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Analüüsi lähteülesanne 
Analüüsi eesmärk on luua ülevaade kasutuses olevatest isejuhtivate sõidukite         

lahendustest ja anda soovitusi teiste sarnaste projektide teostamiseks. 

Lahendusi otsiti ülemaailmselt ja kategoriseeriti vastavalt sellele, kas sõiduk loodi ülikooli           

töörühma, idufirma või korporatsiooni poolt. 

Täpsemalt on käesoleva projekti huviorbiidis Last Mile lahendused, kus isejuhtival          

sõidukil puudub manuaalne juhtimisvõimekus rooli ning pedaalide näol. Lisaks on sellise           

sõiduki primaarne eesmärk läbida lühikesi vahemaid kinnisel või vähese liiklusega          

territooriumil. 

 
 
  



Lahendused 
Selles peatükis on esitletud Last Mile tüüpi lahendused. Iga sõiduki kohta on kirjeldatud             

üldist informatsiooni, sensoorikat ja tarkvara. 

10.07.2017. seisuga tegeles isejuhtivate sõidukite arendusega 65 töörühma (vt Lisa 1) ,            

millest kümme arendasid Last Mile tüüpi busse. Kümne hulgast on täpsemalt kirjeldatud            

esimest viite projekti. Informatsiooni vähesuse tõttu on ülejäänud viite tutvustatud          

üldiselt. 

Nr Nimi Tootja Kategooria 

1 EZ10 EasyMile Idufirma 

2 Parkshuttle 2GetThere Idufirma 

3 Olli Local Motors Idufirma 

4 WEpod Delft Technical University Ülikooli projekt 

5 Navya Navya Idufirma 

6 Novus drive Hi-Tech Robotic Systemz Ltd Idufirma 

7 GATEway GATEway Idufirma 

8 Sedric Volkswagen Korporatsioon 

9 TULAauto TULAlabs Idufirma 

10 CityMobil2 FP7 Idufirma 



Lahenduste täpsem tutvustus 

EasyMile - EZ10 

 
 

Üldine informatsioon 

EZ10 on isejuhtiv buss, mis mahutab kuni 12 inimest ja sõidab maksimaalselt 40 km/h.              

Sõiduk on mõeldud sõitma suletud territooriumil mööda kindlat marsruuti. Testimisel on           

ilmnenud probleeme sõidu sujuvusega. 

 

Sensoorika 

Autonoomne sõiduvõimekus saavutatakse järgmiste sensoritega, mille asukohad on        

kujutatud alloleval joonisel: 

● täpne GPS sensor, mida kasutatakse satelliidi ning GPS masti abil asukoha           

määramiseks; 

● kiirendussensor, mis tuvastab sõiduki igasuunalise kiirenduse; 

● odomeeter, mis mõõdab rataste pöörlemissagedust ja asendit, et jälgida läbitud          

marsruuti; 



● 6 LIDARit (1 igas nurgas ning 1 ees ja taga); 

● 5 kaamerat (3 ees ja 2 taga). 

 
 

Tarkvara 

Tarkvara on loodud Easymile Ltd poolt. Juhtimissüsteemid on arendatud Linuxi Ubuntu           

operatsioonisüsteemile ja sensoorika ühendamiseks kasutati ROS arendusplatvormil. 

Lisaks on tarkvara arenduse poole pealt koostööd tehtud Bestmile ettevõttega. Täpsem           

informatsioon on nende kodulehelt: https://bestmile.com/. 

