
 
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Tartu Tehnikakolledž 

 

 

 

 

Gunnar Mändmets 

VÄIKESTE SIGNAALIDE MÕÕTEVÕIMENDI 

SMALL SIGNAL MEASUREMENT AMPLIFIER  

Rakenduskõrghariduse diplomitöö 

Tehnotroonika õppekava 

 

 

 

Juhendajad: lektor Jaak Jõgi, MSc 

lektor Erkki Jõgi, MSc 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2020 



 
 

LÜHIKOKKUVÕTE 

 

 

Eesti Maaülikool 

Fr.R.Kreutzwaldi 1, Tartu 51006 

Rakenduskõrghariduse diplomitöö 

lühikokkuvõte 

Autor: Gunnar Mändmets Õppekava: Tehnotroonika 

Pealkiri: Väikeste signaalide mõõtevõimendi 

Lehekülgi:45 Jooniseid:24 Tabeleid:0 Lisasid:3 

Osakond: Tartu Tehnikakolledž 

Uurimisvaldkond:  ETIS klassifikaator: 4.8 Elektrotehnika ja elektroonika 

CERC S kood: T170 Elektroonika 

Juhendajad: Jaak Jõgi, Erkki Jõgi 

Kaitsmiskoht ja –aasta: Tartu, 2020 

Käesoleva diplomitöö eesmärgiks on luua väikeste signaalide mõõtevõimendi, mis on 

projekteeritud helitööstusvõimendeid kasutades. Mõõtevõimendi eesmärk on mõõta väga 

nõrkasid signaale ja edastada võimendatud signaal. Töö käigus selgitatakse, mis on 

suuremad probleemid, miks sellist seadet kasutatakse ning kellele sellist seadet tarvis on.  

Töös püstitatakse nõuded  ning vastavalt nendele projekteeritakse seade. Töös selgitatakse 

probleeme, leitakse lahendusi ja selgitatakse projekteeritud lahendusete alamosi. 

Diplomitöö põhiliseks raskuseks on leida meetodeid, kuidas vähendada mõõdetavas 

signaalis häiringuid. Selgitatakse seadme projekteerimisvalikuid teoreetilisel ning 

praktilisel tasandil. Töös kirjeldatakse ka mõõdetava signaali digitaliseerimist 

ATMEGA32U4 mikrokontrolleri näol. 

Märksõnad: mõõtevõimendi, mõõteseade, nõrgad signaalid, operatsioonivõimendi 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Estonian University of Life Sciences 

Fr.R.Kreutzwaldi 1, Tartu 51006 

Summary of a Professional Higher Education 

Thesis 

Author: Gunnar Mändmets Speciality: Technotronics 

Title: Small signal measurement ampifier 

Pages:45 Figures:24 Tables:0 Appendixes:3 

Department: College of Technology 

Field of research: 4.8 Electrical engineering and electronics 

CERC S code: T170 Electronics 

Supervisors: Jaak Jõgi, Erkki Jõgi 

Place and date: Tartu, 2020 

The aim of this project is to develop a small signal measurement amplifier that is designed 

using amplifiers used in the audio industry. The measurement amplifier is designed to 

measure very weak signals and to transmit the amplified signal. This Project explains what 

the biggest problems are in this endeavour, why such amplifiers are used and to whom 

these kinds of amplifiers would be beneficial to use.  

The requirements were set in the beginning of this project and the amplifier was designed 

according to the specifications. This project explains the problems, finds solutions and 

gives explanations for the designs that were used.  
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microcontroller. 
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LÜHENDITE JA TÄHTISTE LOETELU 

 

ADC   –  Analog-digital converter, analoog-digitaalmuundur 

AVR  –  Atmel’i üks mikrokontrollerite perekond 

BJT   –  Bipolar junction transistor, bipolaartransistor 

BNC   –  Bayonet Neill-Concelman, standardne bajonettühendus, mida 

kasutatakse ostsilloskoopide sisendterminalina 

EKG   –  Elektrokardiogramm 

HWB   –  Hardware bootloader, alglaadur 

IDE   –  Integrated development environment, integreeritud arenduskeskkond 

JFET  –  Junction gate field-effect transistor, bipolaar transistor 

LDO  –  Low-dropout regulaator, madala lävivaruga alalispingeregulaator 

LED   –  Light emitting diode, valgust eraldav diood 

MOSFET  –  Metal-oxide-semiconductor field-effect-transistor, isoleeritud 

paisuga väljatransistorid 

PLA   –  Polüpiimhape 

RISC   –  reduced instruction set computer, kärbitud käsustikuga arvuti 

SNR  –  signal-to-noise ratio, signaali-müra suhe 

SPI  –  Serial Peripheral Interface, sünkroonne järjestiksuhtlusega liidese 

standard 

TFT  –  Thin film transistor, kiletransistor 

USB   –  Universal serial bus, Universaalne jadasiin 
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SISSEJUHATUS 
 

Tehnoloogilisel teadusaajal on kasvamas igasugune vajadus, huvi ja tahtmine leiutada 

mõõtmisviise, mida kasutades on võimalik paremini mõista meid ümbritsevat maailma. 

Ümbritseva maailma parem mõistmine võimaldab leida sobilikke insenerilahendusi 

maailmas toimetamiseks. Loomulikult kasutatakse selliste mõõtmiste teostamiseks kõiki 

tuntud vastastikmõjusid, kuid oleme tänapäeval ajas, kus elektromagnetilise vastastikmõju 

kasutamine on prevaleeriv. Otsime andureid, millega muuta kõik teadaolevad, tunnetatavad 

ja ka inimese poolt mittetajutavad välisilma signaalid elektrilisteks signaalideks. Elektrilised 

signaalid on hõlpsasti digitaliseeritavad ning digitaalse infoga on võimalik teostada arvutusi, 

et analüüsida ja juhtida vajalikke mehhatroonilisi süsteeme. Meid ümbritsev maailm on 

olemuselt pidev ning see võimaldab muuta mõõtmised läbi tehnoloogiliste arenduste aina 

täpsemaks. Täpsemad mõõtmised on vajalikud saamaks uusi teadmisi nii megamaailmast, 

gravitatsioonilainete mõõtmise näol, kui ka mikromaailmast teravikmikroskoopia 

näol.[1][2]  

Maailm on läinud oluliselt üle digitaalelektroonilisele infoedastusele, sest see võimaldab 

saadavat ülisuurt infohulka säilitada ning olemasolevate andmete baasil teostada väga 

tõhusalt andmeanalüüsi. Paraku on aga seeläbi on jäänud suhteliselt vähemaks inimesi, kes 

tunnevad analoogelektroonikat. Analoogelektroonika ei kao kuhugi, sest maailm meie 

ümber on pidev ja inimene tajub maailma pidevana. Tüüpnäitena on kasutada helidega 

seotud maailm, kus naturaalpillidega tekitatav heli on jälgitav ümbritseva õhu pideva 

tiheduste muutusena, see tiheduse muutus on mõõdetav rõhumuutusena ja seeläbi kergesti 

muudetav elektriliseks signaaliks, mis salvestatakse analoog- või kaasajal sagedamini 

digitaalkujul. Heli taasesitamiseks tuleb salvestis jällegi muuta õhurõhu muutusteks, mis 

toimivad pidevatena. 

Maailm näeb digitaalelektroonika ülikiiret arengut, kuid materjaliteadus, mis on 

võimaldanud sellise digitaalelektroonika kiire arengu, ei ole mööda läinud ka 

analoogelektroonikast. Meil on tänapäeval võimalik kasutada palju pooljuhtseadeldisi, mis 

toimivad oluliselt väiksemate moonutustega, oluliselt väiksemate müradega. 

