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LÜHENDID JA TÄHISED 

 

 

CEo/CE1 – SPI protokolli ühendusviik, kiip 

CPU – keskprotsessor 

FAT32 – failisalvestussüsteem 

GND – maandus 

GPIO – üldotstarbelised sisend-väljundviigud 

HDMI – kõrglahutusega multimeedialiides 

Micro SD – mälukaardi formaat 

MISO – SPI protokolli ühendusviik (master in-slave out) 

MOSI – SPI protokolli ühendusviik (master out-slave in) 

OUT – andmete viik välja 

RAM – muutmälu 

SCLK – SPI protokolli ühendusviik (taktsignaal) 

SPI – andmeedastusprotokoll (Serial Peripheral Interface) 

USB – universaalne järjestiksiin 

Vcc – toitepinge viik 

VDC – toitepinge viik 

Cp – soojusmahtuvus, J/(kg·K) 

cvesi – vee erisoojus, kJ/kg 

E – elektrivälja tugevus, V/m 

H – magnetvälja tugevus, T 

I – vool, A 

Ia – mõõdetud vool, A 

Im – arvutatud pinge, A 

Ipa – voolu tugevus ampermeetriga vooluahelas, A 

j – voolutihedus, A/m2 

k – soojusläbikandetegur, W/(m2·K) 

lm – mõõteseadme nimiväärtus, A 

M – keha mass, kg 

n – arv 

nš – šunditegur 

ny – ülekandetegur, mV/A 

Q – resolutsioon, V 

Q% – protsentuaalne lahutusvõime, % 
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R – Halli konstant, m3/C 

r – takistus, Ω 

rm – mõõteseadme takistus, Ω 

Rp – termiline takistus, (m2·K)/W 

rpa – ampermeetri takistus, Ω 

rš – šundi takistus, Ω 

TA – referentstemperatuur, oC 

U – pinge, V 

u – soojushulk massiühiku kohta, J/K 

Umax – mõõdetav maksimaal pinge, V 

Umin – mõõdetav minimaal pinge, V 

Uv – väljundpinge, V 

ΔI – voolude vahe, A 

α – soojusülekandetegur pinnal 

γ – mõõtmismeetodi viga, % 

δ – materjalikihi paksus, m 

λ – soojusjuhtivustegur, W/(m·K) 

ЭПВ2 – läbivooluveesoojendi 

ПТР-П – staatiline regulaator 
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SISSEJUHATUS 

 

Lõputöö lähtepunktiks on idee koostada andmeloger Raspberry Pi baasil. Selleks on mitmeid 

põhjusi: 

1- Tänapäeval on turul mitmeid mikroarvuteid, mille eesmärgiks on pakkuda arendajatele 

luua võimalusi oma soovide kohaselt erinevate lisaseadmete arendamiseks.  

2- Mikroarvutid on kasutajatele valdavalt taskukohased, kuid tänu erinevatele 

operatsioonisüsteemidele, millega mikroarvuteid juhitakse, võib nende kasutamine 

osutuda keerukaks.  

3- Mitme parameetri üheaegne üles võtmine laboratoorsetes töödes on keeruline ülesanne 

ning selle lihtsustamiseks on andmeloger üks võimalusi. 

4- On tarvis luua alusplatvorm EMU Tehnikamaja laboratooriumite labortööde 

automaatreguleerimiseks. 

 

Selleks, et koostada andmeloger Raspberry Pi baasil, uuritakse missuguseid andmeid on tarvis 

lugeda ja millistele nõuetele peab koostatud andmeloger vastama. Samuti vaadeldakse 

komponente, millest on otstarbekas seadet koostada. Komponentide olemasolul koostatakse 

trükkplaat ja seda ümbritsev korpus. Et seadmega mõõtmisi teostada, koostatakse andmehõive 

programm. Seadme valmimisel teostatakse sellega mõõtmisi.  

 

Temperatuuride muutuse uurimiseks koostatakse elektriline aseskeem programmiga Scilab 

ning uuritakse temperatuurianduri temperatuuri muutuse seost teda ümbritsevast keskkonnast. 

 

Juhul, kui osutub võimalikuks salvestada erinevaid mõõdetavaid parameetreid ühe Raspberry 

Pi abil, siis saab seda reaalselt rakendama hakata andmehõive automatiseerimise eesmärgil 

Eesti Maaülikooli laborites õppeotstarbel. Samuti võivad sellest lahendusest huvitatud olla ka 

loetletud parameetrite mõõtmisega tegelevad isikud. 

 

Eespooltoodu iseloomustab hästi, miks käesolev teema on antud töö raames aktuaalne ning 

huvipakkuv. 
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1.  ELEKTROTEHNOLOOGIA LABORATOORSED TÖÖD 

 

1.1 Laboratoorsed tööd 

 

Õppeaine „Põllumajanduslik elektrotehnoloogia“ laboratooriumis tehakse praegu  viis 

laboratoorset tööd. Nende laboratoorsete tööde tulemuste analüüsi käigus omandab üliõpilane 

teadmisi elektri soojus- ja elektrotehnoloogilistes protsessides kasutamise ratsionaalsete ja 

efektiivsete tehnoloogiate valimiseks, nende tehnoloogiate kasutamiseks vajalike parimate 

seadmete valimiseks ja valitud seadmete optimaalsete töörežiimide korraldamiseks. 

Järgnevates alapeatükkides on välja toodud laboratoorsete tööde raames sooritatavad 

ülesanded. [1] 

 

1.2 Elektroodveesoojendi uurimine 

 

Laboratoorses töös tutvutakse elektroodveesoojendi konstruktsiooni ja kasutamise iseärasusi. 

Samuti määratakse katseliselt elektroodveesoojendi võimsuse sõltuvust temperatuurist ja 

võimsuse muutumist ajas ning temperatuuri muutumist ajas. Laboratoorse töö sooritaja peab 

esitama mõõdetud ja arvutatud andmete analüüsi tulemusena saadud seosed laboratoorse töö 

protokollis graafiliselt. [2] 

 

Laboratoorse töö sooritaja peab määrama katseliselt elektroodveesoojendi kasuteguri, 

arvestades vee erisoojuseks cvesi=4,189 kJ/kg. Samuti peab laboratoorses töös tutvuma 

olukorraga, kui katkeb ühe faasijuhtme ühendus ning esitama graafiliselt tekkinud olukorra 

kirjeldus. [2] 
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Joonis 1.1 Seadmete elektriline ühendusskeem elektroodveesoojendi uurimiseks [2] 

 

Katses on tarvilik mõõta ajas muutuvad elektriveesoojendi töövoolud, toitepinged, võimsused, 

kulutatud energia ja vee temperatuur erinevatel ajahetkedel. Katseskeem on ära toodud 

joonisel 1.1. [2] 

 

1.3 Küttekehadega läbivooluveesoojendi uurimine 

 

Laboratoorses töös uuritakse küttekehadega läbivooluveesoojendit ЭПВ-2. Tutvutakse 

läbivooluveesoojendi konstruktsiooni, tehniliste parameetritega ja kasutamise iseärasustega. 

Seejärel valitakse mõõtmisteks vajalikud seadmed ja mõõteriistad. Katseskeem on ära toodud 

joonisel 1.2. [3] 
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Joonis 1.2 Seadmete elektriline ühendusskeem läbivooluveesoojendi uurimiseks [3] 

 

Laboratoorses töös tuleb määrata ajaühikus läbivooluveesoojendit läbinud vee hulgast sõltuvalt 

võimsus, faasivoolud ning siseneva ja väljuva vee temperatuuride vahe. Samuti teoreetiline 

siseneva ja väljuva vee temperatuuride vahe veesoojendi tehniliste parameetrite alusel. Määrata 

temperatuuride vahe, võimsuse ja faasivoolu siirdeprotsessi kõverad vähemalt kolme 

läbivooluhulga korral. Eelnevate katsete põhjal tuleb määrata läbivooluveesoojendi kui 

automaatreguleerimise süsteemi lüli ülekandefunktsioon. [3] 

 

Koostatud katseskeem peab võimaldama mõõta voolutugevusi, pingeid ja võimsust, väljuva ja 

siseneva vee temperatuuri ning ajaühikus läbivoolava vee hulka. [3] 

 

Laboratoorses töös tuleb määrata veel energia erikulu ja kasuteguri sõltuvus vee läbivoolu 

hulgast ning mõõta isolatsioonitakistus küttekehade külmas ja kuumas olekus.  
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1.4 Vee eritakistuse määramine 

 

Laboratoorse töö ülesanne on määrata laboratooriumi kraanist saadava vee eritakistuse sõltuvus 

temperatuurist. Katset tuleb sooritada kokku kolm korda, vesi peab jääma katsete sooritamisel 

samaks. Vees ei tohi tekkida mulle ning küttekeha toitepinge peab olema muutumatu. Katses 

saadud tulemused tuleb esitada graafiliselt. Saadud katsete tulemusi tuleb võrrelda kirjanduse 

andmetega. [4] 

 

Saadud katseandmetest lähtudes tuleb esitada graafiliselt kindlal toitepingel töötava 

kuumutusseadme jaoks suhtelise võimsuse sõltuvus vee temperatuurist. Seejärel on vaja 

määrata takistuse temperatuuritegur ning esitada selle sõltuvus temperatuurist. [4] 

 

Töö sooritamiseks tuleb ette valmistada katseskeem vastavalt etteantud joonisele. Seejärel tuleb 

tutvuda mõõtmiseks kasutatava elektroodsüsteemiga ja valida selle alusel konstruktsiooni 

määramiseks vajalik seos ning määrata katseseadet iseloomustavad mõõdud.  

 

Pinge ja voolu muutumise piiridest lähtuvalt tuleb valida vajalikud mõõteriistad ja abiseadmed, 

pärast mida tuleb ühendada katseskeem ja see kontrollida. Järgnevalt tuleb sooritada katses 

vajalikud mõõtmised, arvutused ja koostada graafikud. Katses on vajalik mõõta vool, pinge, 

temperatuur, seadme geomeetrilised mõõdud ning reguleerida toitepinge. Katseskeem on ära 

toodud joonisel nr. 1.3. [4] 

 

 

Joonis 1.3 Vee eritakistuse määramine [4] 

 

Joonisel 1.3 on kujutatud veeanum läbimõõduga D ja kõrgusega H. Veesamba kõrgus on h. 