 

  

https://bestmile.com/


2GetThere - Parkshuttle 

 
 

Üldinformatsioon 

Isejuhtiv buss, mille eesmärk on ühendada suuremaid transpordi sõlmpunkte äri- ja           

elamurajoonidega. 2GetThere pilootprojekt kestis 1999. aasta veebruarist 2001. aasta         

novembrini, mille käigus loodi ühendus Capelle aan Kralingse Zoomi metroojaama ja           

Riviumi ärirajooni Capelle aan den IJsseli linnas. 2006. aastal tutvustati teise           

generatsiooni sõidukeid, mis asusid teenindama viite metroojaama, kahte ärirajooni ning          

ühte elamurajooni. 2018. aasta lõpuks plaanitakse arendusega jõuda tasemele, kus          

sõidukid suudavad opereerida üldkasutatavatel teedel autonoomselt ja kaotada        

reisisaatja vajadus. Hetkel suudavad 2GetThere sõidukid teenindada kuni 2500 reisijat          

päevas.  

Igas bussis on 12 istekohta ja 12 seisukohta. Tipptunnil sõidab sihtpunktide vahel 6             

bussi, millest kolme laetakse vähese nõudluse korral. Sõiduk suudab sõita 75 kilomeetrit            

ning akude laadimine võtab aega kuni 6 tundi. Kõiki sõite jälgib operaator, kes vastutab              

peale jälgimise ka bussi puhtuse ning piletite müügi eest.  



Sensoorika 

Autonoomne sõiduvõimekus saavutatakse järgmiste sensoritega: 

● täpne GPS sensor, mida kasutatakse satelliidi ning GPS masti abil asukoha           

määramiseks; 

● kiirendussensor, mis tuvastab sõiduki igasuunalise kiirenduse; 

● odomeeter, mis mõõdab rataste pöörlemissagedust ja asendit, et jälgida läbitud          

marsruuti; 

● 1 LIDAR (1 katuse keskosas); 

● 4 kaamerat (2 ees ja 2 taga). 

 

 

Tarkvara 

Kogu tarkvara on loodud 2GetThere Ltd ettevõttesiseselt. 

Objektorienteeritud tarkvaras loodud platvormi nimega TOMS (Transit Operations        

Monitoring and Supervision) kasutatakse kogu süsteemi seireks ja juhtimiseks. See          

võimaldab jälgida sõiduki erinevaid süsteeme ja planeerida ning täita etteantud käske.           

TOMS korraldab bussiparki kuuluvate sõidukite õigeaegset jõudmist peatustesse,        



laadimispunkti ja hooldusesse. Lisaks salvestatakse selle abil kõik süsteemis toimunud          

sündmused. 

Sõidukid töötavad tänu sõiduki kontrollsüsteemile (Vehicle Control System või VCS), mis           

kontrollib sõiduki tööd ning saadab infot TOMSile ja juhtimise kontrollsüsteemile          

(Guidance Control System või GCS), mis vastutab sõiduki hetke asukoha määramise,           

manööverdamise ning pidurdamise eest. 

 
  



Local Motors Inc - Olli 

 
 

Üldinformatsioon 

Olli on Local Motors Ltd poolt arendatud isejuhtiv elektriline sõiduk, mille eesmärk on             

transportida reisijaid autodele suletud piirkondades. Sõiduk suudab mahutada 12 inimest          

ning liikuda kiirusega 40 kilomeetrit tunnis. 

 

Sensoorika 

Autonoomne sõiduvõimekus saavutatakse järgmiste sensoritega, mille asukohad on        

kujutatud alloleval joonisel: 

● täpne GPS sensor, mida kasutatakse satelliidi ning GPS masti abil asukoha           

määramiseks; 

● kiirendussensor, mis tuvastab sõiduki igasuunalise kiirenduse; 

● odomeeter, mis mõõdab rataste pöörlemissagedust ja asendit, et jälgida läbitud          

marsruuti; 



● ultraheliandurid; 

● 2 LIDARit (1 ees ja 1 taga). 

 
 

Tarkvara 

Ollis kasutatakse tarkvara arendamiseks IBM Watson AI platvormi. Täpsem         

informatsioon IBM Watson AI platvormi kohta nende kodulehelt:        

https://www.ibm.com/watson/ . 

