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EESSÕNA 

Töö teema tuli Tallinna Tehnikaülikooli projektist TTÜ Iseauto. Iseautole oli vaja välja valida sobivad 

ja majanduslikult otstarbekad lähedusandurid. Selles töös käsitletud informatsiooni saab kasutada 

projektis hilisemaks arendustegevuseks. 

 

Selles töös on arvestatud teiste projekti liikmete soovitusi ja uuritud teiste sarnaste autonoomsete 

autode projektide tulemusi. Antud bakalaureuse lõputöö on kirjutatud Tallinna Tehnikaülikooli 

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemteaduri Raivo Sell juhendamisel.  
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 

ADC – analoogdigitaalkonverter (ingl k Analog Digital converter, ADC) 

CAN – ingl k Controller Area Network 

LiDAR – ingl k Light Detection and Ranging 

LIN – ingl k Local Interconnect Network 
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SISSEJUHATUS 

Selle lõputöö ülesandeks on valida TTÜ isejuhtivale autole sobivad lähedusandurid, arvestades 

autol olevat muud sensoorikat ja funktsioone, mida valitud lähedusanduritega teha tahetakse. 

Autonoomsed sõidukid on viimastel aastatel järjest populaarsemaks muutumas, kuid siiani ei ole 

nende sensoorikas kindlat stiili välja kujunenud. Näiteks Google väidab, et autonoomseks 

sõitmiseks piisab LiDARist, kuid praeguseks tuntud autotootja Tesla väidab, et kõik vajalik 

informatsioon on kättesaadav kaameratelt. Kokkuvõttes võib öelda, et autonoomsete sõidukite 

arendamine on maailmas katsetamise faasis, mistõttu kasutatakse ka TTÜ isejuhtival autol 

erinevaid andureid, et õppida ja analüüsida autonoomsete sõidukite iseärasusi. 

 

Antud töö esimesel poolel analüüsitakse TTÜ isejuhtiva auto marsruuti, mida mööda hakkab auto 

katsetamise esimeses etapis sõitma. Tuuakse välja erinevad ohupiirkonnad, kus auto hakkama 

peab saama, endale ja teistele liiklejatele viga tegemata. Täpsemalt kirjeldatakse veel keda auto 

ära peab tundma, nagu ülekäigurajad, teised autod, jalgratturid, jalakäijad. Edasi vastavalt 

marsruudile ja ettemõtlevalt projekti edasiarendusele, kirjeldatakse lühidalt ära, mis sensoorika 

TTÜ isesõitvale autole tuleb ja mida nendega on võimalik tuvastada. Edasi võrreldakse nende 

andurite võimekust, selle järgi, mis on vajalik autonoomsel autol ohutuks sõitmiseks tuvastada. 

Selle analüüsi põhjal hakatakse otsima lähedusandureid, mis on vajalik eelnevalt mainitud 

sensoorikale lisainfoks ja mõnede funktsioonide tegemisel lisakontrolliks. 

 

Töö teine osa keskendub konkreetsete nõuete määramiseks lähedusanduritele vastavalt autole 

tulevatele süsteemidele, kiirusele, töökeskkonnale ja funktsioonidele, mida nende abil tulevikus 

plaanitakse teha. Sellele järgneb sobivate andurite valik, milles lähtutakse eelnevalt püstitatud 

nõuetest ja majanduslikust otstarbekusest. Isejuhtiva auto projekt on ajaliselt limiteeritud ning 

seetõttu ei kirjelda töö sobivate andurite disainimist, vaid valikul lähtutakse valmislahendustest, 

mis oleksid suhteliselt kiiresti ülesseatavad. Edasi määratakse valitud andurite paigutus juba 

spetsiifiliselt andurite omadustele ja määratakse nende täpne asukoht TTÜ isejuhtival autol. 
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1 MARSRUUDI ANALÜÜS 

Nagu eelnevalt mainitud, ei ole autonoomsete sõidukite sensoorikas veel kindlat stiili välja 

kujunenud. Erinevat tüüpi anduritel on omad eelised ja puudused. Seepärast on oluline sensoorika 

valikul analüüsida marsruuti, uurida, mida tahetakse anduritega tuvastada, ja vastavalt sellele teha 

valik. 

 

 

 

1.1  Marsruut 

Esimeses etapis ei lasta TTÜ isejuhtivat sõidukit tihedasse linnaliiklusesse, vaid proovitakse 

autonoomset sõitmist väiksema liiklusega marsruudil (joonis 1.1). Tulevikus ei välistata sõitmist 

suurema liiklusega teedel, seega tuleb sensoorika valikul natukene ka ette mõelda. 

 

Joonis 1.1 TTÜ isejuhtiva auto marsruut 

Auto hakkab sõitma edasi-tagasi joonisel sinisega märgitud trajektoori mööda, mille alguspunktiks 

on TTÜ Energeetika maja ja lõpp-punktiks TTÜ IT kolledži parkla. Teelõik on suhteliselt lauge, ilma 

suuremate tõusude ja langusteta ja on suuremas osas suhteliselt sirge. Esialgu lastakse auto sõitma 

suvisel ajal, mis tähendab suhteliselt häid tee tingimusi ja suhteliselt palju päevavalgust. 
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1.2  Ohupiirkonnad 

Sensoorika valikul on oluline registreerida võimalikud ohupiirkonnad, mida isesõitev auto peab 

tuvastama. Järgnevalt on analüüsitud konkreetsemalt just sellele teelõigule jäävaid ohte. 

 

 

1.2.1 Teised liiklejad 

Isejuhtiv auto peab ära tundma kõik liiklejad, eesmärgiga neid liikluses arvesse võtta ja mingil 

määral kaasliiklejate manöövreid ette ennustada. Marsruut on suhteliselt hõreda liiklusega teelõik, 

eriti suvel, kuid on tarvilik olla valmis juhtudeks kui toimub tihedam liiklemine. Tuleb ära tunda 

teised autod, kellega tuleb hoida sobivat pikivahet ja neile teed anda kui liikluseeskirjad nii ütlevad.  

Lisaks autodele võib seal kohata jalgrattureid ja mootorrattureid kelle puhul tuleb arvestada nende 

võimalike ohtlike manöövreid. Kõigele lisaks tuleb arvestada seda, et inimesed võivad teed ületada, 

ka selleks mitte ettenähtud kohtades. 

 

 

1.2.2 Parklad 

 

Joonis 1.2 Marsruudil olevad parklad. 
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Marsruudile jäävad kaks parklat (joonis 1.2). Esimene parkla on TTÜ IT kolledži ees, joonisel vasakul, 

ja teine TTÜ tudengimaja ees, joonisel paremal. Mõlema parkla puhul tuleb arvestada sellega, et 

seal võib olla palju jalakäijaid ja autosid, kellega isejuhtiv auto peab arvestama. Samuti hakkab auto 

tegema parklates tagurdamisega pööramisi, mille jaoks peavad takistused autole kindlasti nähtavad 

olema. 

