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TÄHISED JA LÜHENDID 

ARM Cortex-A53 (ARMv8) Cortex-A53 protsessor töötab Armv8-A arhitektuuril 

ATmega Atmeli mega perekonna mikrokiip tehnoloogial põhinev 

mikrokontroller 

BCM2837B0 kiip millel on 4 Cortex A53protsessorit 

BLE madala energiatarbega traadita side (Bluetooth Low Energy)  

CAN reaalajarakendustes kasutatav jadasiin (Controller Area 

Network)  

CMOS nanokiipsüsteemil põhinev pooljuht ( Complementary metal–

oxide–semiconductor)  

CSI kaamera jadaliides (Camera Serial Interface)  

csv komadega eraldatud andmetega andmefaili tüüp (comma-

separated values)  

DC alalisvool (Direct Current)  

DSI monitori jadaliides (Display Serial Interface)  

EMC  elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (Electromagnetic 

Compatibility) 

eMMC mälu tüüp, koosneb nii välkmälust kui ka samale räni stantsile 

integreeritud välkmälu kontrollerist (embedded Multi-Media 

Controller) 

Ethernet CSMA/CD-pöördusel põhinev 10 Mbit/s põhiriba-kohtvõrgu 

protokoll 

GB andmesalvestus ühik (Giga Byte)  

Gigabit andmedastus ühik 

GPIO juhtimiseks mõeldud sisend-väljund kontaktid (General-

Purpose Input/Output)  

GPIO.BOARD plaadil asuvate kontaktide numbrilise tähistuse valiku versioon  

GPS sateliitidel põhinev raadionavigatsiooni süsteem (Global 

Positioning System) 
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GSM Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituudi teise 

põlvkonna digitaalsete kärgvõrkude protokoll mida kasutavad 

mobiilseadmed (Global System for Mobile communication) 

HDMI audio- ja andmeliides kuvarite ühendamiseks (High-Definition 

Multimedia Interface) 

IEC rahvusvaheline standardiorganisatsioon (The International 

Electrotechnical Commission) 

KPI organisatsiooni tegevuse edukuse hindamise indeks (Key 

Performance Indicator) 

LAN lokaalvõrk (Local Area Network) 

LPDDR2 SDRAM madala energiatarbega topelt andmeedastuskiirusega 

sünkroonne dünaamiline muutmälu (Low-Power Double Data 

Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory) 

Mbps interneti ühenduse kiirus (Megabits per second) 

micro SD mälukaardi tüüp (Synchronous Dynamic) 

OEE standard tootmise tootlikkuse mõõtmiseks (Overall Equipment 

Effectiveness) 

PIN pisikühenduse nõel 

PLC programmeeritav loogika kontroller(Programmable Logic 

Controller) 

PoE  toide interneti kaabli kaudu (Power over Ethernet)  

RAM muutmälu (Random Access Memory) 

RJ45 standardiseeritud telekommunikatsiooni liides (registered jack 

45, standardized networking interface) 

RoHS  ohtlike ainete piiramise direktiiv (Restriction of Hazardous 

Substances)  

RS485 standard, andmeside kiirusega alates 10Mbps (ANSI TIA/EIA-

485-A:1998 Electrical Characteristics of Generators and 

Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems)  

ToF meetod seadme ja objekti vahelise kauguse määramiseks 

(Time of Flight) 
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TVS ülepingepiirik (Transient Voltage Suppressor) 

txt ainult ASCII koode sisaldav tekstifaili tüüp  

USB universaalne järjestik siin (Universal Serial Bus) 

WiFi traadita võrgutehnoloogia (family of wireless networking 

technologies) 

VNC arvutite vahelise informatsiooni vahetamiseks virtuaalse võrgu 

kaudu (Virtual Network Computing) 

VNC Viewer kaugjuurdepääsu juhtimistarkvara (Virtual Network 

Computing) 
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SISSEJUHATUS 

Kaasaegne tehnoloogia võimaldab toote kujundada arvutis. Arvuti kaudu luuakse tootmisliinile 

toote valmistamise või töötlemise käsk, mis edastatakse tootmisliini arvutile või kontrollerile. 

Tootmisliinid töötlevad liinile antud toormaterjali toodanguks ja loevad toodangu andmeid. 

Selline on uuemate tootmisliinide tavapärane tehnoloogia. [1] 

Toote valmistamiseks koostatakse tootmisplaanid arvutis alates toormaterjali tellimisest kuni 

toote ladustamise või müügiprotsessini välja. Toote tootmisteekonna planeerimisel on nii 

tootjatel kui ka tellijatel eesmärgiks teada saada realistlik toote valmimise tähtaeg. Realistlikku 

tootmise ajakava planeerimist alustatakse toote valmistamisel erinevates etappides töötluseks 

kujuneva täpse aja väljaselgitamisega. Töötlemise algusest kuni töötlemise lõpuni 

tootmisetappidel kulunud aeg liidetakse ja nii saadakse planeeritav realistlik tootmisaeg. [2] 

Tootmistegevus siiski kulgeb nii, nagu seda just sel momendil on võimalik teha. Siit ilmneb 

selge järeldus, et täpne ja tõhus planeerimine saab toimuda ainult täpse ülevaatega tootmise 

hetkeolukorrast.  

Aidates kaasa puidutootmise kaasajastamisele oli projekti eesmärkiks luua puitraamide pressi 

toodangu mõõtmisseade. Seadme töö põhimõte on laser-mõõtmisanduri abil mõõta pressiliinil 

oleva raami vertikaalne ja horisontaalne mõõt, loendada pressitud ühikute arv ning andmed 

edastada tootmisjuhtidele tootmisotsuste langetamiseks.  

Eesmärgi saavutamiseks vajalikud ülesanded olid: 

- leida sobivad seadmed projekti läbiviimiseks; 

- koostada mõõtmisseadmete sobiv ühendusskeem 

- koostada tarkvara programm raamide mõõtmiseks ja koguste loendamiseks; 

- salvestada kogutud andmed kergesti arusaadavas vormis.  

Töö esimeses osas vaadeldakse kontrollmeetodi vajadust ja kirjeldatakse tootmist.  

Teises osas tutvustatakse projektis kasutatud seadmeid.  

Kolmandas osas kirjeldatakse mõõteseadmete juhtimist tarkvara programmiga.  
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Neljandas osas järgneb paigaldustööde iseloomustus . 

Viiendas osas kirjeldatakse projektiga kaasas käivat dokumentatsiooni.  

Kuuendas osas vaadeldakse projekti maksumust ja võimalikku tasuvust. 
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1. TOOTMINE 

1.1. Kontrollmeetodi vajadus 

Tootmises vajatakse tulemust. Tulemus väljendub numbrilistes näitajates, mis otseselt 

iseloomustavad tootmisolukorda. Tulemuslikkuse näitajad on KPI (Key Performance 

Indicator) mis näitab kui tõhusalt saavutatakse loodud ärilisi eesmärke. OEE (Overall 

Equipment Effectiveness), mis mõõdab täielikult seadme üldist efektiivsust väljendatuna 

protsentides. [3,4] 

Tulemuslikkuse saavutamiseks soovitud tulemus planeeritakse ja mõõdetakse. Peale neid 

toiminguid saadud tulemused analüüsitakse ja tehakse vajalikud korrektuurid planeeritud 

eesmärgi saavutamiseks.[5] Seda kõike on võimalik ja lausa soovitatav teha arvutikeskkonnas, 

kuna muutuste tegemine või andmete analüüs ja uute tegevuste kavandamine jne. on tunduvalt 

mugavam. Lisaks suurepärased võimalused visuaalselt väljendada esialgseid kavatsusi ja 

võrrelda lõplikke saavutatud tulemusi kavatsustega. Tegevuse ja tulemuste analüüsiks on vajalik 

saada tootmistegevuse kohta informatsiooni, mis kajastab ajaskaalal reaalset tootmise 

tegevust. [6] 

Järgmine selge järeldus, et analüüsimiseks on vajalik reaalselt kogutud ja võrreldud andmed, 

mille põhjal teha analüüsi ja tulemuste parandamiseks vastu võtta otsuseid. Mõnel juhul on 

vajalik lausa reaalajas jälgimine, et teha õige otsus õigel ajal. Sellega hoitakse tootmistulemused 

planeeritule võimalikult ligilähedased, saavutatakse toodangu plaanipärane liikumine 

tootmisliinil ja planeeritult õieaegne valmimine, mis oli põhiline saavutatav eesmärk. 

Konkurentsitihedas maailmas on trend toota partiid, kus toote koguseks on ainult 1 tk. “Toodet 

on tellijale kohe vaja võimalikult odavalt ja ülihea kvaliteediga” [5]. 

Paremad positsioonid sellises karmis konkurentsis tellimust saada on siis, kui tellija ja tootja 

leiavad mõlemaid pooli rahuldavad tingimused ja tootja täidab oma lubadused täpselt. Selles 

olukorras on abi arvutustehnikast, ja sellist arvutiseerimisele põhinevat tootmise korraldamist 

nimetatakse ülevaatlikult digitaliseerimiseks. “Digitaliseerimine ja selle kujundamine on 

sihtotstarbeliste tegevuste kogum ajalises järjestuses eesmärgiga tõsta ettevõtte 
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konkurentsivõimet ja parandada tulemuslikkust läbi kindlaksmääratud digitaalsete lahenduste 

kasutamise” [3]. 

“Sooritatud digiauditi kokkuvõttest selgus, et vajalik digitaliseerituse tase ületab olemasoleva 

taseme keskmiselt – 63 %. Vajalikust väiksem digitaliseerituse tase võib põhjustada mitmeid 

probleeme (liialt pikad tarneajad, tooteomahinna probleemid, tootmistsükli ebarütmilisus, 

vajaduse kasutada vaheladusid, vähenenud tarnekindlus, tarnetähtaegadest mitte kinnipidamine, 

jms)” [7].  

Puidutööstusettevõtted kasutavad palju automaatseid tootmisliine, kasutavad 

digitaaltehnoloogiaid laialdasemalt ja põhjuseks võib olla see, et puidutööstuse toodang on 

ühetaolisem, mistõttu see allub digitaliseerimisele hästi. [8] Puidutööstuse liinid võimaldavad 

toota samamõõdulisest toorikust erinevaid detaile, mida on ka võimalik omavahel kokku 

sobitada. Detailide töötlemine toimub liinil olevate automaatsete tööriistadega, mis võimaldab 

toota erimõõtudega tooteid ilma suuremaid ringihäälestusi tegemata. Kui toodetakse liinil 

toode kogusega 1tk. ja valmimisaeg on ette määratud päeva täpsusega, siis on vajadus jälgida 

kui kaugele on toode tootmisliinil jõudnud ja kas on reaalne, et saab planeeritud tähtajaks 

valmis. „Reaalajas ülevaade muutub vältimatult vajalikuks“ [8]. Kasvavate keerukamate 

vajadustega kaasneb paratamatul küsimus, kuidas seda lahendada? 

Nagu selgub kuues Läänemere riigis võrgustiku DIGINNO rahastamisel läbi viidud 

tööstusettevõtjate uuringu tulemustest “Ettevõtete üldiseks murekohaks on suutmatus oma 

seadmeid ressursijuhtimisprogrammiga ühendada. Peale selle oli probleeme eri seadmetelt 

tagasiside saamisega. Nii pidasidki ettevõtted lähemate aastate kõige olulisemaks ülesandeks 

ressursiplaneerimislahenduse ühendamist seadmetega, et tootmisest reaalajas ülevaade 

saada” [8]. Keerukus seisneb arvutipõhise tarkvara kasutamises. Üldises mõttes on paljudel 

vajadused väga sarnased, aga kui neid vajadusi lähemalt uurida või lahendust leidma hakates 

selguvad erinevused tehnoloogiates, seadmetes, vajalikes andmetes, andmete edastuse 

võimalustes jne. Selgub, et iga lahendus vajab eraldi käsitlust ja siis on juba tegu iga kord eri 

infotehnoloogilise projektiga.  

„Kui vaadata eri lahenduste kaupa, siis andmebaase peavad ettevõtjad äärmiselt oluliseks, kuid 

nendivad, et eri tootjate seadmete ühildamine infosüsteemidega on väga keeruline. Teave jääb 

küll seadmete tarkvarasse tallele, kuid selle kätte saamine ja juhtimisotsuste langetamisel 
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kasutamine on keeruline. Enamik ettevõtteid pidaski seda oma lähiaastate suurimaks 

ülesandeks“ [8]. Ülesande lahendamisel on ainus võimalus kasutada infotehnoloogia firmade 

abi, kus kujundatakse vastavasisulised programmid, mis loevad andmeid, töötlevad ja edastavad 

sobilikul kujul. „Mitu ettevõtet on loonud sisevõrgud, millel nende seadmed töötavad. Mõistagi 

kasvab teema olulisus korrelatsioonis sellega, mida enam digitaalseid tehnoloogiaid firma 

kasutusele võtab“ [8]. Firmasisese lahenduse otsimisel on võimalik juba olemasolevaid 

tingimusi ja võimalusi ära kasutada ja nendest lähtuvalt kujundada sobilik väljund. Jällegi on 

tegemist erilaadse projektiga, mis vajab omapärast lähenemist.  

On olemas võimalused kasutada juba teatud formaadis salvestatud andmete visualiseerimiseks 

ja analüüsimiseks valmis tehtud arvutiprogramme, kuid ka nende käivitamine ja esialgne 

kasutamine võib olla keeruline tavapärases tootmises tegutsevale juhile. Pikemaaegsel pideval 

kasutamisel kujuneb välja harjumus programmi käsitlemisel ja töö laabub lihtsamalt.  

„Intervjueeritavad leidsid, et peaksid andmete visualiseerimist rohkem kasutama ning seda 

erinevatel ettevõtte tasanditel – nagu näiteks masinate operaatorid. See aitaks muuta protsessid 

tõhusamaks, sest kõrvalekaldeid oleks hõlpsam märgata ja niimoodi protsessi parendada“ [8]. 

Kui on juba saadud kätte vajalikud tulemused, need kujundatud arusaadavasse formaati või 

visualiseeritud hästi arusaadavaks, siis tekib vajadus seda tutvustada ka laiemale meeskonnale 

ja näidata tootmistöölistele oma töötulemuste jälgimiseks. „Kõige rohkem kasutavad seda 

puidutööstusettevõtted, et materjali paremini ära kasutada“ [8]. 

Digiajastul on võimalus koguda vajalikke andmeid mitmesugusel viisil. Mitmed 

analüütikalahendused toetavad salvestatud andmete töötlust ja vormindamist. [9] 

Tootmise jälgimissüsteem võimaldab parandada tootmise juhtimise kvaliteeti, võimaldades 

operatiivsemalt reaalajas arvestada hoolduse ja seisakuga seotud ajavahemikke. 

Jälgimissüsteem annab võimaluse protsesside kulgu vaadata nende toimumise ajal selleks 

tarbeks seadistatud seadmetes. Tootmise jälgimine pakub kohest tagasisidet ja võimaldab kohest 

sekkumist protsessi. [10] 
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Täielik tootmise jälgimissüsteem on ideaalne lahendus, kuid alati ei ole võimalik ja otstarbekas 

mõõta seda mida saab, vaid tuleb mõõta seda mida saab muuta. Soorituse mõõtmine on mõttetu 

kui töötaja ei saa tulemuste kohta tagasisidet. Mõõtmine on efektiivne siis, kui on võimalik 

vajalikud muutused teha kohe. [9]  

Mõõdikud tuleb kujundada lihtsatena ja arusaadavatena. Keeruliste mõõdikute puhul on 

keeruline seostada töötaja sooritust mõõdiku näiduga. Sooritusmõõdikuid võiks olla kuni viis. 

