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SISSEJUHATUS 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada õppevahendina kasutatav aspiratsiooni 

psühromeeter. Õppevahend on mõeldud kasutamiseks õppeainetes, kus lisaks 

töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmisele, oodatakse üliõpilaselt ka 

seoste loomist parameetrite vahel: MI.0348 Riskianalüüs ja töökeskkonna ohutus, TE.0967 

Töökeskkonna ergonoomikaline hindamine ning TE.1045 Töökeskkond tööstuses ja 

põllumajanduses.  

Töö koostamisel lähtuti järgmistest nõuetest: 1) õppevahend peab olema lihtsalt 

teisaldatav; 2) õppevahend peab võimaldama väärtuste jälgimist seadme ekraanilt; 3) 

õppevahend peab võimaldama andmete salvestamist; 4) õppevahend ei tohi kuiva ja märja 

termomeetri näitude põhjal arvutada õhu suhtelist niiskust vaid peab selle ülesande jätma 

tudengitele. 

Töö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses jaotises kirjeldatakse aspiratsiooni psühromeetri 

ja niiskuse olemust, niiskuse mõju inimese tervisele ning antud võimalikest seadmetest 

niiskuse mõõtmiseks. Teises osas räägib autor psühromeetri valmimise protsessidest. 

Tuues välja kasutatavad osad ning korpuse disaini erinevad lahendused. Kolmandas osas 

katsetati loodud õppevahendit. 

Bakalaureusetöö eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised ülesanded: 

1) tutvuda niiskuse mõjuga inimesele; 

2) tutvuda niiskuse mõõtmise võimalustega; 

3) valida komponendid õppevahendi koostamiseks; 

4) koostada õppevandi tarkvara; 

5) disainida õppevahendi korpus; 

6) katsetada õppevahendi toimivust.  

Töö koostamisel on kasutatud Microsoft Office Word tekstiredaktorit, Arduino IDE-d ja 

Solid Edge 2021 programmi. Kasutatavate andmete alusel on teostatud vastavate seadmete 

ja materjalide valik katseseadme koostamiseks. Autor tänab oma juhendajat Märt Reinveed 

abi ja nõuannete eest.  
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1. ÕHU SUHTELINE NIISKUS JA SELLE MÕÕTMINE 

1.1. Niiskuse definitsioon ja niiskuse olulisus 

Niiskus on oluline meteoroloogia parameeter, mis ümbritseb meid igapäevaselt. Olenemata 

meid ümbritsevast õhutemperatuurist, on õhus alati veeauru. Reeglina panevad inimesed 

õhus sisalduvat veeauru tähele jahedatel hommikutel, kui tekib udu. 

Maakera ümbritsev atmosfäär on gaasiline mass, mis jaguneb mitmeks kihiks, kus gaaside 

tihedus on erinev. Inimesele kõige tuntavam kiht on troposfäär, mis keskmiselt ulatub 

maast 7-17 km kõrgusele. Meid ümbritseb õhk koosneb 78% lämmastikust, 21% hapnikust 

ja 1% argoonist, lisaks leiab sealt ka veeauru, mis moodustab umbes 0,1-4% [2]. 

Õhuniiskuseks nimetatakse veeauru sisaldust õhus. Õhus oleva veeauru hulk sõltub 

paljudest teguritest, millest kõige olulisem on päikesekiirgus ning geograafilise piirkonna 

hüdroloogiline režiim. Eristatakse absoluutset niiskust (ühik kg∙m
-3

), tehnilist niiskust 

(g∙kg
-1

) ja õhu suhtelist niiskust (%). Õhu suhtelise niiskuse φ ühikuks on protsent, sest õhu 

suhteline niiskus on veeauru osarõhu (Pa) ja samal temperatuuril küllastuva veeauru rõhu 

(Psa) suhe (valem 1) [3]. Õhu suhteline niiskus on eeltoodud kolmest kõige levinum, selle 

väärtust edastab ilmateade ja seda mõõdavad hügromeetrid. 