 

 

1.2.3 Ülekäigurajad 

Trajektoorile jäävad lisaks parklatele kaks jalakäijate ülekäigurada (joonis 1.3). 

 

 

Joonis 1.3 Marsruudil olevad ülekäigurajad 

 
Ülekäigurajad on antud teelõigu kõige kriitilisemateks kohtadeks, kus enamasti liiguvad jalakäijad, 

aga tuleb arvestada ka jalgratturitega, kes võivad ratta seljast maha tulemata isesõitva auto eest 

üritada kiiresti läbi sõita. Neid aspekte arvestades tuleb isesõitval autol esiteks ülekäigurada 

kindlasti ära tunda ja kiirus aegsasti maha võtta, et oleks võimalik vajadusel kiiresti seisma jääda. 
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2 ISEJUHTIVA AUTO SENSOORIKA ÜLDKONTSEPTSIOON 

Arvestades sõidutrajektoori, eelnevalt mainitud ohupiirkondi marsruudil ja asjaolu, et tegemist on 

õppeprojektiga, mille eesmärk ei ole luua toodet, vaid uurida isejuhtivate sõidukite iseärasusi, siis 

on isesõitval autol tarvilik kasutada erinevat tüüpi andureid. 

 

 

 

2.1  LiDAR 

Mitmed autonoomsete autode arendajad kasutavad väliskeskkonnast täpse info saamiseks LiDARit. 

Hetkel arvatakse, et LiDAR on kõige tähtsam ja kõige vajalikum sensor autonoomsele sõidukile, sest 

sellega saame suhteliselt lihtsasti autot ümbritsevast keskkonnast 3D punktipilve, millega saab 

esiteks tuvastada liiklejate olemasolu ja veel enam tuvastada, kas tegemist on jalakäija, jalgratturi, 

mootorratturi või näiteks teise autoga. Teiste liiklejate tuvastamine annab võimaluse ennustada 

nende käitumist ja hiljem vastavalt opereerida. Lisaks kaasliiklejatele saab LiDARiga tuvastada 

äärekive, liiklusmärke, laternaposte ja muid objekte [1] . 

 

 

2.1.1 LiDARi eelised 

 Mõõtmiste tulemusena saadakse ümbritseva keskkonna punktipilv. 

 LiDARi töö ei sõltu keskkonna valgustatusest ja seetõttu on tema tundlikkus suhteliselt 

sarnane päeval, öösel, pilvise või päikesepaistelise ilmaga. 

 Robustne häirete vastu ning omab suuremat resolutsiooni kui radar [2]. 

 

 

2.1.2 LiDARi puudused 

 Hetkel veel suhteliselt kallid 

 Resolutsioon on rahuldav. Horisontaalselt on pikslite arv suurem. 

 LiDARitel on keeruline hakkama saada suure vihma, lume ja uduga. 

 Lidarid tuleb paigaldada sõidukitele eenduvalt, et tagada võimalikult suur vaateväli [2]. 
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2.2  Radar 

Lisaks LiDARitele on autonoomsetes sõidukites kasutusel veel radarid. Radarid on maailmas 

kasutusel olnud juba 20. sajandi alguses, kuid viimasel aastakümnel on nad järjest enam kasutusel 

ka autodes tuvastamaks ootamatuid takistusi teel ja adaptiivsetes püsikiirushoidjates. Radariga on 

võimalik tuvastada objekti kaugust, objekti kiirust ja objekti asukohta [3]. 

 

 

2.2.1 Radari eelised 

 Töötab suhteliselt rasketes ilmastikuoludes nagu paduvihmad ja udu. 

 Annab lisaks kaugusele ka teada objekti kiiruse tänu Doppler-i efektile [2]. 

 

 

2.2.2 Radari puudused 

 Mitteliikuvad objektid annavad samuti signaali, mis on teatud mõttes puuduseks, kuna 

pole täpselt võimalik vahet teha eesseisval autol või teeääres seisval liiklusmärgil. 

 Radari puuduseks on kitsaste takistuste nagu jalakäijad, jalgratturid ja mootorratturid 

tuvastamine. Paremaks tuvastamiseks lisatakse tavaliselt juurde kaamera [2]. 

 

 

 

2.3  Kaamera 

Praegu tuntud autotootja Tesla väidab, aga et kõik vajalik autonoomseks sõitmiseks on võimalik 

ära teha kaameratega [1]. Kaamerate kasutamine on autonoomsete sõidukite töös vajalik, sest 

kaamera annab väga palju lisainfot objektide kohta, mida LiDARid ja radarid ei suuda kindlalt 

eristada. Näiteks tuvastada liiklusmärke, ülekäiguradu, tuvastada inimesi, jalgrattureid, 

mootorrattureid ja tuvastada tee servasid ning erinevaid teekatte märgistusi. Kõigele lisaks tasub 

kaamerapilti kasutada hilisemaks analüüsimiseks, logipidamiseks ja seadistamisteks [2]. 
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2.3.1 Kaamera eelised 

 Kaameraga saab tuvastada värve, mis annab autole hulgaliselt lisainfot erinevate objektide 

tuvastamiseks. 

 Kaamera annab suhteliselt palju infot, tänu millele saab kasutada erinevaid masinnägemise 

algoritme ja tuvastada erinevaid objekte [2]. 

 

 

2.3.2 Kaamera puudused 

 Vajab pimedas funktsioneerimiseks lisavalgusallikat, näiteks auto esituled 

 Kaamerast saadavad värvid sõltuvad keskkonnast tagasipeegeldunud valgusest, mis 

tähendab, et võidakse näha päevasel ajal ja öisel ajal sama objekti erinevates värvides. 

 Kaamera 2D kujutise töötlemine 3D kujutiseks nõuab suhteliselt palju arvutuslikku ressurssi 

võrreldes näiteks LiDARiga [2]. 

 

 

 

2.4  Sensoorika võrdlus 

Järgnevas tabelis (Tabel 2.1) on kokku koondatud eelnevalt mainitud andurite tugevused ja 

nõrkused. Kolme ristiga on märgitud omadus, mis on suurepärane saadavalt andurilt ja kriips näitab 

puuduliku omadust. 
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Tabel 2.1 Andurite omavaheline võrdlus [4]. 

