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Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on hinnata mootori juhtmooduli seadistamise mõju 

mootori väljundparameetriltele. Ettevõtted, kes juhtmooduli tarkvara muutmisega 

tegelevad, lubavad kuni 20% madalamat kütusekulu ning samas kuni 30% rohkem 

võimsust, kuid sellekohaseid katsetusi läbi pole viidud, piirdutakse kõigest võimsuse 

ning pöördemomendi mõõtmisega.  Lubatud kütusekulu vähenemine tooks endaga kaasa 

olulise materiaalse kokkuhoiu ning seeläbi oleks võimalik vähendada ka sõiduki poolt 

tekitatavat keskkonnasaastet. Selleks, et hinnata seadistamise mõju, teostatakse sõidukile 

labori tingimustes mootorikatsed, mille käigus mõõdetakse mootori võimsust, 

pöördemomenti, kütusekulu, heitgaaside sisaldust ning tahmasust. Kõik katsetused 

sooritatakse Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi õppelaboris, mis on varustatud 

dünamomeetriga. Lisaks käsitletakse töös ka diiselmootorite ajalugu, arengut, ehitust ja 

tööprintsiipe, tutvustatakse diiselmootoritele esitatavaid keskkonnanõudeid ning nende 

muutumist ajas. Töö tulemusel saadi võrdlevad andmed tehase tarkvara ning muudetud 

tarkvara korral, lisaks oli võimalik mõningaid parameetreid võrrelda sõiduki tootjatehase 

poolt ettenähtud väärtustega. Tulemustest nähtus, et mootor on ajaga osa ressurssi 

kaotanud, kuid tarkvara muutmine andis märgatavaid tulemusi ka tehase niminäitajatega 

võrreldes. Teise olulise tulemusena võib välja tuua selle, et kütusekulus oodatud langust 

ei toimunud, ning kütusekulu hoopis kasvas juhtmooduli tarkvara muutmisega.  

Märksõnad: kütuseökonoomsus, sõiduauto, mootorikatsed 
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The aim of this research is to evaluate the effect of remapping the diesel engine control 

unit  to see the difference in power, torque and fuel consumption.  Companies, which 

perform the remapping, allow to reduce the fuel consumption up to 20%  at the same 

time with power increase up to 30%, so far there are no studys to confirm those thesis. 

Tests are performed only for power and torque measurements. The reduction of fuel 

consumption would lead to significant financial saving and also allows to reduce the 

environmental pollution caused by the vehicle. To assess the impingement of control 

module adjustment, the engine tests are carried out at the technology institute laboratory 

of Estonian Univesity of Life Sciences which is equipped with dynamometer Dynojet 

224XLc. The measured parameters in the process of tests are power, torque, fuel 

consumption, consistency of exhaust gases and the proportion of particulate matter. 

Additionali therein research is dealed with the history, improvement, construction and 

operating principles of diesel engine, also the emission standarts acorrding to them. As a 

result of the work comparative data for factory software and modified software outputs 

were obtained, in addition some of the parameters were comparable to manufacturer 

specified values. The results demonstrated that the engine has lost some of its power, but 

with the remapping noticeable result achieved even compared with the factory specified 

values. Second important result pointed out that the fuel consumption actually increased 

by the change of software. 

Keywords: fuel consumption, power output, engine testing, vehicle 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

ECU- mootori juhtmoodul (ingl. engine control unit) 

OBD- omadiagnoosiseadis (ingl. on-board diagnostics) 

DSC- sõidustabilisaator (ingl. electronic stabillity control) 

ABS- blokeerumisvastane seadis (ingl. antilock brake system) 

TCS- kaapeväldik (ingl. traction controll system) 

CO- vingugaas (ingl. carbon monoxide) 

NOx- lämmastikoksiidid (ingl. oxides of nitrogen) 

HC- süsivesinikud (ingl. hydrocarbons) 

PM- tahked osised (ingl. particulate matter)  

DPF- kübemefilter (ingl. diesel particulate filter) 

EGR- heitgaaside retsirkulatsioon (ingl. exhaust gas recirculation) 

GJM- gaasijaotusmehhanism 

CR- ühisanumga pritsesüsteem (ingl. common rail)  

EDC- elektrooniline diiselmootori kontroll (ingl. electronic diesel control)  
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SISSEJUHATUS 

Sõiduauto on enamuse inimeste jaoks asendamatu tarbeese, nende arv on aasta-aastalt 

kasvanud, näiteks on Eurostati andmetel Eestis autode arv tuhande elaniku kohta aastast 

2002 kuni 2012 kasvanud kogunisti 165 auto võrra, 291-lt 456-ni [1]. Samaaegselt 

suureneb ka nende sõidukite poolt tarbitava kütuse kogus. Kuid suureneva maailma 

rahvastiku ja vähenevate naftavarude taustal peaks tarbimist suutma vähendada, et 

saavutada jätkusuutlik majandamine. 

Teisalt tuleb ka üha kallinevate kütusehindade juures pöörata enam tähelepanu sõiduki 

ökonoomsusele, kuna sõiduki kasutamisel on üheks suuremaks ja igapäevaseks 

kuluartikliks vaieldamatult kütusele tehtavad väljaminekud. Ka autotootjate põhisuunaks 

on saanud ökonoomsus ja keskkonnasõbralikkus, sellest tulenevalt valmistatakse järjest  

efektivsemaid mootoreid ja otsitakse alternatiive erinevatele fossiilsetele vedelkütustele. 

Võimalike alternatiividena toodetakse nii hübriidajamiga sõidukeid, kui ka elektriautosid. 

Kõik alternatiivsed kütused ja uued mootorite lahendused on vajalikud puhtama keskkonna 

nimel. Üha karmimaid nõudeid esitatakse autotootjatele ka Euroopa Liidu poolt seatavate 

EURO keskkonnasaaste normidega. Kuid järjest karmistuvatest nõuetest võib väheks 

jääda, et üldist sõidukitest tulenevat keskkonnasaastet vähendada. Seetõttu tuleks otsida 

erinevaid võimalusi, mille tulemusel saaks ka olemasolevaid sõidukeid muuta 

ökonoomsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Eelpool nimetatud karmistuvad nõuded 

rakenduvad vaid uutele sõidukitele, kuid vanematele sõidukitele edasisi lahendusi pole. 

Kuid mootori juhtmooduli seadistamine võimaldaks ka vanemate sõidukite kütusekulu 

ning heitgaaside emissiooni vähendada. 

Bakalaureuse tööd kavandades osutus teema valituks, sest Eesti Maaülikooli 

Tehnikainstituudis on olemas sõidukite katsetamiseks vajalik dünamomeeter Dynojet 

224xLC ning varasemate bakalaureusetööde käigus käsitletud kütusekulu mõõteseade 

AVL 7351 CME.  

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on hinnata mootori juhtmooduli seadistamise mõju 

mootori väljundparameetritele. Neist käsitleme võimsust, pöördemomenti, kütusekulu ning 

heitgaaside sisaldust. Oodatav tulemus oleks, et sõiduki kütusekulu väheneb ja 

võimsusnäitajad paranevad, kuna ettevõtted, kes juhtmooduli seadistamisega tegelevad 

lubavad kuni 20% madalamat kütusekulu ning samas kuni 30% rohkem võimsust.  
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Katsesõiduk BMW 530 on valmistatud aastal 2004 ning analoogsed sõidukid on nii Eestis 

kui mujal Euroopas laialt levinud, kuid ometi puudub informatsioon vastava sisuga katsete 

kohta. 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgnvad ülesanded: 

1) anda ülevaade survesüütega mootorite konstruktsioonist ja alasüsteemidest; 

2) tutvustada kehtivaid heitmenorme diiselmootoritele; 

3) katsetuste ettevalmistamine; 

4) sõiduauto katsetused tehaseseades; 

5) juhtmooduli seadistamine; 

6) sõiduauto katsetused juhtmooduli muudetud  seades; 

7) katsetulemuste võrdlemine ja analüüs. 
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1. DIISELMOOTOR 

1.1 Diiselmootori areng 

Sisepõlemismootor on jõumasin, mis termodünaamiliste ringprotsesside toimel muundab 

kütuses peituva keemilise energia mehaaniliseks tööks, nimelt kütuse põlemisprotsessi 

käigus mootori silindris tekkiv soojus muutub gaaside paisumise läbi kolvi liikumiseks. 

Nimetus sisepõlemismootor on kujunenud asjaolust, et kütuse põletamine toimub vahetult 

mootoris. Diiselmootor on üks sisepõlemismootori liikidest [3]. 

Diiselmootori leiutajaks on Saksa insener Rudolf Christian Karl Diesel, kes sündis 

18.03.1858 Pariisis Bavaaria immigrantide perekonnas. Olles 12 aastane, naases Rudolfi 

perekond Augsburgi. Pärast seda, kui Rudolf omandas Münchenis tehnikahariduse asus ta 

töötama külmutusseadmete insenerina. Tema tõsiseks kireks ja huviks olid siiski 

jõumasinad, ning ta töötas välja erinevaid mootoreid. 1892. aastal õnnestus tal tõestada, et 

kütust on võimalik süüdata, kui mootoris piisavalt rõhku tõsta, selle idee ta ka patenteeris. 

1895. aastal valmistatud kolmas katsemootor oli juba tänapäevase diiselmootori sarnane 

ning kaks aastat hiljem oli juba esimene diiselmootor seeriatootmiseks valmis. 

17. veebruaril 1897. aastal viis Müncheni Tehnikaülikooli Professor Moritz Schröder läbi 

tunnustatud katse selle mootori kasuteguri väljaselgitamiseks. Testi tulemused näitasid 

selleaegsete sisepõlemismootorite kohta väga kõrget kasutegurit, milleks oli 26,2 %. 

Kuna toodetud mootorid olid oma mõõtmetelt hiiglaslikud, täpsemalt 4,5 tonnise massiga 

ja 3 meetri kõrgused, siis kulus veel peaaegu 30 aastat aega, enne kui MAN 1923. aastal 

esimesed diiselmootoriga veoautod tootmisesse lasi. 1936. aastal alustas Daimler-Benz 

diiselmootoriga sõiduautode saritootmist [4]. 

Esimene 1897. aastal valmistatud diiselmootor ei olnud päris selline, nagu tänapäeval 

diiselmootorit kujutatakse, kuna Dieselil puudusid tehnilised võimalused rõhu tõstmiseks 

piisavalt kõrge rõhuni, et moodustada isesüttiv kütusesegu. Seega Dieseli loodud mootor 

töötas suruõhu pihustiga, mille puhul kütus sisenes silindrisse suruõhu abil. Sama 

tehnoloogiat kasutas hiljem ka Daimler oma  veoautode diiselmootoritel. 