Skeemitehnilised lahendused, mis analoogelektroonikas on avastatud eelmisel sajandil, on 
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tänapäeval võimalik realiseerida oluliselt kergemini. Esimesed EKG seadmed olid äärmiselt 

tundlikud väliste häiringute suhtes, tänapäevasemad lahendused võimaldavad EKG 

seadmeid kasutada välitingimustes. Selline analoogelektroonika areng on andnud võimaluse 

luua mõõteseadmeid, mis võimaldaksid mõõta reaalsetes töötingimustes lihastegevusega 

seotud signaale. [3] 

Rakendusi, kus on tarvis mõõta väga väikeseid pingeid või väga väikeseid voolutugevusi 

ilmneb järjest rohkem uute andurite lisandudes. Väga sageli kasutatakse selliste nõrkade 

signaalide mõõtmisel ülitäpseid (presicion grade) operatsioonvõimendeid. Materjaliteadus 

on andnud võimaluse digitaalse elektroonika ülikiireks arenguks, kuid arenenud on ka 

analoogelektroonika ning need mikroskeemid, mis omal ajal kuulusid oma täpsuse tõttu 

müügiembargo alla on tänapäeval kergesti asendatavad selliste mikroskeemidega, mida 

kasutatakse helitehnika arendamisel.  

 

Käesoleva diplomitöö eesmärk on koostada seade ja teha analüüs, kas teadatuntud ja 

masstoodetud helivõimendustehnoloogiad on võimelised tekitama väikeste signaalide 

mõõtevõimendi, mis suudab olla konkurentsiks mõõtevõimenditele, mille integraalskeemid 

projekteeritigi mõõtma väikeseid signaale. Etapid moodustati uue seadme valmistamiseks 

vajalikest ning loogiliselt järgnevatest sammudest. 

Eesmärgi saavutamiseks teostati järgmised etapid: 

1. Mõõtevõimendite tööpõhimõtte uuring 

2. Lähteülesande püstitamine 

3. Mõõtevõimendi projekteerimine 

4. Prototüübi valmistamine 

5. Prototüübi testimine 

 

Töös kasutatakse üldtuntud teadmisi elektroonika valdkonnas - seda nii matemaatiliselt kui 

praktiliste kogemuste kaudu saadud informatsioonist. Kõik otsused seadme 

projekteerimiseks on etteantud diplomitöös kirjeldatud. 
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1. ÜLEVAADE OLEMASOLEVAST TEHNOLOOGIAST 

 

1.1. Tehnoloogia  põhimõte 

 

Väikeste signaalide võimendi erineb tavalisest võimendist signaalide eripära poolest. Selliste 

seadmetega mõõdetakse väga nõrkasid signaale, mida tavaline võimendi enamjaolt ei suuda 

tuvastada. Seda seetõttu, et mõõdetav signaal on lähedal mürade mõõteskaalale ja süsteemi 

SNR on lähedal ühele. Seetõttu on vaja kasutada erinevaid projekteerimisvalikuid ja -

meetodeid, et vähendada mürasignaalide suurust ning seeläbi suurendada signaali ja müra 

suhet, mida nimetatakse SNR väärtuseks. Sellisel viisil on võimalik saada täpseid mõõtmisi 

ja aktsepteeritava võimenduse, millest sisendsignaal on eristatav mürade kõrvalt.  

 

Joonis 1.1. Signaalivõimendi lihtsustatud skeem, kus U on pinge ja K 

signaalivõimendustegur ja Umüra on müra pinge, mis koosneb sisendsignaalimürast kui ka 

võimendi enda mürast. 

 

Joonisel 1.1. on näha üldtuntud signaalivõimendite lihtsustatud skeemi. Kuna väikeste 

signaalide võimendi peab võimendama väikeseid signaale mõõdetavale ja häiringutele 

vähemõjutavale suurusele, siis sellise võimendi võimendustegur on kümnetes tuhandetes 

olenevalt mõõdetava signaali tugevusest. Seetõttu tuleb ka kasutada teissuguseid 

võimendusskeeme kui tavalised võimendid.  

 

1.2. Kasutusvaldkonnad 

 

Diplomitöös koostatud seade peab olema täpse ja ajas püsiva võimendusega, sest seda 

kasutatakse mõõtmisteks, mitte lihtsalt võimendatud analoogsignaali edastamiseks. Selliseid 
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võimendeid kasutatakse teadustöödes, kus on vaja mõõta süsteemide voolutarvet või 

pingeväärtust. Voolumõõtmiseks lastakse vool läbi väikese takistusega täppistakisti, mille 

pingelangu mõõdetakse.[4] Seeläbi on võimalik näiteks mõõta mikrokontrolleri 

tehnoloogiates voolusid, mis lähevad läbi mikrokontrolleri kui see on magamisrežiimis. 

Sellise mõõtmise keerukuseks on väga väikeste voolude mõõtmine. Tihtipeale kasutatakse 

selliseid võimendiskeeme ka kvaliteetsemate ostsilloskoopide eelvõimenditena, et näha 

pingemuutust mikrovoltide tasandil ka ostsilloskoobi ekraanil. Sellise mõõtevõimekusega 

on võimalik teostada mõõtmisi uutele nanotehnoloogilistele elementidele, mis suudavad 

tekitada rakkudes üliväikeseid nanoskaalas voole ja mille mõõtmiseks on vaja nõrkade 

signaalide täpsusmõõtevahendeid.[5] 

Väikeseid mõõtevõimendeid kasutatakse ka meditsiinis, kus on vajalik mõõta inimeste 

elulisi näitajaid. EKG on seade, kus seadme sisendinfoks on südametukse ning mille signaali 

on vaja võimendada ja teha graafik ekraanil nähtavaks, et oleks võimalik edasist analüüsi 

teostada.[6] Analoogilist mõõtemetoodikat kasutatakse füsioloogias, kus mõõdetakse lihaste 

elektromüograafilisi signaale mõistmaks seda, kuivõrd ergonoomiliselt me tööprotsesse 

sooritame. [3] 
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2. SEADME ERITINGIMUSED 
 

2.1. Tehnoloogilised nõuded sarnastele seadmetele 
 

Väikeste signaalide võimenditel on teistsugused nõuded kui tavalistel signaalivõimenditel. 

See on tingitud väga väikeste siSeetõttu tuleb kasutada teistsugust baasülesehitust kui 

tavalisel võimendil. Erinevused tavavõimendist: 

1. Peab olema tunduvamalt häiringutekindlam  

2. Peab olema kordades suurema võimendusteguriga 

 

Olemas on veel erinevusi nõuetes, eelmainitud on kõige märkimisväärsemad.  

 

2.2. Häiringukindlus 
 

Häiringud on igal mõõteseadmel probleemiks, kuid väikeste signaalide mõõtmisel on need 

kõige suuremaks probleemiks. Nimelt on häiringud üsna väikesed enda pingete väärtuselt, 

kuid mida väiksemad on mõõdetavad signaalid, seda rohkem muundavad häiringud 

mõõdetavat signaali.  

Suures pildis jagunevad häiringud kaheks: 

1. Seadmevälised häiringud 

2. Seadmesisesed häiringud seadme komponentides 

 

Seadmevälised häiringud jagunevad veel tahtlikeks ja mittetahtlikeks häiringuteks, kus 

tahtlikud allikad on näiteks raadio- ja telesignaalid, mida teadlikult kiiratakse ning 

mittetahtlikud näiteks süüteseadmed, releed ja alaldid, mis tekitavad kasutavale süsteemile 

mittevajalikke elektromagnetlaineid. Samamoodi liigitatakse neid mürasid veel lainete 

spektri alusel.[7] 
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Seadmete sisesed häiringud on häiringud, mida tekitavad seadme enda sees töötavad 

komponendid. Üheks müraliigiks on näiteks termomüra takistites, mis tekib elektronide 

juhuslikust liikumisest juhis ning selle temperatuurist.[8] Samuti mängib rolli 

kondensaatorite mittelineaarsus, mis näitab kondensaatorite mahtuvuse sõltuvust 

temperatuurist. 

Seade on mõeldud töötama siseruumides ning see peab suutma mõõta väga väikeseid 

pingeid. See on teada, et enamus siseruume on seotud elektrivõrguga ning seeläbi 

võrgupingega, mille sagedus on 50 Hz, pingestandard on 230 V ja  amplituudväärtus 325 V. 