 LiDAR Radar Kaamera 

Mõõtevahemik +++ +++ - 

Objekti kiiruse tuvastus ++ +++ - 

Vaatevälja laius +++ ++ + 

Vertikaalne ja horisontaalne vaateväli +++ - + 

3D kujutised +++ - - 

Objekti tuvastus kaugelt +++ - - 

Täpsus +++ - + 

Vihm, lumi, tolm ++ +++ - 

Udu + +++ + 

Öösel nägemine +++ +++ - 

Värvituvastus + - +++ 

 

Näeme, et LiDARiga on kõik omadused olemas, kuid need ei ole suurepärased. Näiteks on radar 

töökindlam rasketes ilmastikuoludes, nagu udu, vihm ja tolm. Kaamera on mainitud kolmest 

andurist ainus, millega saab adekvaatselt värve tuvastada. Kokkuvõttes näeme, et kõigi nende 

andurite koos kasutamisega on teatud informatsioon dubleeritud, aga neid andureid koos 

kasutades saame teoreetiliselt kätte kõik vajaliku info autonoomseks sõiduks. 

 

 

 

2.5  Lähedusandurid 

Eelnevalt mainitud sensoorikaga saab teoreetiliselt autonoomset liikumist teostada, kuid  

sellegipoolest on vaja lisa sensoorikat. TTÜ isejuhtiva auto korral on tegemist kontseptuaalse 

projektiga, mille käigus alles õpitakse autonoomsete sõidukite ehitamise iseärasusi ja tuleb 

arvestada sellega, et kõik liiklussituatsioonid ei ole läbi simuleeritud. Lisaks on mainitud andurid 

kõrgema taseme sensoorikaga, mis tähendab, et kui algoritmides tekib viga,  siis ei ole sellest 

sensoorikast enam takistuste tuvastamisel kasu. Tuginedes ainult eelnevalt mainitud sensoorikale 

võib juhtuda, et kui auto kaldub trajektoorilt kõrvale või ei tuvasta inimesi, autosid ja muid takistusi, 

tekitab ta sellega kahju nii teistele liiklejatele kui ka iseendale. Turvalisuse huvides on isejuhtival 

autol vajalik põhiprogrammist eraldiseisev hädapidurdamise süsteem eraldiseisvate lähedus-

anduritega.  
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Lisaks hädapidurdamisele on projekti edasiarendusteks sooritada autoga parkimisi ja vahetada 

sõidurida ja nagu eelnevalt mainitud on tegemist õppeprojektiga ning LiDAR, radar ja kaamera ei 

pruugi alati objekte tuvastada. Siit järeldubki, et lisaks eelnevalt kirjeldatud sensoorikale, läheb 

hädapidurduse, parkimismanöövrite ja reavahetusteks vaja veel lähedusandureid, mis annaksid 

nimetatud manöövrite tegemiseks autole lisainformatsiooni. 

  

Autotööstuses kasutatakse sarnaste funktsioonide täitmiseks ultraheliandureid, mis erinevalt 

optilistest lähedusanduritest on võimelised töötama sellistes ilmastikuoludes nagu: lumi, udu ja 

paduvihmad. Täpsemalt kasutatakse autotööstuses sonar tüüpi andureid, mis annavad välja objekti 

kauguse kalkuleerituna ajast, mis kulub helil liikumaks takistuseni ja tagasi [5]. 

 

Neid omadusi arvestades tehti valik ultraheliandurite kasuks ning järgnevalt analüüsitakse 

täpsemalt, mis funktsioone ultraheliandurid täitma hakkavad, vastavalt sellele pannakse paika 

nõuded ja leitakse sobivad andurid. 
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3 NÕUDED ULTRAHELIANDURITELE 

Arvestades eelnevalt mainitud ultraheliandurite ülesandeid, otsustati need jagada kolme gruppi: 

esimesed andurid, külgmised andurid, tagumised andurid. Edasi tuleb määrata neile nõuded ja 

otsida igale grupile vastavalt sobilik ja majanduslikult kõige otstarbekam lahendus. 

 

 

 

3.1  Ühised nõuded 

Olenemata eelnevalt tehtud jaotusest on siiski kõigile anduritele olemas ka ühised nõuded. 

 

3.1.1 Kasutusmugavus 

TTÜ isejuhtiva auto projekt on hetkel kiires prototüüpimise faasis ja seepärast on üheks võtme-

nõudeks andurite kasutusmugavus. Selle töö käigus ei disainita ise sobivaid andureid, vaid otsitakse 

lahendusi, mis oleksid kiiresti ülesseatavad ja nende kasutamiseks ei ole vaja teha hulgaliselt 

seadistusi. Seepärast keskendutakse valikul töötavatele ja komplektsetele lahendustele. 

 

 

3.1.2 Töökeskkond 

Esimeses etapis sõidab isejuhtiv auto suvistes tingimustes, kuid tulevikus ei välistata ka talvisel ajal 

sõitmist, mis tähendab et andurite valimisel tuleb ettemõtlevalt vaadata, et need töötaksid 

temperatuurivahemikus – 30 °C kuni + 40 °C , mis on ligilähedane temperatuuri muutumise 

vahemikule aastaringselt. Lisaks temperatuurile tuleb arvestada ka muid keskkonnatingimusi.  

Kõige rohkem mõjutab ultraheliandurite töövõimekust niiskus ja tolm [6].  Niiskus tekitab 

korrosiooni ja tolmul on heli summutavad omadused, mis häirivad sensorite normaalset tööd. 

Kokkuvõttes järeldub siit, et kasutatavad andurid peavad olema mõeldud väliskeskkonnas 

kasutamiseks. 
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3.1.3 Andmeside  

Autotööstuses on välja kujunenud kasutada erinevate juhtmoodulite omavaheliseks andmesideks 

CAN võrku. Nimetatud andmeside võrk võimaldab erinevatel juhtmoodulitel omavahel suhelda ilma 

eraldiseisva andmeside liiklust juhtiva kontrollerita (joonis 3.1). Selline suhtlusliides aitab võrgus 

olevate seadmete tööd sünkroniseerida, kuna korraga saab võrku kasutada vaid üks seade. Samuti 

saab CAN võrgus määrata sõnumitele prioriteete, mis tähendab, et kui kaks seadet tahavad 

samaaegselt võrku kasutada, siis jääb peale suurema prioriteediga seade. CAN võrku iseloomustab 

võimalus suhteliselt lihtsalt seadmeid võrku juurde lisada [7]. 