Suruõhu pihusti oli oma mõõtmetelt väga kohmakas (joonis 1.1), sest sellel olid eraldi 

sisendid õhu ja kütuse etteandeks. Kompressor surus õhu kokku, mis liikus ventiili, kui 
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düüs (3) avanes, siis õhu puhang põlemiskambrisse haaras kaasa ka kütuse. Selline kahe-

faasiline voolamine tekitas sobiva suurusega piisad, mis olid vajalikud kütusesegu 

aurustumiseks ning seeläbi isesüttimiseks. Düüsi avatust reguleeris väntvõlli poolt käitatav 

nukk ja pihustatava kütusekoguse määras kütuserõhk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.1. Dieseli suru-õhu pihusti 1 – suruõhu sisend 2 – kütuse sisend 3 – düüs [11] 

Selle protsessi miinuseks oli asjaolu, et kütuse ja õhu segul oli põlemiskambris madal 

läbitungimisvõime, kuna düüsis langes rõhk suurel määral, ning sellist tüüpi kütusesegu ei 

ole sobilik suuremate kütusekoguste ning mootori kõrgema pöörlemissageduse jaoks. 

Pihuse hajumine takistas vajaliku õhukoguse kasutamist, mis oli vajalik võimsuse kasvuks 

ning koos kasvava kütuse kogusega tekib liialt rikastatud kütusesegu, mille põlemisel 

eraldub rohkelt suitsu. Teine oluline puudus, mis sellist tüüpi pihustitega kaasnes oli 

kompressori poolt hõivatud ruum [11]  

Järgmiseks lahenduseks diiselmootorite rindel kujunes eelpõlemiskambriga diiselmootor 

(joonis 1.2). Tänu eelpõlemiskambrile sai võimalikuks loobuda ka kulukast ning keerukast 

õhu kompresseerimise süsteemist. Segu moodustamine põlemiskambris toimub tänu 

osalisele põlemisele eelpõlemiskambris. Taolisel mootoril on erilise kujuga 

põlemiskamber, millel on poolringi kujuline pea. Põlemis- ja eelpõlemiskamber on 

vastastikku väikeste pooridega ühendatud, eelpõlemiskamber moodustab põlemiskambrist 

umbes viiendiku.  
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Joonis 1.2. Eelpõlemiskambriga mootor: 1- kütuseklapp 2- eelpõlemiskambri hõõgküünal 

3- eelpõlemiskamber 4- süütamiskanal [11] 

 

Kütus pihustatakse umbes 250 baarise rõhu juures eelpõlemiskambrisse. Kuna 

eelpõlemiskambris on õhu kogus piiratud, siis süttib seal ainult väike osa kütusest, sellest 

tulenevalt tõuseb seal rõhk ning põlemata kütus surutakse läbi süütamiskanali 

põlemiskambrisse, kus see seguneb õhuga ning süttib põlema. Seega selle protsessi 

kasulikkus seisneb kütusesegu moodustamises.  

Järgmiseks diiselmootorite edasiarenduseks oli otsepritsega mootor, mille puhul kütus 

suruti läbi düüsi otse põlemiskambrisse. Selle mootori puhul oli kütusena kasutusel 

kütteõli, mis pihustati kompressori abil põlemiskambrisse. Kuid jällegi olid sellel mootoril 

kompressori tõttu suured mõõtmed, seetõttu otsepritsega mootoreid ka enne 1990 aastat 

sõiduautodele ei paigaldatud [11]. 
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1.2 Diiselmootori ehitus 

1.2.1 Diiselmootori konstruktsioon ja alasüsteemid  

Soojusenergia mehaaniliseks tööks muundamise iseärasuste põhjal saame jagada 

soojusmootorid kolme klassi:  

1) kolbmootorid (soojusenergia muundatakse mehaaniliseks tööks mootori silindris); 

2) turbiinmootorid (erinevalt kolbmootorist puudub turbiinmootoril silinder, seda tüüpi 

mootoris viiakse energia muundamise protsess läbi difuusoris, kompressoris, 

põlemiskambris, gaasiturbiinis ja reaktiivdüüsis). Turbiinmootorid omakorda jaotuvad: 

a) gaasiturbiinmootorid;  

b) turboreaktiivmootorid (turboventilaator- ja -propellermootor); 

3) reaktiivmootorid (põlemisproduktide paisumine toimub reaktiivdüüsis) [25]  

Kolbmootorid kasutavad erinevaid kütuseid, kuid sellest sõltumata on nende üldine ehitus 

sarnane. Mootori keskseks osaks on mootoriplokk, see võimaldab ühendada kõik mootori 

komponendid ühtseks tervikuks. Mootoriplokk ühendatakse mootoripatjade kaudu ka 

sõiduki kerega. Mootori ehitus on kujutatud joonisel 1.3.  

Mootori alumises osas asetseb väntvõll, mis on kinnitatud mootoriploki külge, ning 

pöörleb liugelaagritel, selle ühes otsas asetseb hooratas ning teises otsas rihmaratas, 

väntvõllist saavad rihma, ketti või hammasrataste abil ülekande kõik ülejäänud 

alasüsteemid. Mootori põhja katab õlivann, mis on õlikindlalt mootoriploki külge 

kinnitatud. Väntvõlli külge kinnitatakse liugelaagritel kepsud, mis on ühenduslüliks 

kolbidega, omavaheliseks ühenduseks kasutatakse kepsu ja kolvi vahel silindri kujulist 

kolvisõrme. Mootoriploki ülemist osa katab plokikaas, see on poltide abil hermeetiliselt 

kinnitatud. Plokikaanes asuvad pihustid, eelsüüteküünlad ja klapid. Sageli on plokikaanele 

paigaldatud ka nukkvõllid, mis liiguvad liugelaagritel. Plokikaane külge kinnituvad ka 

sisselaske- ja väljalaskekollektor. Mootori kõige pealmiseks osaks on plokikaanel asetsev 

klapikambrikaas.  
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Joonis 1.3. Mootori läbilõige: 1- õlivann; 2- mootoriplokk; 3- hooratas; 4- väntvõll; 5- 

keps; 6- kolb; 7- klapp; 8- nukkvõll; 9- plokikaas; 10- pihusti; 11- klapikambrikaas; 12- 

generaator; 13- veepumba rihmaratas; 14- roolivõimendi pump; 15- konditsioneeri pumba 

rihmaratas; 16- väntvõlli rihmaratas. [13] 

Mootori alasüsteemid omavahelise koostööga loovad eeldused mootori toimimiseks ning 

kestvuseks. Kuna mootor vajab töötamiseks kütust, siis alustame toitesüsteemist, mille 

ülesandeks on transportida kütusepaagist vajaminev kütus mootorini, seda ülesannet täidab 

kütusepump. Gaasijaotusmehhanism (edaspidi GJM)  hoolitseb selle eest, et küttesegu 

jõuaks õigel ajal mootori silindrisse ning põlemisproduktid saaksid silindrist eemaldatud.  

GJM toimib koostöös pihustitega. Järgmiseks on vajalik põlemise käigus tekkiv energia üle 

kanda pöörlemiseks, selle eest hoolitseb vänt-keps mehhanism. Põlemisel tekkiv energia 

tõstab silindris rõhku, ning see sunnib kolvi liikuma, kandes liikumise läbi kepsu edasi 

väntvõllile, mille tulemusel võll pöörleb. Õlitussüsteem peab kandma hoolt selle eest, et 

kõik vajalikud sõlmed saaksid piisavas koguses õli, vastasel juhul oleks mootori tööiga 

üürike. Õli transportimiseks on loodud õlikanalid ning õlipump tekitab selleks vajaliku 

surve. Kuna põlemise käigus võivad mootori temperatuurid väga kõrgeks tõusta, siis on 

seda vajalik jahutada, enamasti on kasutusel vedelikjahutus. Viimaseks alasüsteemiks on 
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elektrisüsteem, mille ülesandeks on auto varustamine elektrienergiaga ning akumulaatori 

laadimine. Elektrit tarbivad valgustusseadmed, erinevad andurid ja juhtmoodulid ning 

mugavusvarustus. Elektri tootmiseks on sõidukitele paigaldatud generaator.  

 

1.2.2 Ühisanumaga toitesüsteemi tööpõhimõte   

Ühisanumaga pritseseadise (edaspidi CR) puhul toimub rõhu moodustamine ja kütuse 

pihustamine eraldi, st et pritserõhk ei sõltu mootori pööretest ega ka pihustatud kütuse 

kogusest. Ühisanumaga toitesüsteem on valmistatud selliselt, et see jaguneb 

madalrõhupooleks ja kõrgrõhupooleks. Madalrõhupool omakorda jaguneb veel 

imirõhupiirkonnaks, sööterõhupiirkonnaks ja tagasivoolupiirkonnaks. Madalrõhu poole 

osad on kütusepaak, kütuse eelsoojendus, kütusefilter, söötepump, elektriline sulgeklapp 

ning kütusejahuti. Kõrgrõhupoole osadeks on kõrgrõhupump, kõrgrõhutorustik, ühisanum 

ning üks pihusti iga silindri kohta. Omaette osa moodustavad veel elektroonilised 

juhtseadmed, milleks on juhtmoodul, erinevad andurid, ühisanuma rõhureguleerklapp, 

pihustite solenoidklapid ja elektriline sulgeklapp. Kõik süsteemi osad on nähtaval alloleval 

joonisel [14].  

Joonis 1.4. Ühisanumaga pritseseadis [14] 
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CR puhul kasutatakse söötepumbana elektrilist labapumpa või siis hammasrataspumpa. 

Söötepump annab kütuse läbi eelsoojendi, kütusefiltri ja elektrilise sulgeklapi 

kõrgrõhupumpa. Esimese generatsiooni CR korral kasutatakse rõhuregulaatroklappi 

ühisanumas rõhu muutmiseks (joonis 1.5) Sel puhul edastab kõrgrõhupump pidevalt 

suurima võimaliku kütusekoguse, sõltumata kütuse vajadusest. Kasutamata kütus 

suunatakse rõhuregulaatorklapi abil tagasi kütusepaaki [14]. 

Joonis 1.5. Rõhuregulaator kõrgrõhupoolel, 1. generatsiooni CR [14] 

Teise põlvkonna tehnoloogia puhul toimub rõhu reguleerimine madalrõhu poolel (joonis 

1.6) söötemõõdiku abil, mis paikneb kõrgrõhupumba sisendil. Sellisel juhul peab 

kõrgrõhupump pihustiteni toimetama ainult sellise koguse kütust, mida mootor vajab. See 

omakorda alandab kõrgrõhupumba energiavajadust ja ühtlasi ka kütusekulu. 

Rõhupiirdeklapp takistab ühisanumas rõhu kerkimist liialt kõrgele, juhul kui sööteriistal 

peaks rike tekkima [11]. 
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Joonis 1.6. Rõhu reguleerimine söötemõõdikuga, 2. generatsiooni CR [14] 

Kolmanda generatsiooni ühisanumaga pritsesüsteemi puhul oleks justkui kaks eelmist 

generatsiooni kokku pandud, ning nende puudused kõrvaldatud (joonis 1.7). 