𝜑 =
𝑃𝑎

𝑃𝑠𝑎
∙ 100 

(1) 

 

Siseruumides oleva õhu niiskus sõltub peamiselt välisõhus olevast veeaurust, 

temperatuurist ning ruumis olevast ventilatsiooni õhuvoolu suurusest. Ruumi õhu suhtelist 

niiskust mõjutab ka inimese tegevused, näiteks pesemine, söögitegemine, taimede 

kastmine, riiete pesemine jne. Optimaalseks siseruumi õhu suhteliseks niiskuseks loetakse 

40-60% [1]. 

Niiskuse oht inimese tervisele. Inimese mugavustunnet mõjutab suuresti teda ümbritsev 

õhuniiskus. Kui inimese nahalt aurustub või kaob ümbritsevasse keskkonda higi või vesi, 

tähendab see seda, et tema keha pinnalt on soojus on üle kandunud keskkonda, ehk keha 

jahtub. Kuna inimesel ei ole suhtelist niiskust tunnetavat meeleelundit, siis väljendub 
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inimest ümbritseva õhu suhtelise niiskuse hulk nahal, hindamisorganitel ning 

limaskestadel. [4] 

Keskmisest väiksem õhu suhteline niiskus (φ <20%) väljendub inimese kehas limakestade 

kuivamise, nahaärrituste ning halva enesetunde kaudu. Lisaks soodustab väike niiskuse  

tase õhus olevate tolmukübekeste suuremat liikumist, mida on omakorda tunda silmade 

kuivuse, allergiate ning aevastuste kaudu. Madalat õhu suhtelist niiskust on võimalik 

korrigeerida erinevate õhuniisutite abil või kui asetada sooja andvatele küttekehadele 

niiskeid riidest esemeid. Näiteks panna akna all olevale radiaatorile mõõdukalt märk 

käterätt. Tuba tuulutades on Eesti oludes suurel osal aastast oht, et ruumi õhu suhteline 

niiskus väheneb (joonis 1) [12].  

 

Joonis 1. EMHI pikaajaliste (1970...2000 meteoroloogiliste andmete põhjal leitud tehnilise 

niiskuse ja välisõhu suhtelise niiskuse pikaajalised keskmised ning nende põhjal arvutatud 

õhu suhteline niiskus toatemperatuuril (21 ⁰C). [12] 

Suur õhu suhteline niiskus (φ >70%) vähendab oluliselt õhus olevate tolmuosakeste 

lendumist, kuid omakorda soodustab see bakterite ning hallitusseente levikut. Samuti 

soodustab liigne niiskus mõju ka ehitise konstruktsioonile ning ehitusmaterjalidele. Näiteks 

liigne niiskus puitmajas võib tekitada hallitusseeni. Suur niiskustaseme vähendamiseks 

tuleks suurendada õhuvahetust antud ruumis. Olgugi, et suur õhu suhteline niiskus on 

inimese tervisele parem, on inimese tervis tundlikum kuivale õhule [4,5,6]. 
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Joonis 2. Inimese tervisele kahjulike mõjude suhe optilise niiskuse suhtes [13] 

Kuid mis vahemikus on inimese tervise jaoks niiskus kõige parem? Arvestades Eesti 

kliimat, kus on välisõhu suhteline niiskus peamiselt kõrgem vahemikus 70-80%. Kui võtta 

oletuseks, et siseruumis on temperatuur 22 kraadi, siis on inimese jaoks mugav õhuniiskus 

40-70% vahemikus [14].  

 

Joonis 3. Suhtelise niiskus soovitatavad väärtused inimese mugavuseks siseruumides [15] 

Eluruumidele esitatavates nõuetes on kirjas, et niiskus peab olema vahemikus, mis ei 

kahjusta inimese tervist ehk optimaalne suhteline niiskus on 40-60% [28]. 
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1.2. Niiskuse mõõturid 

1.2.1. Statsionaarne ehk Augusti psühromeeter 

Augusti psühromeeter (joonis 4) koosneb kahest kõrvuti asetsevast identsest termomeetrist, 

mis on kinnitatud statiivile. Ühe termomeetri ümber on mähitud batistriie, mis kogub 

endasse vett tema alla olevast destilleeritud veega täidetud anumast. Batistriiet kasutatakse, 

sest see märgub lihtsasti. Kuna märgunud riidelt aurustub vesi kiiresti, on antud 

mõõtevahendil ka omad puudused. Üldjuhul paigutatakse psühromeeter 

meteoroloogiaonni, ning seda ümbritsev kest võib mõjutada suuresti õhu liikumise kiirust. 