 

Joonis 3.1 CAN võrgu põhimõtteskeem [7] 

 

 
Lisaks CAN võrgule, on autotööstuses kasutusel veel LIN andmeside võrk. LIN on CAN võrgu laadne 

liides, aga mõeldud spetsiifilisemateks rakendusteks, mis ei vaja nii suurt andmeside mahtu ja 

mitmekülgsust kui seda on CAN võrgul. LIN võrk koosneb ühest juhtkontrollerist ja kuni 16-st 

alamseadmest kes, erinevalt CAN võrgust, ei saa omavahel suhelda, vaid suhtlus käib ainult 

juhtkontrolleri ja alamkontrolleri vahel (joonis 3.2) [8].   
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Joonis 3.2 LIN võrgu põhimõtteskeem [8] 

 
Eelnevalt mainitud andmesidevõrgud on levinud autotööstuses just oma lihtsuse, mürakindluse ja 

töökindluse poolest. Samal põhjusel on mõlemad süsteemid kasutusel ka TTÜ isesõitvas autos ning 

ultraheliandurite valikul tuli uurida lahendusi, millel on CAN või LIN võimekus olemas ja juhul kui ei 

ole komplektset lahendust, siis otsida alternatiivne lahendus, läbi mille need CAN või LIN võrku 

ühendada. 

 

 

3.1.4 Toitepinge ja voolutarve 

Andurite voolutarbele ja toitepingele ei ole projekti praeguses faasis spetsiifilisi nõudeid. Tuleb 

loomulikult eelistada madalama energiatarbega andureid, kuid otseselt valiku tegemisel ei ole need 

parameetrid nii tähtsad. Isesõitvas autos on olemas 12 V aku, seega pinge seisukohalt oleks kõige 

mugavam kui andurite toitepinge oleks 12 V, kuid see ei ole võtmenõue. 

 

 

 

3.2  Esimesed andurid 

Esimeste ultraheli andurite funktsiooniks on eelkõige tuvastada takistusi, kas selleks on mõni 

inimene või teine kaasliikleja või mõni muu objekt ja anda sellest autole aegsasti teada, et vältida 

kokkupõrkeid. 
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3.2.1 Mõõtevahemik 

Isejuhtiva auto hädapidurdussüsteem hakkab olema adaptiivne, see tähendab, et erinevatel 

kiirustel tuleb objektid tuvastada erinevatel kaugustel. Suurematel kiirustel tuleb takistused 

avastada varem kui aeglasematel kiirustel, sest vastavalt kiirusele muutub ka pidurdusteekond. 

Seda arvestades peaksid andurid andma väärtusi kogu mõõtepiirkonna ulatuses. 

 

Mõõtevahemiku määramisel lähtuti sellest, kui kaugele peab andur nägema. Selleks tuli välja 

arvutada maksimaalne pidurdusteekond, mis sõltub, maksimaalsest sõidukiirusest, suurimast 

aeglustusest, millega auto seisma suudab jääda, ja suurimast aeglustusest, mille korral reisijad 

autos püstiseistes hädapidurdamise korral viga ei saaks. 

 

Esimeses etapis sõidab isejuhtiv auto suvisel ajal, mis tähendab, et kõige libedam on kontakt auto 

rataste ja asfaldi vahel kui asfalt on märg. Katseliselt on saadud, et hinnanguliselt on hõõrdetegur 

rehvide ja märja asfaldi vahel 0,7 [9]. Kokkuleppeliselt on TTÜ isesõitva auto maksimaalseks 

kiiruseks esimeses etapis 10 km·h‒1.  Valemiga (3.1) saadi minimaalseks pidurdamistee pikkuseks 

0,6 meetrit. 

 

𝑠 =
𝑣0

2

2µ𝑔
 , 

 
(3.1) 

 

kus s – pidurdamistee pikkus (m), 

𝑣0 – algkiirus (m·s‒1), 

g – raskuskiirendus ( 9,81 m·s‒2) 

µ – hõõrdetegur. 

On tehtud katseid ühistranspordis erinevate aeglustustega ja katsetulemused näitavad, et 

maksimaalseks  aeglustuseks, mida reisija veel talub, kui sõidukis on reisijatele vertikaalsed toed 

on 2,7 m·s‒2  [10]. Valemiga (3.2) leiti pidurdamistee pikkus maksimaalsel kiirusel seismajäämiseni, 

milleks tuli 1,4 meetrit. 

 

𝑠 =
𝑣0

2

2𝑎
 , 

 
(3.2) 

 

kus s - pidurdamistee pikkus (m), 

𝑣0 – algkiirus (m·s‒1), 

a – aeglustus (m·s‒2). 
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Kuna arvutustest selgus, et pidurdamisteekond seismajäämiseni aeglustusega 2,7 m·s‒2 on pikem 

kui absoluutne minimaalne teepikkus, siis võeti andurite valikul arvestusse suurem väärtus. Tehtud 

arvutused ei võtnud arvesse selliseid aspekte nagu andurite reageerimisaeg ja iseauto pidurite 

rakendumise aeg, sest praegusel hetkel ei ole sellist informatsiooni saadaval. Sellel põhjusel 

korrutati leitud pidurdusteekond konservatiivselt kahega, mis peaks olla piisav ja katma ära 

süsteemi viited. Tulemuseks saadi 2,8 m. Tehtud üldistust tuleb kindlasti nii andurite valikul kui ka 

isejuhtiva auto projektis edaspidi arvestada. 

 

Tehtud analüüsi tulemusena saadi ligikaudne tulemus, et auto ees olevad andurid peavad nägema 

vähemalt 2,8 meetri kaugusele. Resolutsioonile ei ole konkreetseid nõudmisi, kuid mõeldes projekti 

edasiarenduse võimekusele, tuleks eelistada suurema resolutsiooniga andureid. 

 

 

3.2.2 Vaateväli 

Vaatevälja all ei mõelda otseselt ühe anduri konkreetset vaatevälja, vaid piirkonda roboti ümber, 

kus objektid peaksid olema tuvastatavad. Isesõitva auto trajektoori iseloomustab asjaolu, et 

inimesed kipuvad teed ületama ka sellistes kohtades, kus seda teha ei tohiks. Lisaks sisaldab 

trajektoor parklaid, kus võib olla rohkem teisi liiklejaid ja võttes arvesse seda, et auto peab nägema 

objekte ka pööramistel, siis peaks auto esine vaateväli olema kaetud 180° ulatuses pimenurkade 

vabalt (joonis 3.3). 

 

Joonis 3.3 Esimeste ultraheliandurite vaateväli 
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Joonisel 3.3 on näha isesõitva auto kujutist pealt vaates reaalsete mõõtudega 1,5 m korda 3,5 m. 

Auto ees on äsja määratud vaateväli 2,8 meetrise raadiusega. 

 

 

 

3.3  Külgmised andurid 

Külgmisi andureid kasutatakse tava parkimisel, paralleelparkimisel ja sõidurea vahetamisel 

lisakontrollina tuvastamaks takistusi ja mõõtmaks vahemaid. Näiteks paralleelparkimise ja rea 

vahetamise korral tuleb esmalt mõõta, kas auto kõrval on teine auto ja järgmisena mõõta, kas 

kõrval oleva kahe auto vahe on piisav reastumiseks või parkimiseks. 

