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ABSTRACT 
 
Kruus, K. MTX75 gearbox optimization for suiting the characteristics of the N7A engine  – 

Tartu: Estonian University of Life Sciences, 2014. 62 pages, 30 figures and 6 tables, format 

A4. The paper is written in Estonian language. 

 
Main goal of this thesis is to optimize traction parameters with given engine. Two racing cars 

intended for motorsport were under observation. Since the driving force characteristics give 

good overview about forces evolving inside a vehicle, it is necessary to become familiar with 

nature of the traction parameters.  

 
During this thesis, optimal transfers to improve traction parameters for Ford Fiesta were 

found. In order to achieve that, measurements on dynamometric test bench were taken, 

calculations were done and characteristics were made. When comparing driving force 

characteristics, it is clear that  improvement of traction quality is potentialy possible.  

 
MTX type 75 gearbox with new and fit for transfers was installed to Ford Escort designed for 

racing. Transmission was optimized to use in rally sport and it included modifing of 

transmission, projecting of new shifting mechanism and testing the car on dynamometric test 

bench. Differences in measurements and calculations were noticeable when comparing Ford 

Escort’s scores with original and modified gearbox. When before modifications traction fell 

down with each gear, then with new transmissions the driving force was significally higher. It 

was difficult to compare results of the vehicles because the cars had different engine 

indicators. 

 
During modification of the gearbox cogwheels enabling switching in a row and switching 

were installed. After that a new switching mechanism for gear switching in a row was 

projected. Previously done modifications improved traction and made the car better to use in 

motor sport and a new switching mechanism enables to switch gears faster and more 

comfortable.  

 

Key words: tractive power, speed, torque, gear ratios  



 

 4

SISUKORD 
 

SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 6 

1. PROBLEEMI OLEMUS ...................................................................................................... 7 

2. UURIMUSTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED ................................................................ 8 

2.1. Aktuaalsus ja uudsus ........................................................................................................ 8 

2.2. Eesmärk ja ülesanded ....................................................................................................... 8 

3. MATERJAL JA METOODIKA .......................................................................................... 9 

3.1. Seeriatootmises oleva manuaalkäigukasti ülevaade ......................................................... 9 

3.2. Ford Fiesta N7A-tüüpi mootor olemus ........................................................................... 12 

3.3. Ford Escordi N7A-tüüpi mootori olemus ....................................................................... 13 

3.4. Dünamomeetriline katsestend Dynojet 224xLC ............................................................ 15 

4. VEOJÕU KARAKTERISTIK ........................................................................................... 17 

4.1. Veojõu karakteristiku olemus ja koostamine.................................................................. 17 

4.1.1. Veojõud ................................................................................................................... 18 

4.1.2. Sõiduki liikumiskiirus ............................................................................................. 19 

5. TRANSMISSIOON ............................................................................................................. 21 

5.1. MTX 75-tüüpi käigukasti arendus .................................................................................. 21 

5.1.1. Pöördemoment ja ülekandearvud ............................................................................ 23 

6. KÄIGUKASTI MTX 75 OPTIMEERIMINE MOOTORI N7A 

KARAKTERISTIKUGA ........................................................................................................ 24 

6.1. Ford Fiesta veojõu karakteristiku parendamine.............................................................. 24 

6.1.1. Veojõu säilitamine ................................................................................................... 29 

6.2. Ford Escordi veojõu karakteristiku parendamine ........................................................... 29 

6.2.1. Veojõu säilitamine ................................................................................................... 36 

6.3. Tulemuste analüüs ............................................................................................................ 36 

7. KÄIGUVAHETUSMEHHANISM .................................................................................... 39 

7.1. Käiguvahetusmehhanismi tööpõhimõte ......................................................................... 39 

7.2. Käiguvahetusmehhanismide ülevaade ............................................................................ 40 

7.3. Uue lülitusmehhanismi  ülesanne ................................................................................... 42 

7.4. Käiguvahetusmehhanismi kirjeldus ................................................................................ 43 



 

 5

7.5. Uue lülitusmehhanismi eelised ja puudused ................................................................... 46 

KOKKUVÕTE ........................................................................................................................ 48 

KASUTATUD KIRJANDUS .................................................................................................. 49 

LISAD ....................................................................................................................................... 51 

Lisa A. Tehnilised joonised käiguvahetusmehhanismist ....................................................... 52 

 

 

 
 
 

 

 
 



 

 6

SISSEJUHATUS 

 
Antud lõputöös käsitletakse autospordis kasutatavate võitlusautode käigukastide optimeerimist 

vastavalt mootorite karakteristikutele. Eesmärgiks on võistlusautode Ford Fiesta ja Ford 

Escordi veoparameetrite säilitamine ja suurendamine. Mõlemal sõidukil on N7A-tüüpi mootor 

ja MTX 75-tüüpi  käigukast.  

 

Antud teema on väga huvitav ja aktuaalne, kuna võistlusautode arendamine ja parendamine 

nõuab optimaalseid ja õigeid otsuseid. Seda kõike heade tulemuste saavutamiseks ja 

konkurentsis püsimiseks. Autosport on väga kallis võistlusala ning hinna ja parimate 

võimalike tulemuste jaoks peab leidma võimalikult hea lahenduse. Eesti Maaülikooli 

Põllundus- ja tootmistehnika osakonnas on võimalik antud teemat käsitleda ja uurida.  

 

Töö käigus leitakse optimaalsed lahendused tänavasõidus kasutatavata käigukasti MTX 75 

kasutamiseks autospordis. Mõlemal võistlusautol eemaldatakse tehasetootmises paigaldatud 

diferentsiaal ja asendatakse see piiratud libisemisega ja torsen tüüpi diferentsiaaliga. Seejärel 

leitakse käigukastile võislustingimusteks ettenähtud osad ja parimad võimalikud 

transmissiooniülekanded. Mõõtmised teostatakse dünamomeetrilisel katsestendil enne ja 

pärast transmissiooni muutmist, mille tulemusel on võimalik koostada karakteristikud ja teha 

järeldused. Ülesandeks on ka käigukasti MTX 75 seeriatootmises oleva originaal 

käigulülitussüsteemi asendamine järjestik lülitusega. Selleks projekteeritakse uus 

käiguvahetusmehhanism, mis peab tagama kiire ja mugava käiguvahetuse. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS 

 
Veojõud on autospordis väga oluline näitaja ja selle parendamiseks tuleb leida optimaalsed 

lahendused. Veojõu suurus sõltub nii mootori kui ka transmissiooni tehnilistest näitajatest ning 

konkurentsis püsimiseks on võimalik leida parimad võimalused. Transmissiooni komponente 

pakuvad paljud firmad ning parima võimaliku hinna ja tulemuste saavutamiseks tuleb leida 

alternatiivid. Kuna antud töös keskendutakse transmissiooni muutmisele, siis tuleb põhjalikult 

tutvuda kirjandusega ja pakutavate komponentide olemasoluga. Seejärel tuleb teha arvutused, 

teostada tööd ning mõõtmised ja seejärel hinnata efektiivsust.  
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2. UURIMUSTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 
2.1. Aktuaalsus ja uudsus 

 
Autosport on Eestis aina rohkem populaarsust leidnud ning sellega kaasneb ka pidev autode 

täiustamine ja tehnika arendamine. Tehnika parendamise ja uuendamisega tegelevad paljud 

autosportlased ise, kuna profesionaalsed võidusõidutehnikaga tegelevad ettevõtted nõuavad 

suuremaid väljaminekuid. Eesti Maaülikooli Põllundus- ja tootmistehnika osakonnas on 

olemas vastavad seadmed sõidukite arendamiseks. Sellest tulenevalt on võimalik sõidukeite 

karakteristikuid mõõta dünamomeetrilisel katsestendil. Eelnevalt on teostatud sõidukitega 

katseid ennem ja pärast mootorite modifitseerimist. Teadaolevalt ei ole transmissiooni 

modifitseerimisest konkreetseid uuendusi ja võrdlusi välja toodud.  

