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Annotatsioon 

Käesoleva töö eesmärkideks on anda ülevaade isejuhtivatest sõidukitest 2018. aastal, 

tutvustada TTÜ Iseauto projekti, kirjeldada Mitsubishi i-Mievi juhtloogikat, luua 

modifitseeritud käsustik isejuhtiva sõiduki juhtimiseks ning luua algoritmid isejuhtiva 

auto juhtimiseks madala taseme kontrolleriga. Töö tulemusena kirjeldatakse isejuhtivate 

sõidukite klassifitseerimist SAE tasemete järgi, tuuakse välja olulised eelised ja puudused 

isejuhtivatel sõidukitel autojuhtide ees ning kirjeldatakse olulisemaid arendusi. TTÜ 

Iseauto projekti kirjelduse juures keskendutakse projekti üldeesmärkidele, arendamise 

etappidele ning riistvara arhitektuurile. Juhtloogika arendamise käigus tutvustatakse 

kõigepealt Mitsubishi i-Mievi platvormi ning seda, kuidas saaks autot juhtida. Seejärel 

töötatakse välja käsustik, mille abil auto juhtimiseks vajalikku informatsioon edastatakse. 

Kolmandaks tutvustatakse kasutatava madala taseme kontrolleri riistvara ja tarkvara 

arhitektuuri. Viimasena arendatakse välja gaasipedaali, käigukasti, pidurite ja rooli 

imiteerimiseks vajaminevad lahendused, kusjuures gaasipedaali, pidureid ja rataste 

asendit kontrollitakse PID kontrolleriga. Kuna TTÜ Iseauto projekt kestab sügiseni ja 

testimine ei sõltu töö autorist, siis on siiamaani testitud vaid gaasipedaali imiteerimist 

ning on ka ettenäidata mõõdetavad tulemused.   

Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti 46 leheküljel, 7 peatükki, 12 

joonist, 8 tabelit.  
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Abstract 

Low-level drive controller development for self-driving vehicle 

The purpose of this thesis is to give an overview of self-driving vehicles in 2018, describe 

TTÜ Iseauto project and develop solutions to control self-driving car with low-level drive 

controller. As a result of this thesis, self-driving cars’ classification is described according 

to SAE levels. Main pros and cons and in addition main developments of self-driving cars 

are also described. The goal, development stages and hardware architecture of TTÜ 

Iseauto project are described. In this project, Mitsubishi i-Mievi is used as the basis. 

Main advantages of self-driving cars are higher safety, time saving and eternal youth. 

However, the disadvantages are lack of trust, bugs of the systems and shortcomings in 

legislation. The most important developments of self-driving cars are Google Waymo, 

Tesla Autopilot, VTT Marilyn 2.0 and Martti and Eazymile’s self-driving bus that are 

briefly described in this work as well.  

The 3rd chapter focuses on TTÜ Iseauto project. It is important to point out that Mitsubishi 

i-Miev is used as basis of the self-driving car project. The development on Iseauto is 

divided into four main stages, starting with research, continuing with two development 

stages and ending with testing. The hardware architecture of Iseauto hardware is also 

presented.  

The 4th chapter of this thesis explains how it is possible to control Mitshubishi i-Miev’s 

gas pedal, brakes, steering and gearbox. It is also important to point out that the final 

solution of controlling brakes is not described in this thesis, but only the solution used in 

the 3rd stage of the TTÜ Iseauto project. For braking, the vehicle’s electrical handbrake 

was used.  

In the 5th chapter, a modified communication protocols are created for communication 

between microcontrollers. The control messages are divided into predefined groups by 

types and priorities. For communication CAN-bus is used. 



5 

In the final chapter the low-level controller used is described. It is explained why 

STM32F407 is selected to be this controller. All algorithms used to control a self-driving 

vehicle are also described. For gas pedal control a slightly modified PID controller is used 

and it is controlled through the internal DAC of STM32F407. For braking, an electric 

handbrake is used and controlled with PID controller. In the final solution, the braking 

systems will be changed as mentioned before. Mitsubishi i-Mievs steering motor is 

controlled using PWM signal through H-bridge and a PID controller is developed to 

control steering smoothly. Gearbox is controlled with GPIO pins and because gearbox 

signal on Mitsubishi i-Miev is 12V, optocouplers are used. 

The thesis is in Estonian and contains 46 pages of text, 7 chapters, 12 figures, 8 tables.  
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Lühendite ja mõistete sõnastik 

ADC 

ABS 

ARM 

CAN 

CCR 

DAC 

ECU 

GPIO 

GPS 

 

HAL 

H-sild 

 

IMU 

I2C 

 

PC 

PID 

Analog-to-digital converter, analoog-digitaalmuundur 

Anti-lock Braking System, blokeerimisvastane pidurdussüteem 

Adcanced RISC Machine 

Controller Area Network, kontrollervõrk 

Capture compare register,  hõive võrdlusregister 

Digital–to-analoog converter, digitaal-analoogmuundur 

Electronic control unit, elektrooniline kontrollüksus 

General-purpose input/output, universaalport 

Globaal positioning system, ülemaailmne  

positsioneerimissüsteem 

Hardware abstraction layer, riistvara abstraktsioonikiht 

Elektroonikalülitus, mis võimaldab rakendada seadmele või 

koormisele pinget mõlemas suunas 

Inertial measurement unit, inertsiaalandur 

Inter-integrated circuit, kahesuunaline kahesooneline  

järjestiksiin 

Personal computer, personaalarvuti 

Proportsionaal-integraal-diferentsiaalkontroller 

PWM 

RISC 

RPM 

RTK-GNSS 

 

RX 

Pulse-width-modulation, pulsilaiusmodulatsioon 

Reduced Instruction Set Computer, kärbitud käsustikuga arvuti 

Rounds per minute, pööret minutis 

Real Time Kinematic Global Navigation Satellite System 

Reaalaja kinemaatiline sateliitnavigatsiooni globaalsüsteem 

Input, sisend 

SAE 

SPI 

Society of Automotive Engineers 

Serial Peripheral Interface, sünkroonne järjestiksuhtluse liides 
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TIM 

TX 

Timer, taimer 

Output, väljund 

UART 

 

UDP 

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, universaalne  

asünkroontransiiver 

User Datagram Protocol, kasutajadatagrammi protokoll 

USD USA dollar 
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1 Sissejuhatus 

See, et tehnoloogia areneb meeletu kiirusega, ei ole 21. sajandil kellelegi üllatuseks. Kui 

2007. aastal Apple esimese iPhone’ga välja tuli, muutis see kogu mobiiltelefonide 

maailma. Täna, rohkem kui kümme aastat hiljem, on nii ettevõtted kui ka ülikoolid 

tegemas tööd selle nimel, et taaskord maailma märgatavalt muuta – seekord on sihiks 

võetud isejuhtivate sõidukite arendus. Ka Tallinna Tehnikaülikoolis arendatakse 

isejuhtivat autot.  

Selle töö eesmärgiks on luua madala taseme kontrolleri juhtloogika isejuhtiva auto 

juhtimiseks. Juhtloogika peab olema sobilikud TTÜ Iseauto projektis kasutatava 

Mitsubishi i-Mievi juhtimiseks. Juhtloogika loomisel tuleb arvestada, et Iseauto projekti 

lõpplahenduseks on isejuhtiv buss, millel puuduvad autojuhtidel igapäevaselt kasutusel 

olevad pedaalid, käiguvaheti ja rool. Ainsaks võimaluseks reisijal sekkuda on kasutades 

hädapidurdusnuppu, mida vajutades auto koheselt seisatakse.  

Selleks, et soovitud eesmärgini jõuda, on töö jagatud viide suuremasse peatükki (peatükid 

2-6). Esmalt antakse ülevaade sellest, mis on isejuhtiv sõiduk, kuidas neid 

klassifitseeritakse, nende eelised ja puudused võrreldes inimese poolt juhitavate 

sõidukitega ning millised on olulisemad arendused 2018. aasta seisuga. 

Kolmandas peatükis tutvustatakse TTÜ Iseauto projekti. Tuuakse välja projekti 

eesmärgid ning antakse lühiülevaade projektist, sh olulisematest sensoritest, mida Iseauto 

arendamisel kasutatakse. Peatüki teises pooles kirjeldatakse Iseauto arendamise etappe 

ning sellel kasutatavat riistvara.  

Neljandas peatüki kirjeldatakse Iseauto projektis kasutatava Mitsubishi i-Mievi juhtimise 

loogikat. Peatükk keskendub gaasipedaali, pidurite, käigukasti ja rataste juhtimisele, 

tuues välja põhimõtted, millede alusel on võimalik Mitsubishi i-Mievit juhtida. Rooli 

pööramise juures kirjeldatakse ja võrreldakse kahte võimalikku lahendust ning tuuakse 

välja, kumb on rohkem sobilikum TTÜ Iseauto projektis kasutamiseks. 
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Viienda peatükis luuakse modifitseeritud käsustik auto juhtimiseks. Käsustiku loomisel 

tuleb arvestada, et infovahetus käib CAN-siinil ning erinevatel sõnumitel on erinev 

prioriteet. CAN sõnumite juures kasutatakse lühemaid, 11-bitiseid ID-sid ning 

prioriteedid on jagatud kolmele suuremale prioriteetide tasemele. 

Kuuendas peatükis luuakse juhtloogika madala taseme kontrolleriga isejuhtiva sõiduki 

juhtimiseks, baseerudes etteantud soovitud kiiruse ja rataste nurga infole. Nii 

gaasipedaali, pidurite kui ka rooli pööramise lahenduste juures on olulisel kohal PID-

kontrollerite kasutamine. Gaasipedaali imiteeriva signaali saavutamiseks kasutatakse 

kontrolleri sisemist DACi, pidurite juhtimine keskendub ajutisele lahendusele, mida 

kasutatakse TTÜ Iseauto projekti kolmandas etapis ning lahenduses on kasutatud PWM-

signaale. Ka rooli pööramise juhtimine käib PWM-signaali abil. Käiguvaheti 

kontrollimisel kasutatakse optronite abi, mis annavad võimaluse 3,3V abil käikude 

vahetamiseks vajalikku 12V sisse ja välja lülitada. 
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2 Isejuhtivad sõidukid 

Isejuhtivate sõidukite juures on oluline kõigepealt ära defineerida, mis on üldse isejuhtiv 

sõiduk. Isejuhtivad sõidukid on sõidukid, mis on juhitud digitaalsete tehnoloogiate poolt 

ilma inimese sekkumiseta [1]. Antud töös mõtleme sõiduki all eelkõige autot. 

2.1 Isejuhtivate sõidukite klassifitseerimine 

Üksnes antud definitsioonist võib teinekord jääda liiga väheseks, et kirjeldada 

kõikvõimalikke isejuhtivad sõidukeid ja seetõttu liigitatakse isejuhtivaid sõidukeid veel 

ka autonoomsuse tasemete järgi. Rahvusvahelise Autoinseneride Ühing (SAE 

International) [2] on välja töötanud kuuetasemelise standardi sõidukite autonoomsuse 

kirjeldamiseks. Olulisi parameetrid, mille järgi sõidukeid tasemetele jaotatakse, on neli: 

roolimine ja kiiruse kontrollimine, sõidukeskkonna monitooring, dünaamilise sõidu 

teostamine ning süsteemi võimekus. Esimesel kolmel, tasemel (tasemed 0-2), monitoorib 

sõidukeskkonda inimene ning antud standardi järgi ei peeta nendel tasemetel autosid 

autonoomse juhtimissüsteemiga sõidukiteks. Järgneval kolmel tasemel (tasemed 3-5), 

tegeleb sõidukeskkonna monitooringuga autonoomne süsteem. [3] 

Tasemetele 3-5 kuuluvatel sõidukitel on ühine see, et roolimise ja kiiruse kontrollimisega 

tegeleb digitaalne süsteem. Kolmandal ehk nn tingimustega automatiseerimise tasemel 

teostab dünaamilist sõitu inimene ning süsteemi võimelikus on tagatud vaid osade 

sõiduviiside korral. Neljandal   ehk nn kõrge automatiseerimise tasemel teostab 

dünaamilist sõitu juba süsteem, kuid süsteemi võimekus on sarnane kolmanda taseme 

autonoomse sõidukiga. Kõige kõrgem ehk nn täisautomaatse taseme sõiduk tuleb lisaks 

eelneval taseme sõidukile toime kõikide sõiduviisidega. [3]  

Oluline on siinkohal ära märkida, et antud töös tuleb juttu nii tingimustega kui ka kõrge 

automatiseerimise tasemega sõidukitest. 
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2.2 Isejuhtivate sõidukite eelised ja puudused 

Selleks, et mõista, miks isejuhtivad sõidukite arendamisse meeletul hulgal aega ja raha 

investeeritakse, vaatleme nende sõidukite eeliseid ja puuduseid. 