Joonis 1.7. Rõhu reguleerimine madal- ja kõrgrõhupoolel, 3. generatsiooni CR [14] 

Kui rõhk on reguleeritav ainult madalrõhupoolel, nagu toimub teise generatsiooni CR 

puhul, siis kulub liiga pikalt aega selleks, et langetada rõhku ühisanumas, kui peaks 

tekkima kiire negatiivne koormuse muutus. Rõhu kohandamine väga kiiretele 
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koormustingimuste muutusele on sel juhul liiga aeglane. See on eriti probleemiks 

piesoelektriliste pihustitega, nende väga madala sisemise lekkimise tõttu. Sel põhjusel on 

mõned ühisanumaga pritsesüsteemid varustatud lisa rõhuregulaatorklapiga, peale 

kõrgrõhupumpa ja söötemõõdiku. Selline kahe täituriga süsteem kombineerib madalrõhu 

poole reguleerimise eelised kõrgrõhupoolel toimuva reguleerimise ning kiire tagasiside 

andmisega. Veel üheks eeliseks võrreldes ainult madalrõhupoolel reguleerimisega on see, 

et kõrgrõhupool on reguleeritav ka siis, kui mootor on külm. Külma mootori korral edastab 

kõrgrõhupump rohkem kütust, kui ära kasutatakse ning rõhku kontrollib 

rõhureguleerklapp. Surve mõjul kütus soojeneb ning seeläbi kaob ka vajadus lisa 

kütusesoojendile [11].  

 

1.2.3 Toitesüsteemi juhtseade  

Diisli elektrooniline kontroll annab võimaluse kütuse pihustamise parameetreid erinevate 

tingimuste jaoks täpselt muuta. See on ainuke viis, millega tänapäevane diiselmootor on 

võimeline täitma sellele esitatud karme nõudmisi.  

Arendustöö diiselmootorite vallas on keskendunud kütusekulu ning heitgaaside 

vähendamisele, samal ajal, kui tõstetakse mootori võimsust ja pöördemomenti. Nende 

nõudmiste tulemusel on märgatavalt suurenenud otsepritsega diiselmootorite populaarsus 

kaudpritsega (keeriskambriga või eelpõlemiskambriga) diiselmootorite ees. Esimene 

kasutab kordades suuremat pritserõhku võrreldes teistega. Tänu efektiivsemale kütusesegu 

moodustamisele ja puuduvatele kadudele, mis muidu tekivad eelpõlemiskambri ning 

põhilise põlemiskambri vahel on otsepritsega mootorid kuni 20% ökonoomsemad [11].  

Traditsiooniline mehaaniline mootori juhtimine kasutab mitmeid reguleermehhanisme, et 

kohaneda erinevate mootori töötingimustega ning kindlustada kõrge kvaliteediga 

kütusesegu moodustamine. Kuid siiski on palju mõjusaid faktoreid, mida ei suudeta 

arvesse võtta, või millele ei suudeta piisavalt kiiresti reageerida. Niisiis on nõudluse 

kasvades algupärasest, lihtsast, mõne elektrilise täituriga juhtsüsteemist välja kujunenud 

keerukas elektriline diisli kontrollseade (edaspidi EDC), mis on suuteline reaalajas suurel 

hulgal andmeid töötlema. Võrdluseks tavapärastele mehaaniliselt juhitud kütusepumbaga 

diislitele, puudub EDC-ga varustatud sõiduki juhil otsene kontroll pihustatud kütuse 
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kogusele olenevalt gaasipedaali asendist. Kütuse pritsekogus on määratletud mitmete 

erinevate muutujate järgi, nagu näiteks: 

1) Mootori temperatuur 

2) Heitgaaside kogus 

3) Mootori tööseisund 

4) Gaasipedaali asend 

5) Teiste süsteemide mõjutused (näiteks DSC).  

Juhtmoodul arvutab vajamineva pritsekoguse ja ka pihustusaja, võttes arvesse kõiki 

mõjumuutujaid. Pritsekoguse näidisväärtused sõltuvalt ühisanumarõhust ning mootori 

pöörlemissagedusest on nähtavad joonisel 1.8 [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.8. Ühisanumarõhu sätteväärtuse tunnusväli [14] 

Pidevalt toimub sätte- ja tegelike väärtuste võrdlemine anduritelt saadavate andmete 

põhjal. Selle tagasiside järgi hindab juhtmoodul seda, kas sekkumise käigus tehtud 
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muutused olid piisavad ning vajadusel annab vastavale täiturile käsu reguleeringut 

täpsustada. See nõuab kõikehõlmavat jälgimissüsteemi, mis tuvastab erinevad ebakõlad 

ning teeb vastavad korrektuurid (näiteks piirab mootori võimsuse) [11]. 

 

1.3 Mootori juhtmooduli seadistamine  

Autotootjate turg on tavapäraselt väga lai, tihti ülemaailmne ning masstootmise puhul on 

autotootja huvides, et kõigile turgudele minevad sama mudelitähisega sõidukid oleksid 

ühesugused, siin tuleb muidugi eristada parem – ja vasakpoolse liiklusega riike. 

Erisuunalistesse riikidesse toodetavate sõidukite šassiid on mõnevõrra erinevad, kuid 

tehnilised lahendused on siiski samad. Kui kõik toodetavad ühe mudeli sõidukid on 

ühesugused, siis on neid lihtsam, kiirem ja kokkuvõttes loomulikult odavam valmistada, 

kuna ei kulu ressursse erinevate tootmisliinide üles seadmiseks, samuti on paigaldatavad 

detailid samad ja seega on nende kogus suurem, mis omakorda alandab toote omahinda. 

Hind on tähtis nii tootjale, kes peab tihedas konkurentsis suutma pakkuda taskukohase 

hinnaga sõidukit, kui ka tarbijale, kes selle lõpuks erinevate valikute hulgast soetab.  

Mootor on sõiduki juures vaieldamatult üks hinnalisemaid talitlusüksusi, seda oma 

hulgaliste ja keerukate komponentide tõttu, mis peavad olema suure täpsuse ja kvaliteediga 

toodetud. Mootori puhul on kõige tähtsamateks omadusteks võimsus, kütuseökonoomsus, 

vastupidavus ja kasutajamugavus, veel mängivad suurt rolli ka hoolduskulud.  

Koostöös moodsa elektroonikaga, eeskätt mootori juhtmooduli tarkvaraga on võimalik 

tootjal ehituselt ühelt ja samalt mootorilt saada erinevaid võimsuslikke parameetreid. 

Tehas saaks kõikidelt mootoritelt võtta kohe ka maksimum võimsuse, kuid see on üks hea 

turunduvahend, võimsam auto maksab alati rohkem, ning tegelikult maksab inimene juurde 

ainult erineva tarkvara eest. Siit juurdub veel üks aspekt, mis toob esile tarkvara 

optimeerimise kasulikkuse, kui osta soodsama hinnaga väiksema võimsusega sõiduk, siis 

on lisaks selle kindlustusmakse väiksem ning mõningates riikides ka automaks, kuid samas 

saab oluliselt väiksema kulutusega sõiduki võimsust tõsta, kui on hinnavahe tehase poolt  

pakutava võimsama mudeliga.   

Ning viimaks üks autoinseneride suurimaid väljakutseid – erinevad keskkonnatingimused. 

Toodetavad sõidukid peavad toimima erinevates loodusvöötmetes, kus temperatuuride 
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kõikumine võib olla isegi üle 100 kraadi. Näiteks 23.01.2009 registreeriti ühel päeval 

maailma eri paigus temperatuurid -55,9 kraadi Oimjakonis Jakuutias, sellise temperatuuri 

juures enam diiselauto muidugi ei käivitu. Kuid kui realistlikum olla, siis Kanada 

põhjaosas Alaska piiri lähedal mõõdeti samal päeval külma -40,4 kraadi ning  Austraalias, 

mandri keskosas asuvas Alice Springsis mõõdeti sooja +40 kraadi [23]. Lisaks sellel on 

madalmaades ning kõrgmäestikes erinev õhu koostis, õhu niiskus ja õhurõhk. Sõidukid 

peavad toimima kõiki neid tingimusi taludes, ning seejuures suutma saavutada oma 

nimivõimsuse. Lisaks on veel kõikumisi mootorikütuse kvaliteedis.  

Siit tuleb välja, miks tehas ei seadista sõidukit kohe maksimaalselt ökonoomseks ja 

maksimaalselt võimsaks. See jääb tuuningettevõtete pärusmaaks, kes juba konkreetses 

riigis teevad sõidukile täpsema seadistuse.  

Mootori juhtmooduli seadistamine on välja kujunenud kunagisest chiptuuningust, mis 

kujutas endast protsessi, mille käigus ECU-st eemaldati Eprom (ümberprogrammeeritav 

püsimälu) ning muudeti selles sisalduv tarkvara või siis vahetati see välja. Teine suund on 

olnud ka nii-öelda „chipbox“, mis suurendab ainult kütuserõhku ja seeläbi saavutatakse 

suuremat võimsust. Kuid sõidukite areng on suures osas mõlemad need suunad 

elimineerinud, kuna need ei ole eriti praktilised. Hoopis lihtsam ja parema tulemusega on 

ECU tarkvara ülekirjutamine läbi OBD pistiku. [12, 21, 24, 26] 

 

1.4 Diiselmootori heitmenormid  

Õhu kõrge saastatus, mis on põhjustatud liiklusest tulenevate heitgaasidega, on tinginud 

vajaduse vastava seadusandluse ning normatiivide kehtestamise järele, mille eesmärkideks 

on vähendada õhku sattuvate saasteainete hulka. Mootorikütuste põhikoostiseks on 

süsivesinikühendid ning kütuse täieliku põlemise produktideks on süsihappegaas, veeaur, 

lämmastik ja inertgaasid. Suures koguses eralduv süsihappegaas on neist peamine 

kliimamuutusi põhjustav tegur. 

Euroopa esimene heitgaaside standard sõiduautodele võeti kasutusele 1970. aastal. Alles 

22 aastat hiljem astuti suur samm edasi ning 1992. aastal kehtestati „Euro 1“ standardiga 

bensiinimootoriga autodele katalüüsmuunduri nõue, et vähendada vingugaasi (edaspidi 

CO) emissiooni, Euro 1 nõuded on välja toodud allolevas tabelis, need seati nii diisel kui 
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ottomootorile ühtsed, erinevus seisnes vaid selles, et ottomootori puhul ei mõõdetud 

tahkeid osiseid [9,10]. 

Tabel 1.1. Euro 1 heitmenormid sõiduautodele [9] 

Komponent Lubatud heitmenorm 
(ottomootor) 

Lubatud heitmenorm 
(diiselmootor) 

CO [g/km] 2,72 2,72 
HC + Nox [g/km] 0,97 0,97 
PM [g/km] - 0,14 
 

Jaanuaris 1996. aastal tuldi välja Euro 2 standardiga (tabel 1.2), mis vähendas veelgi 

lubatud CO ning lisaks põlemata süsivesinike ja lämmastikuoksiidide emissiooni. Euro 2 

võttis kasutusele erinevad nõuded diisel- ja ottomootoritele.   