Kuna tegu on pinge võnkumisega, siis hakkavad kõik võrku ümbritsevad esemed käituma 

kui antennid. Kuna seade ise on koostatud juhtidest, siis ka seade hakkab käituma väikese 

antennina ja suudab tekitada mürasignaale, mis lisanduvad mõõdetavale signaalile. [9] 

Häiringute eemaldamiseks sisendist kasutatakse ühepoolse maandusega kaablit, mida 

ümbritsev maandussukk maandatakse ainult ühepoolselt seadme maandusega. Sedasi 

ühendatud juhtmed on ümbritsetud neutraalse pinnaga, mis analoogselt Faraday puurile 

suuremas osas neelab häirivad elektromagnetväljad. Veel aitab häiringute vähendamisele 

kaasa ka kaabli pikkuse minimaliseerimine. Samamoodi on vajalik seadme sees asuvad rajad 

teha minimaalse pikkusega. Kui sisendjuhtmed spiraalselt üksteise ümber kerida ehk 

tekitada keerdpaarkaabel, siis selline kaabel on ka hea häiringute vähendaja. [10] 

Antud kursusetöös koostatakse võimendusseade, mistõttu tuleb kasutada võimendusskeeme. 

Üheks kõige paremaks häiringute vähendajaks on diferentsiaalvõimendi. See on just selle 

tõttu, et diferentsiaalskeem tegeleb sisendite väärtuste analoogelektroonilise analüüsiga ja 

teeb seda ühte signaali inverteerides. See tähendab, et kui mõlemad signaalid sisenevad 

seadmesse samasuguse häiringuga, siis diferentsiaalskeem suudab selle teoreetiliselt 

tühistada, jättes alles puhta signaali. Enamasti kasutatakse diferentsiaalvõimendina 

operatsioonvõimendeid, mille sisendastmena kasutataksegi diferentsiaalvõimendit. 

Tegelikkuses ei ole aga kõiki häiringuid võimalik eemaldada ning kõik meetmed häiringute 

vähendamiseks tuleb võtta arvesse saamaks parima võimaliku sisendi. [11]  
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2.3. Võimendustegur 
 

Tavalised võimendid kasutavad kümnetes ja sadades kordades võimendustegurit. Nõrkade 

signaalide mõõtmiseks tuleb aga kasutada kümnete tuhandete kordset võimendust, tihtipeale 

isegi sajatuhandete kordset võimendust. Võimendamiseks kasutatakse enamasti 

operatsioonivõimendeid ning operatsioonivõimenditel on enamasti võimalik kasutada 

võimendustegurit, mis madalatel sagedustel ulatub samuti mitmekümnete tuhandeteni. 

Selline võimendus on täpselt see, mida väikeste signaalide mõõtmisel vaja on, kuid ainult 

ühte operatsioonivõimendit ei ole siiski mõistlik kasutada, sest arvesse peab võtma 

häiringute eemaldamist ja seetõttu tuleb kasutada mitmest operatsioonivõimendist 

koosnevaid skeeme. 
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3. LÄHTEÜLESANDE PÜSTITAMINE 
 

3.1. Seadme ülesehitus 
 

Nõrkade voolu võimendi kõige tähtsam osa on analoogelektroonika skeem, mis teostab 

võimenduse. Selleks, et jälgida mõõtmist on vaja kindlasti väljundit ning antud diplomitöös 

koostatud seade peab võimaldama signaali väljundit nii edasimõõtmiseks ostsilloskoobiga 

või näitab väljundi väärtust seadme enda küljes asuv ekraan. Kogu seade on ühes tükis ning 

väliselt koosneb seade korpusest ja mõõtekaablist.  

Seadme sisu koosneb kolmest osast: 

1. Analoogelektroonika skeem 

2. Digitaalelektroonika skeem 

3. Toiteskeemid 

 

Joonis 3.1. Seadme üldskeem 
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Kogu seadme üldine arhitektuur on näha joonisel 3.1. Analoogelektroonika teostab kogu 

signaali vastuvõtmise ja võimendamise. Digitaalelektroonika muundab analoogosast 

edastatud signaali digitaalseks, teostab analüüsi ja arvutused ning edastab tulemuse 

digitaalselt ekraanile kasutajale nähtavaks. Toiteskeemid toidavad mõlemat 

elektroonikaosa. Seade kasutab kahte toidet. Seda seetõttu, et digitaal- ja analoogskeemid 

oleksid üksteisest sõltumatud. 

 

3.2. Nõuded seadmele 
 

Selle peatüki mõte on määrata kindlaks seadme parameetrid, mida diplomitöö järgnevates 

osades järgitakse. Kogu seadmele kehtivad nõuded on järgnevad:  

1. Seadmest peab olema võimalik eristada vähemalt 20 μV signaali 

2. Seade peab suutma võimendada kuni 50 kHz signaali 

3. Seadme väljund on amplituudiga 6 V  

4. Seame korpus on plastikust 

5. Seadmelt peab olema võimalik lugeda mõõdetud väärtusi 

6. Analoogelektroonika toide peab olema stabiilne 

7. Seadmelt peab saama valida kas mõõtmisi teostada alalis- või vahelduvpingetes 

8. Seadme toidet peab olema kasutajal võimalik sisse ja välja lülitada 

9. Seadme maksimaalsed mõõtmed - 20 cm laius, 20 cm pikkus ja 5 cm kõrgus 

10. Seadme väljund peab olema standardiseeritud ja võimalik ühendada ostsilloskoobile 

11. Seade peab olema kasutajale elektriliselt ohutu 

12. Seade peab olema vähemalt IP30 tolmu- ja niiskuskindlusega 

 

3.3. Kasutajaliides 
 

Kasutajaliidesena on seadmel sisendid ja väljundid. Tähtis on kasutajaliidese lihtsus ent 

samas on vajalikud ka eraldiseisvad sisselülitused nii analoog- kui digitaalosale. Seetõttu on 

seadmel kaks lülitit – üks digitaalelektroonika toiteploki sisselülituseks ning teine 

analoogelektroonika toiteploki sisselülitamiseks. Kasutajal peab olema võimalus ka 

vahetada seadme töörežiimi alalispingemõõtmisest vahelduvpingemõõtmiseks ja vastupidi. 

Seadme esipaneeli eskiis on joonisel 3.2. 
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Joonis 3.2. Kasutajaliidese eskiis koos seletustega 

 

Ekraanilt peab mõõtmise ajal näha olema mõõtmise arvuline väärtus. See on vajalik, et 

kasutaja saaks tagasiside mõõtmise kohta. Kui kasutatakse mõõtmise otsest väljundit 

ostsilloskoobile, siis ei ole vajalik pingestada digitaalelektroonikat, kui ei soovita saada 

ekraanile mõõdetud väärtust. 
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4. MÕÕTEVÕIMENDI DISAINIVALIKUD 
 

4.1. Trükkplaadi projekteerimisreeglid 

 

Trükkplaadi projekteerimiseks kasutatakse programmi EAGLE, mille kasutus õppe- ja 

hobitööks on tasuta. Programm võimaldab projekteerida kogu trükkplaadi skeemi ning ka 

komponentide asetuse plaadil. Vaja on komponentide asetuse kompaktsus, sest 

komponentidest läbikäiv signaal on väga väike. Iga pikem rada võib tekitada antenni efekti, 

mille tõttu hakkab rada vastu võtma kahjulikke signaale, mis mõjutavad esialgset 

mõõdetavat signaali.[10]  

 

4.2. Komponendid 
 

4.2.1. Operatsioonivõimendid 

 

Võimendi on süsteem, mis sisendsignaali suudab võimendada võimendusteguri korra. [12] 

Elektroonikas kasutatakse signaali võimendamiseks olemasolevaid skeeme. Üldiselt on 

olemas juba kompaktsed ja ühes integraalskeemides olevad süsteemid, mis teevad suuremate 

süsteemide projekteerimise mugavamaks. See tähendab, et ei ole vaja transistoridest ja 

teistest elektroonika elementaarosadest kokku panema hakata suuremaid süsteeme. 