 
 

2.2. Eesmärk ja ülesanded 
 
Magistritöö põhiliseks eesmärgiks on käigukasti MTX 75 optimeerimine N7A-tüüpi 

mootoriga, millega kaasneb transmissiooni abil võistlusautode veojõu suurendamine.  Selleks 

teostatakse mõõtmised dünamomeetrilisel katsestendil Dynojet 224xLC, millega on võimalik 

mõõta veojõu karakteristikuteks vajaminevat pöördemomenti, mootori pöörlemissagedust ja 

sõiduki liikumiskiirust. Esmalt pidi selgeks tegema veojõu karakteristikute olemuse. Seejärel 

saab arvutuste ja mõõtmistulemuste põhjal koostada veojõu karakteristikud. Järgnevalt saab 

välja valida uued transmissiooniülekanded koos uute komponentidega ning veoomadusi 

uurides valida välja parimad lahendused. Teiseks ülesandeks on projekteerida uus 

käiguvahetusmehhanism, mis võimaldab järjestiklülitust. Järgnevates punktides on välja 

toodud ülesannete lahenduskäik. 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

3.1. Seeriatootmises oleva manuaalkäigukasti ülevaade 
 
Esiveoliste autode jõuülekandesse kuuluvad sidur, käigukast, peaülekanne, diferentsiaal ja 

rattavõllid. Käigukasti abil muudetakse sõidukil kiirust, veojõudu ja sõidusuunda. Joonisel 3.1 

on kujutatud käigukast. Veojõud on sisepõlemismootoritel erinevatel töörežiimidel muutlik. 

Väiksematel pöörlemissagedustel mootori poolt tekitatud pöördemoment on madal ja 

pöörlemissageduse suurenemisel see kasvab [1].  

 

 

Joonis 3.1. Käsilülituskäigukasti skeem: A- sidurivõll, B- veetav võll, C-vahevõll, D-

hammasrattaplokk, E-tagasikäigu võll, F-lülitushark, G- liugur [1] 

 

Käigukasti töö rajaneb mehaanikaseadusel, mis ütleb, et kui mitu korda me kaotame kiiruses, 

seda rohkem võidame jõus ja vastupidi. Selleks, et veorattad tugevamini veaksid, 
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suurendatakse mööda väntvõlli kanduvat pöördemomenti hammaspaaride abil. Sellega me 

vähendame vajadust väntvõlli suure pöörlemissageduse järele. Kui väiksem hammasratas 

pöörab suuremat, siis pöördemoment suureneb pöörlemissageduse vähenemise arvelt [1]. 

 

Pöördemomendi ülekandmist veoratastele saab muuta käigukasti olemasoluga. Siduri abil 

antakse mootori pöördemoment edasi käigukastile. Väntvõllilt tuleva pöördemomendi 

kandmisel käigukastini toimub siduriketta ja hooratta vahel tekkiva hõõrdejõu abil. Mida 

rohkem on sõidukil käike, seda suurem on võimalus veoomadusi muuta. Seeriatootmises 

olevatel käigukastidel kasutatakse müra vähendamiseks kaldhammasrattaid. Tavaliselt 

kasutatakse sõidukitel kahevõllilisi käigukaste. Kuna kaldhammasrattaid ei saa omavahel 

kokku ja lahku lülitada, siis on nad koguaeg pidevas hambumises. Veetaval võllil olevad 

hammasrattad pöörlevad võllil vabalt ringi. Selleks kasutatakse pronkspukse või nõellaagreid. 

Vabalt pöörlev hammasratas lülitatakse tööle sünkronisaatori abil, kus vabalt pöörlev 

hammasratas ühendatakse veetava võlliga [2]. 

 

Silinderrataste kaldhammasrataste omadused on järgmised [3]: 

1. Hambad sirged ja telje suhtes kaldu. 

2. Hammasrataste hammaste kaldenurk peab olema võrdne.  

3. Välishambumise korral on kaldenurk vastassuunaline. 

4. Võlle koormatakse nii radiaalselt kui ka telgkoorumusega. 

5. Sujuvam ja vaiksem töö, kui sirghammasrataste korral. 

 

Autospordi kasutatakse enamasti sirghammasrattaid, mille omadused on järgmised [3]: 

1. Kaldhammasratastega võrreldes lihtsam valmistada, konstrueerida ja kontrollida. 

2. Odavam tootmine. 

3. Laagreid ja võlle koormatakse radiaalkoorumusega. 

4. Tekivad kõrgsageduslikud võnkumised ja müra. 

 

Peaülekande ülesanne on pöördemomendi suurendamine ja ülekandmine diferentsiaali kaudu 

rattavõllidele. Peaülekanne on enamasti ühekordne, kus on kasutusel üks paar hammasrattaid. 

Diferentsiaalis kantakse jõud edasi sellele poolteljele, mida on lihtsam vedada, ehk rattale, 
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mida on lihtsam pöörata. Kui üks ratas asub asfaldil ning teine jääl, siis kantakse kogu jõud üle 

sellele rattale mis asub jääl. Autospordis kasutatakse veojõu säilitamiseks erinevaid tüüpi 

diferentsiaale. Sõites sirgel teel ja võrdsetes teeoludes, kus kummalgi rattal on pidamine 

võrdne, siis kantakse jõud võrdselt mõlemale rattale [1]. 

 
Käigukasti kaks pöörlevat osa saavad liituda teineteisega müratult ja purunemiseta vaid siis, 

kui nad pöörlevad ühesuguse kiirusega. Juht hindab võllide ja hammasrataste 

pöörlemissagedust kaudselt ja ebatäpselt. Seda teeb seda mootori müra ja  kiirust arvestades. 

Seepärast on käigukastides sünkronisaatorid, mille osad veetava võlli ja sellel  paiknevate 

hammasrataste pöörlemissagedusi enne uue käigu lülitumist ühtlustavad [1]. 

