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EESSÕNA 

Käesolev lõputöö on valminud koostöös TTÜ ISEAUTO projekti liikmetega. Töö autor on tänulik 

kogu meeskonnale, kes aitasid oma soovitustega, ideedega ja abiga. Autor tahab avaldada tänu 

projekti juhendajatele Raivo Sell ja Anton Rassõlkin, kes olid käesoleva lõputöö juhendajateks ja 

samuti Oleg Sosnovskile, kes on autori paariline elektroonika grupis ja pakkus tihti abi lõputöö 

praktilise osa läbiviimisel. Isejuhtivad sõidukid, CAN-võrk, sõiduki veoajam, bakalaureusetöö. 
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Lühendite ja tähiste loetelu 

APS – Gaasipedaali asendi andur (ingl k Acceleration Pedal Position Sensor) 

ASC – Aktiivne stabiilsuskontrolli süsteem (ingl k Active Stabilty Control System) 

BMU – Aku juhtimise üksus (ingl k Battery Management Unit) 

BPS – Piduripedaali löögi andur (ingl k Brake Pedal Stroke Sensor) 

CAN – Kontrolleri ala võrk (ingl k Controller Area Network) 

CAN_H – CAN High 

CAN_L – CAN Low 

ECU – Elektrooniline juhtseade (ingl k Electronic Control Unit) 

EMCU – Elektimootori juhtimise üksus (ingl k Electric Motor Control Unit) 

EPS – Elektriline roolivõimendi (ingl k Electric Power Steering) 

ETACS – Elektrilise aja ja häire juhtsüsteem (ingl k Electric Time and Alarm Control System) 

EV – Elektriauto (ingl k Electric Vehicle) 

hex – Kuueteistkümnendsüsteem (ingl k Hexadecimal) 

IC – Integraallülitus (ingl k Integrated Circuit) 

IGBT – Isoleeritud paisuga bipolaartransistor (ingl k Insulated-gate bipolar transistor) 

km/h – kilomeeter tunnis (ingl k kilometer per hour) 

M.U.T.-III – Mitsubishi diagnostikaseade (ingl k Multi Use Tester III)

OBD – Diagnosteerimine pardal (ingl k On-board diagnostics) 

P, R, N, D, C, B – Auto sõidurežiimid (ingl k Park, Rear, Neutral, Drive, Comfort, Braking) 

PWM – Pulsilaiusmodulatsioon (ingl k Pulse-width modulation) 

rpm – pöördeid minutis (ingl k Revolutions per minute) 

SOC – Laadimise staatus (ingl k State of Charge) 

V – Volt (pinge) 

Ω – Oom (takistus) 
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva lõputöö põhiliseks eesmärgiks oli TTÜ ISEAUTO projekti raames uurida Mitsusbishi i-

MiEV mootori juhtsüsteemi signaale ja mõõta elektrilisi parameetreid, kaardistada kasutavate 

andmeside protokolle ja sõnumitüüpe Mitsubishi i-MiEV elektrimootori juhtimiseks. Elektrimootori 

juhtimise all mõistetakse auto kiiruse ja kiirendamise parameetrite juhtimist. Peab olema esitatud 

Mitsubishi i-MiEV veosüsteemi otsejuhtimise lahendus, mis selgitaks elektrimootori juhtimise 

realiseerimist ISEAUTO projekti valmislahenduse nõuetele vastavalt, kuid selle juures 

elektrimootori juhtimine peaks toimuma paindlikumalt ja efektiivsemalt tehasega võrreldes. 

Pealegi peab olema testitud otsejuhtimine Mitsubishi i-MiEV juhtsüsteemita. Valmislahenduse all 

mõistetakse Mitsubishi i-MiEV baasil ehitatud isejuhtiva bussi lõpplahendust ISEAUTO projekti 

raames. 

 

Lõputöö raames lahendatakse kaks põhiprobleemi. Esimene probleem seisneb selles, et ISEAUTO 

projekti raames ei olnud Mitsubishi i-MiEV (lõpplahenduse aluseks ehk bussi baasiks valitud mudel) 

juhtimise lahendust, mis vastaks projekti nõuetele. Teine probleem on selles, et Mitsubishi i-MiEV 

(on olemas ka selle põhjal tehtud teiste tootjate lahendused nagu Peugeot iOn, Citroen C-Zero, 

Mitsuoka Like) on tehtud Jaapanis populaarse teise Mitsubishi mudeli baasil. Selline tootja 

lahendus oli ökonoomne tootmise poolest, kuid loodud elektriauto tuli välja ebaoptimeeritud ja 

suhteliselt väikese läbisõidu pikkusega (150 km maksimaalselt ideaalsetes tingimustes). See 

tähendab, et lõputöö raames hakatakse lahendama kaks probleemi. Üks nendest on seotud 

ISEAUTO projektiga, kuid teine on kasulik nii projekti kui ka üldiselt maailma jaoks. 

 

Üldjoontes on elektriautod – alles arenev valdkond ja antud lõputöö kirjutamise ajaks on veel vähe 

spetsialiste, kes mõistavad elektriautos toimuvaid protsesse, selle ehituse struktuuri ja printsiipe. 

See loob probleemi, et ei eksisteeri neid lahendusi, mis võimaldaksid elektriautode omanikkel 

kokku hoida oma raha. Lõputöö kirjutamise ajal ei ole elektriautod populaarsed tavaliste kasutajate 

seas, kuna neid ei saa kasutada piisavalt kaua ilma laadimise protseduurita ja elektriautode 

sõiduteekond  ei ole piisavalt pikk. See viib selleni, et inimesed ei ole huvitatud tuleviku autode 

kasutamisest ja optimeerimisest, mis on lõpptulemusena halb ökoloogia jaoks. 

 

Lõputöö autori meelest on valitud lõputöö teema eriti aktuaalne 2018 aastal nii ISEAUTO projekti 

raames, kui ka üldiselt maailmas. Paindlikum ja efektiivsem elektrimootori juhtimine võimaldab 
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tuleviku ISEAUTO busside klientidel kokku hoida nende raha ja samas ka kasutavat energiat. 

Projekti nõuetele vastavalt muudetud kiiruste vahemik tõstab ka isejuhtiva bussi turvalisuse.  

Antud lõputöö teema väga aktuaalne käesoleval aastal kogu maailmas, kuna on olemas palju 

lahendusi tavalise sisepõlemismootori juhtimise jaoks, kuid ei ole täiuslike lahendusi sõiduki 

elektrimootori juhtimiseks. Esinevad kas nn gaasi pedaali signaali muundurid, mis põhimõtteliselt 

imiteerivad gaasi pedaali järsu või aeglase vajutuse või raskemad lahendused, mis veel vajavad 

arendust ja pigem imiteerivad  auto juhtimise tarkvara nagu oleks tegemist selle mudeli võimsama 

versiooniga. Töö kirjutamise ajal ei leidunud olemasolevaid täiuslikke lahendusi Mitsubishi i-MiEV 

elektrimootori juhtimise jaoks. 

Lõputöö autor on valinud teemaks „Elektriauto mootori juhtsüsteemi signaaliide analüüs ja 

otsejuhtimise võimaluste kaardistamine“, kuna tunneb suurt tehnilist huvi just elektriautode 

juhtimise ja sellest tuleneva energia säästmise valdkonna vastu ja arvab, et oma panusega 

arenevasse elektriautode maailma võib seda täiustuda.  Tehtud lõputöö on hea alus nii ISEAUTO 

projekti tuleviku jaoks, kui ka kõikidele inimestele, kes tulevikus puutuvad käesoleva lõputöö 

probleemidega. Paindlikum ja efektiivsem juhtimine võimaldab säästa energiat, mis on tähtis 

keskkonna jaoks, kui ka võimaldab tõsta inimeste huvi elektriautode vastu, mis on hea ühiskonna 

jaoks. Käesoleva lõputöö põhjal saab täiustada neid artikleid, mis kirjeldavad Mitsubishi i-MiEV 

paindlikumaid ja efektiivsemaid lahendusi. Antud lõputöö saab olla aluseks elektrimootori 

juhtimise juhendite valmistamiseks. 

Käesolevas töös on kokku 5 peatükki. Esimene tutvustab lugejat ISEAUTO projektiga. Teine on 

põhimõtteliselt loodud teoreetilise informatsiooni jaoks. Kolmas hõlmab nii teoreetilist kui ka 

praktilist infot. Neljas ja viies näitavad 5 Mitsubishi i-MiEV elektimootori juhtimise lahendust. Viies 

samuti räägib ka ISEAUTO projekti tuleviku plaanidest. Lisades on toodud CAN ja vaheldi 

ühenduskeemid, CAN kaardistuse tulemused ja Arduino jaoks kirjutatud programm. 

