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Sõiduki mootori võimsusparameetreid mõjutavad nii mehhaanilised mootori osad kui ka 

vastavad seadistused mootori juhtmoodulis, näiteks kütuse sissepritse aeg, kogus ja 

süütenurk. Mootorsõiduki dünamomeetriline stend ehk dünostend on seade, mis võimaldab 

mõõta veermiku kaudu edastatavat jõudu paigal seisval sõidukil, eemaldades muutuvad 

keskkonna tingimused, säilitades koormuse ning mõõta sõiduki võimsusparameetreid.  

 

Töö eesmärgiks oli koostada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi dünamomeetrilise stendi  

katselaboris sõiduki mootori programmeeritava juhtmooduli seadistamise metoodika. 

 

Töös kasutati Eesti Maaülikooli katselaboris asuvat inerts dünamomeetrilist stendi Dynojet 

224xLC, mis salvestab ja näitab mootori võimsust (kW/hj) ning pöördemomenti (Nm) 

sõiduki veoratastest. Seadistamine toimub kütuse ja süütenurga tabelite korrigeerimisena 

vastavalt stendil nii mõõdetud mootori väljundparameetrite kui ka lambda ja detonatsiooni 

anduri mõõtetulemuse põhjal.   

 

Seadistamise metoodika koostati korduvate katsete jälgimisel ja analüüsimisel. Lisaks 

metoodikale toodi välja soovitusi tulevikus efektiivsemate seadistuste korraldamiseks.  

Märksõnad: võimsus, pöördemoment, lambda, süütenurk, detonatsioon. 
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Engines power output are ifluenced by its mechanical parts and the way engine runs. For 

example ingition time and fuel maps. Chassis inertia dynamometer is a device that allows 

to test running engine power output while keeping vehicle stationary and removing the 

changing environmental conditions.  

 

The aim of this study was to create methodology of motor vehicle programmable control 

module configuration for Estonian University of Life Sciences Institute of Technology 

dynamometer bench test laboratory. 

 

In the study was used Estonian University of Life Sciences laboratory inertia dynamometer 

test bench Dynojet 224xLC. It measures, displays and records the the vehicle motor power 

(kW/hp) and torque (Nm) from driving wheels. Tuning is carried out based on tables of 

fuel and ignition timing adjustment according to the measured results parameters of the 

engine output and lambda sensor and detonation. 

 

Methodology was created based on several observations and analysis through out repeated 

experiments. In addition, recommendations were suggested to improve engine 

configuration with laboratory device in future. 

Keywords: Power, Torque, Lamda, Ignition Timing, Detonation. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kaasaaegsete mootorsõidukite mootorid on neljataktilised, elektroonilise sissepritsega, 

mida juhitakse elektroonilise juhtmooduliga, kõnekeeles „ajuga“. Mootori 

võimsusparameetreid mõjutavad mehaanilised mootori osad kui ka vastavad seadistused 

mootori juhtmoodulis. Mootori mehhaanilisteks osadeks on näiteks kolvid, vänt- ja 

nukkvõllid, klapid, sisselaske ja väljalaske kollektorid, plokikaas. Mehaaniliste osade 

seadistamine on enamasti aeganõudev (näiteks kui on soov surveastet langetada, siis selle 

jaoks on vaja muuta põlemiskambris kokku pressitavat ruumala, kas siis plokikaane tihendi 

või kolvi kõrguse muutmisega). Paljudel uuematel mootoritel on olemas ka nukkvõllide 

avamisnurkade ning sisselaske kollektori õhukanalite pikkuse elektrooniline reguleerimise 

võimalus töötamise ajal. 

 

Tehases paigaldatud juhtmooduleid on enamasti võimalik ümber seadistada vähesel määral 

ja see on aeganõudev protsess, kuid on saada ka täielikult reaalajas seadistatavaid 

juhtmooduleid. Seadistatakse selliseid parameetreid nagu näiteks kütuse sissepritse ajastus, 

pihustatava kütuse kogus, süütenurk ja mõningatel juhtudel ka nukkvõlli nurk. Seadistades 

mootorsõidukit, millega liigeldakse tänavatel, tuleb näiteks arvestada ka suurel osal 

kütusekuluga, vastupidiselt võistlusmasinatel, kus osakoormusel lisatav lisakütus on lausa 

eesmärk omaette (täiendav lisakütus osakoormusel hoiab väljalaske gaase jahedamana). 

Võistluse jaoks häälestatakse masinad vastavalt võistlustingimustele, kusjuures on oluline 

pigem sõiduki maksimaalne võimsus, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et mootor peaks 

kestma vastava võistluse lõpuni 

 

Töö eesmärgiks oli koostada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi dünamomeetrilise stendi 

katselaboris sõiduki mootori programmeeritava juhtmooduli seadistamise metoodika, mille 

käigus lahendati järgnevad ülesanded: tutvuda seadistamise käiguga, tutvuda DynoJet 

stendi kasutamise ja võimalustega, luua ülevaade labori olukorrast ja tuua välja selle 

parendamise võimalused ning välja töötada programmeeritava juhtmooduliga mootori 

seadistamise käik.  
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1. ÜLEVAADE SÕIDUKI SEADISTAMISEST 

 

1.1. Sisselaske süsteemi ajalugu 

 

Esimest mootoriga sõidukit kasutati võidusõitudes esimest korda juba aastal 1867 (Grace's 

Guide 2015).  Algselt sõideti tehase poolt toodetud standardvarustusega masinatega, kuid 

hiljem hakati neid modifitseerima, et saada kiireimaid ja paremaid sõiduaegu. Lisaks 

mootori komponentide välja vahetamisele tuli ka mootor uute komponentidega tööle saada. 

 

Sõiduki mootori juhtmoodulit ehk inglise keelne termin ECU (engine control unit), 

kasutatakse juhtimaks sissepritsemootoreid. Aastal 1896 patenteeriti kütuse 

sissepritsesüsteem, millest Robert Bosch arendas välja süsteemi, mida kasutada 

diiselmootoritel. 1920ndatel oli see kasutusel enamasti diiselmootoritel ning 

kolmekümnendatel arendasid sakslased sissepritse süsteemi bensiinimootoritele, mida 

kasutati sõjalennukites. Alles 1980ndatest hakati sissepritsesüsteemi laialdaselt kasutama 

autotööstuses. Kuna kõige paremini põleb kütus just pilvena õhus, loetaksegi 

sissepritsesüsteemi parimaks (Second Chance Garage, 2016). 

 

Tänapäeval on enamus autod sissepritsesüsteemiga, mis koosneb mitmest erinevast 

komponendist:  

1) mootori juhtmoodul ehk arvuti, mis juhib kui palju kütust silindritesse pihustada ja kuna 

kütuse segu süüdata; 

2) erinevad andurid, mis mõõdavad mootori pöörlemissagedust, nurka, palju õhku ja mis 

temperatuuril tuleb sisselaske kollektorisse, heitgaaside sisaldust jms; 

3) kütuse pihustid, mida on mitmeid erinevaid mõõte ja suurusi, kuid tööpõhimõte on neil 

kõigil ikka sama. Nad on elektrooniliselt juhitavad klapid, mida saab avada ja sulgeda 

koheselt. Kütusesüsteem tagab selle, et pihustitel oleks piisavalt kütust, et pihustada 

põlemiskambrisse vajalik kogus; 

4) süüteküünlad, mida kasutatakse iga silindri juures kütusesegu süütamiseks. Varem oli 

kasutusel üks küünal koos jaoturiga, mis jagas süüte vastavasse silindrisse. Kuna jaotur oli 

kõige nõrgem koht selles süsteemis, siis väga suureks eeliseks on küünalde eraldi 
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kasutamine. Teisalt on eraldi küünla puhul süüteküünaldel rohkem aega end laadida 

(Cramer M., Hoffmann J. 2010). 

 

 

1.2. Dünomeetriline katsestend 

 

Dünanomeetrilise stendi ehk dünostendi nimi tuleneb kreeka keelsest sõnast dunamis 

(jõud) ja metron (mõõtmine) ning tähendab jõudude määramise tööriista ehk 

dünamomeetrit. Esimesed jõu mõõtmise katsetused on tehtud 1780a., kui James Watt 

võrdles aurumasina võimekust hobuste töövõimega ning võttis kasutusele hobujõu mõiste 

(tähis hj). Sellest ajast defineeritakse hobujõudu kui mootori võimsuse ajaühikut, mis 

näitab mootori võimekust teha ajaühikus kasulikku tööd. Esimese dünamomeetrilise 

seadme leiutas 1821.a. Gaspard de Prony, kes ühendas mootori külge pöörleva ratta, mida 

pidurdavad piduriklotsid. Klotside ja trumli vahel tekkiv haardejõud aeglustab pöörlevat 

ratast. Hõõrdejõu ja pöörlemiskiiruse järgi arvutatakse mootori võimsus (Jyotindra S. 

Killedar 2012, Bettes H., Hancock B. 2008). 

 

1838. aastal kasutas Charles Babbage esmakordselt jõu mõõtmiseks seadet, mis oli 

paigaldatud mootori ja rongi vahele ning võimaldas saadudud tulemusi paberirullile 

kuvada. Järgnevate aastate jooksul katsetati erinevaid lahendusi ning võeti kasutusele 

esimene hüdrauliline dünamomeeter. 1928. aastal ehitas Carl Schneck esimese sõiduki 

dünamomeetri pidurite testimiseks ning sarnast lahendust kasutatakse ka tänapäeval. 