 

  

https://www.ibm.com/watson/


Delft Technical University - WEpod 
 

 

Üldinformatsioon 

WEpod on EZ10 baasil ehitatud autonoomne sõiduk, mille peamiseks eesmärgiks on           

Delfti Tehnikaülikooli isejuhtivate sõidukite alase kompetentsi loomine. 

WEpodid sõidavad Ede-Wageningen raudteejaama ja Wageningen ülikoolilinnaku vahel               

ning Wageningeni ülikooli ümbruses. WEpodi jaoks on loodud mobiiliaplikatsiooni ja                   

veebiliidese abil saab sõidukit tellida, broneerida ning saabumisaega jälgida. 

WEpodi tegevust jälgib kontrollruumist operaator, kes kontrollib sõiduki parameetreid                 

ning jälgib peatusi. Operaatoril on võimalus ka WEpodi marsruuti pisut muuta (näiteks                       

mööduda pargitud autost või vajadusel tagurdada). Ühendus kontrollruumi ja sõiduki                   

vahel on loodud kasutades 4G võrgutehnoloogiat. 

Lisaks kuvatakse WEpodis asuvatelt ekraanidelt informatsiooni ümbruskonna kohta. 



 
 
 

Sensoorika 

Autonoomne sõiduvõimekus saavutatakse järgmiste sensoritega, mille asukohad on        

kujutatud alloleval joonisel: 

● täpne GPS sensor, mida kasutatakse satelliidi ning GPS masti abil asukoha           

määramiseks; 

● kiirendussensor, mis tuvastab sõiduki igasuunalise kiirenduse; 

● odomeeter, mis mõõdab rataste pöörlemissagedust ja asendit, et jälgida läbitud          

marsruuti; 

● 6 LIDARit (1 igas nurgas, 1 ees ja 1 taga); 

● 9 RADARit (3 ees, 2 taga ja 2 külgedel); 

● 9 kaamerat (3 ees, 2 taga ja 2 külgedel). 



 

Tarkvara 

Antud projektis toimub sensoorikaga andmevahetus ROS platvormi kasutades. 

Suurimaks probleemiks oli olematute objektide tuvastamine. See viga peatab masina          

ilma põhjuseta kinni ning võib olla tingitud tarkvaras esinevatest probleemidest. 

Tarkvara arendamisel järgiti järgmised põhimõtteid: 

● süsteemi arhitektuur on modulariseeritud; 

● kõikide ülesannete kohta on tehtud FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)           

analüüs; 

● hädaabipidur peatab kõik protsessid; 

● andmeside kontrollruumiga on usaldusväärne; 

● järelvalve on teostatav kontrollruumist. 

Sõiduk peab peatuma, kui vähemalt üks järgnevatest asjadest juhtub: 

● ootamatu liiklusolukord; 

● muude riskide märkamine; 

● süsteemiosade üles ütlemine. 

 



Navya Ltd - Navya Arma 

 
 

Üldinformatsioon 

Navya Ltd poolt loodud Navya Arma on maailma esimene kõrgeima ehk viienda            

autonoomsustasemega sõiduk. Buss on mõeldud sõitma ettemääratud lühikestel        

marsruutidel, see suudab mahutada 15 reisijat ja kiirendada kiiruseni kuni 45 km/h.            

Sõidukit ei saa juhtida salongist ega kaugjuhtimisega. 

 

Sensoorika 

Autonoomne sõiduvõimekus saavutatakse järgmiste sensoritega, mis on kujutatud        

alloleval joonisel: 

● täpne GPS sensor, mida kasutatakse satelliidi ning GPS masti abil asukoha           

määramiseks; 

● odomeeter, mis mõõdab rataste pöörlemissagedust ja asendit, et jälgida läbitud          

marsruuti; 

● 4 LIDARit (2 ees ja 2 taga); 

● 4 kaamerat (2 ees ja 2 taga). 



 
 

Tarkvara 

Suurem osa autonoomsusfunktsionaalsusest on saavutatud tänu arendatud tarkvarale.        