Tabel 1.2. Euro 2 heitmenormid diiselmootoriga sõiduautole [9] 

Komponent Lubatud heitmenorm 
CO [g/km] 1,0 
HC + Nox [g/km] 0,7 
PM [g/km] 0,08 
 

Jaanuaris 2000 vastu võetud Euro 3 nõuded muutsid heitgaaside testimise protseduuri 

selliselt, et mootori soojenemise perioodi selles enam ei eksisteerinud. Samuti vähendati 

sellega veelgi CO ja PM-i lubatud sisaldust. Lisaks kaasnes sellega eraldi NOx piirang. 

Tabel 1.3. Euro 3 heitmenormid diiselmootoriga sõiduautodele [9] 

Komponent Lubatud heitmenorm 
CO [g/km] 0,64 
HC + Nox [g/km] 0,56 
NOx [g/km] 0,50 
PM [g/km] 0,05 
 

Euro 4 heitmenormide seadmisega 2005 aasta jaanuaris keskenduti diiselmootoriga autode 

emissioonide vähendamisega, eriti pöörati tähelepanu tahkete osiste ning lämmastiku 

oksiidide vähendamisele. Mõningad Euro 4 sõidukid varustati ka kübemefiltriga (DPF). 

Tabel 1.4. Euro 4 heitmenormid diiselmootoriga sõiduautodele [9] 

Komponent Lubatud heitmenorm 
CO [g/km] 0,50 
HC + Nox [g/km] 0,30 
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Tabel 1.4 järg 

NOx [g/km] 0,25
PM [g/km] 0,025
 

2009 aasta septembris jõustunud Euro 5 standardiga seati veelgi karmimad piirangud 

tahkete osiste emissioonile, ning kõik diiselmootoriga sõiduautod pidid olema varustatud 

kübemefiltriga. Euro 4-ga võrreldes vähenes ka lubatud NOx piirnorm 28%. Lisaks tahkete 

osiste piirangule kaalu järgi seati nõuded ka tahkete osiste arvule kilomeetri kohta. 

Viimane rakendus kõigile uutele sõidukitele alates 2013. aastast [9]. 

Tabel 1.5. Euro 5 heitmenormid diiselmootoriga sõiduautodele [9] 

Komponent Lubatud heitmenorm 
CO [g/km] 0,50 
HC + Nox [g/km] 0,23 
NOx [g/km] 0,18 
PM [g/km] 0,005 
PM [tk/km] 6.0x10 ^11 
 

2014 aasta septembris vastu võetud Euro 6 heitmenorm (tabel 1.6) kehtestab olulise NOx 

vähendamise nõude, võrreldes Euro 5-ga kogunisti 67%. Need nõudmised on peaaegu 

samad nii otto kui ka diiselmootorile [9]. 

Joonis 1.6. Euro 6 heitmenormid diiselmootoriga sõiduautole [9] 

 

Selle tagamiseks on sõidukitele paigaldatud heitgaaside retsirkulatsioonisüsteem (edaspidi 

EGR), mis asendab osa mootorisse sisenevast õhust heitgaasidega. Selle protsessiga 

vähendatakse lämmastiku osakaalu, mis põlemise käigus võiks oksüdeeruda NOx-ks. Euro 

6 standardile vastavatele diislitele võidakse lisaks veel paigaldada seadmeid, mis koguvad 

ja muundavad NOx läbi katalüüsi lämmastikuks ja veeks [9]. 

 

Komponent Lubatud heitmenorm 
CO [g/km] 0,50 
HC + Nox [g/km] 0,17 
NOx [g/km] 0,08 
PM [g/km] 0,005 
PM [tk/km] 6.0x10 ^11 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Katsemetoodika 

Kõik katsetused teostatakse Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi katselaboris, mis on 

varustatud dünamomeetriga Dynojet 224xLC. Enne katsemetoodika koostamist oli vajalik 

teha selgeks kõigi kasutatavate seadmete tööprintsiibid ning tutvuda ohutusnõuetega. Kui 

need printsiibid olid täidetud, siis sai hakata katseid planeerima, tuli panna paika katsete 

teostamise järjekord ning planeeritavate korduste arv, et oleks võimalik hinnata ka 

mõõtmiste täpsust.  

Enne katsetuste läbiviimist tuleb sõiduk visuaalsel teel väliselt üle vaadata ning lisaks üle 

kontrollida mootori õli-ja jahutusvedeliku tase, et vältida kahjustusi mootorile. Kui sõiduk 

on kontrollitud, siis tuleb sõita nii kaua, kui mootor on oma töötemperatuuri saavutanud. 

Kuna katsete käigus paigaldatakse sõidukile lisaseadmeid nii mootori külge, kui ka kere 

külge, siis tuleb kontrollida, et kõik oleks hästi kinnitatud ning ei oleks võimalust, et need 

võiksid pöörlevate osade vahele jääda või lahti tulla.  

 

2.1.1 Heitgaaside mõõtmine 

Kõige esimese katsena on planeeritud mõõta sõiduki heitgaaside sisaldust, selle jaoks 

kasutatakse Boschi diagnostikaseadet. Tehakse kolm erinevat heitgaaside testi, millest kaks 

on pidevrežiimil. Esimese katsena sooritatakse diiselsuitsususe mõõtmine, see on ainuke 

test, mida ei tehta pidevrežiimil. See kujutab endast testi, mida viiakse läbi diiselautode 

tehnilise ülevaatuse raames.  

Kõigepealt eemaldatakse sõidukilt mootori õlimõõtevarras ning see asendatakse seadme 

mõõte sondiga, mis reguleeritakse mõõtevarda järgi parajaks ning pannakse õlimõõtevarda 

asemele, et mõõta mootori õli temperatuuri. Lisaks paigaldatakse auto pluss ning miinus 

terminalile heitgaaside mõõteseadme vastavad ühendused, et seade suudaks mõõta mootori 

pöörlemissagedust. Kui need sammud on läbitud, siis tuleb mõõteseade käivitada ning ära 

seadistada, esiteks tuleb valida test mida soovitakse läbi viia, esimesel juhul on selleks 

diiselsuitsususe mõõtmine, ning seejärel sõiduki andmed sisse kanda. Lisaks tuleb paika 

seada mootori silindrite arv, et seade suudaks autolt loetud generaatori impulsside põhjal 
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määrata mootori pöörlemissageduse. Nüüd tuleb paigaldada sõiduki taha heitgaaside 

äravoolu toru, et vältida labori õhu saastamist, kui see on tehtud, siis võib mootori 

käivitada. Edasi jätkub seadistamine sellega, et seade mõõdab 10 sekundi jooksul mootori 

tühikäigu pöörded, sel ajal ei tohi gaasipedaali asendit muuta, kui see on tehtud, siis tuleb 

vajutada gaasipedaal põhja ja hoida seni, kuni seade annab käskluse gaasipedaal vabastada, 

seda selleks, et seade suudaks registreerida mootori poolt arendatavad maksimaalsed 

pöörded. Seejärel toimub seadme läbipuhumine ning kalibreerimine, see peab toimuma 

puhtas õhus. Kui see on tehtud, siis on seade mõõtevalmis ja nüüd paigaldatakse veel 

mõõtesond sõiduki sabatorusse, see lükatakse sondi ulatuses sabatoru sisse, ning see 

kinnitub sinna oma vedruga tangide abil. Nüüd võib alustada testimisega, selleks annab 

seade kõik juhised ette, kui esimene katse on sooritatud, siis prindib seade tulemused 

väljatrükile. Seejärel tuleb alustada uue katsega, enne katse algust tuleb seade uuesti 

kalibreerida. Katseid korratakse neli korda.  

Järgmiseks heitgaaside mõõtmiseks on bensiinimootori test pidevrežiimil, selle käigus 

mõõdetakse CO, CO2, O2 puhul protsendilist sisaldust ning HC ja NO puhul miljondikosa 

heitgaasis. See test viiakse läbi kolmel erineval mootori pöörlemissagedusel, esimene katse 

tehase mootori tühikäigul, 680 pööret minutis (edaspidi rpm), teine katse 1500 rpm ja 

kolmas katse 2500 rpm. Kõigi katsete puhul sooritatakse neli kordust.  Kuna vahepeal ei 

ole sõidukit liigutatud, siis enamus ettevalmistustest on juba tehtud, kuid selle testi jaoks 

tuleb paigaldada väljalasketorustiku sabatorusse teine sond. Kui seadmele antakse käsk 

katset alustada, siis tuleb mootori pöörded hoida ettenähtud väärtusel, ning seda seni, kuni 

näidud seadme ekraanil ühtlustuvad ja enam ei muutu, seejärel salvestatakse andmed. Enne 

uue katse algust tuleb taaskord sooritada seadme kalibreerimine värske õhuga. Kui seade 

on töövalmis, võib alustada uue katsega, ning peale neljanda katse lõppu ning salvestamist 

tehakse seadmest väljatrükk.  

Viimaseks heitgaaside analüüsiks on diisli test pidevrežiimil, mille käigus mõõdetakse 

suitsusust püsival mootori pöörlemissagedusel, katse ettevalmistus ning käik on sama mis 

eelmisegi puhul. Mõõtmine toimub taas kolmel erineval mootori pöörlemissagedusel, mis 

on valitud samad mis eelmise katse korral. Peale katsete lõppu toimub andmete 

salvestamine ning väljatrükk.  
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2.1.2 Võimsuse, pöördemomendi ning kütusekulu mõõtmine 

Edasine katsetamine hõlmab dünamomeetrilisi mõõtmisi ning samal ajal ka kütusekulu 

mõõtmist. Need teostatakse selleks, et saada mootori kiiruskarakteristikud, hõlmates 

mootori võimsust ja pöördemomenti ning ühtlasi ka kütuse kulu ajaühiku kohta. Katsetuste 

käigus teostataks 5 järjestikust mõõtmist, et oleks võimalik hinnata tulemuste täpsust. 

Mõõtmised viiakse läbi 4-nda edasikäiguga, kuna selle käigu ülekandesuhe on üks 

ligilähedasemaid ülekandesuhtele 1 (tabel 2.1) ja sellega viiakse transmissioonikaod 

võimalikult madalale. Viimase katse lõpetamisel dünamomeetri pidurit ei rakendata ja 

sellega saab määrata transmissioonikao [8]. 

Tabel 2.1. BMW automaatkäigukasti ZF 6HP26 ülekanded [20] 

Käik Ülekandesuhe 
1 4,17:1 
2 2,34:1 
3 1,52:1 
4 1,14:1 
5 0,87:1 
6 0,69:1 
R 3,40:1 
 

Tänavasõiduautot on dünamomeetriga enamasti keerulisem mõõta, kui võistlussõidukit, 

sest sellel on erinevad sõiduabistid, mis hakkavad osutama vastupanu, kui ühe telje rattad 

pöörlevad kiiremini kui teise telje omad. Tavaliselt on neiks abilisteks veojõukontroll 

(edaspidi TCS) ning sõidustabilisaator (edaspidi DSC). Mõningatel juhtudel on vajalik 

näiteks eemaldada DSC  kaitse, sest selle väljalülitamisest ei piisa selleks, et sõiduki 

juhtelektroonika laseks ratastel vabalt pöörelda. Dünamomeetri katsed ajavad segadusse ka 

blokeerumisvastase seadise (edaspidi ABS), mis ei lase ratastel pidurdades blokeeruda, 

sellega kaasneb ka sõiduki armatuuris veateade. Enamasti kaovad need veateated peale 

mõningast sõitmist, kuid võib olla ka juhtumeid, kus on vajalik läbi OBD pistiku veateated 

kustutada. 