 

 

3.3.1 Mõõtevahemik 

Mõõtevahemiku määramisel lähtuti sellest kuidas töötavad teiste autotootjate   automaat-

parkimise süsteemid. Täpsemalt tehti analüüsid paralleelparkimise järgi, sest paralleelparkimine on 

nimetatud manööverdustest kõige keerukam. 

Esimene asjana peab auto kontrollima seda, kas parkimiskoht on vaba. Selleks on autode küljepeal 

andur, millega parkimiskohani jõudes vaadatakse, kas koht on vaba (joonis 3.4) [11]. 
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Joonis 3.4 Autotootja Ford automaatse parkimise süsteem kontrollimas parkimiskohta [11] 

 
Veendumaks, et parkimiskoht on vaba, peab andur nägema piisavalt kaugele. Standardselt on 

parkimiskoha laius  2,5 meetrit [12]. Sellise mõõtekaugusega peaksid olema tuvastatavad ka 

teepeenra lähedale pargitud mootorrattad ja motorollerid. Siit tulenevad ka nõuded külgmiste 

andurite nägemisulatusele, mis peaks olema 0 kuni 2,5 meetrit ja projekti edasiarenduse mõttes 

tuleks eelistada suurema resolutsiooniga andureid. 

 

 

3.3.2 Vaateväli 

Vaatevälja määramisel lähtuti samuti paralleelparkimisest. Pärast seda kui auto on kindlaks teinud, 

et parkimiskoht on vaba, tuleb mõõta, kas parkimiskoht on piisavalt suur. Selleks kasutab autotootja 

Ford kahte andurit: üks auto eesosas ja teine tagaosas (joonis 3.5). Sellisel viisil olles parkimiskoha 

kõrval, saab mõõta kui kaugel on ees parkiv auto ja kui kaugel on taga parkiv auto. Soovituslik on 

paralleelparkimisel jätta enda ees oleva ja taga oleva auto vahele 1 meeter vaba ruumi [13]. 
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Joonis 3.5 Ford parkimisandurite vaateväli [14] 

 
Sellisest ideest lähtuvalt otsustati, et TTÜ isesõitva auto külgmiste andurite ligikaudne vaateväli 

peaks olema järgnev (joonis 3.6). 

 

 

Joonis 3.6 Külgmiste andurite vaateväli 

 
Joonisel 3.6 on toodud ligilähedane vaateväli sellest, mis alasid peab külgmiste anduritega nägema. 

Tarvis on näha esimest paremat nurka ja tagumist paremat nurka, et tuvastada pargitud autod. 

Samas peab jääma võimalus kontrollida, kas parkimiskoht on vaba või mitte. Vaatenurk, milleks 
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joonisel on märgitud 90 kraadi, ei määra  konkreetse anduri vaatenurka, vaid määrab ligikaudse 

vaatevälja, mis tuleb külgmiste anduritega ära katta. Sarnane vaateväli sobib ka reavahetusteks ja 

rida peab olema võimalik vahetada nii vasakule kui ka paremale poole ja selleks on tarvilik näha 

mõlemale poole autot (joonis 3.7). 

 

 

Joonis 3.7 Kogu külgmiste andurite vaateväli 

 

 

 

3.4  Tagumised andurid 

TTÜ isesõitva autoga on vaja teha tagurdamise manöövrit, näiteks eelmises punktis mainitud 

paralleelparkimise jaoks. Sellest olenevalt tehti järeldus anda tagumistele anduritele samad nõuded 

nagu on enamikel teistel autodel. 

 

3.4.1 Mõõtekaugus 

Mõõtekauguse määramiseks uuriti erinevate autode parkimisandurite mõõtekauguseid ja leiti, et 

maksimaalne mõõtekaugus on üldiselt kuni 3 meetrit [15]. TTÜ isejuhtiva auto tagurdamise kiirus 
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ei ole praegusel hetkel määratud, kuid võib eeldada, et see jääb ligikaudu 0,5 km·h-1, mis on piisavalt 

väikene, et mõõtekauguse puhul ei ole vaja arvestada pidurdusteekonda. Mõõtekauguse 

arvestamisel lähtuti paralleelparkimise soovitusest jätta auto ette ja taha 1 meeter vaba ruumi. 

 

3.4.2 Vaateväli 

Tagurdamise puhul tuli arvestada seda, et auto hakkab tegema eelnevalt kirjeldatud trajektooril 

tagurdamisega pööramist parklates, mis tähendab, et tuleb arvestada võimalikke jalakäijate ja 

teiste autodega.  Kokkupõrgete vältimiseks on vajalik autol näha 180 kraadi ulatuses, et ei jääks  

pimenurkasid (Joonis 3.8). 

 

 

Joonis 3.8 Tagumiste andurite vaateväli 
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4 ULTRAHELIANDURITE VALIK 

Vastavalt eelnevalt seatud nõuetele hakati uurima sobivaid andureid. Valikul eelistati komplektseid 

valmislahendusi, sest projektil on ajaline piirang ja täpselt enda nõuetele vastavate andurite disain 

ja tootmine võtaks liiga palju aega. 

 

 

 

4.1  Esimesed andurid 

Esimestel anduritel on väga tähtis roll, sest tegemist on ikkagi kontseptuaalse projektiga ja tuleb 

arvestada sellega, et auto juhtalgoritmid ei ole veakindlad. Isejuhtivas autos on põhiprogrammist 

eraldiseisev hädapidurdamise süsteem, mis põhineb just esimestel ultrahelianduritel. Seda 

arvestades otsiti sobivaid andureid tootjatelt, kes teevad andureid autotööstuses kasutamiseks. 

Hobielektroonika komponendid ei ole sellisteks rakendusteks piisavalt töökindlad. 

Otsimisel lähtuti eelnevalt püstitatud nõuetest: 

 Andurid on mõeldud kasutamiseks väliskeskkonnas temperatuuridel  – 30 °C kuni + 40 °C 

 Andmeside : CAN või LIN liidese olemasolu 

 Mõõtekaugus vähemalt 2,8 m 

 Lihtne kasutusele võtta 

 Toitepinge võiks olla 12 V 

 Peab olema mõeldud autotööstuses kasutamiseks 

 

Selgus, et selliseid komplektseid ja lihtsasti rakendatavaid andureid ei ole turul palju saada. Ainsad 

tootjad, kes midagi antud rakenduse jaoks lähedast pakkusid olid BOSCH, Texas Instruments ja 

Murata. BOSCH ja Murata valikus olid olemas mitte otse kasutamiseks mõeldud sensorid, neil 

puudus signaaliprotsessor. Praktiliselt ainsaks valikuks osutus Texas Instrumenti TIDA-00151 

ultraheli arendusmoodul (joonis 4.1) [16]. 
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Joonis 4.1 TIDA-00151 ultraheli arendus moodul [16] 

Tegemist on Texas Instrumenti poolt tehtud ultraheli arendusmooduliga, mis on mõeldud autodele 

PA – Parking Assistance ja SP – Self  Parking süsteemide arendamiseks [16]. 