Sensoorikast ja selle paiknemisest on näha, et minimalistliku lahendusega on võimalik           

saavutada väga hea tulemus. 

Tarkvara on loodud Bestmile ettevõtte poolt. Lähemalt nende kodulehelt:         

https://bestmile.com/ 

 

 

  

https://bestmile.com/


Lahenduste üldine tutvustus 

Hi-Tech Robotic Systemz Ltd - Novus Drive 

 
 

Üldinformatsioon 

Novus Drive on Hi-Tech Robotic Systemz Ltd poolt loodud isejuhtiv sõiduk, mille            

eesmärgiks on liiklusõnnetuste vähendamine lühikeste marsruutide läbimisel. Ettevõte        

tegutseb Indias. 

GATEway Ltd - GATEway 

 
 

Üldinformatsioon 

GATEway (Greenwich Automated Transport Environment) on arendusprojekt, mille        

eesmärk on mõista ja ületada tehnilised, juriidilised ja sotsiaalsed takistused isejuhtivate           

sõidukite kasutamiseks ühiskonnas. Arendustöid teostatakse Ühendkuningriigis. 



Volkswagen - Sedric 

 
 

Üldinformatsioon 

Tegemist on Volkswagen Grupi arendusprojektiga, mille eesmärk on luua hea disainiga           

isejuhtiv sõiduk. 

Tula-Labs Ltd - TULAauto 

 
 

Üldinformatsioon 

Nullemissiooniga sõiduk, mis liigub mööda ehitatud marsruuti. Marsruut pannakse paika          

RFID märkidega, mis aitavad sõidukil orienteeruda. 



FP7 - CityMobil2 

 

Üldinformatsioon 

Euroopa Liidu arendusprojekt, mille eesmärgiks on mõista ja ületada tehnilised,          

juriidilised ja sotsiaalsed takistused isejuhtivate sõidukite kasutamiseks ühiskonnas.        

Demonstratsioonidel on ilmnenud vale positiivsete objektide tuvastamine. 

 

  



Kokkuvõte 
 

Analüüsist lähtuvalt on esitatud järgmised soovitused isejuhtiva sõiduki arenduseks. 

1. Kasutada võimalikult palju erinevaid sensoreid, et saada mitmekülgset kompetentsi         

isejuhtivate sõidukite arenduseks 

1.1. LIDARID paigutada sõiduki nurkadesse; 

1.2. kaamerad paigutada sõiduki ette ja taha; 

1.3. ultraheli sensorid paigutada ümber sõiduki; 

1.4. RADAR paigutada esikülje katuseosale. 

2. Sensoorikaga andmevahetuseks kasutada ROS tarkvaraplatvormi. 

3. Liikuda ehitusega võimalikult kiiresti edasi, et pühendada rohkem aega         

valepositiivsete objektide tuvastamisele ja sujuva sõidu tagamisele. 

4. Luua operaatorile kontrollruum, kust saab sõiduki tööd jälgida ja korrigeerida. 

5. Luua sõidukisse infoekraan, et kuvada marsruudiga seotud informatsiooni. 

 
 

  



Lisa 1 - Isejuhtivate sõidukitega tegelevad      
ettevõtted 
 
Lisas 1 on kirjeldatud kõik isejuhtivate sõidukite lahendused kuni 10.07.2017. aastani.           

Lisale 1 pääseb ligi järgmiselt Google Drive lingilt: 

https://drive.google.com/open?id=1PJl8TUSNEdTef3aUSD3zzSAi7DiXRPY9s9ZY15p0g

uc 

 

https://drive.google.com/open?id=1PJl8TUSNEdTef3aUSD3zzSAi7DiXRPY9s9ZY15p0guc
https://drive.google.com/open?id=1PJl8TUSNEdTef3aUSD3zzSAi7DiXRPY9s9ZY15p0guc