Antud lõputöö kirjutamisel olid kasutatud Mitsubishi i-MiEV tehnilise informatsiooni juhend, 

töökoda juhend ja tehnilise koolituse materjal. Heaks abivahendiks CAN sõnumite jälgimisel oli 

CANdoISO adapter ja selleks mõeldud tarkvara. Said läbiloetud spetsiaalsed  dokumentatsioonid ja 

uuringud, mis puudutavad elektriautode juhtimise algoritme. 
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1 ISEAUTO EESTI ESIMENE ISEJUHTIV AUTO 

ISEAUTO on TTÜ ja Silberauto AS Eesti esimese isejuhtiva auto projekt. Selle eesmärgiks on luua 

täielikult isejuhtiva 6-kohalise bussi, mille maksimaalne kiirus oleks 20 km/h ja sõiduulatus oleks 

maksimaalselt pikk. Iseauto platvorm ja testprototüübid on hea alus tudengitele tehnoloogiate 

õppimisel. Projekti osalemise käigus õpilased puutuvad kokku: programmeerimisega, 

automaatjuhtimis süsteemidega, sardsüsteemidega, CAD modelleerimisega, mitmekesiste 

mehaaniliste osade ja nende ehitusega, osade ja koostude valmistamisega, masinanägemisega, 

kontrolleritega, juhtmestikuga, elektriskeemidega ja palju muuga. 

Projektil on olemas 3 prototüüpi ehk testplatvormi. Esimene prototüüp oli ehitatud elektrilise ATV 

peal tehiseintellekti ja andurisüsteemide kontrolliks. Edasiarendamiseks oli võetud kunagine 

tudengi projekt ehk UKU robot, mille peal hakati proovima peaaegu valmis lõpplahendusi. Kõige 

arenenud on Mitsubishi i-MiEV põhinev platvorm, mille peal testitakse kogu elektroonika, tehtud 

valmis lahenduse jaoks. Mitsubishi i-MiEV on isesõitva bussi aluseks, millele hakatakse bussi 

ehitama. Joonis 1.1 peal on näidatud lõpptoote disain. 

Kui algas tegevus Mitsubishi i-MiEV-iga, siis olid uuritud selle auto tehniline dokumentatsioon ja 

kaardistatud signaalid. Seejärel oli väljamõeldud lahendus  rooli pööramiseks, kiirendamiseks ja 

pidurdamiseks. Pööramisel oli kasutatud Mitsubishi i-MiEV roolivõimendaja elektrimootor, mille 

juhtimiseks oli esialgselt kasutatud EPS-ECU (rooli elektrivõimendi elektrooniline juhtseade). 

Printsiip seisnes rooli pööramise momendi anduri imiteerimises. Pidurdamiseks oli kasutatud BMW 

7. seeria elektriline käsipidur, mida juhiti 3-positsioonilise lülitiga. Kuna auto kiirus on madal, siis

sellest lahendusest piisab. Elektriautot oli võimalik juhtida nii juhtkangiga kui ka käsitsi. Aprillis 2018 

hakati paigaldama edasijõudnud kontrollereid, mis saavad juhtida autot CAN-siini kaudu. Rooli 

elektrimootorisse saadeti pinget juba otse ja elektrikäsipiduri juhtimine toimub kontrollerist. 
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Joonis 1.1 TTÜ Iseauto valmis lahenduse disain [2] 
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2 MITSUBSHI I-MIEV JUHTIMISE ALUSED 

Selles peatükis käsitletakse Mitsubishi i-MiEV juhtimise aluseid ehk seda kuidas toimivad ja 

suhtlevad elektriauto juhtimissüsteemid omavahel. 

2.1 Mitsubishi i-MiEV gaasipedaali ühendusskeem 

Auto kasutaja jaoks algab gaasipedaalist auto veoseadme juhtimine. Seetõttu oli otsustatud 

alustada Mitsubishi i-MiEV uurimist just sellest. Mitsubishi i-MiEV gaasipedaali ehitus on näidatud 

Joonise 2.1 peal: tegemist on potentsiomeetriga, mis enda töös kasutab 2 (sub ja main ehk alam ja 

pea) kontaktivaba Halli tajurit, mida dokumentatsioonis nimetatakse gaasipedaali asendi anduriks. 

[3] Main on peamine tajur ja sub kasutatakse turvalisuse põhimõtetest. Joonise 2.1 abil saame

teada, et igal tajuril on 3 juhet, kus kaks neist on 5V pinge ja maandus ja kolmas on potentsiomeetri 

signaal. 

Joonis 2.1 Gaasi pedaali asendianduri ühendusskeem [3] 

Ühendusskeemil on tähtis selgitada, et juhtmed 1, 3 ja 2 (gaasipedaal) lähevad pistikusse C-108 

(pistik EV-ECU küljes), kus omavad uusi numbrilisi tähistusi ja juhtmed 4, 6 ja 5 pistikusse C-106 
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(pistik EV-ECU küljes) sama moodi. MAIN on auto esmane tajur ja SUB on lisatajur turvalisuse 

jaoks. 

Uurimise käigus oli saadud teada, et antud juhul gaasi pedaal on eriti tähtis, sest see suhtleb otse 

EV-ECU-ga (Elektriauto elektroonilise juhtseadmega,  ingl k Electric Vehicle Electronic Control Unit). 

Skeemi järgi saab teada juhtmete ühendusi ja järeldada, milline juhe vastutab mille eest ja täpset 

pedaali tööprintsiipi. 

MAIN ja SUB on gaasipedaalis realiseeritud Joonis 2.2 vastavalt. Skeemil on näidatud, et MAIN ja 

SUB signaalide pinged on EV-ECU eristamise põhimõttes täpselt kaks korda erinevad, mis tähendab, 

et MAIN muutub vahemikus 1...4V ja SUB 0.5...2V vastavalt pedaalile vajutamisest.  

Joonis 2.2 MAIN ja SUB signaalide pingete graafik [3] 

Praktiliselt oli märgatud, et gaasipedaalis kasutatakse ühesuguseid tajureid ja sub pinget 

alandatakse kaks korda kasutades takistust. 

Joonise 2.1 ja Joonise 2.2 järgi olid tehtud järeldused, need olid kontrollitud ja oli koostatud Tabel 

2.1. Juhtmete värve autor sai teada Mitsubishi i-MiEV tehnilise informatsiooni suurimatelt 

skeemidelt, mis sisuliselt illustreerisid Joonise 2.1 sisu. 
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Tabel 2.1 Gaasipedaali ühendused 

Gaasipedaali 
juhe number 

Juhe värv Signaal Pinge 
(voltides) 

EV-ECU juhe 
number 

EV-ECU pistiku 
nimetus 

1 Helesinine Main maandus 0V 42 C-108 

3 Oranž Main signaal 1...4V 59 C-108 

2 Valge Main pluss 5V 48 C-108 

4 Heleroheline Sub maandus 0V 8 C-106 

6 Lilla Sub signaal 0,5...2V 35 C-106 

5 Pruun Sub pluss 5V 23 C-106 

 

2.2 Auto veosüsteemi kirjeldus ja ECU-de kommunikatsioon 

Mitsubishi i-MiEV on kasutuses püsimagneti ergutusega sünkroonmootor (Permanent Magnet 

Synchronising Motor, ehk PMSM) Meidensha Y4F1 mootor, mis oli spetsiaalselt väljatöötatud 

Mitsubishi i-MiEV jaoks (kuid esinevad ka muud Mitsubishi i-MiEV baasil ehitatud sissejuhatuses 

mainitud sõidukid, millel on kasutusel sama elektrimootor), mille maksimaalne võimsus on 49 kW 

ja maksimaalne pöördemoment 180 Nm. Koos mootoriga pakub sama tootja 3-faasilise PWM 

vaheldi. [4] 

Süsteemi töö on põhimõtteliselt lihtne. Gaasipedaali signaal siseneb analoogkujul EV-ECU-kku, kust 

juba teisendatud CAN sõnumite kujul väljub elektrimootori juhtimisplokki (EMCU - Electric Motor 

Control Unit). EMCU-s CAN sõnumid sisenevad juhtahelasse, kust seda töödeldakse koos andurite 

infoga. Seejärel lõplikult töödeldud signaal edastatakse vaheldisse. Vaheldi juhib mootorit 

kasutades 3-faasi PWM. Joonisel 2.3 on skeem, mis näitab Mitsubishi i-MiEV veosüsteemi ehitust. 

 

Joonis 2.3 Mitsubishi i-MiEV veosüsteem [3] 



16 

EMCU-sse saadetav CAN signaal on iseenesest elektrimootori pöördemomendi käsk. See sõltub 

paljudest muutujatest, mis on toodud Joonise 2.4 peal. 

 

Joonis 2.4 Pöördemomendi käsu genereerimine [3] 

 
Neid muutujaid saab liigitada kaheks põhiliseks, hoiatus- ja turvasignaalideks ja tagasisidemeks. 