Erinevalt inimestest on isejuhtivad sõidukid võimelised nägema igas suunas korraga ehk 

360 kraadi ulatuses. Inimene on korraga võimeline nägema vaid ühes suunas ja sedagi 

mitte kogu 180 kraadi ulatuses. See on oluline aspekt, sest tänapäeva tiheda liikluse puhul 

toimub midagi sõiduki ümber iga suunas. Peeglid küll annavad võimaluse inimesel 

hõlpsasti ka nendesse suundadesse näha, kuhu silmad pole suunatud, kuid peeglid on 

väikesed ja pilt reaalsusest veidi moonutatud ning nägemisväli siiski võrdlemisi väike. 

Kuhu ka näiteks peeglite abiga ei näe, on tänapäeval paigutatud nt ultraheli sensorid või 

radarid, mis tuvastavad auto lähedal asuvaid objekte ja annavad nendest heli- ja/või 

visuaalse signaaliga inimesele teada. Et aga vastavaid andureid ja peegleid autodel 

kasutatakse ongi tõestus selleks, kui oluline on see, et juhil (olgu selleks siis tehisintellekt 

või inimene) on teada, mis auto ümbruses toimub. 

Lisaks sellele, et isejuhtivad sõidukid näevad igas suunas pidevalt, näevad nad ka oluliselt 

kaugemale. Kui inimene on võimeline nägema objekte selgelt veel kuni 100m kauguselt, 

siis radarid ja lidarid, mida isejuhtivatel sõidukitel kasutatakse, on võimelised 

nägema  kuni 500m kaugusele, kusjuures nad on sõidukitele paigutatud nii, et nad 

suudavad seda teha igas suunas. Inimese nägemist takistavad veel nii vihm, udu, lumi ja 

tihti ka madal päike, kuid isejuhtivatel sõidukitel olev sensorite kooslus suudab ka 

keerulistes ilmastikuoludes efektiivselt toimida. 

2014. aastal oli USA-s 94% avariidest põhjustatud inimteguri tagajärjel [4]. Peamised 

põhjused surmaga lõppenud avariidel olid juhi alkoholi tarvitamine, liiga suur 

sõidukiirus, kõrvalised tegevused (nt nutitelefoni kasutamine) ja unisus [4]. Kõik need 

tegurid on isejuhtivatel autodel välistatud. Liiklussurmadest rääkimine ja nende põhjuste 

analüüs ning meetmete, mis liiklussurmasid vähendaks, kasutusele võtt on oluline, sest 

liiklussurmade koguarv kasvab igal aastal. Juba 2014. aastal suri maailmas 

liiklusavariides üle 1,25 miljoni inimese [4]. Google Waymo [5] on isejuhtivatest 

sõidukitest erinevatel teedel läbinud tänaseks päevaks kõige rohkem, üle 8 miljoni 

kilomeetri tehisintellekti juhtimisel (rohkem, kui ükski teine isejuhtiv auto)  ja on kokku 

sattunud 30 väiksemasse avariisse, kusjuures põhjustanud on ta neist vaid ühe [6]. Ühtegi 
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surmaga juhtunud või tõsiste vigastustega avariid ei ole olnud. Lisaks teeb 8 miljonit 

läbitud kilomeetrit Waymo maailma kõige kogenumaks autojuhiks. Tegu on distantsiga, 

mille läbimiseks kuluks inimesel sadu aastaid [7] ja nii nagu paljudes teisteski 

eluvaldkondades, on ka autojuhtimisel kogemus äärmiselt oluline tegur. 

Oleme jõudnud aega, kus tänu meditsiini arengule on inimese oodatav eluiga iga aastaga 

kasvamas. See tähendab seda, et eakamate inimeste arv üldiselt ja seeläbi ka liikluses on 

kasvamas. Eakamad inimesed ei suuda aga sama kiiresti ja efektiivselt infot ümbritsevad 

liikluskeskkonnast vastu võtta, nende reaktsioonikiirus on aeglasem kui noorematel 

autojuhtidel ning nende käitumine võib olla väga ettearvamatu. Kõik see aga tähendab 

seda, et tõenäosus põhjustada liiklusohtlik olukord või avarii kasvab. Oleks vale väita, et 

isejuhtivad autod ei vanane, tehnoloogia areneb meeletu kiirusega ja loomulikult ka autod 

vananevad. Vahe inimese ja auto vahel on see, et mõne komponendi vahetusega on autot 

võimalik taas noorendada ja tagada seeläbi see, et tema sooritusvõime ajas ei vähene. 

Viimane eelis, mis ma tahan välja tuua, on see, et täna isejuhtivatele autodele võidaksid 

inimesed midagi, mida raha eest on pea võimatu osta - see on aeg. Nimelt võimaldaksid 

isejuhtivad sõidukid sõidu ajal tegeleda erinevate tegevustega - olgu selleks siis töö, 

meelelahutus, puhkamine, pere või midagi muud. Ameeriklane kulutas 2015. aastal 

autosõidule keskmiselt üle 290 tunni [8] - see on peaaegu kaks nädalat aega, mida ei ole 

võimalik tagasi saada.  

Olles välja toonud olulisemad eelised isejuhtivatel sõidukitel võrreldes inimese juhitud 

sõidukitega, ei saa rääkimata jätta ka puudustest. Kõige esimesena esitaksin küsimuse - 

kas ühiskond on praegu isejuhtivateks sõidukiteks valmis? 2017. aasta detsembris USA-

s läbi viidud uuringust [9] selgus, et kaks kolmandiku vastanutest tunneksid muret 

isejuhtiva autoga tee jagamisest. See näitab selgelt, et suuremal hulgal inimestel puudub 

usaldus nende sõidukite suhtes. Lisaks tuleb samast küsitlusest välja, et üks suurimaid 

murekohti on see, et kas need isejuhtivad sõidukid, mis teedel sõidavad, vastavad ikka 

kõikidele ohutusnõuetele. Siinkohal tooksin sisse võrdluse lennundusega, mida pean enne 

isejuhtivate sõidukite tulekut ehk viimaseks suuremaks läbimurdeks inimeste transpordil. 

Surmaga lõppenud õnnetuste arv miljoni lennu kohta on alates 1977. aastast märgatavalt 

vähenenud [10]. Suurimaks põhjuseks, miks see nii on, on see, et igast õnnetusest õpitakse 

ja tehakse vajalikud muudatused [11]. Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuameti 

andmetel (lähtudes statistikast) on lendamine 200 korda ohutum kui autosõit [12]. 
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Siinkohal tuleb mainida, et enamus lennust on juhitud just arvutite, mitte pilootide poolt. 

Et isejuhtivate autode arendusega on tegeletud alles kümmekond aastat, siis õppematerjali 

on võrdlemisi vähe, kuid võib väita, et mida aeg edasi, seda ohutumaks ka isejuhtivad 

autod muutuvad. 

Teiseks oluliseks puuduseks, nagu iga tehnoloogilise lahenduse puhul, on süsteemides 

esinevad vead ja puudused. Ei ole olemas IT-lahendust ilma vigadeta - ja kui ongi, siis 

sellise lahenduse saavutamiseni kulub meeletu aeg, ressurss ja raha. Elame praegu 

ühiskonnas, kus arvuti eksimused tekitavad rohkem kära, kui inimeste omad. 2018. aasta 

märtsis toimus Arizonas avarii, kus Uberi isejuhtiv sõiduk sõitis otsa jalakäijale, kes suri 

saadud vigastustesse [13]. Võib spekuleerida, et kui sellele jalakäijale oleks otsa sõitnud 

inimese poolt juhitud auto, siis poleks see uudisekünnist ületanud - toimub ju sarnaseid 

avariisid iga päev sadu, kui mitte tuhandeid. Küll aga teatas Uber kohe pärast õnnetust, 

et peatab isejuhtiva auto testimised, et jõuda selgusele, miks ei suudetud õnnetust ära 

hoida [14]. Uurimise käigus jõuti selgusele, et tehisintellekt küll märkas inimest, kuid ei 

pidanud vajadust sellele reageerida, sest programm oli seadistatud nii, et ta igale 

väiksemale objektile ei reageeriks - see, et antud hetkel teed ületanud inimest ebaoluliseks 

objektiks peeti, tulenebki süsteemiveast [15].  

Kolmandaks oluliseks puuduseks on nende autode küberturvalisus. Antud teema tuleb 

päevakorda aga eelkõige siis, kui sõidukid panna suhtlema välismaailmaga. Just siis tekib 

reaalne oht, et nende autode käitumist on võimalik mõjutada. Kuigi 2017. aasta filmis 

“Kiired ja vihased 8” (The Fate of the Furious)[16] võisime näha, kuidas pahalased autode 

üle kontrolli võtsid, siis tegelikkuses pole selline asi tavaautodega võimalik. On palju 

räägitud sellest, et kui autonoomsed autod nt läbi 5G võrgu panna omavahel suhtlema, 

võiks liikluse palju sujuvamaks ning turvalisemaks muuta - just selliste lahenduste juures 

ongi oluline, et küberturvalisus oleks tagatud. 

Viimasena tooksin välja puudused seadusandluses. Hetkel on lubatud isejuhtivate 

sõidukitega opereerida vaid üksikutes USA osariikides ja kokku vaid umbes 1% USA 

teedest. Probleemid on ka Euroopas  -  osades riikides on võimalik riigilt luba taotleda, et 

isejuhtivaid sõidukeid avalikel teedel testida, paljudes riikides pole see siiamaani 

võimalik. Lisaks on probleem nende lubade hankimisel: ei ole päris täpselt paigas, mis 

alustel luba väljastatakse. Samuti puudub enamikes riikides igasugune seadusandlus 

isejuhtivate autode kohta ja riigijuhid ei kipu antud seaduste välja töötamisega ka 
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kiirustama. Isejuhtivate sõidukite arendusel on takistuseeks kindlasti ka asjaolu, et 

erinevates riikides on kasutusel erinevad liikluseeskirjad ja ka näiteks liiklusmärgid, mille 

tuvastamine nt kaamerate abil, on üks oluline osa isejuhtivate autode tehisintellektist. 

Eestis võib isejuhtivate autodega tänavatel sõita alates 2017. aasta märtsist - küll aga peab 

alati olema juht rooli taga, et vajadusel reageerida, ning auto tuleb lasta Maanteametil üle 

kontrollida, kusjuures kontrolli teostavad  eksperdid liiklusohutuse ja isejuhtiva 

tehnoloogia valdkonnas [17]. Samuti on testimine piiratud vaid SAE 2 ja 3 tasemetega 

sõidukitele. Millal aga lubatakse sõidukid täitsa omapäi ning SAE tasemetega 4 ja 5 

liiklusesse, on veel lahtine. 

2.3 Olulisemad arendused 

Isejuhtivate autode temaatika on viimasel viiel aastal pälvinud märkimisväärset 

tähelepanu ja seetõttu oleks paslik välja tuua mõned olulisemad ettevõtted, kes arendavad 

isejuhtivaid autosid. Antud töös kirjeldatakse nelja erinevat arendust, mis kõik erinevad 

üksteisest ühel või teisel viisil. Nende arenduste tulemusena valmivad sõidukid hakkaksid 

ilmselt ühiskonnas täitma erinevat rolli, kusjuures vajadus on olemas kõigile järgnevalt 

kirjeldatavatele arendustele. 