Vette on paigaldatud elektrood vee soojendamiseks.  
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1.5 Staatilise regulaatori uurimine 

 

Laboratoorse töö ülesanne on uurida stendil asuva staatilise regulaatori ПТР-П tööd erinevates 

olukordades. Staatilise regulaatori reguleerimisobjektiks on veenõu, mille temperatuuri 

regulaator peab stabiliseerima ettevalitud väärtusele küttekeha võimsuse muutmisega 

täiturmehhanismiga seotud autotrafo abil küttekeha toitepinge muutmise teel. Soojendatava 

veenõu soojusvahetuse tingimuste muutmiseks (häiringu tekitamiseks) kasutatakse 

ventilaatorit. Labortöö käigus tuleb registreerida, temperatuur relee rakendumise hetkel, relee 

rakendumise ajahetk ja pinge pärast täituri mootori seiskumist. Staatilise regulaatori 

ühendusskeem on ära toodud joonisel 1.4. [5] 

 

Katse koosneb kolmest etapist. Esimesel etapil on tarvis soojendada vett soovitud 

temperatuurini ning lasta seda seadmel hoida kuni temperatuuri stabiliseerumiseni. Samal ajal 

märgitakse mõõdetud parameetrid tabelisse. [5] 

 

Teisel etapil lülitatakse tööle ventilaatori, mis jahutab süsteemi ehk suurendab soojendatava 

veenõu soojuskadusid. Andmeid kogutakse jällegi temperatuuri stabiliseerumiseni. [5] 

 

Kolmandal etapil lülitatakse ventilaator uuesti välja ja kogutakse andmeid jällegi olukorra 

stabiliseerumiseni.  [5] 

 

 

Joonis 1.4 Staatilise regulaatori ühendusskeem [5] 
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Registreeritud andmete analüüsi tulemusena tuleb koostada protsessi kirjeldavad graafikud 

(regulaatori reguleerimise tunnusjoon ja objekti tunnusjoon) temperatuuride absoluutsel skaalal 

ja ka suhtelisel skaalal, leida katseandmete alusel regulaatori võimendustegur ja 

reguleerimistsooni laius. [5] 

 

 

1.6 Kiirguri uurimine ja katsetamine 

 

Laboratoorses töös „Kiirguri katsetamine ja uurimine“ uuritakse erinevaid kiirgureid, mis 

võivad emiteerida peale soojuskiirguse ka valgust. Labortöö tarvis paigaldatakse kiirgur 

mõõdetavast pinnast ligikaudu 1 m kõrgusele ning selle alla joonistatakse sobilikus mõõdus 

koordinaatteljestik. Teljestiku igas ruudus mõõdetakse kiiritustihedust ning saadud andmed 

kantakse mõõtetabelisse. [6] 

 

Saadud tulemuste põhjal koostatakse kolmemõõtmeline kiiritustustiheduse graafik. 

Mõõteseadmed antud laboratoorses töös on vattmeeter, ampermeeter, voltmeeter, termopaar 

kiirguri temperatuuri mõõtmiseks ja bilanssmeeter kiiritustiheduse mõõtmiseks. Kiirguri 

katsetamise ja uurimise katseskeem on ära toodud joonisel 1.5. 

 

Jooni 1.5 Kiirguri katsetamise ja uurimise katseskeem [6] 

 

Joonisel 1.5 ära toodud skeemi kohaselt ühendatakse rööbiti kaks takistit (kiirgurit). 

Vattmeetriga, voltmeetriga ja ampermeetriga mõõdetakse katseseadme võimsust, pingeid 

skeemis ja voolusid.  
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1.7 Laboratoorsetes töödes kasutatavad seadmed 

 

Õppeaine „Põllumajanduslik elektrotehnoloogia“ laboratoorsete tööde sooritamiseks on 

kasutatud mitmesuguseid erinevaid mõõteseadmeid. Tabelis 1.1 on välja toodud 

mõõteseadmed, nende arvud ja missugustes labortöödes neid kasutatakse. 

 

Tabel 1.1 Laboratoorsetes töödes kasutatavad mõõteseadmete kogused, tk 

Kasutatav seade  
Laboratoorne töö 

Volt-
meeter 

Amper-
meeter 

Vatt-
meeter 

Termo-
meeter 

Stopper  Oom-
meeter 

Elektroodveesoojen
di uurimine 

4 3 3 1 1 1 

Küttekehadega 
läbivooluveesoojen
di uurimine 

3 3 3 2 1 1 

Vee eritakistuse 
määramine 

1 1 - 1 1 - 

Staatilise 
regulaatori 
uurimine 

1 - - 1 1 - 

Kiirguri uurimine 
ja katsetamine 

1 1 1 1(termopaar) 1 bilanss-
meter 

Kasutusjuhtude 
arv kokku: 

10 8 7 6 5 2 

 

Tabelist 1.1 on näha, et kõige enam kasutatav mõõteaparaat põllumajandusliku 

elektrotehnoloogia labortööde läbiviimiseks on voltmeeter, sellele järgnevad ampermeeter ja 

vattmeeter. Tabelis 1.1 välja toodud andmete põhjal saab teha otsuse, missugust andmelogerit 

on otstarbekas koostada, et lihtsustada (automatiseerida andmehõivet) laboratoorsete tööde 

läbiviimist õppeaines „Põllumajanduslik elektrotehnoloogia“. Koostatav andmeloger peab 

olema kasutatav võimalikult paljudes laboratoorsetes töödes ning olema ka lihtsasti käsitsetav. 

Samuti tuleb arvesse võtta, et on otstarbekas koostada andmeloger muutuvate suuruste 

mõõtmiseks. Seda põhjusel, et kui laboratoorses töös kasutatakse kindla väärtusega suurust, mis 

laboratoorse töö jooksul ei muutu, siis ei ole ka otstarbekas antud suurust automaatselt mõõta. 
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1.8 Püstitatud eesmärk 

 

Eespooltoodut arvesse võttes otsustati koostada andmeloger voolude ja temperatuuride 

mõõtmiseks ja mõõtetulemuste salvestamiseks. Kuna mõõdetakse kuni kolmelt liinilt voolusid 

ning temperatuure kuni kahelt mõõtmispunktilt, siis püstitati ülesanne koostada loger, millega 

saab mõõta korraga kuni kolme tarbija voolusid ning kahe mõõtmispunkti temperatuuri 

vähemasti kümnesekundilise intervalliga. 
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2. ANDMELOGER  RASPBERRY PI BAASIL  

 

2.1 Andmeloger 

 

Andmelogerid omavad keskmõõteseadme funktsiooni. On olemas spetsialiseeritud 

autonoomsed programmeeritavad mikroarvutid, millel on sisseehitatud analoog-

digitaalmuundur. Neil on mälu ning sobiva liidesega ühenduspesad arvutiga ühendamiseks. 

Andmelogereid kasutatakse andmete  kogumiseks tingimustes, kus arvuti kasutamine on 

raskendatud, näiteks arvuti on liialt suur. Kasutaja poolt sisestatud parameetrite alusel 

(peamiselt mõõtmise kestus ja sagedus) kogub andmeloger informatsiooni, selleks talletab 

seade mõõtetulemused salvestusseadmele. Salvestusseadme täitumisel tuleb saadud andmed 

teatud aja järel ümber salvestada arvutisse, vastasel juhul võib andmeloger andmed üle kirjutada 

ning osa kogutud andmeid läheb kaotsi. Et andmeid logerist kätte saada, tuleb see ühendada 

arvutiga. Juhul, kui loger viia mingi arvuti juurde, katkestatakse mõõtmised ja ühendatakse lahti 

kõik mõõteahelad. Sõltuvalt andmelogeri tüübist, mälu mahust, mõõdetavate suuruste arvust ja 

mõõteintervallist võib autonoomne mõõtetsükkel kesta kuni üks aasta. [7] 

 

 

2.2 Raspberry PI kirjeldus 

 

Raspberry Pi on visiitkaardi suurune arvuti, mis loodi selleks, et tekitada õpilastes ja tudengites 

huvi arvutitehnoloogiate arendamise vastu. Selleks koostati ühel väikesel trükkplaadil arvuti, 

mida toodeti esimesel korral 10 000 tükki ning anti müüki aastal 2012. Kohe toote turule tulles 

osutus see populaarseks ning tänapäeval on Raspberry Pi erinevad mudelid enimmüüdavad 

miniarvutid. Joonisel 2.1 on ära toodud Raspberry Pi Model 2. [8] 
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Joonis 2.1. Raspberry Pi Model 2. Pildi nr. 1 märgitud 40 viiku, 2 - USB ühenduspistikud (4 tk), 
3 - võrguühenduspistik, 4 - audio ühendusklemmid,  5 – HDMI õhendus ja 6 - micro USB 
ühendus toite tarvis [8] 
 

Raspberry Pi operatsioonisüsteem on Linuxi-keskne. Tootja pakub erinevaid Linuxi kerneli 

põhjal välja töötatud Raspberry operatsioonisüsteeme: Raspbian (Raspbian Jesse with pixel ja 

Raspbian Lite), Noobs (Noobs ja Noobs Lite). Lisaks on kolmandate osapoolte poolt pakutavad 

süsteemid nagu Ubuntu Mate, Risc OS, OSMC, Windows 10 IOT Core. [9] 

 

Mudeleid mida hetkel saab osta on kuus, nende tähtsamad andmed on ära toodud tabelis 2.1. 

Lisaks pakutakse maailmas Raspberry Pi-ga täielikult ühilduvaid seadmeid (saab kasutada 

kõiki Raspberry Pi tarvis loodud operatsioonisüsteeme ja arvukaid perifeeriaseadmeid), nagu 

Orange-Pi, Banana_Pi, Latte-Panda ja veel arvukalt teisi vähemühilduvaid. Kõikide ühiseks 

omaduseks ja populaarsuse põhjuseks on GPIO viikude olemasolu, mistõttu nendega saab 

ühendada erinevate parameetrite sensorid ja täitureid. Just GPIO viikude olemasolu erinevalt 

laialtlevinud personaalarvutitele võimaldab Raspberry Pi-d ja selle analooge kasutada 

mitmesuguste parameetrite jälgimiseks, registreerimiseks ja täiturseadmete juhtimiseks. 
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Tabel 2.1. Raspberry Pi mudelid ja nende andmed [8] 

Mudel 
 
Parameeter 

Raspberry 
Pi 1 Model 
A+ 

Raspberry 
Pi 1 Model 
B+ 

Raspberry 
Pi 2 Model 
B+ 

Raspberry 
Pi  Zero 

Raspberry 
Pi Zero W 

Raspberry 
Pi 3 Model 
B 

Süsteemikiip Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2387 

CPU 700 MHz 700 MHz 700 MHz 1 GHz 1 GHz 1,2 GHz 
RAM 256 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 1 GB 
Voolutarve 200 mA 700 mA 600 mA 160 mA 180 mA 300 mA 
Mõõdud 65·56,5 

mm 
85,60·53,9
8 mm 

85,60·53,9
8 mm 

65·30 mm 65·30 mm 85·56 mm 

Kaal 23 g 45 g 45g 9 g 9,3 g 45 g 
 

Raspberry PI’l pole sisseehitatud kõvaketast. Selle tõttu tuleb kasutada operatsioonisüsteemi ja 

muude programmide salvestamiseks Micro SD kaarti. Micro SD kaardi pesa on Raspberry PI’l 

olemas. Sobilik Micro SD kaardi andmemahu suurus on 16 GB ning kaardi valikul peab 

arvestama ka Micro SD kaardi lugemis ja salvestamiskiirusega, juhul kui soovitakse Raspberry 

PI töö piisavat kiirust. [8] 

 

 

2.3 Vooluandur ACS712, 30 A 

 

Vooluanduri ACS712 abil on võimalik mõõta nii vahelduv- kui ka alalisvoolu.  Andur ACS712 

on kinnitatud koos klemmide ja takistitega trükiplaadile. On kaks ühendusklemmi 

mõõdetavasse vooluringi ühendamiseks ning lisaks veel kolm viiku: toiteks (VCC), maanduseks 

(GND) ja mõõtetulemuste (OUT) saamiseks. Joonisel 2.2 on ära toodud ACS712 vooluvõrku 

ühendamise põhimõte. 

 

Anduril on mitmeid omadusi: [10] 

• madala müratasemega väljund analoogsignaal; 
• 5 mikrosekundiline andmete väljundaeg sisendvoolu muutumisel; 
• 80 kHz ribalaius; 
• väljundviga temperatuuril TA = 25 °C on 1,5%; 
• seadme sisetakistus on 1,2 mΩ; 
• toitepinge 5,0 V; 
• väljundpinge tundlikkus sõltuvalt mõõtepiirkonnast on 66…185 mV/A; 
• stabiilne väljund nihkepinge; 
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• nullilähedase magnetiline hüsterees; 
• väljundi sõltumatus toitepingest. 