Leiutatud on skeemid, mida nimetatakse operatsioonivõimenditeks ning mis kasutavad 

transistore, takisteid ja kondensaatoreid, et koostada kahe sisendsignaali vahel võrdlemine, 

mille tulemus kajastub väljundväärtuses operatsioonivõimendi käitumise reeglipärasuse 

järgi. Sellistest elementidest saab koostada pingevõimendeid, mis enamasti detailide 

minimaalsusest tulenevalt ei luba saada suurt väljundvoolu, ent suudavad võimendada 

signaali. Joonisel 4.1 on näha operatsioonivõimendi lihtsustatud skeem. 
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Joonis 4.1. Operatsioonivõimendi lihtsustatud skeem [10] 

 

Võimendi sisendis on tähtis, et seade ei muundaks ega mõjutaks sissetulevat signaali. Selle 

jaoks kasutatakse operatsioonivõimendi sisendijärgija skeemi, mis on näidatud joonisel 4.2.  

 

Joonis 4.2. Sisendijärgija skeem, kus Vin on sisendpinge ja Vout on väljundpinge[13] 

 

Selle eesmärk on edastada signaal ühest skeemi osast teise ilma, et seda mõjutataks. 

Operatsioonivõimendil on diferentsiaalsisendist tingituna väga suur sisendtakistus, mis 

minimaliseerib sisendvoolu väärtuse. Seetõttu on võimalik seda üsna täpse järgijana 

kasutada. Kui paigutada takistid sisendijärgijasse, siis tehakse sellest mitteinverteeriva 

võimendi skeem, mis on näha joonisel 4.3. 
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Joonis 4.3. Mitteinverteeriv võimendi, kus Vin on sisendpinge; Vout on väljundpinge; R1, 

R2 on võimendust reguleerivad takistid[14] 

 

Mitteinverteerivat võimendit kasutatakse projekteeritava mõõteseadme mõlema sisendi 

jaoks ning nende vahele lisatakse takisti, mille suurust valides suudetakse muuta 

võimendustegurit. Mõlemate mitteinverteerivate võimendite väljundid viiakse 

diferentsiaalse operatsioonivõimendi sisendisse. Selliselt saadakse standardne skeem, mida 

nimetatakse mõõtevõimendiks. Selle skeemi eeliseks on suur sisendtakistus, väike müra ning 

suur võimendustegur. Skeem on näha joonisel 4.4.  

 

Joonis 4.4. Mõõtevõimendi, kus V1,V2 on sisendpinged; Vout on väljundpinge; R1,R2, R3 on 

süsteemi takistid ning Rgain on võimenduse suurust määrav takisti [15] 

 

Projekteeritavasse seadmesse lisatakse pärast mõõtevõimendi võimendamist veel üks 

võimendus, mis kasutab ühte operatsioonivõimendit ning seda skeemi nimetatakse 

inverteerivaks operatsioonivõimendi skeemiks, mis on näha joonisel 4.5. 

 

Joonis 4.5. Inverteeriv võimendi, kus Vin on sisendpinge, Vout on väljundpinge, Rin ja Rf on 

võimendust reguleerivad takistid[16] 
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Käesolevas diplomitöös on kasutatud OPA2134PA operatsioonivõimendeid, mille kestas 

asub kaks operatsioonivõimendit. Selle mikroskeemi kasutus on väga laialdane helitööstuses 

ning seetõttu on see ka odav ning kasutuses selles projektis. Antud töö juures on tähtis, et 

operatsioonivõimendi oleks suure sisendtakistusega. Teoreetiliselt peaksid kõik 

operatsioonivõimendid olema lõpmatult suure sisendtakistusega, aga praktikas selliseid 

tingimusi saada ei õnnestu ning on vajalik leida suure sisendtakistusega 

operatsioonivõimendid. Operatsioonivõimendeid liigitatakse diferentsiaalastmes kasutavate  

transistori tehnoloogia järgi järgmiselt: 

1. MOSFET sisendiga operatsioonivõimendi 

2. BJT sisendiga operatsioonivõimendi 

3. JFET sisendiga operatsioonivõimendi 

 

Antud kursusetöös kasutati OPA2134PA operatsioonivõimendeid, sest nende 

diferentsiaalvõimendi astmed põhinevad MOSFET tehnoloogial ning MOSFET transistoride 

suureks eeliseks on nende suur sisendtakistus. [17][18] 

Kokku kasutatakse seadmes nelja operatsioonivõimendit ja seetõttu kasutab seade kahte 

integraalskeemi, milles mõlemas asub kaks operatsioonivõimendit.[19] 

 

4.2.2.  Takistid 

 

Takisteid kasutatakse skeemides pingete seadmiseks. Etteantud kursusetöö 

analoogelektrooniline skeem kasutab takisteid, et sättida pingeid mõõtevõimendi 

võimenduse reguleerimiseks ning sisendsignaali filtreerimiseks. Takistite liigitus on üsna 

laialivalguv, kuid sellistes skeemides, kus on kasutusel analoogelektroonika kindlate 

väärtustega takistid, kasutatakse üldiselt kolme eriliiki takisteid. Elektrooniliste skeemide 

takistite liigid: 

1. Metallkiletakisti 

2. Süsinikkiletakisti 

3. Mass- ehk tsementtakisti 
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Masstakistit nimetatakse ka võimsustakistiks, mis lubab edastada suuremaid voole. 

Eelmainituna näeme, et sellist takistit pole vaja kasutada, sest projekteeritav mõõteseade ei 

kasuta suuri voole. Metallkile- ja süsinikkiletakistid on takistid, mida kasutatakse 

väiksemate vooludega. Antud diplomitöös kasutatakse metallkiletakisteid, sest neid 

iseloomustab süsinikkiletakistitest väiksem termomüra, mis on antud skeemi juures väga 

oluline.[19] 

 

4.2.3. Kondensaatorid 

 

Diplomitöös kasutatavatel kondensaatoritel on kaks otstarvet – siluda toitepingeid ning 

vahelduvpingete sageduste filtreerimine. Statsionaarse väärtusega enimkasutatavaid 

kondensaatoreid liigitatakse kolmeks[18]: 

1. Keraamiline kondensaator 

2. Kilekondensaator 

3. Elektrolüütkondensaator 

 

Elektrolüütkondensaatoreid kasutatakse sageli ebastabiilse toite silumiseks ja nad 

paigutatakse võimalikult lähedale dioodsillale. Üldiselt täppiselektroonikas kasutatavatel 

kondensaatoritel on üks tähtis omadus, mille põhjal valitakse kondensaatoriliiki ning see on 

kondensaatorite mäluefekt. See efekt lubab kondensaatoritel pärast hetkelist lühistamist 

uuesti teatud protsendini iseseisvalt ennast täis laadida, mis võib tekitada mõõtmistes vigu. 

Selline efekt on aga kahjulik etteantud kursusetöö seadmes ning seetõttu valitakse 

kondensaatoriliik, millel on kõige väiksem mäluefekt, milleks on kilekondensaatorid. 

Etteantud analoogelektroonika skeem saab toite juba stabiilsena sisse ning seetõttu ei kasuta 

elektrolüütkondensaatoreid toite silumiseks, vaid väiksema mäluefektiga kondensaatoreid. 

Ideaalses korras oleks hea kasutada eelmainitud kilekondensaatoreid, kuid logistiliste 

probleemide tõttu lepiti keraamiliste kondensaatoritega. Nende mäluefekt on natukene 

suurem kilekondensaatorite omast, kuid mitte väga suurel määral ning mürasus jääb 

aktsepteeritav. [20] 
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4.3. Täpsemad projekteerimisvalikud 
 

4.3.1. Signaalikaabel 

 

Signaali sisestamiseks kasutatakse ühepoolse maandusega kaablit, et signaaliedastusel 

häirivad tegurid summutada seadme maandusesse, mitte signaali sisendisse. Sellised 

juhtmed on kasutusel helitehnikas ning on kommertsiaalkaalutlustel sageli üpriski kallid, 

kuid antud diplomitöö seadmes hädavajalik, et tagada müravähendav signaaliedastus. 