1930.a. valmis Rudolph Diesel'i ja John Taylor'i koostöös esimene mootori dünamomeeter. 

Esimesed artiklid dünamomeetrite testimisest võidusõidus avaldati 1940.a. Hot Rod 

Magazine's. Sellest ajast alates kasutatakse dünamomeetreid võistlussõidukite mootori 

võimsuse testimiseks ja parendamiseks (Jyotindra S. Killedar 2012, Bettes H., Hancock B. 

2008). 

 

Dünostendi võib olla suureks abiks kõigile autoomanikele ja automootori ehitajaile. Stend 

võimaldab professionaalset sõiduki mootori seadistamist ja diagnostikat. 

 

Dünostende on mitmeid erinevaid tüüpe. On ainult mootori mõõtmiseks mõeldud stendid, 

kuhu saabki ainult moori paigaldada ning mootori väljundvõllist mõõdetakse 
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jõuparameetrid. Teisalt on olemas sellised stendid, kus mõõteriistad kinnitatakse sõiduki 

rataste asemele, mõõtmaks mootori väljundparameetreid. Kõige levinum dünostendi tüüp 

on aga trummel-tüüpi dünostend, kus mootori parameetreid mõõdetakse põrandasse 

paigaldatud trumli abil sõiduki veorataste pöörlemise tulemusena. Trummelstende on aga 

olemas nii inertspiduriga kui ka ilma. Piduriga trumli eeliseks on see, et saab imiteerida 

reaalseid sõidutingimusi, andes veosillale koormust, mis toimib kui sõit tõusul. 

 

Katsetamise käigus näeb arvutiekraanilt (joonis 1.1) reaalajas olulisemate parameetritena 

mootori pöörlemissagedust, auto kiirust ja keskkonnatingimusi, lisaks on võimalik kuvada 

reaalajas nii pöördemomenti kui ka võimsust  (Autoleht, 2013). 

 

 

Joonis 1.1. Näidikud arvutiekraanil (Camilleri H. 2007) 

 

Üsna tavaline on ka, et masina tehase andmeid ei ole omanikule kättesaadavad ja just 

seepärast on dünostendist kasu ka standardseades autode omanikule. Teinekord on isegi 

üsna uutel autodel tõsine võimsuse  puudujääk, kuigi tehase diagnostika vigu ei tuvastata. 

Üks paljudest masina võimsuskao põhjustest võib olla välja veninud mootorikett või -rihm. 

Uued masinad on niivõrd tundlikud erinevate kõrvalkallete suhtes, et juba suhteliselt 

väikese vea puhul võib võimsuse kadu olla märgatav (Autoleht, 2013). 

 

Samas on võimalik dünostendi kasutada mootori töö häirete otsimiseks, kui autol tekib 

näiteks suurema koormuse all kütuse puudujääk, mida tänaval on raske imiteerida. 

Koormusi on võimalik tekitada hüdraulilise piduri abiga.  
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1.3. Tuntumad dünostendid Eestis 

 

Dünostendi teenust pakkuvad Eestis erinevad ettevõtted. Üks tuntumaid on VKM Motors 

Tallinnas, kes kasutab Dynocomi AWD5000 stendi ning pakub seadistamist nii võistlus- 

kui ka tänavaautodele, lisaks ka traktoritele (VKM 2016).  

 

Teine tuntum ettevõtte Eestis on ESRacing. Antud ettevõte tegeleb sõiduautode ja 

tarbesõidukite mootori juhtmoodulite ümberprogrammeerimisega. Veel teostatakse  

sõidukite remondi ja hooldustöid ning projekteeritakse ja ehitatakse võistlusautosid lisaks 

kõigele muule (Inforegister 2016). Antud ettevõttes kasutatakse Dynoproject DP4L-

Synchro dünostendi. Stendil on võimalik mõõta ka nelikveolisi sõidukeid. Mõõtestend on 

paigaldatud põranda pinna sisse nagu ka Eesti Maaülikoolis, tagamaks suurema turvaluse 

ja kasutamismugavuse. Lisaks on rajatud stendi alla ka kanal, kui peaks tekkima vajadus 

stendis oleva sõiduki alla minna ning väga võimsate masinate puhul lisakinnitusi 

paigaldada (ESRemaps 2016). 

 

Kõrgkoolidest on stende kahel koolil: Tallinna Tehnika Kõrgkoolil ja Eesti Maaülikoolil. 

Tallinna Tehnika Kõrgkooli laboris kasutusel oleval dünostendis on võimalik sõidukite (ka 

nelikveoliste) mootori võimsuse ja pöördemomendi mõõtmine vedavatelt ratastelt. 

Katsetused on olulised mootorite ja jõuülekande häälestamisel (TTK 2016). 

 

 

1.4. Dünamomeetrilises stendis sõiduki juhtmooduli seadistamise vajadus 

 

Mootorsõiduki dünamomeetriline stend ehk dünostend on seade, mis võimaldab mõõta 

sõiduki jõuparameetreid, hoides katsetatavat sõidukit paigal, säilitades sellele mõjuva 

koormuse ning eemaldades muutuvad keskkonna tingimused. Samaaegselt, stendi peal 

olles, on võimalik teha muudatusi mootori juhtmoodulis ning hinnata saadud tulemusi. 

 

Seadistamise käigus on vaja tulemusi mõõta ning vastavalt saadud tulemustele olulisi 

näitajaid korrigeerida. Sõidukis oleva mootori väljundparameetreid saab mõõta kui sõiduk 

liigub edasi mootori poolt tehtava töö jõul. Ohutum ja mugavam on seda tegevust teha 

suletud keskkonnas, kus ei pea tähelepanu pöörama sõiduki juhtimisele. Selleks puhuks on 
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hea lahendus koormusega dünostend, kus koormuse abil antakse sõidukile koormus, mis 

tekib tava- või isegi ekstreemoludes. Sõidukeid on võimalik seadistada edukat ka 

dünostendita, kuid mugavamaks, ohutumaks ja täpsemaks häälestuseks on soovitav seda 

teha dünostendis. Teisalt on stendis võimalik kontrollida ka ümbritsevaid 

keskkonnatingimusi nagu näiteks tuule suund, temperatuur jms, mis mõõtmistulemusi 

mõjutavad. 

  

Näiteks kiirendusvõistlusel (drag race), kus sõidetakse veerand miili (ligikaudu 400 

meetrit), sama seadistusega masinaga järjest kolm korda, tulevad tulemused ikkagi 

erinevad. Kord tuleb ajaks 9,5 kord 10,3 ning siis 9,7 sekundit. Kuna olukorda mõjutavad 

paljud muutujaid (stardi reaktsioon, käigu vahetuse ajastus, rehvide pidamine jne), ei 

suudeta masina kiirendust muuta konstantseks. Seega ei ole võimalik täpselt hinnata 

dünostendita saadud tulemusi. 

 

Mootorite mõõtmine dünostendil on vajalik, et lihtsustada mootori juhtmooduli 

seadistamist. Seadistamise käigus saadakse mootorist kätte maksimaalne võimsus pärast 

selle eelnevat modifitseerimist.  

 

 

1.5. Erinevate mootorite tüüpide seadistamine 

 

1.5.1. Karburaatormootori seadistamine 

 

Mootori pöörlemissagedust suurendades peab kasvama ka süütenurk. Seega süütenurk ei 

ole konstante vaid muutuv. Süütenurga graafiku alguspunktiks on süütenurk tühikäigul 

ning lõpp-punktiks süütenurk maksimaalse mootori pöörlemissageduse juures.  

 

Karburaatormootoril süütenurga muutmine toimub jagaja kaane pööramisega päri- või 

vastupäeva, vastavalt soovitavale süütenurgale. Jagaja kaane sees (joonis 1.2) olevate 

vedrude asendamine jäigema või pehmema vedruga annab võimaluse muuta süütenurga 

ulatust. 
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Joonis 1.2. Karburaatoris olevad vedrud süütenurga muutmiseks (Hot Rod Network, 2016) 

 

Mida jäigemaid vedrusid kasutatakse, seda lühemaks jääb süütenurga erinevus tühikäigu ja 

maksimaalvõimsuse vahel (joonis 1.3.). Kui sõidukil on suurem surveaste, suurem 

nukkvõlli tõusunurk jms oleks vaja kasutada pehmemaid vedrusid.  

 

 

Joonis 1.3. süütenurga graafik (Hot Rod Network, 2016) 

 

Tänapäeval on müügil ka selliseid elektroonilisi jagaja kaani, millel süütenurga muutmine 

käib potentsiomeetri abil või on elektrooniliselt arvutiga juhitav. Selline digitaalne 

lahendus aitab suurel määral kokku hoida seadistusaega ning säästa seadistaja käte 
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määrdumist. Antud töös jagajaga sõidukimootori seadistamine pole kajastatud, 

keskendutakse sissepritsega mootoritele. 

 

 

1.5.2. Sissepritsemootori seadistamine 

 

On olemas vabalthingavad ja ülelaadimisega sissepritsemootorid. Nende seadistamine 

toimub sõiduki mootori juhtmooduli vastavaid tabeleid/graafikuid korrigeerides. Nendeks 

on süütenurga, kütusesegu ja ülelaadimisrõhu graafikud. Ülelaadimisega mootorite puhul 

on lisaks võimalik seadistada ka mootorisse tulevat ülerõhku. Ülelaadimise korral tuleb 

jälgida ja sisse surutava õhu temperatuuri, kõrgem temperatuur on ohtliku detonatsiooni 

eeldus. 