 

Anduri ACS712 töö põhineb Halli efektil. Halli efekt on magnetväljaga ja voolu suunaga risti 

oleva elektrivälja tekkimine magnetväljas asetsevas vooluga juhis. Isotroopse juhi korral 

elektrivälja tugevus arvutatav valemiga 2.1 

 

 
Joonise 2.2 ACS712 vooluvõrku ühendamise põhimõte. Viigud 1 ja 2 ning 3 ja 4 ühendatakse 
kokku, viikude 5 ja 6 vahele ühendatakse kondensaator, viik 5 omakorda maandatakse. Viigust 
7 võetakse mõõdetud andmed ning viik 8 saab toitepinge ning on omakorda kondensaatoriga 
ühendatud maandusega. [10] 
 
 

E=R·H·j,                                                                                                                                  (2.1) 

 

Halli konstant on pöördvõrdeline vabade laengukandjate kontsentratsiooniga juhis. Halli efekt 

on põhjustatud laengukandjate kõrvalekaldumisest magnetvälja mõjul risti voolu suunaga. 

Metallides on Halli efekt nõrk, kuna vabade elektronide arv on suur. Mida väiksem on pooljuhi 

elektrijuhtivus, seda märgatavam on Halli efekt. Halli efekti kasutatakse metallide ja 

pooljuhtide füüsikaliste omaduste uurimisel, samuti mõõtmistehnikas, automaatikas, 

arvutitehnikas. [11] 

kus E on elektrivälja tugevus, V/m; 

 R – Halli konstant, m3/C; 

 H – magnetvälja tugevus, T; 

 j – voolutihedus, A/m2. 
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2.4 Temperatuuriandur DS18B20 

 
Temperatuuriandur DS18B20 on digitaalne temperatuuriandur. Igal DS18B20 

temperatuurianduril on oma unikaalne 64-bitine eksemplari kood, tänu millele saab ühe liini        

(1-Wire bus) külge ühendada mitut sama tüüpi temperatuuriandurit. Mõõtevahemik  

temperatuurianduril on -55...125 oC ja mõõtetäpsus 0,5 oC temperatuuridel -10...85 oC. Anduril 

on kolm viiku (pin), nagu on näha joonisel 2.3. [12] 

 
Joonis 2.3 Temperatuuriandur DS18B20. GND – maandus, DQ – andmeühendus, VDD – toide. 
Temperatuuriandur DS18B20 väljastab anduri temperatuuri digitaalsel kujul, st. saadud infot 
pole enam vaja teisendada digitaalsele kujule. [12] 
 

Temperatuuriandur DS18B20 ühendamisel tuleb olla tähelepanelik, et maandus ja toide saaksid 

ühendatud õigete viikudega, vastasel juhul andur kuumeneb üle ning muutub 

kasutuskõlbmatuks. 

 

2.5 Analoog-digitaalmuundur MCP3208 

 
Kuna vooluandur ACS712 edastab mõõdetud tulemust analoogsignaalina, on tarvis 

analoogsignaal muuta digitaalsignaaliks. Selleks sobib meile analoog-digitaalmuundur 

MCP3208. MSP3208 on väikese energiatarbega, samas suure jõudlusega. MCP3208 võimaldab 

infot lugeda 8-lt kanalilt. Viigud 0-7 on sisendid ning viigud 9-16 ühendusviigud juhtseadmega. 

Analoog-digitaalmuundur MCP3208 ühendusklemmid on ära toodud joonisel 2.4. Klemmid 9 

ja 14 on maandusklemmid, need on ühendatud Raspberry Pi2 maandusklemmiga. Peab silmas 

pidama, et maandusklemmid tuleb ühendada erinevatele Raspberry Pi klemmidele, kuna 
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analoog-digitaalmuunduri maandusklemmid on vastavalt analoog osale ja digitaalosale. 

Klemmid 15 ja 16 on toitepinge klemmid ning ühendatud Raspberry Pi2 +5 VDC viiguga. 

Toiteklemmid on samuti otstarbekas ühendada erinevate Raspberry poolsetele toiteklemmidele. 

[13] 

 

 

Joonis 2.4 Analoog-digitaalmuundur MCP3208 sisend-väljundviikude paigutus. [13] 
 
 
Temperatuuriandurit DS18B20 pole tarvis ühendada läbi analoog-digitaalmuunduri, kuna 

temperatuuriandur edastab niigi digitaalset signaali. 
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3. MÕÕTMISED 

 

3.1 Voolu mõõtmine 

 

Voolu mõõtmiseks paigaldatakse vooluahelasse jadamisi ampermeeter. Kuna igasugune 

muutus elektriahelas mõjutab ahela loomulikku tööolukorda, peab lisatava ampermeetri 

sisetakistus olema väike. Alalisvooluahelas voolude mõõtmiseks kasutatakse tavaliselt 

magnetelektrilisi ampermeetreid. Neil on ühtlane mõõteskaala ning nad on täpseimad. [14] 

Vahelduvvooluahelates voolude mõõtmiseks kasutatakse elektromagnetilisi ampermeetreid. 

 

Mõõteaseade kasutab ka ise energiat ning sellest tarbest põhjustatud mõõtetulemuste moonutusi 

hinnatakse mõõtmismeetodi vea järgi. 

 

Selleks, et leida mõõtmismeetodist tulenev viga  voolu mõõtmisel ampermeetriga, tuleb teada 

tarbija takistust ja ampermeetri sisetakistust. Kui ampermeetrit pole ühe tarbijaga vooluringi 

ühendatud (joonis 3.1) ning tegu on alalisvooluahelaga, siis on ahelat läbiv vool leitav 

valemiga 3.1 [15] 

I=
U

r
,                                                                                                                                      (3.1)  

 

Peale ampermeetri vooluahelasse lisamist on vool ahelas arvutatav valemiga 3.2 

Ipa=
U

r+rpa

,                                                                                                                              (3.2) 

 

kus I on vool, A; 

 U – pinge, V; 

 r – takistus, Ω. 

kus Ipa on voolu tugevus ampermeetriga vooluahelas, A; 

 rpa – ampermeetri takistus, Ω. 
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Joonis 3.1.  Ühe tarbijaga vooluring [15] 

 

Joonis 3.2. Vooluring tarbija ja ampermeetriga [15] 

 

Mõõtmismeetodi vea saab arvutada peale ampermeetri lisamist vooluringi vastavalt valemile 

3.3 [15] 

 

γI=
∆I

I
=

Ipa-I

I
=-

rpa

r+rpa

=
1

1+
r

rpa

,                                                                                            (3.3) 

 

Ampermeetrist tingitud viga on seda väiksem, mida suurem on tarbija takistus võrreldes 

ampermeetri sisetakistusega.  

 

Selleks, et laiendada ampermeetri mõõtepiirkonda, juhul kui eeldatav mõõdetav suurus on 

suurem kui ampermeetri mõõteskaala, kasutatakse šunti. Šunt on kindla sisetakistusega takisti, 

mis ühendatakse rööbiti mõõteseadmega. Voolu mõõtmiseks, mis ületab mõõteseadme 

nimiväärtust, arvutatakse vajaliku šundi takistus valemiga 3.4. [15] 

rš

rm

=
Im

I-Im

,                                                                                                                                (3.4) 

kus γI on mõõtmismeetodi viga, %; 

 ΔI – voolude vahe, A. 
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Valemist 3.5 saab avaldada šundi takistuse, mis on: 

rš=rm∙
Im

I-Im

=
rm

n
š
-1

,                                                                                                                    (3.5) 

 

Mõõteriistadele ehitatakse šunt tavaliselt sisse, kuid valmistatakse ka seadmeid, millel saab 

šunte vahetada vastavalt otstarbele. 

 

 

Šundi kasutamine on näidatud joonisel 3.3. 

 

Joonis 3.3. Šundi kasutamine alalisvooluringis [15] 

 

Vahelduvvooluahelates kasutatakse ampermeetri mõõtepiirkonna laiendamiseks voolutrafot. 

Selleks lülitatakse voolutrafo primaarmähis jadamisi vooluahelasse, mida soovitakse mõõta 

ning ampermeeter ühendatakse sekundaarmähise klemmidega. Mõõdetav vool arvutatakse 

ampermeetri näidu ja trafo ülekandearvu korrutisena. [15] 

 

 

 

 

kus rš on šundi takistus, Ω; 

 rm – mõõteseadme takistus, Ω; 

 lm – mõõteseadme nimiväärtus, A. 

kus nš on šunditegur, nš=I/In. 
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3.2 Temperatuuri mõõtmine 

 

Temperatuur on füüsikaline suurus, mille mõõtmiseks saab kasutada elektrilisi mõõteriistu. 

Elektrilist mõõtmist on võimalik teostada distantsilt ning andmed salvestada. Samas on 

elektriliselt mõõtes mõõtetulemused suure täpsusega. [15] 

 

Mitteelektrilise suuruse, nagu seda temperatuur on, mõõtmiseks elektriliselt tuleb 

mitteelektriline suurus muundada elektriliseks suuruseks. Sellist ülesannet täidab andur. Andur 

peab tagama mitteelektrilise suuruse muundumise elektriliseks täpse funktsionaalse seose 

alusel. Sõltuvalt andurist võib anduri edastatud elektriline väljundsuurus vajada lisatöötlemist 

mõõteseadmele sobilikuks signaaliks. [15] 

 

Andurid jagunevad parameetrilisteks-, generaator- ja sagedusanduriteks. Parameetrilistes 

andurites on mõõdetav suurus anduri teatav tunnussuurus: takistus, induktiivsus, mahtuvus või 

mõni muu suurus. Generaatormuunduris tekitab mõõdetav suurus tavaliselt elektromotoorjõu. 

Kasutades mõõtmiseks sagedusmuundurit, muutub muunduri väljundsagedus. 

 

Termotakistusandurites kasutatakse ära elektrijuhi või pooljuhi takistuse sõltuvust anduri 

paigalduskoha temperatuurist. Soojusliku tasakaalu olukorras sõltuvad juhtme temperatuur ja 

takistus voolu tugevusest ja soojuse siirdumisest ümbritsevasse keskkonda. 

Termotakistusandureid saab kasutada temperatuuri mõõtmiseks.  

 

Temperatuuri mõõtmiseks saab kasutada ka termoelektrilisi andureid. Anduri põhiosaks on 

termopaar, mille liitekoht asetatakse mõõdetavasse keskkonda. Liitekohas tekib termo-

elektromotoorjõud, mis sõltub termopaari liidetud ja vabade otste temperatuuride vahest. [15] 
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4. MÕÕTETULEMUSTE ARVUTUSED 

 

4.1 Analoog-digitaalmuunduri arvutused 

 
Vooluanduri ACS712 väljastab mõõdetud andmeid analoogandmetena ning saadud 

analoogandmete töötlemiseks on vaja  kasutada analoog-digitaalmuundurit – vaadeldaval juhul 

on valitud 12-bitine analoog-digitaalmuundur MCP3208. Vooluanduri ACS712 väljund on 

66 mV ühe mõõdetud ampri kohta. Seega  võib ülekandeteguri valemi kirjutada: 

ny=
Uv

Ia

,                                                                                                                                   (4.1) 

kus ny on ülekandetegur, mV/A, nv=66 mV/A; 
 Uv – väljundpinge, mV; 
 Ia – mõõdetud vool, A. 

 

Valemi 4.1 abil on võimalik arvutada anduri poolt genereeritud väljundpinge alusel mõõdetud 

vool. Tuleb arvestada, et andur edastab konstantselt poole oma toitepingest. Antud juhul on 

toitepinge 5 V, seega on väljundpinge 2,5 V. Sellele väljundpingele lisandub mõõdetava voolu 

teisendatud pinge. 