Hoiatus- ja turvasignaale ning tagasisidet võib taandada, sest ideaalsete tingimuste juures need 

pole nii olulised. Põhiliste muutujate abil annab EV-ECU sihi pöördemomendi käsu. Nendeks on auto 

tegelik kiirus ja gaasi pedaali surumise nurk. Joonisel 2.5 on näidatud graafik, mida jälgides teeb EV-

ECU sihikiiruse otsuseid. 
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Joonis 2.5 Sihipöördemomendi sõltuvus kahest sisendmuutujast [3] 

 

2.3 Mitsubishi i-MiEV CAN-siin 

2.3.1 CAN-siini kirjeldus 

Kontrolleri alavõrk (Controller Area Network, ehk CAN) on ISO-sertifitseeritud rahvusvaheline 

seeriakompleksside kommunikatsiooniprotokolli standard. [5] CAN-protokolliga ühendatud 

sidekanal ühendab iga ECU ja andurite andmeid saab jagada, mis võimaldab veelgi vähendada 

juhtmestiku. [3] 

CAN pakub järgmisi eeliseid: 

 Edastuskiirus on palju kiirem kui tavapärases suhtluses (kuni 1 Mbit/s), mis võimaldab saata 

palju rohkem andmeid. [3] 

 See on erakordselt immuunne müra vastu ja iga vea tuvastamise seadme andmed on 

usaldusväärsemad. [3] 

 Iga CAN-ga ühendatud elektrooniline seade suhtleb iseseisvalt, seega kui ECU siseneb 

kahjustatud olekusse, siis võib teatud juhtudel jätkata sideühendust. [3] 
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2.3.2 CAN struktuur 

Joonisel 2.6 on välja toodud CAN struktuuri skeem, millel on näidatud, millised on olemas plokid ja 

nende omavahelised ühendused. 

 

Joonis 2.6 CAN struktuur [3] 

 

 CAN-siiniliin koosneb kahest liinist, CAN_L ja CAN_H (CAN-madal ja CAN-kõrge), samuti kaks 

terminaalset takistust (kommunikatsiooniliiniks kasutatakse keerdpaarikaablit, mis on väga 

vastupidav müra suhtes). [3] 

 Kahe otsaga takistite ühendav CAN-siiniliin on peamine siiniliin, ja iga ECU ühendav CAN-

siiniliin on alamsiiniliin. [3] 

 Terminaltakisti paigaldatakse mootori EV-ECU ja ETACS-ECU sidesignaalide 

stabiliseerimiseks (terminali takistus on umbes 120 Ω). [3] 

 Järgmised komponendid on ühendatud CAN-siiniliinidele: 

1. ETACS-ECU 

2. ASC-ECU 

3. EPS-ECU 

4. Näidikuteplokk 

5. Rooli andur 

6. G ja pöörlemissageduse andur 

7. Akujuhtimisseade (BMU) 

8. Pardal laadija/DC-DC muundur 

9. Kompressori / soojendi kontroller 
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10. Elektrimootori juhtseade (EMCU) 

11. EV-ECU 

Mitsubishi i-MiEV on olemas kaks CAN siini, mis on omavahel ühendatud liigendühendusega  

(ingl k Joint Connector, skeemil J/C). Nagu on näha Lisa 1 ja Lisa 2 neid kahte siini nimetatakse CAN1 

ja CAN2. CAN2 on seotud auto veosüsteemidega ja CAN1 turvalisusega ja juhi abisüsteemidega.  

2.3.3 Süsteemi töö 

Joonisel 2.7 on kirjeldatud mitme ECU andmeedastus CAN siinil teatud aja intervallide jooksul.

 

Joonis 2.7 Andmekaadrid [3] 

 
CAN-sidesüsteem on kirjeldatud järgmistes punktides.  

 Iga ECU, mis suhtleb CAN-iga, saadab andmekaadrina teatud aja jooksul CAN-siinile mitu 

anduri informatsiooni (seda nimetatakse perioodiliseks andmete saatmiseks). [3] 

 ECU-d, mis vajavad andmeid CAN-siinilt, saavad andmekaadreid iga ECU-st, mis on 

saadetud üheaegselt. [3] 

 Andmed, mida saadakse iga CAN ühendust teostavast ECU-st edastatakse 0,01-1 sek-

intervalliga, sõltuvalt andmete vajalikkusest. Joonisel 2.7 edastatakse andmekaader A "a" 
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intervallide kaupa, samal ajal edastatakse andmekaadrid B ja C intervallidega vastavalt "b" 

ja "c". [3] 

 Üks ECU edastab mitu andmekaadrit. [3] 

 Kui andmekaadrid on üksteisega vastuolus (kui mitu elementi edastavab signaale 

samaaegselt), siis edastatakse andmed prioriteedis, mistõttu mitmuses olevaid 

andmekaadreid ei saadeta samaaegselt. [3] 

 Andmeid edastatakse mitte tavapärase pinget kasutava meetodi abil, vaid pinge 

potentsiaalide erinevuse abil. [3] 

 Iga ECU edastatavate signaalide usaldusväärsus CAN-ühenduse kaudu on tagatud mitme 

vigade avastamise ja taastamise protsessidega. [3] 

2.3.4 Vahendus 

Kuna iga ECU edastab andmeid CAN-liidesele iseseisvalt, esineb andmete kokkupõrke juhtumeid, 

kui mitut andmekaadrit üritavad ECU-d üheaegselt edastada (kui ECU-d edastavad peaaegu samal 

hetkel). Sellisel hetkel toimub elektrooniliste ülekandemehhanismide töötlemine järgmiselt. [3] 

 

1. Kõrge prioriteediga andmekaadrit edastatakse kõigepealt lähtudes ID-koodidest, mis on 

salvestatud andmekaadrites. [3] 

2. Madala prioriteediga andmete (andmekaadrite) edastamine peatatakse emiteerivate 

elektroonikakomponentidega, kuni siin kustub (kui CAN-siinil puuduvad edastusandmed). 

Kui peatatud olek jätkub kindlal ajahetkel, luuakse ja saadetakse uued andmed 

(andmekaadri sisu). [3] 

3. Peatatud andmekaadreid sisaldav ECU edastab andmed, kui siin muutub kättesaadavaks. 

[3] 

CAN-siinil on piisavalt mahtuvust, mis ei takista kunagi andmekaadrite saatmist. 
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2.3.5 Pinge transformatsioon CAN-siinil 

Joonisel 2.8 on näidatud pinge transformatsioon CAN siinil.

 

Joonis 2.8 Pinge transformatsioon [3] 

 
Andmekaadri edastamine CAN-i siiniliini kaudu hõlmab pinge teisendamist (väljundsignaalide 

puhul) CAN eristatavas profiilis järgmiselt. ECU, mis edastab läbi CAN_H ja CAN_L siiniliinide, saadab 

CAN_H poole 2,5-5,5 V signaale ja CAN_L poole 2,5-1,5 V signaale. Vastuvõetav ECU loeb CAN_H ja 

CAN_L potentsiaalse erinevuse andmeid. "Retsessiivne" tähendab olukorda, kus nii CAN_H kui ka 

CAN_L on alla 2,5 V ja "Dominantne" tähistab olekut, kus CAN_H on alla 3,5 V oleku ja CAN_L on 

alla 1,5 V oleku (ISO 11898-2 standarti järgi [5]) . Muutudes seda peamiselt 2,5 V-ni, isegi siis, kui 

pinge on 0 V defektse maanduse või muu sarnase tõttu (põhjustades kommunikatsiooniliinil 

ligikaudse 0,5 V pinge suurenemise probleemi), võib side jätkuda katkematult. Kahekordsete 

kommunikatsiooniliinide kasutamine suurendab usaldusväärsust, et vältida müra esinemist tavalise 

kommunikatsioonimeetodiga võrreldes. [3] 
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2.3.6 Andmekaadrid 

Mitsubishi i-MiEV-is on kasutusel tavaline CAN siini andmekaadrite formaat (mitte laiendatud). 

Joonisel 2.9 on toodud ühe andmekaadri jaotus piirkondadeks. 

 

Joonis 2.9 Andmekaadri kirjeldus [3] 

Andmekaader, mida saadetakse igast ECU-st (või sensorist) CAN-liini, koosneb Tabelis 2.2 toodud 

väljadest. 

Tabel 2.2 Andmekaadrite piirkondade kirjeldus [3] 

Ingliskeelne 

nimetus 

Eestikeelne nimetus Selgitus 

SOF (Start of Frame) Andmekaadrialgus Näitab kaadri algust. Selle olek on alati dominante. [5] 

ID (Identifier) region ID (Identifikaator) 

piirkond 

Määrab andmete sisu, täpsustades eelisjärjekorda 

vahenduse korral. 