Kuna diplomitöös on vajalik edastada kahte signaali ja ühepoolset maandust, siis kasutati  

just eelmainitud omadustega kaablit, mis joodeti otse analoogelektroonika skeemi sisendite 

külge. Sisendi terminalist loobuti lisanduva kontaktimüra vältimiseks. [10] 

 

4.3.2. Väljundid 

 

Peamine väljund, mida see mõõteseade tootma hakkab on võimendatud sisendsignaal, mida 

on võimalik edastada järgmistesse mõõteseadmetesse olenevalt vajadusest. Samuti 

edastatakse see signaal mõõteseadme digitaalelektroonika ADC ehk analoog-digitaal 

muunduri sisendisse, mis võimaldab analüüsida saadud signaali otse mõõteseadmes ning 

väljutada analüüsi tulemus mõõteseadme ekraanile. 

 

4.3.3. Skeemi projekteerimine 

 

Sisendite saabudes trükkplaadile on vajalik teostada sisendsignaali filtreerimine. Välja tuleb 

filtreerida mõõtesignaali segav müra väga kõrgetel sagedusetel ja filtrina toimib ka 

galvaaniliseks lahtisidestamiseks kasutatav sisendkondensaator. Seetõttu tuleb kasutada 

sisendi ja võimendi vahel kõrg- ja madalpääsufiltreid. Läbi selliste filtrite saadakse 

sisendsignaalist kätte soovitud sagedusvahemik, mis edastatakse mõõtevõimendisse. 

Kasutusele võeti 4,7 µF ja 100 pF kondensaatorid ning 100 kΩ takisti juhendaja soovitusel. 
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Mõõtevõimendite sisendite ette on lisatud kaitsedioodid, mis üle- ja alapinge korral, mis on 

suurelt mõõtevahemikust väljas, ei kahjustaks seadet. [5] Dioodide asetus on näha joonisel 

4.6. 

 

Joonis 4.6. Dioodkaitse sisendites, kus U on sisendsignaalipinge 

 

Kogu süsteemi tähtsaim osa on signaali võimendav osa ning mitmete skeemide 

läbimõtestamise tagajärjel sai valitud antud diplomitöö raames võimendi skeem, mida 

kasutataksegi tema omaduste tõttu just nõrkade signaalide võimendamiseks – 

mõõtevõimendi skeem. Sellisel skeemil on tähtis, et ta oleks sümmeetriline oma takistite 

poolest ning seda ka takistite täpsuste poolest. Siinkohal võib mainida, et selles kohas võibki 

juhtuda kõige suurem mõõtevigade tekkimine, sest täpsemad mõõtevõimendi skeemid 

kasutavad täppistakisteid, mis on ühe integreeritud süsteemi sisse mahutatud täpselt samade 

omadustega materjalidest. See tähendab, et kõik kasutatud materjalid on järjestikused ning 

omavad detailselt samu omadusi ning kogu mõõtevõimendi on ühe integraalse skeemi sees, 

mille ainuke konfigureerimisvahend on väliselt külgeseadistatav võimendustegurit 

reguleeriv takisti. Paraku valmistatakse selliseid spetsiifilisi integraalskeeme vähem ning 

seetõttu on nende hinnad kõrgemad. [21] 

Antud kursusetöös valiti 1% täpsusega metallkiletakistid asendamaks täppistakisteid ning 

valiti võimendusteguriks 300 000, sest soovitud on saada väljundisse 6 V amplituudiga 

signaal 20 µV amplituudiga signaalist ning võimendustegur arvutatakse valemi 4.1  kaudu   

𝐴𝑣 =  
𝑈𝑣

𝑈𝑠
      (4.1) 

kus Av on võimendustegur; 

Uv – väljundpinge V; 

Us – sisesendpinge V. 
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Kuna nii suurt võimendustegurit ei ole võimalik saada mõõtevõimendist, siis lisatakse peale 

mõõtevõimendit veel üks operatsioonivõimendi, mis seadistatakse inverteeriva võimendi 

skeemi järgi üles võimendama signaali 10 korda. Seetõttu valiti mõõtevõimendi 

võimendusteguriks 30 000. Joonisel 4.7 on näha eelmainitud tingimusi arvestades 

projekteeritud trükkplaadiskeem.  

Joonis 4.7. Analoogelektroonika trükkplaadiskeem, kus sinisega märgitud rajad asuvad 

trükkplaadi alumisel poolel ning punasega ülemisel poolel 

 

Kuna on teada, et tegelikkuses ei ole antud hetkel võimalik saada õigeid mõõtevahendeid, 

siis mõõtevõimendi võimendustakisti ja inverteeriva võimendi võimendustakisti valitakse 

testimise käigus, et saada parim tulemus katse-eksitus meetodiga antud mõõtevahendeid 

kasutades. Kogu analoogelektroonilise osa skeemi ülesehitus on näha lisas A. 

 

4.3.4.  Toide 

 

Analoogelektroonika peab olema väga täpne ning ideaalsetes tingimustes ei tohiks koostatud 

skeem tarbida oluliselt voolu. Samuti peab mõõtevõimendi olema toite poolelt stabiilne, et 

täpseid mõõtmisi teha, ja seetõttu kasutatakse 9 V patareide toidet koos pingeregulaatoriga. 

Valminud analoogelektroonika osa toite trükkplaadiskeem on näha joonisel 4.8.  
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Joonis 4.8. Analoogelektroonika toite trükkplaadiskeem 

 

Pingeregulaator pandi tööle vastavalt integraalskeemi andmelehele. Antud süsteem kasutab 

positiivsete pingete reguleerimiseks LM317 regulaatorit ning negatiivsete pingete 

reguleerimiseks LM337 regulaatorit. Mõlema analoogskeemi toitmiseks koostati toiteskeem 

ning trükkplaat. Mõlema regulaatori väljundpinget saab reguleerida läbi 

täpsuspotentsiomeetri.  

Kasutavate regulaatorite korral on kõige minimaalsem pingete vahe 1.27 V sisend- ja 

väljundpinge vahel. Seetõttu kasutatakse väljundpingetena nii positiivse kui negatiivse pinge 

korral 7 volti andes natukene varuruumi, et LDO ei töötaks ääretingimustes. Lisatud on ka  

jahutusradiaatorid regulaatoritele, mis võivad osutuda vajalikuks halbade jahutustingimuste 

tõttu. [22][23] 
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5. DIGITAALELEKTROONIKA SKEEMI 

PROJEKTEERIMISVALIKUD 
 

5.1. Trükkplaadi projekteerimisreeglid 

 

Trükkplaat on projekteeritud programmiga EAGLE nagu analoogelektroonika skeemgi. 

Digitaalelektroonika valikud on siiski erinevad analoogelektroonikavalikutest. Digitaalosa 

on võimalik teostada väga kompaktsena ning seda viisi kasutati ka diplomitöös. Kogu 

digitaalelektroonika osa tehti pindmonteeritavates komponentides ja komponentide 

tehnoloogiad ei oma nii suurt tähtsust kui analoogelektroonikas. Kogu digitaalelektroonika 

osa teostati väga standardsete komponentide ja ülesehitustega. Kõikide mikrokontrollerile 

töötamiseks vajalikud kondensaatorite ja takistite väärtused digitaalelektroonika skeemis on 

piisavalt standardsed, et mitte selgitada nende väärtuseid. Kondensaatorite üldine eesmärk 

on siluda toite signaali ja takisteid on kasutatud täpse nivoo saamise formaadis, mis on 

ühendatud toitega, et signaali väärtus oleks diskreetne.[24] 

 

5.2. Mikroprotsessori moodul 

 

Seadme digitaalosa juhtseadmena kasutati ATMEGA32U4 integraalskeemi, mis on ettevõtte 

Atmel omatud 8-bitine AVR perekonna mikrokontroller. Antud mikrokontrollerisse on 

projekteeritud ka USB kontroller, mis tähendab, et seda on võimalik programmeerida otse 

USB’ga arvutisse ühendades. See mikrokontroller valiti antud projekti jaoks tema lihtsa 

programmeerimisühilduvuse, ADC sisalduse ning tema kättesaadavuse tõttu.  