Antud seadet saab kasutada temperatuuride vahemikus 0-80 °C [29]. 

 

Joonis 4. Statsionaarne ehk Augusti psühromeeter. [16] 
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1.2.2. Aspiratsiooni ehk Assmanni psühromeeter 

Assmanni psühromeeter (joonis 5) on võrreldes Augusti seadmega tunduvalt kompaktsem, 

ning seda saab inimene vastavalt oma soovidele paigutada. Mõõtevahend koosneb kahest 

identsest termomeetrist, mis on paigutatud üksteise kõrvale. Liikuva õhuvoolu tekitab 

termomeetrite kohale asetatud õhupump, mis on kas vedrumehanismi või elektrimootoriga. 

Ühe termomeetri reservuaari ümber on mähitud kergesti märguv riie, mistõttu seda 

nimetatakse märjaks termomeetriks. Mõõtmise ajaks tuleks riiet niisutada destilleeritud 

veega. Enne vaatluse alustamist tuleks lasta õhupumbal töötada umbkaudu 5 minutit, et 

termomeetrite näidud stabiliseeruks. Mõõtmistulemuste saamiseks tuleks vaadeldavas 

ajahetkes kirja panna nii märja kui ka kuiva termomeetri näidud. Antud seadet saab 

kasutada temperatuuride vahemikus 0-80 °C [29]. 

 

Joonis 5. Aspiratsiooni ehk Assmanni psühromeeter. [16] 
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Õhu suhtelise niiskuse leidmiseks valemist 1, on vaja teada veeauru osarõhu (Pa) ja samal 

temperatuuril küllastuva veeauru osarõhu (Psa) väärtusi. Küllastuva veeauru osarõhu saab 

arvutada Antoine’i valemist (valem 2) ning veeauru osarõhu seosest 3 [25]: 

𝑃𝑠𝑎 = 0,1333 ∙ 10
(8,07131−

1730,63
𝑡𝑎+233,426

)
 

(2) 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑠𝑤𝑏 − 0,0667(𝑡𝑎 − 𝑡𝑤𝑏) (3) 

kus ta on kuiva termomeetri näit °C; 

 twb on märja termomeetri näit °C; 

 Pswb on veeauru osarõhk märja termomeetri näidul, kPa 

 

Eesti Maaülikoolis (EMÜ) on seni aspiratsiooni psühhromeetrit eeldavates laboratoorsetes 

töödes kasutatud GOST 6353-52 tüüpi aspiratsiooni psühromeetrit, mis on toodetud 

Venemaal. Kuna selliseid psühromeetreid enam ei toodeta, on nende varuosade hankimine 

üsnagi keerukas. Peamiselt saadakse puudu olevaid varuosi teistelt samalaadsetelt 

mõõtevahenditelt. Lisaks on antud psühromeetril ka mitmeid puuduseid. Esmalt 

termomeetrite sees olev elavhõbe, mis termomeetri purunemisel on inimese tervisele 

ohtlik. Teiseks on praeguse aspiratsiooni psühhromeetri termomeetri mõõteskaala niivõrd 

väikses kirjas, et paljud vajavad selle lugemiseks luupi.  

 

1.2.3. Juushügromeeter 

Juushügromeeter (joonis 6) on üks kõige tavalisemaid hügromeetreid – mida niiskem on 

õhk, seda rohkem venib juus. Mõõtmistulemuste stabiilsuse saavutamiseks on vaja inimese 

juuksekarvast töötlemise teel eemaldada rasv [17] 

Juus tõmmatakse pingule vedru või raskuste abil. Teades õhutemperatuuri ning juuksele 

rakenduvat jõudu, saab õhu suhtelist niiskust lihtsa määrata. Kuiva õhu puhul puruneb juus 

kiiremini kui niiskema õhu puhul. Kasutatakse inimese juukseid, kuna nad on väikse 

läbimõõduga (0,06…0,1 mm) ning niiskumine ja kuivamine toimub kiiresti. Seega on 

antud protsess üsnagi kiire. Antud meetodiga saab määrata õhu suhtelist niiskust 

vahemikus 5…100% [17].  
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Joonis 6. Juushügromeeter [17] 