 

Joonis 3.2. Sünkronisaator: 1 - lülitusrõngas, 2 - fiksaator, 3 - hammasratta nuked,                  

4 - lülitusrõnga nuked [1] 

 
Sünkronisaator lülitab tööle veetaval võllil vabalt pöörleva hammasratta, sidudes viimase 

veetava võlliga. Kui lülitushark nihutatakse sisselülitatava hammasratta poole, siis kõigepealt 

puutuvad kokku koonuspinnad sünkronisaatoril ja hammasrattal. Tänu koonuspindade 

kokkupuutele nende pöörlemissagedused ühtlustuvad ning edasi liigub lülitusmuhv juba 

kergelt, kuni lülitusmuhvi sisehambad hambuvad täielikult koonusrõngal ja hammasratta otsas 

olevate hammastega. Sellest hetkest on käigu hammasratas seotud läbi sünkronisaatori veetava 

võlliga [2].  
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3.2. Ford Fiesta N7A-tüüpi mootor olemus 
 
Sõidukil on N7A-tüüpi mootor, mida toodeti aastatel 1990 – 2000. Antud võistlusauto on näha 

joonisel 3.3. Eelneva aasta lõputöö käigus on mootorile paigaldatud uus eraldi seguklappidega 

sisselaskesüsteem, millega tagatakse ühtlane küttesegu kõikides silindrites. Mootori 

juhtimiseks on paigaldatud MegaSquirt II juhtaju. Tõstetud on ka surveastet 10,3 pealt 10,89-

ni.  

 

 

Joonis 3.3. Ford Fiesta 

Pärast modifikatsiion on teostatud ka dünamomeetriline katsetus, mille tulemus on näha 

joonisel 3.4. 
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Joonis 3.4. Ford Fiesta mootori väljundparameetrid pärast mootori modifitseerimist 

 

Graafikul olevad nimivõimsuse ja pöördemomendi suurus on katsestendil rattast mõõdetud 

tulemused, kus on juba veeretakistus ja trsansmissioonikadu arvestatud. Maksimaalne 

nimivõimsus on 106,32 kW/6200 min-1 ja pöördemoment 182.9 Nm/4500 min-1. 

 
 
3.3. Ford Escordi N7A-tüüpi mootori olemus 
 
Võistlusauto on näha joonisel 3.5. Mootorile on paigaldatud eraldi seguklappidega 

sisselaskesüsteem. Silindri paremaks täituvuseks on paigaldatud ka uued nukkvõllid, mille 

parameetrid on tabelis 3.1. Väljalaskesüsteemi on muudetud läbimõõdult suuremaks. Sisse- ja 

väljalaskeavade suurused on muudetud vastavalt kollektorite suurustele. Sisselaskeavade 

suuendamisel on kütuse sissevool suurem ja väljalaskeavade suurendamise saavad gaasid 

efektiivsemalt väljuda. Mootorile on paigaldatud kergem hooratas, mille tulemusena muutub 

mootori väntvõlli pöörlemissagedus kiiremini. Mootori parameetrite seadistamiseks on 

paigaldatud juhtaju Janvar 5.1.  
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Joonis 3.5. Ford Escort 

 

Tabel 3.1. Originaal ja uute nukkvõllide parameetrid [4] 

Parameeter Originaal Pipercams RS2BP320M 

Sisselaskeklapi avatus 248 ° 288° 

Väljalaskeklapi avatus 248 ° 284° 

Sisselaskeklapi avamine 9 ° enne ÜSS 40 ° enne ÜSS 

Sisselaskeklapi sulgumine 59  ° pärast ASS 68 ° pärast ASS 

Väljalaskeklapi avamine 57  ° enne ASS 68 ° enne ASS 

Väljalaskeklapi sulgumine 11 ° pärast ÜSS 36 ° pärast ÜSS 

Sisselaskeklapi tõus 9,99 mm 11,94 mm 

Väljalaskeklapi tõus 9,19 mm 11,25 mm 

 

Pärast uuendusi on teostatud dünamomeetriline katsetus, mille tulemused on näha joonisel 3.6. 
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Joonis 3.6. Ford Escordi mootori väljundparameetrid pärast mootori modifitseerimist 

 

Maksimaalne nimivõimsus on 163,44 kW / 7400 min-1 ja pöördemoment 243.81 Nm / 5000 

min-1. 

 
 

3.4. Dünamomeetriline katsestend Dynojet 224xLC 
 
Dünamomeetriline katsestend on inerts tüüpi mõõteseade, mis mõõdab võimsust ja seejärel 

arvutab pöördemomendi. Katsestendiga on võimalik mõõta sõiduki võimsust ja 

pöördemomenti ning mõõtmisi on võimalik samasugustes tingimustes korrata. Antud töö 

eesmärgiks oli katsestendil mõõta vastavalt mootori pöörlemissagedusele mootori 

pöördemomenti ja auto liikumiskiirust. Pärast mõõtmisi on võimalik andmeid töödelda 

vabavaralise tarkvaraprogrammiga WinPEP 7. Seejärel saab andmeid analüüsida ja koostada 

joonised Microsoft Exeli töökeskkonnas. Vastavaid mõõtetulemusi saab edasistes arvutustes 

kasutada. Katsestendi põhiandmed on esitatud tabelis 3.2.  
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Tabel 3.2. Katsestendi Dynojet 244xLC põhiandmed [5] 

Parameeter Väärtus 

Maksimaalne mõõdetav võimsus 1470 kW 

Maksimaalne rulli pöörlemiskiirus 322 km/h 

Trumli pikkus 2,06 m 

Trumli läbimõõt 0,61 m 

Maksimaalne telje koormus 1360 kg 

Trumli kiiruse mõõtmistäpsus ± 0,016 km/h 

Pöörlemissageduse mõõtmistäpsus ± 0,1 min-1 
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4. VEOJÕU KARAKTERISTIK 
 
4.1. Veojõu karakteristiku olemus ja koostamine 
 
Veojõu karakteristik on graafiline osa, kuhu on kantud kõike käikude veojõud vastavuses 

sõiduki liikumiskiirusega. Joonisel 4.1 on toodud näide veojõu karakteristikust autori isikliku 

sõiduki näitel. 

 

 

Joonis 4.1. Veojõu karakteristik 

 

Kuna autospordis on kiirendus tähtis, siis sellest tulenevalt on graafikult võimalik välja lugeda 

kohad, kus peaks sisse lülitama kõrgema käigu. Seda selleks, et saavutada ja säilitada iga 

käiguga võimalikult kõrge veojõud ja kiirendusvõime. Karakteristikust on võimalik näha iga 

käigukõvera järgi liikumiskiiruse ulatus. Käigukõvera kõige kõrgem punkt püstteljel näitab, 

millisel kiirusel on pöördemoment kõige suurem [6].  

 

Mootor saavutab iga käiguga vastavalt pöörlemissagedusele ühesugust võimsust. Madalamate 

käikudega sõites on veojõud suurem ja kõrgemate käikudega väiksem. Madalamate käikudega 

on transmissiooni ülekandearv suurem  kui kõrgemate käikude korral. Sellega kaasneb suurem 

veojõud ja väiksem liikumiskiirus. Veojõu karakteristiku jaoks arvutatakse vajalikud väärtused 

katsestendil saadud kiiruskarakteristikute ja transmissiooniparameetrite järgi. Arvutuskäigust 

on ülevaade järgnevates jaotistes [6]. 
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4.1.1. Veojõud 
 
Veojõud on suurus, mis tekib veoratta ja maapinna vahel. Antud suurust dünamomeetrilisel 

katsestendil mõõta ei saa. Veojõu suuruse saamiseks tuleb see katsetulemuste ja teiste vajalike 

parameetrite järgi arvutada. Järgneva valmi 4.1 järgi on seda võimalik arvutada [7]. 