Esimesena väärib ära mainimist Google isejuhtiv auto Waymo, mille arendust alustati 

2009. aastal. Ettevõtte eesmärk on ehitada turvaline juht, mis suudaks hakkama saada igas 

liikluskeskkonnas - linnas (sh väga keerulistes oludes), maanteel, kiirteel jne. Autol on 

olulisematest sensoritest küljes 5 lidarit, 4 radarit (2 ees ja 2 taga) ning 360-kraadise 

vaateväljaga kaamera [18]. Kokku on Waymo isejuhtivad autot läbinud reaalses liikluses 

üle 5 miljoni miili, kusjuures praegu läbitakse igal nädalal üle 25 tuhande miili. 

Simulatsioonis on auto aga läbinud juba uskumatud 2,7 miljardit miili. Hetkel testitakse 

SAE 4. taseme süsteemi. Waymo on kõikidest arendusprojektidest kõige lähedamal 

täielikule isejuhtivusele. Suurimaks probleemiks antud autode juures on aga selle hind - 

veel mõned aastad tagasi maksis üks autol kasutatud lidar 75 tuhat USD ja kuigi 

2017.aasta alguses räägiti, et lidarid on muutunud 90% odavamaks, on nende hind ikkagi 

märkimisväärne ja kui nende hind lähiajal veelgi ei lange, seab see tõsiselt ohtu selliste 

isejuhtivate sõidukite, mis kasutavad lidareid, masstoodangu. [19] 

Teine oluliselt kajastust saanud arendus on Tesla Autopilot. Antud lahenduse puhul 

suudab tehisintellekt autot juhtida vaid teatud oludes, eelkõige kiirteedel, ega ole seetõttu 
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mõeldud näiteks linnasõiduks. Samuti peab juht igal hetke käsu peale valmis olema autolt 

juhtimist üle võtma. Antud lahenduse olulisus seisneb selles, et inimesed, kes sõidavad 

tihti pikemaid vahemaid linnade vahel (nt hommikul tööle ja õhtul koju), saaksid 

autosõidu ajal rohkem puhata. Tesla Autopilot kasutab 8 kaamerat, 12 ultraheli andurit ja 

ühte ettepoole suunatud radarit. Autol puuduvad kallid lidarid ja see teeb selle lahenduse 

isejuhtivate sõiduke valdkonnas võrdlemisi odavaks. Kuna see lahendus paigutatakse 

SAE 2. tasemele, siis autonoomse juhtimissüsteemiga sõidukiks teda pidada ei saa. [20] 

Kolmas oluline lahendus tuleb Soomest, kus sealses Tehnilises Teaduskeskuses (edaspidi 

VTT) arendatakse isejuhtivat autot selliselt, et tavalisele sõiduautole paigutatakse 

sensorid ja täiturid nii, et igast autost võiks põhimõtteliselt teha isejuhtiva auto. Hetkel on 

neil seoses autodega kaks olulist projekti - Marilyn 2.0, mis on ehitatud Citroen C4 peale 

ja mille eesmärk on hakkama saada linnas ning teine arendus on Martti, mis on ehitatud 

Volkswagen Touregi peale ja mille eesmärk on hakkama saada keerulistes 

ilmastikuoludes, sh näiteks lumistel teedel, kus ei ole näha teekatte märgistust või siis 

üldse sellistel teedel, kus puudub teekatte märgistus. Selle projekti kaugem eesmärk võiks 

olla see, et igaüks võib oma autost lasta teha isejuhtiva sõiduki  ehk inimesi, kes sooviksid 

endale isejuhtivat autot, ei sunnita valima piiratud valikuga autode vahel. [21] 

Viimaseks oluliseks valdkonnaks isejuhtivate sõidukite arenduses on nn viimase miili 

lahendused. Üheks selliseks on näiteks prantslaste Eazymile, mis arendab väikebussi, mis 

suudab kas mingit kindlat või siis soovitud marsruuti pidi sõita lühikesi vahemaid. Antud 

bussil puuduvad rool, pedaalid ja muud autojuhtimiseks vajalikud tarvikud, ainus viis 

bussis viibijatel sõitu mõjutada on nn hädapiduri nupu kaudu, mida vajutades buss 

seiskub. Sõiduki maksimaalne kiirus on 45 km/h, tal on peal lidarid, kaamerad, radarid, 

GPS, kiirendusandur ning odomeeter. Buss mahutab kuni 15 inimest ja teda on võimalik 

tellida kas käsu peale või siis on ta võimeline etteantud graafiku järgi liikuma. [22] 
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3 TTÜ Iseauto 

TTÜ isejuhtiva sõiduki projekti põhieesmärgiks on luua isejuhtiv sõiduk, mis on 

võimeline turvaliselt läbima etteantud marsruuti, kasutades tavaliiklusele avatud TTÜ 

linnakusiseseid liikluskorralduselt korrektseid sõiduteid. [38] Lisaks põhieesmärgile on 

antud projekti laiemaks eesmärgiks luua koos isejuhtiva autoga nutika taristu lahendus, 

mis sisaldaks lisaks autole ka nutikaid liiklusmärke, laadimisjaamu jms.[38] Seega saab 

TTÜ Iseauto olema nn viimase miili lahendus ja sarnaneb peatükis 2.3 mainitud Eazymile 

poolt arendatud bussile. 

Projekti olulisusest ja keerukusest annab aimdust ka see, et TTÜ teeb selle raames 

koostööd järgmiste ettevõttete ja ülikoolidega: Silberauto AS, ABB, Bercman 

Technologies AS , VTT, Delfti ülikool ja Tokyo ülikool. [38] Kõige suuremaks ja 

olulisemaks koostöö partneriks on neist Silberauto AS, mis tegeleb peamiselt 

keretöödega, mille tulemusena saab Iseauto endale sümmeetrilise väljanägemise ehk 

teisisõnu, inimsilmale ei ole esi- ja tagaosa eristuvad. ABB ülesandeks on teostada madala 

taseme kontrollerite funktsionaalsuse testimist. VTT, Delfti ja Tokyo ülikoolidega 

seisneb koostöö eelkõige kogemuste jagamises isejuhtivate sõidukite arendamisel. 

Bercman Technologies AS on koostööpartneriks nutika taristu välja arendamisel. 

Iseauto projektiga tehti algust 2017. aasta juunikuus ja lõpptähtajaks on 2018. aasta 

septembri keskpaik, kui TTÜ 100. aastapäeval toimub Iseauto esimene avalik esitlus, 

pärast mida aga jätkub auto arendamine, kuid veidi väiksemas mastaabis.  

Iseauto aluseks on võetud Mitsubishi i-Miev elektriauto, mille peale alusvankrile 

ehitatakse eespool mainitud sümmeetriline pealisehitus. Iseauto maksimaalne sõidukiirus 

piiratakse 20 kilomeetrile tunnis ja ta hakkab mahutama kuni kuus reisijat. Iseautol 

puuduvad auto juhtimiseks mõeldud tarvikud nagu pedaalid, käigukang, rool jms, kuid 

reisijal on võimalik vajadusel salongis paiknevast hädapiduri nupust auto seisata, 

sarnaselt Eazymile bussile.  
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Projekti teeb veel eriliseks see, et enamus tööd teevad ära tudengid, keda koordineerivad 

TTÜ teadurid. Kokku tegeleb Iseauto projektiga ligikaudu 15 tudengit - nende arv on ajas 

erinevatel põhjustel muutuv, kuid suurusjärk on samaks jäänud. Tudengeid on erinevatelt 

infotehnoloogia (arvutisüsteemid, informaatika), aga ka näiteks mehhatroonika ja 

elektroonika erialadelt.  

3.1 Sensoorika kasutamine Iseautol 

Nii nagu sai erinevate arenduste tutvustamisel välja toodud nendel kasutatav sensoorika, 

on paslik seda teha ka Iseauto juures.  

Iseautol (Joonis 1) on kaks Velodyne VLP-16 lidarit (360 lidar), mõlemad paiknevad 

bussi katusel, üks neist ees ja teine taga keskel. Ette alla keskele on paigutatud lühimaa 

radar (long-range radar) ning kaameraid (camera) on autol küljes kaks tükki, üks ees ja 

üks taga keskel. Lähidistantsilt objektide tuvastamiseks on ümber Iseauto paigutatud 

kokku 14 ultraheli andurit (short-range ultrasonic) ning positsioneerimiseks kasutatakse 

reaal-aja kinemaatilist sateliitnavigatsiooni globaalsüsteemi (RTK-GNSS) ja 

intertsiaalandurit (IMU). Välismaailmaga suhtlemiseks on Iseauto katusel juhtmevaba 

võrgu seade (4G/5G data link). [23] 

Eelmises peatükis mainitud sensorid on Iseautole ise juurde lisatud, kuid lisaks 

kasutatakse ka Mitsubishi i-Mievi enda küljes olevaid sensoreid. Andmeedastuseks 

kasutatakse Iseautol CAN-siini [25]. Antud infoedastus protokoll võimaldab seadmetel 

lihtsalt ilma juhtarvuti abita andmeid vahetada. Auto hetkkiiruse määramiseks on 

võimalik kasutada auto odomeetri (odometry) näitu, mis arvutatakse ABS-süsteemi küljes 

olevatest sensoritest, mis on paigutatud esi- ja tagarataste külge. Veidi täpsemalt on 

võimalik aga kiirust määrata mootoripöörete järgi – sellest täpsemalt töö 6.3.peatükis. 

Samuti on oluline teada, mis asendis paikevad autol rattad. I-Mievil on olemas rooliasendi 

sensor, mis edastab CAN-siinile informatsiooni ja mille põhjal on võimalik leida auto 

rataste nurk.  
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3.2 Iseauto arendamise etapid 

Selleks, et etteantud ajaks Iseauto projekt valmis saaks ning progressi oleks lihtsam mõõta 

ning tegevusi planeerida, on projekt jaotatud neljaks etapiks.  

Esimeses etapis sooritati eeluuring. Selle käigus koostati ülevaade sarnastest projektidest 

teistes ülikoolides ja erasektoris, uuriti tehisintellekti ja isejuhtimise algoritme, 

küberturvalisust isejuhtivate sõidukite kontekstis, koostati ülevaade navigatsiooniks 

sobivatest anduritest, tarkvaraplatvormidest ja navigatsioonialgoritmidest, kaardistati 

TTÜ linnak, valmistati ette tehniline projekteerimisülesanne ning uuriti, kuidas tagada 

isejuhtival sõiduki ohutus. 

 

Joonis 1. TTÜ Iseauto sensoorikaga. [23] 
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Teises etapis toimus juhttarkvara ja tehisintellekti ning madala taseme kontrollerite 

arendus. Samuti arendati haldus ja kommunikatsiooni lahendusi ning seadistati ja testiti 

sensoorikat, mida autole lisatakse. Juhttarkvara testiti mobiilse roboti UKU [41] peal. 

Et juhtimistarkvara üleviimine lõpplahenduses kasutatavale bussile oleks võimalikult 

sujuv, siis otsustati projekti käigus soetada veel üks Mitsubishi i-Miev, mille peal saaks 

enne bussile lahenduse üleviimist lahendust testida. Samuti on võimalik mainitud auto 

peal testida kõiki peatükis 4 mainitud juhtimisloogikaid ning veenduda, et nendel 

meetoditel on võimalik i-Mievit juhtida.  

Neljas etapp keskendub peamiselt testimisele ja algoritmide täiustamisele ning vigade 

otsimisele. Selles etapis toimub ka lahenduse ning sensoorika üleviimine nn bussi peale, 

kuid seda alles siis, kui kõik lahendused eelmises etapis soetatud auto peal töötavad. Etapi 

lõpuks peaks TTÜ iseauto olema võimeline TTÜ linnakus etteantud marsruudil 

iseseisavalt liiklema. 

3.3 Riistvara arhitektuuri kirjeldus 

Riistvara poole pealt on antud projektis viis olulist lüli (Joonis 2) - personaalarvuti 

(edaspidi PC), kolm ARM mikrokontrollerit ning Mitsubishi i-Mievi elektrooniline 

kontrollseade (edaspidi ECU). 