Tänapäeval üsnagi harva kasutusel olev hügromeeter, kuna reageerimis aeg oli üsnagi suur 

ning pidevalt mõõtmisi tehes vajas masin tihedast kalibreerimist [30] 

 

1.2.4. Mahtuvusliku anduriga elektrooniline hügromeeter 

Mahtuvuslikus anduris (jooni 7) eraldab kaks metallplaati ehk elektroodi õhuke 

mittejuhtiva polümeerikile kiht. Kiht imab õhust niiskust, mis põhjustab metallplaatide 

kokkupuutel pinge muutuse. Väljundpinge mõõtmine salvestatakse ja seda saab kuvada 

analoogmõõturil, saata teise süsteemi või teisendada digitaalseks niiskuse näiduks. [23] 

Süsteemis on andur, kaabel, elektroonika ja väljundsignaal.  
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Joonis 7. Mahtuvuslik andur [18] 

 

Suhtelise õhuniiskuse mõõtmiseks on mahtuvuslik andur hügromeetris. Andur on üks osa 

süsteemist, mis sisaldab ka sondi, kaablit, elektroonikat ja väljundsignaali. Üheskoos 

toimivad need, et mõõta täpselt kogu niiskusevahemikku 0% kuni 100%. [29] 

 

1.2.5 Takistusliku anduriga elektrooniline hügromeeter 

Takistusandurid (joonis 8) töötavad samamoodi nagu mahtuvusandurid, mõõtes elektrilisi 

muutusi, et luua suhtelise niiskuse väärtus. Selle süsteemi mehhanism on siiski erinev. 

Kuigi takistuslikud andurid kasutavad sarnaselt mahtuvuslikele anduritele hügroskoopilist 

(niiskust imavat) ainet, seisneb erinevus selles, et mõõdetakse materjali takistuse muutust, 

mitte mahtuvust. Selle stsenaariumi korral on väljundpinge pöördeksponentsiaalne seos 

õhu suhtelise niiskusega. Väljundpinge andmeid saab võtta, salvestada või teisendada, 

nagu ka mahtuvuslikel anduritel.  
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Joonis 8. Takistuslik andur [19] 

 

Takistusliku anduri suur pindala ja ruumala suhe võimaldab tajuda niiskuse muutusi 

keskkonnas kuni 90% suhtelise niiskuse juures toatemperatuuril. Nendel seadmetel on 

piirangud ja seetõttu ei ole nad ideaalsed alla 5% õhu suhtelise niiskuse väärtuste 

tajumiseks. [19] 
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2. ÕPPEVAHENDI KOOSTAMINE 

2.1. Komponentide valik 

Termomeetrite jaoks kasutati NTC termistore, andmehõive ja töötluse jaoks 

mikrokontrolleri arendusplaati ning temperatuuride esitamiseks vedelkristallkuvarit. 

Temperatuuri mõõtmiseks valiti sarnase väärtusega termistor ja takisti, mis ühendati 

pingejaguri põhimõttel (joonis 9). Pingejaguriks nimetatakse elektriahelat, mille 

sisendpinge moodustab osa väljundpingest, ning väljundpinge sõltub elektriahela takistite 

takistuse suhtest [27]. Pingejaguri väljundpinge on arvutatav valemiga: 

𝑈2 = 𝑈1 ∙
𝑅2

(𝑅1 + 𝑅2)
 , (4) 

kus U1 on sisendpinge, V; 

 U2 on väljundpinge, V; 

 R1 – takisti, Ω; 

 R2 – takisti, Ω. 

 

 

Joonis 9. Pingejaguri skeem 

Kaks termistori ja takisti kompleti (üks kuiva ja teine märja termomeetri jaoks) valiti 

samasugused, et saada hiljem tehtavatel mõõtmistel minimaalsete erinevustega tulemused. 

Termistoriks valiti 100k NTC B-const 5 (parameetrid tabelis 1). 
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Joonis 10. Termistor 100k NTC B-const [20] 

Antud termistor valiti just tema parameetrite tõttu (tabel 1). Kõigist valikutest osutusid 

100k NTC B-const termistorid kõige ühtlastemaks ning kõige vähem võimsust vajavateks. 