Võtmemõõdik tohib olla ainult üks.[10] Allüksuste eesmärkide saavutamine aitab kaasa 

ettevõtte kui terviku eesmärkide saavutamisele. Töötajaid tuleb kaasata tulemuste eesmärkide 

seadmisel, sest nad puutuvad igapäevase tööprotsessiga kõige otsesemalt kokku ja oskavad anda 

parimat infot selle võimalikkuse kohta. [11] 

 

1.2. Tootmisprotsessi kirjeldus 

Puidutööstuses valmivate avatäidete tehnoloogia kohaselt valmistatakse ukse või akna detailid 

hööveldades, saagides, freesides, puurides ja tappides erinevatel tööpinkidel. Seejärel 

koostatakse detailid tappidega või tüüblitega ühendamise meetodil raami koostepressi liinil. 

Koostatud raamid lähevad servade freesimisele pinnakatte materjalidega katmisele ja seejärel 

klaasimisele ning sulustamisele. Enne pakkimist paigaldatakse tihendid koostatakse lengid ja 

raamid, ning reguleeritakse hinged ja sulused.  

Vaadeldaval juhul oli tootmise protsessis senini kaks kindlalt jälgitavat tähist, kus sai toote 

valmimise kohta informatsiooni, ilma ise seda otsimata. Nendeks tähisteks oli avatäidete 

tootmisse andmise moment ja valmimise moment. Pressimisel raamide mõõtmisega lisandub 

üks kindel tähis, mis võimaldab paremini kontrollida ja vajadusel korrigeerida avatäidete 

valmistamise aega.  

Selleks käesolevas projektis kavandati paigaldada raamikoostepressile kaks laser-mõõteandurit, 

mis mõõdavad raami laiuse ja pikkuse. Tulemused salvestatakse juhtseadmesse. 

Tootmisjuhtidel on sealt juba võimalik vaadata, kas on vajalik toode ajagraafikus, või on vajadus 

midagi muuta, et seatud tootmiseesmärgid täita. Salvestatud andmete hulgast on võimalik otsida 
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kuupäevaliselt toote liikumise aega või vaadelda päeva lõikes visuaalselt raamide valmistamise 

aega. 

Raami koostepress on avatäidete valmistamise protsessis tootmisliin, kus kõik raamid 

koostatakse eelnevalt erinevatel seadmetel valmistatud detailidest. Sellest koostamise 

momendist saab raame arvestada ühe tooteühikuna. See on hea hetk jälgida toote valmimise 

tsüklit. Sellel põhjusel otsustati just raamide koostepressi ära kasutada tootmisandmete seires. 

  



16 

 

 

2. PROJEKTI SEADMED 

2.1. Andurid 

Tehniliste seadmete protsessides toimuvate muutuste kohta võimaldavad teavet anda seadmele 

paigaldatud andurid. Andurite teavet saavad kasutada nii inimesed, kui ka teised seadmed. 

Anduritelt saadavad signaalid, mis üldjuhul väljastatakse elektrilisel kujul, võimaldavad teha 

otsuseid ja juhtida seadmeid vajaliku protsessi põhiselt. „Seadmete, masinate või protsesside 

juhtimiseks tuleb mõõta mitmesuguseid füüsikalisi, nt. mehaanilisi, soojuslikke, optilisi, 

elektromagnetilisi vms. suurusi“[12].“ Seadist, mis muundab mõõdetava füüsikalise suuruse 

(nt. rõhu, kiiruse vms.) teiseks suuruseks (signaaliks), mida on parem võimendada, mõõta, 

edastada või töödelda, nimetatakse anduriks“ [12]. 

Projektis on kasutusel mõõtmiseks mõeldud andurid, mis põhinevad laserkiire välja saatmisel 

ja selle tagasi peegeldumisel objektilt. Tehnoloogia, millel need andurid põhinevad 

nimetatakse ToF (Time of Flight) ja anduris mõõdetakse laserkiire väljumise ja 

tagasipeegeldumise aega, mis teisendatakse mõõdetavaks kauguseks. ToF tehnoloogia 

võimaldab mõõta vahemaad kuni 60 meetrit. Mõõtmine toimub väga kiiresti ja seadmed on 

väikesemõõtmelised. [13] 

Projektis on kasutusel veel kahte sorti läheduse andureid. Andurid, mis tuvastavad metalli 

töötavad tajuris induktiivsuse muutumise põhimõttel ja andurid, mis on vajalikud puitmaterjali 

tuvastamiseks töötavad tajuris muutuva mahtuvuse põhimõttel.  

 

2.2. Andurite valimine protsesside teostamiseks 

Peale pikkuse ja laiuse on vaja teada mitu toodet on vaadeldavas ajavahemikus tehtud. Toote 

tuvastamiseks on vaja kontrollida toote olemasolu liinil. Selleks on vaja andureid, mis 

võimaldavad tuvastada, liinile asetatava puitraami. Toote olemasolu tuvastamine annab 

võimaluse loendada liinilt läbi käinud tooteühikuid arvuliselt. Tuvastamine on vajalik, et üles 

loendada kõik tooted, mis antud töötluskoha läbivad. Vastasel korral, kui tuvastamine on 
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juhuslik, või mitte korrektne on süsteemi tooteloenduse toimimine kesine. Ülesandeks on 

loendada tootmisliinil ööpäevas läbitöötatud toote ühikuid koos nende mõõtudega. 

Vaadeldi kuidas tooted liinile asetatakse ja sellest lähtuvalt tehti otsuseid, millised on 

sobivaimad toote tuvastamise võtted.  

 

Joonis 1. Puitraam pressliinil 

Üks võimalik meetod toote tuvastamiseks on liinil olev lõpplüliti laadne anduri signaali 

kasutamine, mis tekib toote pressi asetamisel, toote enda raskuse mõjul alla vajumisel ja 

kontaktide ümber lülitumisel. [14] Selle anduri kasutamine on võimalik kui tooteid asetatakse 

liinile ainult ühe kaupa.  
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Joonis 2. Lõpplüliti liinil 

Paraku on töölised mõtlevad inimesed ja on olukordi, kus kaks ühesuguste mõõtudega toodet 

asetatakse liinile kokku pressimiseks kõrvuti. See on hea mõte, kuna hoiab kokku aega ja liin 

annab maksimaalse asemel lausa kahekordselt toodangut .  

Toodangu arvutustehnika abil tuvastamiseks tekitab selline toiming aga lisaprobleemi, kuna 

toodang mida koostatakse, võib olla ka erineva paksusega. Liinis oleva presstalla laiuseks on 

100 mm.  

Loetleti uuriti ja mõõdeti kõik võimalikud raamide paksused, mida kasutatakse liinil 

koostamiseks. Koostatavate raamide paksuseks on: 

 - 41 mm  tahveluksed;  

- 42 mm uksed, aknad;  

- 52 mm lengid;  

- 68 mm uksed, aknad, lengid; 

- 78 mm uksed, aknad, lengid; 

- 98 mm laiuse lävepakuga ukse lengid. 

Need mõõdud on avatäidete juures kasutatavad standardsed mõõdud. Üldjuhul raamide 

paksused, mida kasutatakse, ei muutu, kuna paksuse muutmine toob kaasa kogu 
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lõikeinstrumentide muutuse ja nende väljavahetamine on üsna mahukas ja kulukas. Seega 

loetletud paksuste mõõdud on selgelt paigas.  

Kahekaupa asetatakse liinile 42 mm paksuseid raame. Kokku annab see paksuse mõõduks 

84 mm. Oli vaja leida lahendus kuidas eristada liinil kasutatavad paksused. Selleks oli sobilik 

kasutada mahtuvusandureid. [15] Neid andureid oli vaja paigutada 3 tk. Mahtuvusandurid oli 

vaja paigaldada kitsa laiuse peale ja selleks nad hajutati pikemale alale.  

 

Joonis 3. Mahtuvusandurid raamide tuvastamiseks 

Selline lahendus võimaldas andurid paigaldada vajalikule mõõdule, teiste anduriga kokku 

puutumata. Et eraldada korrektselt paksused 78 mm ja 84 mm võeti kasutusele nn. õpetatav 

mahtuvusandur. [16] Sellist saab õpetada ära tundma oma tavpärast ümbrust, mis salvestatakse 

anduri mällu. Anduri reageerimine toimub juhul kui detail siseneb reageerimisalasse. 

Mahtuvusandurid CM12-08EBP-KC1/6051030 (Lisa C) töötavad pingel 10-36 VDC. Tagatud 

rakendumiskaugus kuni 5,76 mm. Kuna materjal on puit, siis andmelehel olev teave kinnitab 

tundlikkuse faktori suuruseks 0,2..0,7.  [16] Täpsemalt on selgitatud tundlikkuse faktori mõju 

osas 4.5. Lähtuvalt sellest infost otsustati andurid paigaldada detailist 2-3 mm kaugusele. 

Andurite õiget reageerimist on vaja häälestamisel mitmeid kordi kontrollida. Selleks on 

ettenähtud seadme häälestuse ja kontrolli periood.  
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Lähtuvalt pressis kasutatavatest paksustest ja operaatorite tööharjumuste omapära arvestades 

mõeldi välja andurite kombinatsioon, mis võimaldab tuvastada kõiki liinile paigaldavaid 

avatäidiste kombinatsioone.  

 

Joonis 4. Mahtuvusandurite paigalduse skeem: 1, 2, 3 – mahtuvusandurid 

Lisaks detailide tuvastamisele on vajadus juhtseadmel mõõta liinil kokku pressitud detaili 

vertikaal- ja horisontaalmõõdud, kokkupressitud olekus. Kokku pressitud raamid jäävad 

mõõtmetelt vahemikku 0,5..2,2 m kõrguses ja 0,5..3 m laiuses. Just sellise mõõdu tarbeks 

0,5..3 m päris sobilikku mõõteandurit ei leidunud. Selleks valiti mitmete kaugusmõõtjate 

hulgast vaadeldavale juhule sobilikum, milleks osutus laser-kaugusemõõtja. Tööpõhimõttelt on 

see kaugusemõõtja laserkiirt välja saatev ja takistuselt tagasi peegelduvale kiirgusele reageeriv 

seade. [13] Andurid valiti kahe pakkumise seast, kus mõlemad tarnijad pakkusid laser-

kaugusmõõtjat kuni 20 m. Sundseisus tuli kasutada kuni 20 m mõõtmiseks mõeldud seadmeid. 

Valituks osutus laser-mõõteandur Datalogic S85 ( Lisa B), mille üldandmed on joonisel 5.[17] 
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Joonis 5. Datalogic S85 –MH-5-YOOIVY üldandmed [17]  

Mõõtes kuni 20 m kaugusele on mõõtmise täpsus 7-10 mm ja korratavus 1 mm. Sellise tulemuse 

tagab andur tagasipeegelduspinna valge värvuse korral. Musta värvusega pinnalt 

tagasipeegelduse halvenemise tõttu on mõõtetäpsus piisav kauguseni kuni 2 m ja halli värvusega 

pinnalt tagasipeegelduse halvenemise tõttu on mõõtetäpsus piisav kauguseni kuni 4 m. [17]  

 

Joonis 6. Datalogic S85 –MH-5-YOOIVY kiire peegeldumist iseloomustavad graafikud[17] 
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Tootmises kasutatav toodang enamasti mahub mõõtudesse 2  2 m, siis valitud andur on 

täielikult sobilik toodangu mõõtmiseks pressliinil maksimaalmõõtudega 3,8  2,3 m. 

Mõõtetulemuste halvenemise ära hoidmiseks paigaldati eraldi tagasipeegelduv pind, silindri 

talla külge, mis on heleda värvusega. Valikut mõjutas ka juhtseadmega suhtlemiskanalina välja 

pakutud RS485 liides. [18] Konkureeriva laser-mõõteanduri andmelehel selle liidese kasutamise 

võimalust ei olnud.  

Laser-mõõteandurit Datalogic S85 oli vaja liinile paigaldada kaks tükki. Üks mõõdab 

koostatava detaili vertikaalsihis ja teine mõõdab koostavat detaili horisontaalsihis. Laser-

mõõteandurid töötavad pingel 24 V ja võimaldavad seadistada väljastavad andmeid nii 

analoogsignaalina, kui ka digitaalse signaalina. Projektis otsustati kasutada väljundandmetega 

digitaalset signaali, mida loetakse liidese RS485 kaudu juhtseadmesse Lisaks mõõteanduri 

tavapärasele pidevale jada-andmeväljastusele on seadmel Datalogic S85 –MH-5-YOOIVY 

võimalus mõõtetulemust panna väljastama sobival aja hetkel juhtseadme käsu peale, mida ka 

projektis kasutati.[17] 

 

2.3. Andurite rakendamine 

Laser-mõõteandurile mõõtmiskäsu väljastamiseks ja õige mõõtetulemuse saamiseks oli vajadus 

valida õige moment, kui liinil olev detail on maksimaalselt kokku surutud ja mõõdetav väärtus 

annab maksimaalselt ligilähedase tulemuse projektis olevale mõõdule. Sellise momendi 

leidmiseks paigaldati liinil olevatele hüdraulilistele silindritele induktiivsed lähedusandurid, mis 

tuvastavad silindri asendi, kui silinder on kokkutõmmatud asendis. [19] Selline olude kontroll 

annab võimaluse teostada liinil oleva detaili pikkuse ja laiuse mõõtmist siis, kui on vertikaalsed 

ja horisontaalsed hüdrauliliselt liikuvad silindrid on kokku tõmmatud asendist liikunud surumise 

asendisse. 

Lisaks hüdraulilistele silindritele paigaldatud asendi anduritele oli vaja mitmeid teisi signaale, 

et tuvastada mõõtmiseks õige hetk. Selleks kasutati silindrite liigutamisel hüdraulika sõlmes 

esinevaid lülituse signaale. Silindrite liigutamisel surveasendisse lülitatakse liinil oleval 

hüdraulika sõlmes oleval jaoturil sisse silindri survepoolele õli voolu avav elektromagnetiga 

liigutatav siiber. Hüdraulika silindri survestamiseks mõeldud siibri elektromagneti lülituse 
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elektriline positiivne signaal arvestatakse mõõtmisprotsessi sisendtingimuste hulka. Arvesse 

võetakse nii vertikaalse kui ka horisontaalse suuna siibri lülitamise signaalid. 

Hüdrauliliselt liigutatavate silindrite kokkupuutel detailiga surutakse raami neli külge 

maksimaalselt kokku. Sellel momendil, kui horisontaalsed ja vertikaalsed küljed saavad 

maksimaalselt kokku surutud ja silindrid enam edasi ei liigu, tekib hüdraulika jaama kanalis 

maksimaalne rõhk, mille anduri elektriline signaal samuti kasutatakse õige mõõtmismomendi 

tuvastamiseks.  

Mõõtmise moment seatakse sisendtingimustega sellisesse seisundisse, kus kõik võimalikud 

tingimused on täidetud alljärgnevalt: 

- liinil olevad detailid on tuvastatud;  

- vertikaalsed pressimise silindrid ja horisontaalsed pressimise silindrid on väljunud 

läheduse anduri tsoonist; 

- hüdraulika seadmel on lülitunud survepoolele õlivoolu avavad siibrid; 

- rõhk hüdraulika seadmes on tõusnud maksimaalse võimaliku väärtuseni. 

Selliste sisendtingimuste üheaegsel täitmisel saadetakse juhtseadme poolt välja käsk 

horisontaalsele ja vertikaalsele laser-mõõteandurile, teostada mõõtmine horisontaalses ja 

vertikaalses suunas. 

Liinil on ka olemas erisused, mis muudavad eelpool kirjeldatud mõõteprotsessi veelgi 

mitmekesisemaks.  