PC ülesandeks on käitada kogu tarkvara, mis teeb otsuseid auto liikumise kohta. Samuti 

on PC-ga ühendatud olulisemad lisatud sensorid nagu RTK-GNSS, lidarid, radar, 

kaamerad ning juhtmevaba võrgu seade.  

ARM tüüpi mikrokontrollereid on kolm ja antud projektis nimetatakse neid Master-iks, 

Drive-ks ja Body-ks. Kõik on STM32 tüüpi kontrollerid, Master kontrollerina on 

kasutusel STM32F767, Drive’na STM32F407 ning Body kontrolleri tüüp on hetkel veel 

lahtine. 

Masteri ülesandeks on hallata kogu infoliiklust, mis hõlmab endast info edastamist nii 

PC-le kui ka Drive- kontrollerile ning vastuvõtmist nii PC-lt, Drive-kontrollerilt kui auto 

CAN-siinilt. Body-kontrolleri ülesandeks on kontrollida auto tulesid, kliimat jms ning 

sinna ühendatakse ka osa ultraheli sensorid ning nendelt kogutud info tuleb edastada 
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Master-kontrollerile. Drive-kontrolleri ülesanne on auto füüsiliselt liikuma panemine, st 

ta peab tagama PC-l käitava tarkvara poolt nõutava sõidukiiruse ja rataste pöördenurga. 

Mitsubishi i-Mievi ECU omab olulist rolli eelkõige ECU kontrollerilt info lugemise osas, 

sest nagu eespool sai mainitud, siis Iseautol kasutatakse mitmeid Mitsubishi i-Mievi 

orginaalsensoreid ning andmehõive on kõige lihtsam just läbi i-Mievi ECU. 
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Joonis 2. Riistvara Iseautol. [40] 
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4 Mitsubishi i-Mievi juhtloogika tundmaõppimine 

Selleks, et oleks võimalik Mitsubishi i-Mievit liigutamiseks vajalikku lahendust välja 

arendada, on kõige pealt vaja selgeks teha, mis moodi käib antud sõidukil liikumise 

kontrollimine. Nii nagu kõikides autodes, on ka i-Mievil olemas ECU, mis kogub autos 

asuvatelt sensoritelt andmeid, teostab nende teisendusi ja võtab nendest lähtuvalt vastu 

otsuseid, kuidas autot liigutada. Andmevahetus auto ECU ja erinevate sensorite vahel 

käib üle CAN-siini. Kahjuks ei väljasta tootja arusaadavatel põhjustel dokumentatsiooni, 

mis ID-ga sõnumid mida tähendavad, seetõttu tuli erinevatest mitteusaldusväärsetest 

allikatest kogutud infot ise analüüsida ja selle põhjal koostati selles töös vajaminevatest 

sõnumitest tabel (Tabel 1), mis kirjeldab CAN-siinil liikuvaid sõnumeid ja nende seletusi. 

Olgu ära mainitud, et kõik i-Mievi peal liikuvad CAN sõnumid on 11 bitise ID-ga, 

sagedus 10 kuni 100 Hz ning pikkus kuni 8 baiti (olgu antud töös 1. baidi numbriks 1 ja 

8. baidi numbriks 8 ning kõrgemad baidid asugu vasakul pool). Täpsemalt süveneme 

nende sõnumite sisusse ja kasutamisse juba järgnevates alampeatükkides, kus nende 

sõnumite olulisus mängu tuleb. 

Tabel 1.Olulised CAN sõnumid. 

CAN 

ID 

Sagedus 

(Hz) 

Nimi Kirjeldus 

236 10 Rooli positsioon Nurk kraadides  

298 10 Mootori pöörded ja 

temperatuur 

Pöörete arv minutis, 

temperatuur °C 

412 10 Odomeetri kiirus Kiirus km/h 

418 50 Käiguvaheti oleks Käik  

696 10 Gaasipedaali positsioon Pinge mV 

4.1 Mitsubishi i-Mievi gaasipedaali tööloogika kirjeldamine 

Kui autojuht soovib autol kiirust suurendada, siis ta vajutab jalaga gaasipedaali peale. 

Mida tugevamini gaasipedaali vajutada, seda rohkem lisajõudu auto mootorile 



27 

suunatakse. Auto ECU jaoks on gaasipedaal aga sensor, millelt saab ta infot, kui palju on 

vaja auto mootori pöördeid suurendada. Gaasipedaali asendi määrab ära aga alalispinge, 

mis muutub, kui pedaali asendit muuta. Gaasipedaalil on kaks alalispinge liini, kutsume 

neid MAIN (põhi) ja SUB (varu) signaalideks. MAIN signaali alalispinge väärtus muutub 

vahemikus 1V-4,5V, kusjuures 1V tähendab, et gaasipedaali pole vajutatud ja 4,5V, et 

gaasipedaal on põhja vajutatud. SUB signaal toimib sarnaselt, ainult, et pinged on täpselt 

poole väiksemad (0,5V-2,25V). Gaasipedaali asendi ja pinge muutus on omavahel 

lineaarses seoses. Jooniselt (Joonis 3) on näha MAIN ja SUB signaalide pinge muutused, 

kui gaasipedaali kolm korda järjest sujuvalt alla vajutada ning siis uuesti sujuvalt 

vabastada. Lisaks selgus töö käigus, et kuigi on olemas nii MAIN kui ka SUB signaal, 

siis auto mootori jõu kontrollimiseks piisab, kui vaid üks kahest signaalist on ühendatud, 

kusjuures pole oluline, kumb. Samuti tuleb arvestada, et kui gaasipedaal üldse lahti 

ühendada ehk teisisõnu, anda null-pinget, siis auto ECU otsustab autot kiirendama hakata 

- seetõttu on äärmiselt oluline, et auto töö käigus oleks gaasipedaali signaal alati olemas. 

4.2 Mitsubishi i-Mievi käiguvaheti juhtloogika kirjeldamine 

Mitsubishi i-Mievil on kokku kuus käiku, milledest neli järgnevat on antud töös olulised: 

P - parkimiskäik, N – vabakäik, R - tagurpidi käik ja D – sõidukäik. Ülejäänud kahte 

käiku antud projektis ei kasutada ja seetõttu me neil ka ei peatu. Auto käigukasti juhtimine 

Mitsubishi i-Mievil käib 12V digitaalse signaaliga, kus kõrge signaal tähendab, et vastav 

käik on sees, ja madal signaal, et käik on väljas. Nii nagu ka gaasipedaali puhul, on 

käiguvahetil olemas MAIN ja SUB signaalid. Selleks, et auto käigukast korrektselt 

töötaks ja autoga sõita oleks võimalik, peavad korrektselt olema ühendatud nii MAIN kui 

ka SUB signaalid. Auto CANi pealt on võimalik teada saada, mis käik on parasjagu 

 

Joonis 3. Gaasipedaali MAIN ja SUB signaalid. 
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rakendatud - sellest annab teada sõnum ID-ga 418, täpsemalt selle esimene bait. Esimese 

baidi väärtused ja nendele vastavad käigud on toodud tabelis (Tabel 2). Antud tabel on 

koostatud mõõtmiste käigus. 

Tabel 2.CAN ID 418 1. baidi väärtus käiguvaheti erinevates olekutes. 

Käik Baidi 1 väärtus 16nd süsteemis 

P 50 

R 52 

N 4E 

D 44 

4.3 Mitsubishi i-Mievi rataste pööramise juhtloogika 

Mitsubishi i-Mievi rattaid on võimalik pöörata mitmel viisil, kuid antud töös toome välja 

neist kaks: rooli momendianduri abil või otse rattaid pööravat mootorit PWM signaaliga 

juhtides.  

4.3.1 Rataste pööramine rooli momendianduri abil 

Mitsubishi i-Mievi rooli pöördemomendi anduril (torque sensor  inglise k.) on kaks 

signaali, kutsume neid taaskord MAIN ja SUB signaalides. Nendeks signaalideks on 

alalispinge ning kui rooli parasjagu ei liigutata (olgu rool siis paigal kas keskmises asendis 

või mõnes äärmises), siis on mõlema signaali alalispinge 2,5V. Rooli pööramisel 

paremale suureneb alalispinge MAIN signaalis kuni 2V jagu ning SUB signaalis väheneb 

sama palju. Vasakule pööramisel on MAIN ja SUB signaalides toimuv vastupidine. 

Selleks, et süsteem toimiks, peavad mõlemad signaalid olema ühendatud. CAN-siinilt on 

võimalik lugeda rooli asendit (CAN ID 236). Joonis 4 annab ülevaate roolinurga väärtuse 

muutumisest ajas rooli pööramisel, kusjuures, alguses oli rool keskel, siis pöörati seda 

vasakule lõpuni välja, pärast mida uuesti keskele ja siis täiesti paremale ning kõige lõpus 

jälle keskmisesse asendisse. Antud graafik ei ole väga sujuv, sest antud mõõtmise ajal ei 

olnud autol roolivõimendi ühendatud ning pööramine teostati kohapeal. Et Mitsubishi i-

Mievi rataste maksimaalne pöördenurk on 51 kraadi ning seos roolinurgaga, mille 

maksimaalne nurk on 635,5 kraadi, on lineaarne, mis tähendab, et üks kraad rataste 

pöördenurka tähendab 12,5 kraadi rooli pöörde nurka, mis on leitud järgmiselt: 
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Ü𝑙𝑒𝑘𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑔𝑢𝑟 =  
𝑅𝑜𝑜𝑙𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑛𝑢𝑟𝑘 [𝑘𝑟𝑎𝑎𝑑𝑖]

𝑅𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑛𝑢𝑟𝑘 [𝑘𝑟𝑎𝑎𝑑𝑖]
⇒  12,5 =  

635,5

51,0
 

Siit saab järeldada, et auto rataste nurka on võimalik edastada 0,08 ( 
1

12,5
) kraadi 

täpsusega . See on 0,0014 radiaani. 

Rooli pööramisel rooli momendianduri abil on võimalik mõjutada seda, kui palju ja kui 

kiiresti rattaid ühele või teisele poole pööratakse. Küll aga on testimised näidanud, et 

antud meetodit kasutades võib aeg-ajalt tekkida olukord, kus halva ühenduse ja/või 

ebakorrektse signaali tõttu auto rool lukustub. Kuigi antud lahendus on lihtne, siis selle  

olulise puuduse tõttu otsustati seda lahendust mitte kasutada ja vaatlemegi järgmises 

alapeatükis seda, kuidas on võimalik auto rataste mootorit juhtides rattaid pöörata. 

4.3.2 Rataste pööramine otse rattaid pööravat mootorit juhtides 

Teine meetod, kuidas on võimalik auto rataste nurka mõjutada, on juhtida otse seda 

elektrimootorit, mis auto rattaid pöörab. Tegu on servomootoriga, mida juhitakse nö targa 

H-sillaga [29]. Iga 20 ms tagant tuleb H-sillale saata 1-2-sekundiline impulss, kusjuures, 

1,5 ms impulss tähendab, et mootor seisab paigal, sellest lühem, et rattaid pööratakse 

vasakule ja pikem, et rattaid pööratakse paremale. Mida suurem on impulsside pikkuste 

erinevus 1,5 ms-st, seda kiiremini rattaid pööratakse. Selliseid impulsse saab väga lihtsalt 

tekitada STM32F4 taimerite abil PWM signaali kasutades. Antud meetodil auto rattaid 

juhtides ei saa tekkida olukorda, kus auto ECU lukustaks ebakorrektse signaali tõttu rooli 

ning seetõttu sobib antud lahendust palju paremini TTÜ Iseauto juhtimiseks.  