Tabel 1. Termistori 100k NTC B-const parameetrid [20] 

Parameeter Tootja Tüüp Nimitakitsus, kΩ Võimsus, W Tolerants, % Tööpiirkond 
Väärtus Vishay NTC 100 0,5 5 -40…+125 

 

Esmalt kasutati andmehõiveks mikrokontrolleri arendusplaati Aruino Leonardo (Arduino, 

Itaalia), mis hiljem asendati tunduvalt kompaktsema mikrokontrolleri arendusplaadiga 

Arduino Nano ATmega328P-ga (Kuman trade, Hiina). Mikrokontrollite arendusplaadid on 

toodud joonisel 11 ja nende tehnilised parameetrid tabelis 2. 

 

 

Joonis 11. Mikrokontrolleri arendusplaadid Arduino Leonardo [21] (vasakul) ja Arduino 

Nano.[22]. 

Olgugi, et Arduino Leonardo peal on lihtsam katseid läbi viia, on antud töö puhul kõige 

tähtsam kompaktsus, sest korpuse mõõtmed on piiratud ning kõik vajalik peab sisse ära 

mahtuma. 
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Tabel 2. Arduino Leonardo ja Arduino Nano mikrokontrollerite tehnilised andmed 

Parameeter Väärtus 

Mark Atmega 32u4 [21] Atmega 328P[22] 

Tööpinge (V) 5 5 

Välkmälu (KB) 32 32 

Sisendpinge (V) 6…20 6…20 

Taktsagedus (MHz) 16 16 

Energia tarbimine (mA) 40…50 19 

Digitaalsed I/O kontaktid (tk) 20 22 

 

Tulemuste kuvamiseks kasutati vedelkristallkuvarit (joonis 12, tabel 3) UART Serial 16*2 

characters LCD Blue (Shenzhen Smart Electronics Co, Hiina) 

  

Joonis 12. Vedelkristallkuvar UART Serial 16*2 [23] 

Antud ekraan osutus valituks, antud kuvar võimaldab info esitamiseks kasutada kahte rida, 

mõlemal real 16 sümbolit, sellest piisab, et kuvada kahte üksteisest erinevat temperatuuri.  

Tabel 3. Vedelkristallkuvar UART Serial 16*2 tehnilised andmed [23] 

Parameetrid Väärtused 

Resolutsioon 16x2 

Taustavalguse värv Sinine 

Kollane 

Sagedus (b/s) 9600 

Toitepinge (V) 5 

Voolutarbimine (mA) 60-sinine taust 

70- kollane taust 

Sisendpinge (V) 2.7-3.6 

Töötemperatuur (°C) 20-60 
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Peale komponentide välja valimist, sai alustada korpuse disainimise ning valitud osade 

testimisega. 

 

2.2. Tarkvara 

Mikrokontrollersüsteemi programmi kirjutamisel kasutati tarkvara Arduino IDE, mis on 

vabavara. Tarkvara Arduino (IDE) sisaldab tekstiredaktorit koodi kirjutamiseks, 

sõnumikasti, tekstiterminali, tööriistariba nuppudega põhiülesannete jaoks ja mitmeid 

menüüsid. See suhtleb Arduino riistvaraga ja laadib sinna programmi. Programmi 

kirjutamisel kasutades Arduino IDE tarkvara, annab tekstiredaktor teada erinevatest 

võimalikest vigadest. Lisaks annab ta ka tagasisidet faili salvestamise ning importimise 

kohta. 

Esmasel katsetustel (joonis 13), kasutades Arduino Leonardo mikrokontrollerit, saadi 

teada, kui palju erinevad termostaatide näidud üksteisest. Sobilike takistite leidmisel viidi 

termostaatide näitude erinevused minimaalseks. Seejärel alustati programmi kirjutamist. 

Kuna Arduino ning termostaatidega on varasemalt tehtud maailmas mitmeid praktikume, 

siis leiti internetist vajalikud koodinäidiseid, mis vajasid modifitseerimist. Koodinäidises 

muudatuste tegemise järgselt laaditi programmi mikrokontrollerisse. Programmi kirjutades, 

tuli arvestada ka sellega, et kui ühendada arendusplaadi külge kuvar, peavad mõõdetavad 

tulemused ilmuma kuvarile reaalajas. 