 

                                                                 (4.1)                                                                  

 
         kus           Me       on   mootori pöördemoment Nm; 

                          it          -    transmissiooni ülekandearv; 

                          rk         -    veoratta raadius m; 

                          ɳm           -    transmissiooni kasutegur; 

                          Fv        -    veojõud N. 

 

Kuna mõõtmised toimuvad katsestendiga Dynojet 244xLC, siis mõõdetud 

kiiruskarakteristikutes on arvestatud transmissioonikaod. Seejärel eelnevas valmis olevat 

transmissiooni kasutegurit arvestama ei pea ning valem näeb välja järgmine:  

 

                                                                          (4.2) 

 

           kus       M     on   rattast mõõdetud pöördemoment Nm; 

 

Dünamomeetriliselt katsestendilt saadudkiiruskarakteristiku tulemused mõõdetakse sõiduki 

ratta poolt trumlile tekitatud jõudude mõjul. Veojõu karakteristiku jaoks tuleks kõikide 

käikudega teatud pöörete vahemikus saavutatud pöördemomente arvestades antud suurus välja 

arvutada.  
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4.1.2. Sõiduki liikumiskiirus 
 
Veojõu karakteristiku koostamiseks on vaja teada kõikide käikudega saavutatavat 

kiirusevahemikku. Sõiduki liikumiskiirust on võimalik mõõta dünamomeetrilisel katsestendil 

ja teoreetiliselt välja arvutada. Teoreetilise kiiruse arvutamiseks on järgnev valem [7]:  

 

                                                                                                                                  (4.3) 

 

           kus            on   sõiduki liikumiskiirus km/h; 

                           -     transmissiooni ülekandearv; 

                           -    veoratta raadius m; 

                         -    mootorivõlli pöörlemiskiirus rad/s. 

 

Liikumiskiiruse graafik näitab iga käiguga teatud pööretevahemikus saavutatavat kiirust. 

Graafikul on liikumiskiirused enamasti pööretevahemikus tühikäigust kuni maksimaalse 

mootori pöörlemissageduseni.  

 

Valemis olev transmissiooni ülekandearv saadakse käikugasti vastava käigu ülekande 

korrutamisel peaülekande arvuga. Transmissiooni ülekande arv näitab, mitu korda erineb 

veoratta pöörlemissagedus mootori väntvõlli omast.  

 

Veoratta radius on veotelje tsentrist kohani, kus rehv maapinnaga kokku puutub. Veoratta 

raadiuse saab välja arvutada rehvil oleva tähistuse järgi. Näiteks võib tuua tähistuse: 

205/50R16. Esimene number näitab rehvi laiust millimeetrites. Järgnevalt on märgitud rehvi 

kõrguse protsent laiusest ja viimasena rehvi siseläbimõõt tollides. Seejärel peaks arvestama 

veoratta deformatsiooniteguriga. Tänaval igapäevaselt kasutatavate rehvide korral võib 

teguriks võtta 0,95. Veoratta veereraadiust saab leida ka katsetulemuste järgi, kus tuleb 

kasutada järgnevat valemit [7]:  

 

                                                                                                                                (4.4) 
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Arvutuse käigus tuleb võtta katsestendi järgi koostatud liikumiskiiruse graafikult üks punkt, 

mis on üks liikumiskiirus teatud kindla mootori pöörlemissageduse juures. Seejärel peab 

teadma, millise käiguga on tulemus saavutatud. Seejärel tuleb käigukasti ülekande ja 

peaülekande järgi arvutada trsansmissiooni ülekandearv.  
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5. TRANSMISSIOON 

5.1. MTX 75-tüüpi käigukasti arendus 

 
Käigukasti ülesanne on veorataste veojõu muutmine. Mõlemal sõidukitel on kasutusel 

seeriatootmises olev käigukast MTX 75, mille eesmärk on minimaalne võimalik küttekülu ja 

sellega saavutatav veojõud. Originaal käigukastil kasutatakse müra vähendamiseks 

kaldhammasrattaid ja ühendatavate hammasrataste hambumiseks ja pöörlemissageduse 

ühtlustamiseks kasutatakse sünkronisaatoreid. Käiguvahetuse juures liigutatakse lülitusmuhvi 

lülitushargi abil vajalikus suunas. Liugklotsi abil lükatakse sünkronisaatorrõngad vastu 

lülitava hammasratta pinda. Pindade omavahelisel hõõrdumisel ühtlustatakse muhvi ja 

hammasratta pöörlemiskiirus. Võistlusautodel müra nii olulist rolli ei mängi ning tähtsal kohal 

on ka kiire käiguvahetus. Enamasti kasutatakse võistlusspordis otsehambumiseks 

sirghammastega hammasrattaid, mis on kujutatud joonisel 5.1 [8].  

 

 

Joonis 5.1. Sirghammastega hammasrattad [9] 
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Käiguvahetuse soodustamiseks, millega kaasneb hammaspaaride pöörlemissageduse 

ühtlustamine, kasutatakse hammasrataste küljes olevaid nuke, mis on näha joonisel 5.2.  Sellist 

süsteemi nimetatakse võõrkeeles (ingl. dogbox) lülituseks. Antud süsteem võimaldab käike 

vahetada ka ilma sidurit lahutamata [8]. 

 

 

Joonis 5.2. Käiguvahetust võimaldavad nukid [10] 

 

Autospordis ökonoomsus nii tähtis ei ole, kui tänavasõiduks valmistatud autodel. Selle arvelt 

on võimalik transmissiooni modifitseerimise tagajärgel veojõu suurust muuta. Enamasti 

suurendatakse mootori pöördemomenti, siis antud töö eesmärk oli veojõu suurendamine ilma 

mootorit täiustamata. Kuna tegemist on võistlusspordiga, siis eesmärk oli parendada läbi 

trsansmissiooni auto veojõu suurust. Selleks sai uurida erinevaid transmissiooniga tegelevaid 

firmasid. Seejärel tuli arvutada ja välja valida kõige optimaalsemad transmissiooniülekanded 

veojõu parendamiseks.  
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5.1.1. Pöördemoment ja ülekandearvud 
 
Sisepõlemismootorites tekkiv energia muudetakse väntvõlli pöörlemiseks. Mootori väntvõlli 

pöördemoment kantakse transmissiooni kaudu veoratastele ja tekitatakse veojõud. Veojõud 

oleneb suuresti transmissioonis kasutatavatest ülekandearvudest. Ülekandearvu moodustab 

veetava ja vedava hammasratta hamba arvude suhe, mille suurus näitab, kui mitu korda on 

veorataste pöörlemiskiirus mootori väntvõlli pöörlemiskiirusest suurem või väiksem. Mida 

suurem on ülekandearv, seda suurem on veoratta veojõud ja auto kiirendab paremini, kuna 

käigukasti ja peaülekanne suurendavad mootori pöördemomenti. Kiirendus muutub vastavalt 

pöördemomendi kõverale ja on suurim nende pöörete juures, kus pöördemoment on kõige 

suurem. Ülekandearvu suurenemisega kaasneb kiiruse vähenemine ning käike tuleb tihedamini 

vahetada. Seega jõumoment veorattal suureneb käigukasti ja peaülekande ülekandearvu võrra 

[11].  
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6. KÄIGUKASTI MTX 75 OPTIMEERIMINE MOOTORI N7A 

KARAKTERISTIKUGA 

 

6.1. Ford Fiesta veojõu karakteristiku parendamine 
 
Veojõu karakteristikule kantakse kõikide käikude veojõud vastavuses sõiduki 

liikumiskiirusega. Esmalt tuli teha katsed dünamomeetrilisel katsestendil Dynojet 224xLC, 

mis on näha joonisel 6.1. Veojõu edasiseks arvutamiseks tuli teha mõõtmised kõikide 

edasikäikude korral. Kõikide katsestendil teostatud kiiruskarakteristikute andmed eksporditi 

Microsoft Exel töökeskkonda, kus toimus andmete analüüsimine ja  veojõu karakteristikute 

koostamine. Ruumi sisetemperatuur oli katsete ajal 21 °C,  õhurõhk 749 mm/Hg ja õhuniiskus 

48 %.  

