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Workspace envelope is an area where a worker fills one’s tasks. Workspace envelope may 
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determined by mathematical models, however the models that are based on population 

data might not suit for every person suit. The alternative is to measure the workspace 

envelope by hand. The aim of the bachelor’s thesis was to find a solution to simplify 

mapping of workspace envelopes. Magnetometers, ultrasonic sensors, sensors inside a 

computer mouse and video recordings were tested to determine suitability for mapping 
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SISSEJUHATUS 

Nüüdisaegseid tootmistööstuseid iseloomustavad peamiselt lihtsad, kuid korduvad 

tööülesanded [1]. Sageli kasutatavate töövahendite ja materjalide paigutamine mugavasse 

haardeulatusse väldib ebamugavat venitamist ning keha pööramist, mis võib kaasa tuua 

seljavalud ja -vigastused [2]. Mugava haardeala määramiseks on vaja kaardistada tööala. 

Eesti Maaülikoolis on võimalik tööalade kaardistamist õppida õppeainetes 

TE.0547 Turvaliste töökohtade loomine ja TE.0971 Töökeskkonna projekteerimine. 

Vastavasisulistes laboratoorsetes töödes tehakse mõõtmisi käsitsi, mis ei ole ajakasutuse 

seisukohast optimaalne, nüüdisaegne ega vasta tehnikaalal oodatud hoiakutele. 

Töö teoreetilises osas tutvustati tööalade kaardistamise vajadust ja tausta. Bakalaureusetöö 

käigus katsetati mitmeid vahendeid töötaja tööala kaardistamiseks ning mõõtmisprotsessi 

lihtsustamiseks. Töö käigus katsetati magnetomeetrit, ultraheliandurit, arvutihiire 

liikumisandurit ja tööala kaardistamist videosalvestiselt ning hinnati nende 

kasutamisvõimalust õppevahendina. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli leida moodus tööalade kaardistamise lihtsustamiseks. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded:  

1. Tutvuda tööalade kuju teoreetiliste alustega. 

2. Teha kindlaks tehnilised võimalused tööalade kaardistamise protsessi 

lihtsustamiseks ja kiirendamiseks. 

3. Koostada metoodika tööalade kaardistamise tehniliste võimaluste katsetamiseks. 

4. Katsetada tööalade kaardistamise tehniliste võimaluste toimimist. 

5. Optimaalse lahenduse valik.  

Bakalaureusetöös on kasutatud IEEE numbrilist viitamissüsteemi. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1.  Tööalade kaardistamise vajadus ja teooria 

Ergonoomika eesmärgiks on tõsta töö efektiivsust ja tõhusust ning selle käigus säilitada 

ning edendada töötaja tervist, ohutust ja rahulolu [3]. Nüüdisaegseid tootmistööstuseid 

iseloomustavad peamiselt lihtsad kuid korduvad tööülesanded [1]. Sageli kasutatavate 

töövahendite ja -materjalide paigutamine mugavasse haardeulatusse väldib ebamugava 

venitamise ja keha pööramisega kaasneda võivat seljavalu ja vigastusi [2]. Töötamiskoha 

kujundamise eesmärk on vähendada kahjulike kehaasendite ja kehvast disainist tulenevate 

koormuste mõju töötajatele. Töötamiskoha kujundamise eesmärk on kindlustada, et 

enamik sihtgrupist saaksid tööd teha mugavalt ning ilma sundasenditeta [1]. 

Ergonoomiline disain peab olema hädavajalik osa töökoha kujundamisest, mitte 

eraldiseisev asi. Ergonoomika põhimõtteid peab arvestama kõikides, eriti varajastes, 

töötamiskoha disaini etappides. Töötamiskoha disainimise etappidesse peaks kaasama 

kõiki, keda antud disain mõjutama hakkab. Makettide ja prototüüpide loomine töökohast ja 

selle etappidest on hea viis kinnitamaks töökoha detailide ja tööpiirkonna sobivust [4]. 

Halvasti disainitud töötamiskohast põhjustatud valed tööasendid nõuavad staatilist lihaste 

pingutust, mis põhjustavad lihaste väsimust, sellest tulenevalt väheneb töövõime ning 

tootlikus, samuti tõuseb tööõnnetuste tõenäosus [5].  

Tootmises kuulub disainimise juurde neli põhilist elementi, üheks nendest on normaal- ja 

maksimaaltööala kaardistamine [1]. Efektiivse tootmise, töötaja vaimse ja füüsilise heaolu 

vaatepunktist on oluline kaardistada töötaja normaal- ja maksimaalulatus [6]. Ulatuslikku 

mõju võivad töötaja mugavusele ja produktiivsusele avaldada ka väikesed muudatused 

tööala kaardistamisel. Sellest tulenevalt on normaal- ja maksimaaltööala korrektne 

kaardistamine äärmiselt oluline [7]. 