 

Tabeli näite korrigeeritakse vastavalt mõõdetavatele tulemustele, milleks on lambda ja 

pöördemomendi väärtused. Täpsema heitgaaside sisalduse teada saamiseks mõõdetakse 

lambda väärtusi lairiba lambaga ning vastavalt saadud tulemustele korrigeeritakse näite 

kütusetabelis. Süütenurgatabeli väärtused määratakse võimalikult varajaseks, arvestades 

silindri rõhku, detonatsioonikindlust, kütuse oktaanarvu ja õhu temperatuuri. Samaaegselt 

tuleb jälgida nii detonatsiooni kui ka mootori jahutusvedeliku andurit. 
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2. DÜNOLABOR EESTI MAAÜLIKOOLIS 

 

2.1. Dünostend dynojet 224 xlc 

 

1972. aastal asustati bränd nimega Dynojet. 1989. aastal valmistati esimene ühe rullikuga 

dünostend, mida kasutati mootorrataste võimsuse uurimiseks. Mõned aastad hiljem tehti ka 

arvutiliides, mille abil koguti ja koondati anduritest tulenev informatsioon ühtseks 

tulemuseks. 1990ndatest sai dünostendist professionaalsete tuunijate põhiline töövahend, 

sealhulgas paljud NASCAR’i meeskonna mehaanikud, mille tulemusena sai Dynojet’ist 

ametlik NASCAR’i dünamomeeter (Dynojet Research, Inc., 2012a) 

 

Eesti Maaülikooli ruumides asub dünostend Dynojet 224xLC (joonis 2.1).  Dynojet on 

inerts dünamomeeter seadeldis, toodetud 2003. aastal, mis salvestab ja näitab mootori 

võimsust (kW/hj) ning pöördemomenti (Nm) veoratastest.  

 

 

Joonis 2.1 Dynojet 224 xLC (Dynojet Research, Inc., 2012b) 
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Arvuti riistavara aitab luua erinevaid katsetingimusi, mida on võimalik vaadelda ja 

salvestada programmi WinPEP 7 abil (Dynojet Research, Inc., 2012b). 

 

Automootorite juures mõõdetakse Euroopas võimsust kilovattides, Ameerika mandril 

pigem hobujõududes. Definitsiooni järgi kulub üks hobujõud selleks, et tõsta 550 naela 

(453,59 g)  raskust ühe jala (30,48 cm) kõrgusele ühe sekundi jooksul (Dynojet Research, 

Inc., 2012b). 

 

Kui mingi keha pöörleb ümber kindla punkti, siis keha pöörlemise kiirus sõltub talle 

mõjuval jõul ja momendi õlal. Momendi õlg on kaugus pöördpunktist kuni mõjuva jõuni. 

Mootori pöördemoment, rahvakeeles „vääne“ ei ole võrdne trummilt mõõdetud 

tulemusena, kuna tegelikult ülekannetes läheb osa pöördemomenti kaduma. Kuid see kadu 

on samuti leitav dünostendi abiga (Dynojet Research, Inc., 2012b). 

 

Antud stend on eriline, kuna seda on võimalik paigutada nii maapinnast kõrgemale kui ka 

maapinna sisse (Dynojet Research, Inc., 2012a).  

 

Tabel 2.1. Dünostendi Dynojet 224 xLC tehnilised andmed (Dynojet Research, Inc., 

2012b) 

Nimetus Väärtus 

Maksimaalne võimsus 1 500 kW(2000hp) 

Maksimaalne kiirus  322 km/h (200MPH) 

Trumlite arv 1 

Trumli diameeter 609,6 mm (24") 

Trumli laius 2057,4 mm (81") 

Maksimum koormus teljel 1360,78 kg (3000 lbs) 

Õhutarve 6,9 bar (100 psi) 

Töötemperatuur 0…70°C (32...158°F) 

Mõõte ajastus 1 mikrosekund 

Pöörlemiskiiruse täpsus +/-1/100th MPH 

RPM täpsus +/-1/10th RPM 

Raami pikkus 2184,4 mm (86") 

Kõrgus 58,42 mm (23.00") 

Piduri laius 96,52 mm 

Düno 224xLC kaal raamita/ga 1588/2087 kg 
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2.2. Labori kasutamine 

 

Eesti Maaülikooli dünamomeetrilise stendi laboris saab mõõta ainult ühesillaveolisi 

masinaid. Autode katselaboris tohib katseid korraldada ja läbi viia ainult vastava väljaõppe 

saanud  spetsialistid või laboriinsenerid, kellele on tutvustatud dünamomeetrilise stendiga 

kaasneda võivaid ohutegureid. Kindlasti tuleb läbi töötada kõik stendiga kaasas olevad 

kasutusjuhendid ja dokumendid ning tutvuda katselabori ohutuseeskirjaga ja 

ohutusnõuetega. Katseprotsessi seisukohalt on oluline kanda õiget tööriietust ja kindlasti 

ka isikukaitsevahendeid (kõrvaklapid, kaitseprillid ja ka turvajalanõud).  

 

Laboriinsenere võiks olla vähemalt kaks, kellest üks viib läbi katsed ja teine on õppeklassis 

järelvaataja rollis. Dynojet 224xLC kasutusjuhend hoiatab, et katse käigus ei tohi sõiduki 

taga ega ka külje peal viibida kõrvalisi isikuid. Kõige ohutum töökorralduse viis on see, 

kui katseprotsessi viib läbi üks laboriinsener, see tagab kooskõlastatud tegevuse kogu 

katseprotsessi käigus. 

 

Katsetuste läbiviimiseks dünostendil tuleb auto esmalt kinnitada rihmadega stendi trumlile.  

 

Esiveolise auto kinnitamise (joonis 2.2) kohta ütleb dünostendi kasutusjuhend järgmist: 

1) kinnitada kaks kinnitusrihma tagasillale ja ühenda need ankruklambritega; 

2) kinnitada kaks kinnitusrihma esisillale ja ühenda need ankruklambritega; 

3) kinnitada kaks kinnitusrihma esisillale ristuvalt pikirihmadega sõiduki väliskülje suunas 

ja ühendada need ankruklambritega. 

 

 

Joonis 2.2. Rihmade kinnitus esiveolise auto puhul 

 

Tagasillaveoga sõiduki fikseerimisel stendile tuleb:  

1) kinnitada kaks kinnitusrihma tagasillale ja ühenda need ankruklambrite külge; 
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2) kinnitada veel kaks kinnitusrihma samast tagasilla punktist nurga all lisaankru-

klambritele; 

3) kinnitada kaks kinnitusrihma esisilla külge ja ühenda need ankruklambritega. 

 

Kinnitusrihmade korrektne kasutamine on väga oluline, kuna on juhtunud olukordi, kus 

sõiduk on stendi peal kinnitustest lahti tulnud ning õigest asendist ära nihkunud (joonis 

2.3). Õnneks pildil näidatud olukorras keegi viga ei saanud ning sõiduk ei saanud 

kahjustada, kuna õnnetus toimus väikestel kiirustel. Eesti Maaülikooli dünostendi laboris ei 

ole tekkinud olukorda, kus sõiduk rullikute pealt maha jookseks. 

 

 

Joonis 2.3. Sõiduauto rullikutelt maha tulemine (HighSpeedManiaNET. 2014) 

 

Lisaks kinnitisrihmadele kasutatakse mittevedavatel ratastel tõkiskingi. Sõiduki 

kinnitamisel peab tähelepanu pöörama sõiduki asetusele, vedavad rattad peavad asuma 

trumli keskel ja auto peab olema risti trumliga. 

 

Enne katsetuste algust teostada sõidukile katsetuseelne kontroll järgnevates punktides: 

1) kontrollida radiaatori jahutusvedeliku ja mootoriõli taset; 

2) kontrollida kütuse piisavust katsetusteks; 

3) pöörata trumlit ja kontrollida ratta turvisemustrisse kinnijäänud võimalikke kivimeid; 

4) kontrollida rehvi rõhku, turvisemustri jääksügavust ja rehvi kiirusindeksit, mille 

mittevastavus võib esile kutsuda nende enneaegse kulumise või purunemise. Rehvil ei tohi 

olla külgmõrasid; 

5) kontrollida sõidukit visuaalselt ja selle vastavust katsetusteks; 

6) kasutada kõrvaklappe ja kaitseprille; 
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7) veenduda kinnitusrihmade pingutuses ja nende kasutamise ohutuses; 

8) veenduda veorataste joondumises katsestendiga; 

9) hoida kõik pöörlevad komponendid vabana. 

 

Pärast kontrolli läbiviimist võib alustada mootori ja stendi soojendamisega. Selleks 

sõidetakse autoga ühtlasel kiirusel ilma trumlit pidurdamata, kuni on saavutatud normaalne 

mootori töötemperatuur. Pärast mootori soojendamist tuleb korrata eelpool kirjeldatud 

kontroll ning seejärel alustada katsetustega. 

 

Keskmiselt võtab ühe sõiduvahendi võimsuse mõõtmine tund aega. Enamus ajast kulub 

masina kinnitamiseks. Kui aga tehakse mitte lihtsalt võimsusnumbrite kontrollmõõtmist, 

vaid ka sõiduki mootori juhtmooduli seadistamist, siis võib labori kasutamise aeg venida 

mõnest tunnist kuni päeva pikkuseks. 