Mikrokontrolleri töötavaks muutmiseks on vaja täita teatud tingimused. Kuna 

mikrokontroller on RISC käsustikuga, siis see näitab, et tegu on käske täitva süsteemiga ning 

see vajab taktsignaali. Taktsignaali genereeritakse sellistele süsteemidele kvartskristalliga, 

mille viigud peavad olema 10-22 pF kondensaatoriga maandusesse ühendatud. Antud 

kursusetöös kasutati 16 MHz taktsignaali. Samuti on vajalik kokku ühendada kõik 

maandusviigud ning toiteviigud. Iga maandus- ja toiteviigu vahele tuleb vahetult lisada 100 
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pF kondensaator, et siluda toitepinget ja pingeallikast tulevaid mürasid eemaldada. Lisaks 

toitepinge kondensaatoritele tuleb lisada ka takistid, mis reguleerivad lülitite juures kindlat 

väljundpinget. Lüliteid on vaja lisada nii Reset’i viigule kui ka HWB viigule. Reset teeb kogu 

süsteemile taaskäivituse ning HWB käivitab alglaaduri, mille kaudu on võimalik kontrollerit 

programmeerida. Lisada on vaja ka stabiilne 5 V toide ning kui eelmainitud tingimused on 

täidetud, siis on võimalik hakata teostama edasisi toimetusi kontrolleriga.[24] 

 

5.3. Projektile omased sisendid ja väljundid 
 

5.3.1. Sisend 

 

Suuruselt tuleb analoogosa väljundis arvestada signaaliga, mille maksimaalne amplituud on 

kuni 6 V. Väljundit saab valida kahte suunda. Esimene suund väljastab signaali otse 

terminali väljundisse, mis võimaldab signaaliväljundit kasutada edasisteks tegevusteks. 

Näiteks, kas ostsilloskoopi edasi või mingitesse mõõtesüsteemidesse sisendiks. Teine suund 

on analoog-digitaal muundur, mille muundamistulemus edastatakse mõõteseadme 

digitaalelektroonikasse. Kuna lõputöö kirjutamise ajal esines suuri tarneprobleeme, siis 

otsustati kasutada projektis mikrokontrollerisse sisse projekteeritud analoog-digitaal 

konverterit, mis annab mõõtmisel 10-bitise täpsuse. Selliseks seadmeks oleks vajalik 

tegelikkuses vähemalt 12-bitine ADC, kuid sellise seadme tarnimisega esines raskusi. Kuna 

analoogväljund on amplituudiga 6 volti ja mikrokontrolleri ADC suudab eristada 0 V - 5 V 

pingeid, siis tuleb signaal konverteerida lineaarselt 0 V - 5 V laiuseks pingeks. Selle jaoks 

kasutatakse kolme takistiga süsteemi, mis on näha joonisel 5.1, mis annab otsitava õige 

väljundvahemiku.  

 

Joonis 5.1. Signaalimuundur kolmest takistist 
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Kasutades Ohmi seadust ning Kirchhoffi seadust, leitakse kolme takisti suhted, mis on näha 

võrrandis valemina 5.1. 

 {
5𝑅2 =  𝑅3

5𝑅2 =  6𝑅1
      (5.1) 

kus R1, R2 ja R3 on takistite väärtused Ω. 

Valemi 5.1 takistite tulemuste asendamisega saadi tulemusena takistite väärtused R3 – 3 kΩ, 

R2 – 600 Ω  ja R1 – 500 Ω. Saadud takistite väärtuste kaudu on võimalik konverteerida 

analoogelektroonika väljundi kontrollerile aktsepteeritavaks sisendiks.   

Sellise võimendi signaali konverteerimisel peab olema teadlik Nyquist’i teoreemist, mis 

näitab, et analoogsignaali konverteerimisel on tähtis, et mõõtmiste arv oleks kaks korda 

suurem kui kõige kõrgema mõõdetava signaali sagedus. Tegelikkuses on selline tingimus 

maksimaalsel väärtusel üsna väikse täpsusega ja mõõtmisi teostades ei annaks selline 

sagedus andmete analüüsimisel kuigi täpset ruutkeskmise väärtust, mistõttu kasutatakse 

diplomitöös diskreetimissageduseks vähemalt 10 mõõtmist, suurima signaali sagedust 

arvestades.[25] Antud mikroprotsessor lubab mõõtesagedust ADC-l kuni 200 kHz, mis on 

piisav, et mõõta 20 kHz’i sagedusega signaali. [24] 

 

5.3.2. Kasutajaliides 

 

Väljundina kasutab digitaalelektroonika skeem TFT 8 tollist ekraani, mida on näha joonisel 

5.2.  

 

Joonis 5.2. TFT ekraan 



 

29 
 

 

TFT ekraan kasutab SPI protokolli, et suhelda mikrokontrolleriga. Antud protokoll on 

standardne protokoll mikrokontrollerite ja muude süsteemide suhtlemise protokollina ning 

ATMEGA32U4 sisse on ehitatud antud protokolli viigud ning ühilduvus ekraaniga on 

vaevatu. SPI kasutab kahte protokollipõhist viiku ja kahte üldkasutatavat väljundiks 

seadistatud viiku. Ekraan vajab ka toidet, mis tuleb trükkplaadiskeemi pealt ning seetõttu 

lisatakse trükkplaadile ka toite ja maanduse ühendus. Samuti vajab ekraanitagune LED-

taustavalgustus toidet. Lisatakse veel voolupiiramiseks 330 Ω takisti LED taustavalguse ja 

maanduse vahele. 

Kogu digitaalelektroonika trükkplaadiskeem on näha joonisel 5.3. 

 

Joonis 5.3. Digitaalelektroonika trükkplaadiskeem 

 

Skeem joodetakse ekraani viikudele ning ekraan kinnitatakse kinnitusavadega korpusele 

  

5.4. Toide 

 

Kuna on vajalik, et seade oleks mobiilne, et mõõta signaale ka võrgupinge väliselt ning 

mugavamalt, siis on vajalik seadme enda sees asuvad toitevahendid. Seetõttu kasutati 

digitaalskeemi toitmiseks akupanka, mida on võimalik laadida USB laadijaga. Akupank 

koosneb 3.7 V liitiumioonaku akurakust ning elektroonikaskeemist, mis suurendab pinget 

viie voldini ja stabiliseerib selle. 
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Akupangal on enda trükkplaadiskeem, mis on projekteeritud kaitsma ülevoolu, ülepinge ja 

alapinge eest. Kahjuks on akupangal ka kontroll voolutarbe olemasolu kohta, mis on 

projekteeritud digitaalskeemile suur. See tähendab, et akupank lülitab ennast välja, kui 

käivitades akupank ei edasta vähemalt 100 mA voolu. ATMEGA32U4 mikrokontroller 

tarbib aga oluliselt vähem voolu, seetõttu lisati digitaalskeemiga rööbiti ka takisti, mis 

tekitab vajaliku voolutarbe. Selline lahendus on väga kahjulik energiakasutuse seisukohalt, 

kuid antud probleemi lahendamine ei ole diplomitöö eesmärgiks ning seadme projekteerides 

kasutati eelmainitud lahendust. Korpusele lisati akupanga käivitamise lüliti, mis lülitab sisse 

elektroonilise skeemi ilma eraldi elektroonilise osa lülitit omamata.  

 

5.5. Mikrokontrolleri juhtprogramm  

 

Igale mikrokontrollerile on vaja juhtprogrammi, mis annab käske, mida täita. Antud 

olukorras peab kontroller saama sisendsignaali ning pärast andmetöötlust väljastama 

tulemuse ekraanile. Atmeli kontrollerite juhtprogrammi saab koostada Atmel Studio 7.0 IDE-

ga. Antud tarkvara võimaldab kasutada mikrokontrollerite programmeerimiseks C-keelt. 

Joonisel 5.4 on näha juhtprogrammi algoritm. 
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Joonis 5.4. Mikrokontrolleri juhtprogrammi algoritm 

 

Kui programm on valmis, siis see tihendatakse heksadetsimaalsüsteemi, millest suudab 

mikrokontroller aru saada, ja sisestatakse kontrollerisse läbi Flip 3.4.7 tarkvara USB kaudu. 