Normaalulatus on küünarvarre ringjas liikumine lõdvestunud olekus küünarnukist 

kõverdatuna, ringjast liikumisest lauale tekkiv kujuteldav joon tähistab normaaltööala 

piiri [1]. Normaaltööalas saab täita tööülesandeid kõige energiatõhusamalt ning 

kasutajasõbralikumalt. Seetõttu peaksid kõik tööülesannete täitmiseks tähtsad materjalid, 
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seadmed ning töövahendid asuma normaaltööalas. Samuti peavad normaaltööalas asuma 

tähtsaimate juhtseadised, suure tähtsusega tööülesanded ning tööülesanded, mis nõuavad 

suurt jõukasutust, kiirust või täpsust [8].  

Maksimaaltööala on käe maksimaalne ulatuskaugus ilma ülakeha painutamata. Harvemini 

kasutatavad asjad võivad asuda normaalulatusest kaugemal kuid maksimaalulatuse piirdes. 

Maksimaaltööalast kaugemale küünitamine põhjustab ülakeha painutamist. Selliste 

liigutuste kordamine võib tekitada alaseljavalu. Toestamata ning väljasirutatud käsi 

koormab õlaliigest ja õlalihaseid ning tekitab lisapingeid nimmepiirkonda. [1] 

Normaaltööala defineeris esimesena Farley, kes joonistas paberile kaare hoides käes 

pliiatsit (joonis 1). Küünarnukk oli keha ligidal ning ei liikunud. Farley andis nii meestele 

kui ka naistele vaid ühe normaaltööala. 

 

Joonis 1. Meeste 50. protsentiili väärtusele vastav Farley normaaltööala. [6] 

Squires töötas välja meetodi, mille järgi saab antropomeetriliste parameetrite ja valemite 

järgi normaaltööala (joonis 2) välja arvutada järgnevate valemite abil [6] : 

𝑥 = 𝑆 ∙ cos 𝜃 + 𝐽 ∙  cos(65 +  
73

90
𝜃) , (1) 

𝑦 = 𝑆 ∙  sin 𝜃 + 𝐽 ∙  sin(65 +  
73

90
𝜃) , (2) 
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kus x ja y on tööala piirjoone koordinaadid nurga 𝜃 korral; 

 s on projektsioon küünarnukist õlani; 

 j on distants küünarnukist pöidla otsani; 

 𝜃 on käe nurk lauaga ükskõik, mis hetkel. 

 

 

Joonis 2. Meeste 10. protsentiilile vastav matemaatiliselt tuletatud Squiresi normaaltööala 

(valemid 1 ja 2) [6] 

Squiresi välja pakutud meetodiga on võimalik kujutada keha mediaanist paremale jäävat 

normaaltööala, vasaku poole jaoks arvutusvalemeid välja ei ole pakutud. Kuid selle saab 

leida kui x-telje koordinaadi korrutada -1-ga. 

Das ja Behara koostasid eksperimentaalse uuringu, et koostada struktureeritud ja 

funktsionaalne antropomeetriliste parameetrite arvväärtuste kogum, mille järgi tööalade 

koostamist lihtsustada. Andmete kogumiseks valiti juhusliku valimi meetodi järgi 40 meest 

ja naist kohalikust ülikoolist. Muutuja, mida valimis peamiselt arvestati oli kasv. Kasv on 

peamine ning olulisim muutuja kõikidest inimese antropomeetrilistest mõõtmetest. Igast 

katsealusest tehti erinevates asendites fotosid ning nende alusel mõõdeti vajaolevad 

antropomeetrilised parameetrid. Mõõtmed fotodel konverteeriti arvutit kasutades 
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tegelikeks mõõtmeteks. Uuringuks vajalike mõõtmete saamiseks koostati arvuti abil tööala 

kaardistamise vahend (joonis 3) mõõtmetes 820 x 1800 mm. Tööala kaardistamise vahend 

seati eksperimendiks 25 mm vaatlusaluse küünarnukist madalamale. Vaatlusalune istus 

küürus tööasendis (15° tooli seljatoest), reguleeritaval toolil ning asus 13 mm kaugusel 

lauast. Kaugust lauast jälgiti eksperimendi vältel. Sama asendi jälgimist järgiti kõigil 

katsealustel. Antud uuringu tulemustest järeldati, et tööala kaardistamiseks olulised 

antropomeetrilised mõõtmed ei ole omavahel piisavas korrelatsioonis, et normaaltööala 

piisavalt täpselt nende põhjal kirjeldada. Seetõttu antud uurimuse 5. protsentiili 

tulemustega ei saa tekitada 5. protentiilile mõeldud normaaltööala. Industriaalsetes 

töökohtades aga on vajadus 5. protentiili normaaltööalale, kus enamik (95%) saavad 

mugavalt tööülesandeid täita [6]. 