Mooduli küljes on Murata ultraheli sensor MA58MF14-0N [16]. 

 

Sensori tehnilised andmed: [17] 

 Toote kood MA58MF14-0N 

 Niiskuse ja tolmu kindel 

 Vaateväli: horisontaalis 80°, vertikaalis 35° 

 Töötemperatuur – 40 °C kuni + 85 °C 

Moodul kasutab PGA450-Q1 signaaliprotsessorit [16] 

Signaaliprotsessori tehnilised andmed: [18] 

 Mõeldud autotööstuses kasutamiseks 

 Töötemperatuur -40°C kuni +125°C . 

 Mõõtepiirkond oleneb sensorist, aga maksimaalselt kuni 7 meetrit 1 cm resolutsiooniga 

Kokkuvõtvalt mooduli andmed:  

 Mõõtevahemik kuni 6 meetrit [19] 

 Töötemperatuur – 40 °C kuni + 85 °C 

 LIN liides [18] 

 Vaateväli: horisontaalis 80°, vertikaalis 35° 

 Võimalik toide võtta otse 12 V akult [16] 

 Ühe mooduli hind: 41,87 EUR [16] 
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Sellise mooduli eeliseks on mõõtepiirkonna ja resolutsiooni seadistamise võimalus vastavalt 

spetsiifilisele rakendusele, mis võimaldab tulevikus puhtalt ultraheli anduritega teha automaatset 

parkimist, pimenurkade tuvastamist. Arvestades asjaolu, et töö alguses sai tehtud mõõtepiirkonna 

määramisel üldistusi, siis saab edaspidi optimeerida ultraheli andurite tööd, katsetada erinevaid 

seadistusi, millest saab omakorda hiljem disainida konkreetseks rakenduseks vajaliku anduri. 

 

 

 

4.2  Külgmised andurid 

Nagu eelnevalt mainitud kasutatakse külgmisi andureid, parkimistel ja reastumistel lisakontrollina 

muule auto sensoorikale. Seega ei ole nende töökindlus ja täpsus nii tähtis kui seda oli esimeste 

andurite puhul. Külgmiste andurite valikul lähtuti samuti sellest, et need oleksid lihtsasti üles 

seatavad, on võimelised täitma oma ülesannet ja oleksid majanduslikult võimalikult otstarbekad. 

Teoreetiliselt sobivad eelnevas punktis valitud andurid samuti külgedele, kuid need andurid on 

suhteliselt kallid ja kuna ohutuse ja töökindluse seiskohalt ei oma nad nii suurt tähtsust, siis 

otsustati uurida odavamaid alternatiive. 

Nõuded külgmistele anduritele: 

 Andurid on mõeldud kasutamiseks väliskeskkonnas temperatuuridel  – 30 °C kuni + 40 °C 

 Andmeside – CAN või LIN liidese olemasolu 

 Mõõtekaugus vähemalt 2,5 m 

 Lihtne kasutusele võtta 

 Toitepinge võiks olla 12 V 

 

Külgmiste andurite jaoks otsustati uurida, kas projektis on juba olemas mingisugused andurid, mida 

saaks sellise rakenduse jaoks kasutada. Tuli välja, et oli olemas üks laiatarbe auto ultraheliandurite 

komplekt (joonis 4.2), mis on mõeldud lisamaks parkimisandureid autodele, millel seda 

funktsionaalsust originaalis ei ole, ja uurida selle rakendamise võimalusi. 
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Joonis 4.2 Parkimisandurite komplekt [20] 

 
Joonisel 4.2 on näha projektis olev komplekt. Seal on 8 ultraheli lähedusandurit, kontroller ja LCD 

ekraan. Antud komplekti kohta ei ole väga palju informatsiooni, kuid pärast mõningat otsimist 

õnnestus mõned tähtsamad väärtused ikkagi leida. 

 

Tehnilised andmed: [20] 

 Toitepinge 12 V 

 Veekindel 

 Töötemperatuur – 30 °C kuni +70 °C 

 Mõõtevahemik kuni 2,5 meetrit 

 Vaatevälja nurk horisontaalne 80° ja vertikaalne 70° [21] 

Nende andurite ainsaks probleemiks on see, et neil ei ole CAN ega LIN liidest. Otsustati uurida , kas 

on võimalik komplektis olevast kontrollerist vajalik info kätte saada, mis annab võimaluse komplekti 

CAN võimekusega kontroller sisse integreerida. 

 

Selgus, et sarnasest ultraheli parkimisandurite komplektist on õnnestunud kellelgi varem Arduino 

arendusplaadiga andurite info kätte saada. Otsiti kontrollerist üles digitaalviik, üle mille saadeti 

andurite väärtuseid LCD ekraanile ja seejärel ühendati sinna külge loogikaanalüsaator (joonis 4.3) 

[22]. 
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Joonis 4.3 Loogika analüsaator kontrolleriga ühendatult [22] 

  

Loogikaanalüsaatoriga saadi kätte info digitaalkujul (joonis 4.4). 

 

Joonis 4.4 Loogika analüsaatoriga saadud info [22] 

 

Selle info põhjal kirjutati Arduino programm, millega leiti, et kontrollerist tuleb iga anduri kohta 8 

bitise ADC väärtus [22]. 

 

Teades anduri mõõtevahemikku, milleks oli 0 kuni 2,5 meetrit ja teades, et 8 bitine ADC annab 

väärtusi vahemikus 0 kuni 255. Saadi parkimisandurite resolutsiooniks lihtsa jagamistehtega 9,8 

millimeetrit. Arvestades seda, et külgmistel anduritel ei ole kindlat resolutsiooni nõuet tehti 

järeldus, et need andurid võiksid esialgu sobida. 

 

Edasi tuli leida lahendus kuidas need andurid CAN või LIN võrku ühendada. Esimese asjana otsiti, 

ega projektis ei ole sellist kontrollerit olemas ja selgus, et on (joonis 4.5). 
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Joonis 4.5 STM32F303K8 arendusplaat 

 

Tegemist on CAN võimekust omava arendusplaadiga TTÜ isejuhtiva auto projektis kasutamiseks. 

Kahjuks puuduvad antud arendusplaadi kohta avalikud materjalid ja kasutati autori Altium Designer 

keskkonnas koostatud skeemifaile, kust sai viikude kohta infot lugeda. Arendusplaadil on 

STM32F303K8 mikrokontroller, mis kasutab 3,3 V loogikat. Lisaks on sellel plaadil CAN pistik 

(joonisel 4.5 vasakpoolne valge pistik), millega andurid hiljem auto CAN võrku ühendada [23]. 