Paksusega 42 mm ja ilma keskmise vahepostita aknaraamide koostamisel kasutatakse liini 

horisontaalsuunas ainult kahte vertikaalset pressimise silindrit ja kolmest kõige vasakpoolsem 

jäetakse kasutamata (joonis 7). Selleks on kasutusel tootjatehase poolt valmistatud lisarakised, 

mis paigaldatakse vasakpoolse vertikaaltoe, alumisse vasakusse nurka ja ülemisse vasakusse 

nurka. Need paigaldatavad rakised muudavad liinil mõõdetava detaili horisontaalmõõdu 

300 mm võrra lühemaks. Sellise olukorra esinemine on samuti vaja tuvastada, et juhtprogramm 

arvutaks detaili tegeliku mõõdu. Selles olukorras on horisontaalse laser-mõõteanduri 

mõõtetulemusest vaja maha lahutada rakise pikkus. 
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Joonis 7. Lisarakised pressliinil  

Kirjeldatud eriolukorra tuvastamiseks paigaldati liinile lisarakise tuvastamise induktiivne 

lähedusandur, mille positiivne sisendsignaal võimaldab horisontaalse suuna mõõtmise tulemust 

korrigeerida rakise pikkuse võrra. 

Eelpool kirjeldatud sisendtingimuste täitmise ja soovitud väljundi saavutamiseks kasutati 

alljärgnevaid tabelis 1 loetletud seadmeid. 

Tabel 1. Soovitud tingimuste tuvastamiseks kasutatud seadmed 

Nr. Seade Mark Ülesanne 

1 Mahtuvusandur CM12-08EBP-KC1/6051030 Raami 1 tuvastamine 

2 Mahtuvusandur CM12-08EBP-KC1/6051030 Raami 2 tuvastamine 

3 Mahtuvusandur CM12-08EBP-KC1/6051030 Raami 3 tuvastamine 

4 Induktiivandur E2A-M12KS04-M1-B1 103677 Vert.silindri asendi tuvastamine 

5 Induktiivandur E2A-M12KS04-M1-B1 103677 Hor. silindri asendi tuvastamine 

6 Induktiivandur E2A-M12KS04-M1-B1 103677 Lisa rakise tuvastamine 

7 Jaotur hor. Press Hess Hor. Surve tuvastamine 

8 Jaotur vert. Press Hess Vert. Surve tuvastamine 

9 Surve relee Press Hess  Max. rõhu tuvastamine 
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Tabelis 1 nimetatud seadmete koostöötamisel seatud tingimustest lähtuvalt on võimalus 

tuvastada sobiv moment liinil asetseva detaili pikkuse ja laiuse mõõtmiseks ja loendada aja 

jooksul koostatud detailide hulk. 

 

2.4. Juhtseadme valimine 

Juhtseadme valimiseks olid seadme omadused, mis võimaldaksid: 

- koostada paindlikku juhtprogrammi;  

- lugeda liinil olevate raamide tuvastamise signaale; 

- lugeda lase-rmõõteandurite signaale; 

- salvestada tekkinud andmeid;  

- ettevõtte teistel arvutitel lugeda salvestatud andmeid läbi ettevõtte sisevõrgu. 

Seadmeid millega on võimalik eelpool toodud tingimised täita on mitmesuguseid ja väga 

erinevaid.  

Palju on mikroprotsessortehnikat, mis on arendatud õppeotstarbeks või robootika tegevusteks, 

kuid on aja jooksul saanud sedavõrd töökindlaks ja kasutajasõbralikuks, et neid on hakatud 

kasutama mitmesugustes nutikates juhtimissüsteemides. Mõned tooteperekonnad on väga 

tuntud ja nende põhjal on koostatud tööstuslikuks otstarbeks kasutatavaid komplekte. 

Olemas on arendusplaatide seeria Arduino. Nende infovahetuse signaalid võivad olla kas 3,3 V 

või 5 V. Nende seadmetega on olemas võimalus lugeda analoogsignaali ja digitaalset signaali. 

Seadmetes kasutatakse ATmega perekonna mikrokontrollereid. Programmeerimise kordsus on 

10000 ja mõnel protsessoritüübil enamgi. Seadmed on leidnud väga laialdast kasutamist ja hästi 

varustatud väga põhjalike komponentide andmelehtedega. [20] 

Spetsiaalselt väljatöötatud ja kergelt ühendatavaid lisaseadmeid kasutades on võimalik kasutada 

ka andmemahukamaid edastuskanaleid, näiteks RS485. See on telekommunikatsiooni 

süsteemidest kasutusele võetud standard. Lisaks saab veel kasutada suhtluskanaleid WiFi, GSM, 

CAN, GPS. 



26 

 

Rohkem on infotehnoloogia ja arvutitehnikana tuntud seeria Raspberry Pi seeria. Need seadmed 

on oma väikeste mõõtmete poolest ja suurte võimaluste poolest laialdaselt kasutatavad just 

arvutitehnikana. Võimaluste valik on väga lai alates mängimisest kuni kompaktse 

tööstuslahendusteni. Seadmed on varustatud erinevate ühendupistikutega alates tavalisest 

40 - kohalisest pistikühendusest kuni spetsiaalpistikuteni kaamera ja ekraani tarbeks. Seadmes 

infosignaalide nivood on 3,3 V. Protsessori kiirused on kuni 1,4 GHz ja kuni 4 GB RAM 

mälumahuga. Lisadena on lugematult palju võimalusi kasutada arendusplaate ja lisaskeeme. 

Avatud platvormiga tarkvaras on võimalus kasutada masinat seadmete juhtimisest andmete 

edastusega kuni serveri võimalusteni. [21] Sinna vahele mahub arvutus, graafilisi ja 

internetipõhiseid programme, mida on otseselt kohe võimalik kasutada. Avarad võimalused on 

ise arendada oma tarkvara, alates programmi kirjutamisest kuni visuaalsete efektideni.  

Välisühendustest on kasutusel USB, HDMI, Ethernet RJ45. Kõikide võimaluste poolest on 

Raspberry Pi väikese arvutina leidnud palju rakendust just erilahenduste arendamisel. On välja 

kujunenud väga lai kasutajaskond, kes oma teadmisi ja teostatud projekte jagavad interneti 

keskkonnas. [22] 

Raspberry Pi sarnaste võimetega on perekond Odroid. See väikearvutite seeria on rohkem arvuti, 

millel on olemas lisavõimalused juhtmekaupa pistikühendamiseks. Välisühendused on sarnased 

tavaarvutile, USB, HDMI, Ethernet RJ45. Ka see mudelite seeria on väga kiireks arendatud ja 

kuna kiiruste ja võimekuste suurenemisega kaasneb plaadi detailide kuumenemine, siis on 

kasutusele võetud jahutusseadmetena ventilaator ja jahutusribid. Mäluna on kasutusel SD 

kaardile lisaks eMMC (embedded Multi-Media Controller). [23] Kuid neid mäluseadmeid ei saa 

kasutada samaaegselt. Tuleb valida kasutamiseks üks või teine. Odroidi seeria uuemad mudelid 

kasutavad protsessori kiirust kuni 1,9Ghz ja RAM mälu mahtu kuni 4GB.  

Vaatlusaluselt tootmisseadmetelt info kogumiseks, eelpool kirjeldatud lisaseadmete komplekti 

kasutamisel ja signaalide lugemisvõimaluste võrdlemisega selgitati välja milliseks otstarbeks 

on mingi seade parim, arvestades tema häid omadusi. 
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Arduino on järgnevast kahest erinev. On väga head andmete lugemise omadused. On olemas 

salvestamise võimalus välisele seadmele. Lisaseadmete kasutamisel on võimalik andmeid ka 

edastada. Võimalused välisseadmete ühendamiseks on ainult kasutades USB pistikut või 

ühejuhtmeliste pistikutena koostada väline sidekanal. Seda saab valida kas juhtmevaba kanalina 

või kaabelühendusena. Arduinoga seostub väga arvukas arendajate suhtlusvõrgustik. [24] 

Võimalik on leida kirjeldusi, õpetusi ja valmis programme, mis on kas täpselt sarnased 

vajadustele või saab mitmest kokku kombineerida vajalikku tarkvara. Arduino on väga sobilik 

pidevalt andmete lugemiseks ja salvestamiseks. Seade ise on arendajatele mitmekülgsete 

katsetustega tõestanud suurepärast vastupidavust ja sobivust.  

Raspberry Pi ja Odroid on Arduinost sellevõrra erinev, et Raspberry Pi-sse ja Odroidi on sisse 

ehitatud inteneti kasutamise võimalused, koos ekraani ja muude meedia väljunditega. Suureks 

erinevuseks on taktkiirused, mis ületavad Arduino kiirusi kümnetes kordades. [25] 

Raspberry Pi ja Odroid-i mudelid on juba arvutina kasutatavad seadmed. Raspberry Pi-le on 

paigaldatav Linuxi põhine operatsioonisüsteem. Valida on võimalik mitme Linuxi variandi 

vahel. Raspberry Pi-le le on vaatlusalusel juhul sobivaim Raspbian. See süsteem võimaldab 

kasutada alamprogramme ja kujundada seade enda soovidele vastavate programmidega töötama. 

Väliseks ühenduseks on seadmel eelpool nimetatud pordid. Mäluna saab kasutada SD kaarti, 

millel paikneb ka seadme operatsioonisüsteem. Lisaks on võimalik ühendada väliseid 

mälukandjaid ja seade on ehitatud serverina töötamise võimekusega. Lisaseadmetena on 

pakkumisel hulgaliselt eriotstarbelisi, otse plaadiga kokku sobivaid mikroskeeme. Võimalik on 

Raspberry Pi soetada ka juba  ekraaniga kokku ehitatuna ja kohe kasutusele võetatava arvutina.  

Samuti nagu Arduinol on ka Raspberry Pi -l väga lai arendajate seltskond, kes internetis on 

moodustanud oma suhtluskeskkonnad ja jagatakse valmis tehtud programme, seadmete 

tutvustusi, õpetusi ja väga detailselt kirjeldatud arendusi. [22] 

Odroid-tüüpi väikearvuti on oma tootjate poolt mõeldud küll igakülgseks arendusel 

kasutamiseks kuid suurt tähelepanu on pööratud ka meedia suunalisele kasutamisele. Plaadil on 

peal eelpool loetletud väliste seadmete ühendamise pistikud. Operatsioonisüsteemina saab 

kasutada Linuxit või Androidi. Samuti on platvorm avatud arendajate soovidele, kujundada 

töökeskkonda kasutaja valitavate programmidega Lisaks on võimalik kasutada ka väliseid 

andmekandjaid. 
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Sarnaselt eelpool tutvustatud seadmete kasutajatele on välja kujunenud arendajate grupid ja 

suhtluskeskkonnad. Lisaseadmetena on osaliselt sobivad Raspberry Pi-l kasutatavad 

mikroskeemid. Arendusi ei ole niipalju leida, kui seda on Raspberry Pi kasutajatel. Andmetele 

tuginedes on Odroidi omadused kordades paremad Raspberry Pi-st. Protsessori kiirused on 

kõrgemad. Saab kasutada ka kiiremat tüüpi infokandjat eMMC. [25]  

Lähtuvalt vajadusest vaadeldi kolme erinevat seadet, mis omadustelt sobivad liinil mõõtmiste 

korraldamiseks. Vaadeldud seadmete kompaktsuse ja võimekuse põhjal jäeti välja Arduino, mis 

omab küll piisavalt võimalusi, aga juhtseadme skeem tuleks kokku panna väga paljudest 

üksustest.  

Odroidi ja Raspberry Pi vahel valides osutus valituks Raspberry Pi. Põhiliseks põhjuseks 

Raspberry Pi arendajate suur hulk, seda on rohkem katsetatud ja on võimalik leida rohkem 

informatsiooni seadmete ja programmide kohta kui Odroidi jaoks. Odroid on väga hea ja kiire 

seade meedia ja graafikaga töötades, aga vaadeldavas projektis oli vajadus leida lahendused 

sisendandmeid lugevate anduritega töötamiseks. 

RS485 andmekanali loomiseks oli valikus võimalused, alates ühejuhtmelisest piikühendusest 

kuni kompaktse USB pordiga ühenduseni. Vaadeldavas projektis kasutati RS485 - USB 

konverterit luues kompaktset ühendust juhtseadme USB pordiga. [26] 

 

2.5. Raspberry Pi 3B+ tutvustus. 

Raspberri Pi3B+ on väikesemõõtmeline arvuti mõõtudega (855617). Plaadil on : 

- kiip Broadcom BCM2837B0, mis sisaldab neljatuumalist ARM Cortex-A53 (ARMv8 ) 

64bitist protsessorit taktsagedusega 1,4 GHz ja teisi integreeritud elektroonilisi 

seadmeid; 

- 1 GB LPDDR2 SDRAM (Low-Power Double Data Rate Synchronous Dynamic 

Random Access Memory); 

- 2.4 GHz and 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE; 

- Gigabit Ethernet over USB 2.0; 

- täismõõtudega HDMI port; 
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- 4×USB 2.0 porti; 

- CSI kaamera port Raspberry Pi kaamera ühendamiseks; 

- DSI display port Raspberry Pi puutetundliku ekraani ühendamiseks; 

- 4-pooluseline stereoväljund ja komposiitvideoport; 

- micro SD kaarti pesa operatsioonisüsteemi laadimiseks ja andmete salvestamiseks; 

- 5 V/2.5 A DC toitepistiku pesa; 

- toide üle-Etherneti (PoE) tugi (vajab eraldi PoE lisaplaati); 

- 40-kohaline GPIO-ühendus.  

Raspberry Pi 3 mudel B+ on läbinud ulatusliku vastavuskontrolli ja vastab järgmistele 

Euroopa standarditele:  

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile (EMC) 2014/30/EU ja ohtlike ainete piiramise  

(RoHS) direktiivile 2011/65/EU. [27] 

Raspberry Pi GPIO-ühenduse klemmid on tähistatud numbritega 1-40 ja lisaks numbritele on 

osad klemmid tähistatud ja kujundatud juba programmeeritud funktsiooni täitmise 

valmidusega. GPIO-ühendusi on võimalik ümber häälestada teist tüüpi funktsiooni tarbeks. 

Sellest, millised klemmid on sobilikud veel teisi funktsioone täitma, saab teada vastavate 

värvikoodide kokkulangemisel. Selgitav on järgnev joonis 8. 

 

Joonis 8. Raspberry Pi3B+ GPIO selgitus [27] 

GPIO kasutab 3.3 V CMOS Logic Levels millel vastavalt kõrg- (H) ja madalseisu (L) 

pingetasemed on kirjeldatud järgneval joonisel 9. 
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Joonis 9. Raspberry Pi3B+ GPIO 3,3 V CMOS sisendi ja väljundi pingetasemed [28] 

Kuna plaadil on välisseadmetega ühendamiseks kaks pinge valikut 3,3 V ja 5 V, siis need kaks 

pinge taset ei ole päris samaväärselt kasutusel. Plaadil puudub ülepinge kaitse, seega tuleb 

arvestada lisatakistite kasutamisega. GPIO 3,3 V on mõeldud kasutamiseks maksimaalse 

voolutugevusega kuni 50 mA. GPIO-väljundid on mõeldud voolutugevusele 2-16 mA. 

Klemmid 0 - 27 on plokina ja nendele peab arvestama kogu voolutugevusega. Soovitavalt 

võiks olla ühel klemmil voolutugevuseks 2 - 3 mA. [27] 
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3. SEADMETE JUHTIMINE 

3.1. Tarkavaraprogrammi koostamine 

Vaadeldava juhtimisprobleemi programmerimiskeele valimisel oli võimalus lähtuda 

juhtseadmes laialt kasutatava programmeerimiskeskonna kasuks, või valida tarkvara 

omadustest lähtuvalt sobilik programmeerimse keskkond, mis võimaldab tööle rakendada 

liinile paigaldatud lisaseadmete komplekti ja eesmärgipäraselt loetud andmeid töödelda ja 

visualiseerida. 