Esmase kood (joonis 14) leiti veebilehelt Circuit Basics, kus inimese üle maailma jagavad 

enda teadmisi Arduino, programmeerimise ja muu elektroonika kohta. Esmase koodi [26] 

laadis ülesse Scott Campbell, kelle postituses seletati lahti ka termistoride tööpõhimõte, 

valemid ning lõpplahendus. 

Algne Scott Campbelli kood võimaldas temperatuuri esitada nii Farenheiti kui ka Celsiuse 

skaalas. Kuna antud mõõtevahendil piisas ainult ühest süsteemist, pidi koodist kustutama 

ära Farenheiti skaalas temperatuuri esitamist võimaldavad read. 
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Joonis 13. Algne termistoride katsetamise skeem 

 

Joonis 14. Tarkvara plokkskeem 

Termistori viigu pinge mõõtmine 

Takistuse arvutamine 

Temperatuuri arvutamine 

Temperatuuri teisendamine 

Celsiuse skaalasse 

Tulemuste printimine ekraanile 

Paus 1s 
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Joonis 15. Kõikige komponentidega elektriskeem 

 

Steinhart-Harti valem. Elektroonilise termomeetri loomise üks lihtsamaid viise on 

kasutada termotakistit ehk termistori. Termistori takistuse ja temperatuuri vahelist seost on 

võimalik kirjeldada Steinhart-Harti valemiga. Steinhart-Harti valemit kasutades, on 

võimalik teisendamisega saada ligikaudne temperatuuri väärtus, see ei ole nii täpne, kui 

termistori tabel, kuid vägagi arvestatav. 

1

𝑇
= 𝐴 + 𝐵 ∙ ln𝑅 + 𝐶 ∙ (𝑙𝑛𝑅)3 , (5) 

kus T - temperatuur, K; 

 R- takistus, Ω; 

 A,B,C - Steinhart-Harti tegurid. 
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Antud valem kaasab endasse mitu parameetrit, mida üldiselt NTC termistori tööga leida 

pole võimalik. Kalibreeritud ning testitud anduriga saame võtta 3 näitu ning nendega 

töötada välja parameetrid A,B,C 

[

𝟏 𝒍𝒏𝑹𝟏 𝒍𝒏𝟑𝑹𝟏

𝟏 𝒍𝒏𝑹𝟐 𝒍𝒏𝟑𝑹𝟐

𝟏 𝒍𝒏𝑹𝟑 𝒍𝒏𝟑𝑹𝟑

] [
𝑨
𝑩
𝑪
] =

[
 
 
 
 
 
 
𝟏

𝑻𝟏

𝟏

𝑻𝟐

𝟏

𝑻𝟑]
 
 
 
 
 
 

  (6) 

Tarkvarasse sisestati Steinharti tegurid: A=1,009249522 ·10
-3

; B=2,378405444·10
-4

; 

C=2,019202697·10
-7

. 

 

2.3. Korpus 

Korpuse disainilahendust luues, võeti eesmärgiks kergesti ligipääsetavus ning lihtsus. Ehk 

kõiki vajalike osi peab saama võimalikult kiiresti ära vahetada. Lisaks tuli arvestada 

sellega, et kõik vajalikud komponendid mahuksid võimalikult kompaktselt korpusesse. 

Korpusesse pidi mahtuma ventilaator, emaplaat, ekraan, termistori ja takistite juhtmestik 

ning 9 V patarei. Korpuse mudelit luues, visandati mudel esmalt paberil ning alles seejärel 

alles tarvaras Solid Edge. Kui korpuse esimene disainiahendus (joonis 16) oli 

kujundusprogrammis valmis saanud, selgus tõsiasi, et korpuse mõõtmed ületasid 3D 

printeri alusplaadi mõõtmeid, ehk tuli välja mõelda uus kujundus. Teise disainilahenduse 

juures võeti aluseks printeri alusplaadi mõõtmed. Korpuse teist mudelit (joonis 17) luues 

tuli paigutada liikumiskindlalt toide allikaks olev patarei. Lisaks otsustati paigutada 

vedelkristallkuvar mikrokontrolleri arendusplaadi kõrvale, et vältida liigseid juhtmeid. 
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Joonis 16.  Esmane korpuse kujund mõõtmetega 