 

Näiteks, kui mõõdetud väljundpinge on 2,973 V, siis vool on arvutatav: 

  

Ia=(2,973-2,5)/0,066=7,17 A. 

 

Kuna maksimaalne mõõdetav vool on 30 A ning ülekandetegur on 66 mV/A, siis saab 

vooluanduri maksimaalse väljundpinge arvutada valemiga 3.1, lisades sellele pool 

toitepingeväärtusest. 

 

UVmax=
UREF

2
+Iamax·ny=2,5+30∙0,066=4,48 V 

 

Seega on anduri poolt edastatav maksimaalne pinge 4,48 V. Voolu puudumisel on anduri 

väljundpinge 2,5 V, kui anduri mõõdetud tulemus on negatiivne siis väheneb väljundpinge 

vastavalt ja kui andur mingil põhjusel ei tööta, siis on väljund 0 V. 
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Analoog-digitaalmuundur on koostatud arvestusega, et sisendklemmi maksimaalne väärtus on 

võrdne referentspinge väärtusega. Vaadeldaval juhul on selleks 5 V.  

 

Analoog-digitaalmuundurit iseloomustab lahutusvõime, ehk resolutsioon. Resolutsioon näitab 

vähimat analoogsignaali muutust, mida antud muunduriga on võimalik määrata. 12-bitise 

analoog-digitaalmuunduriga (MSP3208) ja analoogsignaaliga, mille vahemik on 0…5 V 

(ACS712) on võimalik mõõta vastavalt valemile 4.2 väikseimat väärtust. [16] 

 

Q=
Umax-Umin

2n-1
,                                                                                                                        (4.2) 

kus Q on lahutusvõime, V;  

 Umin – mõõdetav minimaalnepinge, V; 

 Umax – mõõdetav maksimaalne pinge, V; 

 n – bittide arv muunduris. 

 

Q=
5-0

212-1
=

5

4095
=0,00122 V=1,22 mV 

 

Lahutusvõime Q põhjal saab arvutada minimaalse eristatava muutuse amprites.  

 

Imin=
Q

ny

,                                                                                                                                   (4.3) 

kus Imin on väikseim mõõdetav voolu muutus, A 

 

Imin=
1,22

66
=0,0185 A 

 

Saadud tulemusest järeldub, et vähim mõõdetav vool on 0,0185 A. Protsentuaalselt mooduli 

mõõdetavast voolust on vähimmõõdetav vool: 

 

I%=
0,0185

30
∙100=0,062 % 

 

Saadud tulemusest järeldub, et mõõdetava voolu väärtust on võimalik mõõta üsna täpselt. 
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4.2 Andmete teisendus 

 

Selleks, et saada mõõdetavad suurused inimesele arusaadavaks tekstifaili, sooritatakse hulk 

teisendusi.  

 

Andmete liikumist ja muundumist iseloomustab plokkskeem joonisel 3.1. 

 

Joonis 3.1. Andmete liikumise ja teisendamise plokkskeem 

 

Selleks, et analoog-digitaalmuundurilt saadud andmed soovitud kujul saada, tuleb nende 

andmetega sooritada tagurpidi arvutus. Valemis 3.4 on see ära toodud. 

 

Im= �DOUT-
DREF

2
� ∙�DREF

ny

� ,                                                                                                 (4.4) 

 

kus Im on arvutatud pinge, A. 

 

Kuna koostatud andmelogeris on lisaks paigaldatud ka takistid ja kondensaatorid, siis on 

arvutuskäik sarnane kuid antud juhul kasutati ülekandevalemi saamiseks ACS 712-lt kuni 

Raspberry Pi-ni katsemeetodit. Selleks teostati mitmeid katseid tühijooksust kuni 10 A-ni ning 

ülekandevalem on koostatud katseandmete põhjal.   

 

  

Mõõdetav sruurus, 

A

Suuruse 

teisendamine ACS 

712, V

MCP 3802 

analoogsignaali 

teisendamine 

digitaalsignaaliks, 

5:1

Digitaalsignaali 

töötlemine, 

Raspberry Pi
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5. TRÜKKPLAAT 

 

Trükkplaadi skeemi koostamiseks kasutati programmi Eagle 6.4.0, mis on tudengitele vabalt 

kättesaadav, kuid täisversioon kommertstegevuseks on tasuline. Võimalik on programm Eagle 

paigaldada Windowsi, MAC ja Linux operatsioonisüsteeme kasutatavatele arvutitele.  

 

Eagle programmi kasutamisel selgus, et kõiki elektroonikakomponente pole programmi 

standardpaketiga kaasas, ning puuduvad komponendid tuli internetiavarusest lisaks otsida ja 

programmi andmestikku lisada. Koostatud trükiplaadile paigaldati kolm ACS712 moodulit, üks 

analoog-digitaalmuundur MCP3208, 1 takisti 4,7 kΩ, 23 väljaviiku (3+3+3+11+3). Joonisel 

5.1 on ära toodud valmis trükkplaat. 

 

 

Joonis 5.1 Koostatud trükkplaat komponentidega 

 

Joonisel 5.1 on näha 3 ASC712 moodulit, mis tuleb ühendada üleviikudega elektriskeemi. Seda 

selleks, et vajadusel oleks moodulite vahetamine lihtsam. Trükkplaadi elektriskeem ja 

ühendusskeem on ära toodud lisades A ja B.   
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6. RASPBERRY PI SÄTTED 

 

6.1 Micro SD kaardi paigaldus ja esmased sätted 

 

Selleks, et Raspberry Pi-ga toimetada, tuleb see seade esmalt töökorda sättida. Kuna Raspberryl 

pole kõvaketast, kasutatakse andmete ja operatsioonisüsteeemi talletamiseks SD kaarti. Antud 

juhul on SD kaardi parameetrid 16 GB Kingston micro SD. Failisüsteemidest kasutab 

Raspberry FAT32.  

 

Selleks, et paigaldada SD kaardile operatsioonisüsteem, tuleb eraldiseisvasse arvutisse laadida 

operatsioonisüsteemi failid. Antud juhul kasutatakse operatsioonisüsteemi Raspian Jessie with 

PIXEL, välja antud 12 veebruar 2017. Raspian Jessie with PIXEL laetakse arvutisse pakituna 

ZIP64 formaati ning pakitakse lahti. Peale lahtipakkimist on Jesse suurus 3,9 GB. Selleks, et 

Jesse paigaldada SD kaardile, tuleb kasutada paigaldusprogrammi. Antud juhul on selleks 

Etcher. Etcherit on võimalik kasutada Windowsi, Mac OS ja Linuxi keskkonnas. Etcher 

keskkonnas tuleb paika panna milliseid faile ja millisele andmekandjale soovitakse paigaldada 

ning protsess käivitada. 

 

Kui juhtprogramm on SD kaardil, asetati kaart Raspberry Pi kaardipesasse ning käivitati. 

Esmasel käivitamisel vajab seade taaskäivitamist ning peale mõnda minutit on Raspberry Pi 

töövalmis. 

 

Esmasel käivitamisel tuleb teha mõningaid muudatused sätetes, et Raspberryt oleks mugav 

kasutada. Varasemast kasutuskogemusest on teada, et süsteem ei pruugi kogu SD kaardi ruumi 

automaatselt kasutusse võtta. Selleks, et kogu SD kaardi salvestusruumi kasutada, tuleb 

siseneda käsuterminali ning anda korraldus: 

 

pi@raspberrypi $ sudo raspi-config 
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Seejärel avaneb konfiguratsioonimenüü ning saab muuta algsätteid. Selleks, et muuta SD kaardi 

kasutatavat mahtu, siseneti seitsmendasse menüüpunkti ning sellest edasi „A1 Expand 

Filesystem“, kust saab anda korralduse võtta kasutusele kogu SD kaardi maht. Selleks, et SD 

kaardi maht kasutusele võetaks, tuleb seade taaskäivitada. 

 

Kuid et tagada kasutajamugavus tuleb ära määrata ka geograafiline asukoht, aeg ja kasutatava 

klaviatuuri nuppude paigutus. Selleks siseneti konfiguratsioonimenüü 4 menüüpunkti 

„Localisation Options“. Peale mida „I1 Change Locale“ ning valiti menüüst „[ ] et_EE.UTF-

8 UTF-8 „ 

 

Seejärel valiti samast alammenüüst „I2 Change Timezone“  ning asukoharegiooniks „Europe“,  

ja edasi „Tallinn“ ning alammenüü punkt „I3 Change Keyboard Layout“, misjärel saab valida 

klaviatuuri mudeli, kuid kuna täpset mudelit valikus ei olnud, siis valiti esimene sobilik.  

Seejärel sai valida klaviatuuri keele ning selleks valiti „Estonian“. 

  

Kui keele ja asukohasätted olid paika pandud, teostati süsteemi uuenduste otsing. Selleks valiti 

konfiguratsioonimenüüst 8 menüürida „Update“. 

 

Peale sätete muutmist tehti Raspberryle taaskäivitus. [17] 

 

6.2 Välisliidese ja välisseadmete vaheline sünkroonne jadasiin 

 

Välisliidese ja välisseadmete vaheline sünkroonne jadasiin e. Serial Peripheral Interface (SPI) 

on viikude kogum, mis lubab suhelda kahel seadmel, üks neist on juhtseade (master) ja teine 

alamseade (slave). Suhtlus toimub biti kaupa ja reaalajas. SPI ühenduse korral saab infot 

vahetada mõlemas suunas: juhtseadmelt alamseadmele ja vastupidi samaaegselt. SPI 

ühendusega on võimalik ühendada ka kaks mikroprotsessorit.  SPI ühendusviigud on näidatud 

ära joonisel 6.1. [17] SPI ühendused ja tähendused on ära toodud tabelis 6.1. [18] 

 

SPI ühendusega on võimalik kontrollida erinevaid seadmeid: mälukiipe, displeisid juhtida, 

andmemuundureid, andmesalvestusseadmeid.  
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SPI ühendus on vaikimisi välja lülitatud ning seetõttu tuleb ühendus ennem selle kasutamist 

lubada. Seda ei pea tegema igal kasutuskorral.  

 

Ühenduse lubamiseks üks võimalusi on teha seda Raspberry Pi konfiguratsioonimenüüst. 

Selleks tuleb käivitada käsuterminal ning sisestada korraldus: 

 

pi@raspberrypi $ sudo raspi-config 

 

Avanenud menüüst valida „Advanced Options“, seejärel valida menüüst „I2C“, kinnitada valik 

ning valikuga „Finish“ lõpetada toiming. Seejärel tuleb Raspberry Pi taaskäivitada. [19] 

 

 

Joonis 6.1 SPI ühendusviigud [19] 

 

Tabel 6.1 SPI ühendusviigud ja tähendused [20] 

Viigu 
number 

GPIO number Viigu nimi Viigu tähendus ik. 

23 11 SCLK Serial CLocK 
24/26 0/7 CEo/CE1 Chip Enable 

19 10 MOSI Master Out Slave In 

21 9 MISO Master In Slave Out 

 

Tabelis 6.1 on välja toodud ka GPIO ühenduse numbrid, seda selleks, et mõningatel juhtudel 

kasutatakse viikude määramiseks ka GPIO numbreid.  
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7. ANDMELOGERI JUHTPROGRAMM 

 

7.1 Programmeerimiskeel Python 

 

Programmeerimiskeeleks on valitud Python 3. Python programmeerimiskeele esimene versioon 

loodi 1989 aastal. Kuna Pythoni lähtekood on avatud, siis saavad erinevad huvigrupid töötada 

välja mooduleid sellele programmeerimiskeelele. [21] 

 

Raspberry Pi SD kaardile paigaldatud juhtprogramm Raspian Jessie with PIXEL’iga on kaasas 

erinevaid programmeerimiskeeli. Nende seas on ka Python’i kaks versiooni: 2 ja 3. Programmi 

kirjutamisel Python koodis tuleb tähele panna, mis versiooni on kirjutamisel kasutatud, sest 

järgmine või eelmine versioon ei pruugi täielikult ühilduda.  