Tarkvara programmeerimiskeskkonna valikul lähtuti programmeerimiskeskkonna levikust ja 

valmis tehtud juhtprogrammide olemasolust. Väga palju oli määravaks levitatud õpetused, 

kirjandus ja näited.[29-34] 

Valik langetati programeerimiskeele Python kasuks ja meedia kajastusel ning uuringute 

kinnitustel on Python populaarseim programmeerimise keskkond. [35] 

 

Joonis 10. Programmeerimiskeele Python populaarsus [35] 
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Python keskkonna jaoks on olemas rikkalik moodulite andmebaas, mis lihtsustab programmi 

kirjutamist. [36] 

Rakenduse moodulid e. teegid on arendajate poolt ette tehtud programmid, kus on kirjeldatud 

teatud tüüpi tegevused suurema ja universaalse paketina, mitmekordseks kasutamiseks. Teegid 

lihtsustavad tunduvalt programmeerimisel koodi kirjutamist, kuna ilma teekideta peab olema 

väga palju teadmisi ja tekiks vajadus kõik vajalikud tegevused rida realt seadmesse sisse 

kirjutada.  

Programmi koostamisel lähtuti pressliini enda toimimiseks vajalikust tsüklilisest järjestusest, 

tsüklite lülitustoimingutest ja juhtkontrolleri automaatikast. Kontrolliti operaatori tegutsemist 

erinevates olukordades ja uuriti erinevate operaatorite omapäraseid pressliini kasutusviise. 

Pressliinil on võimalik loendada ja mõõta detaile järgmise vooskeemi kohaselt joonisel 11. 

Kokkuvõtlikult on vooskeemi selgitus alljärgnev. Juhtprogrammi täpsem kirjeldus esitatakse 

punktis 3.2. 

Juhtprogrammi alguses defineeritakse juhtseadme sisendid, nende algne seisund ja 

andmekanali parameetrid, mis vooskeemil on kokkuvõtlikult kujutatud algandmetena. 

Kui algandmed on sobivad, siis järgmise käskude plokiga moodustatakse juhtseadmesse fail, 

mõõdetud andmete salvestamiseks.  

Järgmisena käivitatakse roteeruvalt pidev programmitöö, kus esialgselt kontrollitakse vajalike 

sisendite olemasolu ja nende sobivusel saadetakse juhtseadmest koodid laser-mõõteanduritele. 

Vastusena saadetakse juhtseadmesse mõõtmise andmed, mida töödeldakse loetavasse vormi. 

Valiku tegemise etapis kontrollitakse sisendite seisundit ja vastavalt juhprogrammis 

kirjeldatud aktiivsete sisendite tuvastamisele kirjutatakse eelnevalt moodustatud faili 

juhtprogrammis kirjeldatud read.  

Kui on mõõtmisprotsessi alustamiseks vajalikud sisendid tuvastamata või osaliselt tuvastatud, 

siis kirjutatakse programmiaknas teade „Pane raam liinile“.  

Muudel juhtprogrammi mittevastavustel kuvatakse vastavasisuline teade programmiaknas. 
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Joonis 11. Pressliini mõõteprotsessi juhtprogrammi voodiagramm 
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Pressimisliin Hess on loodud töötama täielikult automaatse töötsükliga, kui paigaldatakse 

liinile sama mõõduga raame. Pressimisliini automaatne juhtimine ja abiseadmed on 

igakülgselt läbi mõeldud ja asjakohaselt seadistatud liini tõrgeteta tööks, kuid on olemas 

eriolukorrad, kus peab kasutama käsijuhtimis meetodit.. Mõned operaatorid kasutavad ainult 

käsijuhtimise meetodit, mis tundub nendele mugavam ja kiirem kasutusviis.  

Käsijuhtimine tähendab seda, et operaatorid seisavad pressi juhtimise ajal liini kõrval ja 

liigutavad hüdrosilindreid juhtkangi abil. Siis, kui pressi juhtimine on lõpetatud, võetakse 

raam pressist ja hakatakse uut koostama. Hoopis efektiivsem ja kiirem on asetada raam pressi 

ja automaatse pressimise tsükli ajal koostada uus raam pressi panemiseks. Kui operaatoril on 

raam koostatud, siis võetakse pressist välja valmis raam ja asetatakse pressi uus raam. Nii 

toimib paralleelselt kaks tegevust korraga, ja tööline ei pea masina järgi ootama. 

Kui liinile on paigaldatud projekteeritav detailide mõõtmise ja loendamise seade, saab 

paremini analüüsida kumb tegutsemine on efektiivsem. 

Pressliin töötab järgmisel põhimõttel. Operaator asetab liimiga määritud ja osaliselt tappidesse 

surutud ja koostatud raami liinile. Detaili tuvastamiseks on olemas lõpplüliti, (joonis 2) mis 

raami raskuse all rakendub ja annab kontrollerile lubava signaali käivitada vertikaalsete ja 

horisontaalsete hüdrauliliste silindritega raami koostamise tsükkel. 

Vertikaalsed ja horisontaalsed silindrid alustavad algasendist välja liikumist ja kohtudes 

raamiga pressivad raami detailid eelnevalt koostatud tappides lõpuni kokku. Peale esialgset 

raami kokku surumist vabastatakse raam korraks vertikaalsest survest ja surutakse ainult 

horisontaalselt ja seejärel vabastatakse horisontaalne surve ja surutakse ainult vertikaalselt. 

Seejärel vertikaalselt ja horisontaalselt korraga ja hoitakse programmis määratud aja kestel 

surve all. Hüdraulika süsteemis rõhu langemisel allapoole määratud normi käivitatakse pump 

süsteemis uuesti ja tekitatakse ettemääratud rõhk. Operaatori poolt programmis määratud aja 

täitumisel vabastatakse raam silindrite survest ja liigutatakse silindrid algasendisse tagasi. 

Liinilt saab eemaldada raami ja asetada uue raami liinile. Ühe käivitusnupu vajutusega saab 

käivitada uue automaatse pressimise tsükli.  
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Tarkvara programmi koostamine oleks lihtne, kui on kasutusel ainult automaatne režiim. Sel 

juhul piisaks ainult pressliinil oleva kontrolleri sisenditest või väljunditest mõnede signaalide 

lugemisest ja nende rakendamisest mõõtmisprotsessi käsuna. Paraku oli vajadus arvestada 

kõikide kasutusel olevate võimalustega, et tagada maksimaalselt veatu pressitud raamide 

mõõtmine ja loendamine.  

Mõõtmisprogramm on loodud töötama sel ajal, kui raamikooste pressliin on pealülitist töösse 

lülitatud. Mõõtmisprogrammi töösse kuulub sisendsignaalide saamine liini töö oleku 

olukorrast ja nendele signaalidele reageerimine vastavalt programmi kirjutatud käskudele. 

Selleks, et juhtseade saaks vajalikud sisendsignaalid, ühendati kaablitega signaali allikad 

juhtseadme sisenditega. Programmis defineeriti sisenditele nimetused, sisendite olekud ja 

sisenditele muutust tekitavad lülitused, millega kirjeldatakse konkreetset sisendit läbi kogu 

mõõtmisprogrammi.  

 

3.2. Juhtprogrammi käskude kirjeldus 

1) sisendite defineerimiseks kasutati käsku: GPIO.setmode(GPIO.BOARD).  

defineeriti kõik kasutusel olevad sisendite nimetused ühekaupa vastavalt  „physical 

PIN“ numbritele:  

- button1=7 # Laius 1, raam on paigas   

- button2=16 #Vert silindritel surve 

- button3=11 #Hor silindritel surve 

- button4=32 #Vert silindrid on algsendist liikunud 

- button5=22 #Surve on max 

- button6=29 #Hor silindrid on algasendist liikunud 

- button7=31 #Laius 2 

- button8=33 #Laius 3 

- button9=37 #Lisatükk on liinil 

2)  defineeriti sisendi üks olek sisendi signaali muutusel ühekaupa käsuga : 

GPIO.setup(button1,GPIO.IN,pull_up_down = GPIO.PUD_UP) 

 jne. 
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3) defineeriti sisendis üks muutust tekitava sisendi nimetused ühekaupa:  

GPIO.input(button1) 

 jne. 

Raamide mõõtmiseks kasutatavate laser-mõõteandurite Datalogic S85 juhtseadmega 

suhtlemiseks seadistati Raspberry Pi-s olev USB port vastavusse anduri tootja poolt kirjeldatud 

andmete edastuse reeglitele alljärgnevate käskudega [31]:  

1) jada lugemiseks kirjutati käsk: 

serial = serial.Serial 

2) USB pordi nimetus defineeriti Raspberry Pi kataloogis oleva USB pordi nimetusega:  

port = ’/dev/ttyUSB1’ 

3) defineeriti andmete edastuse kiirus: 

baudrate = 115200 

4) defineeriti parity: 

parity = serial. PARITY_ONE 

5) defineeriti stopbits: 

stopbits = serial.STOPBITS_ONE 

6) defineeriti bytesize: 

bitesize = serial.EIGHTBITS 

7) defineeriti timeout: 

timeout = 1 

Kirjeldati rea numbrit enne pidevalt roteeruvat funktsiooni järgmise reaga: 

rida = 0 

Kuna programm peab ajaarvestust reaalaja alusel, siis selleks imporditi Python programmi 

teek, datetime ja kirjutati järgmised read: 

1) Imporditi funktsioon datetime: 

from datetime import datetime 

2) defineeriti aja määratlus:  

kuupäev = datetime.datetime.now().strftime("%d %m %Y") 
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Igal päeval uue faili tekitamiseks kirjutati funktsioon, mis kuupäeva muutudes loob uue faili 

määratud kausta. Faili loomise funktsioon on alljärgnev: 

def create_file():  

     failinimi = datetime.datetime.now().strftime("%d %m %Y")+'raam.txt'   #see on faili nimi 

     file = open (failinimi, "w")  #  avab faili ja kirjutab järgmise rea sisse 

     file.write(str('esimene')+","+str('teine')+","+str('kolmas')+","+str('neljas')+"\n") 

     file.close()                   # paneb faili kirjutamise kinni 

create_file()  # käivitab funtktsiooni faili tegemiseks 

Programmi toimimine sisendite olekust lähtuvalt defineeriti plokis „while“. Plokk käivitab 

pidevalt ringleva protsessi, kusjuures töörada kulgeb vastavalt sisestatud tingimustele. 

Ploki toimimiseks defineeriti kasutusel olevad muutujad plokis järgnevalt: 

kuupäev = datetime.datetime.now().strftime("%d.%m.%Y %H:%M ") #vahetab aega!!!!! 

failinimi = datetime.datetime.now().strftime("%d %m %Y")+'raam.txt' #failinimi 

Kirjutati tingimus, mis arvestab sisendite seisu vastavalt defineeritule järgmise reaga:  

if (GPIO.input(button1)==1 and GPIO.input(button2)==1 

        and GPIO.input(button3)==1 and GPIO.input(button4)==1 

        and GPIO.input(button5)==1 and GPIO.input(button6)==1) :#selliselt peab olema  

Peale sisendite seisundi õigsuse tuvastamist saadetakse juhtseadmest, Raspberry Pi, laser-

mõõteandurile Datalogic S85 anduri tehase poolt kirjeldatud baitide põhiselt koostatud kood. 

Kood koosneb 5 baidist.  

Tabel 2. Laser-mõõteandurisse Datalogic S85 saadetava koodi selgitus [31] 

RS485Cmd 1“byte 2“byte 3“byte 4“byte 5“byte 

Get measure ’0x40’ hex ’0x43’ hex ’NodeN’ hex ’0x00’hex ’0x01’ hex 

 



38 

 

Vastu saadetakse mõõtmisandurist binaarne 3 baidine rida. 

Tabel 3. Laser-mõõteanduri Datalogic S85-st juhtseadmele väljastatud andmete selgitus[31] 

  

Koodi saatmiseks ja vastuse vastuvõtmiseks koostati programmis käsuread kus:  

1) defineeriti nimetus:  

saada = bytes.fromhex(’4043010001’), #  3“ byte defineerib seadmesse sisse sisestatud 

seadme järjekorra numbrit [31]   

2) kirjutati saatmis käsk:  

serial.write(saada) 

3) saatmise korrektseks teostamiseks kirjutati viivitus sekundites järgnevalt: 

 sleep(2) 

4) vastuse lugemiseks defineeriti nimetus vastus:  

vastus  =  serial.read(3) 

Saadud binaarne 3 baidine jada muudeti Pythoni programmis kümnendnumbriks järgmiste 

käskudega: 

1) 3 baiti andmeid muudeti ringi integraalväärtuseks nimega number: 

number = int.from_bytes(vastus,’big’) 

2) defineeriti binaarne vastus:  

binaarne = bin(number) 

3) eemaldati binaarsest vastusest baitide eraldusbitid ja defineeriti nimetus vahel:  

vahel = (binaarne[5:9])+(binaarne[11:17])+(binaarne[19:]) 

4) binaarsest arvust teisendati kümnendarv ja defineeriti nimetus tulem:  

tulem = (int(vahel, 2)) 

MSB LSB

0 1 x x 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Bin To Dig 11129

Byte 1 2 3 4 Byte 5 6 7 8 9 10 Byte 11 12 13 14 15 16

count count count
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Teisenduste jadaga teisendati mõõteandurilt Datalogic S85 juhtseadme Raspberry Pi koodile 

saadud vastus kümnendarvu kujule ja mõõtetulemus sai valmis edasiseks käsitlemiseks, ehk 

mõõtetulemuste salvestamiseks.  

Sama defineerimine alates USB pordi kirjeldamisest ja lõpetades tulemuse defineerimisega 

tehti ka teise laser mõõteanduriga. Defineerimiseks kasutatavad nimetused valiti sarnased 

eespool kirjeldatule. Sarnased sellepärast, et samasuguseid laser-mõõteandureid on projektis 

kaks. Definitsioon on sobiv ainult ühele käsule korraga ja seetõttu kahele seadmele korraga 

täpselt sama nimetusega definitsiooni kirjutada ei saa.  