Katsetuste läbiviimiseks dünostendil tuleb esmalt sõiduk rihmadega kinnitada stendi 

trumlile (joonis 2.1) 

Tagasillaveoga sõiduki kinnitamiseks tuleb teha järgmised sammud: 
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1) kinnitada kaks kinnitusrihma esisilla külge (joonisel 2.1 rohelised) ja ühenda need 

ankruklambritega 

2) kinnitada kaks kinnitusrihma tagasillale (joonisel 2.1 oranžid) ja ühenda need 

ankruklambrite külge; 

3) kinnitada veel kaks kinnitusrihma (joonisel 2.1 sinised) samast tagasilla punktist nurga 

all lisaankruklambritele; 

 

Joonis 2.1. Sõiduki kinnitamise põhimõtteskeem dünostendi 

Lisaks kinnitusrihmadele kasutatakse mittevedavatel ratastel tõkiskingi. Sõiduki 

kinnitamisel peab tähelepanu pöörama sõiduki paiknemisele, vedavad rattad peavad asuma 

trumli keskel ja auto peab olema risti trumliga [22]. Sõiduki kinnitamine dünostendi on 

kujutatud joonisel 2.2. 

Mootori pöörlemissageduse mõõtmiseks saab stend pöörlemissageduse signaali optiliselt 

andurilt,  mis tuvastab impulsse rihmarattale paigaldatavalt reflektor teibilt. Andur on 

statiivi küljes, mis kinnitub  magnetiga sõiduki külge. Kuid BMW alumiiniumist esiosa 

tõttu ei saa statiivi otse poolraami külge kinnitada ning selle jaoks on vajalik valmistada 

terasest vahetükk, mis kinnitub poolraamile ning mille peale saab statiivi magnetiga 

kinnitada. 
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Joonis 2.2. Sõiduki kinnitamine dünostendi 1 – tagasilla kinnitusrihm 2 – tagasilla 

kinnitusrihm (diagonaalne) 3 – esisilla kinnitusrihm 

Kuna harilikult dünostendis kütusekulu ei mõõdeta, siis ei asu ka vastavad seadmed seal, 

neid kasutatakse statsionaarsetena Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi mootorite laboris. 

Seega algas katse ettevalmistus seademete transpordi ning ülesseadmisega dünostendiga 

varustatud laborisse. Lisaks seadmele endale tuleb üles seada ka personaalarvuti, mis on 

varustatud seadme juhtimiseks vajaliku tarkvaraga. Seade vajab ka elektrilist- ja suruõhu 

toidet. Kui seade on üles seatud, siis võib alustada selle ühendamist sõidukiga, 

ühendusskeem on nähtav joonisel 2.3. Selleks on vajalik ühendada seadmest väljuv kütuse 

pealevoolu toru mootori kütusepumbaga ning mootori tagasivool ühendada seadmesse 

mineva tagasivoolu toruga. Sõiduki enda kütusepaagist tulev toiteliin ühendatakse kokku 

paaki mineva tagasivooluga, kuna seadmel on oma kütusepaak. 

 

 

1 
2

3 
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Joonis 2.3. AVL 7351 CME mõõteseadme ühendamisskeem mootoriga [19] 1 – 

mõõteseade; 2 – kütuse pealevooluliin seadmest mootorisse; 3 – kütuse tagasiooluliin 

mootorist seadmesse; 4 – kütuse pealevooliliin mõõteseadmesse; 5 – mootori 

kõrgsurvepump; 6 – mootor; 7 – õhutusklapp; 8 – kuulkraan 

Kui kõik ühendused on tehtud, siis tuleb anda seadme programmile käsk „fill“, et toimuks 

seadme täitmine kütusega [15].  Seejärel on seadmed kasutusvalmis, kuid enne katsetuste 

algust on vajalik sõiduki katsetuseelne kontroll järgnevates punktides: 

1) kontrolli üle kütusemõõteseade ning kütuseliinid, et ei esineks lekkeid; 

2) kontrolli kütuse piisavust katsetuste läbiviimiseks; 

3) aja ringi stendi trumlit ning kontrolli ega ratta turvisemustrisse ei ole kivimeid kinni 

jäänud; 

4) kontrolli rehvide rõhku, turvisemustri jääksügavust ning rehvi kiirusindeksit, samuti 

seda, et rehvil ei oleks külgmõrasid. Nõuetele mittevastavus võib esile kutsuda rehvide 

enneaegse kulumise või purunemise; 

5) veendu kinnitusrihmade pingsuses ja nende kasutamise ohutuses; 
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6) veendu veorataste joondumises katsestendiga; 

Pärast kontrolli läbiviimist võib algust teha mootori ja stendi soojendamisega, selleks 

sõidetakse autoga ühtlasel kiirusel stendi trumlit pidurdamata, kuni on saavutatud mootori 

töötemperatuur [22]. Nüüd jääb üle veel paika seada ventilaator sõiduki mootori 

jahutamiseks, kuna laboris ei ole piisavat õhu liikumist ja seetõttu võib jahutusvedeliku 

temperatuur liialt kõrgele kerkida. Ventilaator asetatakse sõiduki ette ja suunatakse 

jahutusradiaatorile. 

Peale seda on eeltöö katsetuste jaoks tehtud ning võib alustada esimese katsega. Katse 

läbiviimiseks on vaja vähemalt kahte inimest, üks, kes istub autos ja sooritab tõmbekatset, 

ning teine, kes annab kütusekulu mõõteseadme juhtprogrammist käsklused andmete 

salvestamiseks ning salvestamise lõpetamiseks. 

Katse seisneb selles, et kõigepealt kiirendatakse sõidukit stendis piisavalt, et lülitada sisse 

neljas käik ning siis viiakse mootori pöörded 1500 peale. Nüüd algab mõõtmine ning 

vajutatakse gaasipedaal asendini, mis tagab maksimaalse kiirenduse, kuid ei anna 

käigukastile käsklust käiku alla vahetada. Katse lõppeb siis, kui mootor on saavutanud 

4000 rpm, sel hetkel lõpetab arvuti taga olev isik kütusekulu andmete salvestamise ning 

auto roolis olev isik peatab dünostendi mõõtmise. Seejärel lülitab käigukasti vabale käigule 

ja rakendab trummli piduri nii kauaks, et kiirus langeks umbes 50 kilomeetrini tunnis ja 

siis lastakse kiirusel vabajooksul väheneda, et jahutada trummli pidurit. Peale seda 

korratakse katseid veel neljal korral.  

Nüüd on järg jõudnud viimase katseni, mille eesmärgiks on mõõta kütusekulu ühtlasel 

kiirusel ja rakendades dünostendi poolt pidurit 15%, et jäljendada reaalselt autoga sõites 

tekkivaid veere- ja õhutakistusi. Katset sooritatakse kiirustel 50 km/h ja 90 km/h, ning 

katse kestuseks on planeeritud 2 minutit. Kütusekulu mõõtmine algab sellega, kui 

ettemääratud kiirus on saavutatud, ning kestab sellest 2 minutit. Kuna katsed koormavad 

stendi pidurit, siis võib ilmneda vajadus vahepeal neid jahutada, selleks tuleb stendi käitada 

ilma pidureid rakendamata.  

Kui kõik katsetused tehaseseades saavad sooritatud, ning katsetulemused on kontrollitud ja 

nähtub, et ühtegi katset ei ole tarvis korrata, siis kirjutatakse sõidukile uus tarkvara peale. 

Peale uue tarkvara pealelaadimist kontrollitakse, ega mingisuguseid veateateid ei tekkinud 
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ning korratakse samad katsed, mis tehaseseades sõidukiga. Katsed sooritatakse järjestikku, 

et vältida suuri muutusi keskkonnatingimustes, mis võiksid katse käiku mõjutada.  

 

2.2 Katseobjekti valik ja katseseadmed  

2.2.1 Katseobjekti valik 

Katseobjektiks on valitud E60 kerega sõiduauto BMW 530, mis on toodetud aastal 2004. E 

tähistab BMW-del keremudelit, see tähistus on kasutusel aastast 1968, kui valmistati E3, 

esimene 2500/2800 seeria BMW. E60 tähistab täpsemalt seda, et tegemist on 5-nda 

seeria sedaan kerega sõidukiga, sama generatsiooni universaal kerega auto tähiseks on 

E61. E tähist kasutatakse mõne seeria uutel sõidukitel veel praegugi, kuid suuremas osas 

on E asendatud F tähisega. [5]. E60 näol on tegemist viienda seeria BMW-ga, mille 

tootmist alustati 2003 aasta keskel. See lõpetas eelkäija E39 tootmise, ja on selle järel viies 

generatsioon. 5 seeria juured ulatuvad 70-ndate algusesse, kui 1972 aastal valmistati E12 

kerega BMW.  

Sõiduk on varustatud 3 liitrise töömahuga, ülelaadimisega diiselmootoriga, mis arendab 

tootjatehase andmeil 160 kW võimust ja 500 N·m pöördemomenti, sõiduki tehnilised 

andmed on välja toodud tabelis 2.2 ning lisas 1 [6]. Sõidukil on kolmanda generatsiooni 

ühisanumaga pritseseadise ning elektrooniliselt juhitavad klapp-pihustid.   

Tabel 2.2. Katsesõiduki BMW 530d tehnilised andmed (lisa 1) [6] 

Nimetus Väärtus 
Tootja BMW 
Mudel 530D 
Keretüüp Sedaan 
Mootori tüüp Turbodiisel 
Silindrite arv 6 
Töömaht, [cm3] 2993 
Jahutussüsteem Vedelelikjahutus 
Nimivõimus [kw] 160 
Maksimaalne pöördemoment [N·m] 500 
Käigukast Automaat 
Käikude arv 6 
Veoskeem Tagavedu 
Tühimass [kg] 1685 
Pikkus [mm] 4841 
Laius [mm] 1846 
Kõrgus [mm] 1469 
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Katseobjekti valikul sai määravaks asjaolu, et sõiduk on olnud töö autori kasutada juba 

mitmeid aastaid ning see aspekt lihtsustab oluliselt katsete läbiviimist, sest sõiduki ehitus 

ning erinevad parameetrid on juba tuttavad.  Antud otsuse otstarbekust põhjendab ka 

sääraste sõidukite suur osakaal Eesti liikluses, maanteeameti andmeil on sõidukeid 

registreeritud 760 tükki, mille esmane registreerimine jääb vahemikku 2003-2007 ning 

mudeli nimetus on 530d [2] . Katseobjekti valikule aitab kaasa ka asjaolu,et sõiduk 

jõuallikas on turbokompressor ülelaadimise ning ühisanumaga pritsesüsteemiga, see 

kooslus annab head võimalused võimsuslike parameetrite parendamiseks läbi mootori 

juhtmooduli seadistamise. Võrdluseks võib tuua vabalthingava ottomootori, mille 

juhtmooduli seadistamisest märkimisväärset kasu ei saavutata.  