Siinkohal tuleb märkida, et seadmele koodikirjutamine ei kuulu antud diplomitöö 

tööprotsessi juurde. Kogu digitaalelektroonika skeemi on näha lisas B. 
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6. KORPUSE PROJEKTEERIMINE 
 

Antud diplomitöö raames valmistati mõõteseadme skeemidele ka korpus. Korpus ei pea 

omama soojuslikke parameetreid, et õhk saaks seadet jahutada, sest seadmest ei eraldu 

märkimisväärset soojushulka. Seetõttu sai korpuse materjaliks valitud PLA plastik ja 

valmistamise tehnoloogiaks 3D printimine. 

Kuna antud seade sisaldab patareisid, siis on vajalik ka vajaduse korral neid vahetada. 

Seetõttu koostati korpus kahes osas 

1. Esikaas ja küljed 

2. Kruvidega lahtikäiv korpusekaas 

 

Esikorpusele sai projekteeritud ekraaniava, toitelüliti ja sisendsignaali valikulüliti. 

Kasutajaliidese eskiisis mainitud digitaalelektroonika lüliti viidi korpuse küljele. Ühele 

küljele sisendsignaali juhtme sisend ning teisele küljele BNC tüüpi väljundterminal. Seda 

tüüpi terminali kasutab ostsilloskoop ning arvestades, et seadet võidakse kasutada 

ostsilloskoopi eelvõimendi mõõtes nõrkasid signaale, siis tehti seade ühilduvaks standartsete 

väljunditega.  

Pealmisele küljele tehti ristkülikukujulised avad mini-USB standardi jaoks, millest on 

võimalik digitaalelektroonika osa toitvat akupanka laadida ning lülitile, mis lülitab akupanga 

sisse, lülitades sisse ka kogu digitaalelektroonika skeemi.  

Korpuse sisemine osa projekteeriti mahutama kõiki komponente efektiivselt ning pidades 

silmas häiringute vähendamise meetmeid. Võimalik, et välise akupanga toiteskeem võib 

tekitada lisahäiringuid ning seetõttu paigutati see võimalikult eemale analoogelektroonika 

osast. Samuti paigutati analoogelektroonika vahetusse lähedusse toiteplokk koos 

patareidega. Analoogosa sisendkaabel on joodetud otse plaadile ning väljund on samuti 

lähedal analoogtrükkplaadi väljundile. Ekraan on joodetud digitaalelektroonilise trükkplaadi 

külge ning kuna ekraanil asuvad kinnitusavad, siis projekteeriti korpusele avad ekraaniavade 
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järgi. Analoogelektroonika plaadil asub lüliti, mis mutriga kinnitub korpusele ning seetõttu 

ei vaja see rohkem kinnitusavasid.  

 

Joonis 6.1. Projekteeritud korpus 

 

Kogu korpus, mille kõrvale on asetatud tikutoos võrdluseks, on näha joonisel 6.1. 
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7. PROTOTÜÜBI EHITAMINE 
 

7.1. Mõõtmed ja tehnoloogia 
 

trükkplaatide söövitamine ning aukude puurimine teostati ülikooli laborites. Esmaseks 

ülesandeks söövitamisel on vaskplaadid ära puhastada ning korrosioonist vabastada. Seejärel 

printida välja laserprinteriga skeem foto- või ajakirjapaberile, milles on rajad tindiga 

täidetud. See konverteeritakse kuumust lisadest paberilt vaskplaadile. Seejärel lisati 

vaskplaat söövitusvanni, mis söövitab naatriumpersulfaadiga vase vabadest kohtadest ning 

tindiga täidetud kohad jäävad söövitamata jättes alles vajalikud rajad trükkplaadile pärast 

atsetooniga pesemist. Seejärel puuriti augud ning saadi valmis trükkplaat. Kahepoolse 

trükkplaadiga teostati protsess kaks korda. 

Trükkplaadid valmistati 1mm paksusest kahepoolselt vasega kaetud alusplaadist. 

Analoogelektroonika trükkplaadi pikkus oli 92mm ja laius 37mm, digitaalelektroonika 

trükkplaadi pikkus oli 41mm ja laius 33mm ja analoogelektroonika toiteploki pikkuseks oli 

29mm ja laiuseks 34mm. 

 

7.2. Koost 

 

Komponentide jootmine toimus järjekorras väiksemast suuremani või seest välja, et 

komponendid jootmisel üksteisele ette ei jääks. Testimiseks kasutati multimeetrit HoldPeak 

HP-33D lühiseleidmis režiimis, mis annab helisignaali kui kahe mõõtesondi vaheline 

takistus on nullilähedane. Sellise meetodiga avastatakse lühised enne plaadi pingestamist. 

Toiteplokile lisati pärast jootmist ka jahutusradiaatorid ning patareide juhtmed. Lühiste 

eemaldamise järel pingestati toiteplokk ning täppispotentsiomeetritega reguleeriti patareid 

väljundid täpselt seitsme voldini. Pinge väärtust kontrolliti eelmainitud multimeetriga. 

Toiteploki valmis trükkplaat on näha joonise 7.1. 
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Joonis 7.1. Analoogelektroonika toiteplokk 

 

Analoogskeemile lisati pärast komponentide jootmist pesad, kuhu saab lisada 

võimendustegurit reguleerivad potentsiomeetrid, et kontrollida süsteemi korrasolekut ja 

reguleerida väljundit. Hiljem asendatakse need takistitega. Samuti joodeti mõõtekaabel 

trükkplaadile. Trükkplaadi koost on näha joonisel. 

 

Joonis 7.2 Analoogelektroonika koostu ülemine pool 

 

Digitaalelektroonikale jootmisele läheneti veidikene erinevalt, sest tegu on pindmontaaži 

komponentidega. Selliste komponentide jaoks on üldiselt trükkplaadi viikude jootmiskohad 

enne jootmist vaja ära tinatada. Sellist tööd tehakse mikroskoobi all, kuid diplomitöö 

koostamise ajalise olukorra sunnil pidi antud operatsiooni teostama kodustes tingimustes ja 

ilma mikroskoobita, mis tegi olukorra keerulisemaks, ning joode ei jäänud ilus. 

Digitaalelektroonika koost on näha joonisel 7.3, kuhu ei ole lisatud signaalimuundavaid 

takisteid.  
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Joonis 7.3. Digitaalelektroonika koost 

 

Joonis 7.4 Väikeste signaalide mõõteseadme koost 

 

Digitaalelektroonikale joodeti ka ekraan, mis kinnitati korpuse külge. Kogu koost on näha 

joonisel 7.4. 
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8. TULEMUS 
 

8.1. Testimine ja tulemused 
 

Testimiseks kasutati OWON Smart DS7102V ostsilloskoopi ning GW Instek GFG-8215A 

signaaligeneraatorit. Kuna antud signaaligeneraator ei ole võimeline tekitama mikrovoltide 

skaalal amplituudiga signaale, siis kasutati testimiseks seadme kõige madalama 

amplituudiga signaali, mida pingejaguriga alandati. Sellise meetodiga ei ole võimalik saada 

täpseid tulemusi, kuid saame näha, kas projekteeritud seade töötab. Testimiseks kasutati 

mõõtevõimendi võimendustakistiks väärtust 3,3 kΩ ja järelvõimendi võimendustakistiks 

240 Ω.  

Esimese testi juures on näha, et seade ei käitu ootuspäraselt. Seade projekteeriti 

mikrovoldiseid signaale võimendama ning eeldati, et mõõtevõimendi väljund jääb 

amplituudiga 0 V suhtes. Testimisel selgus, et amplituudi nullkoht jääb 2.3 V juurde, mis 

teeb edasise võimenduse keerulisemaks. Olgukorda, kus kollase joonena on näha 

signaaligeneraatori väljundsignaali ja punase joonena projekteeritud mõõteseadme väljund, 

on näha joonisel 8.1. 

 

Joonis 8.1. Mõõteseadme väljund 
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Sellest järeldatuna ei toiminud seade vastavalt ootustele ning selle parandamiseks lisati 

mõõtevõimendi väljundisse jadamisi 224 nF kondensaator. Seda kasutades elimineerime 

seadmelt alalisvoolu mõõtmise võimaluse. Sellist parandust kasutades suudeti saada 

väljundisse amplituud nullpunkti suhtes, kuid väljundsignaali amplituud on nüüd sõltuvuses 

sagedusest, sest nüüd mõõdetakse ainult vahelduvvoolu ning valitud kondensaator käitub 

erinevate sageduste juures erinevalt. 