Peale kahe laser-mõõteanduri tulemuste teisendust oli võimalik need saadud tulemused 

kirjutada kokku üheks andmereaks ja seda siis, kui on täidetud järgmised tingimused mida 

kirjeldati järgnevalt:  

1) kui raamil on paksus 1, paksus 2, paksus 3 ja lisatükk: 

if  (GPIO.input(button1)==1 and GPIO.input(button2)==1and GPIO.input(button3)==1 and 

GPIO.input(button4)==1 and GPIO.input(button5)==1 and GPIO.input(button6)==1 

and GPIO.input(button7)==1 and GPIO.input(button8)==1 and GPIO.input(button9)==1 ): 

#kui on 1 laius 1; 7 laius 2; 8 laius 3; 9 lisatükk liinil 

Kirjeldati reanumbrite loendamist salvestamisel järgmiselt: 

rida += 1 

Tingimustele vastavalt loetud andmete faili salvestamiseks kirjutati järgmised read: 

1) ava fail ja lisa rida:  

minu_fail = open ( failinimi, 'a+')            #avab faili nimetusega kui on samas kaustas    

2) kirjuta rida järgmiselt: 

minu_fail.write(str(rida)+","+kuupäev+","+str(tulem)+" xxxL "+str(tulembl)+"\n") # loetud1 

kirjutab minu faili      

3) sule fail: 

minu_fail.close() 
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4) viivitus teostamiseks: 

sleep(2) 

Järgmised tingimused kirjeldati sarnaselt eelpool kirjeldatule, kuid tingimustes ja ridadele 

kirjutamisel on erisused, mis väljendavad tingimuste erisust järgmiselt: 

1) kui raamil on paksus 1, paksus 2, ja lisatükk: 

 

Joonis 12. Käsurida programmis kui raamil on paksus 1, paksus 2, ja lisatükk 

2) kui raamil on paksus 1 ja lisatükk: 

 

Joonis 13. Käsurida programmis kui raamil on paksus 1 ja lisatükk 

3) kui raamil on paksus 1, paksus 2, paksus 3: 

 

Joonis 14. Käsurida programmis kui raamil on paksus 1, paksus 2, paksus 3 
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4) kui raamil on paksus 1, paksus 2: 

 

Joonis 15. Käsurida programmis kui raamil on paksus 1, paksus 2 

5) kui raamil on paksus 1: 

 

Joonis 16. Käsurida programmis kui raamil on paksus 1 

6) kui on teisiti siis alusta uuesti: 

print("Pane raam liinile")  # Kui on midagi teisiti kui eespool siis on soovitus 

7) viivitus teostamiseks: 

sleep(2) 

Täielik mõõtmisprotsessi juhtprogramm, mis puitraami pressil mõõdab ja loendab toodangut 

asub Lisas D. 

 

3.3. Kogutud andmete töötlemine 

Koostatud seadmete komplekti poolt mõõdetud ja salvestatud andmed, mis saadakse 

mõõtmiste käigus, salvestatakse loodud juhtprogrammi poolt juhtseadmes olevale 

mälukaardile. Salvestamiseks kasutati faili formaati txt. Samuti on võimalik kasutada 

salvestamiseks formaati csv. Mõlemad faili formaadid on sobilikud hilisemaks töötlemiseks 

tabelarvutusprogrammiga. [38] Juhtprogrammis olev funktsioon salvestab loetud andmed 



42 

 

kuupäeva järgi igapäevaselt kellaajalises järjekorras. Selline kuupäevaline failide salvestamine 

lihtsustab hilisemat töötlust, vajadusel aja järgi analüüsimist. Tootmises on sellist ajalist 

analüüsi meetodit vaja kasutada, näiteks, kui planeeritakse uut toodangut. Sobilik on 

planeerimisel aluseks võtta sarnane toode. Selline uurimise ja analüüsi võimalus on 

salvestatud andmete põhjal olemas. 

Juhtseadmesse salvestatud andmefailid on võimalik teha kättesaadavaks tootmisjuhtidele. 

Andmetele ligipääsemiseks on juhtseadmel Raspberry Pi loodud andmesidevõrgu põhine 

otseühenduse võimalus VNC. [39] Otseühenduse loomiseks on vaja kontori arvutisse 

installeerida programm VNC Viewer. [40] Kuna tööstuse sisevõrgus on olemas 

kaabelühendused, siis ühendades Raspberry Pi vastavasse pesasse RJ 45 võrgukaabel 

kindlustatakse väga hea kvaliteediga võrguühendus.  

VNC ühendus ja Raspberry Pi-le salvestatud tarkvara programmid annavad võimaluse teha 

juhtprogrammis vajalikke muudatusi ja täiendusi, ning kontrollida juhtseadme tööd 

kontoriarvutist, mis asub kaugemal pressimisliinist. 

Lisaks detailide mõõtmisprotsessi juhtprogrammile koostati teine programm, mis võimaldab 

raamide mõõtmise tulemusi kuvada juhtseadmega ühendatud ekraanil, muutuva graafikuna.  

Selleks kasutati juba mõõtmisprogrammi poolt moodustatud faili, kuhu salvestatakse liinil 

loetud ja mõõdetud andmete read. Selle faili põhjal moodustab Python 

programmeerimiskeeles kirjutatud graafiku programm ajas täieneva graafiku. Kui VNC 

Vieweriga siseneda juhtseadmesse Raspberry Pi ja kui seal on graafikut tekitav programm 

käivitatud, siis on täienevat graafikut võimalik igal sisevõrgu kasutajal jälgida.  

Ajas täieneva graafiku tekitamiseks kirjutati graafiku programm mis on asub Lisas E. 

Graafiku programmi kirjutamise lühitutvustus on alljärgnev:  

1) programmi toimimiseks imporditi vajalikud teegid; 

2) kirjeldati muutujad;  

3) koostati funktsiooni plokk milles on käsk lugeda faili programmis kirjeldatud nimega; 

4) kirjeldati muutujate asukoht failis:  

5) kirjeldati graafiku kujundust; 

6) kirjeldati käsud millega näidatakse kujundatud graafikut ekraanil.  
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Graafiku programmi käivitamisel ilmub Raspberry Pi-ga ühenduses olevale ekraanile ja/või 

siis arvuti ekraanile faili andmetest moodustuv graafik, mis on sarnane joonisele 17. 

 

Joonis 17. Ekraani pilt, mis kujutab graafiku programmi poolt moodustatavat graafikut.  

Kujundatav graafik on loodud piisavalt lihtne, aga ilmekas pressimisliinil loendatava toodangu 

kuvamiseks. X-teljel on mõõtmise aeg ja Y- teljel on raami mõõdud. Eraldi on välja toodud 

toodangu tükkide arv (päises) ja viimase toote valmistamise aeg koos mõõtudega (legendis). 
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4. PAIGALDUSTÖÖD  

4.1. Skeemide koostamine ühendamiseks 

Projekti üks tähtis osa on elektriliste ühenduste kirjeldamine ja seda tehakse tehnilises keeles 

standardi kohaselt kokku lepitud vormis ja asjaosalistele arusaadavate tingmärkidega. 

Skeemide koostamine ja skeemide tingmärgid koos nende tähendustega põhineb IEC (The 

International Electrotechnical Commission) standardil IEC-60617 Symbol Preview. [47] 

Eestis on elektriseadmete ehitamine ja paigaldamine reguleeritud Seadme ohutuse 

seadusega. [48] Selle põhjal avaldatud määruse „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle 

esitatavad nõuded“[43] kohaselt on lubatud paigaldustöid teha elektriala isikul 

ohutuspõhimõtteid järgides. Elektritöid tuleb teha seadme dokumentatsiooni alusel ja vastavalt 

nõuetele. Töö lõpetades koostatakse dokument valminud töö kohta. [43]  

Seadustest lähtudes ja elektripaigaldise selgituseks loodi elektriskeem, mis on lähtedokument 

mõõteseadme paigaldamiseks ja planeeritud töö tagamiseks. Projekti elektriskeemi 

koostamisel seoti vajalikud osad sobilikult põhiseadme parameetritega. Skeemi koostamisel 

lähtuti põhimõttest, mitte häirida põhiseadme tööd ja seda arvestades tuleb paigaldada projekti 

seadmed säilitades põhiseadme töö olukord.  

Skeemi koostamisel arvestati et, mõõtmisprojektis kasutatava juhtseadme tööpinge on erinev 

põhiseadmes kasutatavatest juhtsüsteemi pingetest. Juhtseadmel on kasutusel 3,3 V ja 

pressimisliinil ning liinile paigaldavatel anduritel 24 V Sellest lähtuvalt oli vajadus need kaks 

süsteemi omavahel eraldada, kasutades lülitusrelee plokki. Releedeks valiti pooljuhtrelee 

IDEC RV8, mis peaks pikaajaliselt tagama kvaliteetse juhtseadmesse tulevate sisendsignaalide 

ümberlülituse. [44] 

Skeemis on esitatud mõõteseadmete toiteliinide ühendamine põhiseadmega (Lisa A). 

Ühenduskaablite ja seadmete märgistus ja liinide tähistused on kirjeldatud seadmete 

omadustega kooskõlas ja skeemi koostamise põhimõtetele vastavuses. Projekti skeem on 

elektritöö tegijale alusdokument õigete ühenduste tegemiseks ja vajadusel tööolukorras 

ühenduste ja seadmete kontrollimiseks 
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4.2. Koostatud mõõtesüsteemi katsetamine enne paigaldamist 

Tarkvara ja seadmete komplekti arendamisel ehitati mudel, mis koosneb juhtseadmest 

Raspberry Pi, kahest laser-mõõteandurist ja pressliini seadmete lülitusi imiteerivast 

lülitiplokist.  

Katsemudeli ühendused ehitati robootika süsteemide arenduseks mõeldud ühenduslauale ja 

kasutati robootika arenduse detaile, ühendusjuhtmeid ja eraldi konstrueeritud lülitiplokke. 

Komplekti koostamise eesmärgiks oli katsetada juhtprogrammi tööd ja lülituste tegemisel 

süsteemide korrektset toimimist. Kuna tegu oli mudeli ehitamisega, siis ainus viis uurida 

kuidas seadmed toimivad, oli katsemeetod. Katsetamise käigus olid mõõteseadmed ja lülitid 

ühendatud Raspberry Pi -ga, mis omakorda ühendatud VNC Vieweri kaudu arvutiga.  

 

Joonis 18. Katsemudel programmide koostamiseks 

Katsemudelil oli kasutusel kogu süsteemi põhimõtteline skeem, mis kasutas juhtseadmega 

samaväärset pinget. Täielikult seadmetest koostatud paigaldist ei ole otstarbekas katsetamiseks 

valmis ehitada, sest kogu paigaldis võtab üsna palju ruumi ja vajab ka seadmete ühendamiseks 

neile vajalikke kinnitusdetaile koos karbikute ja muude abivahenditega.  

Katsemudeliga töötades ilmnesid ka mõned nõrgad kohad, mida paigaldise ehitamisel saab 

juba vältida. Üheks põhiliseks nõrkuseks mudelite puhul oli ja on ühendusjuhtmete 



46 

 

ühendamise korrektsus. Eriti hoolikalt tehti ühendused makettplaadil ja korduvalt kontrolliti 

tehtud ühendusi. Kuna tegemist oli katsetamisega ja päris täpset tulemust ei olnud ette teada, 

siis oli alati vajalik teha kõik endast olenev korrektselt, et suurema tõenäosusega saavutada 

soovitud tulemus. 

Katsetamisel ilmnes üks väga oluline valiku viga ja andis endast märku mitmel korral. Kuna 

kasutati laser-mõõteandurite Raspberry Pi-ga ühendamiseks RS485 - USB konverterit, mis oli 

odav ja kättesaadav, küllalt lihtsasti ühendatav, aga katsetamise käigus lakkas töötamast lausa 

kolmel korral. Välja tuli vahetada konverter ühel ja samal põhjusel. Juhtseade küll saatis välja 

signaalid, kuid konverter ei edastanud sisenevat signaali juhtseadmele. Arendajate logidest sai 

ka infot just sellist tüüpi adapterite ebakindlast töötamisest. [26 ] Selgus tõsiasi, et 

tööstusseadmete tarbeks on vaja kasutada töökindlamaid konvertereid, millesse on sisse 

ehitatud TVS (Transient Protection Function) dioodidel põhinev ülepingepiirik, kuid 

katsetamise käigus seda kasutada ei olnud.[45] 

 

4.3.  Takistite plaat 

Juhtseadme ühendamisel sisenditega oli vaja Raspberry Pi-s sees olevat väljundpingeallikat 

(3,3 V) kaitsta ülekoormuse eest ja selleks paigaldati mudelile takistid, mis on kaitseks nii 

väljundpingeallikale kui ka sisendis olevatele transistoridele.(Vt. p.2.4) Pressliinil 

ühenduskeemi koostamiseks kasutatakse makettplaati, millele joodeti PLC ühendamise skeemi 

(Lisa A) põhiselt takistid ja juhtmete ühendamiseks pistikud. Koostatud plaat lihtsustab 

juhtseadme ühendamist sisendsinaale edastavate releedega.  

 

Joonis 19. Takistite plaat 
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4.4. Paigaldamine 

Seadmete paigaldamisel on vaja järgida ettenähtud ohutusnõudeid ja ohutuid töövõtteid. 

Paigaldamisel tuleb lähtuda seadme konstrueerimisel ja selle järgselt koostatud 

paigaldusjuhendist. Juhendis kirjeldatakse paigaldamiseks mõeldud lisaseadmed, nende 

põhimõtteline paigaldusviis ja selgitavad joonised. Kirjelduse ja selgitavate jooniste järgi peab 

olema võimalus seadmed paigaldada täpselt selliselt nagu konstrueerimisel on mõeldud. 

Eriliselt tuleb välja tuua väga täpsed juhised olukordade kohta, kus on võimalik seadmete 

paigaldus mitmel moel. Kirjeldus peab olema sedavõrd täpne ja läbimõeldud või lausa 

katsetatud, et vale paigaldusmeetod või asend oleks välistatud.  

Paigaldamiseks on vajalik seadme dokumentatsiooni lisada paigaldatavate seadmete tehase 

poolt seadmega kaasa antavad andmelehed, kus on olemas seadmete täpne markeering, 

kirjeldus, joonised, mõõdud ja seadme kasutamise tingimused. [46] Eraldi peaks olema tootja 

tehase või levitaja poolt kaasa antud seadme ohutut töötamist tagavad juhendid, kus on välja 

toodud riskid ja nende vältimist võimaldavad tegevused jne., et olla teadlik ohtudest mida 

toode võib põhjustada. [47] 

Seadme paigaldamiseks antakse seadmega kaasa ka elektrilise ühendamise skeem, mille järgi 

tehakse täpselt skeemil näidatud ühendused.  

Mõõteseadmete paigaldamine raami pressi liinile on vaja teha erialaselt välja õpetatud ja 

ohutuid töövõtteid tundva isiku poolt, vältimaks ohtlikke olukordi seadmete paigaldamisel ja 

peale paigaldamist kasutusele võtmisel. Projekti põhilisteks paigaldisteks on elektrilised 

seadmed, siis tuleb juhinduda elektripaigaldise käidule ja elektritöödele esitatavatest 

nõuetest. [43] 

Seadmete paigaldamisel tuleb lähtuda ja järgida nõudeid, mis on kirjeldatud masina ohutuse 

standardis. [48] Kui tuleb paigaldamise käigus välja projekteerituga vastuolu, siis lähtutakse 

ohutuse põhimõtetest ja tehakse dokumentatsioonis muudatus. 

Paigaldamise lõpus tähistatakse seadmed vastavalt projektile ja ohutusnõuetele.  

Kõrgeima ohuga seade selle konkreetse projekti puhul on laser-mõõteandur Datalogic S85, 

mille väljuv laserkiir on eriti ohtlik silmadele. „Kuna silmade läätsesüsteem toimib nähtava 
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valguse piirkonnas, siis silmade eesosa ei summuta ka vastavaid lainepikkusi. Seetõttu pääseb 

laserkiir silma võrkkestani ning võimalik on selle kahjustumine“ [43]. Seda tingimust 

arvestades peab paigaldama laser-mõõteanduri, sellisesse piirkonda, kus on vähim võimalik 

oht kiire sattumisel operaatori näo piirkonda, või operaatori sattumine kiire alasse. Laserseade 

ise on tootja poolt märgistatud ohumärgiga ja seadmete paigaldamisel kleebitakse liinile 

täiendavad hoiatavad ohumärgid „Laserkiirgus“ operaatori tööpiirkonda ja otsese 

ohupiirkonna ligidale. [50] 

 

Joonis 20. Ohumärgistus „Laserkiirgus“ 

Seadmete paigaldamise lõpetamisel on vajadus kontrollida ja veenduda, et paigaldatud 

lisaseadmed kuidagi ei sega tavapärast tööprotsessi ja tavapärase tööprotsessi käigus ei saa 

seadmed kahjustavaid vigastusi. 