 

Joonis 4. Roolinurga muutus pööramisel. 
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4.4 Mitsubishi i-Mievi pidurite juhtimine 

Selle töö valmimise hetkeks ei ole veel selge, kuidas kavatsetakse TTÜ iseauto 

pidurdamissüsteem lahendada. Küll aga otsustati, et projekti kolmandas etapis (peatükk 

3.2) soetatud autol kasutatakse pidurina elektroonilist seisupidurit, mille mootorit juhtides 

on võimalik auto tagumisi pidureid kasutades sobival hulgal pidurdada. Selle seisupiduri 

mootorit on võimalik juhtida PWM signaaliga ning pidurite asendi tagasisideks 

kasutatakse enkooderit [27], kusjuures iga kord, kui auto käivitatakse, tuleb enkooder 

kalibreerida, sest enkooderil puudub asendimälu ja selle töö juures on käsipiduri asendi 

teadmine vajalik.
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5 Modifitseeritud käsustiku loomine auto juhtimiseks 

Selleks, et panna auto liikuma nii, nagu PC-l käitavad tarkvara algoritmide väljundid 

nõuavad, tuleb infovahetus protokollid Drive kontrolleri (Joonis 2) ja PC defineerida nii, 

et mõlemad osapooled sellest ühte moodi aru saavad. 

Infovahetus Master kontrolleri ja PC vahel käib läbi etherneti ning seal kasutatakse UDP 

protokolli. Kuna antud kontrolleri ning PC-l jooksvate tarkvaraliste lahenduste 

arendamine ei ole antud töö ülesanne, siis me ka sügavamalt selle sisusse ei süvene. 

Hoopis teine lugu on aga madala taseme kontrollerite suhtlusel omavahel. Nende 

kontrollerite vahel käib suhtlus CAN-siine pidi ning nendevaheliste suhtluse 

reguleerimiseks jaotab see töö sõnumid, mis ise genereeritakse, liigi järgi gruppidesse 

ning eraldatakse ID-d. Oluline on ära märkida, et ühele liigile eraldatakse kokku 32 ID-

d, 16 on päringute jaoks ja need saadab laiali Master kontroller ning ülejäänud 16 on 

vastuste jaoks ning nende allikaks on siis näiteks Drive või Body kontroller või kui 

hilisema arengu käigus tekib arhitektuuri veel lisakontrollereid, siis just need kontrollerid 

on vastussõnumite allikateks. Tabel 3 annab ülevaate, mis alustel sõnumeid 

grupeeritakse. ID-d on gruppidele valitud selliselt, et kõige prioriteetsemate sõnumite ID 

algaksid 5-ga, sellest madalama prioriteediga sõnumid 6-ga ning kõige madalama 

prioriteediga sõnumite ID algaksid 7-ga. Seda seetõttu, et CAN-siinil on väiksema ID-

dega sõnumid suurema prioriteediga. Gruppidesse jaotamise juures on võtab see töö 

aluseks potentsiaalse ohu inimelule ehk antud töö näitel, kiiruse ja pidurite 

kontrollsõnumid on olulisemad kui näiteks tulede või uste sõnumid, sest kui need 

sõnumid õigeaegselt kohale ei jõua ja kiirust reguleeritakse valesti, siis on potentsiaalne 

oht inimelule suurem kui näiteks siis, kui tuled õigel ajal ei lülitu või uksed ei avane. 
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Tabel 3. CAN sõnumite jagamine gruppidesse. 

Grupi nimi Päringsõnumi ID-d Vastussõnumi ID-d 

Kiirus 500-50F 510-51F 

Pidurid 520-52F 530-53F 

Roolimine 540-54F 550-55F 

Käigukast 560-56F 570-57F 

Ultraheli 600-60F 610-61F 

Tuled 700-70F 710-71F 

Auto uksed 720-72F 730-73F 

 

Oluline on veel ära mainida, et kõik nn vastussõnumid sisaldavad endast viimase baidina 

loendurit, mille järgi on võimalik hiljem logidest aru saada, kas kõik saadetud sõnumid 

jõudsid ka kohale. Seetõttu on igal sõnumil oma loendur. Kuna loendur on ühe baidine, 

siis on tegu nn ringiloenduriga, kus väärtuse 255 saavutamisel ta uuesti nullitakse.  

Selle töö valmimise hetkeks defineeris töö autor seitse sõnumit, mille sisu järgnevalt 

kirjeldatakse, kusjuures vaatleme sõnumeid gruppidesse kuulumise järjekorras, alustades 

eelpool kirjeldatud tabelis (Tabel 3) kõige madalamate ID-dega grupist.  

5.1 Sõnumid grupis “Kiirus” 

Tabelis (Tabel 4) esitatud soovitud sõidukiirus saadetakse Drive kontrollerile meetrites 

sekundis. Andmetüüp on ujuvkomaarv. Täpsus, millega kiirus edastatakse on 0,01 m/s. 

Kui nõutud kiirus on negatiivse väärtusega, siis soovitakse, et auto liiguks tagasi, kui 

positiivsega, siis edasi. Sõnumid ID-dega 0x510 ja 0x511 edastatakse drive kontrolleri 

poolt logimiseks läbi Master kontrolleri PC-le. Logitud faile saab hiljem vajadusel vigade 

tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks kasutada.  
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Tabel 4. CAN sõnumid grupis "Kiirus". 

ID Kirjeldus B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

0x500 Soovitud 

kiirus  

Kiirus m/s - - - - 

0x510 Kiirus  Kiirus m/s Mootori 

pöörded 

(RPM) 

Odomeetri 

kiirus 

(km/h) 

Loendur 

0x511 Gaasi- 

pedaali 

olek 

Positsioon 

protsenti- 

des 

DAC 

väljund 

Loen- 

dur 

- - - 

5.2 Sõnumid grupis “Pidurid” 

Seisupiduri olekuid (Tabel 5) on kolm – peal (väärtus 1), autonoomne (2), 

kaugjuhtimine(3). Iga kord, kui nõutakse uut seisupiduri olekut (sõnum ID-ga 0x520), 

see muudetakse ning saadetakse vastu ka teada uue olekuga (0x530).  

Tabel 5. CAN sõnumid grupis "Pidurid". 

ID Kirjeldus B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

0x520 Soovitud seisupiduri 

olek 

Seisupiduri 

olek 

- - - - - - - 

0x530 Seisupiduri olek Seisupiduri 

olek 

Loendur - - - - - - 

5.3 Sõnumid grupis “Roolimine” 

Soovitud rataste nurk edastatakse radiaanides täpsusega 0,0001 radiaani (Tabel 6), 

andmetüübiks on ujuvkomaarv ning vasakule pööramiseks on nurk negatiivne ning 

paremale pööramiseks positiivne. Drive saadab PC-le läbi Master kontrolleri rataste 

nurga radiaanides samuti täpsusega 0,0001 radiaani. See on arvutatud auto ECU-st loetud 

nurga järgi. Oluline on ära mainida, et auto ECU-lt on võimalik saada lugem 0,0014 

radiaanise (vt peatükk 4.3.1) täpsusega. 
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Tabel 6. CAN sõnumid grupis "Roolimine". 

ID Kirjeldus B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

0x540 Soovitud 

rataste nurk 

Soovitud rataste nurk 

radiaanides 

- - - - 

0x550 Rataste nurk Rataste nurk radiaanides Rataste nurk 

kraadides 

Loendur - 

0x551 PID väljund PWM 

väärtus 

Loendur - - - - - 

5.4 Sõnumid grupis “Käigukast” 

Käigukasti oleku muutmise nõuet Drive kontrollerile ei saadeta, see tähendab, et Drive 

kontroller on programmeeritud nii, et ta ise vajadusel käiku vahetaks. Iga kord kui Drive 

kontroller käiku vahetab, edastatakse läbi Master kontrolleri PC-le sõnum, mis sisaldab 

endas käigukasti olekut täisarvulise numbrina (Tabel 7). Numbrid on kodeeritud 

järgmiselt: P – 1, R-2, N-3, D-4 (tähendused peatükis 4.2). 

Tabel 7. CAN sõnumid grupis "Käigukast". 

ID Kirjeldus B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

0x560 Käigukasti olek Käigukasti olek Loendur - - - - - - 

 

Edasise töö tulemusena tuleb veel hulganisti sõnumeid defineerida, kuid olulise 

tulemusena selles töös on paika pandud struktuur, mille alusel defineerimist läbi viia. 
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6 Madala taseme juhtkontrolleri arendus isejuhtivale 

sõidukile 

Antud peatükis antakse ülevaade, missuguseid lahendusi kasutatakse madala taseme 

kontrolleriga Iseauto juhtimiseks, kusjuures madala taseme kontrolleri all mõtleme me 

kontrollerit, mis tegeleb otseselt auto elektroonika ning täiturite juhtimisega. 

6.1 STM32F407VGT mikrokontroller 

STM32F407VGT7 on STMicroelectronics’i [32] mikrokontroller, mis põhineb ARM 

Cortex-M4 [33] RISC tüüpi arvutiarhitektuuril ning mille maksimaalne töösagedus on 

168 MHz. Tal on 1 MB välkmälu ja 192kB vahemälu. Lisaks on tal antud töö jaoks vajalik 

vajalikust võimekusest olemas järgmised: kaks 12-bitist DACi, kaks CAN-i liidest, kolm 

12-bitist ADC-d ja 14 taimerit. Kui peaks tulevikus vaja minema, siis on tal veel 

suhtlemiseks erinevate sensoritega olemas kaks I2C kanalit, kolm SPI kanalit ning kuus 

UARTi kanalit. 

Drive-kontrolleri riistvara arhitektuuri on näha järgmisel joonisel (Joonis 5). Käesolevas 

lõigus kirjeldatakse lähemalt kõiki olulisemaid komponente ning nende tööülesandeid. 

Kontrollerit toidetakse 12V pingega, mis teisendatakse veel ümber 3,3V ja 5V, sest 

erinevad komponendid vajavad erinevat tööpinget. Kontrolleril on 2 CANi liidest, mis 

suhtlevad seadmetega RX (vastuvõtmine) ja TX (saatmine) signaali kaudu. Need pole aga 

standardsed CAN-siinil kasutatavad signaalid ja seetõttu on kontrollerile lisatud CANi 

translaatorid, mis teisendavad RX ja TX signaalid ümber CANi kõrgeks ja madalaks 

signaaliks.  

Käigukasti juhtimiseks vajalikke optroneid on lisatud kuus, neid juhitakse GPIO-dega.  

Gaasipedaali juhtimiseks on kontrolleril olemas kaks DAC-i, ühte neist kasutatakse gaasi 

põhi- ja teist varusignaali juhtimiseks. Käsipidurit juhtimisel on vajalik ühe ADC 

olemasolu. Lõpetuseks on kontrollerplaadil veel kolm lülitit – kahte neist (SW1 ja SW2) 

saab vabalt kasutada ja kolmas (SW3) on kontrolleri lähtestamiseks. 
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Disainitud Drive kontrolleri esimene versioon koos eelmisel joonisel (Joonis 5) 

kirjeldatud riistvaraga on näha pildina ka järgmisel joonisel (Joonis 6).  

 

Joonis 5. Drive-kontrolleri riistvara arhitektuur. 
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6.2 Drive-kontrolleri tarkvara arhitektuur ja arenduskeskkonnad 

Peamisi põhjuseid, miks otsustati STMicroelectronics’i mikrokontrollerite kasuks, oli 

see, et tarkvara arendamiseks on loodud mitu head abivahendit ning keskkonnad, kus 

tarkvara arendada, on tasuta kättesaadavad.  

Tarkvara arendust teostatakse System Workbench’i [34] abil, mis töötab Ecilips’i [36] 

baasil. Mikrokontrolleri seadistamine käib STM32CubeMX [35] programmi abil. Olles 

lihtsas keskkonnas kõik vajalikud funktsionaalsused sobivaks seadistanud, genereerib 

programm STM32CubeMX kontrolleri jaoks HAL-i teeke kasutades baaskoodi. HAL-i 

teekides olevaid funktsioone kasutades on väga lihtne kontrollida riistvara komponente 

nagu nt DAC või ADC.  

 

Joonis 6. Drive-kontroller. 
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Kuna Drive-kontroller peab hakkama saama väga mitme kriitilise ülesandega, siis selles 

töös kasutatakse reaalaja operatsioonisüsteemi ning sobivaks vabavaraliseks platvormiks 

on FreeRTOS [37]. Kokku kasutatakse selles töös viit erinevat lõimu, mis kontrollivad 

järgmisi tegevusi: gaasipedaali juhtimine, pidurite juhtimine, rataste pööramise 

juhtimine, käigukasti juhtimine ning käsipiduri juhtimine hädapidurdamiseks. Antud 

lõimud saab FreeRTOS-i kasutades jaotada seitsmele erinevale prioriteetide tasemele. 