 

Joonis 6.1. Originaal käigukasti edasikäikude kiiruskarakteristik 
 
Tarkvaraprogrammis WinPEP 7 on kiiruskarakteristikule kantud kõikide edasikäikude korral 

liikumiskiiruste ja pöördemomentide suhe. Esmalt on mõõtmistulemuste põhjal koostatud ka 

liikumiskiiruse graafik, mis on toodud joonisel 6.2.  
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Joonis 6.2. Originaal käigukastiga saavutatavad liikumiskiirused 
 
Originaal käigukastis olevate ülekannetega saavutatakse kõikide edasikäikude korral 

suhteliselt suur kiirus. Sõiduki maksimaalne kiirus on 222 km/h. Võistlustingimustes, kus 

antud sõidukiga osaletakse, sellist kiirust kindlasti ei saavutata. Pärast mootori 

modifitseerimist on originaal käigkastiga käidud võistlustel, kus auto oli suurematel kiirustel 

jõuetu. Kõrgematel käikudel langes auto veojõud juhi tunde järgi väga madalale ning 

kiirendus oli suhteliselt halb. Pärast dünamomeetrilisi katsetusi ja arvutusi sai koostada veojõu 

karakteristik, mis on toodud joonisel 6.3. Arvutuste käigus kasutati valemit 4.2.  
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Joonis 6.3. Originaal käigukastiga koostatud veojõu karakteristik 

 

Graafikult on näha, et maksimaalne veojõu väärtus on 4924N ja seda esimese käiguga 

liikumiskiirusel 44 km/h. Veojõud jälgib pöördemomendi graafikut, seega madalatel pööretel 

sõites on ka veojõu väärtused väiksemad. Graafikult on üldiselt näha, et esimese kahe käiguga 

on veojõd suhteliselt suur. Iga järgneva käiguga langeb veojõu suurus madalamale ja viimaste 

käikudega on veojõud juba väga madal. Sellest võib järeldada, et transissiooniülekanne 

muutub käikude ülekandearvude tõttu liiga väikesteks. Edaspidiseks ülesandeks oli leida 

optimaalne lahenudus veojõu suurendamiseks.  

 

Nagu näha siis esimese ja teise käigu ülekandearvu suhe on palju väiksem võrreldes teise ja 

kolmanda või neljanda ja viienda käiguga. See kajastub graafikul sellega, et esimese käigu 

kõver  lõikub teise käigu kõveraga, kuid teiste käikude kõverad ei lõiku järgmisega. Üldiselt ei 

loeta suuri vahemikke kägukõverate vahel heaks, sest selle tõttu jääb kasutamata võimalik 

mootori ressurss. Seda saab muuta käikude lisamise või ülekandearvudega. 

 

Veojõud on suuresti sõltuv transmissiooni ülekandearvust ning otsustati, et uute ülekannetega 

võiks olla maksimaalne liikumiskiirus umbes 160 km/h. Kuna esimeste käikudega on 
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transmissiooniülekanne ja veojõud niigi suur, siis võib esimeste käikude ülekandearve 

väiksemaks muuta. Seejärel antud tingimusi arvestades ja uusi optimaalseid ülekandeid 

sobitades sai koostada ka uus liikumiskiiruste graafik, mis on toodud joonisel 6.4. Selleks leiti 

arvutuste abil kõikide edasikäikude korral uued kiirused kogu pööretevahemiku ulatuses. 

Arvutusteks kasutati valemit 4.3.  

 

 

Joonis 6.4. Uute transmissiooniülekannetega saavutatavad liikumiskiirused 
 

Graafikult on näha, et esimese kahe käiguga saavutatav liikumiskiirus on suurem, kui originaal 

transmissioonis kasutatavate ülekannetega. Viimase kolme käiguga saavutatav kiirus on suurte 

ülekandearvude tõttu aga tunduvalt väiksem. Originaal ja optimeeritud ülekanded on toodud 

tabelis 6.1. 
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Tabel 6.1. Transmissiooni ülekandearvud [9,12] 

Transmissiooni osa Esialgsed ülekanded Optimeeritud ülekanded 

1. käik 3,23 2,5 

2. käik 2,13 1,823 

3. käik 1,48 1,444 

4. käik 1,11 1,190 

5. käik 0,85 1,045 

Lõppülekanne 3,84 4,5 

 

Kasutades uusi ülekandeid nii käigukastis kui peaülekandes, koostati erinevate saadaval 

olevate ülekannetega uued veojõu karakteristikud. Antud sõiduki mootori karakteristikute 

juures kõige parim optimaalsemate veojõudude karakteristik on toodud joonisel 6.5.  

 

 

Joonis 6.5. Uute transmissiooniülekannetega koostatud veojõu karakteristik 
 

Graafikult on näha, et veojõu suurused on tunduvalt suuremad orignaal käigukasti omadest. 

Uute ülekannetega saavutatakse esimese kahe käiguga suurem kiirus, aga veojõud jääb 

vaatamata sellele samasuguseks. Viimaste kolme käiguga on uute ülekannetega veojõu suurust 

näitavad tunnusjooned tunduvalt suuremad.   
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Graafikult saab lugeda, et parima võimaliku kiirenduse saavutamiseks peaks toimima 

järgmiselt. Esimese käiguga kiirendatakse 65 km/h (6500 min-1) ja siis lülitama sisse teise 

käigu. Teise käigu puhul kiirendatakse 90 km/h (6550 min-1) ning lülitatakse sisse kolmas 

käik. Kolmanda käiguga kiirendatakse kiiruseni 115 km/h (6600 min-1) ja lülitatakse sisse 

neljas käik. Sellega kiirendatakse kiiruseni 137 km/h (6600 min-1) ja lülitatakse viienda käigu 

peale. 

 

 

6.1.1. Veojõu säilitamine 
 

Veojõud tekib maapinna ja veoratta vahel. Suure veojõu tõttu tekib veoratta ja maapinna vahel 

nühamine. Võistlusautole sai paigaldada torsen tüüpi diferentsiaal.  Selline diferentsiaal on 

puhtalt mehaaniline diferentsiaal, mis optimeerib veojõudu. Sellel hetkel, kui üks ratastest 

hakkab kaotama pidamist sunnitakse hammasrattaid kokku tõmbama [13, 14]. 