 

7.2 MCP3208 lisapakett 

 

Programmeerimiskeeles Python on võimalik arendajatel tekitada lisapakette, et 

programmeerimiskeele kasutajatel oleks lihtsam kasutada erinevaid funktsioone ja siduda 

seadmeid programmiga. Üheks selliseks paketiks on MCP3208 mis võimaldab analoog-

digitaalmuundurilt MCP3208 lihtsalt saada andmeid. Selleks, et lisapakett MCP3208 lisada 

Python’i valikusse tuleb käivitada käsuterminal ning sisestada korraldus: 

 

pi@raspberrypi $ sudo pip install IOT_GD 

 

Misjärel salvestatakse kogu IOT_GD lisapakett. Selleks, et programmis saaks kasutada 

MCP3208 moodulit, tuleb see esile kutsuda programmis sees käsuga: 

 

from IOT_GD import mcp3208 

 

Seejärel on moodul koostatud programmis kasutatav. [22] 
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7.3 DS18S20 lisapakett 

 

Sarnaselt analoog-digitaalmuundurile MCP3208 lisapaketile on olemas pakett ka 

temperatuuriandurile DS18B20.  Pakett w1thermosensor on välja töötatud selleks, et oleks 

lihtne ühildada termoandureid DS1820, DS18S22, DS18B20, DS28EA00 ja 

DS1825/MAX31850K Raspbery Pi-ga. [23] 

 

Paketi installeerimiseks tuleb käivitada käsuterminal ning sisestada korraldus: 

 

pi@raspberrypi $ sudo apt-get install python-w1thermsensor 

 

Juhul, kui kasutatakse Python 3-me, siis tule installeerida python3 termoandurite pakett: 

 

pi@raspberrypi $ sudo apt-get install python3-w1thermsensor 

 

Kui pakett on installeeritud, siis saab seda kasutada programmeerimisel. Selleks tuleb 

programmi algusesse sisestada korraldus: 

 

from w1thermsensor import W1ThermSensor 

 

Seejärel on termoanduri pakett programmis kasutatav. 

 

 

7.4. Temperatuurianduri sätted 

 

Et kasutada temperatuuriandurit DS18B20 tuleb selle kasutamine sätetest lubada. Selleks tuleb 

avada käsuterminal ning sisestada korraldus 

 

pi@raspberrypi $ sudo nano /boot/config.txt 

 

peale mida avaneb konfiguratsioonifail. Konfiguratsioonifailis tuleb lisada faili allosasse kirja: 

 

pi@raspberrypi $ dtoverlay=w1-gpio 
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Peale kirje lisamist tuleb fail salvestada ja teha seadmele taaskäivitus. 

 

Kui temperatuuriandur(id) on korrektselt Raspberry Pi viikudega ühendatud, tuleb Raspberry 

Pi’le ära näidata, missuguseid andureid kasutama hakatakse. Selleks tuleb sisestada järgnevad 

käsud käsuterminali: 

 

pi@raspberrypi $ sudo modprobe w1-gpio 

pi@raspberrypi $ sudo modprobe w1-therm 

pi@raspberrypi $ cd /sys/bus/w1/devices 

pi@raspberrypi $ ls – see käsk kuvab ühendatud termoanduri unikaalse koodi.  

 

Joonisel 7.1 on ära toodud kuvatõmmis käskude sisestamisest. [24] 

 

 

Joonis 7.1 Termoanduri sätete määramise kuvatõmmis [24] 

 

Seejärel tuleb teha kaust termoanduri koodi nimega. Selleks antakse korraldus: 

 

pi@raspberrypi $ cd 28-xxx (xxx asendada termoanduri unikaalse koodiga) 

pi@raspberrypi $ cat w1_slave 

 

Juhul, kui kasutatakse mitut termoandurit, tuleb ära toodud protseduuri korrata kõigi 

termoanduritega, mida kasutatakse. 
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7.5 Juhtprogramm 

 

Juhtprogramm peab käivitamisel küsima kasutajalt salvestatava andmefaili nime, mõõtmiste 

hulka ja kui suure intervalliga sekundites mõõdetakse. Peale mida peab juhtprogramm 

salvestama sisestatud andmete põhjal mõõdetud tulemused ette antud intervalliga faili, mida 

saab tabeltöötlusprogrammis avada. Juhtprogrammi tööpõhimõte on ära toodud joonisel 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                EI 

 

 

            JAH 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7.2 Juhtprogrammi plokkskeem 

Juhtprogrammi kood on ära toodud lisas C.  

Algus 

Andmete 

küsimine 

Kas 

mõõtmiskordade 

arv on täidetud? 

Fail 

avatakse 

Mõõtmine 

Fail 

suletakse 

Lõpp 
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8. KAITSE 

 

8.1 Ohutus 

 

Iga vooluahel tuleb teha raskesti ligipääsetavaks, et sinna ei satuks kõrvalisi esemeid või ei 

satuks pingestatud elektrijuhile inimese kehaosa, kes võib elektrilöögi tulemusel saada tervist 

kahjustava kogemuse osaliseks või halvemal juhul kaotada elu. Inimesel ohtlik vool algab 

30 mA, mida suurem vool on, seda rohkem see kahjustab inimest. Voolu toime sõltub ka voolu 

läbivuse kestusest inimese kehas. Joonisel 8.1 on ära toodud inimest läbiva vahelduvvoolu 

(15…100 Hz) kestuse ja voolu suuruse vaheline seos ning selle mõju inimesele. [25] 

 

 

Joonis 8.1 Vahelduvvoolu toime inimesele [25] 

 

Kuna koostatud andmehõiveseadmega on võimalik mõõta kuni 30 A voole, siis on äärmiselt 

vajalik tagada seadme kasutaja ohutus. 
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Samuti võib väliste mõjude tulemusel muutuda elektriseade kasutuskõlbmatuks. Et 

eelpoolnimetatud juhtumid aset ei leiaks, tuleb kaitsta ka koostatud trükiplaat ja ühendused 

selliselt, et oleks tagatud esmane ohutus. 

 

 

8.2 Kaitsekorpus 

 

Kuna koostatud trükiplaat ei vasta standardmõõtmetele (pikkus, laius, kõrgus, avade kaugused 

ja plaadil olevate seadmete suurused), projekteeriti kaitsekorpus. Selleks kasutati 

projekteerimistarkvara AutoCAD keskkonda. Projekteeritud korpuse osad on ära toodud lisades 

D ja E.  

 

Korpuse põhimõõdud on 105 mm ja 86 mm ning kõrgus on 26 mm. Seina paksus on 2 mm. 

Projekteeritud korpuse kaane mõõdud on 105 mm, 86 mm ja kaane paksus on 1 mm. 

 

Korpuse ühte otsa on projekteeritud kolm avaust mõõdetava vooluringi ühendamiseks logeriga. 

Kaane sisse on projekteeritud 8 avaust: 3 ühendusklemmide kinnikeeramiseks, 3 ACS 

moodulite ja analoog-digitaalmuunduri vahelistele ühenduskaablitele, 1 termoandurite 

ühendamiseks plaadiga ja 1 plaadil olevate viikude ühendamiseks Raspberry Pi´ga.  

 

Kaitsekorpus prinditi seejärel EMU 3D-printeriga valmis. Selleks, et trükiplaat püsiks kindlalt 

korpuses, kinnitati see kruvidega korpuse põhja külge. Selleks oli projekteeritud korpuse 

põhjale kolm paksemat ala, kuhu on võimalik kruvid kinnitada. Korpuse kaas kinnitatakse 

korpuse külge samuti kruvidega. Selleks on kaane külge projekteeritud kõrvad, kuhu on 

võimalik kruvid kinnitada. 

 

Projekteeritud kaitsekarp ei taga kaitset vee ja tolmu eest, kuid hoiab ära inimese tahtmatu 

kokkupuute pingestatud (230 V) juhiga. Kaitsekorpuse IP klass on 10. 

 

Samuti projekteeriti ja trükiti 3D-printeriga termoandurite sadulad, et oleks mugav andureid 

torule paigutada ning et anduri ümber oleks satabiilne keskkond. Anduri sadula joonised on 

välja toodud lisad F. 

  



40 
 

 

 

9. SOOJUSE ÜLEKANNE 

 

9.1 Soojusvahetus 

 

Küttesüsteemi efektiivsuse hindamiseks tuleb mõõta küttesüsteemi temperatuuri erinevatest 

süsteemi osadest nii, et ei kahjustataks süsteemi. Soojusülekanne  e. soojusvahetus on energia 

ülekanne ühelt kehalt teisele, kõrgema temperatuuriga kehalt madalama temperatuuriga kehale, 

vaadeldaval juhul torus voolavalt veelt torule ja torult temperatuuri mõõtvale andurile. 

Soojusülekande temperatuuride ühtlustumiseks kulub alati mingil määral aega. Soojusjuhtivus 

esineb nii gaasilises, tahkes kui ka vedelas keskkonnas ning on oma iseloomult energia 

ülekanne liikuvate osakeste vahendusel. Head soojusjuhid on metallid, halvad soojusjuhid on 

gaasid. [26] 

 

9.2 Soojuse kanne veelt torule 

 

Soojuse ülekanne veelt torule on keeruline protseduur, mille vaatlemisel peab arvestama 

erinevate teguritega ning nende muutumisega reaalajas: kas tegu on seisva või liikuva veega, 

kas tegu on sundliikuva veega, kui kiiresti vesi torus liigub. Lisaks peab arvesse võtma toru 

materjali, toru sisemist ja välimist raadiust. Antud töös keskenduti temperatuuri mõõtmisele 

toru pinnalt ning vee temperatuur torus on määratud katseliselt mõõtekoha läheduses asuva 

kraani avamise ja sellest väljuva vee temperatuuri mõõtmise teel.  

 

Sarnast probleemi on uuritud 2016. aasta EMU bakalaureuseõppe lõputöös „Eesti Maaülikooli 

Tehnikamaja soojussõlme automaatikasüsteemi juhtimissignaalide“, kus jõuti järeldusele, et 

küttetoru pinnalt mõõdetud temperatuur on konstantses seoses küttetorusse paigaldatud 

termomeetri andmetega. Seega võib laboratoorsetes töödes määrata esmalt vee temperatuuri 

kraanist ning sellest lahutada logeriga mõõdetud toru temperatuuri. Saadud tulemuse võib 

arvata konstantseks väärtuseks ning kasutada seda hilisemates laboratoorsete tööde analüüsis. 
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9.3 Soojuse läbikanne toru pinnalt läbi anduri ümbritsevasse keskkonda 

 

Soojusläbikanne on soojuse liikumine läbi ühe- või mitmekihilise seina ühest keskkonnast teise 

[26]. Vaadeldaval juhul torult läbi termoanduri, seda ümbritseva sadula ruumi õhku. Et arvutust 

lihtsustada võib võtta toru pinna tasapinnaliseks, samuti sadula. Seega tekib olukord, kus kindla 

temperatuuriga metallplaadilt liigub soojus läbi anduri ja selle plastikümbrise gaasilisse 

keskkonda. Selleks, et teostada arvutusi on sadul jaotatud omakorda sektsioonideks. Antud 

mudel on toodud ära joonisel 9.1. 