 

Võttes aluseks taolisele komplektile kirjutatud Arduino programm on võimalik kogu külgmiste 

andurite süsteem, STM32F303K8 arendusplaadi integreerimisega, TTÜ isejuhtiva auto CAN võrku 

ühendada. Alternatiivseid lahendusi ei olnud enam põhjust otsida, sest selle lahenduse korral on 

kulutused kõige väiksemad. 

 

 

 

 

4.3  Tagumised andurid 

Tagumisi andureid kasutatakse tagurdamisega pööramiseks ja paralleelsel parkimisel. Eelnevalt sai 

tagumiste andurite nõuetes määratud, et nad võiksid tuvastada objekte vähemalt ühe meetri 

kauguselt. Samuti ei olnud resolutsioonile kindlaid nõudmisi, aga projekti edasisele arendamisele 

mõeldes ei tohiks need olla tavalised digitaalandurid. 
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Nõuded külgmistele anduritele: 

 Andurid on mõeldud kasutamiseks väliskeskkonnas temperatuuridel  – 30 °C kuni + 40 °C 

 Andmeside – CAN või LIN liidese olemasolu 

 Mõõtekaugus vähemalt 1 m 

 Lihtne kasutusele võtta 

 Toitepinge võiks olla 12 V 

 

Et kulusid kokku hoida, uuriti sarnaselt eelmistele anduritele, kas projektis on olemas sobilikud 

andurid. 

Otsimise käigus leiti Saab 9-5 parkimisandurite komplekt (joonis 4.6) 

 

Joonis 4.6 Saab 9-5 tagumised parkimisandurid 

 

Selliste andurite eelis on see, et tegu on juba töötava süsteemiga. Lisaks on tegemist autole 

mõeldud anduritega, millest võib järeldada, et nad on mõeldud välistingimustes kasutamiseks.  

 

Järgmisena uuriti, missugune on nende parkimisandurite vaateväli. Saab 9-5 remondimanuaalist 

leiti andurite vaatevälja kujutavad joonised (joonis 4.7). 
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Joonis 4.7 Saab 9-5 tagumiste parkimisandurite vaateväli [24] 

Jooniselt 4.7 näeme, et tegemist on asümmeetriliste sensoritega, horisontaalne vaateväli 120° ja 
vertikaalne vaateväli 60°, mõõtevahemik 0 kuni 1,8 meetrit. 
 
Saab 9-5 parkimisandurite funktsiooniks oli teavitada juhti takistustest erineva sagedusega 
helisignaalidega. [24] 
 
Järgnevalt otsustati uurida, millist infot parkimisandurite kontroller väljastab. Selgus, et nendest 
anduritest on varem proovitud infot kätte saada ja seda suhteliselt edukalt. 
 
SAAB 9-5 remondimanuaalist leiti andurite kontrolleri viikude info (joonis 4.8) 
 

 

Joonis 4.8 Saab 9-5 parkimisanduri kontrolleri viigud [24] 
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Jooniselt 4.8 saadi, et viigud 4 ja 5 on CAN võrgu viigud. Edasi kasutades sama CAN kontrollerit 

(joonis 4.5), millega külgmisi andureid juhtima hakati, saadi parkimisanduritelt järgnevad väärtused 

(joonis 4.9) [25]. 

 

Joonis 4.9 Parkimisanduritelt saadud väärtused [25] 

 
Leiti, et kontroller ei ütle, milline konkreetne andur signaali annab, vaid räägib kõigi eest korraga ja 

annab suhteliselt diskreetseid väärtuseid: 

 192 – kui andurid ei näe takistusi 

 128 – kui objekt on liiga lähedal 

 67 kuni 80 – vahepealsed väärtused [25] 

Kuna resolutsioonile ei olnud konkreetseid nõudmisi, otsustati esialgu nende anduritega proovida. 

Nende anduritega ei ole vaja teha hiljem müra filtreerimist ja muid taolisi seadistamisi, tuleb ainult 

autopeal olevasse CAN võrku lisada. 

Valik otsustati teha nende andurite kasuks, sest need olid projektis olemas ja tegemist on valmis 

ning töötava seadmega. 
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5 SENSORITE PAIGUTAMINE 

Edasi tuli, juba vastavalt valitud anduritele, leida optimaalne paigutus TTÜ isejuhtiva auto peal 

kasutamiseks. Paigutamisel tuli arvestada ka juba auto füüsilist ehitust. 

 

 

 

5.1  Esimesed andurid 

Esimeste andurite paigutusel lähtuti sellest, et auto esine vaateväli peaks olema kaetud 180° 

ulatuses. Uuriti ka lahendusi autotööstusest. 

 

 

5.1.1 Kolme anduriga disain 

 

Joonis 5.1 Kolme anduriga disain 

 
Joonisel 5.1 on kolme anduriga disain. Andurite vaateväli on esitatud sektorina, mille nurk on TIDA-

00151 andmelehele järgi 80° ja raadiuseks 2,8 meetrit. Ultraheliandurite reaalsed vaateväljad 
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erinevad sektoresitusest, nagu oli näha Saab 9-5 parkimisandurite puhul, kuid selline esitusviis on 

kõige lähedasem kujutamise viis, mida anduri andmelehe järgi teha. Joonisel 5.1 oleva paigutusega 

on teoreetiliselt kogu vaateväli kaetud, kuid arvestades äsja mainitud vaatevälja üldistusi on 

mõistlik lisada veel üks andur auto ette. 

 

 

5.1.2 Nelja anduriga disain 

 

Joonis 5.2 Nelja esianduri vaateväli 

 
Joonisel 5.2 on paigutatud neli TIDA-00151 andurit selliselt, et katta võrdselt ära 180° vaateväli. 

Selline asetus peaks esialgu sobima, sest arvestatud on ka reaalset vaatevälja. 
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Joonis 5.3 Esimeste andurite asetus eestvaates 

 

Joonisel 5.3 on näidatud kuhu TIDA-00151 andurid auto külge paigaldada. Anduri andmelehed ei 

andnud infot selle kohta, mis kõrgusel oleks neid optimaalne kasutada, seepärast jäi asetusel 

määravaks auto kere disain. Sisemised andurid tuleks paigutada auto keskmise telje suhtes 200 mm 

mõlemale poole 525 mm kõrgusele. Kaks äärmist andurit samale kõrgusele, aga auto keskmest 620 

mm kaugusele. Samuti tuleb äärmised andurid paigutada 50° nurga alla (joonis 5.4). Nurga tipp asub 

auto esimeste rataste telje keskel. 