 

 

6.2. Ford Escordi veojõu karakteristiku parendamine 
 

Antud sõiduk on ehitatud osalema rallisprintidel ja jäärajavõistlustel piikrehvidega. Teostatud 

on mõõtmised dünamomeetrilisel katsestendil ja on teada mootori pööretevahemikus 

saavutatavad pöördemomendid. Originaal MTX 75 käigukastiga saavutatavad kiirused on 

toodud joonisel 6.6. 
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Joonis 6.6. Originaal käigukastiga savutatavad liikumiskiirused 

 

Katsestendil salvestatud kiiruskarakteristikute andmed sai eksporditud tarkvaraprogrammist 

WinPEP 7. Seejärel sai välja arvutatud veojõud kõikide käikude korral. Originaal käigukasti 

veojõu karakteristik on välja toodud joonisel 6.7.  
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Joonis 6.7. Originaal käigukasti veojõu karakteristik 

 

Graafikult on näha, et maksimaalne kiirus on ligikaudu 280 km/h. See on tingitud sellest, et 

originaal moororiga võrreldes on mootori pöörlemissagedust tõstetud 1000 min-1 ja viimased 

käigud on väga väikese ülekandearvuga. Väikese ülekandearvude tõttu langeb ka veojõud 

viimaste käikudega väga madalale.  

 

Esmalt soovis võistlusauto omanik võimalikult suurt veojõudu. Seejärel sai otsida erinevatelt 

tootjatelt pakutavaid  autospordiks ettenähtud peaülekandeid ja käikude ülekandeid. Omaniku 

soovil sai käigukasti paigaldatud kõige aeglasema ülekandega peaülekanne. Käigukastis sai 

esimesed kaks käiku muudetud pikemaks ja viimased kolm käiku võimalikult aeglaseks. 

Joonisel 6.8 on välja toodud uute ülekannetega saavutatavad liikumiskiirused ning tabelis 6.2 

esialgsed ja uued transmissiooni ülekandearvud. 
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Joonis 6.8. Uute transmissiooniülekannetega saavutatavad liikumiskiirused 
 

Tabel 6.2. Transmissiooni ülekandearvud [9,12] 

Transmissiooni osa Esialgsed ülekanded Optimeeritud ülekanded 

1. käik 3,23 2,5 

2. käik 2,13 1,823 

3. käik 1,48 1,476 

4. käik 1,11 1,272 

5. käik 0,85 1,173 

Lõppülekanne 3,84 5,0 

 

Pärast dünamomeetrilisi katsetusi sai arvutada ja koostada uus veojõu karakteristik, mis on 

kujutatud joonisel 6.9.  
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Joonis 6.9. Uute transmissiooniülekannetega koostatud veojõu karakteristik 

 

Graafikult on näha, et veojõu kõverad algavad alates 40 km/h. Seda sellepärast, et 

võistlussõidukit ei õnnestunud alla 2500 min-1 dünamomeetrilisel katsestendil katsetada. 

Veojõud suurenes originaal ülekannetega tunduvalt ja võistlussõitude ajal on võimalik 

kasutada kõiki käike. 

 

Autoga tehti ka mõningad võistlused ning sõiduki omaniku arvates on käikudega saavutatavad 

kiirused liiga väikesed. Tekkis traktoriga sõitmise efekt, kus veojõud on kõrge ja kiiruse 

kasvades tuleb käike väga tihedalt vahetada. Otsustasime, et muudame lõppülekannet 

pikemaks. Uueks lõppülekande arvuks valisime 4,5. Seejärel sai koostada ka uus 

liikumiskiiruse karakteristik, mis on joonisel 6.10. 
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Joonis 6.10. Pärast peaülekande vahetasmist koostatud liikumiskiiruste graafik 

 

Pärast uue ülekande paigaldamist sai teostatud ka dünamomeetrilised katsed. Järgneval 

joonisel 6.11 on kõigi edasikäikude korral koostatud kiiruskarakteristikud, kus on näha 

kõikide käikude liikumiskiiruste juures saavutatav mootori pöördemoment.  

 

Joonis 6.11. Uute transmissiooniülekannetega koostatud kiiruskarakteristikud 
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Katsetamisel oli ruumi sisetemperatuur 20 °C,  õhurõhk 740 mm/Hg ja õhuniiskus 50 %. 

Seejärel sai koostada ka uus veojõu karakteristik, mis on joonisel 6.12. 

 

 Joonis 6.12. Lõplik veojõu karakteristik 

 

Esimene ja teine käik on küllaltki pikad käigud ning selle tõttu on ka kiirendusomadused 

madalatel kiirustel üpriski head. Kolmanda, neljanda ja viieenda käiguga saavutatav veojõud 

on võrreldes originaal käigukastiga tunduvalt suurem.  

 
Graafikult saab lugeda, et parima võimaliku kiirenduse saavutamiseks peaks toimima 

järgmiselt. Esimese käiguga kiirendatakse 67 km/h (7500 min-1) ja siis lülitama sisse teise 

käigu. Teise käigu puhul kiirendatakse 102 km/h (7400 min-1) ning lülitatakse sisse kolmas 

käik. Kolmanda käiguga kiirendatakse kiiruseni 125 km/h (7300 min-1) ja lülitatakse sisse 

neljas käik. Sellega kiirendatakse kiiruseni 145 km/h (7300 min-1) ja lülitatakse viienda käigu 

peale. 
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6.2.1. Veojõu säilitamine 
 

Veojõu säilitamiseks on autole paigaldatud piiratud libisemisega diferentsiaal.  Antud 

diferentsiaal on vajalik selleks, et kaotada ära efekt, kus kogu jõud kantakse jääl olevale 

rattale. Tarvis oleks kanda jõud sellele rattale, millel on pidamist ehk millele kantav jõud 

liigutab sõidukit edasi [13,14]. 

 

 

6.3. Tulemuste analüüs 

 
Veojõu graafikul jälgib iga käigu tunnusjoon pöördemomendi graafikut. Mootori poolt 

saavutatav pöördemoment on kõikidel väntvõlli pöörlemissageduststel alati sama. See tuleneb 

sellest, et mootorile ei ole tehtud muudatusi. Mõõtetulemuste ja arvutuste põhjal on koostatud 

table 6.3, kus on välja toodud veojõu suurused kohtades, kus veojõud on maksimaalne .  

 

Tabel 6.3. Maksimaalsed veojõu suurused enne ja pärast transmissiooni modifitseerimist 

Käigud Esialgsete ülekannetega 

saavutatav maksimaalne 

veojõud  

Uute ülekannete saavutatav 

maksimaalne veojõud  

1. käik 5790 N 5495 N 

2. käik 5574 N 5591 N 

3. käik 4264 N 4983 N 

4. käik 2833 N 4350 N 

5. käik 2518 N 4074 N 

 

Esimese käiguga saavutatav maksimaalne veojõud on esialgsete ülekannetega võrreldes  

vähenenud, kuna transmissiooni ülekandearv on muudetud väiksemaks.  Ülekandearvu 

vähendati sellepärast, et tõsta saavutatavat maksimaalset liikumiskiirust. Teise käiguga 

saavutatav veojõud on sarnane tehase poolt toodetud käigukastiga. See tuleneb sellest, et 

transmissiooni ülekandearv jääb peaaegu samaks. Vastavalt sellele oli ka saavutatav 

maksimaalne liikumiskiirus peaaegu samasugune. Kolmanda, nejanda ja viienda käiguga 
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tõuseb transmissiooni ülekandearvu suurenemise tõttu veojõud juba oluliselt kõrgemale. 