 

 

2.3. Riistvara, moodulid 

 

Stendi juhib moodulblokk, mis annab signaalid edasi arvutisse, kus andmed kuvatakse 

WinPEP7 programmi abiga kuvarile. Andmed salvestatakse ning neid on võimalik vaadata 

graafikutel erinevate karakteristikutena.  

 

Dynojet’i arvuti külge ühendatav osa nimetatakse Dynoware EX+. Iga süsteem tuleb 

standardis nelja mooduliga (joonis 2.4). Dynoware EX+ on lihtsasti tarkvaraliselt 

uuendatav vastavalt vajadustele ning sellele on võimalik juurde lisada ka uusi mooduleid 

(Dynojet Research, Inc., 2012a). 
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Joonis.2.4. Hardware EX dünamomeetri riistvara moodulid (Dynojet Research, Inc., 2012a) 

 

1. Õhu sensoritega moodul mõõdab õhurõhku, temperatuuri ja õhuniiskust.  

2. Mootori pöörete lugemise moodul saab ja töötleb signaali kuni kahest andurist. 

3. Sisendi ja väljundi moodul saadab ja võtab vastu andmeid dünamomeetrist ning 

pedandist. Blokis on veel lisaks andur lambid, mis süttivad kui rehvi või dünamomeetri 

kiiruse limiit hakkab lähenema. 

4. CPU-moodul sisaldab 32-bitist protsessorit, mis võtab vastu andmed teistest moodulitest 

ja saadab selle edasi arvutisse ning suhtleb läbi WinPEP programmi (Dynojet Research, 

Inc., 2012a). 

 

Lisadena on juurde tellitavad:  

1. Õhu/kütuse segu mõõtmisandur.  

2. Koormuste lisamiseks moodul. 

3. Neljakanaline analoogmoodul. Kütuse ja sisse tulevaõhu rõhu mõõtmiseks, termopaari 

moodul ning 0-5V andurid. 

4. Mootori pöörlemissageduse mõõtur. Toimib läbi sigaretisüütaja või otse auto akult. 

5. Optiline mootori pöörlemissageduse mõõtur (Dynojet Research, Inc., 2012a) 
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2.4. Labori parendamine 

 

2.4.1. Heitgaaside väljutamine ruumist 

 

Kütuse põlemisel mootoris tekib jääksaadus, mis sisaldab kahjulikke aineid. Tekkinud 

heitgaasid on vaja ruumist välja juhtida ning selleks paigaldatakse sõiduki väljalaske 

torustiku lõppu heitgaaside kogumisseade sisend. Seade koosneb kuumakindlast materjalist 

torustikust, mille sõidukipoolses otsas on kollektor, kogumaks sõidukist tekkivaid 

heitgaase. Torustiku teises otsas on ventilaator, mis tõmbab torustikust olevat gaasi ning 

suunab edasi, kas siis kuskile puhastussüsteemi või otse atmosfääri. Praegu kasutusel olev 

süsteem ei ole piisavalt võimas, et tagada kogu heitgaaside transportimist. Soojemate 

ilmade puhul kastutatakse garaaži ukse lahti hoidmise metoodikat, kuid külmematel 

ilmadel muutub selline lahendus ebameeldivaks ruumis olevatele isikutele. Lahenduseks 

oleks praegune tõmbeventilaator välja vahetada tootlikuma seade vastu.  

 

Õhu tihedus normaaltingimuses 15 °C on 1,2 kg/m
3.

 Maksimaalseks ülelaadimise rõhuks 

on võetud 2,8 bar ning selle juures on õhu rõhuks 4,5 kg/m
3
 ehk 4,5 g/L (LISA 1). Kui 

mootori töömaht on viis liitrit, siis järelikult kahe täispöörde ajal tarbib mootor viis liitrit 

õhku. Sellest tulenevalt saame võrrandi õhukulu arvutamiseks: 

 

 𝑋 =
𝜌∗𝑉∗𝑣

2
= 54 000𝑔       (2.1) 

kus,  ρ – õhu tihedus 15°C ja 2,8 bar juures = ,5 kg/m
3
 ehk 4,5 g/L,  

 V – mootori töömaht = 5l  

 V – mootori pöörlemissagedus = 8000 rpm 

 

Järgnevalt arvutame vastavalt kuluvale õhule ka vajamineva kütuse, mis maksimaalse rõhu 

all on väärtusega 11,5:  

 𝑌 =
𝑋

𝐴𝐹𝑅
= 4 695𝑔       (2.2) 

kus,  AFR – õhu ja kütuse kulu suhe täiskiirendusel bensiiniga 11,5 

 

Kogu vajamineva õhu ja kütuse koguse saame nad omavahel kokku liites: 

  𝑋 + 𝑌 = 58 695𝑔 
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Seega tarbitakse õhu ja kütuse segu maksimaalselt ligikaudu 59 kg minutis. Mootorist 

väljuva gaasi hulk on peaaegu võrdeline tarbitava õhu ja kütusesegu summaga (Johnson D. 

2014), seega maksimaalne toodetava heitgaaside hulk minutis on 59kg. Väljuva gaasi 

temperatuur on umbes 300°C ning sellise temperatuuri juures on õhu tiheduseks 0,7 bar 

juures 1 kg/m
3
, seega heitgaaside kogus on 59 m

3
/ min (LISA 1). 

 

Sellise arvutise aluseks sai võetud sõiduk turboülelaadimisega mootor, mille töömaht viis 

liitrit ning mille maksimaalne ülelaadimisrõhk pöörlemissagedusel 8000 pööret minutis on 

2,8 bar. Sellega peaks olema maksimaalne heitgaaside tootmine arvestatud ja sellisele 

heitgaasi tootlikkusele vastav äratõmbe ventilaator valides ei tohiks laboris probleeme õhu 

ventilatsiooniga tekkida. Välja valitud Geovent MSFG 250-3 äratõmbe ventilaatori 

täpsemad parameetrid on toodud töö lisades (LISA 2). 

 

Antud süsteemil on kasutusel üks sisend, kuid tänapäeval on juba paljudel sõidukitel 

kahepoolsed väljalaske torustikud, mis vajavad kahte otsaga heitgaasi kogumissüsteemi 

(joonis 2.5). Vajadusel peaks teine olema suletav. 

 

 

Joonis 2.5. Topelt otstega heitgaasi kogumine (Sanderson S. 2013) 

 

Lisaks teisele heitgaasi kogunemisotsikule oleks vaja neile mõlemale ka korralikku jalga, 

mille peal nad seisavad. Hetkel igasugune toestus ühel kogumisotsikul puudub. 

 

Uue lahenduse (LISA 4) puhul võetakse kasutusele kaks heitgaasi koonuselist 

kogumisotsikut (joonis 2.6). Kasutades tavalist silindrilist üleminekut sõiduki väljalaske 
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torustiku lõpus, hakkab äratõmbe seadme rõhk mõjutama sõiduki väljalaske gaaside 

äratõmmet. See ei kahjusta mootorit, kuid loob reaalsest olust paremad tingimused ning 

mõõtmistulemused ei ole korrektsed. Koonus on asetatud nelikant torust tehtud raami 

külge.  

 

 

Joonis 2.6. Kuumakindel voolik GeoFlex Kevlar ja koonuseline kogumisotsik 

  

Koonused ühendatakse kahe 4,5 m pikkust GeoFlex Kevlar voolikuga läbimõõduga 

160mm (joonis 2.6). Antud voolik on mõeldud kasutamiseks tingimustes, kus 

väljatõmmatavad heitgaasid on kõrgema temperatuuriga. Kõrgemat temperatuuri taluvust 

on vaja eelkõige selleks, kuna kõige äärmuslikemal juhtudel on võistlusmasinatel 

väljalaske süsteemi pikkus vaevalt üle ühe meetri. Valitud vooliku temperatuuri taluvus on 

kuni 350°C. Klaaskiud kangast tehtud voolik on kaetud silikooniga ning voolikusse on 

integreeritud tugevdatud roostevabast terasest spiraaltoru kuju säilitamiseks. 

 

Kuumakindlad voolikud on omakorda ühendatud roostevabast ventilatsiooni torustiku, 

mille sisendid on seinal mõlemal pool katsetatavat sõidukit. Torustik on veetud lae alt seal 

asuvasse kolmikühendusse. Alates kolmikühendusest on kasutusel suurema läbimõõduga 

(250 mm) ventilatsioonitorustik. Sellele järgneb ventilaator Geovent MSFG 250-3. 

Ventilaatori väljundina on kasutusel 315 mm läbimõõduga ventilatsioonitorustik, mille 

lõppu paigaldatud väljaviskeelement. 
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2.4.2. Jahutus stendi trumli pidurile  

 

Seadistades sõidukit on vaja simuleerida võimalikult sarnaseid teeolusid nagu esineb 

tänavasõidul. Selleks on stendi trumlil kasutusel ka pidur, mida kasutatakse katsetamise 

ajal sõiduki veoteljele koormuse andmiseks. Kuna pidur teeb piisaval määral tööd, mille 

käigus ta soojeneb, on vajalik ka jahutus. Hetkel toimub trumli jahutus loomuliku õhu 

liikumise teel. Õhu trumli jahutusest liikuma panemiseks oleks vajalik paigaldada 

ventilaator trumlist väljatuleva toru otsa (joonis 2.7).  

 

 

Joonis 2.7. Dünolabori trumli ventilatsiooni väljundava ja ruumi ventilatsiooni moodul 

 

Stendi jahutusest väljuva ava läbimõõt on 400 mm, millele järgneb üleminek 400 mm pealt 

160 mm peale. Järgnevalt paigaldatakse sinna sisse valitud ventilaator Östberg CK160C. 