Control region Kontrolli piirkond Määrab kaadri tüübi, andmete pikkuse jne 

Data region Andmete piirkond Andmete kontrollimiseks kasutatavad väärtused jne. [3] 

CAN andmekaadri andmeväli sisaldab 0 kuni 8 

(kaasaarvatud) kasutaja info baiti. [5] 

CRC (Cyclic 

Redundancy Check) 

region 

Tsüklilise liiasuse 

kontrolli piirkond 

Piirkond vigade kontrollimiseks saadetud andmetes. 

Edastatav ECU arvutab välja andmepiirkonnad, 

kasutades selleks ettenähtud toiminguid ja salvestab 

tulemused. Vastuvõetav ECU tuvastab vigase suhtlemise, 

võrreldes CRC-piirkonna andmete regiooniga. 

ACK (Acknowledge) 

region 

Kooskõlastuse 

piirkond 

Piirkond, kus kinnitatakse saadetud andmete 

vastuvõtmist. [3] Esimene bit kooskõlastuse piirkonnas. 

Seda edastatakse retsessiivselt sõnumi saatmise sõlmega 

ja edastatakse domineerivalt kõikidele vastuvõtjatele, 

kes on edukalt teostanud CRC. Kui 

sõnummoodustussõlm tuvastab selle biti dominantseks, 

fikseerib see, et on olemas vähemalt üks sõlm, mis on 

korrektselt sõnumi saanud. [5] 

EOF (End of Frame) Kaadri lõpp Näitab kaadri lõppu. Seda kasutades luuakse seitse 

retsessiivset bitti. [5] 
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2.3.7 Vigade määramine ja taastamine 

CAN-protokoll tagab kommunikatsiooni usaldusväärsuse, pakkudes mitu viga tuvastamise 

funktsiooni, näiteks andmekaadris näidatud CRC-d ja taastamisfunktsiooni (taastumine on 

teostatud uuesti saatmisega). Kui viga on avastatud, kuid see pole pärast taastamist lahendatud, 

siis on side lõpetatud. Seda olekut nimetatakse bus off (siin – väljas). [3] CAN kontrollerid lülituvad 

bus off olekusse, kui TEC (edastusvea loendur, ingl k transmit error counter) on jõudnud 256-ni. Bus 

off olekus edastab CAN kontroller retsessiivseid bitte. [5] 

2.3.8 Ise diagnosteerimine 

 CAN isediagnoosimist teostab iga CAN-siiniga ühendatud ECU. [3] 

 Sidekanaliga seotud diagnostikakoodid on tähistatud suurtähega U ja neid nimetatakse U-

koodideks. [3] 

 Tabelis 2.3 on esitatud CAN-i enesediagnostika süsteemi kokkuvõte. [3] 

Tabel 2.3 Enesediagnostika süsteemi kokkuvõte [3] 

Aeg maha Iga ECU edastab andmekaadreid perioodiliselt. Kui andmerida pole saadud 

määratud aja jooksul, saadab vastuvõetav ECU diagnoosi koodi, mis näitab 

edastamata jätnud ECU elektroonilise informatsiooni ajaintervalli. 

Siin – väljas Seoses kommunikatsiooniveaga, mis püsib ka pärast edastamist, ECU 

üritab taastada teatud arvu katseid pärast seda või see kestab 

kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast taastamist. Side on peatatud 

ja vastav diagnostikakood väljastatakse. 

Vigased andmed Kui edastatav ECU avastab otse sellega ühendatud anduri rikke, on see 

asjakohane teave, mida kasutatakse ECU teavitamiseks. 

Andmepikkuse viga Kui saadud andmebaitide arv erineb ettenähtud baitide arvust, 

väljastatakse vastav diagnostikakood. 

Dünaamilise hulga viga Kui saadud andmed on ettenähtud vahemikust suuremad või väiksemad, 

antakse vastav diagnostikakood välja. 

  

2.4 Peatüki kokkuvõtte 

Peatüki eesmärgiks oli anda ettekujutus Mitsubishi i-MiEV juhtimise alustest ehk kirjeldada, kuidas 

toimub ja suhtleb auto veosüsteem. Selle tähtsaks osaks oli CAN-siini kirjeldamine, sest auto 

suurem osa suhtlemisest toimub CAN siini abil. 
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Mitsubishi i-MiEV gaasipedaalist väljub 6 juhet, millest 2 kasutatakse pea ja alam analoogsignaalide 

edastamiseks. Peasignaal muutub vahemikus 1...4V ja alamsignaal 0.5...2V vastavalt pedaali 

surumisest. 

EV-ECU ja vaheldi suhtlevad CAN-siini abil, kus EV-ECU edastab nõutud pöördemomendi sõnumeid 

vaheldi juhtahelasse. Vaheldiist väljub 3 faasi, mis sisenevad PMSM mootorisse. 

CAN on mugav, kiire ja mürale immuunne siin, mis koosneb kahest liinist: CAN High ja CAN Low. 

CAN siiniga ühendatakse kõik peamised auto ECU-d ja süsteemid. CAN süsteemis edastatakse infot 

ECUde vahel andmekaadritena teatud intervallide jooksul. Andmeid edastatakse mitte tavapärase 

pinget kasutatava meetodi abil, vaid pinge potentsiaalide erinevuse abil. Andmete kokkupõrke 

juhul järjestatakse neid prioriteetsuse järgi ja edastatakse selle järgi. Andmekaadri edastamine CAN 

siiniliini kaudu hõlmab pinge teisendamist. Siiniliinidel CAN High ja CAN Low on erinevad pinged 

2,5...3,5 V ja 2,5...1,5 V vastavalt. Vastuvõetav ECU loeb CAN High ja CAN Low potentsiaalse 

erinevuse andmeid ehk olekuid. Olekuid on 2: dominantne ja retsessiivne. Andmekaader koosneb 

seitsmest piirkonnast iga oma tähtsa rolliga. CAN protokollis on mitu vigade määramise ja 

taastamise funktsiooni. CAN isediagnoosimist teostab iga CAN-siiniga ühendatud ECU. Sidekanaliga 

seotud diagnostikakoodid on tähistatud suurtähega U ja neid nimetatakse U-koodideks. 
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3 MITSUBISHI I-MIEV CAN SIGNAALIDE LUGEMINE JA 

DEŠIFREERIMINE 

 

3.1 CAN-siini lugemine 

Mitsibishi i-MiEV juhtimise aluste peatükist on arusaadav CAN-siini töö printsiip ning selgub,  

millistele sõnumitele selle lugemisel tuleb pöörata tähelepanu. Järgmiseks sammuks oli vaja teha 

CAN siini lugemist. Selleks oli valitud CANdoISO adapter koos tarkvaraga. 

 

 

Joonis 3.1 CANdoISO adapter [6] 

 

 

Joonis 3.2 CANdoISO tarkvara [7] 
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CAN lugemiseks esialgselt oli vaja ühendada adapter OBD II pistikuga õieti. Selleks oli uuritud serial 

ja OBD II viigustik. Joonisel 3.3 ja Tabelis 3.1 on näidatud vastavalt serial ja OBD 2 viigustik. Joonisel 

3.4 on illustreeritud OBD II pistiku pinid. 

 

Joonis 3.3 CANdoISO adapteri pinid [8] 

 

 

Joonis 3.4 OBD II pistik [3] 

 

Tabel 3.1 Mitsubishi i-MiEV OBD II viiguistik [3] 

PIN Kirjeldus PIN Kirjeldus 

1 Diagnoosi kontroll 9 - 

2 - 10 Pulsi kontroll 

3 - 11 - 

4 Maandus 12 - 

5 Maandus 13 - 

6 CAN High 14 CAN Low 

7 K Line 15 - 

8 - 16 Aku toide 

 

Tuleb ühendada omavahel CAN High, CAN Low ja CAN maanduse 6, 14 ja 4 OBD II pinidega vastavalt. 

Selle tulemusena olid saadud pistiku ja adapteri vaheline kommunikatsioon. 
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Seejärel tuleb CAN parameetreid häälestada programmis. Nendeks olid suhtlemise boodi kiirus ja 

kuvamise seaded. Filtreid ja töörežiim olid jäetud vaikimisi. Joonis 3.5 peal on toodud CANdoISO 

programmi häälestamise osa. 

 

 

Joonis 3.5 Pakutavad CAN seaded CANdoISO tarkvaras 

 
Mitsubishi i-MiEV boodi kiirus on 500 kbps (kilobitti sekundis) [9]. Mugavuse mõttes oli seadistatud 

nii, et midagi protsessi käigus ei segaks. Joonisel 3.6 on toodud CAN sõnumite ja muu informatsiooni 

programmis kuvamise seaded. 