Sellega kaasneb antud käikudega maksimaalse liikumiskiiruse vähenemine [15].  

 

Joonisel 6.13 on välja toodud Ford Fiesta originaal käigukastiga teostatud kiirenduskatse, kus 

juht kiirendas järjest kõikide viie käiguga.  

 

 

 Joonis 6.13. Ford Fiesta kiirenduskatse graafik 

 

Kiirenduskatselt on näha, et iga järgneva käiguga mootori väntvõlli pöörlemissagedus langeb 

ligikaudu 1600 min-1. Ford Escordi puhul teostati pärast käigukasti modifitseerimist 

samasugune katse. Katsestendil salvestatud tulemus on joonisel 6.14. 
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 Joonis 6.14. Ford Escordi kiirenduskatse graafik 

 

Katsetulemusest on näha, esimese kahe käiguvahetuse korral langeb väntvõlli 

pöörlemissagedus 1000 min-1 ja kahe viimase käiguvahetuse korral langeb väntvõlli 

pöörlemissagedus 800 min -1. 
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7. KÄIGUVAHETUSMEHHANISM 

7.1. Käiguvahetusmehhanismi tööpõhimõte 
 
Sobiva käigu lülituseks on välja mõledud käiguvahetusmehhanism, mida on vaja 

sünkronisaatorite ja hammasrataste liigutamiseks. Mehhanism on kujutatud joonsel 7.1, mis 

koosneb liuguritest, lukustitest ja fiksaatoritest. Vastavalt käigukangi liigutamisele leitakse 

õige asend ehk valitakse õige liuguri pesa. Käigu lülituseks liigutatakse liugurit, mille küljes 

on vajaliku käigu sisselülitamiseks lülitushark. Iga liugur võimaldav lülitada kahte erinevat 

käiku. Kui üks liugur liigub, siis teised peavad olema neutraalasendis. Selleks on kasutusel 

käiguvahetusmehhanismi lukustid. Fiksaatoreid kasutatakse liuguri hoidmiseks sisselülitatud 

käigu või vabakäiguasendis [2]. 

 

 

Joonis 7.1. Käiguvahetusmehhanism: 1 – Fiksaatori kuul, 2 – Lukusti tihvt, 3 – Liugur, 

 4 – Fiksaatori vedru [2] 

 

Liuguritele on käikude fikseerimiseks vajalikud sälgud. Sälgud on vastavalt käigu ja 

vabakäigu kohtades. Kui liugurit liigutatakse käigu või vabakäigu asendisse, siis kuuli ja vedru 

abil fikseeritakse vajalik asend. Selliselt hoitakse liugurit vajalikus kohas [2]. 

 

Lukustile kuuluvad sälgud asuvad külgedel. Vabakäigu asendis on lukusti sälgud ühel joonel 

ning tihvtidel on oma pesades pikisuunaline liikumisruum ühe sälgu sügavuse ulatuses. Kui 
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ühte liugurit liigutatakse vabakäigu asendist välja, näiteks parempoolne liugur, siis 

parempoolne tihvt lükatakse liuguri sälgust välja vasakule ning see tihvt lukustab keskmise 

liuguri. Keskmises liuguris aga on veel üks peenike tihvt, mis lükatakse samuti vasakule ja 

sellega surutakse vasakpoolne tihvt ka vasakule nii, et ta lukustab ka vasakpoolse liuguri 

liikumise. Selliselt on kindlustatud, et korraga saab liigutada ainult ühte liugurit [2]. 

 

7.2. Käiguvahetusmehhanismide ülevaade 
 

Üldiselt toodetakse otselülitusega käigukaste, kus käikude otselülitus teostatakse käigukastis 

sees. Selleks on käigukasti sisse paigaldatud silindriline detail, millele on sisse töödeldud 

käikude lülitust võimaldavad juhtsooned. Lülitust võimaldav detail on joonisel 7.2. Sellega 

kaasneb uue käigukasti korpuse olemasolu ning seejärel mängib suurt rolli käigukasti kõrge 

maksumus. Sellepärast tekkiski vajadus leida optimaalne lahendus, kus kasutatakse originaal 

käigukasti korpust ja seal sees olevaid lülitusmehhanisme. 

 

 

Joonis 7.2. Silindriline lülitusdetail [16] 
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Sarnaseid eraldi mehhanisme tavalülituselt järjestiklülitusele pakutakse mitmetele erinevatele 

automarkidele koos sama tootja poolt pakutava käigukastiga. Mitsubishi Evo käigukastidele 

pakutav kuue edasikäigu korral kasutatav lülitusmehhanism on joonsel 7.3. 

 

 

Joonis 7.3. Mitsubishi käigukastidele järjestiklülitust võimaldav mehhanism [17] 
 

Fordi MTX 75 käigukastile sellist järjestiklülitust võimaldavat mehhanismi ei pakuta. Kuna 

MTX 75 käigukastil kasutatakse viite edasikäiku ja käikude liikumisulatused teiste 

käigukastitüüpidega ei sobi, siis tuli projekteerida uus lülitusmehhanis. 
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7.3. Uue lülitusmehhanismi  ülesanne 
 

Kuna käigukasti on paigaldatud otselülitust võimaldavad sirghammasrattad ja 

sünkronisaatorite asemel nukkmehhanismid, siis on käikude lülitus võimalik ilma sidurit 

lahutamata. Käigukastis olev lülitusmehhanism on aga jäänud originaal. Uue mehhanismi 

ülesanne on käigukasti MTX 75 seeria tootmises oleva originaal lülitussüsteemi asendamine 

järjestik lülitusega. Antud käiguvahetusmehhanism peab tagama kiire ja mugava 

käiguvahetuse. Seeriatootmises oleva käiguvahetusmehhanismi käikude skeem on joonisel 

7.4. 

 

 

Joonis 7.4. H – tüüpi käiguvahetusmehhanismi lülitusskeem [18] 
 

Lülitusmehhanismi ülesanne seisneb selles, et käigukangi liigutamisel taha lülitatakse 

käigukastis sisse kõrgem käik ja kangi liigutamisel ette lülitatakse sisse madalam käik. 

Seeriatootmises toodetud käikude lülitamisel on käigukangi liikumine H-kujulises trajektooris. 

Uuel mehhanismil peab käigukang liikuma ainult ühes suunas ehk liikumistrajektoor on 

vertikaalne. 
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7.4. Käiguvahetusmehhanismi kirjeldus 
 

Käikude lülitust juhitakse trossidega. Üks tross liigutab käiguvahetuse hoovastikku  

vertikaalses suunas, teine tross aga horisontaalses suunas. Kõigepealt on vaja teada käikude 

täpseks lülituseks vajalikud liikumisulatused. Selleks võttis töö autor kasutusele 

koordinaatsüsteemi. Liikumisulatused on esitatud tabelis 7.1, kus nullpunkt on koordinaatides 

(X = 0 ; Y = 0).  