Ventilaatori täpsem info on ära toodud lisades (LISA 3). Peale ventilaatorit juhitakse soe 

õhk lae all olevasse ruumi ventilatsiooni moodulisse. Ruumi õhu sisendi ette paigaldatakse 

õhu klapi süsteem, mis tagab õhu liikumise ainult ühes suunas – ruumist ventilatsiooni 

torustikku. Selleks paigaldada vahele torukolmik, et jääks alles võimalus ruumist õhu 

väljutamiseks. Torustik koosneb kahest torust, kahest põlvest ning ühest kolmikust. Torude 

läbimõõt on 160 mm. Antud töö käigus välja arendatud lahendus, stendi trumli jahutuseks 

välja toodud lisades (LISA 5). 

 

 

2.4.3. Ohutus 

 

Dünostendil mõõtmise ajal tekib ette olukordi, kus isikud liiguvad ümber stendis oleva 

sõiduki, abistades stendi kasutajat või  niisama uudistamas toimuvat. Sõiduki veorataste all 

on aga trummel, mis pöörleb mõõtmise hetkel küllaltki suurel kiirusel. Trumli värvus on 

põranda värviga väga sarnane, mis võib jätta trumli märkamatuks. Et pöörata rohkem 
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tähelepanu trumli olemasolule, tuleks põrandal olev trummel ääristada põrandale 

kleebitava ohulindiga (joonis 2.8). 

 

Joonis 2.8. Ohulint kasutamiseks trumli ümber (Binaco 2016) 

 

Selline tähistus on ka laialdaselt levinud tehastes tähistamaks töötsoone, kus inimeste 

viibimine võib olla neile ohtlik. 

 

 

2.4.4. Kasutuse ergonoomika 

 

Sõiduki mõõtmisel dünostendil kasutatakse paljusid lisatarvikuid nagu näiteks erinevad 

andurid kaablitega jne. Hetkel puudub neil otstarbekas säilitamiskoht ning nad vedelevad 

lihtsalt stendi kõrval oleva laua peal ja all. Asjade korrektne paigutus mugavdab ka nende 

pidevat kasutamist. Omavahel sõlmes olevate juhtmete ja kinnitusrihmade igakordne 

arutamine kulutab mõttetult stendi kasutamise aega. Asjade paremaks hoiustamiseks 

näiteks projekteerida seinapeale kapp, kus sees oleks vastavalt igale tarvikule kindel 

kinnitamiskoht. Kapis asjade hoiustamine teeb samas ka ruumi koristamise lihtsamaks, 

kuna ei ole vajadust koristamise käigus igat lisaseadet eest tõsta. 

 

 

2.4.5. Lisatrummel 

 

Nelikveoliste sõidukite dünostendis mõõtmiseks oleks vaja paigaldada lisatrummel teise 

vedava silla jaoks. Praegusel stendil ollakse väidetavalt mõõdetud ka nelikveosüsteemiga 

varustatud sõidukeid, ühelt veosillalt veovõime kaotamise meetodil.  

 

Praeguse, ühe trummi lahendusega, korrektselt kinnitades esiveolist sõidukit dünostendi, 

jääb sõiduk suunaga välisukse poole. See tähendab, et rihmade purunemisel võib sõiduk 

paiskuda läbi garaaži ukse parklasse. Teise trumli olemasolul saab laboris veolise sõiduki 
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kinnitada tulevase trumli peale, suunaga turvaseina poole. Seega ei oleks ohustatud kuidagi 

parklas viibivad inimesed ega sõidukid. 

 

Antud stendile on võimalik tellida  kahte tüüpi lisatrumlit: standard variant mõõtmiseks 

sõidukeid teljevahega 88…130 tolli (2240…3302 mm) või lisatellimusel trummel, kus 

saab mõõta sõidukid teljevahega 98…140 tolli (2489,2…3560 mm). Lisatrumliga stendi 

tehnilised näitajad on toodud tabelis 2.2. 

 

Tabel 2.2. DynoJet 224xLC AWD (Dynojet Research, Inc. 2016) 

Nimetus Väärtus 

Maksimaalne võimsus trumli kohta 1 500 kW(2000hp) 

Maksimaalne kiirus  322 km/h (200MPH) 

Maksimaalne pöörlemissagedus trumli kohta 2711 Nm (2000ft/lbs) 

Trumlite arv 2 

Maksimaalne teljevahe (standard) 2240 mm (88") 

Maksimaalne teljevahe (valikuline) 2490 mm (98") 

Minimaalne teljevahe (standard) 3300mm (130") 

Minimaalne teljevahe (valikuline) 3560mm (140") 

Trumli diameeter 610 mm (24") 

Trumli laius 2060 mm (81") 

Maksimum koormus teljel trumli kohta 1120 kg (3000 lbs) 
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3. MÕÕDETAVAD JA MUUDETAVAD MOOTORI 

PARAMEETRID 

 

3.1. Võimsus ja pöördemoment 

 

Enimlevinud mootori võimsuse näitajad on võimsus ja pöördemoment (jõud). Võimsus 

(kW) kujutab endast tehtud tööd hulka kindlal ajaühikul. Oluline ei ole töö efektiivsus. 

Pöördemomendi (Nm) puhul on tegemist aga väänamistugevusega. Näiteks on poldi lahti 

keeramiseks vaja rakendada 27Nm jõudu. Pöördemoment kajastub sõiduki kiirendades. 

 

Võimsust arvutatakse pöördemomendi kaudu (valem 3.1) (EPI Inc, 2011): 

 

,      (3.1) 

 

kus, HP       – võimsus hobujõududes, 

 TORQUE – pöördemoment, 

 RPM        – mootori pöörlemissagedus. 

 

Teisendades Euroopa riikides kasutatavatesse ühikutesse, saame valemi: (valem 3.2) EPI 

Inc, 2011):  

 

,        (3.2) 

 

kus, P  – võimsus (kW), 

 𝜏  – pöördemoment (Nm), 

 n  – mootori pöörlemissagedus (p/min
-1

). 

 

Sellest valemist võib järeldada, et võimsus on seotud pöördemomendi ja mootori 

pöörlemissagedusega. Saades kätte mõõtegraafiku (joonis 3.1), kus on peal on välja toodud 

võimsus ja pöördemoment vastavalt mootori pöörlemissagudele.  

HP
TORQUE2  RPM

33000ft lb

P
 2  n 0.75

44741Nm
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Joonis 3.1. Mootori pöördemoment ja võimsus vastavalt mootori pöörlemissagedusele 

 

Joonisel 3.1. on näha vastavalt mootori pöörlemissagedusele, kuidas muutuvad 

pöördemomendi ja võimsuse näitajad. Mida suuremaks läheb pöörlemissagedus, seda 

suurem võimsus mootorist saadakse ning peale maksimaalse efektiivsusala hakkab taas 

langema. Saadud tulemused on mõõdetuna sõiduki veosillalt, mis tähendab, et mootori 

enda sooritusvõime on suurem, kuna sillast mõõtmisel ei arvestata sisse transmissiooni 

kadusid. Tavaliselt loetakse transmissiooni kaoks kuskil 10…15 protsenti. 

 

 

3.2. Kütusesegu ehk lambda 

 

Mootorisse lisatakse selline kogus kütust nagu hetkel vaja. Olgu tegemist kas sõiduga 

maanteel, seismine valgusfoori taga või kiirendusvõistlusega, saavutamaks maksimaalset 

võimsust mootoris, on alati olemas ideaalilähedane õhu ja kütuse koguse suhe. Kui õhu 

kogus on piisav, et põletada ära kogu kütus, siis sellist kütuse ja õhu koguse suhet 

nimetatakse keemikute sõnul stöhhiomeetriliseks seguks. Sellisel juhul kulub ühe 

kilogrammi bensiini täielikuks põlemiseks 14,68 kilogrammi õhku (Banish G. 2007). 

Ühikutena on kasutusel mass vastupidiselt ruumalale, kuna igal hapniku molekulil on oma 

mass. Sõltuvalt temperatuurist ja rõhust on hapniku tihedus erinev. Seega tuleb meeles 

pidada, et üks liiter õhku ei sisalda alati sama osa hapniku molekule.  
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Lambda arvutamine on lihtne jagamise tehe: 

𝜆 =
𝐴𝐹𝑅

𝑆𝐴𝐹𝑅
          (3.3.) 

 

kus,   𝜆     – lambda, 

AFR  – hetkeline õhu ja kütuse suhe  

SAFR – stöhhiomeetriline õhu ja kütuse suhe 

 

Kui segu on liiga rikas, mis tähendab, et kütust on rohkem, siis sellisel juhul on lambda 

näit suurem kui null. 

 

 

3.3. Süütenurk 

 

Sädesüütega sisepõlemismootoris vahetult enne survetakti lõppu toimub silindris oleva õhu 

ja kütusesegu süütamine. Süütenurgaks on kütusesegu süütamise hetk kindlal väntvõlli 

asendil enne ülemist surnud seisu (ÜSS) (joonis 3.2). Ideaalne maksimaalseim silindri rõhk 

ehk täieliku plahvatuse hetk on 10…16 kraadi pärast ÜSSi. Kuid kuna segu süttimine 

võtab mingi hetke aega, siis peab süütamine toimima enne ÜSSi. Enne ÜSS’i süütamine 

jääb segule piisav aeg süttimiseks ning põlemisega koos ka silindri rõhu tõusmiseks (Bettes 

H., Hancock B. 2008). 