 

Joonis 3. Töötasapinna joonis mõõtmisteks [7] 

Das ja Behara lõid tööala kaardistamiseks uue meetodi, mis hõlmab 5., 50. ja 95. 

protsentiili normaaltööalasid (joonis 4). Uus meetod põhineb kolmel sammul: 1) katsealuse 

normaaltööala määramine, 2) valimist 5-nda protsentiili tulemuste eemaldamine ning 3) 5-

nda protsentiili tuletamine 95-ndast protsentiilist. Dasi ja Behara meetodil tööala 

kaardistamiseks saab kasutada järgnevaid valemeid [6]:  

𝑋 = 𝑆 ∙ cos 𝜃 + 𝐽 ∙  cos 𝛼 +
𝛽

90
 𝜃 , (3) 

𝑌 = 𝑆 ∙  sin 𝜃 + 𝐽 ∙ sin 𝛼 +  
𝛽

90
 𝜃 , (4) 



10 

𝑋 = 𝑉 ∙ cos(90 + 𝑦) + 𝐽 ∙ cos [(180 −  𝜇) +
𝛽

𝜏
𝑦] , (5) 

𝑌 = 𝑉 ∙ sin(90 + 𝑦) + 𝐽 ∙ sin [ (180 −  𝜇) +
𝛽

𝜏
 𝑦] , (6) 

 

kus x ja y on tööala piirjoone koordinaadid nurga 𝜃 korral; 

 s on õlavarre projektsioon; 

 j on distants küünarnukist pöidla otsani; 

 𝜃 on käe nurk lauaga ükskõik, mis hetkel; 

 𝛽 on käe nurk lauaga algasendis. 

 

Joonis 4. Das ja Behara meetodiga leitud normaaltööala 

Das ja Behara leidsid ka, et tööala kaardistamise ajal ei liigu küünarnukk ainult otse, vaid 

ka töötajast paremale ning vasakule. Küünarnuki pöördepunkt ei tohiks olla fikseeritud 

asendis keha ees vaid peaks saama vabalt liikuda töötaja keha suunas samal ajal kui parem 

käsi tööala kaardistades vasakule poole keha mediaani liigub [6]. 

Bakalaureusetöö raames mõõdetakse tööala tasapinnaliselt. Tööala saab aga mõõta ka 

ruumiliselt, see on oluline siis, kui teostatavat tööd ei tehta vaid tasapinnal vaid töö hõlmab 

ka ruumilist liigutamist.  
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Industriaalses töökohas defineeritakse töötaja maksimaalset ruumilist ulatust töötasapinna 

kohal ja töötaja ees (joonis 5). Kuna inimesed erinevad oma antropomeetriliste parmeetrite 

arvväärtustelt, siis on oluline määrata ka tööala ruumilised mõõtmed, et tööala oleks 

võimalik kasutada enamiku (95%) poolt minimaalsete kehaasendi mõjudega. Töötaja 

ulatus ei sõltu vaid käe pikkusest vaid ka keha jämedusest, torso kõrgusest, õlgade laiusest 

ja keha liikuvusest tööülesande täitmisel. Keha jämedus on oluline faktor ruumilise tööala 

kaardistamisel. Kõhnem töötaja saab ulatuda kaugemale, kui jämedam töötaja, eeldades, et 

muud antropomeetrilised parameetrid on võrdsed. Seetõttu peaks ruumilise tööala 

kaardistamiseks, mis sobiks enamikule (95%) teostama otsesed mõõtmised individuaalselt 

[7]. 

 

Joonis 5. Das, Behara ja Devendra meetodil kaardistatud meeste 5. protsentiilile vastav 

ruumiline tööala 

Ka ruumilise tööala mõõtmistel selgus, et antropomeetriliste mõõtmete ja inimese 

küünitusulatuse vahel olev korrelatsioon oli väike [7]. 

1.2. Andurid tööalade kaardistamise lihtsustamiseks 

1.2.1. Magnetomeeter 

Magnetomeeter võimaldab mõõta magnetvälja tugevust, suhtelist muutust või 

orientatsiooni. Enamus magnetomeetrid töötavad Halli efekti põhimõttel. Halli efekt on 



12 

füüsikaline nähtus, mille korral tekib püsivas, elektrit läbivas magnetvälja elektrijuhis 

energiaväli, mis on magnetvälja ja voolu suunaga risti. Antud elektrivälja tõttu tekkinud 

potentsiaalide vahet nimetatakse Halli pingeks (joonis 6) [9]. Halli efekti kasutavad 

magnetomeetrid kasutavad pooljuht- materjale, et nendest voolu läbi juhtida ning selle 

järgi on näha magnetvälja mõju. [10]  

 

Joonis 6. Halli efekt magnetomeetris [11] 

Magnetomeetreid kasutatakse mobiiltelefonides, õhusõidukites, navigatsiooniseadetes ning 

muus kasutajaelektroonikas. Kõige varajasem magnetomeeter on kompass, mis mõõdab 

Maa magnetvälja. 