 

Tabel 7.1. Käikude liikumisulatused  

Käik Liikumisulatus X-telje suunas Liikumisulatus Y -telje suunas 

1.  -22,5 mm 12,5 mm 

2.  -22,5 mm -12,5 mm 

3.  0 mm 12,5 mm 

4.  0 mm -12,5 mm 

5.  22,5 mm 12,5 mm 

R 22,5 mm -12,5 mm 

 

Trossid on kinnitatud lülitust võimaldavale detailile, mis on näha lisas A. Iga käiguvahetuse 

korral pööratakse detaili iga 60 kraadi tagant ning vastavalt sellele muutub käik kas 

kõrgemaks või madalamaks.  

 

Vastavalt trosside õigetele liikumisulatustele on vaja järjestiklülitust võimaldavale detaili 

mõlemale otspinnale projekteerida liikumist võimaldavad sooned. Kindlasti peab mehhanismil 

olema algseks seadistamiseks trosside pingsuse reguleerimise võimalus. Trosside 

liikumisulatused peavad olema väga kindlalt määratud, kuna lülitse täpsus ning hammasrataste 

hambumine peab olema õige. Vastasel juhul käigukasti hammasrataste hambumised ei ole 

kohakuti ja käigukast kulub ja puruneb kiiresti. Joonisel 7.5. on näha skeem käikude 

asukohtadest ja liikumisulatustest.  
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Joonis 7.5. Käikude liikumisulatused 
 

Esimes käigu lülituseks pööratakse lülitusdetaili 60 kraadi võrra edasi. Sellest esimese 30 

kraadi jooksul muudetakse horisontaalses liikumises olev tross vajaminevasse asendisse. Alles 

seejärel järgneva 30 kraadi jooksul muudetakse vertikaalses suunas käiguhoovastiku liigutava 

trossi asendit.  

 

Teise käigu lülitamisel lülitusdetaili pööramisel esimese 30 kraadi ulatuses tõmmatakse 

esimene käik välja ja horisontaalne liikumisulatus jääb samaks nagu esimese käigu puhul. 

Seejärel detaili pööramisel 30 kraadi ulatuses muudetakse vertikaalset liikumist vastavalt 

vajalikule liikumisulatusele.  

 

Kolmanda käigu lülitamisel järgneva 30 kraadi ulatuses tõmmatakse teine käik välja ja viiakse 

horisontaalses liikumises olev tross õigesse asendisse ja seejärel detaili pööramisel 30 kraadi 

edasi lülitatakse sisse kolmas käik.  

 

Neljanda käigu lülituseks esimese 30 kraadi juures lülitatakse kolmas käik välja ja 

horisontaalne liikumisulatus jääb samaks nagu kolmanda käigu korral. Seejärel lülitatakse 

veritikaalses suunas sisse neljas käik.  
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Viienda käigu lülituseks järgneva 30 kraadi ulatuses lülitatakse vertikaalses suunas välja neljas 

käik ja viiakse horisontaalses liikumises olev tross vertikaalsuunas lülitust võimaldavasse 

asendisse. Lülitusdetaili pööramisel järgneva 30 kraadi võrra lülitatakse sisse viies käik.  

 

Tagurpidi käigu lülituseks peab lülitusdetail olema algasendis. Lülituseks pööratakse 

käiguvahetusdetaili vastupidiselt edasikäikude lisamisele, kus 30 kraadi jooksul viiakse 

horisontaalne liikumine õigesse asendisse ja seejärel edasisel pööramisel  muudetakse 

vertikaalset suunda liigutava trossi asukohta. Lülitusmehhanismi mudel on joonisel 7.6. 

Käiguvahetusmehhanismi tehnilised joonised on välja toodud lisas A.  

 

 

Joonis 7.6. Uus käiguvahetusmehhanism 
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7.5. Uue lülitusmehhanismi eelised ja puudused 
 
 
Paljud autosportlased kasutavad oma võistlussõidukitel käikude järjestiklülitust võimaldavaid 

mehhanisme, kuna see pakub teatud eeliseid. 

 

Järjestiklülituse eelised on järgmised: 

1. Käiguvahetus on kiirem, kuna käigukangi liigutatakse ainult vertikaalses suunas. 

2. Järjestiknihe on ühtlane. 

3. Käigukangi asend on koguaeg samas kohas. 

4. Juhuslikult ei ole võimalik sisse lülitada valet käiku (näiteks H-lülituse korral 2. käigu 

asemel 4. käik).  

 

Järjestiklülituse puuduseks võib lugeda asjaolu, et tagurpidikäigu lülitamiseks näiteks viiendalt 

käigult. Selleks peab kõigepealt läbi lülitama kõik käigud kuni neutraalini. Alles seejärel saab 

sisse lülitada tagurpidikäigu. 

 

H – lülituse korral on käigukangi asendi järgi võimalik aru saada, milline käik on hetkel sisse 

lülitatud. Uue mehhanismi puhul on seda aga raske kindlaks määrata. Probleemi 

lahendamiseks peaks mehhanismile lisama ekraani, mis näitab sisselülitatud käigu numbrit. 

Selleks peab lülitusmehhanismi külge lisama anduri. Joonisel 7.7 on üks näide 

võistlussõidukisse paigaldatud ekraanist. 
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Joonis 7.7. Sõidukisse paigaldatud lülituses olevat käiku näitav ekraan [19]  
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KOKKUVÕTE 

 
Töö põhiliseks eesmärgiks oli veoparameetrite optimeerimine kindla mootoriga. Vaatluse all 

oli kaks autospordiks ettenähtud võistlusautot. Kuna veojõu karakteristikud annavad sõiduki 

kohta hea ülevaate tekkivatest jõududest, tuli kõigepealt tutvuda veoparameetrite olemusega. 

 

Käesoleva töö käigus leiti Ford Fiestale optimaalsed ülekanded veoparameetrite 

parendamiseks. Selleks teostati esmalt mõõtmised dünamomeetrilisel katsestendil ja teostati 

arvutused ning koostati karakteristikud. Veojõu karakteristikuid võrreldes saab öelda, et uute 

ülekannetega on veoomadusi võimalik oluliselt parendada.  

 

Võistlusautole Ford Escort sai paigaldatud MTX 75-tüüpi käigukast uute ja sobilike 

ülekannetega. Transmissioon kohandati rallispordis kasutamiseks, mis hõlmas transmissiooni 

modifitseerimist, uue käiguvahetusmehhanismi projekteerimist ning sõiduki katsetamist 

dünamomeetrilisel katsestendil. Ford Escordi kohta võib öelda, et originaal ja modifitseeritud 

käigukastiga teostatud mõõtmiste ja arvutuste tulemusel olid märgatavad. Kui varem veojõud 

iga järgneva käiguga langes suhteliselt madalale, siis uute ülekannetega oli veojõud oluliselt 

suurem. Antud sõidukite tulemusi on omavahel raske võrrelda, kuna sõidukid erinesid 

üksteisest mootori näitajate poolest.  

 

Modifitseerimise käigus paigaldati MTX 75 käigukasti järjestiklülitust võimaldavad 

sirghammasrattad ja lülitus. Seejärel projekteeriti käikude järjestiklülituseks uus 

lülitusmehhanism. Eelnevalt teostatud modifitseerimisega on parendatud veoomadusi ja 

soodustatud sõiduki kasutamist autospordis ning uus lülitusmehhanism võimaldab käikude 

kiiremat ja mugavamat lülitust.  
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