28 

 

Joonis 3.6 CAN sõnumite ja muu info kuvamise seaded CANdoISO tarkvaras 

 
Edukas lugemine on toodud Joonisel 3.7 ASCII (Ameerika Informatsioonivahetuse Standardkood, 

ingl k American Standard Code for Information Interchange) [10] teisendus enamikel juhtudel näitas 

mõttetuid sümbolite kombinatsioone. Kuid paar korda see aitas, näiteks ID-s 6FA on VIN kood 

(Joonisel 3.7 selle osa), mida ASCII lahtris kuvatakse. Tähtis on märkida, et info muutub jooksvalt ja 

reaalses elus pole nii lihtne märgata teatuid muudatusi, kuna info lahtrites muutub väga kiiresti. 

Sellepärast oli püütud hoida veosüsteemi juhtimisest sõltuvaid baitide väärtusi võimalikult 

konstantses olekus. Seejärel oli kogutud info tabelitesse erinevate parameetrite juures (näiteks 

erinev kiirus või rataste pöördenurk), et hiljem oleks võimalik seda analüüsida. Mõned lihtsamad 

muutused olid arusaadavad ilma analüüsita. Näiteks kaugtulede töö (kas lülitatud sisse või välja). 
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Joonis 3.7 Mitsubishi i-MiEV CAN koodid 

Tervikliku pildi kogumiseks oli auto testitud paljudes juhtudes. Nii CAN siini muutused oli jälgitud,  

kui tagumised rattad olid tõstetud õhku, auto sõidu ajal, laadimise protsessis. Olukordade loomises 

aitas ka Mitsubishi Motor Company CAN siini juhendist võetud Tabel 3.2, mis oli natuke muudetud 

ja tõlgitud eesti keelde. Tabelis 3.2 on näidatud, millised signaalid CAN võrgus ilmnevad sõltuvalt 

erinevate protsesside olekust. Mõõtmised olid tehtud korduvalt ja nende tulemusena oli saadud 

tervislik pilt CAN siinis toimuvatest protsessidest, mis koosnevad dešifreeritud muutujatest, 

milledest oli lihtne aru saada ja analüüsi vajavatest protsessidest. Analüüsi vajavate protsesside 

andmed olid kogutud paljude juhuste ja mõjufaktorite juures. Mõjufaktori all mõistetakse 
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parameetrit, mis tõenäoliselt mõjutab muutujat. Näiteks kiirus muutub gaasipedaali 

surumisnurgast ja läbisõit läbitud vahemaast. 

 

Tabel 3.2 Signaalide sõltuvus [9] 

  
  

  
  

  
  

Protsessi olek 

Auto olek Laadimise olek 

Võti asend 
Valmis 

Tavaline 

laadimine 

Kiire 

laadimine 

Signaali nimi Suurus  IG-OFF ACC IG-ON 

VIN (Auto ID) 17 sümboleid - - o o o o 

State of Charge (SOC) -5...120 % - - o o o o 

EV võimsus (Energiatarve) -100...500 kW - - - o - - 

Auto kiirus 0...510 km/h - - o o - - 

Sõiduulatus 0...1999999 km - - o o - - 

Pardal laadimise pinge 

(Auto laadimisel kasutatud 

pinge) 

110/200 V - - - - o - 

Pardal laadimise staatus ON/OFF - - - - o - 

Kiire laadimise staatus ON/OFF - - - - - o 

Käiguvaheti staatus P/R/N/D/C/B - - o o - - 

A/C (Kliimaseade staatus) ON/OFF - - - o - - 

Vasak (V) ja parem (P) 

suunatuled 
ONN/OFF (P,V) - - o o - - 

Esitulede staatus ON/OFF - - o o - - 

Piduritulede staatus ON/OFF - - o o - - 

 

Tabelis 3.2 IG tähendab süüde (ingl k ignition) ja ACC vastutab aksessuaaride eest. „o“ märk näitab 

parameetri olemasolu CAN siinil erinevatel olekutel, „-“ märk vastutab „o“ märgi vastase eest.  

 

Mitsubishi i-MiEV-il on kaks CAN siini (CAN1 ja CAN2) nagu on näha Lisast 1 ja Lisast  2. CAN2 on 

seotud auto veosüsteemidega ja CAN1 turvalisusega ja juhi abisüsteemidega. Andmeid oli loetud 

mõlemast siinist ja olid koostatud tabelid mõlema siini kohta. 
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3.2 CAN-siini dešifreerimine 

Dešifreerimise käigus olid saadud tabelid, mis on toodud lisades Lisa 5 ja Lisa 6 (D1...D8 baitide 

väärtused on illustreerivad). Tabelite võrdlemise tulemusena oli saadud teada, et CAN1 juba 

sisaldab endas CAN2 informatsiooni. Edasine CAN2 kasutamine on üldiselt mõttetu, sest ühendada 

CAN1 külge on mugavam, kuna see sisaldab endas rohkem informatsiooni. 

 

CAN dešifreerimise käigus tekkisid arusaamatused parameetrite muutmiste kohta. Polnud täpset 

kirjeldust, kuidas muutuvad sõnumid. Nende küsimuste lahendamiseks oli vaja teha lisateste, mille 

käigus koostada tabeleid, mis näitaksid kuidas, mis vahemikus ja millest muutuvad teatud 

muutujate väärtused. Seejärel oli kasutatud regressioonanalüüs ja oli saadud teada andme 

muutuste seos. Need seosed on kirjeldatud tabelites Lisa 5 ja Lisa 6.  

 

3.3 Peatüki kokkuvõte  

Peatüki eesmärgiks on tutvustada, kuidas oli läbiviidud CAN lugemine, mis oli selleks kasutatud ja 

näidata saadud tulemusi dešifreeritud sõnumitega. 

 

CAN siini lugemiseks on vaja CANdoISO adapterit tarkvaraga. Ühendada tuleb CAN High, CAN Low 

ja CAN maandust mõlemal poolel ja seejärel valida siini õiged suhtlemisparameetrid. Mitsubishi i-

MiEV CAN-siini boodi kiirus on 500 kbps. CAN dešifreerimine on raske ja ajahõlmav protsess, mis 

nõuab palju mõistmist ja jälgimist. 
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4 MITSUBISHI I-MIEV VEOAJAMI JUHTIMISE LAHENDUSED 

Peatükk tutvustab lõputöö autori poolt pakutavate veoajami juhtimise lahendusi. Autor leiab, et 

saab kasutada ühte järgnevast kolmest lahendusest sõltuvalt tulemuse soovidest ja nõuetest. 

4.1 Muuta vaheldisse edastavaid andmeid 

Peatükist „2 Mitsubishi i-MiEV juhtimise alused“ on teada vaheldisse saabuvaid signaalide tüüpe ja 

allikaid. Neid signaale saab muuta kasutades kaks võimalust: kas teha seda enne sisenemist  

EV-ECU-sse või pärast väljumist. Esimesel juhul tuleb muuta gaasipedaali analoog-signaal ja teisel 

muuta EV-ECU-st väljastatavaid digitaalseid CAN sõnumeid. 

4.1.1 Analoog-signaali muutmine 

Gaasi pedaali asemel oli paigaldatud Arduino Nano kontroller koos juhtkangiga. Juhtkang töötas 

nagu tavaline potentsiomeeter ehk sisuliselt nagu gaasipedaali Hall tajur ja Arduino väljastas 

gaasipedaali lähedase analoog-signaali EV-ECU-sse. Arduino külge olid ühendatud 2 EV-ECU-sse 

sisenevat gaasipedaali signaalijuhe. 

 
Arduino jaoks oli kirjutatud programm, mis on toodud Lisas 7 programm tegeleb sellega, et loeb 

infot potentsiomeetrist (juhtkangist) ja teisendab infot analoogsisendist ehk juhtkangist pingesse. 

Kuna alam gaasipedaali signaal on piisav süsteemi tööks, siis programm oli tehtud ainult selle jaoks. 

Minimaalne pinge on 0,5 V ja maksimaalne 2 V, kuid projekti nõuete tagamiseks ja turvalisuse 

põhimõtetest oli valitud vahemik 0,5...0,8 V (mis tasasel pinnal on ekvivalentne kiirusega vahemikus 

6...20 km/h). Oli mõeldud proovida mis juhtub kui alandada main ja sub pinge alla 1V ja 0,5V 

vastavalt. Plaanis oli alandada auto kiirust alla 6 km/h kasutades ainult analoogsignaali, kuid 

tulemus oli otse vastupidine. Auto hakkas kiirenema. Igaks juhuks oli tehtud proov gaasipedaal EV-

ECU-st lahti ühenda ehk tekitada 0V pinge. Tulemus oli sama. Millegipärast Mitsubishi poolt on 

tehtud nii, et kui EV-ECU kaotab sidet gaasipedaaliga, siis elektriauto hakkab kiirenema. Seetõttu 

Arduino programmis analoog signaal algab 531-st, sest alla seda väärtus tekib soovimata pinge. 

Edasi toimub veel üks teisendus bittidesse ja Arduino annab küsitud pinget. Turvalise põhimõttetest 

ja mugavuse tagamiseks autole oli tehtud ka ümberlülitusplokk, mis võimaldas juhtida gaasi ka 

käsitsi või juhtkangiga. 