 

1.2.2. Ultraheliandur 

Ultraheliandur mõõdab vahemaad objektini kasutades ultrahelilaineid. Selleks kasutatakse 

transmitterit, mis edastab ultrahelilaineid ning ressiiverit, mis võtab vastu objektilt tagasi 

põrkuvaid laineid vastu (joonis 7). Vahemaa anduri ja objekti vahel arvutatakse kasutades 

helikiiruse konstanti ning aega, mis kulus ultrahelilainel andurist objektini ning tagasi 

jõudmiseks. [12]  
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Joonis 7. Ultrahelianduri tööpõhimõte [13] 

Ultraheliandureid kasutatakse peamiselt lähedusanduritena sõiduautode 

parkimisanduritena, erinevates robotlahendustes, näiteks robottolmuimeja ja 

robotmuruniiduk. Samuti kasutatakse ultraheliandureid tootmistööstuste konveierites 

lähedusanduritena. Ultraheliandurite eeliseks teiste lähedusandurite ees on läbipaistvate 

objektide tuvastamine. 

 

1.2.3. Optiline arvuthiir 

Optiline arvutihiir kasutab asukoha määramiseks punast värvi LED valgustit ning CMOS 

(pooljuhtstruktuuriga pildisensor) sensorit, mis muudab sellele peale langeva valguse 

elektrisignaaliks. CMOS-s sisalduvad mälukiibid sisaldavad transistoreid, mis koosnevad 

fotodioodist ja võimendist. Fotodioodid koguvad valguse käes olles elektrilaengut, mis 

konverteeritakse võimendatud pingeks ning edastatakse elektrilise signaalina. [14] 

Asukoha määramiseks saadab CMOS sekundis mitusada kaadrit DSP-le (digitaalne 

signaaliprotsessor), mis võrdleb saadud kaadreid omavahel ning saadab saadud 

koordinaadid arvutile (joonis 8). Nende andmete põhjal saab arvuti kuvaril kursorit 

liigutada. [15] 
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Joonis 8. Optiline arvutihiir [16] 

Arvutihiir võeti kasutusele 1968. aastal ning optiline arvutihiir jõudis üldsuseni aastal 
1999. 

 

1.2.4.  Mehaaniline arvutihiir 

Mehaanilise arvutihiire (joonis 9) alla on kinnitatud metallist või kummist kuul (1), mis 

saab vabalt laua peal igas suunas veereda. Kuuli küljes on kaks läbiva valguskiire 

tõkestussüsteemiga fotoelektrilist andurit, üks registreerib x-telje (4) ja teine y-telje (3) 

liikumist. Tõkestussüsteemi kettas on kindla intervalliga avaused millest suunatakse läbi 

valgusdioodi valgust (5). Hiire liigutamisel tõkestussüsteemi rootor pöörleb ning 

valgusdioodi valgust katkestatakse. Katkestuste järgi saab täpselt välja arvutada läbitud 

vahemaa. [17] 

 
Joonis 9. Mehaaniline arvutihiir [18] 

Mehaaniline arvutihiir oli kasutusel kuni aastani 1999, kui see asendati optilise 

arvutihiirega, millel puudusid liikuvad osad. 
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2. METOODIKA 

2.1. Tööala mõõtmine magnetomeetriga 

Esimesena katsetati magnetomeetri asukoha määramist püsimagnetitega. Selleks ühendati 

Arduino Leonardo mikrokontrolleri [19] (Arduino, Itaalia) külge magnetometer HMC5883 

(ITEAD Studio, Hiina) ning uuriti, kuidas magnet magnetomeetrit erinevatel kaugustel 

mõjutab. Katse käigus nihutati magnetit viie sentimeetri kaupa magnetomeetrile lähemale 

(joonis 10).  

 

Joonis 10. Katse magnetomeetriga 

Magnetina kasutati kõlarit. Enne näidu üleskirjutamist lasti anduri näidul igal kaugusel 

10 s stabiliseeruda. Katset korrati samadel kaugustel ilma magnetita. Saadud tulemustest 

koostati MS Excelis joonis tulemuste võrdlemiseks. 
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2.2. Tööala mõõtmine ultrahelianduriga 

Teisena katsetati asukoha määramist kaugusanduritega HC-SR04 (Elecfreaks, Hiina). 