 

 

Joonis 9.1. Temperatuurianduri sadula lihtsustatud mudel jaotatud sektsioonidega. Mõõdud 

on millimeetrites. Andur on joonisel kujutatud keskel, kolm viiku suunatud üles. 

 

Soojusläbikandetegur on arvutatav valemiga 9.1, soojustakistus aga valemiga 9.2 [26] 

 

k=
1

1
α1

+
δ
λ

+
1
α2

,                                                                                                                  (9.1) 

kus k on soojusläbikandetegur, W/(m2·K); 
 α1 – soojusülekandetegur esimesel pinnal; 
 α2 – soojusülekandetegur teisel pinnal; 
 λ – soojusjuhtivustegur, W/(m·K); 
 δ – materjalikihi paksus, m. 
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Rt=
1

k
=

1

α1
+
δ

λ
+

1

α2
,                                                                                                           (9.2) 

kus Rp on termiline takistus, (m2·K)/W. 
 

Samuti tuleb soojusläbikande puhul arvestada materjalide omadusega salvestada soojust ning 

seeläbi aeglustada soojuslikku muutust. Soojussalvestava omaduse tõttu temperatuuri muutudes 

kas jahedamaks või soojemaks, toimib soojust salvestav materjal aeglustina. See on tingitud 

sellest, et esmalt tuleb materjalile endale anda piisavalt suur hulk energiat ning seejärel, olles 

saavutanud kõrvalolevast materjalist erineva temperatuuri, hakkab mõjutama oma 

temperatuuriga järgmist keha. Iga materjalikoguse võib lahutada kihtideks ning teostada 

arvutusi iga kihi kui erineva keha kohta.  

 

Igal materjalil on olemas temale iseloomulik tegur (soojusmahtuvus), mis näitab ära, kui suurt 

hulka energiat on tarvis, et muuta materjali temperatuuri ühe kraadi võrra. Kuna vaadeldavas 

protsessis rõhk ei muutu, on tegu isobaarilise soojusmahtuvusega ning isobaarilises protsessi 

puhul on tähiseks  Cp ja mõõtühikuks J/kg·K. Soojuse liikumist torult läbi sadula ruumi 

keskkonda on kujutatud plokkskeemil joonisel 9.2. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 9.2. Soojuse liikumine torult läbi sadula ümbritsevasse keskkonda. 

 

Kasutades valemeid 9.1 ja 9.2 ning võttes arvesse kehade omadust soojust salvestada, saab 

koostada matemaatilise mudeli soojuse liikumisest torult läbi sadula ümbritsevasse keskkonda. 

 

 

 

 

 

Toru 

temperatuur 

Temperatuur 

sadula I kihis 

Temperatuur 

Sadula II kihis  

Temperatuur 

väliskeskkonnas 
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9.4 Matemaatiline mudel soojuse liikumise kohta 

 

Et koostada matemaatilist mudelit, on tarvis teada materjalide füüsikalisi omadusi. Need on ära 

toodud tabelis 9.1. Kuna temperatuurianduri DS18B20 materjal ei ole teada, on arvutused 

tehtud võimaliku lähima materjaliga, milleks on teflon. Sadula materjal on 3D-printeris 

kasutatav akrüülnitriil-butadieen-stüreenplast (ABS). 

 

Tabel 9.1. Materjalide soojustehnilised andmed [27, 28, 29, 30, 31] 

 
Materjal 

Soojusmahtuvus 
Cp, J/(kg·K) 

Soojusjuhtivus 
λ, (W/(m·K)) 

Tihedus δ, 
(kg/m3) 

FEP 1100 0,19 2150 
ABS 1300 0,17 1005 
Õhk 1005 0,026 1,29 
Apiezon H 1700 0,216 918 

 

Kasutades valemit 9.1 saab arvutada soojuse ülekandumise torult sadulale. Kuna sadul ja toru 

on äärmiselt lähestikku, siis võib arvutuses esimese ja teise kihi soojusülekandetegurit mitte 

arvestada. 

 

k1=
1

0,005
0,17

=34  W/(K∙m2) 

Siit edasi saab teada, kui suur hulk energiat on tarvis kulutada, et tõsta temperatuuri ühe kraadi 

Kelvini võrra teisel pool arvutatavat keha, selleks tuleb korrutada saadud tulemus pindalaga. 

 

Cm=k1·S1=34∙3,512∙10-4=1,194∙10-2 W/K 

 

Arvutamiseks valitud sadula osa soojushulk, mis  on leitav keha massi ja soojusmahtuvuse 

korrutusest, valem 9.3 

u=M·Cp,                                                                                                                                          (9.3) 

kus u on soojushulk massiühiku kohta, J/K; 
 M – keha mass, kg. 

 

Et leida valitud keha mass, tuleb keha ruumala korrutada tihedusega: 

 

M=V1·δABS=1,76∙10-5 kg 
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Valitud sadulaosa soojendamiseks ühe Kelvini võrra on tarvis energiahulka, mis on leitav 

valemiga 9.3. 

u1=M·Cp=1,76∙10-3
∙1300=2,294 J/K 

 

Sarnased arvutused on sooritatud kõigi sadula tinglike sektoritega ning tulemused on kantud 

tabelisse 9.2. 

 

Tabel 9.2. Sadula pinnad ja nendele arvutatud parameetrid 

Pind 
Suurus 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

ki 34 34 38 34 34 68 68 68 68 68 

Si 3,51·10-4 3,39·10-5 2·10-5 3,39·10-5 3,29·10-4 3,51·10-4 3,39·10-5 2·10-5 3,39·10-5 3,29·10-4 

Ci 1,19·10-2 1,15·10-3 7,6·10-4 1,15·10-3 1,12·10-2 2,38·10-2 2,31·10-3 1,36·10-3 2,31·10-3 2,24·10-2 

Mi 1,77·10-3 1,7·10-4 2,15·10-4 1,7·10-4 1,65·10-3 8,82·10-4 8,52·10-5 5,03·10-5 8,52·10-5 8,27·10-4 

Ui 2,29 0,222 0,237 0,222 2,15 1,147 0,111 0,065 0,111 1,075 

 

Sadul ise ja selle osad on väikese mõõdulised, kuid sellest hoolimata on tarvis uurida, kuidas 

mõjutavad erinevaid soojuslikke omadusi omavad ained (õhk, termopasta) termoanduri ja 

sadula temperatuur. 

 

9.5 Elektriline mudel soojuse liikumise kohta 

 

Et mõista paremini soojuse liikumist torult läbi sadula ümbritsevasse keskkonda koostati 

arvutisimulatsioon programmiga Scilab 5.5.2. Scilab on erinevate matemaatiliste arvutuste ja 

elektriliste skeemide koostamiseks ja katsetamiseks projekteeritud vabavaraline keskkond.  

 

Kuna kokkupuutepind ümara toru ja tasapinnalise temperatuurianduri vahel on väike, siis 

toimub soojusülekanne torult temperatuuriandurile kahte moodi: soojusjuhtivuse ja kiirguse 

teel.  

 

Isegi pindade kokkupuutekohtades ei ole soojusjuhtivuse teel soojuse ülekanne hea kuna 

pindadel esineb konarusi ning konarused täidab gaas, millel on oma termiline takistus ning 

seega on raskendatud ka anduri temperatuuri ühtlustumine toru omaga. Seega soojusülekandel 
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torult temperatuuriandurile on mitmeid termilisi takistusi. Joonisel 9.3 on kujutatud 

temperatuuri langus kahe erineva pinna läbimisel. 

 

Elektrilise mudeli koostamisel lähtuti kokkupuutepinna minimaalsest olemasolust ning 

arvutuse sooritamisel jäeti kokkupuutepind ära, et lihtsustada mudelit. 

 

Samuti on võetud arvesse, et temperatuuriandur koos seda hoidva sadulaga on paigaldatud toru 

ümbritseva soojustusvilla sisse. 

 

Selleks, et temperatuuriandur edastaks võimalikult kiiresti temperatuurimuutused 

küttesüsteemis, tuleb vähendada toru ja temperatuurianduri vahel olevat termilist takistust ja 

isoleerida ümbritsevast keskkonnast temperatuuriandur.  

 

 
Joonis 9.3 Pindadevaheline temperatuuri langus. ts1 – algtemperatuur, ts2 – temperatuur 
esimese pinna peal, ts3 –temperatuur teise pinna alguses, ts4 – temperatuur peale teist pinda. Δt 
– temperatuuride vahe pindade kokkupuutetasandil, δ1 ja δ1 on erinevate pindade paksused. 
[26] 
 

Võrdleva mudeli koostamise paigaldati toru ja anduri vahele termopasta, et eemaldada tühimik 

toru ja anduri vahelt ning tagada soojuse parem ülekanne torult andurile. Katse kestuseks valiti 

20 minutit, elementide algtemperatuuriks valiti 25 oC, toru temperatuuriks valiti 65 oC. Mudelil 

on kerge vahetada ära anduri ja toru vahel paikneva õhu ning termopasta andmed. Seega saab 

vaadelda termilise käitumise erinevusi. Koostatud skeem on ära toodud joonisel lisas G. 

 

Mudeli käivitamisel saadud tulemused on graafiliselt esitatud joonistel 9.4 ja 9.5. Joonistelt one 

näha suuri erinevusi termopasta kasutamise ja õhuvahe jätmisel.  



46 
 

 

Joonis 9.4 Toru ja anduri vahele on paigutatud termopasta, paremal on ära toodud 
simulatsiooni lõpu temperatuurid 

 

Joonis 9.5 Toru ja anduri vahel on õhk, paremal on ära toodud simulatsiooni lõpu 
temperatuurid 

 

Koostatud mudeli tulemuste võrdlus näitab, et kui on tarvis mõõta kiiresti muutuvat 

temperatuuri torul, siis on tarvilik kasutada termopastat, et tagada parem soojuse ülekanne torult 

termoandurile. 
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10. MÕÕTMISED 

 

 

10.1 Tühijooksukatse 

 

Selleks, et projekteeritud seadmega sooritada usaldusväärseid mõõtmisi, peab seda katsetama 

erinevates tingimustes. Esmalt sooritati seadmega tühijooksukatse, mil seadmele koormust ei 

rakendatud ning mõõdeti seadme loomulikku väljundit. Kokku teostati 1000 mõõtmist 

3 sekundiliste intervallidega. Seejärel kanti saadud tulemused tabelisse ning teostati 

andmetöötlust. Saadud tulemused on kantud tabelisse 10.1. 

 

Tabel 10.1 Tühijooksukatse tulemused 

 
L1, A L2, A L3, A 

Temp. andur 1,  
oC 

Temp. andur 2, 
oC 

Mõõtmiste 
väärtuste summa 

35,84 43,07 35,96 25091,2 25063,19 

Aritmeetiline 
keskmine 

0,0358 0,0431 0,0360 25,0912 25,0632 

Standardhälve 0,035 0,039 0,032 0,08277 0,082815 
Mediaanväärtus 0,08 0,01 0,04 25,13 25,09 

 

Standardhälve iseloomustab tulemuse hajuvust keskmise ümber. Standardhälve moodustub 

kogu andmehulga erinevus aritmeetilisest keskmisest. Kui standardhälve on stabiilse sisendi 

korral suur, siis on tulemus ebausaldusväärne. Tabelis 10.1 on standardhälve liinides 

0,032…0,083. Seega on suurte voolude mõõtmine antud juhul üsna täpne, kuid väikeste 

voolude (näiteks 0,08 A) puhul ei ole otstarbekas koostatud seadet kasutada. [32] 

 

Mediaan on punkt tunnuste väärtuste järjestatud skaalal, millest suuremaid ja väiksemaid 

väärtusi on samal hulgal [32]. Seega liinil 1 on  0,08 A see väärtus, mille puhul on suuremaid 

ja väiksemaid väärtusi ühepalju. Liinil 2 ja 3 on sellised punktid 0,01 ja 0,04. 
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Temperatuuriandurite väärtused on antud katses ruumi temperatuurid ning on oma tulemustelt 

samas suurusjärgus. Seda põhjusel, et paiknesid mõõtmise hetkel lähestikku ning nendega ei 

manipuleeritud. 