 



Arduino ja juhtkang olid omavahel ühendatud makettplaati abil. Joonis 4.1 peal on näha Arduino ja 

juhtkangi ühendust. Lisaks Arduino ja juhtkangi jaoks oli Fusion 360 CAD programmis modelleeritud 

ja seejärel 3D printeril prinditud hoidja mugavuse põhimõtetes. See on samuti näidatud  

Joonisel 4.1. 

 

 

Joonis 4.1 Arduino ja juhtkangi ühendust hoidjaga 

 

Kokku oli tehtud 3 juhtkangi testi (summaarne läbisõit oli 61 km). Auto juhtimine oli testitud 

erinevates režiimides ja oli saadud teada, et vähendades potentsiomeetri tundlikkust saab juhtida 

seda säästlikumalt. Testimise käigus olid leitud probleemid nii tarkvara kui ka ühendusega, mis olid 

tehtud süsteemi valest arusaamisest ja olid hiljem pärandutud. Näiteks lülitada sisse autot juhtkangi 

režiimis ei tohtinud, sest lülitamise käigus see ei saanud vastust gaasipedaalist ja EV-ECU eiras 

edastavaid gaasi signaale. Samuti vahel tekkisid probleemid käigulülitamisega, kuid see oli 

parandatud tarkvara uuendamisega. 

 

Analoog signaal muutmise meetodit saab kasutada sujuvamaks ja ökonoomsemaks juhtimiseks, 

alandades pedaali või juhtkangi tundlikkust või silendades liiga järske pinge muutusi. Samas on 

mugav, et saab teha lihtsa programmi Arduino jaoks, milles saab kergesti kiirust piirata. Kuid 

konstantse pinge väärtuse andmine pole kõige parem variant, sest pinge väärtus peab sõltuma tee 

olukorrast. Näiteks tasasel siledal teel 0,8 V on ekvivalentne 20 km/h, kuid sõites mäkke 0,8 V 

vastavad juba teise kiiruse eest. See tähendab, et konstantse pinge andmisega ei tule mingit teatud 

püsikiirust hoida, vaid pinge väärtus vastab gaasipedaali surumistest. Selle parandamiseks tuleb 
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ilmselt kasutada PID (Proportsionaal-integraal-diferentsiaal) kontrollerit, mis võtaks auto 

süsteemist tagasisidet, ehk CAN siinist auto tegeliku kiirust. 

 

4.1.2 Digitaalsignaali muutmine 

Teiseks võimaluseks on CAN sõnumite muutmine enne vaheldisse sisenemist. Põhimõtteliselt on 

tegemist analoog signaali muutmise raskema interpretatsiooniga, sest nagu Lisa 3 ja Lisa 4 ja Joonis 

2.4 ja Joonis 2.5 näitavad EV-ECU väljastab ainult sihi pöördemomenti koos mõne vaheldi loogika 

vajaliku parameetriga. Kuid tähtis on see, et saab juba saab muuta Mitsusbishi i-MiEV 

sihipöördemomendi graafikuid, mis on näidatud Joonis 2.5 peal. 

 

Lõputöö kirjutamise ajal oli loodud digitaalse signaali juhtimine ainult pooleli ehk analoogsignaaliga 

juhtimine digitaalse tagasisidega. Juhtimiseks olid paigaldatud Master ja Drive kontrollerid, mis juba 

kasutavad PID kontrollereid. Drive kontroller on mõeldud käigukasti, roolimise, kiirenduse ning 

käsipiduri juhtimiseks ja Master kontroller tegeleb kere kontrolleri, drive kontrolleri ja EV-ECU 

kontrolleri juhtimisega. Master on STM32F7 ja drive kontroller on isetehtud. Kiiruse juhtimine 

toimub analoogselt, kuid tagasiside on võetud CAN siinist. 

 

Joonisel 4.2 on toodud Master ja Drive kontrollerid mustas karbis joonise keskel ja 

ümberlülitusplokk üleval hallis kastis.  
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Joonis 4.2 Master ja Drive kontrollerid 

 

Joonisel 4.3 on toodud ISEAUTO projekti Mitsubishi i-MiEV kontrollerite ja ECU-de ühendusskeem. 
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Joonis 4.3 ISEAUTO Mitsubishi i-MiEV kontrollerite ja ECU-de ühendusskeem 

 

4.2 Muuta vaheldi kontrolleri tarkvara 

Vaheldi tarkvara muutmine on parim variant, kuid kõige raskem. Täpsemalt, nagu Joonis 2.3. peal 

on näha, et tuleb muuta juhtimisahela tarkvara. 

 

Vaheldi tarkvara muutmiseks on kaks varianti. Esimene on ühendada auto OBD II pistikuga ja muuta 

tarkvara spetsiaalse programmi abil. [11] Mitsubishi i-MiEV-il on selline funktsioon blokeeritud [9]. 

Teine variant on otse kiipi programmeerimine. [11] Selliseks muutmiseks tuleb teada selle 

juhtkontrolleri või kiibi täpsemat nimetust ja versiooni. Samas tuleb olla kindel, et sellest saab 

lugeda infot ja seejärel ümber kirjutada, et kasutusel pole PROM mälu. Tuleb teada ka kontrolleri 

ühenduskeemi. 
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Tarkvara modifitseerimisega saab optimeerida elektriauto tööd ja realiseerida paindlikuma 

juhtimist ehk muuta need parameetreid, mis on endale vaja. Optimeerimisega saab vähendada 

vaheldi ja mootori energia kulu, mis positiivselt mõjub elektriauto efektiivsusele. 

 

Võrreldes tavalise Mitsubishi i mudeliga Mitsusbishi i-MiEV (Joonis 4.4) on suurema momendiga ja 

on 1,5 sekundi võrra 0...80 km/h kiirem kui tavaline bensiin mudel. Vaadates momendi 

karakteristike on näha, et elektrilisel mudelil need on palju paremad (94 Nm bensiin mootoril ja 

180 Nm elektrimootoril). Mitsubishi i-MiEVil on peaaegu 2 korda suurem elektrimootori moment ja 

mootor suudab kiiremini pöörata (7500 rpm maksimaalselt bensiin mootoril ja 8500 rpm 

elektrimootoril). [13] Arvestades seda saab optimeerimise lisaks ohverdada 1,5 sekundit kiirendust 

(pole eriti tähtsad, kui 100 km/h i-MiEV ulatub 15,9 sekundi jooksul [13]) ja säästa palju energiat. 

 

 

Joonis 4.4 Mitsubishi  i ja i-MiEV mehhaanilised tunnusjooned [14] 

 
Joonisel 4.5 on näidatud vaheldi juhtahel. Kahjuks see on võetud uppunud autost, kuid parimat pilti 

internetist ei leidu. Tervel vaheldil tuleb ühendada selle plaadi kontrolleri külge, lugeda sellest 

informatsiooni, modifitseerida seda ja laadida tagasi, kasutades otsest ECU tarkvara 

modifitseerimise meetodit. 
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Joonis 4.5 Vaheldi juhtahel [15] 
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5 ISEAUTO PROJEKTI EDASINE ARENG 

Projekti edasiseks arenguks saab elektrimootori juhtimise poolest olla esiteks olla täielikule 

digitaalse signaalile üleminek. See võimaldab väiksemate kontrollerite ja juhtmestikku sekkumiseta 

juhtida autos vajalikud ECU. Seejärel võib toimuda digitaalsignaali muutmisest üleminek enam 

täiuslikule elektrimootori juhtimisele. Lõputöö autor eeldab, et see võib olla vaheldi vahetus kuna 

üheks projekti toetajaks on ABB, kes olid huvitatud just elektrimootori juhtimises. 

5.1 Vahetada vaheldi 

Vaheldi vahetamiseks on põhimõtteliselt kaks varianti: kas vahetada kogu vaheldi või vahetada 

vaheldi juhtahel. 