Mõõtmiseks ühendati kaugusandur Arduino Leonardo mikrokontrolleriga (Arduino, 

Itaalia) Esmalt tehti kindlaks andurite mõõteulatus kraadides, kuna oli vaja teada, mitut 

andurit on vaja kasutada, et mõõteala saaks kaetud. Mõõteulatuse kindlakstegemiseks 

asetati objekt (pappkarp) anduri ette ja seejärel nihutati seda külgsuunas, kuni andur 

objekti enam ei tuvastanud (joonis 11). Tulemuseks märgiti suurim nurk anduri tsentri 

suhtes. Katsetati viit andurit. 

 

Joonis 11. Kaugusandurite mõõtetäpsuse väljaselgitamine 

Järgmises katses selgitati välja, kas ja mis ulatuses kaugusandurid eksivad ning kas nurka 

muutes tulemused varieeruvad. Kontrolliti kõiki viit andurit nii paremale kui ka vasakule 

suunas 15 kraadi ulatuses ning kaugustel 20, 30, 40 ja 50 cm. Abivahendina kasutati nööri, 

mis oli kinnitatud joonisel 11 näidatud malli tsentrisse ning mille peale oli märgitud 

mõõtevahemikud. Koostati tabelid ning tabelite järgi joonised tulemuste paremaks 

analüüsimiseks. 

 

2.3. Tööala mõõtmine arvutihiire sees olevate anduritega 

Kolmandana katsetati tööala määramiseks optilist ja mehaanilist arvutihiirt ning nende 

positsioneerimisandureid. Anduritelt loeti andmeid Arduino Leonardo (Arduino, Itaalia) 
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abil ning kasutati selleks Arduino kodulehelt leitud PS/2 tüüpi pistikuga hiirega suhtlemist 

võimaldavat koodinäidist [20]. Hiirt liigutati 10 cm haaval joonlaua kõrval (joonis 12), 

salvestatud andmete põhjal koostati joonised. 

 

Joonis 12. vahemaa mõõtmine 

Lisaks hiire positsioneerimisanduri andmete registreerimisele mikrokontrolleriga, katsetati 

ka tarkvara Mouse Position (BluegramsDev) [20], mis võimaldas jälgida piksli (px) haaval 

hiire kursori liikumist kuvaril. Hiire tundlikus seati arvuti seadetest miinimumini, et tagada 

optimaalne hiire liikumise suhe füüsilises ja virtuaalruumis. Andmed koguti samal viisil 

kui mikrokontrolleriga katses. Hiir paigutati joonlaua kõrvale ning nullpunktiks arvestati 

hiire keskpunkti. Hiirt liigutati joonlauaga paralleelselt 10 cm haaval seni, kuni kursor 

kuvari ühest servast teiseni jõudis. Katsetati liikumist nii horisontaal kui ka vertikaal 

suunas. Mõõtmistel kasutati 27 tollist kuvarit resolutsiooniga 3840 x 2160 px. 

 

2.4. Tööala mõõtmine videosalvestiselt 

Järgmisena katsetati meetodit, kus kaamera paigutati statiiviga töölaua kohale ning filmiti 

üles käe liikumise trajektoor tööalas. Videoklipi töötlemiseks kasutati tarkvara Kinovea. 

Kinoveas defineeriti tööpinnale paigutatud virtuaalse rastri järgi mõõtkava. Oluline oli ka 
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kaamera laual oleva plakati ruudustikuga paika saada kõigil tasanditel (x, y, z), vastasel 

juhul tekkisid rastri erinevates osades mõõtevead. Samuti pidi kustutama kaamera kohal 

oleva valgustuse, mis tekitas loorpeegelduse.  

  
Joonis 13. Statiivi seadistus 1 Joonis 14. Statiivi seadistus 2 
 

Esialgselt paigaldati kaamera ühe laua peale (joonis 13), kuid seadistus ei olnud 

mõõtmisteks sobiv. Kaamera paika saamiseks võeti kasutusele veel üks laud, mis 

võimaldas statiivi paigaldada sel viisil, et kaamera jääks ruudustikuga paralleelselt (Joonis 

14). Sellise seadistusega tehtud ülesvõte võimaldas vähendada mõõteviga.  

Viimasena katsetati käe liikumise kaardistamist samaaegselt nii tarkvaraga Mouseposition, 

kui ka video ülesvõttelt tarkvaraga Kinovea. Kahte tarkvara katsetati samal ajal, et võrrelda 

tekkinud graafikuid.  
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3. TULEMUSED 

3.1. Mõõtmise tulemused magnetomeetriga 

Magnetomeetri näidu sõltuvus magnetomeetri kaugusest püsimagnetist on esitatud joonisel 

15. 