 

2.2.2 Katseseadmed  

Sõiduki võimsuslike ja kütusekulu karakteristikute saamiseks kasutati käesolevas töös 

sõiduki koormamiseks vedava silla kaudu dünamomeetrit Dynojet 224xLC, kütusekulu 

karakteristikute saamiseks kasutati lisaks kütusekulu mõõteseadet AVL 7351 CME. Katse 

programmjuhtimiseks kasutati personaalarvutit dünamomeetri Dynojet 224xLC tarkvaraga 

ning lisaks teist personaalarvutit kütusekulumõõteseadme AVL 7351 CME tarkvaraga. 

Heitgaaside mõõtmiseks oli kasutada Bosch BEA 350 heitgaaside analüsaator. Ning 

mootori parameetrite pidevaks jälgimiseks kasutati Bosch FSA 740 diagnostikaseadet.  

Katseseade dünamomeeter Dynojet 224xLC võimaldab teostada järgmiseid mõõtmisi: 

1) mootori karakteristiku võtmine sõiduki vedavalt sillalt; 

2) astmelise karakteristiku võtmine;  

3) mõõta rõhku, temperatuuri ja õhuniiskust; 

Dünamomeetri Dynojet 224xLC tehnilised andmed on toodud tabelis 2.3. 
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Tabel 2.3. Dünamomeetri Dynojet 224xLC tehnilised andmed [7] 

 

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis asuva Dynojet 224xLC puhul on tegemist 

dünamomeetriga, mis on paigaldatud põranda sisse ning kaetud rihveldatud alumiiniumiga. 

Kütusekulu mõõteseade AVL 7351 CME on loodud selleks, et mõõta labortingimustes 

väga suure täpsusega kütusekulu. Seadme tehnilised andmed on välja toodud allolevas 

tabelis.  

Tabel 2.4. Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME tehnilised andmed [18] 

Nimetus Väärtus 
Mõõtepiirkond  0…125 kg/h, 0…165 l/h 
Mõõtmisviga [%] 0,12 
Tiheduse mõõtemääramatus [g/cm3] <0,00005 
Maksimaalne mõõtmise sagedus [Hz] 20 (analoogväljundi puhul) 
Mõõtmiste arvu vahemik 1…99 
Õhutemperatuur  [oC] 0…50 
Toitesüsteemis siserõhk (bar) 0,1…0,8 
Kütuse temperatuur [oC] -10…+40 
Kasutatavad kütused Bensiin (EN228), diislikütus (EN 590), kuni 

100% sisaldusega biodiislikütus (EN 14214) ja 
etanool/metanool kütused 

Pneumosüsteemi välisrõhk (bar) 0,05…0,5  
Toiteallika pinge [V] 24  
Voolutarve [A] 8  
Mõõdud [mm] 770 x 670 x 345  (pikkus x laius x sügavus) 
Mass [kg] 62  
 

Boschi heitgaaside analüsaatori BEA 350 näol on tegemist universaalse seadmega, mis on 

suuteline mõõtma diisel- ja bensiinimootori heitgaase. Seade suudab heitgaaside sisaldust 

mõõta väga suure täpsusega, selle tagamiseks kontrollitakse ja taadeldakse seadet kindla 

aja tagant. Seade on varustatud klaviatuuri, printeri, ekraani ning kaugjuhtimispuldiga, et 

Nimetus Väärtus 
Raami pikkus [mm] 218,44 
Kõrgus [mm] 58,42 
Piduri laius [mm] 96,52 
Kaal raamiga/raamita [kg] 1588/2087 
Trumli diameeter [mm] 610 
Trumli laius [mm] 2050 
Maksimaalne võimsus [kw] 1491,4 
Maksimaalne pöörlemissagedus [km/h] 322 
Maksimaalne telje kaal [kg] 1361 
Juhtimisviis Distantsjuhtimine 
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suurendada kasutajamugavust, lisaks on selle raam ratastel, et hõlbustada seadme 

transporti. Mõõta on võimalik CO, CO2, O2, NO, HC sisaldust ning diislil lisaks ka 

tahmasust. Tahmasuse mõõtmiseks on vajalik tahma läbipaistvuse mõõdik Bosch RTM 

430, mis on analüsaatori lisaseade. Heitgaaside analüsaatori Bosch BEA 350 tehnilised 

andmed on nähtavad allolevas tabelis.  

Tabel 2.5. Heitgaaside analüsaatori Bosch BEA 350 tehnilised andmed [16] 

Nimetus Väärtus 
Juhtmooduli mõõtmed [mm] 470 x 480 x 260  (pikkus x sügavus  x kõrgus) 
Kogu seadme mõõtmed [mm] 750 x 1370 x 700  (pikkus x sügavus  x kõrgus) 
Mass [kg] 67 
RTM 430 mass [kg] 7 
Töötemperatuur [oC] +5…+45 
Hoiustamistemperatuur [oC] -25…+60 
Toitepinge [V] 230 
Toitepinge sagedus [Hz] 50 
 

Bosch FSA 740 on laia kasutusvaldkonnaga mootori diagnostikaseade, mis ühendatakse 

sõidukiga läbi OBD pistiku. Sellega on võimalik lugeda ning kustutada veakoode, jälgida 

mootori tööparameetreid reaalajas ning samal ajal neid salvestada. Lisaks on sealt võimalik 

lugeda erinevate sõidukite tehnilisi andmeid. Seade on kompaktne ning ratastel, seega on 

selle transport lihtne. Sõidukiga ühendamiseks paigaldatakse OBD pistikusse andmete 

vastuvõtja, mis bluetoothi abiga edastab andmed seadmele, seega ei pea seadet ennast 

sõiduki juurde transportima. Seadme tehnilised andmed on välja toodud tabelis 2.6. 

Tabel 2.6. Diagnostikaseadme Bosch FSA 740 tehnilised andmed [17] 

 

Sarnaselt heitgaaside analüsaatoriga on ka FSA 740 varustatud klaviatuuri, 

kaugjuhtimispuldi, printeri ja ekraaniga. Lisaks on võimalik salvestatud andmeid laadida 

andmekandjatele.  

 

Nimetus Väärtus 
Mõõtmed [mm] 680 x 1785 x 670 (pikkus x kõrgus x sügavus) 
Mass [kg] 91 
Töötemperatuur [oC] +5…+40 
Sisendpinge (V) 90…264 
Sisendpinge sagedus [Hz] 47…63 
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2.3 Katsete läbiviimine 

Kõik katsetused viidi läbi peatükis „katsemetoodika“ kirjeldatud viisidel. Katsetused 

toimusid siseruumis, Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi dünamomeetriga varustatud 

laboris. Katsetuste ettevalmistamine algas sellega, et mootorite laborist transporditi 

seadmed dünamomeetriga varustatud laborisse. 

Katsetused ajal valitsesid järgnevad keskkonnatingimused: 

1) Ümbritseva keskkonna õhurõhk 750 mmHg = 0.0999Mpa; 

2) Ümbritseva keskkonna temperatuur 25 ºC; 

3) Ümbritseva keskkonna suhteline õhuniiskus 15%.; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.4. Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME ühendusskeem koos 

lisaseadmetega [19] 1 – mõõteseade; 2 – kütuse pealevooluliin seadmest mootorisse; 3 – 

kütuse tagasiooluliin mootorist seadmesse; 4 – kütuse pealevooliliin mõõteseadmesse; 5 – 

mootori kõrgsurvepump; 6 – mootor; 7 – õhutusklapp; 8 – kuulkraan; 9 – rõhuregulaator; 

10 – kütusepump  
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Esialgsel katsetamisel selgus, et sõiduk ei käivitu, kui see on ühendatud kütusekulu 

mõõteseadmega. Diagnostika teostamisel nähtus, et ühisanumas on rõhk liialt madal. 

Tehaseandmete (lisa 1) uurimisel tuli välja, et sõidukil peab olema etteanderõhuks 

minimaalselt 3,5 baari, kuid kütusekulu mõõteseadme poolt arendatav etteanderõhk on 

kõigest 0,1…0,8 baari [18].  

Sellest tulenevalt tuli kütusekulu mõõteseadmele paigaldada lisa kütusepump ning 

rõhuregulaator (joonis 2.4), mille tulemusena tõuseb kütuse etteanderõhku piisavalt, et 

mootor käivituks ning töötaks probleemideta kõigil režiimidel.  

Lisa kütusepump vajas ka eraldi toiteallikat, selleks puhuks tuli hankida 12 voldine auto 

akumulaator. Kuna lisaseadmed tuli kinnitada kütusekulu mõõteseadme külge, et vajadusel 

saaks neid koos seadmega liigutada, siis tuli nende fikseerimiseks projekteerida ning 

valmistada alusplaat, mis asetseb kütusekulu mõõteseadme raamil (lisa 4.2). Kinnitatud 

lisaseadmed on kujutatud joonisel 2.5. 

Joonis 2.5. Lisaseadmed kütusekulu mõõtmiseks, kinnitatuna alusplaadile 1 – 

rõhuregulaator; 2 – kütusepump; 3 – akumulaator; 4 – kütusemõõteseadme raam 

1 

2 

3 4 
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Valmistatud alusplaat kinnitati raami külge kahe M8 poldiga ning kütusepump ja 

rõhuregulaator alusplaadi külge M5 poltidega, kütusepumba jaoks valmistati vasest 

kinnitusklamber, mis on nähtav (lisa 4.1) ,akumulaatori kinnitamiseks ei olnud vajadust.  

Järgmise probleemina kerkis esile dünamomeetri stendis pöördemomendi jaoks auto 

mootori pöörlemissageduse mõõtmine. Bensiinimootoriga sõidukitel on pöörlemissagedust 

lihtne mõõta, kuna neil saab süüteküünla juhtmelt impulssi lugeda ning see annab täpse 

rpm väärtuse. Kuid diiselmootoril süüteküünlad puuduvad ning nende puhul kasutatakse 

optilist andurit, millega saadakse impulss rihmarattal olevalt reflektorteibilt. Kuid seeläbi 

pöörlemissageduse mõõtmine ei õnnestunud, kuna kiirendamisel mootor liigub teatud 

määral ning siis muutub anduri asend reflektor teibi suhtes ja signaal kaob. Prooviti ka 

anduri kinnitamist polt-liidese abil mootori külge, kuid siis sai takistuseks mootori poolt 

tekitatav vibratsioon, mis taaskord ei võimaldanud impulssi mõõta. Viimaks otsustati võtta 

impulss kütuse pihusti toitejuhtmelt (joonis 2.6), kuid sellega kaasnes asjaolu, et 

pöörlemissagedust ei olnud võimalik mõõta hetkel, kui gaasipedaal on vabastatud ning 

pihustamist ei toimu.  