Projektis kavandatud seadmete paigaldamisega koos tuleb seadmed ka ühendada vastavalt 

koostatud skeemile (Lisa A). Paigaldades skeemil näidatud andurid, tehakse ühendused 

spetsiaalse kaabliga. Andurite kaablid on tööstuslikult toodetud ja standardse pistikühendusega 

kokku sobivad anduri ühenduspistikuga. Kaablite sooned on tähistatud ka eri värvidega, et 

oleks lihtsam aru saada millise soonega on tegemist. Anduritega kaasas olevatel juhenditel on 

kirjeldatud ühenduskaablid numbrite ja värvidega. Kui on kasutusel anduri originaalkaabel, 

siis langevad ühenduste numbrid ja värvid kokku kirjeldatuga, kuid on ka võimalik kasutada 

standardsert ühenduspistikuga kaablit, kuid teise tootja toodanguna, siis ei pruugi ühenduste 

numbrid ja värvid kokku sobida. Seadmete ühendamisel anduriga tuleb hoolikalt jälgida, et 

juhtmed mida kokku ühendatakse, on kooskõlas skeemil näidatud ühendustega.  

Andurite kaablid tuleb paigaldada hoolikalt mööda kaabli kinnituseks ettenähtud kandurit ja 

kinnitada kandurile piisava tihedusega plastiktrippide abil. Anduritel, millel on kaablil 

varjestus, ühendada varjestus seadme maandusega.  
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Toiteaparatuur valida seadmetele sobiva võimsusega vastavalt projekti skeemile. Toitetrafod, 

releed ja juhtseade paigaldada elektrikilpi kohtkindlalt ja maandusklemmi olemasolul 

maandada. 

Seadmete kruviklemmühendused pingutada mõõdukalt. Peale kruvi pingutamist kontrollida, 

kas kaabel jäi klemmi ühenduses kinni või ei jäänud. 

Paigalduse lõpetades sulgeda kilp tihedalt ja märgistada kleebitava märgistusega 

„Elektrioht“. [50]  

 

Joonis 21. Ohumärgistus „Elektrioht“ 

 

4.5.  Häälestamise protsess 

Peale paigaldust on väga oluliseks protsessiks häälestamine, sest seadmed, mida katsetati 

mudelina, on uutes tingimustes ja enne läbi mõeldud ja proovitud tegevused tuleb rakendada 

tingimuses, kus mõõteseade peab töötama laitmatult, just nii nagu planeeritud. 

Häälestamise käigus kontrollitakse üle kõik eelnevad tegevused ja veendutakse planeeritule 

vastavuses. Proovitakse seadmeid ühe operatsiooni kaupa veendudes töötamise korrektsuses.  

Selles projektis on vajalik läbi kontrollida paigaldatud andurite töö. Kontrollitakse 

vertikaalsilindrile paigaldatud läheduse anduri töötamist liigutades silindrit asendist välja ja 

tagasi, sealjuures jälgides millal kaob anduri edastatav signaal ja millal uuesti tekib. 

Veendudes töötamise korrektsuses, kontrollitakse samamoodi ka horisontaalsilindrile 

paigaldatud andur. Vajadusel reguleeritakse anduri kaugust objektist.  

Järgmisena kontrollitakse liinil oleva lisatüki paigaldamisel anduri käitumist. Reguleeritakse 

anduri kaugus lisatükist, siis kui lisatükk on liinil ja andur tuvastab tema oleku. Kuna lisatükk 



50 

 

paigaldatakse liinile operaatori poolt ja eemaldatakse samuti ja seda võib juhtuda väga sageli, 

siis eriliselt peaks tähelepanu pöörama anduri paiknemisele, et vältida anduri vigastamist 

lisatüki paigaldamisel. Selline seadistamine saab ikkagi toimuda ainult häälestamise käigus, 

kus kõik komponendid on tööolekus ja nende omavahelist sõltuvust kontrollitakse ja tehakse 

vastavad reguleerimised.  

Samamoodi vajab kontrollimist signaalide olemasolu liini enda seadmetest, mis osalevad 

protsessis. Nendeks on silindrite liikumissuunda iseloomustav signaal, mis saadakse jaoturi 

klapi lülituse hetkel vastava ahela klemmliistult. Kontrollitakse signaalide olemasolu 

vertikaalsilindri survestamisel ja horisontaalsilindri survestamisel. Nende kahe silindri 

survestamise lõpus peab ka signaal tulema liinil oleva rõhuanduri maksimaalsele rõhule seatud 

anduri rakendumisel. Kui see on ka katsetatud ja tulemused rahuldavad, siis on liini seamete 

toimimise kontroll edukalt läbitud.  

Järgmine etapp on häälestada raami tuvastamiseks spetsiaalsele kinnitusele paigaldatud 

mahtuvusandurid. Selleks valitakse kõik võimalikud raami laiuse versioonid. Alustatakse 

kõige õhemast. Kõige õhema raami järgi paigaldatakse esimese raami tuvastamise andur. 

Paigaldatakse raam liinile ja reguleeritakse anduri kaugus raamist, nii, et raami paigaldamisel 

andurit kuidagi ei vigasta ja tuvastatakse anduri väljastatava signaali olemasolu mitmekordsete 

katsetega. Mahtuvusanduri kaugus puitraamist on võimalik reguleerida tuvastus kaugusel kuni 

7 mm. Anduri toimeala on iseloomustatud joonisel 22. 
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Joonis 22. Mahtuvusanduri CM12-08EBP-KC1/6051030 toimekõverad 

 Selles piirides tuleb leida optimaalseim kaugus anduri korrektselt garanteeritud tööks. 

Tootjatehase andmetel on tundlikus faktor puiduga koostöös 0,2 – 0,7. Lisaks tuleb arvestada 

võimalikku saastumist tolmuga ja selle tagajärjel mõningast tundlikkuse kadu. Soovituslikult 

võiks paigalda esimese raami tuvastamiseks mahtuvusanduri raami laiuse keskosasse ja 

raamist 3 – 5 mm kaugusele. Selline esimese raami tuvastamise anduri paigaldus peab sobima 

kokku ka teiste raami laiustega.  

 

Joonis. 23. Mahtuvusanduri CM12-08EBP-KC1/6051030 õpetatud toimeala 

  

 

Kahekordse raami tuvastamise mahtuvusanduri paigaldamise asukoht sõltub kahe raami 

kokkupuutekohast liinil. Seega esimene raami paksuse lõppedes, seal kus algab teise raami 

paksus tuleb leida koht teise raami lugemise andurile. Teise anduri paigaldamiseks 

paigutatakse esimene raam liinile. Teine andur paigutatakse veerand kuni pool anduri 

läbimõõdust liinil oleva raami alla, nii et andur tuvastab liinil oleva raami (joonis 23). Seejärel 

õpetatakse andurile selgeks konkreetsed tingimused. Selleks vajutatakse anduril olevat nuppu 

kolm sekundit. Nüüd paigaldatakse teine raam esimese kõrvale ja vajutatakse anduril olevat 

nuppu ühe sekundi jooksul. Sellega on andurile õpetatud selgeks kaks olukorda. Esimene kui 

on liinil ainult üks raam ja teine kui on liinil kaks raami. Selgituseks on kaks erinevat olukorda 

kirjeldatud joonistel 23 ja 24.  
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Joonis 24. Mahtuvusanduri CM12-08EBP-KC1/6051030 puitraami 2 tuvastusala 

Sellise olukorra kontrollimiseks proovitakse liinile paigaldada ühte raami ja kahte raami 

mitmeid kordi tuvastamaks, et andurite positsioneerimine raamide suhtes vastab soovitud 

tulemusele ja vajadusel reguleerida teise anduri positsiooni esimese raami suhtes.  

Kolmas raami tuvastamise andur paigaldatakse liinile laiuses väljapoole kahekordse raami 

laiusest. Kõrguses sarnaselt teiste eelmistega raami alumisest pinnast allapoole 3 mm. 

Kolmanda anduri ülesandeks on tuvastada laiem raam, kui on kahekordne raami laius kokku. 

Kolmanda anduri rakendumise järel saab teha järelduse, et liinil on ühekordne lai raam.  

Kui raami tuvastamise andurid on paika reguleeritud, siis on vajadus katsetada mitmeid kordi, 

et veenduda andurite sihipärases töös ja vajadusel teostada lisareguleerimised.  

Peale eelpool kirjeldatud protsesside saab hakata mõõtesüsteemi tööd kontrollima juba kogu 

protsessi ulatuses. Esialgu kontrollivalt kõik tegevused korrektselt läbi tehes ja juhtprogrammi 

tööd jälgides. Selle tegevuse käigus on vajadus kontrollida laser-mõõteandurite töö täpsust ja 

vajadusel programmis teha täpsustavad korrektuurid.  

Kuna laser-mõõteandurid asuvad raami servadest kaugemal, siis täpse mõõtmistulemuse 

saamiseks on juhtprogrammis vaja teha korrektuur arvutus, kus laser-mõõteanduri poolt 

mõõdetud tegelikust mõõtetulemusest lahutatakse maha laser-mõõteanduri paigalduskaugus 

raami servast. See tegevus vajab mitmekordset katsetamist ja kontrollimist, et olla kindel 
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mõõtmistulemuste täpsuses. Samasugune korrigeerimine tuleb läbi viia ja juhtprogrammi sisse 

kirjutada, kui liini kasutatakse raamide pressimisel, mis vajavad liinil lisatüki olemasolu.  

Veendudes, et mõõtmisprotsessid raamide kokku pressimisel töötavad, siis võib lubada 

operaatoril alustada tööd. Jätkuvalt on vajadus jälgida mõõtmisprotsesside korrektsust 

operaatori tööprotsessil, kuna operaatorid kasutavad erinevaid töövõtteid ja võib ilmneda mõni 

juhuslik tegevus, mis häirib korrektset tulemuste saavutamist. Sellise juhuse esinemisel on 

vaja teha vastavad korrektuurid juhtprogrammis, mis eemaldavad võimaluse mõõtmisprotsessi 

tulemustes eksimiseks.   
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5. DOKUMENTATSIOON 

5.1. Juhendid 

Seadmega kaasa antavad juhendid on vaja koostada piisavalt läbimõelduna, et seadme 

kasutajal oleks võimalus küsimuste tekkimisel abi leida kaasas olevast kasutusjuhendist. 

Selleks peab täitma järgnevad punktid sisukalt: 

- Seadme kasutamise otstarve; 

- Seadme töö põhimõte; 

- Seadme töötamise kirjeldus etappide kaupa; 

- Seadme ja andmebaasi kasutamise kirjeldus; 

- Seadme tööst tulenevad ohud; 

- Riskide vältimise meetodid; 

- Ohu ja õnnetuse korral tegutsemine; 

- Koostatud elektriskeem; 

- Paigaldusjuhend; 

- Kontrolli ja hoolduse juhend; 

- Seadme komponentide andmelehed. 

Juhendid vormistatakse ja köidetakse paketina või tehakse kättesaadavaks interneti 

vahendusel. 

 

5.2. Personali väljaõpe 

Seadme kasutuselevõtuga on vaja korraldada personali täiendkoolitus lähtuvalt Töötervishoiu 

ja tööohutuse seadusest, kui tööandja annab töötaja kasutusse uue töövahendi või 

tehnoloogia.[51] 
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Üldiselt pressimisliinil töötaval operaatoril tööülesanded ei muutu, kuid seadmed, mis liinile 

paigaldatakse on teatud määral ohtlikud. Risk, juhuslikult sattuda laserkiire mõjupiirkonda on 

siiski olemas. 

Tähtis on operaatorile selgitada laserkiirest tulenev oht, mis on vastavalt 2. klassi laserseadme 

kirjeldusele järgnev: „Nähtavat kiirgust emiteerivad lasertooted, mis on lühiajalise kokkupuute 

puhul ohutud isegi optiliste vaatlusseadmete kasutamisel, kuid need tooted võivad olla 

ohtlikud, kui sihilikult laserkiire sisse vaadata. 2. klassi lasertooted ei ole silmadele oma 

olemuselt ohutud, kuid eeldatakse, et loomulikest reaktsioonidest, nt. pea pööramisest või 

silmapilgutusest tulenev kaitse on piisav [52].“  

Seadme töötamise ja kasutamisega on tihedalt seotud tootmisjuhid ja seoses sellega on vajadus 

neile õpetada, kuidas saab vaadata jooksvat graafikut pressimisliini töötulemustest. Samuti on 

vaja näidata, kuskohast leida varasemalt salvestatud andmeid ja milliste meetoditega neid on 

võimalik vaadata või lausa visuaalset graafikut koostada.  
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6. HINNAD 

6.1. Seadmete hinnad ja tasuvus 

Mõõtesüsteemi katsetamisel kasutati komponente ja materjali, mis olid vajalikud süsteemi 

tööle rakendamiseks. Valitud ja hangitud komponentidel oli soetushind, mis on välja toodud 

tabelis 4. Projekti ehituse maksumuses selguse saamiseks on siinkohal hea näidata, kui 

kulukas on selline mõõtmisseade. 

Tabel 4. Seadmete maksumus 

Nr Nimetus Kogus /tk Hind tk/ € Hind komp/ € 

1 Raspberry Pi 3+ 1 64.00 64.00 

2 Datalogic S85-MH-5-Y13-OOIVY 2 572.00 1144.00 

3 Mahtuvusandur  

CM12-08EBP-KC1 / 6051030 

3 72.00 216.00 

4 Lähedusandur 
E2A-M12KS04-M1-B1 103677 

3 25.00 75.00 

5 Relee  

RV8S-L-D24-D24 

10 34.00 340.00 

6 Ühenduskamm 

SV9Z-J20B 

10 1.50 15.00 

7 Markeerimisplaat 10 0.50 5.00 

8 RS 485-USB konverter 1 5.54 5.54 

9 Takistid  20 0.20 4.00 

 Komplekt kokku   1868.54 

   Km-20% 373.71 

 Summa koos Km-ga   2241.64 

  

Arvestades seadme maksumuseks 2241.64 € koos käibemaksuga, siis seal hulgas ei ole 

teenustöö hinda ja kasumi marginaali, mis lisandub juurde, kui selline projekt tellitakse 
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firmast, mis on arvuti ja elektroonikatööle spetsialiseerunud. Seadmete hinnast suurem osa on 

andurite hinnad. Kuna andurid on keerukad seadmed, siis nende hinnad ei saa olla madalad.  

Projekti tasuvuse saab kalkuleerida, kui projekt on olnud töös pikemat aega ja selle 

tulemusena on tehtud juhtimisotsuseid, mis kiirendavad tootmise kulgemist, või on lausa 

märgata, et oodatud raamid on veel tegemata või juba tehtud raamid oleks võinud oodata jne.  

Kindlalt saab väita, et selline inimese vahele sekkumata andmehõive ja kõigile asjaosalistele 

kättesaadavaks tegemine on üks võimalus paremini hoida kontrolli all tootmise kulgemist ja 

võimalus võtta vajalikku infot just siis, kui seda parasjagu vaja on.  