 

Joonis 15. Mõõtmistulemused magnetomeetriga 

Jooniselt ilmneb, et magnetomeeter on küll magnetit tajunud kuid juba 10 cm kauguselt 

magnetit enam ei tuvasta, seega ei ole võimalik magnetomeetrit tööala kaardistamiseks 

kasutada. 

 

3.2. Tööala mõõtmine ultrahelianduriga 

Ultrahelianduritega mõõdetud tulemused on esitatud joonisel 16. Jooniselt on näha, et 

andurid mõõdavad kaugust korrapäraselt ning tootja seatud mõõtevea piirides. Jooniste 

põhjal selgub, et andurid on piisavalt täpsed vahemaa mõõtmise jaoks.  
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a)  b)  c)  d)  e)  

 
Tegelik kaugus, cm  

Joonis 16. Ultraheliandurite HC-SR04 katsete tulemused; ■ –andur - 15° tsentrist ● – 

andur tsentris x – andur + 15° tsentrist; a…e tähistavad viit andurit 

Küll aga selgus mõõtmiste käigus, et kõigil viiel anduril tuleb ette kordi, kus andur ei 

tuvasta 15 kraadi ulatuses objekti, kuigi tootjapoolsetes spetsifikatsioonides lubatakse 

mõõteulatuseks vähemalt 20 kraadi. Andurid käitusid erinevalt, mõned andurid tundsid 

objekti ära isegi 34° kauguselt tsentrist. Seega ei ole anduritega võimalik mõõtmistulemusi 

korrata. 

 

3.3. Tööala mõõtmine arvutihiire sees olevate anduritega 

Arvutihiirega teostatud katse tulemused on esitatud joonisel 17. Mõõtmiste ja andmete 

analüüsimise käigus selgus, et optilise anduriga hiirt ei ole võimalik õppevahendi 

loomiseks kasutada, kuna hiirt x-telge pidi 10 sentimeetri kaupa liigutades ning hiljem 

MS Excelis joonist 17 luues oli näha, et ka y-telje andmetes oli registreeritud liikumine, 

kuigi hiirt selles sihis ei liigutatud, mis välistas andurite andmete analüüsimise ning 

kalibreerimise võimaluse. 

Katsed mehaanilise hiirega olid edukad, kuna ühte telge pidi hiirt liigutades ei tekkinud 

teisel teljel üleliigset müra (joonis 18) ning kalibreerimisel saadi sirge (joonis 19).  
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Joonis 17. Optilise hiire mõõtmistulemuste graafik 

 

Joonis 18. Mehaanilise rullikuga hiire optilise inkrementaalanduri väljund hiire 

nihutamisel y-telje suunas 

 

Joonis 19. Mehaanilise, rullikuga hiire kalibreerimissirge  
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Kalibreerimissirge võrrandi ja optilise inkrementaalanduri väljundi järgi arvutati hiire 

liikumisteekond laual. 

3.4. Tööala mõõtmine videosalvestiselt 

Esialgsetel mõõtmistel selgus, et kaamera ei ole paigaldatud töötasapinnaga paralleelselt 

ning see mõjutas mõõtetulemusi (joonis 20). Mõõtetulemused erinesid tegelikkusest kuni 

50 mm võrra, mida on liiga palju. Kui kaamera paigaldati tööpinnaga paralleelselt (joonis 

21) vähenesid mõõtmisvead <3 mm, mis on antud otstarbe jaoks piisav. 

 

Joonis 20. Mõõtevead valesti paigaldatud kaameraga 

 

Joonis 21. Kaamera paralleelselt tööpinnaga 



23 

Tarkvaraga Kinovea ja Mpos katsetulemuste jooniselt 22 selgub, et tarkvara Mpos ei saa 

õppevahendina kasutada.  

 

 

Joonis 22. Takvaradega Kinovea ja Mpos koostatud vasaku käe normaaltööala 

Võrreldes Kinoveaga saadud graafikule on Mpos graafik lame ning ei kujuta käe 

liikumistrajektoori korrektselt. Hiire liikumisel ei registreerita ainult koordinaate vaid ka 

aega ning seetõttu ei ole võimalik saadud andmetest korrektseid jooniseid tekitada. 

 

3.5. Tulemuste rakendamine laboratoorses töös  

Joonisel 23 on teostatud nii vasaku kui parema käe normaal- ja maksimaaltööala 

kaardistused. Kaamera ning statiivi ülesseadmine võttis aega 3 minutit ja 46 sekundit. 