 

Joonis 2.6. Impulsi mõõtmine pihusti toitejuhtmelt 

Selline olukord tekkis gaasipedaali vabastamisel peale kiirendamist. Kuid see nüanss ei 

olnud katse läbiviimise seisukohast oluline, kuna pöörlemissagedust oli vajalik mõõta 

ainult auto kiirendamisel. Peale nende lahenduste elluvimist oli võimalik katsete 

sooritamine. 
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3. KATSEANDMED JA NENDE ANALÜÜS 

Järgnevalt tuuakse välja katsete käigus kogutud andmed, millest on juba keskmised 

väärtused võetud, et saada tulemustest parem ülevaade. Heitgaaside andmed esitatakse 

graafikutena ning koondtabelid on kättesaadavad lisas 2. Kõigepealt käsitletakse diisli 

suitsususe testi, mida viiakse läbi sõiduki tehnoülevaatusel. Tulemused on kujutatud 

joonisel 3.1 

 

Joonis 3.1. Tahmaosakeste sisaldus heitgaasis tehase tarkvara ning muudetud tarkvara 

korral 

Jooniselt 3.1 selgub, et tarkvara muutmisega suurenes tahmasus enam kui kahekordselt. 

Tehase tarkvaraga oli tahmasus 0,028 ning muudetud tarkvara korral 0,063. Olenemata 

suurest erinevusest jäävad väärtused mõlemal juhul normi piiridesse, ning ei kujuta mingit 

ohtu keskkonnale, ega saa takistuseks ka tehnoülevaatusel.  

Joonisel 3.2 on näha süsivesinike ning lämmastikoksiidide osakeste arv miljoni osakese 

kohta, seda nii tehase tarkvara, kui muudetud tarkvara korral ning kolmel erineval mootori 

pöörlemissagedusel. 
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Joonis 3.2. Süsivesinike ja lämmatikoksiidi sisaldus heitgaasis tehase tarkvara ning 

muudetud tarkvara korral sõltuvalt mootori pöörlemissagedusest 

Graafikult on näha, et HC väärtused on tehasetarkvara korral tunduvalt suuremad, eriti just 

mootori tühikäigul, siis on erinevus rohkem kui kahekordne. Pöörete kasvamisel väärtused 

lähenevad üksteisele, kusjuures tehasetarkvara puhul suurematel mootori pööretel 

väärtused langevad, kuid muudetud tarkvara puhul mootori pöörete kasvuga suureneb ka 

HC osakaal, 2500 rpm juures on väärtused peaaegu samad.  

Lämmastiku oksiidide puhul on taaskord muudetud tarkvara korral väärtused väiksemad 

kui tehasetarkvaraga, kuid nüüd on suurimad väärtused saavutatud mõlemal juhul 

tühikäigul, ning mootori pöörete kasvades 1500 rpm-le langeb nende osakaal rohkem kui 

kaks korda, seda mõlema tarkvara puhul. Suurem erinevus tuleb sisse 2500 pöörde juures, 

siis tehase tarkvara korral NOx väärtus suureneb võrreldes 1500 rmp-ga, kuid muudetud 

tarkvara korral jääb see peaaegu samaks. 

Järgneval graafikul tuuakse võrdlusena välja süsinikoksiidi ja süsinikdioksiidi mõõdetud 

väärtuste keskmised tulemused tehase tarkvara ning muudetud tarkvara korral. Tulemused 

on esitatud protsentuaalselt mahu järgi ning nähtavad joonisel 3.2. Mõõtmised on 

sooritatud püsivrežiimil ning taaskord kolme erineva mootori pöörlemissageduse korral.  
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Joonis 3.3. Süninik- ja süsinikdioksiidi protsentuaalne sisaldus mahu järgi heitgaasides 

tehase ning muudetud tarkvara korral sõltuvalt mootori pöörlemissagedusest 

Graafikult nähtub, et muudetud tarkvara korral on CO osakaal heitgaasides mõnevõrra 

suurem, tühikäigul on erinevus väga väike, 1500 rpm korral on väärtus sama. Suurem 

erinevus tuleb sisse pöörlemissagedusel 2500 rpm, kui muudetud tarkvara korral on CO 

sisaldus umbes 1,5 korda kõrgem.  

Süsinikdioksiidi puhul on trend vastupidine, sisaldus heitgaasis on suurem just tehase 

tarkvaraga. Vahe muudetud tarkvara ja tehase tarkvara korral on suurim tühikäigul, ning 

1500 rpm ja 2500 rpm juures on erinevus väiksem ning mõlemal juhul peaaegu sama. 

Kusjuures kõige väiksem CO2 kontsentratsioon on 1500 mootori pöörde juures.  

Diisli pidevrežiimil mõõdetud tahmasus kujunes nii madalaks, et seade ei suutnud seda 

tuvastada ning seetõttu seda ka töös ei kajastata. Põhjust võib otsida sellest, et soovitud 

mootori pöörlemissageduse saavutades hakkab mootori juhtmoodul selle tööd ühtlustama 

ning siis võimsust vähendatakse.  

Järgmiseks hakkame analüüsima muutusi, mis toimusid kütusekuluga. Tuuningettevõtete 

sõnul toimub tarkvara muutmisega kütusekulu langus ning võimsuse kasv.  
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Kõigepealt käsitleme kütusekulu kestvuskatsel, kus sõiduki liikumiskiiruseks oli 50 

kilomeetrit tunnis ning dünamomeetri poolt oli rakendatud pidurit 15%. Katseandmed on 

keskmistatud ning nende põhjal on moodustatud graafik (joonis 3.4), kus on kütusekulu nii 

tehase tarkvara kui ka muudetud tarkvara korral. Kuna katseandmete täielikud tabelid on 

väga mahukad ja nende paigutamine lisadesse ei oleks otstarbekas, siis on need 

kättesaadavad bakalaureusetööle lisataval andmekandjal.  

Joonis 3.4. Kütusekulu hetkväärtused 50 km/h kestvuskatsel tehase- ja muudetud tarkvara 

korral, sõltuvalt ajast  

Jooniselt on selgelt näha, et kütusekulu suurenes tarkvara muutmisega märgatavalt, lisaks 

nähtub, et tehasetarkvara korral on kütusekulu kõikumine suurem. Kütusekulu keskmiseks 

erinevuseks tuleb 0,82 kg/h, mille puhul on arvesse võetud kogu katse vältel mõõdetud 

tulemuste aritmeetiline keskmine. Allolevas tabelis on välja toodud katse ajal sõiduki OBD 

pistikust loetud erinevad parameetrid.  

Tabel 3.1. 50 km/h kütusekulu mõõtmise kestvuskatse ajal sõiduki OBD pistikust loetud 

andmed  

 

Hetkeline kütusekulu 
[kg/h]

Gaasipedaali 
asend [%]

Mootori 
pöörded 
[1/min]

Turbo 
rõhk 
[mbar]

Ühisanuma 
rõhk [MPa]

Õhukulu  
[mg]

Tehase tarkvara 3,68 27,3 1675,9 1234,9 47,9 440,1
Muudetud tarkvara 4,5 27,3 1678,9 1161,9 49 305,8
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Tabelis on välja toodud kütusekulu keskmine väärtus kogu mõõteseeria kohta, gaasipedaali 

asend, mootori pöörlemissagedus, turbokompressori poolt tekitatav rõhk, ühisanumas 

valitsev rõhk ning õhukulu. Tabelist on näha, et gaasipedaali asend on mõlema katse puhul 

identne ning mootori pöörded on väga minimaalse erinevusega, see annab aimu, et katsed 

on sooritatud peaaegu identselt.  

Tabelist koorub välja ka põhjus, miks kütusekulu suurenes. Muudetud tarkvara korral on 

turbo rõhk madalam ning kuna katse on tehtud koormusel, siis peab mootor võimsuse 

säilitamiseks väiksemat turbo rõhku kompenseerima suurema kütusekogusega. Seda 

saavutatakse suurema pihustusrõhu ning pikema pihusti avatuse ajaga.   

Järgnevalt käsitleme kütusekulu kestvuskatsel, kus sõiduki liikumiskiiruseks oli 90 

kilomeetrit tunnis ning dünamomeetri poolt oli rakendatud 15% pidurit, katse tulemused on 

nähtavad joonisel 3.5.   

 

 

 

 

Joonis 3.5. Kütusekulu hetkväärtused 90 km/h kestvuskatsel tehase- ja muudetud tarkvara 

korral, sõltuvalt ajast 

Suurema kiiruse hoidmiseks samal koormusel kulub mootoril rohkem energiat ja seeläbi 

on ka kütusekulu suurem, kui 50 km/h kestvuskatse ajal. Sarnaselt eelmisele katsele on ka 

siin tehase tarkvaraga kütusekulu madalam, seda keskmiselt 0,56 kg/h, mis on mõnevõrra 

väiksem erinevus, kui võrrelda eelmise katsega. Selles katses on kõikumised muudetud 
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tarkvara puhul suuremad, ulatudes kuni 0,4 kg/h, samas kui tehase tarkvara korral on see 

alla 0,2 kg/h.  

Viimasena käsitleme dünamomeetri katseandmeid, need on kättesaadavad lisas 3.1. 

Graafikul on välja toodud nii tehase tarkvara kui ka muudetud tarkvara puhul keskmine 

tulemus. Kiirenduskarakteristikute tunnusjooned on mõlema tarkvara puhul sarnased, kuid 

muudetud tarkvara korral on võimsuse ja pöördemomendi tunnusjooned suurema tõusuga, 

ning saavutatakse ka suuremad maksimaalväärtused, kui tehase tarkvara korral. Erinevus 

maksimaalsete võimsuste vahel on 30 kw, olles tehase tarkvara puhul 142 kw ning 

muudetud tarkvara korral 172 kw. Pöördemomendi korral tuli erinevuseks 78 N·m, olles 

tehase tarkvara puhul 435 N·m ja muudetud tarkvaraga 513 N·m. Tulemuste võrdlemiseks 

tehase andmetega tuleb arvesse võtta transmissioonikadusid, kuna tehaseandmetes on 

andmed mootori võimsuse ja pöördemomendi kohta. Kadude arvestamiseks sooritati 

dünamomeetril vabajooks (lisa 3.2) ning transmissioonikaoks võimsuse mõõtmisel kujunes 

13 kw ning pöördemomendi mõõtmisel 32 N·m, tehase andmetega võrdlemiseks tuleb 

need väärtused mõõtmistulemustele juurde liita, tulemused on esitatud tabelis 3.2.  

Tabel 3.2. Võimsuse ja pöördemomendi väärtused tehase andmeil ning katse käigus 

mõõdetud tehase- ja muudetud tarkvaraga (lisa 3.1)  [6]  

 

 

Tabelist on näha, et tehase tarkvaraga mõõdetud võimsus ja pöördemoment on mõnevõrra 

väiksemad, kui tehaseandmetes väljatoodu. Maksimaalne võimsus on vähenenud 3,1% 

ning pöördemoment 6,6%. Võimsuse ja pöördemomendi vähenemise põhjuseks on mootori 

kulumine. Kuna katseobjekti puhul ei ole tegemist uue autoga, ning sõiduki kilometraažiks 

on juba 360000 kilomeetrit, siis võib sellist tulemust pidada heaks. 