 

 

Joonis 3.2. Süütenurk 10
o
 (SweetHaven Publishing Services, 2004) 
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Kui segu süütamine toimub ÜSS’u ajal või peale seda, siis plahvatusjärgne silindris rõhu 

suurenemine toimub liiga hilja ning ei saada täisvõimsusel töötakti. Suurematel 

pöörlemissagedustel on vähem aega kütuse segu süttimiseks, seega tuleb süütenurka muuta 

vastavalt mootori pöörlemissagedusele, et vältida võimsuse kadu pöörlemissageduse 

suurenedes.  

 

Kui süütenurk on liiga suur ehk segu süütamine toimub liiga hilja, võib tekkida mootoris 

detonatsioon. Detonatsiooniks loetakse olukorda kui põlemiskambris tänu suurele rõhule 

tekib teine iseeneslik ning palju kordi kiirem kütusesegu süttimise koht. Mida suurem on 

mootori surveaste ning mida madalam on kütuse oktaaniarv, seda suurem oht on 

detonatsiooni tekkele. Kui seadistamise hetkel peaks tekkima detonatsiooni, tuleb 

vähendada mootori koormust või süütenurka. Mootori maksimaalse pöördemomendi juures 

on kütusesesegu põlemine väga kiire ning kui antud hetkel süüte liiga hiliseks reguleerida, 

võib detonatsioon kiiresti tekkida. Kui on vaja aga antud süütenurka säilitada, siis kõige 

lihtsam lahendus selleks on kütuse oktaaniarvu suurendamine (Banish G 2009). 

 

 

3.4. Kütusekogus 

 

Kui süütenurga graafikutes kasutatav muutuja väärtus ongi süütenurk, siis kütusekoguse 

graafikutes võib muutuja tähendus olla erinev sõltuvalt süsteemist. Enamikel juhtudel on 

tegemist millisekunditega, kus sellega tähistatakse pihusti lahtioleku aega. Mida suuremat 

võimsust on vaja saavutada, seda rohkem kulub ka kütust ning mida kauem on pihustid 

avatud, seda suurem on ka silindrisse pihustatava kütuse kogus. Pihustite avatusaja 

arvutamiseks kasutatakse  lambda andurilt saadud tulemusi ning pihustite suurust. Kui aga 

pihusti avatud ajast jääb väheks on võimalus vahetada pihustid suuremate vastu välja. 

Mingi hetk tuleb aga ette piir, kus pihusti avamisel kütust enam ei piserdata vaid tekib 

tilkumise efekt. Selline olukord tekib, kui kütusepihustite voolavus on suurem kui pumba 

tootlikkus. 
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3.5. Kolmeteljelised graafikud 

 

Üks põhilisemaid juhtmooduli seadistamise protsesse toimub kolmeteljeliste graafikute 

peal, kus kaks näitajat on mõõdetavad ning kolmanda formuleerib arvuti. Selliseid 

graafikud on põhiliselt kütuse (joonis 3.3)  ja süütenurga näitajatega. Mõningatel juhtudel 

on kasutusel ka teisi muutujaid, näiteks ülelaadimisrõhk. Inglise keeles kutsutakse neid 

graafikuid map’iks, kuna need meenutavad maastiku kaarte (Cramer M., Hoffmann J. 

2010). Mitte ajada segamini MAP anduriga, mis tähistab sisselaske õhu rõhku. 

 

 

Joonis. 3.3. Kütusegraafik  

 

Esimesel teljel on kujutatud mootoripöörlemissagedus ning teisel teljel reeglina mootori 

koormus. Viimase asemel kasutatakse veel teisi näitajaid nagu rõhk sisselaske kollektoris, 

õhuvoolu massi või gaasipedaali asend. 

 

 

3.6. Kütuse- ja süütenurgatabelid 

 

Enamus seadistamisprogramme muudab kolmemõõtmelised graafikud tabeliteks (joonis 

3.4), tegemist on ikkagi kolmemõõtmelise graafikuga, mis on lihtsustatud 

kahemõõtmelisse tasapinda. Tavalisel kasutatakse vertikaalteljel pöörlemissagedust ning 

horisontaalteljel mootori koormust. 
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Joonis 3.4. Kütusetabel. Pihustite avatusaeg millisekundites vastavalt mootori pöörlemissagedusele ning 

sisselaske kollektori õhu rõhule 

 

Jooniselt 3.4 on näha, kuidas vastavalt pöörlemissagedusele ja sisselaske rõhule 

(mõningatel juhtudel ka gaasipedaali asendile) muudetakse pihustite avatusaega. 

Seadistamise ajal saab neid väärtusi muuta vastavalt vajadusele. 

 

Kütusegraafiku paremaks arusaamiseks võib selle jaotada tsoonideks (joonis 3.5). Need 

tsoonid kehtivad pihustite lahtiolekuaja ehk kütusekoguse tabelis, kuid ka samamoodi 

süütenurga ja kütusesegu tabelites.  

 

 

Joonis 3.5. Kütusegraafiku tsoonid (Banish G. 2009) 
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Esimene tsoon – tühikäigu tsoon. Selles piirkonnas on lambda näit ühe ligidal. See 

piirkond on varieeruv, kuna pöörlemiskiirus ja koormus võivad muutuda sõidukis olevate 

lisaseadmete kasutuse tõttu. Näiteks nagu roolivõim, konditsioneer jms (Banish G. 2009).  

 

Teine tsoon – üleminekutsoon tühikäigult kõrgematele pööretele. Lambda soovitatav hoida 

üks. Soovitatav saavutada maksimaalne võimalik pöördemoment. Mootori järsul 

koormamisel võib tekkida detonatsioon (Banish G. 2007, Banish G. 2009). 

 

Kolmas tsoon – kruiisimise piirkond. Selles vahemikus ollakse päris palju, kui sõidetakse 

pikalt ühtlasel kiirusel minimaalse tõusuga teepinnal. Silindrid täidetakse 20…30% 

maksimaalsest täitmisest. Selles alas hoitakse lambda näitu ühe juures. Eriti oluline on see 

piirkond sõidukitel, mis ei sõida enamus ajast maksimaalse pöördemomendi 

saavutamiseks. Eesmärgiks on tarbida ainult niipalju kütust, et saavutatav pöördemoment 

jõuaks sõidukit edasi liigutada ühtlasel kiirusel (Banish G. 2009). 

 

Neljas tsoon – mõõduka kiirenduse piirkond või tõusus sõitmine. Silinder täidetakse natuke 

suurema kütusekogusega kui eelmises tsoonis, kuid mitte piisavalt täisvõimsuse 

saavutamiseks. Lambda hoitakse ikka ühe juures ning süüde on seatud nii varajaseks kui 

võimalik (Banish G. 2009). 

 

Viies tsoon – sellesse tsooni loodetavasti üksi juht kauaks ei jää. Automaatkäigukastiga 

varustatud sõidukitel seda piirkonda kasutatakse ainult siis, kui sõiduki juht ise käike 

madalamaks vahetab. Mootorspordis kasutatakse seda piirkonda kui läbitakse pikka kurvi 

või toimub pidurdamine samaaegselt käikude alla vahetamisega ning gaasipedaali 

vajutades (heel-toe downshift). Lambda väärtus on alla ühe ning süütenurk väiksem kui 

neljandas piirkonnas (Banish G. 2009). 

 

Kuues tsoon – vabalthingaval mootoril on see viimaseks piiriks ehk läbitakse täiesti avatud 

sisselaske seguklapiga. Sisselaske rõhk võib olla minimaalselt väiksem kui atmosfääris 

sisselakse torustiku ja filtri poolt tekitava takistuse tõttu. Sellesse piirkonda saab sattuda 

ainult täisgaasiga ning siin saadakse kätte maksimaalsed võimsusparameetrid. Lambda 

hoitakse kuskil 0,87 juures, mis teeb õhu ja kütuseseguks 12,79. Süütenurk seatakse nii 
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varajaseks kui võimalik, vältimaks detonatsiooni. Ülelaetud mootorid läbivad selle tsooni 

enne kui rakendub kasutusel olev turbo (Banish G. 2009). 

 

Seitsmes tsoon -  igakord kui gaasipedaal vabastatakse, langeb sisselaske rõhk minimaalse 

tasemeni, sisselaske seguklapp on peaaegu suletud asendis. Seal piirkonnas ollakse aga 

väga minimaalselt. Väljundvõimsusparameetrid on negatiivsed ning toimub käiguga 

pidurdamine. Sellises olukordades kütuse lisamist silindritesse mootori pidurdamiseks ei 

toimu (deceleration fuel cutoff). Kui seda ei soovita, seadistatakse näidud nagu tsoonis 

kolm. Lisades süütenurka liiga palju hilisemaks antud tsoonis, tekib väljalaskes praksuv 

hääl (Banish G. 2009). 

 

Kaheksas tsoon – ülelaetud mootoritel on võimalus saada suurem sisselakse rõhk kui on 

seda vabalthingavatel mootoritel. Kui selline olukord juhtub, toimub liikumine tsoonist 

kuus tsooni kaheksa. Koormus silindris kasvab, kuna lisatakse rohkem õhku ja kütust. 

Mootor läheb ka kuumemaks. Lisatakse kütust, mis ka vähesel määral jahutab süsteemi. 