Tööala ülesfilmimine ning jooniste tekitamine võttis aega 12 minutit ja 15 sekundit. Kokku 

kuluks ideaaltingimustes ühel üliõpilasel laboratoorse töö tegemiseks umbes 16 minutit, 

kuid juurde tuleks arvestada aeg, mis kulub õpilasel tarkvara eripäradega ning esimesel 

üliõpilasel statiivi ülesseadmiseks vajalike funktsioonidega tutvumiseks. 
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Joonis 23. Tööala kaardistamine tarkvaraga Kinovea 

Laboratoorses töös saab kasutada antud meetodit traditisioonilise käsitsi mõõtmise või 

Dasi ja Behara meetodi asemel.  
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4. ARUTELU 

Töö käigus selgus, et tööala mõõtmisteks ei sobi magnetomeetrid, kuna katsetel ilmnes, et 

magnetomeetri mõõtetulemusi võivad mõjutada magnetvälja tekitavad objektid. See 

kajastus ka katsetulemustes ning mõõtetulemused ei olnud korratavad. Samuti oli näha, et 

magnetomeeter suutis magnetit tuvastada vaid pisut üle 10 cm kauguselt, mida ei oleks 

tööala mõõdistamise jaoks piisavalt olnud. 

Samuti ei saanud mõõtmisteks kasutada ka ultraheliandureid. Ultraheliandurid suutsid 

objekti tuvastada 50 cm ulatuses, millest oleks tööala mõõdistamiseks piisanud. 

Ultraheliandurite katsetamise käigus selgus aga, et andurid on küll piisavalt täpsed, kuid 

mõningatel juhtudel ei suuda tuvastada objekti, mis on 15° tsentrist. See tähendab, et 

mõõtmistulemused ei ole korratavad. Andurite kasutamise katsetamist oleks saanud jätkata 

juhul, kui vähemalt kolm andurit oleks järjepidevalt 15° ulatuses objekti tuvastanud. 

Mõõtmisteks ei saanud kasutada ka arvutihiirt. Optilise hiirega mõõtmisi tehes selgus, et x-

telge pidi hiirt liigutades, registreeriti ka y-teljelist liikumist, mistõttu ei olnud võimalik 

andmeid analüüsida. Esialgu kasutati katseteks sülearvuti 1920 x 1080 px kuvarit, kuid 

selgus, et antud resolutsioonist ei piisa, kuna isegi hiire tundlikkuse miinimumini viimisel 

jõudis hiir liiga lühikese vahemaaga kuvari teise otsa. Kasutades 3840 x 2160 px kuvarit, 

sai hiire liikumist kaardistada ühe meetri ulatuses, mis oli tööala kaardistamiseks piisav 

Seejärel katsetati mehaanilist, rullikuga arvutihiirt. Mehaanilise arvutihiirega teostatud 

katsete tulemused olid piisava täpsusega ning korratavad, kuid takistuseks sai ühenduse 

loomine arvutiga, mis oli kaootiline ning sellele probleemile lahendust ei leitud. Ühenduse 

loomine oli keeruline ka optilise hiire kasutamisel. Tõenäoliselt on probleem mõõtmiseks 

kasutatud mikrokontrolleri arendusplaadi tarkvaras, mis ei võimalda jõudeperioodi järel 

hiirt uuesti “äratada”. 

Mõõtmisteks sobivaimaks variandiks osutus videosalvestise ning tarkvara Kinovea 

kasutamine. Tarkvaraga Kinovea koostatud graafik annab piisavalt täpse ülevaate töölast 

ning sobib kasutamiseks mõõte- ning õppevahendina. Kaameraga ülesfilmitud salvestiselt 

oli võimalik Kinovea abiga koostada täpsed tööala graafikud (joonis 23). Graafikule 



26 

tekkinud alad kirjeldavad piisavalt täpselt töötaja tööala. Selle meetodi kasutamisel tuleb 

kindlasti jälgida, et kaamera saaks kõigil tasanditel paralleelselt ning et laetuli oleks 

kustutatud loorpeegelduse vältimiseks. 

Jooniselt 23 on näha, et normaaltööpiirkonnad vasaku ja parema käega on tsentris ning 

enamvähem võrdsed, aga maksimaaltööalad ei ristu tsentris ning ei ole võrdsed. Seda võib 

põhjustada mõõtmiste ajal muutunud istumisasend või käte ebavõrdne pikkus. Kuna 

normaaltööalad on võrdsed, siis käte ebavõrdse pikkuse saab välistada. Tõenäoliselt on 

parema käe maksimaaltööala mõõdistamisel ülakeha tööala suunas painutatud ning 

mõõteala tegelikust suurem kujunenud. Tööala kaardistamisel peab jälgima, et 

mõõdistatava selg ei oleks seljatoest üle 15 kraadi ette painutatud. 

Videosalvestiste jaoks statiivi kasutamisel võib tekkida probleem statiivi jalgadega. Nimelt 

kui mõõdistatava käsi on piisavalt pikk võib statiivi jalg mõõtmistele ette jääda ning 

lõpptulemuses jääb graafikusse sisse jõnks, mida on ka joonisel 23 näha.  