 

Joonis 17.  Lõplik korpuse visuaal vajalike mõõtmetega 

Mudeli üldkuju valmimise järgselt tuli hakata tegelema käivate komponentide kinnituste 

mõõdistamise ning valmistamisega. Lisaks sellele tuli mõelda välja võimalikult lihtsalt 

kasutatava vee lisamis anum, kust termomeetri ümber mähitud riie niiskust imab. Kõige 
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paremaks ja lihtsamaks lahendusena leiti, et korpuse külje sisse tuleb teha pisikene ava, 

mille sisse omakorda panna lehter ning siis on lihtsa vaevaga võimalik anumasse vett 

lisada, ilma, et peaks korpuse lahti võtma. Kuna vee lisamine läbi väikse ava tundus siiski 

ebareaalne, otsustati ava mitte teha ning vee täitmine käib ikkagi pealt poolt. Korpuse 

erinevaid disaine sai kokkuvõttes tehtud kaks, millest parem 3D prinditi.  

 

2.4. Seadme koostamine 

Peale välja valitud komponentide sobivuse katsetamist, tuli ühenduse kokku joota. 

Jootekohad ümbritseti termokahaneva rüüsiga. Kui juhtmestik valmis sai, tuli hakata 

katsetama töökindlust. Mikrokontrollerit arvutiga ühendades sai selgeks tõsiasi, et kõik 

juhtmete liidesed töötavad laitmatult. 

Peale korpuse välja printimist tuli hakata tegelema komponentide korpusesse 

paigutamisega. Korpuse väljaprintimisel selgus tõsiasi, et ventilaatori stabiilseks 

hoidmiseks tehtud detail asub mõnevõrra teises kohas algselt oodatust. Detail eemaldati ja 

sulatati sobivasse kohta tagasi. Samuti tuli modifitseerida patarei kinnituskarpi, et sinna 

külge ühendatav juhe ilusti ära mahuks. Lisaks tuli puurida õhu välja suunamiseks 

vajalikud avad termistoride taga asuvasse seina. Juhtmete paigutamine osutus oodatust 

keerukamas, kuna juhtmete pikkus osutus liigseks. Seetõttu otsustati viilida juhtmete jaoks 

vajalikud kanalid, et korpuse kaant peale asetades, ei jääks kaas ebatasaselt kõikuma. 

Juhtmete korpuse külge kinnitamiseks kasutati niiskuskindlat teipi Advance mõõtmetega 

38 x 50 mm. Valiti niiskuskindel teip, sest juhtmete läheduses on vesi ning aurustamise 

mõjul, võivad tavalised teibid lahti tulla.  
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Joonis 18 Seade koos vajalike komponentidega (1-Ekraan, 2-Patarei, 3-Ventilaator, 4- 

Mikrokontroller, 5- Kuiva termomeetri termistor, 6- Märja termomeetri termistor) 

Märja termistori külge seotavaks niiskust imavaks materjaliks seoti algselt 

majapidamislapp, mis on kergesti märguv ning vastupidav rebenemisele. Niiskust imava 

materjali termistori külge kinnitamiseks kasutasin varasemalt mainitud niiskuskindlat teipi. 
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3. ÕPPEVAHENDI KATSETAMINE 

Peale kõikide elektrooniliste asjade ühendamist, tuli hakata tegema katseid, kui palju 

mõjutab termostaatide tööd niiske paber. Katseid viisin läbi kolm tükki ning arvutit 

emaplaadiga ühendades, oli lihtne neid jälgida, sest vajalikud tulemuseks jooksid Excel 

programmi. Saadud tulemustega viidi läbi arvutused, millega saab vastuse ruumis oleva 

õhu suhtelise niiskuse kohta. Saadud tulemused vastasid ootustele ning programmi rohkem 

modifitseerima ei hakanud. 