Vähemalt mõned minutid operaatori päevasest tööajast ja samuti tööjuhi tööajast, mille kestel 

mõlemad muidu peaksid tegelema toodangu administratiivse poolega saab asendada 

vaadeldavas lahenduses kirjeldatud seadmete tööga. Seega on võimalik leida vabanenud ajale 

produktiivsem rakendus. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärgiks oli luua mõõteseade, mis mõõdab ja loendab puitraami pressil 

koostatavat toodangut ja väljastab informatsiooni valminud toodangu kohta Töö alguses uuriti 

tootmise tulemuslikkuse näitajaid ja tulemuslikkuse saavutamise võimalusi, ning võimalikke 

abi vahendeid. Seejärel tutvuti automatiseerimise ja digitaliseerimise lahendustega ja 

andmehõive vajadustega ning esinevate takistustega. Uuriti ja valiti komponente 

mõõtmisseadme valmistamiseks. Tutvuti pressimisliini töö ja operaatorite liini käsitlemise 

iseärasustega. Otsiti lahendusi mõõteprotsesside kvaliteetsete tulemuse saavutamiseks  

Magistritöö tulemusena valmis puitraamide pressimisliinil detailide mõõtmise ja loendamise 

seadme mudel koos juhtprogrammiga. Töö käigus loodi mikroarvuti Raspberry Pi baasil 

juhtseade, millega ühendati raamide mõõtmiseks kaks laser-mõõteandurid Datalogic S85. 

Pressliini tööprotsessi imiteerimiseks koostati lülititel põhinev pressliini andureid asendav 

sisendite skeem, kasutades lisaks robootika ja teisi abivahendeid, mis samuti ühendati 

Raspberry Pi-l oleva GPIO -dega.  

Juhtseadmes Raspberry Pi olevale mälukaardile kirjutati Python programmeerimiskeeles 

juhtprogramm, vastavalt pressliini ja selle operaatorite iseärasusi arvestades. Töös kirjeldati 

juhtprogrammi koostamise põhimõtet ja koostati vooskeem juhtprogrammi toimimiseks. 

Kirjeldati ka juhtprogrammis kirjutatud käske ja nende toimet.  

Juhtprogrammi töö tulemusena on mõõteseadme mudel võimeline mõõtma pressliinile 

asetatud raamide pikkuse, laiuse ja loendama liinil pressitud raamide koguse. Mõõdetud info 

salvestatakse juhtseadmes olevale mälukaardile loodud faili. Kogutud info on kättesaadav 

luues Raspberry Pi-ga VNC Veweri kaudu virtuaalühenduse.  

Lisaks kirjutati Python programeerimiskeeles eraldi graafiku programm, Raspberry Pi 

mälukaardile salvestatud failiandmete ekraanil kuvamiseks. Graafik on vastavalt andmete faili 

salvestamisele ajas täienev ja võimaldab kahe programmi koostöös reaalajas jälgida raamide 

liinil koostamist. Graafikul kuvatakse pressitud raami mõõdud, valmimisaeg ja vaatlushetkeks 

valminud kogus .Graafik on kättesaadav samuti VNC Vieweri vahendusel.  



59 

 

Kuna käesolev magistritöö on seotud reaalselt töötava puitraamide koostepressiga ja 

tootmisinfo vajadusel on kasulik mõõteseadet rakendada, siis valmistati ette pressliin osaliselt 

paigaldatud seadmetega hilisemaks täiendamiseks ja kasutuselevõtuks. Töös kirjeldati ka 

pressliinile lisaseadmete paigaldamist, häälestamist ja personali väljaõpet.  

Töö lõpus tehti arvestus koostatud seadmete maksumusest. Toodi välja ka projekti kasulikud 

omadused ja mõõtmisseadme poolt kogutud andmete võimalikud kasutuse valdkonnad. 

Magistritöö annab ülevaate võimalusest luua suhteliselt odavatest vahendites vajalik tööriist, 

mis täidab puuduva lüli tööpinkide tootja ja tööpinkide kasutaja vahel, edastades infot 

tootmisliinilt tootmisjuhtidele. Digitaliseerimise juurde tagasi pöördudes on just sellised 

andmehõive seadmed tänapäeva tööstuses vajalikud, vabastades inimesed rutiinsest 

andmekorjest ja võimaldades teha juhtimisotsuseid, mis aitavad järjest tihenevas konkurentsis 

tootmist muuta tulemuslikumaks. 
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kiirgus) rakendamiseks (2010) https://www.tooelu.ee/UserFiles/Sisulehtede-

failid/Teemad/Fuusikaliste-ohuteguritega-seotud-teemad/juhend_tehislik_optiline_kiirgus.pdf 

(28.04.2020) 
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https://www.banggood.com/3pcs-USB-To-RS485-Converter-USB-485-With-TVS-Transient-Protection-Function-With-Signal-Indicator-p-1384503.html?cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/3pcs-USB-To-RS485-Converter-USB-485-With-TVS-Transient-Protection-Function-With-Signal-Indicator-p-1384503.html?cur_warehouse=CN
https://www.riigiteataja.ee/akt/119022019006
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018067#para5lg4
https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-12100-2010
https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Fyysikalised-ohutegurid/laserkiirgus
https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Fyysikalised-ohutegurid/laserkiirgus
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019177
https://www.tooelu.ee/UserFiles/Sisulehtede-failid/Teemad/Fuusikaliste-ohuteguritega-seotud-teemad/juhend_tehislik_optiline_kiirgus.pdf
https://www.tooelu.ee/UserFiles/Sisulehtede-failid/Teemad/Fuusikaliste-ohuteguritega-seotud-teemad/juhend_tehislik_optiline_kiirgus.pdf
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Lisa B. Laser-mõõteanduri Datalogic S85-tooteleht 

 

  



 
 

 

S85-MH-5-Y 
Distance sensor with laser emission and time of flight measurement 

ISTRUCTION MANUAL 

 

CONTROLS 

 

INSTALLATION 

The installation of the sensor can be carried out thanks to the two through holes on the body, by means 
of screws (eg M4x45 UNI5739) with nuts and washers. 
To install the product only and always refer to the reference surface (A) shown in Fig.1. 
There are orientable fixing brackets to ease the sensor positioning (see Accessories catalog). 
With direct fixing it has a range of angular adjustment of the laser emission of ± 1.5 °. The measure is 
referred to the front surface of the sensor as in Fig.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 

Ref.

 
 

Fig.2 

1) Connect and secure the M12 connector power free. 
2) Connect the cable to power supply and/or I/O as for indicated for each model. 
3) Fix the sensor to suitable support, taking care to align the laser spot on the center of target 

before. 
4) Measure will be available within few seconds from power on. 
5) Wait for warm up time before to start operation. 
6) Configure device unlocking by contemporarily push of  for S85-MH-5-Y13 (device 

automatically lock configuration at the end of configuration) 
 

CONNECTIONS 

 
N.B.: Color of wires are referred to european standard. 
 

CONFIGURATION SETTING FOR S85-MH-5-Y03 

Push buttons 3sec at least and release them when dedicated LED blinks 
Push MIN to teach scalable range “min” until blinking of LED yellow 1  
Push MAX to teach scalable range “max” until blinking of LED yellow 2 
Push Q1  to teach  switching point 1 until blinking of LED yellow 1 
Push Q2 to teach switching point 2 until blinking of LED yellow 2 
Push MIN + MAX  to restore range  default values until blinking of LED green 3 
Push MAX + Q1 / MIN + Q2 to restore default switching point 1/2 until blinking of LED 
          green 3 ( = 500 mm ) 

 
Background suppressor mode 

 
Foreground suppressor mode 

  

 

CONFIGURATION SETTING FOR S85-MH-5-Y13 

 
 

TECHNICAL DATA 

 S85-MH-5-Y03-OOV S85-MH-5-Y03-OOI S85-MH-5-Y13-OOIVY S85-MH-5-Y13-OOY 

Power supply: 24 VDC  ± 20% 

Consumption: < 2.8 W < 3 W 

Measurement range: 
0,2..10 m (90% white) / 0,2..5 m (18% grey) / 

0,2..3 m (6 % black) 
0.2..20 m (90% white) / 0.2..8 m (18% grey) / 

0.2..5 m (6 % black) 

Accuracy (1 sigma / 90% white XRite target): 10 mm 7 mm  (slow response time) 

Repeatibility (1 sigma / 90% white XRite target): 1 mm 1 mm up to 10 m   /   < 2 mm up to 20 m  (slow response time)  

Resolution: 1 mm / 16 bit 

Hysteresis: 10mm configurable (5 … 1000 mm) 

Analogue output: 

0-10 V scalable 

(1200  min) 
short-circuit protection 

(Linearity error 0.6% 
FS) 

4-20 mA scalable 

(100  max.) 
short-circuit protection 
(Linearity error 0.2% FS) 

Configurable 
(0-10V / 4-20 mA /scalable) 

short-circuit protection 
(Linearity error V:  0.3% FS 
                          I:  0.1% FS) 

Not availble 

Response time SLOW : - 45 msec ( typ ) 

Response time MEDIUM: 30 msec ( typ ) 

Response time FAST: 15 msec ( typ ) 

RS 485 output: Not available 
 

Switching output / Alarm: Push Pull / Q Configurable (PNP NPN Push Pull  Q Qneg) 

Multifunction input: not available See par. “Default Configuration” 

Warm up time: 20 min typ 

Indicators: 
Q1 (YELLOW) / Q2 (YELLOW) / POWER ON (GREEN) -  OUT OF RANGE (RED) 

5-digit / multi display (only for S85-MH-5-Y13-OOIVY / OOY) 

Operating temperature: -15 … 50 °C  (with powered devices) - reduce the min temp. to -5°C in case of cold power on  

Storage temperature: -25 … 70 °C 

Dielectric strength:  500 VAC, 1 min between electronics and housing 

Insulating resistance: > 20 M, 500 VDC between electronics and housing 

Typical spot dimension   (T = 25°C) typ 15mm @ 8m typ 15mm @ 8m typ 15mm @ 10m typ 15mm @ 10m 

Laser power emission / Pulse duration: 1 mW / 4 nsec 

Wavelenght : 658 nm 

Laser class emission: CLASS 2  According to IEC 60825-1 (2007) 

Ambient light rejection: According to EN 60947-5-2, >40 Klux DC ambient light  

Vibrations: 0.5 mm amplitude, 10 … 55 Hz frequency, for every axis (EN60068-2-6) 

Shock resistance: 11 ms (30 G) 6 shock for every axis (EN60068-2-27) 

Humidity: < 90% not condensed 

Housing material: ZINC ALLOY ZAMA 13 EN-1774 / Display: PC LEXAN 121R 

Lens material: PMMA 

Mechanical protection: IP67 

Connections: M12 - 5 poles M12 - 8  poles 

Dimension ( max shape): 58 x 61 x 37 mm 

Peso  250 gr.max. 

UL requirements: 
Class 2 power supply according to UL 508 -  Type 1 Enclosure 

minimum distance between the “Proximity Switch Metal Enclosure” and any “External uninsulated live part” shall be at least 12.7 mm 

CDRH requirements: Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 

 

DEFAULT CONFIGURATION 

      

 

DETECTION DIAGRAMS 

       
 

DIMENSIONS 

 
 

SAFETY WARNINGS 

All the safety electrical and mechanical regulations and 
laws have to be respected during sensor functioning. 
The sensor has to be protected against mechanical 
damages.  
Do not look directly into the laser beam! 
Do not point the laser beam towards people! 
Eye irradiation for over 0.25 seconds is dangerous; refer to class 2 standard (EN60825-1). 
This product is intended for indoor use only. 
Use of controls or adjustments or performance or procedures other than those specified herein may 
result in hazardous radiation exposure. 
 

MAINTENANCE 

Device do not need for particular maintenance. Anycase, take care to clean optic surface with compliant 
cleanser in order to avoid decay of performance . Use protection for plastic parts in case of hazardous 
environment .  
 
 

The sensors are NOT safety devices, and so MUST NOT be used in the safety control of 
the machines where installed. 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 
We Datalogic Automation declare under our sole responsibility that these products are conform to the 
2004/108/CE and successive amendments. 
 

WARRANTY 
Datalogic Automation warrants its products to be free from defects. 
Datalogic Automation will repair or replace, free of charge, any product found to be defective during the 
warranty period of 36 months from the manufacturing date. 
This warranty does not cover damage or liability deriving from the improper application of Datalogic 
Automation products. 
 

DATALOGIC AUTOMATION srl 
Via Lavino 265 - 40050 Monte S.Pietro - Bologna – Italy 
Tel: +39 051 6765611 - Fax: +39 051 6759324      www.datalogic.com 
 

 

DATALOGIC AUTOMATION cares for the environment: 100% recycled paper. 
DATALOGIC AUTOMATION reserves the right to make modifications and improvements without prior notification. 

 

© 2013 – 2014 Datalogic Automation - ALL RIGHTS RESERVED - Protected to the fullest extent under U.S. and international 
laws. • Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Automation. 
Datalogic and the Datalogic logo are registered  trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and 
the E.U. 

821002572 Rev.B 

OUTPUT LED (yellow) 
Yellow led’s 1 and 2 light on, show digital outputs  
Q1 e Q2 enable  
 

OUT OF RANGE / POWER ON LED (red/green) 
Led 3 light on RED shows the out of range 
measures. 
Led 3 light on GREEN shows the sensor power on 
and the laser emission activations 
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Lisa C. Mahtuvusanduri CM-08EBP-KC1/6051030 tooteleht 
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CM12-08EBP-KC1 | CM
CAPACITIVE PROXIMITY SENSORS

Illustration may differ

Ordering information

Type Part no.

CM12-08EBP-KC1 6051030

Other models and accessories  www.sick.com/CM

  

Detailed technical data

Features

Housing Cylindrical thread design

Thread size M12 x 1

Diameter Ø 12 mm

Sensing range Sn 0 mm ... 8 mm

Safe sensing range Sa 5.76 mm

Installation type Non-flush / flush 1)

Switching frequency 15 Hz

Connection type Male connector M12, 4-pin

Switching output PNP / NPN

Output function Programmable

Output characteristic Wire configurable 2)

Electrical wiring DC 4-wire

Adjustment Single teach-in button (Sensitivity)
Cable (Sensitivity)

Enclosure rating IP68 3) 4)

1) For flush mounting, Teach-in necessary.
2) Automatic detection.
3) According to EN 60529.
4) 1.3 m water depth / 60 min.

Mechanics/electronics

Supply voltage 10 V DC ... 36 V DC

Ripple ≤ 10 % 1)

Voltage drop ≤ 2.5 V DC 2)

1) Of Ub.
2) At Ia max.
3) Without load.
4) Of Sr.
5) Ub and Ta constant.
6) For non-flush installation min. 1 x Sn and sensor grounded.

2 PROXIMITY SENSORS | SICK Product data sheet | 2020-02-21 23:25:57

Subject to change without notice



 

CM12-08EBP-KC1 | CM
CAPACITIVE PROXIMITY SENSORS

Current consumption 12 mA 3)

Time delay before availability ≤ 120 ms

Hysteresis 3 % ... 20 %

Reproducibility ≤ 5 % 4) 5)

EMC According to EN 60947-5-2 6)

Continuous current Ia ≤ 200 mA

Short-circuit protection ✔

Reverse polarity protection ✔

Power-up pulse protection ✔

Shock and vibration resistance 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

Ambient operating temperature –20 °C ... +85 °C

Ambient storage temperature –40 °C ... +85 °C

Housing material Plastic, plastic

Housing length 84.7 mm

Thread length 46.5 mm

Tightening torque, max. ≤ 1 Nm

Items supplied Mounting nut, PA12 plastic (2x)

UL File No. NRKH.E191603

1) Of Ub.
2) At Ia max.
3) Without load.
4) Of Sr.
5) Ub and Ta constant.
6) For non-flush installation min. 1 x Sn and sensor grounded.