 

Vaheldi vahetus on kõige kindlam, kuid kallim võimalus. Seda on mõistlik vahetada ainult juhul kui 

olemasoleva vaheldi tarkvara pole võimalik muuta. Selle vahetamiseks tuleb arvestada 

olemasolevate sisenditega ja väljunditega. Sisenditeks on kaks alalisvoolu juhet ja mitmekesine 

anduritest info, millega tuleb arvestada ja väljundites nagu Joonis 5.1 pealt on näha on 

elektrimootori 3 faasi (paremal poolel must, valge ja punane juhe). Kuid vaheldi vahetust teeb 

raskemaks see, et vaheldi edastab VIN koodi EV-ECU-sse. Õige VIN koodita EV-ECU tööle ei hakka, 

mis tekitab probleeme auto töös. [4]  

 



40 

 

Joonis 5.1 i-MiEV vaheldi luugita [15] 

 
Vaheldi vahetamise eelisteks on see, et saab oma valitud vaheldit seadistada nii nagu vaja on ja 

samuti valida energiaefektiivsem vaheldi, kui autol tehasest on. Vaheldi vahetamise võimalust 

kinnitab USAst entusiasti Mitsubishi i-MiEV elektrimootori vaheldita käivitamis eksperiment, 

kasutades sagedusmuundurit. [15] 

 

5.2 Vaheldi juhtahela vahetamine 

Vaheldi juhtahela vahetamine on tunduvalt odavam vaheldi vahetusest, sest sellisel juhul ei tule 

vahetada standardseid jõuelektroonika koostiseid. Nagu on näha Joonis 2.3 pealt Mitsubishi i-

MiEVil tuleb vahetada EMCU juhtimisahela ehk juhtimisplaati, mis on näidatud Joonisel 4.5. Sellisel 

juhul saab modifitseerida vaheldi juhtimisparameetreid. Vaheldii juhtimisplaati vahetamiseks tuleb 

esialgselt kaardistada vaheldisse sisenevaid signaale ja seejärel kasutada kas isearendatud plaati või 

mingit standardset mikrokontrollerit. 
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5.3 Peatükide 4. ja 5. kokkuvõte 

Peatüki eesmärgiks oli kirjeldada lõputöö autori poolest Mitsubishi i-MiEV veoajami juhtimise 

lahendusi. Oli leitud 3 põhilahendust ja 5 alamlahendust, mille eelised ja miinused on toodud  

Tabel 5.1. Lisaks alapeatükkides oli kirjeldatud kuidas saab realiseerida neid lahendusi ja mida 

selleks on vaja. 

Tabel 5.1 Veoajami juhtimislahenduste eelised ja puudused 

 Muuta vaheldisse edastavaid 

andmeid 

Muuta vaheldi 

tarkvara 

Vahetada vaheldi 

 Analoog signaali 

muutmine 

Digitaalsignaali 

muutmine 

Muuta vaheldi 

tarkvara 

Vahetada 

vaheldi 

Vaheldi 

juhtahela 

vahetamine 

Ee
lis

e
d

 

Võimaldab 

kasutada energiat 

efektiivsemalt 

Võimaldab 

kasutada 

energiat 

efektiivsemalt 

Võimaldab 

kasutada energiat 

efektiivsemalt 

Võimaldab 

kasutada 

energiat 

efektiivsemalt 

Võimaldab 

kasutada 

energiat 

efektiivsemalt 

Ee
lis

e
d

 

Kiire Tegemist on juba 

natuke 

paindlikuma 

juhtimisega 

Saab juhtida 

paindlikult 

Saab juhtida 

paindlikult 

Saab juhtida 

väga paindlikult 

Ee
lis

e
d

 

Odav Odav Odav Teoreetiliselt 

lihtne 

 

Ee
lis

e
d

 

Lihtne     

P
u

u
d

u
se

d
 Auto kiirendus 

võtab rohkem 

aega 

Raske 

realiseerida 

Väga raske 

realiseerida 

Raske 

realiseerida 

Raske 

realiseerida 

P
u

u
d

u
se

d
 

Pole võimalik 

kasutada PID 

regulaatorit, 

nõuab digitaalse 

signaalile 

üleminekut 

  Väga kallis Kallis 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö tulemusena olid töös püstitatud eesmärgid täidetud. TTÜ ISEAUTO 

projekti raames on uuritud Mitsubishi i-MiEV mootori juhtsüsteemi signaale ja mõõdetud elektrilisi 

parameetreid, kaardistatud kasutatavad andmesideme protokollid ja sõnumitüübid Mitsubishi i-

MiEV elektrimootori juhtimiseks. Lõputöö kirjutamine algus oli suurel hulgal teoreetilise 

informatsiooni, skeemide, juhendite, artiklite uurimine. 

 

Peatüki „2. Mitsubishi i-MiEV juhtimise alused“ eesmärk oli anda ettekujutus Mitsubishi i-MiEV 

juhtimise alustest ehk kirjeldada kuidas toimib ja suhtleb auto veosüsteem. Selle tähtsaks osaks oli 

CAN-siini kirjeldamine, sest auto suurem osa suhtlemisest toimub CAN siini abil. 

 

Mitsubishi i-MiEV gaasipedaalist väljub 6 juhet, millest 2 kasutatakse pea ja alam analoogsignaalide 

edastamiseks. Peasignaal muutub vahemikus 1...4V ja alamsignaal 0.5...2V vastavalt pedaali 

surumisele. EV-ECU ja vaheldi suhtlevad CAN-siinil abil, kus EV-ECU edastab nõutud 

pöördemomendi sõnumeid vaheldi juhtahelasse. Vaheldist väljub 3 faasi, mis sisenevad PMSM 

mootorisse. 

 

CAN on mugav, kiire ja mürale immuunne siin, mis koosneb kahest liinist: CAN High ja CAN Low. 

CAN siiniga ühendatakse kõik peamised auto ECU-d ja süsteemid. CAN süsteemis edastatakse infot 

ECU-de vahel andmekaadritena teatud ajaintervallide jooksul. Andmed edastatakse mitte 

tavapärase pinget kasutava meetodi abil, vaid pinge potentsiaalide erinevuse abil. Andmete 

kokkupõrke juhul järjestatakse neid prioriteetsuse järgi ja edastatakse selle järgi. Andmekaadri 

edastamine CAN siiniliini kaudu hõlmab pinge teisendamist. Siiniliinidel CAN High ja CAN Low on 

erinevad pinged 2,5...3,5 V ja 2,5...1,5 V vastavalt. Vastuvõetav ECU loeb CAN High ja CAN Low 

potentsiaalse erinevuse andmeid ehk olekuid. Olekuid on 2: dominantne ja retsessiivne. 

Andmekaader koosneb seitsmest piirkonnast iga oma tähtsa rolliga. CAN protokollis on mitu vigade 

määramise ja taastamise funktsiooni. CAN isediagnoosimist teostab iga CAN-siiniga ühendatud 

ECU. Sidekanaliga seotud diagnostikakoodid on tähistatud suurtähega U ja neid nimetatakse U-

koodideks. 

 

Peatüki „3. Mitsubishi i-MiEV CAN signaalide lugemine ja dešifreerimine“ eesmärgiks on tutvustada 

CAN lugemise teostamist, kasutatud meetmeid ja seadmeid ja näidata saadud tulemusi 

dešifreeritud sõnumite kujul. 
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CAN siini lugemiseks on vaja CANdoISO tarkvaraga adapterit. Ühendada tuleb CAN High, CAN Low 

ja CAN maandust mõlemal pool ja seejärel valida siini õiged suhtlemisparameetrid. Mitsubishi i-

MiEV CAN-siini boodi kiirus on 500 kbps. CAN dešifreerimine on raske ja ajahõlmav protsess, mis 

nõuab palju mõistmist ja jälgimist. 

 

Peatükkide „4. Mitsubishi i-MiEV veoajami juhtimise lahendused“ ja “5. Iseauto projekti edasine 

areng“ eesmärgiks oli kirjeldada lõputöö autori poolest Mitsubishi i-MiEV veoajami juhtimise 

lahendusi. Oli leitud 3 põhilahendust ja 5 alamlahendust ja seejärel olid välja toodud nende eelised 

ja puudused tabeli kujul. Antud lõputöös on kirjeldatud, kuidas saab realiseerida neid lahendusi ja 

mida on selleks vaja. 

 

Lõputöö käigus oli puudutud paljudega väljakutsetega, mis omakorda nõudsid lahendust. Lõputöö 

autori arvates oli kõige raskem osa CAN sõnumite lugemine ja dešifreerimine, sest see nõudis suurt 

teoreetilist alust ja dešifreerimise jaoks tuli kasutada statistilisi meetodeid. Eriliseks raskuseks 

osutus ka auto testimine erinevates olukordades ja seoste empiirilisel viisil kinnitamine. Mõni 

informatsioon oli raskesti leitav ja selle leidmiseks tuli igasuguseid Mitsubishi juhendeid korduvalt 

lugeda. See on omakorda tähtis, sest õpetab tehnilist dokumentatsiooni õigesti lugeda. 

 

Lõputöö autori arvates on käesolev lõputöö hea alus TTÜ ISEAUTO projekti Mitsubishi i-MiEV 

elektrimootori juhtimise jaoks. See lihtsustab edasist tööd, kuna on kogutud suur hulk materjali 

auto erinevate süsteemide kohta, kui ka elektrimootori juhtimise osas. On loodud skeemid, mis 

lihtsustavad süsteemide tööd, ühenduste ja käesolevate juhtimise lahenduste arusaamist. Antud 

lõputöö on samuti hea alus nendele, kes puutuvad samasuguste või lähedaste probleemidega. 