Töös otsustati prioriteedid määrata järgmiselt: Kõige kõrgem (tase 7) on käsipiduriga 

hädapidurdamise lõim, tasemel 6 on lõimud pidurite, gaasipedaali ning rataste 

juhtimiseks ning taseme 5 prioriteet on käigukasti juhtimisel.  

Hädapidurdamise lõim on enamus ajast ooteolekus ja käivitatakse siis, kui tuleb 

hädapiduri nupult katkestus. Kõige kõrgem prioriteet on põhjendatud sellega, et vastav 

tegevus tuleb koheselt käivitada, kui tuleb katkestus. Gaasipedaali, rooli pööramise ning 

pidurite juhtimise lõimud on kõik võrdse tähtsusega ning tööaega jagatakse seega 

võrdselt. Nende lõimud on niikaua ooteolekus, kui tuleb CANi siinile sõnum, misjärel 

need käivitatakse, kusjuures gaasipedaali ning pidurite lõim käivitatakse CANi sõnumi 

ID-ga 0x500 ning rataste pööramise lõim sõnumi ID-ga 0x510 peale.  Kui nad on töö 

lõpetanud, siis nad lähevad tagasi ooteolekusse. Käigukasti lõim on enamus ajast 

ooteolekus ja tema käivitamine toimub gaasipedaali lõimu poolt. Kui käiguvahetus on 

lõppenud, siis läheb ta tagasi oote olekusse. Tema teistest madalam prioriteet on seotud 

sellega, et kuna käiku vahetatakse niikuinii ainult seisuolekus, siis ei ole oluline, kui 

kiiresti see toiming toimub, sest otsest ohtu kaasliiklejatele seisuajal ei ole. 

6.3 Kiiruse juhtimine  

Iseauto kiiruse juhtimiseks on meil kasutada kaks täiturit - auto gaasipedaal (või nagu 

eelnevalt sai kirjutatud, siis selle imiteerimine alalispinge signaaliga) ja pidurid. Eelmises 

peatükis sai mainitud, et pidurdussüsteemid lõpplahendusel ja vaheetapil on erinevad 

ning ka seda, et Iseauto lõppversiooni pidurdamisloogika ei ole veel paika pandud. 

Seetõttu räägib see töö pidurite juhtimisest 3. etapis soetatud i-Mievi peal. Samuti 

vaatleme seda, et kuidas käib kiiruse saavutamine ja hoidmine gaasipedaali abil. 

6.3.1 Gaasipedaaliga kiiruse juhtimine 

Alustame kiiruse juhtimisest gaasipedaali abiga ning jätame pidurid esialgu kõrvale. Kui 

gaasipedaal ei ole vajutatud, siis tasasel maal on odomeetri kiirus 6 km/h (Joonis 7). Kuna 
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projektis on Iseauto kiiruse limiidiks 20 km/h, saab tasasel maal sõites auto kiirust 

vahemikus 6-20 km/h juhtida vaid gaasipedaali asendit muutes (pidureid kasutamata). 

Kuna tagada võimalikult stabiilne kiiruse hoidmine ning ka ühtlane kiirendus, siis tundus 

kohe, et on mõistlik kasutada PIDi. PIDI testimise käigus tekkis ohe probleem. Nimelt oli 

esialgu plaanis PIDi reguleerida lähtudes auto odomeetri kiirusest. Odomeetri täpsus 1 

km/h ei ole aga antud lahenduse juures piisavalt täpne (st ei olnud võimalik autot piisavalt 

sujuvalt sõitma saada) ning alternatiivina leidsime, et kuna i-Mievil on elektrimootor, siis 

saab tagasisidena kasutada ka auto mootori pöördeid, mille täpsus on ligikaudu 55 korda 

parem. 

Joonis 8 näitab, kuidas muutub auto mootori pöörete arvu suhe odomeetri näiduga ajas. 

Antud katse käigus sai autot pidevalt kiirendatud ja aeglustatud ja ligikaudne keskmine 

pöörete muutus ühe km/h kohta tuli 55. Suuremad möödakalded 55-st antud joonisel on 

tingitud sellest, et auto odomeetri näit muutub mootori pööretega võrreldes väikese 

nihkega ning seega tekivad sellised piigid pidurdamisel ja kiirendamisel. Küll aga on 

täpsus 55 pööret 1 km/h kohta selles töös täiesti piisav.  

 

Joonis 7. Odomeetri kiirus vajutamata gaasipedaaliga tasasel maal. 
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Teine probleem, millega tuli tegelda oli see, et olenemata PIDi koefitsientide väärtustest 

ja omavahelistest suhetest, ei õnnestunud puhtalt PIDiga piisavalt stabiilset kiiruse 

hoidmist saavutada, nii et autos oleks reisijatel hea olla. Seetõttu tuli PIDi veidi 

modifitseerida, piirates maksimaalset gaasipedaali asendi muutust ühe tsükli kohta. Olgu 

ära mainitud, et kuna juhtimistarkvara edastab andmeid soovitud kiiruse kohta 10 ms 

tagant ja andmete edastamisel tekivad väikesed viited suurusjärgus 5 ms, siis kahe tsükli 

vahe on umbes 15 ms. Sellise modifitseerimise tulemusena jõuti lahenduseni, mis tagab 

auto piisavalt stabiilse soovitud kiiruse saavutamise ja hoidmise. Ilma selle viimase 

modifikatsioonita mõjutas PID gaasipedaali liiga tugevalt, saavutades pidevalt soovitud 

kiirusest 1-2 km/h kiirema kiiruse ning sellele järgnenud aeglustuse tulemusena 1-2 km/h 

aeglasema tulemuse. Lõpplahendusest (Joonis 9) otsustati välja jätta ka PIDi integraalne 

komponent, sest soovitud kiirus saavutati ka ilma seda rakendamata. Integraalse 

komponendi eesmärk on staatilise vea eemaldamine. See tähendab, et kui soovitakse 

saavutada kiirus 15 km/h, aga saavutatakse näiteks kiirus 14 km/h, siis integraalne 

komponent kõrvaldab selle erinevuse. Katsetulemusest (Joonis 10), kus sooviti saavutada 

ja hoida kiirust 15 km/h, on näha, et kasutatav PID-kontroller staatilist viga ei tekita ning 

seega integraalse komponendi kasutamine ei ole vajalik. 

 

Joonis 8. Mootori pöörete suhe odomeetri näitu. 
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Joonis 9 näitab, et lõppväljundiks on gaasipedaali asend. Nagu peatükis 4.1 mainiti, siis 

gaasipedaali asendi määrab ära alalispinge väärtus. Vastava pinge DAC-iga. Drive 

kontrollerina kasutataval mikrokontrolleril on kaks sisseehitatud DACi ning need 

mõlemad on 12 bitised, st arvuline väärtus saab olla vahemikus 0 kuni 4095 ning 

väljundpinge U voltides muutub vastavalt sellele väärtusele lineaarselt kasvavalt, st see 

arvutatakse järgmiselt:  

𝑈 = 3,3𝑉 ∗
𝐷𝐴𝐶 𝑣ää𝑟𝑡𝑢𝑠

4095
 

Kui eelnevalt sai mainitud, et gaasipedaali asendi liiga kiire muutuse takistamiseks sai 

PIDi väike modifikatsiooni tehtud, siis Iseautol otsustati piirata ka maksimaalne lubatud 

gaasipedaali asend 25%-le kogu gaasipedaali ulatusest. See on teine meede, millega 

piirata liiga kiiret kiirendamist ning mida töö autor vajalikuks peab. 25%-le vastav DACi 

väljund gaasi MAIN signaalile on 2327, mis on leitud järgnevalt:  

𝐷𝐴𝐶 𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 =  
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + (𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡

𝑉𝑡𝑜𝑖𝑑𝑒
∗ 𝐷𝐴𝐶 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑠𝑖𝑜𝑜𝑛 

Seega, 

2327 =  
1 [𝑉] + (4,5 [𝑉] − 1 [𝑉]) ∗ 0,25

3,3 [𝑉]
∗ 4095 

Viimasena piirati maksimaalset gaasipedaali asendit erinevates kiiruse vahemikes, selleks 

et väiksematel kiirustel kiirendus liiga suureks ei läheks. Vastavad piirangud on näha 

järgnevas tabelis (Tabel 8).  

 

 

Joonis 9. Modifitseeritud PID kontroller gaasipedaali juhtimiseks. 
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Tabel 8. Maksimaalsete DAC väljundväärtuste tabel. 

Kiiruse vahemik Maksimaalne gaasipedaali asendi DAC väärtus 

0-10 km/h 1700 

10-15 km/h 2013 

15-20 km/h 2327 

 

Joonis 10 näitab, kuidas kirjeldatud PID-kontroller koos modifikatsioonidega töötab, kui 

üritatakse saavutada kiirus 0 km/h-lt kuni 15 km/h-s. Antud joonis saadi reaalse katse 

tulemusena ning sellelt jooniselt tuleb selgelt välja, et nii sujuv kiirendus kui ka sõit 

reisijale on antud lahendusega pakutav. Samuti tõestab sujuvust see, et autos viibijad ei 

tundnud sõidu ajal mingisugust ebamugavust. 

6.3.2 Piduritega kiiruse juhtimine 

Pidurite juhtimise juures saame hetkel rääkida hetkel kahest aspektist – esiteks sellest, 

mis loogika alusel nad koos gaasipedaaliga töötavad, ja teiseks sellest, kuidas kontrollida 

kolmandas arendusetapis soetatud i-Mievi peale paigaldatud elektroonilist seisupidurit.  

Drive kontroller tuleb panna autot juhtima nii, nagu seda teeb autojuht - see tähendab, et 

korraga ei saa anda gaasi ja vajutada pidurit. Seetõttu seisnebki pidurite ja gaasi 

omavaheline töötamine selles, et enne kui gaasi anda, tuleb pidurid kõigepealt vabastada 

ning vastupidi - et pidurdada, tuleb gaasipedaal vabastada.  

Kasutatav elektroonilise seisupiduri tööpõhimõte seisneb selles, et selle mootor asendab 

Mitsubishi i-Mievist eemaldatud seisupiduri kangi, see tähendab, et enam ei tõmba 

 

Joonis 10. Mootori pöörete ja odomeetri näidu muutus PID kontrollerit rakendades. 
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pidureid peale mitte inimene oma käega, vaid vastav elektrimootoriga seade. Juhtides 

elektrimootorist ühtepidi voolu läbi – tõmmatakse pidurit peale ning piduri vabastuseks 

tuleb voolu liikumise suund ümber pöörata. Antud seade töötab kuni 12V pingega – mida 

kõrgem on pinge, seda suurem vool ja seda kiiremini ka pidureid rakendatakse või 

vabastatakse. 

Nii nagu gaasipedaali, hakatakse pidureid juhtima PID kontrolleriga (Joonis 11). 

Seadesuuruseks PIDil on nagu gaasipedaali PIDilgi auto mootori pöörded. Väljundiks on 

aga PWM signaali jaoks vajalik hõive võrdlusregister (edaspidi CCR) registri väärtus, 

mis määrab ära pidurite asendi muutuse. Kui see väärtus on negatiivne, siis hakatakse 

pidurit vabastama, kui positiivne, siis peale tõmbama. PWM signaal on seadistatud 

töötama 5kHz peal - 80 Mhz taktsageduse juures tähendab see loenduri perioodi 16000 

ja eeljagurit 0. Kuna kontroller annab välja vaid kuni 3,3V pinge, siis toimib mootori ja 

kontrolleri vahel olev H-sild (antud töös BTS 7960 [31]) võimendina, st 0V sisendi puhul 

annab ta välja 0V ja 3,3V sisendi puhul 12V – kõik vahepealsed väärtused on arvutatavad 

sisendpingest  võimendusteguriga, mis antud juhul on ligikaudu 3,63, korrutades. Et 

loenduri väärtus on 16000, siis on võimalik läbi H-silla elektrimootorile anda pinget 

täpsusega 0,75mV, mis on antud töö jaoks rohkem kui piisav täpsus.  