 

 

Joonis 5.4 Äärmiste andurite nurk 
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5.2  Külgmised andurid 

 

Joonis 5.5 Külgmiste andurite vaateväli 

 
Külgedele sai valitud odavamad parkimisandurite komplekti andurid, vaatenurgaga 90° ja 

mõõtekaugusega kuni 2,5 meetrit. Paigutamisel tuli arvestada auto enda kere disaini ja eelnevalt 

seatud nõuet, näha anduritega kõiki auto nurki. Otsustati panna andurid vaatama otse külgedele ja 

üksteisest võimalikult kaugele, et oleks parem tuvastada, kas auto mahub reastuma või paralleelselt 

parkima. Joonisel 5.6 on näidatud külgmiste andurite täpne asetus. 

 

Joonis 5.6 Külgmiste andurite paigutus 
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Joonis 5.7 Külgmiste andurite kogu vaateväli 

 
Küljeandurid tulevad mõlemale poole autot, joonisel 5.7 on näidatud kogu külgmiste andurite 

vaateväli. 

 

 

 

5.3  Tagumised andurid 

Tagumiste andurite asetusel otsustati kasutada sama asetust, nagu kasutati esimeste andurite 

korral (joonis 5.8). 
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Joonis 5.8 Tagumiste andurite teoreetiline vaateväli 

 
Nagu jooniselt 5.8 paistab, erineb teoreetiline vaateväli oluliselt reaalsest vaateväljast, mis oli 

näidatud Saab 9-5 remondimanuaalis. 

TTÜ isejuhtiva auto kere on füüsiliselt eest ja tagant samasugune, mistõttu saab tagumised andurid 

paigaldada samamoodi nagu kirjeldatud punktis 5.1.2 Nelja anduriga disain . 
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KOKKUVÕTE 

Antud töö eesmärk oli leida TTÜ isejuhtivale autole sobivad lähedusandurid, mis täiendaksid ja 

annaksid informatsiooni lisaks juba autol kasutusel olevale sensoorikale. Valikul lähtuti sarnastest 

projektidest ja autotööstuses levinud lahendustest. 

Töö esimeses pooles uuriti täpsemalt marsruuti, mida mööda auto esimeses etapis sõitma hakkab. 

Analüüsiti ohupiirkondi nagu: ülekäigurajad ja parklad, mida auto peab kindlasti tuvastama. 

Seejärel kirjeldati põgusalt erinevate andurite tööd ja võrreldi nende omadusi. Jõuti järelduseni, et 

mõistlik on kasutada erinevat tüüpi andureid, sest kõigil on omad plussid ja miinused. Lisaks jõuti 

järelduseni, et autol olevale sensoorikale on vajalik veel lisada lähedusandureid, millega hakkab 

tööle hädapiduri süsteem ja lisaks hädapidurile on vaja praegusele sensoorikale selliste 

funktsioonide nagu paralleelparkimise ja tagurdamise ohutuks sooritamiseks veel lähedusandureid, 

mis annaksid autole kontrollinfot kui kõrgema taseme sensoorika objekte ei tuvasta. Nendeks 

lähedusanduriteks valiti ultraheliandurid. 

Töö teine pool keskendus ultraheliandurite nõuete määramisele. Otsustati, jagada andurid kolme 

gruppi: esimesed andurid, tagumised andurid ja külgmised andurid ning määrata igale grupile oma 

nõuded. Esimesteks anduriteks valiti TIDA-00151 ultraheli arendusmoodulid, mis on mõeldud 

autotööstuses kasutamiseks ja nende eeliseks on veel see, et neid saab seadistada täpselt 

spetsiifiliseks rakenduseks. Külgmiste andurite funktsiooniks on anda lisainfot autole, selliste 

manöövrite tegemiseks nagu paralleelne parkimine ja reastumine. Uuriti erinevate autotootjate 

lahendusi ja otsustati kasutada juba projektis olevat parkimisandurite komplekti, mille sisse saab 

integreerida CAN võimekusega kontrolleri, millega andurid auto CAN võrku ühendada. Tagumiste 

andurite puhul oli nõudeks vaatevälja pikkus 1 meeter, et teha paralleelparkimist ja sobivateks 

anduriteks osutusid Saab 9-5 parkimisandurid, millel oli juba olemas CAN liides ja seega kiire 

võimalus see auto CAN võrguga ühendada. Edasi otsiti anduritele optimaalne paigutus. Paigutusel 

eeldati, et andurite vaateväli on sektori kujuline, kuid selgus, et reaalne vaateväli on kergelt 

teistsugune. Tulevikus tuleks kindlasti valitud andurite vaatevälja uurida ja teha vastavad 

optimeerimised. 

Kokkuvõttes leiti TTÜ Isejuhtivale autole sobivad ja majanduslikult otstarbekaimad andurid. 

Tulevikus tasuks kaaluda külgmiste ja tagumiste andurite asendamist TIDA-00151 anduritega, sest 

need andurid on seadistavad ja see annab võimaluse hiljem andurite tööd optimeerida. 
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SUMMARY 

The aim of this thesis was to find appropriate proximity sensors for TTÜ self-driving vehicle that 

would give additional information about objects that other sensors may not see. Similar projects 

and solutions from automotive industry were examined. 

First part of the thesis examines the specific route, the car is going to drive. Different danger zones 

were examined like pedestrians and other cars that the car should take into account. Then the 

different sensors were briefly examined and came to the conclusion that it is necessary to use 

different sensors because each sensor has its own advantages. Also was decided that there is a 

need for some additional proximity sensors, because sensors used right now are high level sensors, 

which means if they make a mistake, accidents can happen. Proximity sensors chosen for this task 

were ultrasonic sensors. 

The other half of the thesis was defining specific requirements for the sensors. It was decided to 

divide sensors in different groups: front sensors, side sensors and back sensors. For front sensors it 

was decided to use TIDA-00151 development interface, which has the ability to be modified for 

specific application. For side sensors, it was decided to use car parking sensor kit, that needed a 

CAN controller to be integrated into it so it could be connected to the cars CAN network. For the 

back it was decided to use Saab 9-5 rear parking sensors, because they were already in the project 

and they also had CAN interface which meant that they could also be easily connected to the cars 

CAN network. When analyzing the best positioning for the sensors to the car itself some 

approximations were made. Like the view of the sensors was approximated to be a sector but in 

reality they were quite far from being like sector. In the future the correct beam shape should be 

analyzed and then some optimizations in positioning to be made. 

In general correct sensors for TTÜ self-driving vehicle were chosen. In the future it is recommended 

to change side and back sensors with the TIDA-00151 sensors because they can be optimized later 

in the development to work better. 
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LISAD 

Valitud lähedusandurite vaateväli 

 

 