 

  

  Võimsus [kw] Pöördemoment [N·m]

Tehaseandmed 160 500 

Katse tehase tarkvaraga 155 467 

Katse muudetud tarkvaraga 185 545 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö tulemusel saadi katseandmed diiselmootoriga sõiduki võimsuse, 

pöördemomendi, kütusekulu ning heitgaaside sisalduse kohta. Tulemused on saadud tehase 

tarkvara ning  muudetud tarkvaraga sooritatud katsete korral.  

Uurimustöös püstitatud ülesannete lahendamiseks anti esimeses peatükis ülevaade 

diiselmootori ajaloo, arengute ja ehituse kohta. Lähemalt tutvustati ühisanumaga 

pritsesüsteemi tööprintsiipe ning erinevaid generatsioone. Lisaks arutleti ka juhtmooduli 

seadistamisega seounduvaid teemasid ning käsitleti diiselmootoriga sõidukile esitatavaid 

keskkonnanõudeid.  

Teises peatükis on üksikasjalikult kirjeldatud katsemetoodikat, kõik sooritatavad katsed on 

algusest lõpuni lahti seletatud ning ära põhjendatud. Samuti on tehtud ülevaade 

katseobjektist, esitatud selle tehnilised näitajad ning põhjendatud katseobjekti valikut. 

Lisaks on välja toodud kõik katsetes kasutatavad seadmed koos nende tehniliste 

andmetega, lühidalt on tutvustatud ka seadmete kasutamise võimalusi. Selles peatükis on 

kirjeldatud ka katsete läbiviimine ning on välja toodud esilekerkinud probleemid ja neile 

leitud lahendused. 

Kolmas peatükk on keskendunud puhtalt katseandmetele ning nende analüüsimisele. 

Lisaks katseandmetele on võrdluses kasutatud tootjatehase poolt esitatud niminäitajaid 

ning euro normidega seatud piirväärtusi.  

Katseandmete töötlemisel selgus, et eksplutatsiooni käigus on mootor kaotanud osa oma 

võimsusest ning pöördemomendist. Maksimaalne võimsus on vähenenud 3,1% ning 

pöördemoment 6,6% võrreldes tootjatehase andmetega. Kuid võttes arvesse sõiduki 

läbisõitu, mis küündid 360000 kilomeetrini, siis on selline tulemus isegi ootuspärasest 

parem. Mootori juhtmooduli tarkvara muutmise mõjul kasvasid aga võimsus ja 

pöördemoment märgatavalt isegi niminäitajatega võrreldes, vastavalt 13,5 % ning 8,2 %. 

Samas heitgaaside sisaldus vähenes enamusel juhtudest, v.a vingugaasi puhul, teisalt 

tahmaosakeste osakaal heitgaasis kahekordistus. Oodatud kütusekulu langust ei toimunud, 

vastupidi, kütusekulu suurenes märgatavalt mõlema katse korral. Kütusekulu kujunes 50 

km/h katse korral keskmiselt 0,82 kg/h suurem ning 90 km/h katse puhul 0,56 kg/h.  

Sellega sai töös püstitatud hüpotees võimsuse kasvust samaaegse kütusekulu langusega 

ümber lükatud. Töö edasiarendamisel võiks suuremat tähelepanu pöörata just põhjustele, 

mis tingivad kütusekulu tõusu.  
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REMAPPING THE DIESEL ENGINE CONTROL UNIT FOR HIGHER 

PERFORMANCE 

SUMMARY 

This bachelor thesis obtains the data of the power, torque, fuel comsumption and the 

consistency of exhaust gases of the diesel engines. The results were with factory software 

and modified software  at the ECU 

The first chapter of this thesis gives a review of the history, development and structures of 

the diesel engine. A closer look of the direct fuel injection system, principles of operation 

and different generations.  Also there is discussion about control module configuration 

issue and covered the environmental requirements of the diesel vehicles. 

In the second chapter of this thesis the test methodology is described. The process of the 

tests is explained and justified. A review of the test object is given- its technical parameters 

and the choice of the object. Also all equipment with their technical information which are 

used in the expirients are indicated. There is a short description how to use the equipment. 

This chapter describes the tests are performed,  outlined the problems encountered and 

solutions found for them. 

Third chapter is focused on experimental data and their analysis. Comparison is made 

between experimental data and manufacturer parameters and also between European 

standard limit values. 

The process of the expirimental data shows that exploitation decreased engine power and 

torque. Compared to manufacturer data maximum power is decreased 3.1% and torque 

6.6%, though, given the mileage of the vehile which is more than 300 000 kilometers this 

result is better than expected. The engine power and torque increased significantly when 

the control module software were changed – power 13.5% and torque 8.2%. Same time 

exhaust fumes percentage fell mostly but carbon black particles doubled. Except carbon 

monoxide, this did not fell. The expected decline in fuel consumption did not take place, in 

contrast, the fuel consumption increased significantly in both tests. Fuel consumption were 

0.82 kg/h higher at speed 50 km/h and 0.56 kg/h higher at speed 90 km/h 

There is a overrule with this thesis that increasing power does not decrease fuel 

consumption. Further development could pay more attention to the reasons why the fuel 

consumption is increased. 
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Lisa 1. Sõiduki BMW E60 tehnilised andmed 
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Lisa 2. Heitgaaside mõõtmistulemused 

 

Tabel 1. Heitgaaside test pidevreziimil, tühikäigul; tehase tarkvara 
Katse number 1 2 3 4 Keskmine

Õli temperatuur [C] 81 80 80 79 80 

Mootori pöörlemissagedus [pööret/min] 670 680 680 680 677,5 

CO [% vol]  0,003 0,002 0,010 0,012 0,007 

CO2 [% vol]  2,690 2,680 2,650 2,660 2,670 

HC [ppm] 21,000 17,000 20,000 17,000 18,750 

O2 [% vol]  17,040 17,800 17,130 17,130 17,275 

NOx [ppm] 211,000 99,000 209,000 209,000 182,000 

COvrai [% vol]  0,017 0,011 0,056 0,067 0,038 

Tabel 2. Heitgaaside test pidevreziimil, 1500 rpm; tehase tarkvara 
Katse number 1 2 3 4 Keskmine

Õli temperatuur [C] 79 80 80 81 80 

Mootori pöörlemissagedus p[pööret/min] 1530 1490 1490 1500 1502,5 

CO [% vol]  0,023 0,023 0,025 0,024 0,024 

CO2  [% vol]  2,420 2,290 2,310 2,310 2,333 

HC [ppm] 17,000 14,000 15,000 15,000 15,250 

O2 [% vol]  17,430 17,840 17,740 17,720 17,683 

NOx [ppm] 83,000 79,000 84,000 86,000 83,000 

Covrai [% vol]  0,141 0,149 0,160 0,154 0,151 

Tabel 3. Heitgaaside test pidevreziimil, 2500 rpm; tehase tarkvara 
Katse number 1 2 3 4 Keskmine

Õli temperatuur [C] 87 86 86 88 87 

Mootori pöörlemissagedus [pööret/min] 2500 2530 2520 2530 2520 

CO [% vol]  0,047 0,045 0,046 0,029 0,042 

CO2 [% vol]  2,610 2,500 2,540 2,600 2,563 

HC [ppm] 10,000 14,000 14,000 14,000 13,000 

O2 [% vol]  17,170 17,370 17,310 16,970 17,205 

NOx [ppm] 100,000 84,000 89,000 115,000 97,000 

Covrai [% vol]  0,265 0,265 0,267 0,165 0,241 

Tabel 4. Diisli ülevaatuse test; tehase tarkvara 
Katse number 1 2 3 4 Keskmine

Õli temperatuur [C] 80 82 8 83 63,25 

Tühikäigu pöörded [pööret/min] 680 680 680 680 680,00 

Maksimum pöörded [pööret/min] 4100 4100 4100 4090 4097,50 

Läbivus [/m] 0,04 0 0 0 0,03 
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Tabel 5. Heitgaaside test pidevreziimil, tühikäigul; muudetud tarkvara 
Katse number 1 2 3 4 Keskmine

Õli temperatuur [C] 86 85 82 79 83,00 

Mootori pöörlemissagedus [pööret/min] 680 680 680 690 682,50 

CO [% vol]  0,007 0,011 0,012 0,015 0,011 

CO2 [% vol]  2,240 2,250 2,240 2,230 2,240 

HC [ppm]  10,000 8,000 7,000 7,000 8,000 

O2 [% vol]  17,680 17,640 17,680 17,670 17,668 

NOx [ppm] 174 178 174 170 174 

COvrai [% vol]  0,047 0,073 0,080 0,100 0,075 

Tabel 6. Heitgaaside test pidevreziimil, 1500 rpm; muudetud tarkvara 
Katse number 1 2 3 4 Keskmine

Õli temperatuur [C] 79 80 82 83 81 

Mootori pöörlemissagedus [pööret/min] 1490 1500 1480 1500 1492,5 

CO [% vol]  0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

CO2 [% vol]  2,110 2,140 2,150 2,140 2,135 

HC [ppm] 10,000 10,000 11,000 10,000 10,250 

O2 [% vol]  17,790 17,760 17,740 17,760 17,763 

NOx [ppm] 70,000 71,000 75,000 71,000 71,750 

COvrai [% vol]  0,169 0,166 0,166 0,166 0,167 

Tabel 7. Heitgaaside test pidevreziimil, 2500 rpm; muudetud tarkvara 
Katse number 1 2 3 4 Keskmine

Õli temperatuur [C] 82 83 84 86 83,750 

Mootori pöörlemissagedus [pööret/min] 2520 2500 2520 2490 2507,5 

CO [% vol]  0,076 0,062 0,056 0,060 0,064 

CO2 [% vol]  2,360 2,420 2,440 2,390 2,403 

HC [ppm] 11,000 13,000 12,000 13,000 12,250 

O2 [% vol]  17,400 17,310 17,310 17,330 17,338 

NOx [ppm] 59,000 71,000 79,000 81,000 72,500 

COvrai [% vol]  0,468 0,375 0,337 0,367 0,387 

Tabel 8. Diisli ülevaatuse test; muudetud tarkvara 
Katse number 1 2 3 4 Keskmine

Õli temperatuur [C] 83 84 85 86 84,5 

Tühikäigu pöörded [pööret/min] 680 680 680 680 680 

Maksimum pöörded [pööret/min] 4110 4110 4110 4110 4110 

Läbivus [/m] 0,05 0,07 0,06 0,07 0,063 
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Lisa 3. Sõiduki kiirenduskarakteristik 
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Lisa 3.2. Kiirenduskarakteristik transmissioonikadude hindamiseks 
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Lisa 4. Tehnilised joonised 
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