Lõputöö lõpp faasis tehti katse, kui kaua suudab ventilaator üksinda töötada 9V patarei 

toitel ning kui kiiresti aurustub ära anumasse pandud 3 ml vett. Ilma ekraani ning 

mikrokontrollerita töötas ventilaator patarei toitel 1 tund 18 minutit ning vee aurustumiseks 

kulus umbkaudu 4 tundi. Antud katsetuse tulemustega võib rahule jääda, sest üldjuhul 

psühromeetrit kasutades piisab vajalike andmete saamiseks 5 minutit. Kui ühendada 

mikrokontroller arvutiga, võib mõõtmistulemusi saada seni kaua, kui mõni komponent 

katki läheb. Vee lisamisega tuleks olla üsnagi hoolas, sest riie, mis termistori ümber 

pannakse, imab samuti vett ehk kokku läheb anumasse ja riide immutamiseks ligikaudu 5 

ml vett. Kui jätta mõõtevahend pikemaks ajaks andmeid koguma, tuleks arvestada sellega, 

et teatud aja tagant jälgida olemasoleva vee kogust. 

Õppevahendi arendamise lõppfaasis viidi läbi kaks katset. Esimese katse (joonis 19) tehti 

tavalistes kodu tingimustes, päevasel ajal ilma tuba tuulutamata. Teise katse (joonis 20) eel 

asetati pesurestile kuivama äsja pestud riided ning tuulutati tuba 10 minutit.  

Esimese katse ta = 23,3 ja twb = 16,3 °C, seega lähtuvalt valemitest 2, 3 ja 1: 

𝑃𝑠𝑎 = 0,1333 ∙ 10
(8,07131−

1730,63
23,3+233,426

)
= 2,85 kPa ja Pswb = 1,85 kPa, 

Pa = 1,845-0,0667∙(23,3-16,3)=1,38 kPa ja φ = 100∙1,38∙2,85
-1

 = 48%. 
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Joonis 19. Esimene mõõtmine, tavalistes eluruumi tingimustes 

Tehtud mõõtmiste käigus on näha, kuidas märja termomeetri termistorilt aurustuv vesi, 

temperatuuri alandab ning näit stabiliseerub 150 sekundi juures. 

 

Joonis 20. Teine mõõtmine, õhuniiskuse tõstmiseks kasutati niiskeid riideid ning toa 

tuulutamist 
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Teise mõõtmise käigus on võimalik näha kuiva termomeetri näidu mõningast kõikumist, 

kuid hiljem stabiliseerub temperatuur 22 kraadi juurde. Märg termomeeter näitab katse 

alguses langust, kuid stabiliseerub 241 sekundi möödumisel 16 kraadi juurde. Antud 

andmetega õhu suhtelise niiskuse arvutamisel saame keskmiseks niiskuseks 51%, mis on 

rahuldav. 
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KOKKUVÕTE 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada õppevahendiks mõeldud aspiratsiooni 

psühromeeter. Töö eesmärgini jõudmiseks seati viis ülesannet, milleks olid tutvuda 

niiskuse mõjuga inimese tervisele ning niiskuse mõõtmise võimalustega ehk olemasolevate 

mõõteriistadega, vajalike komponentide valik aspiratsiooni psühromeetri valmistamiseks, 

õppevahendi tarkvara koostamine, korpuse projekteerimine ning printimine ja õppevahendi 

toimimise katsetamine. Bakalaureusetöö autor uuris Arduino IDE programmi, millega 

kirjutati vajaliku koodi, millega seade mõõtis ning arvutas ruumis oleva õhutemperatuuri 

ning kandis selle LED-ekraanile. Õppevahendi korpus mudeli lõi autor tarkvaraga Solid 

Edge 2021, mille sisse paigutati aspiratsiooni psühromeetri komponendid: mikrokontrolleri 

arendusplaat Arduino Nano, sülearvuti ventilaator, vedelkristallkuvar, kaks 100 kΩ NTC 

B-const termistori, kaks 100k Ω takistid ning toiteallikas 9V patarei. Koostatud 

aspiratsiooni psühromeeteri töös veenduti seadme katsetamise käigus. Kokku teostati kaks 

katset ning mõlemad tulemused olid antud keskkonda tähendades rahuldavad. Seega sai 

bakalaureusetöö eesmärk täidetud.  
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