Safety-related parameters

MTTFD 759 years

DCavg 0%

Reduction factors

Note The values are reference values which may vary

Metal 1

Water 1

PVC Approx. 0.4

Oil Approx. 0.25

Glass 0.6

Ceramics 0.5

Alcohol 0.7

Wood 0.2 ... 0.7

Installation note

Remark Associated graphic see "Installation"

B 12 mm

C 12 mm

2020-02-21 23:25:57 | Product data sheet

Subject to change without notice

PROXIMITY SENSORS | SICK 3
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Lisa D. Puitraamide pressi toodangu mõõtmisseadme 

juhtprogramm 

 

 

  



AS @ S85 Pi4 Rs485 2020 [29-34] 1 

import time #asemel saab ka ainult sleep kasutada 2 

from datetime import datetime #datetime library 3 

import datetime 4 

import serial 5 

from time import sleep 6 

import csv  # salvestamiseks csv vĆµi tx 7 

import RPi.GPIO as GPIO # GPIO kasutamiseks 8 

 9 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # pins plaadi pins vĆµib ka BCM 10 

(kĆµrval numbrid) 11 

button1=7 # Laius 1 raam on paigas  'physical pin number' 12 

button2=16 #pealt silindritel surve  13 

button3=11 #kĆ¼ljelt silindritel surve 14 

button4=32 #Vert silindrid on vĆ¤lja sĆµitnud 15 

button5=22 #surve on max 16 

button6=29 #Hor silindrid on vĆ¤lja sĆµitnud 17 

button7=31 #Laius 2 18 

button8=33 #laius 3 19 

button9=37 #LisatĆ¼kk on liinil 20 

 21 

 22 

GPIO.setup(button1,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)  23 

#(wich,what,activate pull_up resistors on the board 24 

pull_up_down=GPIO.PUD_UP 25 

GPIO.setup(button2,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)  #3,3V to 26 

the 0 is activated 27 

GPIO.setup(button3,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 28 

GPIO.setup(button4,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 29 

GPIO.setup(button5,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 30 

GPIO.setup(button6,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)  31 

#(wich,what,activate pull_up resistors on the board 32 

pull_up_down=GPIO.PUD_UP 33 

GPIO.setup(button7,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)  #3,3V to 34 

the 0 is activated 35 

GPIO.setup(button8,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 36 

GPIO.setup(button9,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 37 

 38 

 39 

GPIO.input(button1) # ilma sellete vĆµrdlust ei tee 40 

GPIO.input(button2) 41 

GPIO.input(button3) # ilma sellete vĆµrdlust ei tee 42 

GPIO.input(button4) 43 

GPIO.input(button5) # ilma sellete vĆµrdlust ei tee 44 

GPIO.input(button6) # ilma sellete vĆµrdlust ei tee 45 

GPIO.input(button7) 46 



GPIO.input(button8) # ilma sellete vĆµrdlust ei tee 47 

GPIO.input(button9) 48 

 49 

 50 

serial = serial.Serial (        #open the com port, with data 51 

below 52 

port = '/dev/ttyUSB0',          #port name from linux dev 53 

catalog  54 

baudrate=115200,                # baudrate speed 55 

parity=serial.PARITY_NONE,      # A parity bit, or check bit 56 

stopbits=serial.STOPBITS_ONE,  # One stop bit is used to 57 

indicate the end of data transmissison 58 

bytesize=serial.EIGHTBITS,     #bytesyze 59 

timeout=1,                     #timeout peab olema muidu ei tule 60 

vastus 61 

) 62 

 63 

rida = 0  64 

 65 

def create_file():  66 

   67 

     failinimi = 68 

datetime.datetime.now().strftime("%d %m %Y")+'raam.txt'   #see 69 

on faili nimi 70 

     file = open (failinimi, "w")  #  avab faili ja kirjutab 71 

jĆ¤rgmise rea sisse                                                   72 

     73 

file.write(str('esimene')+","+str('teine')+","+str('kolmas')+","74 

+str('neljas')+"\n") 75 

     file.close()                   # paneb faili kirutamise 76 

kinni 77 

     78 

 79 

create_file()  # kĆ¤ivitab funktrsiooni 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

#######algab loop ja lĆ¼litite lugemine 85 

while(1):   # 1 on sama mis (True) redy to read 86 

            # ainult sleep ooteaeg sekundites 87 

        88 

    kuupĆ¤ev = datetime.datetime.now().strftime("%d.%m.%Y %H:%M 89 

") #selliselt vahetab salvestamisel aega!!!!! 90 



    failinimi = 91 

datetime.datetime.now().strftime("%d %m %Y")+'raam.txt' 92 

#failinimi 93 

     94 

    if (GPIO.input(button1)==1 and GPIO.input(button2)==1 95 

        and GPIO.input(button3)==1 and GPIO.input(button4)==1 96 

        and GPIO.input(button5)==1 and 97 

GPIO.input(button6)==1) :#selliselt peab olema kirjeldatud 98 

        print ('saadan')                    # saadab kui on 99 

lĆ¼litatud kĆµik vajalikud 100 

        sleep(60) 101 

         102 

#Vertikaalne mĆµĆµt tuleb siit 103 

        ######saatmine 104 

        saada = bytes.fromhex('4043010001') #vastus on 105 

b'@C\x00\x00\x0 106 

        serial.write(saada)                 #saadab vĆ¤Ć¤rtuse 107 

saada = bytes.fromhex('4043000001')  108 

        sleep(.1)                            #print(saada) 109 

        vastus = serial.read(3)             # serial read 110 

(baitide arv) saab vastuseks 3 baiti andmeid 111 

        sleep(.1) 112 

        number = int.from_bytes(vastus,"big") #or "little" # 113 

teeb saadud baitidest "int" vĆ¤Ć¤rtuse (mingi numbri) ja "big" 114 

on suurem bait eespool 115 

        if number > 0:                        #vĆ¤ldib 0 vastust 116 

          #print(number)                            #numbert = 117 

int.from_bytes(vastus,"big") 118 

            binaarne=bin(number)              # teeb numbrist 119 

binaarse kuju 120 

            vahel 121 

=(binaarne[5:9])+(binaarne[11:17])+(binaarne[19:])#0000011010110122 

101 123 

            tulem =(int(vahel, 2))             #int vĆ¤Ć¤rtus  124 

kĆ¼mnendarvuna 125 

          #print(tulem, kuupĆ¤ev)               #prindib esimese 126 

osa kontrolliks 127 

#Horisontaalne mĆµĆµt tuleb siit 128 

            saadab = bytes.fromhex('4043000001') #vastus on 129 

b'@C\x00\x00\x0 130 

            serial.write(saadab)                #saadab 131 

vĆ¤Ć¤rtuse saada = bytes.fromhex('4043000001')  132 

            sleep(.1) 133 

          #print(saadab) 134 

            vastusb = serial.read(3)            #serial read 135 

(baitide arv) saab vastuseks 3 baiti andmeid 136 



            sleep(.1) 137 

            numberb = (int.from_bytes(vastusb,"big")) #or 138 

"little" # teeb saadud baitidest "int" vĆ¤Ć¤rtuse (mingi numbri) 139 

ja "big" on suurem bait eespool 140 

        if numberb > 0:                         #vĆ¤ldib 0 141 

vastust 142 

          #print(numberb)                       #numbert = 143 

int.from_bytes(vastus,"big") 144 

            binaarneb=bin(numberb)              # teeb numbrist 145 

binaarse kuju 146 

            vahelb 147 

=(binaarneb[5:9])+(binaarneb[11:17])+(binaarneb[19:])#0000011010148 

110101 149 

            tulemb =(int(vahelb, 2))              #int vĆ¤Ć¤rtus  150 

kĆ¼mnendarvuna 151 

          #print(tulemb, kuupĆ¤ev)                #prindib 152 

esimese osa kontrolliks  153 

            #loetud = kuupĆ¤ev, str(tulem)+ 'x' +str(tulemb) 154 

#Ć¼ks raam ilma lisatĆ¼kita 155 

            tulembl = tulemb+10000  # lahutab maha lisatĆ¼ki 156 

mĆµĆµdu 157 

            #loetudl = kuupĆ¤ev, str(tulem)+ 'x' +str(tulembl) 158 

#lisatĆ¼kiga raami mĆµĆµt 159 

          #print(loetud)  160 

     161 

     162 

    if  (GPIO.input(button1)==1 and GPIO.input(button2)==1 163 

            and GPIO.input(button3)==1 and 164 

GPIO.input(button4)==1 165 

            and GPIO.input(button5)==1 and 166 

GPIO.input(button6)==1 167 

            and GPIO.input(button7)==1 and 168 

GPIO.input(button8)==1   #kui on 1 laius 1; 7 laius 2; 8 laius 169 

3; 9 lisatĆ¼kk liinil 170 

            and GPIO.input(button9)==1 ):                  171 

                 rida += 1                                          172 

# liidab rida Ć¼he juurde 173 

                 minu_fail = open ( failinimi, 'a+')            174 

#avab faili nimetusega kui on samas kaustas    175 

                 176 

minu_fail.write(str(rida)+","+kuupĆ¤ev+","+str(tulem)+" xxxL 177 

"+str(tulembl)+"\n") # loetud1 kirjutab minu faili 178 

                 minu_fail.close()                                  179 

#Suleb faili kirjutamise, muidu kirjutab edasi 180 

                 #print('Raam3L') 181 

                 sleep(2)     182 



     183 

    elif (GPIO.input(button1)==1 and GPIO.input(button2)==1 184 

            and GPIO.input(button3)==1 and 185 

GPIO.input(button4)==1 186 

            and GPIO.input(button5)==1 and 187 

GPIO.input(button6)==1 188 

            and GPIO.input(button7)==1 and 189 

GPIO.input(button9)==1): #kui on 1 laius 1; 7 laius 2; 9 190 

lisatĆ¼kk liinil  191 

                 rida += 2                                          192 

#Sel korral loeb kahekordselt  193 

                 minu_fail = open ( failinimi, 'a+')            194 

#avab faili nimetusega kui on samas kaustas 195 

                 196 

minu_fail.write(str(rida)+","+kuupĆ¤ev+","+str(tulem)+" xxL 197 

"+str(tulembl)+"\n") # loetud2 kirjutab minu faili 198 

                 minu_fail.close()  199 

                 #print('Raam2L') 200 

                 sleep(2)     201 

     202 

    elif (GPIO.input(button1)==1 and GPIO.input(button2)==1 203 

            and GPIO.input(button3)==1 and 204 

GPIO.input(button4)==1 205 

            and GPIO.input(button5)==1 and 206 

GPIO.input(button6)==1 207 

            and GPIO.input(button9)==1):                           208 

#kui on 1 laius 1; 9 lisatĆ¼kk liinil  209 

                 rida += 1                                          210 

# loeb rida Ć¼he juurde 211 

                 minu_fail = open ( failinimi, 'a+')            212 

#avab faili nimetusega kui on samas kaustas  213 

                 214 

minu_fail.write(str(rida)+","+kuupĆ¤ev+","+str(tulem)+" xL 215 

"+str(tulembl)+"\n") # Kui on loetud 1ja 9 (Ć�ks tĆ¼kk 216 

lisatĆ¼kiga)  217 

                 minu_fail.close()  218 

                 #print('Raam1L') 219 

                 sleep(2)      220 

     221 

    elif (GPIO.input(button1)==1 and GPIO.input(button2)==1 222 

            and GPIO.input(button3)==1 and 223 

GPIO.input(button4)==1 224 

            and GPIO.input(button5)==1 and 225 

GPIO.input(button6)==1 226 



            and GPIO.input(button7)==1 and 227 

GPIO.input(button8)==1): #Kui on 1 laius 1;7 laius 2 ja 8 laius 228 

3  (lai raam) 229 

                 rida += 1                                          230 

#lisab rida Ć¼he juurde (1 lai raam) 231 

                 minu_fail = open ( failinimi, 'a+')            232 

#avab faili nimetusega 233 

                 234 

minu_fail.write(str(rida)+","+kuupĆ¤ev+","+str(tulem)+" x3 235 

"+str(tulemb)+"\n") # loetud1 kirjutab minu faili 236 

                 minu_fail.close() 237 

                 #print('Raam3') 238 

                 sleep(2)     239 

     240 

    elif (GPIO.input(button1)==1 and GPIO.input(button2)==1 241 

            and GPIO.input(button3)==1 and 242 

GPIO.input(button4)==1 243 

            and GPIO.input(button5)==1 and 244 

GPIO.input(button6)==1 245 

            and GPIO.input(button7)==1):                            246 

#Kui on 1 laius 1 ja 7  andur (kaks raami) 247 

                 rida += 2                                          248 

# Sel korral loeb kahekordselt 249 

                 minu_fail = open ( failinimi, 'a+')            250 

#avab faili nimetusega 251 

                 252 

minu_fail.write(str(rida)+","+kuupĆ¤ev+","+str(tulem)+" xx 253 

"+str(tulemb)+"\n") #loetud2 kirjutab minu_faili 254 

                 minu_fail.close()  255 

                 #print('Raam2')   256 

                 sleep(2) 257 

     258 

    elif (GPIO.input(button1)==1 and GPIO.input(button2)==1 259 

            and GPIO.input(button3)==1 and 260 

GPIO.input(button4)==1 261 

            and GPIO.input(button5)==1 and 262 

GPIO.input(button6)==1): # Kui on 1 laius 1 263 

                 rida += 1  264 

                 minu_fail = open ( failinimi, 'a+')            265 

#avab faili nimetusega 266 

                 267 

minu_fail.write(str(rida)+","+kuupĆ¤ev+","+str(tulem)+" x 268 

"+str(tulemb)+"\n") #Liinil raam1 269 

                 minu_fail.close() 270 

                 #print('Raam1') 271 

                 sleep(2)     272 



           273 

    else: 274 

         275 

                 print("Pane raam liinile")  # Kui on midagi 276 

teisiti kui eelspoool siis on soovitus 277 

                 sleep(2) 278 

 279 
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Lisa E. Ajas muutuva graafiku programm 

 

 

  



AS @ 2020 plt [29-34] 1 

import datetime 2 

from datetime import datetime       #datetime library 3 

import pandas as pd 4 

import matplotlib.pyplot as plt 5 

from matplotlib.animation import FuncAnimation 6 

 7 

plt.style.use('seaborn')            # graafiku tausta kujundus 8 

 9 

x_vals = []                         # telgede kujundamiseks 10 

y_vals = [] 11 

 12 

kuupĆ¤ev = datetime.now().strftime("%d %m %Y") #aja tĆ¤psustamine 13 

failinimi = datetime.now().strftime("%d %m %Y")+'raam.txt' #Failinime 14 

kujundamine  15 

 16 

def animate(i): 17 

     18 

    data = pd.read_csv(failinimi)  # loeb failist andmeid 19 

    20 

    x = data['teine']               # x telje veerg 21 

    y = data['kolmas']              # y telje veerg  22 

    23 

    fi=open(failinimi, 'r')         #avab faili 24 

     25 

    lastline = ""                   #viimane rida 26 

    for line in fi:                 #valib viimase rea 27 

      lastline = line               #lastline defineerimine  28 

     29 

     30 

    plt.cla()                       # Muutes kustutab vana pildi 31 

    plt.title(lastline[:3] + " - tĆ¼kki on koostatud raame") # 32 

graafiku pealkiri 33 

     34 

    plt.plot(x, y,"o",label = lastline  ) # Graafiku stiil ja viimane 35 

tehtud raam  36 

    #plt.plot(x, y,"o",label = lastline[:3] + '-tk.tehtud raame'  ) # 37 

Graafiku stiil ja viimane tehtud raam (saab ka nii kirjutada) 38 

     39 

    plt.xticks(rotation=90)         # pĆ¶Ć¶rab kuupĆ¤eva vertikaali  40 

     41 

    plt.legend(loc='upper left')    #Legendi  koht 42 

     43 

    plt.tight_layout()               #parameetrite kohandamiseks 44 

 45 

ani = FuncAnimation(plt.gcf(), animate, interval=1000) # funktsioo 46 

kĆ¤sk ja intervall 47 

 48 

 49 

plt.show() 50 
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