 

10.2 Koormuskatse 

 

Järgnevalt koormati liinid hõõglampide komplektidega, mille võimsused olid mõõtmise hetkel 

nimiväärtustega vastavalt 600 W, 500 W ja 450  W ning teostati 1000 mõõtmist intervalliga 3 

sekundit. Koormuste ja teadaoleva võrgupinge põhjal saab arvutada liinidel tarbitavad voolud. 

Arvutatud voolud koos salvestatud voolude- ja temperatuuride väärtuste andmetega on kantud 

tabelisse 10.2. 

 

Tabel 10.2. Koormuskatse tulemused ja arvutatud voolud 

 
L1, A L2, A L3, A 

Temp. 
andur 1,  

oC 

Temp. 
andur 2, oC 

Mõõtmiste 
väärtuste summa 

2255,29 1858,98 1638,87 1638,87 1638,87 

Aritmeetiline 
keskmine 

2,2553 1,8590 1,6389 1,6389 1,6389 

Standardhälve 1,1189 0,9289 0,8202 2,2294 2,0823 
Mediaanväärtus 3,16 2,605 2,23 32,562 31,9995 
Arvutatud 
voolud 

2,61 2,17 1,96 - - 

 

 

Tabelis 10.2 välja toodud tulemuste analüüsis selgus, et mõõdetud tulemused on suures 

kõikumises ning ei ole usaldusväärsed. Temperatuuride kõikumised on seletatavad asjaoluga, 

et andurid paiknesid mõõtmise ajal koormamiseks kasutatavate hõõglampide vahetusläheduses 

ning hõõglambid eraldasid suurel hulgal soojusenergiat, mis talletus ka temperatuuriandurites. 
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10.3 Mõõtmisseadme ja programmi täiendus 

 

Kuna mõõtmistulemused ei sobinud, analüüsiti olukorda. Leiti, et kuigi voolumõõtmise 

moodul, mis kasutab ACS712 andurit, saab kasutada nii vahelduv- kui ka alalisvoolu 

mõõtmiseks, tuleb vahelduvvoolu mõõtmiseks teha trükkplaadile täiendusi. 

 

Selleks et mooduli väljundpinget stabiliseerida, paigaldati plaadile mõõteandmeahelasse diood 

N4007 4,3 V, mõõteahela ja maandusahela vahele takisti väärtusega 1 kΩ ja kondensaator 

0,1 µF.  

 

Antud muudatuse tulemusena on andmekanalis ära lõigatud negatiivse väljundi mõju ning 

vähendatud väljundpinget. Ent teostatud muudatuse tõttu on ka väljundpinge väärtused 

muutunud ning väljundpinge muutus aeglustunud. 

 

Selleks, et mõõtetulemus oleks veelgi usaldusväärsema väärtusega, tehti muudatus ka 

salvestusprogrammis. Peale muudatuse sisseviimist programmi loeb programm esmalt 200 

mõõteväärtust, väljastab suurima mõõdetud tulemuse ning võrdluses referentsväärtusega 

väljastab nende väärtuste matemaatilise vahe, mis omakorda arvutatakse ümber mõõdetud 

vooluks. Seda kõigis kolmes kasutatavas kanalis. 

 

10.4 Koormuskatse aktiivtakistusega 

 

Koormuskatseks valiti firma Langlois poolt toodetud ja Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi 

elektrotehnika laboratooriumis kasutatav 2 kW võimsusega aktiivtakistusmoodul. Seda 

moodulit saab koormata 5%...100%. Seega on väikseim energiatarve 100 W ja suurim 2000 W. 

Voolude mõõtmiseks kasutati kolme multimeetrit Gossen metrawatt, samuti kasutati 3 

samatüübilist multimeetrit pingete mõõtmiseks taksitusmoodulite ühendusklemmidel. 

Voolusid mõõtvad multimeetrid ühendati jadamisi projekteeritud logeri ühendusklemmidega. 

 

Mõõtetulemusi valmistatud logeriga ei teisendatud, vaid tabelisse kanti need väärtused mida 

analoog-digitaalmuundur edastas. Samuti kanti tabelisse multimeetriga mõõdetud voolud. 

Mõõdetud tulemused on ära toodud tabelis 10.3. Saadud mõõtmistulemuste põhjal koostati 

tabeltöötlusprogrammiga Microsoft Excel graafikud iga mõõtemooduli kohta. 
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Igal koormusel sooritati 100 mõõtmist, välja arvatud 100% koormuse korral, mil mõõtmisi 

sooritati 73, peale mida katkestas mõõtmistsükli rakendunud kaitselüliti. 

 

Tabel 10.3 Aktiivkoormusega mõõtmistulemused 

K
at

se
 n

r.
 

K
oo

rm
u

s 
%

 Liin 1 Liin 2 Liin 3 

Logeriga 
mõõdetud 
mediaan-
väärtus 

Multi-
meetriga 

mõõdetud 
I, A 

Logeriga 
mõõdetud 
mediaan-
väärtus 

Multi-
meetriga 

mõõdetud 
I, A 

Logeriga 
mõõdetud 
mediaan-
väärtus 

Multi-
meetriga 

mõõdetud 
I, A 

1 0 0,38 0 0,373 0 0,377 0 
2 5 0,389 0,487 0,379 0,485 0,384 0,486 
3 10 0,396 0,962 0,388 0,958 0,392 0,965 
4 15 0,404 1,452 0,397 1,452 0,401 1,44 
5 25 0,421 2,42 0,414 2,40 0,418 2,41 
6 30 0,43 2,878 0,422 2,874 0,427 2,875 
7 50 0,455 4,272 0,446 4,253 0,453 4,316 
8 55 0,462 4,739 0,456 4,733 0,46 4,784 
9 65 0,481 5,77 0,472 5,72 0,478 5,76 

10 75 0,496 6,65 0,489 6,65 0,494 6,65 
11 90 0,522 8,11 0,513 8,05 0,52 8,09 
12 100 0,538 9,02 0,529 8,96 0,536 9,0 

 

 

Tabelis 10.3 on ära toodud logeriga mõõdetud töötlemata andmetest on võetud mediaanväärtus, 

kuna mediaanväärtuse puhul on kõikumine väikseimas ulatuses. Joonisel 10.1, 10.2 ja 10.3 on 

ära toodud tabelis 10.3 olevate andmete põhjal koostatud graafikud. Graafikutel on kujutatud 

kolme voolumõõtmise mooduli väljundite mediaankeskmised väärtused mõõdetud samade 

liinide vooludega. Lisaks on graafikutele lisatud lineaarsed trendijooned, mi on koostatud 

automaatselt tabelandmetöötlus programmi MS Excel keskkonnas. Trendijoon näitab ära,  

missugune on antud graafiku lihtsustatud valem, eeldusel et väärtuste suhe on jääv. Trendijoone 

valemi järgi on võimalik arvutada soovitud x- või y-teljel paiknev väärtus, teades ühel teljel 

olevat väärtust. 
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Valemid on koostatud automaatselt tabelarvutusprogrammi poolt ning on järgmised: 

Esimese mooduli valem on  

y=0,0146∙x+0,3531                                                                                                             (10.1) 

x avaldub: 

x=
y-0,351

0,0146
 

 

 

Joonis 10.1 Esimese voolumõõtmismooduli andmete ja ampermeetriga mõõdetud voolude suhe 
 

Teise mooduli valem on: 

y=0,0145∙x+0,3454                                                                                                              (10.2) 

x avaldub: 

x=
y-0,3454

0,0145
 

 

Joonis 10.2 Teise voolumõõtmismooduli andmete ja ampermeetriga mõõdetud voolude suhe  
 

y = 0,0176x + 0,3795
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Kolmanda mooduli valem on: 

y=0,0148∙x+0,349                                                                                                               (10.3) 

x avaldub: 

x=
y-0,349

0,0148
 

 

 

 

Joonis 10.3 Kolmanda voolumõõtmismooduli andmete ja ampermeetriga mõõdetud voolude 
suhe 
 

 

Trendijoonte valemid paigutati koostatud programmi voolude arvutamise osasse ning teostati 

samade seadmetega katsed voolude väärtuste lugemiseks.  

 

10.5 Kontrollkatse 

 

Kontrollkatses kasutati samu seadmeid ning aktiivtakistusmoodul koormati erinevate 

võimsustega. Mõõtetulemused kanti tabelisse ning on ära toodud tabelis 10.4. 

 

Lisaks on tabelisse lisatud mõõtetulemuste erinevus protsentides, et selgemini esile tuua 

tulemuste võrdlus. 
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 Tabel 10.4 Kontrollkatse aktiivkoormusega mõõtmistulemused 
K

at
se

 n
r.

 

K
oo

r-
m

u
s,

 %
 Liin 1 Liin 2 Liin 2 

Logariga 
mõõde-

tud 
mediaan-
väärtus 
Imed, A 

Multi-
meetriga 
mõõde-
tud I, A 

Erine-
vus, 
% 

Logariga 
mõõde-

tud 
mediaan-
väärtus 
Imed, A 

Multi-
meetriga 
mõõde-
tud I, A 

Erine-
vus, 
% 

Logariga 
mõõde-

tud 
mediaan-
väärtus 
Imed, A 

Multi-
meetriga 
mõõde-
tud I, A 

Erine-
vus, 
% 

1 10 0,982 0,955 2,83 0,951 0,955 0,42 0,949 0,962 1,35 
2 15 1,5 1,44 4,17 1,445 1,431 0,98 1,455 1,443 0,83 
3 20 2 1,906 4,93 1,872 1,894 1,16 1,964 1,903 3,21 
4 25 2,337 2,377 1,68 2,232 2,36 5,42 2,395 2,362 1,40 
5 30 2,849 2,877 0,97 2,686 2,862 6,15 2,904 2,865 1,36 
6 40 3,91 3,824 2,25 3,75 3,801 1,34 3,934 3,811 3,23 
7 50 4,94 4,752 3,96 4,659 4,708 1,04 4,928 4,764 3,44 
8 60 5,922 5,706 3,79 5,963 5,664 5,28 5,982 5,725 4,49 
9 70 6,94 6,73 3,12 6,976 6,67 4,59 6,958 6,7 3,85 

10 80 7,681 7,63 0,67 7,957 7,57 5,11 7,701 7,6 1,33 
11 90 8,711 8,55 1,88 9,012 8,51 5,90 8,743 8,53 2,50 
12 100 9,723 9,5 2,35 10,024 9,46 5,96 9,766 9,48 3,02 

 

 

Tabelis 10.4 toodud andmete analüüs näitab, et suurim erinevus on 6,15% ja väikseim 0,42%. 

Mõlemad erinevused on sama mõõtemooduliga mõõdetud. Selleks, et saada teada 

mõõtmistulemuste erinevuse keskmine väärtus, tuleb kõikide erinevuste summa jagatud 

mõõtmistulemuste arvuga ning see on 2,94%. 
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11. PATENDIUURING 

 

11.1 Teostatud uuringu lühikirjeldus 

 

Selleks, et teada saada, kas koostatud andmeloger on patendiga kaitstud, teostati patendiuuring. 

Patendiuuringu läbiviimiseks kasutati Euroopa Patendiameti kodulehekülge (www.epo.org). 