Kahel põhjusel on oluline teada, mis asendis pidurid parasjagu on. Esiteks, selleks, et 

veenduda, et gaasi andes samal ajal ei pidurdataks, teiseks selleks, et autot seisates saaksid 

pidurid kindlalt peale. Elektroonilise seisupiduri mootori küljes paikeval enkooderil on 

kaks sensorit, mis annab võimaluse aru saada, mis pidi parasjagu mootor liigub. 

 

Joonis 11. Käsipiduri PID. 
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STM32F4 mikrokontrolleril on sisseehitatud võimekus kahe sensoriga enkooder 

teisendada arvuliseks väärtuseks. Kui pidurid on täielikult peale tõmmatud, siis kulub 

umbes 400 enkooderi sammu, et pidurid täielikult pealt ära võtta. Kuna enkooderi 

positsioon nullitakse ära iga kord, kui kontroller taaskäivitada, siis tuleb teostada igal 

kontrolleri käivitamisel enkooderi kalibreerimine. Kalibreerimiseks on H-silla ja selle 

12V pingeallika vahele paigutatud vooluandur. Vooluandur annab kontrollerile teada, 

palju parasjagu elektrimootor voolu tarbib ning kui voolutarbimine ületab teatud piiri, 

võib öelda, et mootorit enam samas suunas liigutada ei ole võimalik. Nii saab kontrolleri 

käivitamisel tõmmata pidurid peale ning kui väärtustada siis enkooderi väärtus 500, 

märgiks see olekut, kus pidurid on peal, ning enkooderi olek 0 tähendaks, et pidurid on 

täiesti maas. 100 sammu on võetud varuks, et olla kindlad, et pidurite maha võtmisel need 

ka täiesti maha saavad. 

6.4 Rataste pööramise juhtimine Iseautol 

Nii nagu ka pidurite puhul, ei ole hetkel veel rataste juhtimise lahendust välja arendatud. 

Rataste juhtimine on, nagu eelpool mainitud, plaanis teostada otse neid pööravat mootorit 

juhtides. Nii nagu gaasipedaali ja pidurite juhtimisel tuleb ka seal võimalikult suure 

stabiilsuse saavutamiseks kasutada PID-kontrollerit ja vajadusel seda modifitseerida. 

Tagasisidet rataste asendi kohta saab rooli asendi andurilt, mis asub küll i-Mievil rooli 

küljes (eelpool sai mainitud, et nn bussil ei ole enam rooli), kuid lõplikul Iseauto bussil 

saab selle ümber tõsta sobivasse kohta ja seda andurit seeläbi ka tagasisidena kasutada. 

Et mootorit juhtiv H-sild vajab iga 20 ms (so 50 Hz) tagant 1-2ms pikkust pulssi, siis on 

antud lahenduses otstarbekas kasutada servaga joondatud pulsilaiusmodulatsiooni. 20 ms 

perioodiga signaali saamiseks tuleb STM32F4 mikrokontrolleri taimeri taktsagedus 

(80Mhz) jagada eeljaguri ja loenduri perioodi korrutisega.  Antud ülesande juures on 

sobivad väärtused eeljaguri jaoks 32 ja loenduri perioodi jaoks 50 000. Valemi kujul näeb 

arvutus välja järgmiselt: 

𝑆𝑎𝑔𝑒𝑑𝑢𝑠 [𝐻𝑧] =
𝑇𝑎𝑖𝑚𝑒𝑟𝑖 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑠𝑎𝑔𝑒𝑑𝑢𝑠 [𝐻𝑧]

𝐸𝑒𝑙𝑗𝑎𝑔𝑢𝑟 ∗ 𝑙𝑜𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑜𝑑
⇒  50 =  

80 000 000

32 ∗ 50 000
 

Seda, kui pikk on sellest 20 ms-ist kõrge pulss, määrab ära mikrokontrolleri taimeri hõive 

võrdlusregister, mille väärtus saab antud lahenduse juures olla vahemikus 0 – 50 000. Kui 

pikalt on signaal kõrge, arvutatakse järgmiselt: 
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𝐴𝑒𝑔 [𝑠] =
𝐶𝐶𝑅 𝑣ää𝑟𝑡𝑢𝑠

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑣ää𝑟𝑡𝑢𝑠
∗ 𝐾õ𝑟𝑔𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖 𝑎𝑒𝑔 [𝑠] 

 Seega, 

𝐴𝑒𝑔 [𝑚𝑠] =
𝐶𝐶𝑅 𝑣ää𝑟𝑡𝑢𝑠

50 000
∗ 20 [𝑚𝑠] 

Seega 1 ms kõrget pulssi tähendab CCR väärtust 2500 1,5 ms 3750 ja 2 ms 5000. Kõik 

ülejäänud väärtused vahemikus 2500-5000 on samuti võimalikud ja määravad lineaarse 

suhtega ära selle, kui palju rattaid parasjagu ühele või teisele poole pööratakse.  

PID-kontrolleri väljundiks antud lahenduse juures olekski CCR väärtus ning tagasisidena 

kasutatakse rooliandurilt loetavat roolinurka, mis teisendatakse ümber rataste nurgaks 

järgmiselt:  

𝑅𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑟𝑘 [𝑘𝑟𝑎𝑎𝑑𝑖] =  
𝑅𝑜𝑜𝑙𝑖 𝑛𝑢𝑟𝑘 [𝑘𝑟𝑎𝑎𝑑𝑖]

12,5
 

Konstant 12,5 on leitud 4.3. peatükis. Seadesuuruseks antud PIDil olekski rataste nurk.  

6.5 Käigukasti juhtimine Iseautol 

Iseautol käikude vahetamine toimub järgmisel joonisel (Joonis 12) kirjeldatud algoritmi 

alusel. 
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Oluline on käiguvahetuse juures kõigepealt veenduda, et soovitud käik üldse autol 

eksisteeriks. Selle puudumisel tagastatakse vastav veateade ja käiguvahetust ei toimu. 

Teisekeks tuleb kontrollida, et ega juba äkki auto hetkekäik ei ole just see sama soovitud 

käik. Kui nii on, siis tagastatakse teade, et käik on vahetatud soovitud käiguks ja sellega 

käiguvahetus ka lõppeb. Kui aga käiku on vaja vahetama hakata, siis tuleb kõigepealt 

veenduda, et auto seisab (st kiirus on 0 km/h). Selleks kontrollitakse nii mootori pöörete 

arvu kui ka odomeetri näitu. Kui kumbki neist pole 0, siis käivitatakse funktsioon, mis 

seiskab auto ning kui auto on seisatud, siis kontrollitakse uuesti mootori pöördeid ja 

odomeetri näitu. Olles saanud kinnituse, et need on 0-d teostatakse käiguvahetus. Nagu 

4.2. peatükis sai kirjeldatud, siis käiguvaheti oleku määrab ära 12V kõrge või madal 

digitaalsignaal. 12V käiguvaheti juhtimiseks kasutatakse mikrokontrolleri viike, mis 

annavad välja kuni 3,3V. Kuna käiguvaheti juhtimine on vaja lahti sidestada kontrolleri 

toitest, siis kasutame selleks optroneid [30] (antud projektis TLP351H [24]), mis 

võrreldes releega on oluliselt töökindlamad ja kiiremad. 

 

Joonis 12. Käigu vahetamise juhtloogika. 
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7 Kokkuvõte 

Selle töö eesmärgiks oli luu madala taseme kontrolleri juhtloogika isejuhtiva sõiduki . 

Esimene osa andis ülevaate isejuhtivatest sõidukitest – nende klassifitseerimisest, 

eelistest ja puudustest autojuhi ees ning olulisematest arendustest. Isejuhtivate sõidukite 

klassifitseerimisel lähtuti SAE tasemetele. Olulisemateks eelisteks autojuhi ees peetakse 

turvalisuse tõusu, aja kokkuhoidu ja „igavest noorust“ ning puudusteks inimeste usalduse 

puudumist isejuhtivate sõidukite vastu, võimalikke süsteemirikkeid, aga ka puuduseid 

seadusandluses. Olulisemateks arendusteks peeti aga Google Waymot, Tesla Autopiloti, 

VTT Marilyn 2.0 ja Marttit ning Eazymile isejuhtivat bussi.  

Töö teine osa andis ülevaate TTÜ Iseauto projektist. Toodi välja, et TTÜ Iseauto 

ehitatakse Mitsubishi i-Mievi alusvankrile. Samuti kirjeldas töö arenduse nelja etappi 

ning andis ülevaate riistvara arhitektuurist, mille olulisemateks lülideks on PC, kolm 

madala taseme kontrollerit ja Mitsubishi i-Mievi ECU. 

Kolmas osa kirjeldas Mitsubishi i-Mievi juhtimise loogikat ning otsustas, kuidas 

hakatakse Iseautot juhtima. Kiiruse kontrollimiseks kasutatakse gaasipedaali imiteerimist 

alalispingesignaaliga. Projekti kolmandas etapis kasutatakse pidurina elektroonilist 

seisupidurit, kuid lõppversiooni pidurite kontrollimine jäi veel lahtiseks. Rattaid 

hakatakse pöörama otse rattaid pöörava mootori juhtimisega, mida on võimalik teha lihtsa 

PWM-signaaliga ning käigukasti imiteeritakse lihtsa 12V digitaalsignaaliga. 

Neljandas osas loodi modifitseeritud käsustik auto juhtimiseks. Oluline on ära mainida, 

et kogu infovahetus töös kirjeldatud Drive ja Master kontrollerite vahel käib läbi CAN-

siini ja seetõttu tuli võtta CANi protokoll ka käsustikku loomise aluseks. Töö tulemusena 

klassifitseeriti sõnumid prioriteetide järgi erinevatesse gruppidesse ning töö valmimise 

hetkel liikuvaid sõnumeid kirjeldati detailselt. 

Töö viies osa töötas välja juhtloogikad madala taseme kontrolleriga TTÜ Iseauto 

projektis kasutatava Mitsubishi i-Mievi juhtimiseks. Selleks tutvustati kõigepealt 

kasutatavat kontrollerit ning selle riistvara ja tarkvara arhitektuuri. Kõige olulisemal 



48 

kohal riistvara arhitektuuris on STM32F407VGT7 mikrokontroller. Tarkvara poole pealt 

kasutatakse HAL-i teeke ning reaalaja operatsioonisüsteemina FreeRTOS-i. Kiiruse ja 

rataste nurga kontrollimisel arendati välja PID-kontrollerid või nende modifitseeritud 

lahendused. Töös on testitud püsikiiruse hoidmine vahemikus 6-20 km/h gaasipedaali 

abil. Pidurite ning rataste pööramise lahendused on töötati välja, aga ei testitud. Kõige 

viimasena on töös kirjeldatud käiguvahetamise loogikat ning üldiselt käigukasti 

imiteerimist digitaalsignaali ja optronite abiga. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et seatud eesmärgid said suuremas osas täidetud, täitmata jäid 

rataste pööramise ning pidurite lahenduste testimine Mitsubishi i-Mievi peal. Seda 

selletõttu, et projekt ei ole hetkel veel nii kaugel, et testimine oleks olnud võimalik. 

 



49 

Kasutatud kirjandus 

[1] P. Szikora, „Self-driving cars – the human side“, Budapest, 2017. 

[2] SAE International [Võrgumaterjal]. Available: https://www.sae.org/. [Kasutatud 

27 04 2018]. 

[3] “Automated driving,” [Võrgumaterjal]. Available: 

https://web.archive.org/web/20170903105244/https://www.sae.org/misc/pdfs/auto

mated_driving.pdf. [Kasutatud 27 04 2018]. 

[4] “Waymo. Techology.” [Võrgumaterjal]. Available: https://waymo.com/tech/. 

[Kasutatud 27 04 2018]. 

[5] „Waymo.“ [Võrgumaterjal]. Available: https://waymo.com/. [Kasutatud 27 04 

2018]. 