Statiivi asendamiseks saaks kasutada kuvari lauakinnitust Manhattan 461573 (Manhattan, 

Hiina) (joonis 24), mille külge saaks paigaldada spordikaamera SJ4000 (SJCAM, Hiina), 

mis võimaldab kuni 170° vaatevälja filmides. Kaamera kinnitamiseks tuleks välja vahetada 

kuvari kinnitusplaat kaamera kinnitusplaadi vastu. Nii suure vaateväljaga filmides tekib 

aga moonutus vaatevälja eri osades ning mõõtmistulemustes tekiksid suured vead. Kinovea 

tarkvara uusimas versioonis on selle mõõtevea kompenseerimiseks eraldi funktsioon, mis 

suudab kaamera lainurga poolt tekitatud moonutustega arvestada. See võimaldaks 

paigaldada kaamera lauale lähemale ning kiirendaks ka ülesseadmisprotsessi.  

Tavalise kaamera paigalduse alternatiivlahenduseks oleks seinakinnituse (Huanuo, Hiina) 

(joonis 25) paigaldamine. Seinakinnitusega ei peaks muretsema statiivi jalgade pärast, mis 

võivad tööala mõõdistamisele ette jääda. Seinakinnituse korrektsel paigaldamisel oleks 

kaamera lauaga paraleelseks saamine oluliselt lihtsam, kui statiiviga. Seinakinnitusel tuleks 

sarnaselt lauakinnitusega ära vahetada kuvari kinnitus kaamera kinnituse vastu. 
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Joonis 24. Kuvari lauakinnitus [21] Joonis 25. Kuvari seinakinnitus [22] 

Videosalvestisega laboratoorse töö teostamisel saaksid üliõpilased selgeks ka algteadmised 

tarkvarast Kinovea ning lisateadmisi MS Exceli kasutamisel. 
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KOKKUVÕTE 

Tööala kaardistamine on oluline, et võimalikult suur osa töötajad saaksid töötada 

võimalikult efektiivselt ja tervist säästvalt. Tööala kaardistamist on varasemalt kirjeldanud 

Farley, Squires ning Das ja Behara. Viimaste meetodeid ning aluseid kasutatakse tänaseni.   

Bakalaureusetöös uuriti tööala kaardistamise lihtsustamiseks erinevaid vahendeid. 

Katsetati magnetomeetrit, ultraheliandurit, optilist arvutihiirt, mehaanilist arvutihiirt ning 

videosalvestiselt tööala mõõtmist.  

Magnetomeetrit ei olnud võimalik kasutada piiratud mõõteulatuse tõttu (10 cm). 

Ultraheliandurid mõõtsid vahemaad piisava täpsusega, kuid kohati ei tuvastanud 

mõõdetavat objekti 15° ulatuses ning seetõttu ei saanud ultraheliandureid tööala 

kaardistamiseks kasutada.  

Optilise arvutihiire katsetamisel selgus, et ühte telge pidi hiirt liigutades registreeritakse 

liikumine ka teise telje sihil, seetõttu ei olnud optilist hiirt võimalik kalibreerida ning 

tööala kaardistamiseks kasutada. 

Mehaanilise hiire katsed ning kalibreerimine olid edukad ning täpsus mõõtmiste jaoks 

piisav, kuid probleemiks oli ühenduse loomine arvutiga. Hiire arvutiga ühendamine oli 

keeruline ning õnnestus harva, seetõttu mehaanilist arvutihiirt tööala mõõtmiseks ei 

kasutatud.  

Tööala kaardistamiseks sobivaim viis oli tööala mõõtmine videosalvestiselt. 

Videosalvestiselt andmete saamiseks kasutati tarkvara Kinovea, millega oli võimalik 

salvestiselt käega tekitatud tööala piiride andmed MS Excelisse tõsta ning tekitada nendest 

joonised. Tulevikus oleks vaja lahendada kaamera paigaldamise probleem, kuna 

bakalaureusetöös kasutatud lahenduses võib kaamera statiiv tööala mõõdistamisele ette 

jääda. Lahenduseks oleks kas lauakinnituse külge paigaldatud lainurk video võimalusega 

spordikaamera või seinakinnituse külge kinnitatud kaamera. Bakalaureusetöö eesmärk 

leida moodus tööalade kaardistamise lihtsustamiseks sai täidetud. 
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(lõputöö pealkiri) 
mille juhendaja on Märt Reinvee 

(juhendaja(te) nimi) 
1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 
 
 
 
Lõputöö autor /allkirjastatud digitaalselt/ 
 (allkiri) 
 
Tartu, 29.05.2022 
 (kuupäev) 
 
 
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 
 
Märt Reinvee /allkirjastatud digitaalselt/  29.05.2022 
 (juhendaja nimi ja allkiri)     (kuupäev) 
 