Uurimistöö tulemused võimaldavad teha reaalseid muutusi paindlikuma ja efektiivsema 

elektrimootori juhtimiseks, mis saab tulevikus tõsta inimeste huvi elektriautode vastu (mida 

ühiskonnas aastal 2018 kardetakse). Paindlikum ja efektiivsem juhtimine võimaldab säästa 

energiat, mis on tähtis keskkonna jaoks. 
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SUMMARY 

As a result of this Bachelor's thesis, the goals set in the work were fulfilled. Within the TUT ISEAUTO 

project, the Mitsubishi i-MiEV drive management system signals we studied, electrical parameters 

were measured, available data communication protocols and message types for the Mitsubishi i-

MiEV electric motor control were mapped. Writing the thesis began with studying large amount of 

theoretical data, schemes, manuals, articles. 

 

The chapter 2 was to provide an overview of the Mitsubishi i-MiEV management basics that means 

to describe how the car control system works and communicates. An important part of this chapter 

was the description of the CAN bus, since most of the car ECUs use the CAN bus for communication. 

 

There are 6 Mitsubishi i-MiEV acceleration pedal outputs, 2 of which are used to transmit main and 

sub analog signals. The main signal is in the range 1...4V and the sub signal is 0,5...2V according to 

the pedal pressure level. EV-ECU and inverter communication is done with CAN bus, where the EV-

ECU transmits the required torque messages to the inverter control circuit. In the output of the 

inverter there are 3 phases that enter the PMSM. 

 

CAN is a convenient, fast and noise immune bus which consists of two lines: CAN High and CAN 

Low. CAN bus connects all major car ECUs and systems. CAN system transmits information between 

ECUs as data frames with certain time intervals. The data is transmitted using potential difference 

method. In the case of data collision, the date is ranked according to priority and transmitted 

accordingly to it. Transmission of the data frame via the CAN bus line involves converting the 

voltage. The CAN High and CAN Low nus lines there are different voltages 2,5...3,5 V and 2,5...1,5 

V respectively. Accepting ECU reads CAN How and CAN LOW potential difference videlicet state. 

There are 2 states: dominant and recessive. The data frame consists of seven regions and each 

plays an important role. CAN protocol has several troubleshooting and recovery features. CAN self-

diagnosis is made by each ECU which is connected to CAN. Diagnostic codes connected with 

communication channel are indicated by the letter U and are called U codes. 

 

Chapter 3 aims to introduce CAN reading, used tools and devices, and display the results in the 

form of deciphered messages. A CANdoISO adapter is required to read the CAN bus. The CAN High, 

CAN Low and CAN ground must be connected on both sides and then the correct communication 
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parameters of the bus should be selected. The Mitsubishi i-MiEV CAN Bus speed is 500 kbps. CAN 

decryption is a difficult and time consuming process that requires a lot of thinking and tracking. 

 

Chapters 4 and 5 ware to describe the solutions provided by the author of the Mitsubishi i-MiEV 

drive control. Three basic solutions and 5 sub-solutions were found, and then their advantages and 

disadvantages were outlined in tabular form. In this thesis is described how to realize these 

solutions and what is needed for that. 

 

During the creation of the final work, there appeared many challenges that required a solution. 

According to the author of the thesis, the most difficult part was to read and decipher CAN 

messages as it required a large theoretical basis and statistical methods had to be used. A special 

difficulty was the testing of the car in different situations and the confirmation of the relations in 

an empirical way. Some of the information was difficult to find and it was necessary to read all 

various Mitsubishi instructions repeatedly. This is important as it teaches to read the technical 

documentation correctly. 

 

According to the author, this thesis is a good basis for the control of the TTÜ ISEAUTO project 

Mitsubishi i-MiEV electric motor. This simplifies further work, since a large amount of material has 

been collected for different systems of the car, as well as for electric motor control. Have been 

created schemes that make it easier to understand the work of systems, connections and current 

control solutions. This thesis is also a good basis for those who would encounter similar problems. 

Research results make it possible to make real changes to control electric motor more flexible and 

efficient, which in the future can increase interest of society towards the electric vehicles (which 

are avoided in 2018). Flexible and efficient management allows to save energy that is important 

for the environment. 
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Lisa 1. CAN1 plokkide ühendus 

 

Joonis L1.1 CAN1 ECU-de ühendus [16] 
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Lisa 2. CAN2 plokkide ühendus 

 

Joonis L2.1 CAN2 ECU-de ühendus [16] 
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Lisa 3. Vaheldi ühendusskeem 

 

Joonis L3.1 Vaheldi ühenduskeem [16] 
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Lisa 4. Vaheldi ja CAN ühendusskeem 

 

Joonis L4.1 Vaheldi ja CAN ühendusskeem [16] 
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Lisa 5. CAN1 Kaardistus 

Tabel L5.1 CAN1 Kaardistus 

ID D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Kirjeldus 

100 00 E2 04 E1     ECU-de kontroll 

101 04        Võti sees/väljas 

200 1E 03 C0 00 FF FF FF FF Esimese vasaku ratta kiirus (km/h) 

208 00 20 60 E3 C0 00 C0 00 D4: Piduri pedaali asend; 

D6: Parema tagumise ratta kiirus (km/h) 

D7: Auto kiirus jagatud 14ga (km/h) 

D8: Vasaku tagumise ratta kiirus (km/h) 

210 00 00 00 00 80 00 00  Gaasipedaali asend  

215 05 EF 6E B0 FF FF 00 01 Mõlema tagamise ratta kiirus 

231 00 00 00 00 00 00 00 00 Kas pidur on vajutatud 

236 13 EB 3F FF 10 00 00 A1 Rooli asend 0,5 kraadi täpsusega. 0,0 kraadi on 

keskpunkt. Negatiivne nurk – rool pööratud 

paremale, positiivne nurk – vasakule. 

286 00 00 00 3D 00 00 00 00 Laadija temperatuur 

285 07 D0 02 00 7B 00 08 10 Süüde 

288 07 D0 27 10 00 00 11 10 Mõlemate tagumiste rataste ABS kiirus 

298 3D 3E 46 3E 00 00 27 10 D3: Mootori temperatuur (T)  

D7-D8: Mootori pöörlemiskiirus 

29A 00 4A 4D 42 4C 44 48 41 VIN kood 

2F2 00 00 03      Rooli momendi andur 

346 27 10 5D 02 4E 00 00 69 Sõiduulatus 

373 C4 C4 7F BC 0D F5 00 06 Aku pinge ja aku vool 

374 BA BA 00 00 47 45 51 00 State of Charge (SOC) 

389 02 06 00 44 45 80 01 05 Vahelduv pinge ja vool 

3A4 0E 90 FF FF FF FF 00 FF Kliimaseade ja ventilatsiooni olek 

412 FF FF 00 A5 7C 00 21 06 Kiirus (km/h) ja Odomeetri läbisõit (km). 

Kiirust mõõdetakse mõlemalt tagumisest rattast. 

418 50 00 00 00 00 00 00  Käiguvaheti olek 

424 07 60 0C 00 00 CE 00 FF Tuled/uste olek/kojamees/avariituled. 

695 03 ED AA 00 C8 00 00 00 Gaasi pedaali asend 

696 03 DF 01 F2 41 00 27 10 Mootori vool (A) 
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Tabeli L5.1 järg 
 

ID D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Kirjeldus 

6E1 0A 00 46 47 01 8A 01 89 Aku elemendi 1 info, aku temperatuur 

6E2 0A 46 45 00 01 8A 01 8A Aku elemendi 2 info, aku temperatuur 

6E3 0A 45 45 00 01 8A 01 8A Aku elemendi 3 info, aku temperatuur 

6E4 0A 00 00 00 01 8A 01 8A Aku elemendi 4 info, aku temperatuur 
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Lisa 6. CAN 2 Kaardistus 

 

Tabel L6.1 CAN2 Kaardistus 

ID D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 CAN1 analoog 

3 27 10 64 22 40 00 00 5F 346 

9 03 00 0D 00 6F 42 03 FF 424 

4 FE 00 00 B5 90 00 21 06 412 

7 50 00 00 00 00 00 00  418 

8 0E 90 FF FF FF FF 00 FF 3A4 

1 00 4A 4D 42 4C 44 48 41 VIN kood 

2 CB CF 00 00 44 40 4C 00 374 

6 03 DF 01 F2 41 00 27 10 696  
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Lisa 7. Arduino programm juhtkangile 

#include <SPI.h> 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(9, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  //potentsiomeetri lugemine 

  int poty = analogRead(A1); 

   

  //gaas 

    int yv = map(poty, 531, 1023, 5, 8); 

    if(yv >= 5) 

    { 

      int y = 255*(yv / 46); 

      if(y >= 0) 

      { 

        analogWrite(9, y); 

        Serial.println(y); //testimise jaoks 

      } 

    } 

} 

long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max) 

{ 

  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; 

} 