Testimiseks kasutati 1 kHz sagedust ning amplituudiga 550mV, mis testimisel alandati 1 

MΩ ja 240 Ω takistite pingejaguriga, mis teeb pingejaguri valemit 8.1 kasutades saame 

mõõdetava signaali amplituudiks 132 µV.  

Pingejaguri valem 

𝑈𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 =
𝑈𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑∙𝑅2

𝑅2+𝑅1
      (8.1)  

kus  U – pinge V; 

 R – takisti Ω. 

Antud väärtus on umbkaudselt 6 korda suurem kui etteantud tingimused, kuid sellegipoolest 

on võimalik teostada testimine, et näha seadme töötamist. Antud juhul seade töötas ning 

suutis edastada mürast eristatavat signaali. See oli viimane võimalik takisti väärtusest 

tingitud väljund antud katses, kus oli võimalik eristada signaali sagedust mürast.  

Järgnevas katses mõõdeti sama väärtuste juures erinevaid sagedusi. Joonisel 8.2 on näha testi 

madala sagedusega (409,8 Hz) sisendiga. Joonisel 8.3 on näha maksimaalse amplituudiga 

väljund signaali ning testi sagedust (3,2 kHz) ning joonisel 8.4 on näha kõrgesageduse 

mõõtmist (32,4 kHz).  
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Joonis 8.2. Madalasageduslik mõõtmine, kus kollase joonena on näidatud 

signaaligeneraatori väärtust ning punase joonena projekteeritud seadme väljundit 

 

Joonis 8.3. Maksimaalne amplituud koos sagedusega, kus kollase joonena on näidatud 

signaaligeneraatori väärtust ning punase joonena projekteeritud seadme väljundit 
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Joonis 8.4. Kõrgsageduslik mõõtmine, kus kollase joonena on näidatud signaaligeneraatori 

väärtust ning punase joonena projekteeritud seadme väljundit 

 

Mõõtmistelt on näha, et võimendi töötab ja võimendab signaali, kuid seade ei käitu vastavalt 

eeldustele. Nagu eelnevatelt joonistelt näha, siis signaal ei püsi faasis, olenevalt sagedusest, 

ja mõõtevõimendi väljundsignaal ei ole kohas, kus eeldati. Seadet ei olnud võimalik 

kontrollida tegelikes etteantud tingimustes, kuna signaaligeneraator ei ole projekteeritud 

kursusetöö jaoks vajalikku signaali edastama. Hetkeolukorras on võimalik kasutada seadet 

vahelduvpingerežiimis ja lugemaks ainult väikeste signaalide sagedusest tulenevat 

informatsiooni. Ei ole võimalik öelda, kas antud operatsioonivõimendid ei sobi selliseks 

kasutamisviisiks või on vaja teha edasist tööd projekteeritud skeemi parandamiseks, kuid 

hetkeseisuga võib väita, et antud operatsioonivõimendid ja koostatud skeem ei ole 

võimelised mõõtma nõrkasid signaale vastavalt ülesandele püsitatud eesmärkidele. 

 

8.2. Edasiarendused 
 

Edasises loetelus on kirjas planeeritavad edasiarendused projekteeritavale seadmele: 

1. Uurida, mis tekitab mõõtevõimendi väljundisse kõrge signaali 

2. Suurendada seadme niiskuskindlust 

3. Vähendada seadme mõõtmeid 

4. Leida analüüsi tulemusena õige arvutuskäik ruutkeskmise arvutuseks juhtprogrammis 
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5. Kirjutada digitaalelektroonika mikrokontrollerile juhtprogrammi kood 

Antud hetkel ei saa lugeda projekteeritud seadet töövõimeliseks, sest seade projekteerimisel 

paika pandud tingimused ei ole täidetud. Võimalik ei ole mõõta alalispingerežiimis signaale, 

ekraan ei edasta ka väljundit. Seadme tegelikku tööpiirkonda ei olnud võimalik testida.   
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva diplomitöö eesmärk oli analüüsida nõrkade signaalide mõõtevõimendit ning 

uurida, kas samasugust seadet on võimalik projekteerida kasutades laialtlevinud 

helitööstuses tuntud operatsioonivõimendit. Seadme eesmärk on võimendada väga nõrku 

signaale ja edastada tulemus ekraanile või järgmise seadme sisendisse. Olulisemad 

eesmärgid olid  häiringutest tingitud mõõtevigade vähendamine ning suure võimendusteguri 

tekitamine. 

Töö käigus projekteeriti analoogelektroonika skeem, mis mõõdab sisendsignaali ning 

võimendab selle, digitaalelektroonika skeem, mis suudab võtta vastu signaali, konverteerida 

signaal endale vajalikku suurusesse, analüüsida seda ja väljastada tulemus ekraanile. Samuti 

koostati analoogelektroonikale toiteskeem. 

Katsete tulemused ei vasta püstitatud nõuetele. Oli teada, et piisavalt täpseid 

mõõtevahendeid projekteeritava seadme mõõtmiseks ei ole testimise ajal saada. Samuti ei 

käitunud mõõtevõimendi suuremate pingeväärtuste juures eelduspäraselt. Vahelduvpinge 

signaali sagedusliku informatsiooni eraldamine testimise käigus õnnestus, kuid seade peaks 

olema võimeline tuvastama ka amplituudi tugevuse vastavalt sisenevale signaalile, mida see 

antud hetkel ei ole. 

Mõõteseadme töökorda seadmisel oleks sellel mitmeid kasutusalasid. Näiteks võib tuua aina 

väiksemateks jäävate digitaalsete seadmete voolutarbe mõõtmine, mis muutub aina 

väiksemaks. Seade oli mõeldud suurendama EMÜ mõõtevõimekust ning kasutama 

kõikideks võimalikeks nõrkade signaalide mõõtmisega seotud valdkondadeks ülikooli 

laborites.  

Kokkuvõttes on diplomitöö autor tehtud tööga rahul. Diplomitööd koostades leiti vajalikku 

informatsiooni mõõtevõimendite koostamiseks ning on kindlasti võimalus tegeleda seadme 

edasiarendamisega. Autor omandas diplomitööd kirjutades palju uusi teadmisi 

analoogelektroonikas, raalprojekteerimises, prototüübi valmistamises ning 

mõõteseadmetega mõõtmises. 
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SUMMARY 

 

The aim of this thesis was to analyze a weak signal measurement amplifier and to investigate 

whether a similar device can be designed using operational amplifiers which are already 

used in the audio industry. The purpose of the device is to amplify very weak signals and to 

project the results to a screen or to transmit the input of the measurement to another device. 

The most important goals were to reduce measurement errors due to noise and to generate a 

high gain. 

In the project, an analog electronics circuit was designed, which measures the input signal 

and amplifies it. Furthermore, a digital electronics circuit was designed which receives the 

signal, converts the signal to the required size, analyzes it and outputs the result to a screen. 

Finally, a power supply circuit was designed for analog electronics. 

The test results for this device did not meet the requirements set in the beginning of this 

thesis. Due to the lack of availability of precise measuring equipment the tests were 

conducted under a higher voltage range than described in the requirements. The measuring 

amplifier did not behave as expected and the frequency information of the AC signal was 

successfully extracted during testing, however, the device should also be able to detect the 

accurate strength of the signal according to the incoming signal, which it was not currently 

able to do. 

When the device is going to be made operational, it would have several uses. One example 

is the measurement of the power consumption of small digital devices. The device was 

intended to increase the measurement capacity of the Estonian University of Life Sciences 

and to be used for all possible areas related to the measurement of weak signals in university 

laboratories. 

In conclusion, the author of this thesis is satisfied with the work that has been done. During 

the preparation of the thesis, the necessary information was gathered for the design of 

measurement amplifiers, and there is definitely an opportunity to further develop the device. 

By writing his thesis, the author acquired a lot of new knowledge in analog electronics, 

computer aided design, prototyping and measuring with university equipment. 
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