[6] „Waymo’s self-driving car crash in Arizona revives tough questions,“ 

[Võrgumaterjal]. Available: https://www.wired.com/story/waymo-crash-self-

driving-google-arizona/. [Kasutatud 27 04 2018]. 

[7] „Waymo. On the road.“ [Võrgumaterjal]. Available: 

https://waymo.com/ontheroad/. [Kasutatud 27 04 2018]. 

[8] „Americans Spend an Average of 17,600 Minutes Driving Each Year,“ 08 09 

2016. [Võrgumaterjal]. Available: https://newsroom.aaa.com/2016/09/americans-

spend-average-17600-minutes-driving-year/. [Kasutatud 27 04 2018]. 

[9] „CARAVAN Public Opinion Poll: Driverless Cars,“ [Võrgumaterjal]. Available: 

http://saferoads.org/wp-content/uploads/2018/01/AV-Poll-Report-January-2018-

FINAL.pdf. [Kasutatud 27 04 2018]. 

[10] „Aviation Safety Network“, [Võrgumaterjal]. Available: https://aviation-

safety.net/statistics/. [Kasutatud 27 04 2018]. 

[11] “Imeline Teadus” [Ajakiri], Mai 2018. 

[12] „Flying safety statistics“ FlyFright. [Võrgumaterjal]. Available: 

https://flyfright.com/statistics/. [Kasutatud 27 04 2018]. 

https://www.sae.org/
https://web.archive.org/web/20170903105244/https:/www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf
https://web.archive.org/web/20170903105244/https:/www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf
https://waymo.com/tech/
https://waymo.com/
https://www.wired.com/story/waymo-crash-self-driving-google-arizona/
https://www.wired.com/story/waymo-crash-self-driving-google-arizona/
https://waymo.com/ontheroad/
https://newsroom.aaa.com/2016/09/americans-spend-average-17600-minutes-driving-year/
https://newsroom.aaa.com/2016/09/americans-spend-average-17600-minutes-driving-year/
http://saferoads.org/wp-content/uploads/2018/01/AV-Poll-Report-January-2018-FINAL.pdf
http://saferoads.org/wp-content/uploads/2018/01/AV-Poll-Report-January-2018-FINAL.pdf
https://aviation-safety.net/statistics/
https://aviation-safety.net/statistics/
https://flyfright.com/statistics/


50 

[13] D. Wakabayashi, „Self-Driving Uber Car Kills Pedestrian in Arizona, Where 

Robots Roam,“ [Võrgumaterjal]. Available: 

https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/uber-driverless-fatality.html. 

[Kasutatud 27 04 2018]. 

[14] M. Locklear, „Uber stops all self-driving car tests after fatal crash,“ 

[Võrgumaterjal]. Available: https://www.engadget.com/2018/03/19/uber-stops-

all-self-driving-car-tests-after-fatal-accident/. [Kasutatud 27 04 2018]. 

[15] S. O’Kane, „Uber reportedly thinks its self-driving car killed someone because it 

„decided“ not to swerve“, [Võrgumaterjal]. Available: 

https://www.theverge.com/2018/5/7/17327682/uber-self-driving-car-decision-kill-

swerve. [Kasutatud 27 04 2018]. 

[16] „The Fate of the Furious,“ IMDB, [Võrgumaterjal]. Available: 

https://www.imdb.com/title/tt4630562/. [Kasutatud 28 04 2018]. 

[17] „Eesti lubab osad isejuhtivad auto tänasest tänavale“ 02 03 2017. [Võrgumaterjal]. 

Available: https://www.mkm.ee/et/uudised/eesti-lubab-osad-isejuhtivad-autod-

tanasest-tanavatele. [Kasutatud 28 04 2018]. 

[18] „Waymo Self-Driving Car Relies on 5 LiDARs and 1 Surround-View Camera,“ 

14 10 2017. [Võrgumaterjal]. Available: http://image-sensors-

world.blogspot.com.ee/2017/10/waymo-self-driving-car-relies-on-5.html. 

[Kasutatud 28 04 2018]. 

[19] D. Muoio, „Google just made a big move to bring down the cost of self-driving 

cars,“ Business Insider, 08 01 2017. [Võrgumaterjal]. Available: 

http://www.businessinsider.com/googles-waymo-reduces-lidar-cost-90-in-effort-

to-scale-self-driving-cars-2017-1. [Kasutatud 28 04 2018]. 

[20] J. Hughes, „Car Autonomy Levels Explained,“ The Drive. [Võrgumaterjal]. 

Available: http://www.thedrive.com/sheetmetal/15724/what-are-these-levels-of-

autonomy-anyway. [Kasutatud 28 04 2018]. 

[21] „Urban auto test. Test Vehicles,“ VTT. [Võrgumaterjal]. Available: 

https://www.vtt.fi/sites/urbanautotest/test-vehicles. [Kasutatud 28 04 2018]. 

[22] „Eazymile,“ [Võrgumaterjal]. Available: http://www.easymile.com/. [Kasutatud 

28 04 2018]. 

[23] „Iseauto,“ [Võrgumaterjal]. Available: http://iseauto.ttu.ee/tehniline/. [Kasutatud 

03 05 2018]. 

https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/uber-driverless-fatality.html
https://www.engadget.com/2018/03/19/uber-stops-all-self-driving-car-tests-after-fatal-accident/
https://www.engadget.com/2018/03/19/uber-stops-all-self-driving-car-tests-after-fatal-accident/
https://www.theverge.com/2018/5/7/17327682/uber-self-driving-car-decision-kill-swerve
https://www.theverge.com/2018/5/7/17327682/uber-self-driving-car-decision-kill-swerve
https://www.imdb.com/title/tt4630562/
https://www.mkm.ee/et/uudised/eesti-lubab-osad-isejuhtivad-autod-tanasest-tanavatele
https://www.mkm.ee/et/uudised/eesti-lubab-osad-isejuhtivad-autod-tanasest-tanavatele
http://image-sensors-world.blogspot.com.ee/2017/10/waymo-self-driving-car-relies-on-5.html
http://image-sensors-world.blogspot.com.ee/2017/10/waymo-self-driving-car-relies-on-5.html
http://www.businessinsider.com/googles-waymo-reduces-lidar-cost-90-in-effort-to-scale-self-driving-cars-2017-1
http://www.businessinsider.com/googles-waymo-reduces-lidar-cost-90-in-effort-to-scale-self-driving-cars-2017-1
http://www.thedrive.com/sheetmetal/15724/what-are-these-levels-of-autonomy-anyway
http://www.thedrive.com/sheetmetal/15724/what-are-these-levels-of-autonomy-anyway
https://www.vtt.fi/sites/urbanautotest/test-vehicles
http://www.easymile.com/
http://iseauto.ttu.ee/tehniline/


51 

[24] „TLP351H,“ Toshiba. [Võrgumaterjal]. Available: https://toshiba.semicon-

storage.com/us/product/opto/photocoupler/detail.TLP351H.html. [Kasutatud  18 

05 2018]. 

[25] „Introduction to the Controller Area Network (CAN),“ Texas Instruments. 

[Võrgumaterjal]. Available: http://www.ti.com/lit/an/sloa101b/sloa101b.pdf. 

[Kasutatud 18 05 2018]. 

[26] „PID Theory Explained,“ 29 03 2011. [Võrgumaterjal]. Available: 

http://www.ni.com/white-paper/3782/en/#toc2. [Kasutatud 22 05 2018]. 

[27] „What is an enocder?“ Encoder Products Company, 25 02 2016. [Võrgumaterjal]. 

Available: http://encoder.com/blog/company-news/what-is-an-encoder/. 

[Kasutatud 22 05 2018]. 

[28] „Puls Width Modulation,“ [Võrgumaterjal]. Available: 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/pulse-width-modulation. [Kasutatud 22 05 

2018]. 

[29] „H-Bridges – the Basics,“ Modular Circuts, [Võrgumaterjal]. Available: 

http://www.modularcircuits.com/blog/articles/h-bridge-secrets/h-bridges-the-

basics/. [Kasutatud 22 05 2018]. 

[30] S.Sattel, „Let There Be Light! How an Optocoupler Works,“ [Võrgumaterjal]. 

Available: https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/how-an-optocoupler-

works/. [Kasutatud 22 05 2018] 

[31] „BTS7960 Datasheet,“ [Võrgumaterjal]. Available: 

http://www.robotpower.com/downloads/BTS7960_v1.1_2004-12-07.pdf. 

[Kasutatud 22 05 2018]. 

[32] „STMicroelectronics,“ [Võrgumaterjal]. Available: http://www.st.com/. 

[Kasutatud 22 05 2018]. 

[33] „Cortex-M4,“ [Võrgumaterjal]. Available: 

https://developer.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m4. [Kasutatud 

22 05 2018]. 

[34] „System Workbench for STM32,“ STMicroelectronics, [Võrgumaterjal]. 

Available: http://www.st.com/en/development-tools/sw4stm32.html#getsoftware-

scroll. [Kasutatud 22 05 2018]. 

https://toshiba.semicon-storage.com/us/product/opto/photocoupler/detail.TLP351H.html
https://toshiba.semicon-storage.com/us/product/opto/photocoupler/detail.TLP351H.html
http://www.ti.com/lit/an/sloa101b/sloa101b.pdf
http://www.ni.com/white-paper/3782/en/#toc2
http://encoder.com/blog/company-news/what-is-an-encoder/
https://learn.sparkfun.com/tutorials/pulse-width-modulation
http://www.modularcircuits.com/blog/articles/h-bridge-secrets/h-bridges-the-basics/
http://www.modularcircuits.com/blog/articles/h-bridge-secrets/h-bridges-the-basics/
https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/how-an-optocoupler-works/
https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/how-an-optocoupler-works/
http://www.robotpower.com/downloads/BTS7960_v1.1_2004-12-07.pdf
http://www.st.com/
https://developer.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m4
http://www.st.com/en/development-tools/sw4stm32.html#getsoftware-scroll
http://www.st.com/en/development-tools/sw4stm32.html#getsoftware-scroll


52 

[35] „STM32CubeMX,“ STMicroelectronics, [Võrgumaterjal]. Available: 

http://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html. [Kasutatud 22 05 

2018]. 

[36] „Eclipse Foundation,“ [Võrgumaterjal]. Available: https://www.eclipse.org/. 

[Kasutatud 22 05 2018]. 

[37] „FreeRTOS“, [Võrgumaterjal]. Available: https://www.freertos.org/. [Kasutatud 

22 05 2018]. 

[38] „Isejuhtiva sõiduki lähteülesanne ja kontseptsioonlahendus“, [Võrgumaterjal]. 

Available: https://docs.google.com/document/d/1vE5k1VILtAt8TZ5fWq-

Ns_rCsEBYTzysVz-RkPeD7j8/edit?usp=sharing. [Kasutatud 22 05 2018]. 

[39] „VLP-16,“ Velodyne LiDar, [Võrgumaterjal]. Available: 

http://velodynelidar.com/vlp-16.html. [Kasutatud 22 05 2018]. 

[40] „Vehicle hardware diagram“. [Võrgumaterjal]. Available: 

https://docs.google.com/drawings/d/1sj-

AmDjVGAbBZHDWQeE3OMirCKGaXskOJb1OhMMy2VM/edit?usp=sharing. 

[Kasutatud 22 05 2018]. 

[41] „Mobiilse roboti näidisrakendus UKU“, [Võrgumaterjal]. 

https://www.robotiklubi.ee/_media/projektid/uku/uku_2010.pdf. [Kasutatud 22 05 

2018].

http://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
https://www.eclipse.org/
https://www.freertos.org/
https://docs.google.com/document/d/1vE5k1VILtAt8TZ5fWq-Ns_rCsEBYTzysVz-RkPeD7j8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vE5k1VILtAt8TZ5fWq-Ns_rCsEBYTzysVz-RkPeD7j8/edit?usp=sharing
http://velodynelidar.com/vlp-16.html
https://www.robotiklubi.ee/_media/projektid/uku/uku_2010.pdf


53 

Lisa 1 – Lähtekood 

Töö raames valminud lähtekood on kätte saadav järgnevalt aadressilt: 

https://gitlab.pld.ttu.ee/elliiv1/drive_controller_iseauto.git 