Lambda hoitakse 0,8 juures ehk kütusesegu 11,76. Ohutuse tagamiseks alandatakse lambda 

näitu 0,75ni ehk kütusesegu 11,0. Jällegi hoitakse süütenurk võimalikult väike vältimaks 

detonatsiooni teket. See on koht, kus kõrgema oktaaniarvuga kütus annab süüdet varemaks 

reguleerida, et saada suuremat võimsust mootorist. Tavaliselt pigem säilitatakse väike varu 

ohutuse tarbeks ja ei seadistata maksimaalse võimsuseni (Banish G. 2009). 
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4. PROGRAMEERITAVA JUTHMOODULI SEADISTAMINE 

 

4.1. Tähtsamad vahendid 

 

Kõige vajalikum on seadistamisel kasutada arvutit. Mugavam on kasutada sülearvutit, kuna 

sellega on võimalik tööd teha sõiduki salongis istudes. Iga tänapäeva sülearvuti on 

suuteline vajalikke programme käitama. Enamus ressursse nõudvast tööst teeb ära sõiduki 

juhtmoodul. Tänapäeval enamus juhtmooduleid on arvutiga ühendatavad USB-pordi 

kaudu. 

 

Valedel lähteandmetel põhinev perfektselt seadistatud mootori juhtmoodul on sama 

ebatõhus kui valesti seadistatud juhtmoodul. Seega on sõiduki seadistamiseks olulised ka 

paljud andurid. 

 

Väga oluline andur seadistamise juures on detonatsiooni andur (joonis 4.1), mis annab 

märku detonatsiooni tekkest. Anduri puhul on tegemist piesoelektriline andur, mis 

asetatakse mootoriploki külge. Kui seadistataval sõidukil sellist andurit kasutusel ei ole, 

lisatakse see seadistamisel, vältimaks detonatsiooni teket. 

 

Joonis 4.1. Detonatsiooni andur  (AutohausAZ 2015) 

 

Temperatuuri anduritest on olulisel kohal jahutusvedeliku temperatuuri andur. Mootoritel 

on kindel töötemperatuur, mil nad töötavad kõige efektiivsemalt. Kui mootori temperatuur 

on madalam töötemperatuurist, siis tuleb mootorit soojendada vastava temperatuuri 

tasemeni jõudmiseni. Liiga järsu temperatuuri tõusu korral mootori jahutusvedeliku 

radiaatorit jahutatakse ventilaatori abil. Kui temperatuuri tase on kriitilisel piiril ja 

radiaatori jahutamisest ei piisa, võetakse mootorilt koormus ning seisatakse. 
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Teine oluline temperatuuri andur on mootori sisselaskes oleva õhu temperatuur. Kui õhk 

soojeneb, siis ta ka paisub ehk väheneb tihedus. Jahedama õhu temperatuur sisselaskes 

võimaldab süütenurka varasemaks seada, mille tulemusena saadakse lisa hobujõude 

(Banish G, 2007). Kuna sisepõlemismootorid on väga tundlikud kütusesegu (õhu ja kütuse 

suhe) suhtes, siis on vaja seda mõõta ja korrigeerida igal mootori pöörlemissagedusel. 

 

Gaasipedaali asendiandur (potensiomeeter) edastab mootori juhtmoodulile signaali ning 

annab täpselt teada, millises asendis gaasipedaal on, kas juht plaanib sõidukiga kiirendada, 

aeglustada või sõidetakse ühtlasel kiirusel. Anduri parameetrite väärtus on vahemikus 

0…5V ehk suletud asendis tavaliselt 0,5V ning avatud ehk maksimaalne kiirendus on 

4,5V. 

 

Hapniku sisaldust väljalaskes mõõdab lambda andur (joonis 4.2). Mida rohkem hapnikku 

väljalaskes on, seda suurem on anduri väljundpinge. Külma anduri ja külmade väljaheite 

gaaside korral on andur ebakorrektne. Sellisel juhtudel on paljudel sõidukitel kasutusel 

lahendus, kus lambda näidu lugemine lülitatakse sisse alles töösooja mootoriga. Hapniku 

sisaldust väljalaskes on vaja teada selleks, et vastavalt mõõtetulemusele kütusesegu 

reguleerida. Lambda andureid on kahte tüüpi: lairiba ja kitsasriba. Soovitatav on kasutada 

lairiba lambdat, kuna sellel on suurem ja täpsem mõõtevahemik. Kitsasriba anduril on 

kalibreeritud tuvastamaks kolme olukorda: rikas, stöhhiomeetriline või lahja. 

 

 

Joonis 4.2. Viie juhtmega lairiba lambda andur (APS Autoparts 2016) 

 

Sisselaske rõhu andur on vajalik, et arvutada mootorisse siseneva õhu tihedus ja 

liikumiskiirus, mille abil saab määrata vajaliku kütuse koguse ideaalseks põlemiseks. 

Teades õhu kogust on võimalk määrata ka süütenurka (AA1Car, 2014).  Sisselaske rõhk on 
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tasakaalus ka mootori koormusega, seega kasutatakse antud väärtusi kütuse ja süütenurga 

kolmeteljelistes graafikus. 

 

Väntvõlli asendi leidmiseks kasutatav seadeldis on tavaliselt kahe osaline. Üks osa on 

ratas, mille välisküljel on hambad või sälgud. Ratas tehakse konduktiivsest materjalist, 

reeglina rauast. Teine osa on magnetiline andur, mis loeb kettas olevaid hambaid. 

Väntvõlli asendi andur on vajalik kahel põhjusel: selle abil mõõdetakse mootori 

pöörlemissagedust ning leitakse kolbide asendit silindris (Banish G, 2007). 

 

 

4.2. Seadistamiseks kasutatav juhtmoodul ja programm 

 

On olemas väga palju erinevaid järelturu programmeeritavaid juhtmooduleid sõiduki 

mootoritele. Eesti autofoorumitest on enim mainitumad kahe firma toodangut: MegaSquirt 

ja Vems. Veel kasutatakse selliste tootjate mooduleid nagu on Haltech, MoTeC, DTAFast, 

Accel DFI, F.A.S.T., Electromotive TEC
3
r, AEM jpm (Banish G. 2007, Farrugia M. 2005). 

Töö käigus oli kõige rohkem kokkupuudet tootega MegaSquirt III (joonis 4.3).  

Seadistamise metoodika erinevate juhtmoodulite puhul on analoogne. 

 

.  

Joonis 4.3. MeguaSquirt III mootori juhtmoodul (MegaSquirt 2013) 

 

Joonisel 4.3 oleval juhtmooduli on korpuse ühel pool USB-port, SD-kaardi pesa ja kaks 

ühenduspesa kummalgi pool otsas. Mõningatel mudelitel on ühe 15pin pesa asemel kolm 

LED tuld (MegaSquirt 2013). Aastal 2009 tuli välja eelmainitud mudel. Esimesed kaks 

sõidukit, mille peal olid 1987 aasta RX7 ja 1977 aasta Chevy Nova. MegaSquirt’i, loetakse 

teiste juhtmooduli kõrval suureks konkurendiks. On saadaval täiskomplekte või siis „Tee 
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Ise“ lahendust, kus klient saab tellitud komponendid ise komplekteerida (Banish G. 2007, 

MegaSquirt 2015). 

 

Juhtmooduli seadistamiseks on saadaval palju erinevaid programme näiteks nagu 

Tunerpro, 3D Tuning, PCMflash, PrecisionCodeWorks jms. Reeglina on igale 

juhtmoodulile kindel programm kasutamiseks. Antud töös on käsitletud programmi 

TunerStudio MS (joonis 4.4). Efianalytics.com kodulehel on saadaval TunerStudio MS, 

müügihinnaga 59,95 dollarit ning TunerStudio MS Lite Free, mis on tasuta allalaaditav 

ning enamus vajalikke funktsioone ka vabalt kasutatavad. Antud programmile on saadaval 

tihti uuendused, mis teevad programmi väga tänapäevaseks. Mainitud programmist on 

võetud ka osad töös välja toodud joonised. Mõõtmise ajal salvestatud logifailidede 

vaatamiseks saab kasutada näiteks programmi Megalog Viewer, mis on saadaval lisana ka 

koos TunerStudio MS programmiga. 

 

 

Joonis 4.4. TunerStudio MS avavaade 

 

Joonisel 4.4 on esitatud näidikud, mis on ka seadistamise ajal ekraanile kuvatud. Need on 

suureks abiks seadistamisel. Vasakult kõige esimene on Engine Speed ehk mootori 

pöörlemissagedus. Järgmisena on kasutusel Throttle Posision, mis tähistab gaasipedaali või 

siis drosselklapi asendit. Täielikult avatud on 100%. Kolmas näidik Pulse Width tähistab 

pihusti pulsi pikkust ühe mootori töötsükli jooksul. Neljandana on Coolant Temp, mis 

annab ülevaate mootoris oleva jahutusvedeliku temperatuurist. Teisest reast esimene on 

Ignition Advance, mis tähendab süütenurka kraadides. Järgmine näidik Fuel Load, mis on 
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võrdeline sisselakse rõhuga. 100 protsenti on võrdeline ühe atmosfääriga ehk 100kpa. 

Sellele järgneb Air Fuel Ratio 1, mis tähistab õhu ja kütuse suhet. Viimane näidik on  

Manifold Air Temp ehk temperatuur sisselaskekollektoris.  

 

Fuel Settings rippmenüüst on võimalik kätte saada kütusetabelid. Seda siis AFR Table ehk 

õhu ja kütuse suhe ning teisena Fuel VE Table, kus on pihustite lahtioleku aja tabel. 