Patendiotsingute teostamiseks kasutati Euroopa Patendiameti otsingumootori laiendatud 

versiooni. Laiendatud versiooni kasutamine võimaldab otsingutulemusi täpsustada ja paika 

panna erinevaid otsingukriteeriume, et vähendada tulemuste arvu. Väiksem tulemuste arv 

annab parema ülevaate.  

 

Kategooriatähised antud valdkonnas on järgmised: 

 

G01 MÕÕTMINE (loendamine G06M); KATSETAMINE 

G01R ELEKTRILISTE MUUTUJATE MÕÕTMINE; MAGNETILISTE MUUTUJATE 

MÕÕTMINE (ükskõik mis liiki füüsikaliste muutujate mõõtmine elektrilisteks muutujateks 

konverteerimise teel; klassi G01 nimetusele järgnev; elektriväljas ioonide difusiooni mõõtmine, 

nt elektroforees, elektroosmoos G01N; materjalide mitteelektriliste või mittemagnetiliste 

omaduste uurimine, kasutades elektrilisi või magnetilisi meetodeid G01N; resonantsahelate 

täpse häälestuse indikatsioon H03J 3/00; elektrooniliste impulssloendurite kontroll H03K 

21/00; kommunikatsioonisüsteemide operatsioonide kontroll H04) 

 

Kõigepealt teostati patendiotsing märksõnaga „Raspberry PI“. Tulemuseks saadi 17 vastet. 

Põnevaimad neist: „Raspberry Pi-based automatic open and short circuit measuring device“ 

klassifikatsiooniga G01R31/02.  

 

Kokkuvõte sellele patendile on järgnev: 

 

Leiutis käsitseb Raspberry PI-l põhinevat avatud ja lühisvooluringi mõõteseadet. Mõõteseade 

koosneb Raspberry PI-st, mõõtevahemiku muutmise moodulist, analoog-digitaalmuundurist, 
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erinevatest simulatsioonilülititest ja toiteallika moodulist. Raspberry PI on ühendatud 

vahemikku muutva mooduliga, analoog-digitaalmuunduriga ja mõõtevahemiku mooduliga. 

Meetod on mõeldud kaardi tüüpi arvutitele (näiteks Raspberry PI). Seeläbi on võimalik teostada 

suurel hulgal automaatseid teste misläbi testi hind muutub madalaks. Testid on usaldusväärsed 

ning hooldus lihtne. 

 

Veel teostati otsing sõnadega „current sensor“ ja „microcontroller“. Tulemuseks saadi 26 

vastet. Vaste, mis seostub mingil määral antud teemaga on: „microcontroller metering 

converter with a function of current measurement in a resistive sensor circuit “ 

klassifikatsiooniga G01R27/00 

 

Selle patendi eesmärk on tõsta takistitega mõõtmistulemuste täpsust. 

 

Patendiuuringust selgus, et koostatud andmeloger ei ole Euroopa Patendiametis kaitstud ning 

koostatud seadet on võimalik turustada kommertseesmärkidel.  
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KOKKUVÕTE 

 

Eesmärgid, mis Raspberry Pi baasil andmelogeri projekteerimisele püstitati, täideti 

nõuetekohaselt. Andmehõive süsteemis esines puudusi, kuid need said kõrvaldatud ning 

mõõtetulemused on usaldusväärsed. 

Esmalt teostati uuring EMU Tehnikainstituudi õppeaines „Põllumajandusliku elektrotehnika“ 

sooritatavate laboratoorsete tööde osas ning jõuti järeldusele, et on otstarbekas koostada 

andmeloger voolude ja temperatuuride mõõtmiseks. 

Seadmete valik andmelogeri tarvis oli korrektne ning voolude ja temperatuuride mõõtmiseks 

vajalikud komponendid olid olemas. Matemaatiline funktsioon mõõdetud voolude 

arvutamiseks loodi tabeltöötlustarkvaras MS Excel ning seda funktsiooni kasutati 

programmeerimiskeskkonnas python mõõtetulemuste arvutamiseks. 

Koostatud andmelogeri töös esines algselt puudujääke, kuid seadme ja programmi täiustamisel 

need kõrvaldati. Juhtprogramm loeb andmed mällu ning teostab andmetöötlust, peale mida 

väljastatakse mõõdetud tulemused andmefaili. 

Koostatud andmelogeri ja seda käsitseva isiku kaitseks projekteeriti kaitsekorpus, mis Eesti 

Maaülikooli 3D-printeriga välja prinditi. Samuti koostati ja prinditi termoanduri sadul, et seda 

oleks mugav kasutada toru temperatuuri mõõtmiseks. 

Raspberry Pi baasil andmeloger sai valmis projekteeritud, valmis ehitatud ja ka katsetatud. 

Koostati ka programm programmeerimiskeeles python seadme tarvis. Koostatud seadmega on 

võimalik mõõta voolusid kolmel tarbijal ning temperatuure mitmetes mõõtepunktides. 

Seadet on võimalik edasi arendada lisades sellele näiteks kauglugemise funktsiooni. Selle 

eesmärgi saavutamiseks tuleb andmelugemise programmi täiustada ning ühendada Raspberry 

Pi internetivõrguga. 
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SUMMARY 

 

The aim of this master’s thesis was to design and build a Raspberry Pi based data logger for 

Estonian University of Life Sciences laboratories, aimed for further developments in automatic 

control.  The datalogger were built and tested. During the tests, initially some problems 

occurred, but they were solved. 

 

First, a survey was performed on subjects of EMU institute of Technology course of 

„Electrotechnology in agriculture“. The result concluded that it is appropriate to prepare the 

datalogger for measuring currents and temperatures. 

 

The equipment selection for datalogger was correct. The mathematical function for calculating 

the values of electrical current was created within MS Excel and used in Python programming 

environment to calculate the results of the measurements. 

 

Initially there were some problems with the measurements but these were solved by improving 

the data processing cycle and by adding some electrical devices to the printed circuit board. The 

control program reads the data in the memory and carries out the data processing. The measured 

data is saved in the file. The created program enables data measuring by three circuit line and 

to take the temperature data readings at multiple measuring points. 

 

For protection against electric hazards, the datalogger is covered with a protective case. This 

case was designed in AutoCAD Environment and then printed with 3D printe 

 

The device can be further developed by adding the remote reading function. To achieving this 

goal, the program should be improved and connect the Raspberry Pi to the Internet.  
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Lisa C. Juhtprogrammi kood 

 

from gpiozero import MCP3208            #imporditakse programmi MCP3208 moodul 

import time                              #imporditakse programmi aja moodul 

from datetime import datetime               #imporditakse programmi kuupäevamoodul 

import math                                  #imporditakse programmi matemaatikamoodul 

from w1thermsensor import W1ThermSensor #imporditakse programmi termoandurimoodul 

 

failinimi = input("Mis nimega faili soovite salvestada? ")      #programm küsib kasutajalt faili            

#nime, millega soovitakse 

#andmeid salvestada 

with open("/home/pi/Desktop/" + failinimi, "w") as f:           #programm tekitab desktopile 

#faili, nimega mis eelnevalt 

#sisestati 

    f.write("Jrk,aeg,l1,l2,l3,temp1,temp2" + "\n")              #programm kirjutab faili esimese rea 

f.close()                                                                 #fail suletakse 

 

mitu = int(input("Mitu mõõtmist sooritatakse? "))               #programm küsib kasutajalt 

#mõõtmiste kordade arvu 

aeg = abs(int(input("Mitu sekundit on mõõtmiste vahel? "))-2) #programm küsib kasutajalt 

#mõõtmiste vahelist aega, kuna mõõtmiste 

#sooritamiseks kulub aega 

                                                                #on sisestatavast ajahulgast maha arvatud programmi 

tööks kuluv aeg   

# defineeritakse ära MCP3208 kanalid 

adc1 = MCP3208(channel=0) 

adc2 = MCP3208(channel=1) 

adc3 = MCP3208(channel=2) 

 

 

indeks = 1          #kontrollarv, samas ka järjekorranumber faili 

i = 0               #kontrollarv, määrab ära tehtavate mõõtmiskordade arvu ühes mõõtetsüklis 

x1 = []             #esimese sisendkanali järjend 

y1 = []             #teise sisendkanali järjend 

z1 = []             #kolmanda sisendkanali järjend 
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Lisa C. Juhtprogrammi kood 

 

sensor1 = W1ThermSensor(W1ThermSensor.THERM_SENSOR_DS18B20, "0000059ff2ae") 

#määratakse ära termoandurite numbrid, kui andurid füüsiliselt muutuvad, siis tuleb ka 

#jutumärkides olev ID kood ära muuta 

sensor2 = W1ThermSensor(W1ThermSensor.THERM_SENSOR_DS18B20, 

"000005a07fab") 

 

 

while indeks < mitu + 1:        #alustatakse mõõtmistsükliga, tsükkel kestab, kuni mõõtmiste 

#arv saab täis 

 

    x1.append(adc1.value)       #esimese sisendkanali järjendisse andmete lisamine 

    y1.append(adc2.value)       #teise sisendkanalisse järjendsse andmete lisamine 

    z1.append(adc3.value)       #kolmanda sisendkanali järjendisse andmete lisamine 

 

    i = i + 1                   #tsükli igal läbimisel lisatakse i-le väärtus 1 

     

    if i == 100:                #kui tsükli väärtus on võrdne 100-ga, sooritatakse allolevad toimingud 

 

        x = (round(max(x1), 4)-0.3795)/0.0176  #arvutatakse esimese mõõteanduri järjendi 

#suurima elemendi väärtuse ja tühijooksu väärtuse põhjal voolu väärtus 

        y = (round(max(y1), 4)-0.3716)/0.01176   #arvutatakse teise mõõteanduri järjendi 

suurima #elemendi väärtuse ja tühijooksu väärtuse põhjal voolu väärtus 

        z = (round(max(z1), 4)-0.3756)/0.0178    #arvutatakse kolmanda mõõteanduri järjendi 

#suurima elemendi väärtuse ja tühijooksu väärtuse põhjal voolu väärtus 

 

        s1 = sensor1.get_temperature()      #võetakse temperatuuri hetkeväärtus andurilt 1 

        s2 = sensor2.get_temperature()      #võetakse temperatuuri hetkeväärtus andurilt 1 

 

        #prinditakse kasutajale nähtavalt mõõtetulemused 

        print(str(indeks) + ", " + str(datetime.now().strftime("%d.%m.%y %H:%M:%S"))+ ", " + 

str(round(x, 3)) + ", " + str(round(y, 3)) + ", " + str(round(z, 3)) + ", " + str(s1) + ", " + str(s2)) 
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Lisa C. Juhtprogrammi kood 

 

        with open("/home/pi/Desktop/" + failinimi, "a") as f:   #avatakse fail, mis ennem tekitati 

ning kirjutatakse sinna mõõdetud ja töödeldud andmed 

            f.write(str(indeks) + ", " + str(datetime.now().strftime("%d.%m.%y %H:%M:%S"))+ 

", " + str(round(x, 3)) + ", " + str(round(y, 3)) + ", " + str(round(z, 3)) + ", " + str(s1) + ", " + 

str(s2) + "\n") 

        indeks = indeks +1  #järjekorranumbrile lisatakse 1 

        x1 = []             #esimese sisendkanali järjend nullitakse 

        y1 = []             #teise sisendkanali järjend nullitakse 

        z1 = []             #kolmanda sisendkanali järjend nullitakse 

        i = 0               #kontrollarvu väärtus nullitakse 

        time.sleep(aeg)     #paus, peale mida korratakse tsüklit 

f.close()   #fail suletakse, programm lõpetab töö 
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Lisa G. Soojuse liikumise elektriline aseskeem läbi sadula. 
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