väikemajapidamises kasutatavale kompostisegistile 

päikeseenergiaga käitatav elektriajam. Töö teoreetilises osas tehti lühike ülevaade 

erinevatest kompostritest ning autonoomseks tööks vajalikest komponentidest, milledeks on 

päikesepaneel, energiasalvesti, mootor ning juhtimissüsteem. Töö empiirilises osas määrati 

süsteemi suurus, tehti arvutused ning valiti arvutustele tuginedes sobivad komponendid 

kompostisegisti automatiseerimiseks.  

Seadmete valik algas käsiajamiga kompostri valikust, mida taheti automatiseerida. Seejärel 

valiti mootor. Mootor valiti väikse varuga inimese ühe käega väntamise võimsust arvestades. 

Valiti 40 W võimsusega mootor. Mootori tööaeg valiti soovitud pöörete arvu järgi. 

Planeeritav pöörete arv ühes tsüklis oli vähemalt kaks pööret. Valitud mootor teeb 

tühijooksul 2,875 pööret 30 sekundiga. Tegelik mootori võlli pöörete arv langeb, kui 

elektriajam ühendatakse koormusega. 

Energiasalvestiks valiti kondensaatorpatarei, sest sel on pikk tööiga ning suur 

laadimistsüklite arv. Kondensaatoreid on kokku viis ning need ühendatakse jadamisi. 

Kondensaatorpatarei kogumahtuvus on 64 F ning pinge 14,25 V.  

Energiaallikaks on päikesepaneel võimsusega 5 W. Päikesepaneeli valikul arvestati 

keskmist päikesepaiste aega ning soovitud tsüklite arvu. Keskmine päikesepaiste aeg Eestis 

on umbes neli tundi päevas ning soovitud töö tsüklite arvuks valiti kaheksa tsüklit. Ideaalsete 

tingimuste korral laeb päikesepaneel kondensaatorpatarei täis 11 minutiga. Laadimise aega 

saab muuta päikesepaneeli kaldenurga muutmisega.  

Juhtimissüsteem pidi olema võimalikult lihtne ning odav. Selleks valiti 555 taimer ning 

koostati skeem juhtimismooduli kokkupanemiseks. See lülitab mootorit sisse 

kolmekümneks sekundis iga kord, kui toiteallika pinge kasvab 13,7 V-ni. Skeemi kontrolliti 

programmiga Circuit Wizard.  

Simulatsiooni tulemus näitas, et süsteem hakkab tööle, kui kondensaatorpatarei 

klemmipinge tõuseb 13,6 V-ni. Selle tulemusena hakkab ajam tööle ning töötab 32 sekundit. 
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Arvutuse järgi peab trimmeri takistus olema 56% maksimumist, et mootor töötaks 30 

sekundit. Simulatsioon näitas, et 56% suuruse takistuse korral töötab mootor 22 sekundit. 

Kui takistus on 30% maksimumist, siis töötab mootor 32 sekundit. Trimmeriga saab ajami 

tööaega suurendada kuni 53 sekundini. Kui kondensaatorpatarei klemmipinge langeb alla 

5 V, siis süsteem peatub.  

Saadud tulemuste põhjal on võimalik koostada elektriajam, mis on sobiv 

väikemajapidamises kasutamiseks mõeldud kompostisegistile. Süsteem on skaleeritav, 

mistõttu on sama süsteemi võimalik kasutada lisaks väikemajapidamisele ka 

suurmajapidamistes ning tööstuslikul komposteerimisel. Lisaks võib antud süsteemi 

rakendada kõikidel ajamitel, mille töötsüklid on maksimaalselt 60 sekundi pikkused ning 

kus on vaja kiiret energia vabastamist lühikese perioodi jooksul.  

Elektriajami kogumaksumus on umbes 182 €, millele lisandub juhtmete ning korpuse 

maksumus. Edaspidi lahendamist vajavaks probleemiks võib kujuneda madal niiskustase 

kompostisegistis, mis võib tekkida kompostimassi tihedal segamisel või pika kuiva perioodi 

ajal. 
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SOLAR-POWERED ELECTIC DRIVE FOR COMPOST 

TUMBLER IN A SMALL HOUSEHOLD 

 

Summary 

 

Hand-operated compost mixer is troublesome to operate. In small households people simply 

throw food waste in piles or into trash mainly because it does not require much effort. 

Electric compost mixers available on the market require power supply from the grid which 

is not always available. In addition they are expensive and have high energy consumption.  

Main goal of the current bachelor`s thesis is to design a solar-powered electric drive for 

compost tumbler in a small household. System consist of following components: solar panel, 

capacitors, DC motor and control system. Tasks to achieve main goal were: 

1) find optimal sizes for devices; 

2) select suitable DC motor; 

3) define working time for motor and according to that select power source and energy 

storage; 

4) project simple and cheap control system. 

The theoretical part gives an overview of the different composter types and photovoltaic 

systems and their compilation. The empirical part includes calculations for equipment sizing 

and equipment selection. Wiring diagram and control scheme with necessary parts is 

included.  

Electric motor was chosen by considering average pedalling strength of human hand which 

is 31 W. Based on that slightly more powerful, 40 W DC motor was chosen. Work time of 

electric motor was chosen according to the number of turns required. Planned number of 

turns in one cycle was three. Selected DC motor does that in 30 seconds. Then calculations 

were made to determine the size of energy storage and solar panel. 

Capacitors were chosen as energy storage device. Mainly because capacitors have large 

number of charge cycles. In this system energy does not need to be stored for long period of 

time. There are five capacitors needed. Combined capacitance of capacitors is 64 F and 

voltage 14,25 V. 
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Capacitors are being charged by solar panel. Average sunlight time and amount of needed 

working cycles were taken in consideration to choose solar panel. 5 W, 12 V solar panel was 

chosen to charge capacitors. It takes 11 minutes to charge capacitors in perfect conditions. 

Charging time can be changed by changing solar panel angle of inclination.  

Control system had to be cheap and simple. Control system was based on 555 timer. Circuit 

was made and all the necessary parts were pointed out. It works as timer that turns motor on 

for 30 seconds every time when voltage on capacitors raises above 13,6 V. Circuit was 

checked in program Circuit Wizard. 

Based on the results it is possible to assemble off-grid system for compost mixer. System is 

scalable, so it can be used in large households and in industrial composting.  
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