Ignition Settings rippmenüüst on saadaval süütenurgatabel ehk Ignition Table. 3D 

graafikute kätte saamiseks on üleval menüüs nupp 3D Tuning Maps, kust saab nii pihustite 

lahtioleku aja graafiku Fuel VE Table kui ka süütenurgagraafiku Ignition Table. 

 

 

4.3. Seadistamise käik 

 

Antud seadistamise käigu seletuses on eeldatud, et mootori ning juhtmestiku ehitusel on 

kõik asjad korrektselt tehtud ja üle kontrollitud. Mootori juhtmooduli seadistamiseks on 

tutvutud programmiga Tunerstudio. Sõiduki seadistamisel Dünostendis on eelkõige vajalik 

sõiduk stendi külge korrektselt kinnitada. Seadistatava sõidukiga sõidetakse dünolaborisse, 

veorattad jäätakse düno trumli peale ning sõiduk fikseeritakse tõkiskingade ning 

koormarihmade abil vastavalt nõuetele. Sõidukile paigaldatakse külge vajalikud 

mõõteriistad ning andurid: lambda andur ja detonatsiooni andur, pöörete lugeja. Kui kõik 

on üle kontrollitud ja vajadusel korrastatud, võib avada programmi, milleks antud juhul on 

Tunersudio. 

 

Koostatakse uus projekt, soovitud faili nimega. Sellele järgneb püsivara ehk mootori 

juhtmooduli tuvastamine. Sellele järgnevalt määrata ära O2 sensori tüüp ning temperatuuri 

ühikud ning vajadusel veel mõned valikud (näiteks vajadusel CAN ühendusega 

lisamoodulite lisamine). Järgnevatel lisavalikutel soovitatakse panna default, kuna neid 

kasutatakse väga vähesel määral (DIY AutoTune 2016, Boja D.  2006). 

 

Alamenüüs Engine and Sequential Settings saab määratleda mootori silindrite ning 

pihustite hulga. On olemas ka olukordi, kus ühe silindri kohta kasutatakse kahte pihustit. 

Juhul kui on tegemist rootormootoriga, siis seda võimalik määratleda antud alamenüüs. 

Lisaks tuleb ära määratleda nõutud kütuse kogus ehk Required Fuel. See sõltub vastavalt 
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mootori töömahust ning pihustite suurusest. Pihustite suuruste kohta on internetist 

võimalik leida erinevaid tabeleid. Ka pihustite suuruste valikuks on abiks erinevaid 

kalkulaatoreid. Antud alamenüüs on võimalik valida pihustite pihustamiskordi. Kui on 

kasutusel nukkvõlli asendiandur, siis on võimalik järjestikune ajastatud sissepritse sisse 

lülitada ehk sequential fuel injetion – full sequential, kui aga andur puudub, siis tuleb 

sequential fuel injetion – off ning sättida, et pihustamiste kordade arv oleks ühe mootori 

tsükli jooksul nii, et silindrite arvu ja pihustamiste arvu jagatis oleks paarisarv ning 

pihustamiste hulk peab samuti alati olema paarisarvuline (R4 mootoril saab olla 

alternating pihustamiste arv 2 ja 4, V8 saab olla 2, 4 ja 8). Mida rohkem pihustamiskordi 

panna, seda tähtsam on leida pihustile õiged algandmed pihusti kalibreerimise tabelisse, 

kuna iga pihustuse aja arvutuses lahutatakse maha pihusti „surnud“ aeg ehk aeg kui kaua 

võtab pihustil aega avanemiseks. Sellega on mootori baasseaded olemas ning võib edasi 

liikuda järgmise alamenüü juurde. 

 

Ignition Setting – Wheel Decoder alamenüüst tuleb määratleda, kuidas toimub mootoril 

väntvõlli asendi määramine. Kuna enamjaolt on tegemist hambulise rattaga, siis valida 

Toothed wheel. Lisaks saab valida mitu hammast on rattal ära lõigatud. Määratleda tuleb 

ka süütepooli laadimisaeg ning sädemekestvus, mis originaalseades on 3 ms ning 1 ms 

laadimisega.  

 

Injector Settings menüüst tuleb määrata pihustite surnud aeg, kui kuskilt andmelehelt pole 

võimalik leida, siis saab määrata ka ise mõõtes. Pihustite surnud ajaks nimetatakse 

olukorda, kus pihustitele antakse vool peale ning mingi aeg hiljem pihustid avanevad. 

Enamasti on selleks ajaks 0,9 ms ja 1,1 ms, vahel 13,2V pingega. 

 

Rev Limiter menüüst tuleks kindlasti määratleda pöörete piiraja. Mootorit saab piirata kas 

süüte, kütuse või siis mõlema katkestamisega.  

 

AFR/EGO Control menüüst tuleb valida õige lambda tüüp, et mõõteväärtus oleks 

korrektselt kuvatud. Valida kas lai- või kitsasriba lambda. 

 

Tools – Calibrate TPS tuleb läbi viia gaasipedaali asendianduri kalibreerimine kinnise ning 

lahtise asendi leidmiseks. 
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Järgnevalt mootori käivitamine ning kontrollida, kas mootori pöörlemissagedus on arvutis 

õigesti kuvatud. Lisaks määrata lambda tüüp. Järgnevalt peab masin olema suuteline 

tühikäigul ühtlaselt käima. Vajadusel kütusetabelist kütust juurde lisada või vähemaks 

võtta. 

 

Enne koormusega seadistamist tuleb süütenurgaks panna null kraadi ning seda kontrollida 

stroboskoobi abil. Seda saab teha alamenüüst Wheel Decoder. Vajadusel Tooth Angle alt 

korrigeerida, et süütenurk klapiks tegeliku olukorraga. 

 

Järgmiseks üle kontrollida süütenurga tabel, et ei toimuks liiga varajast süütamist. 

Kõigepealt alustada kindlasti vähemalt viis kraadi madalamalt süütamist eeldatavast 

parimast süütenurgast, vältimaks mootori purunemist seadistamise ajal seadistamata 

kütusetabeli tõttu. 

 

Edasi suunduda AFR (õhu ja kütuse suhe) tabeli juurde ning määrata kütuse ja õhusegu 

AFR igas pöörlemissagedusel. Selleks kasutata sektsiooniti segu määramist (joonis 3.5.). 

Ökonoomsel alal seguks 14,7. Kindlasti tuleb ära siluda tabel vältimaks trepi efekti. 

Tõusud peavad olema ühtlased. 

 

 

4.5. Kütuse tabeli koostamine 

 

Kõigepealt teostada pideva liikumise test. Selleks kasutada sõidukil kolmandat või 

neljandat käiku, kuna neil on väiksem ülekandetegur. Kui stendi koormus on rakendatud, 

tuleks hoida kindlaid pöörlemissagedusi. Koormust tuleks rakendada niipalju, et tekiks 

järsu tõusuga mäest ülesse sõitmise efekt. Gaaspedaaliga drosselklapi (muudab rõhku 

sisselaskes) asendeid muutes, on võimalik kütusetabelis ringi liikuda (joonis 4.5). 

Vastavalt mõõdetud lambda näidule korrigeerida pihustite lahtioleku aega kütusetabelis. 

Antud olukorras on eesmärgiks seatud lambda = 1, mis bensiini puhul on 14,6. Esmase 

seadistamise jaoks on abiks Tunerstudio tasulise versiooni Autotune lisa, mis seadistab 

kütusetabelit automaatselt vastava AFR eesmärgi saavutamiseks Kui tuvastatakse 

detonatsiooni, tuleb seadistajal süütetabelis süütenurka vähendada, kuni detonatsioon on 

kadunud (mitte segamini ajada olukorraga, kus detonatsiooni põhjustab ka liiga lahja 
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kütusesegu silindris).. Kindlasti tuleb jälgida seadistamise ajal mootori jahutusvedeliku 

temperatuuri (Banish G. 2009). 

 

 

Joonis 4.5. Ekraani vaade kütusetabeli seadistamisest 

 

Kui esialgsed mõõtmised teha 2000 rpm juures, siis järgnevaks võib pöörlemissagedust  

500 võrra tõsta, tehes uued mõõtmised 2500 rpm juures. Kui saadud tulemused muutuvad 

mingil määral, siis võib seda eeldada, et samasugune tõus esineb ka suuremal 

pöörlemissagedusel. Mõõta ka kõrgematel pöörlemissagedusel lambda ning määrata 

tabelisse vastavad väärtused, et lambda oleks jällegi ühega võrdne. Samaaegselt jälgida 

kindlasti jahutusvedeliku temperatuuri. Mõõtes ära mõned kindlamad kohad, antakse 

nendega külgnevatele mõõtmata kohtadele ka sarnased väärtused (Banish G. 2009). 

 

Antud tabelil on standardis 16 horisontaalset ja 16 vertikaalset näitajat, mis teeb kokku 256 

lahtrit, millest pooled soovitatakse läbi käia. Mida rohkem mõõtmisi tabelis teha, seda 

lihtsamalt hilisemalt läheb. Soovitatav on teha ka tühikäigust mõnisada pööret allpool 

olevad osad, et oleks ühtlasem mootori töö isegi siis, kui lülitatakse lisaseadmed järgi 

(Banish G. 2009). 

 

Kohad, kus täisgaasiga ehk sisselaske rõhk suurem, peaks seadistama lambda = 0,85. 

Sellele järgnevalt teha esimene täielikult avatud drosselklapiga mõõtmine ning salvestada 

data log faili, mis mõõdaks kindlasti lambdat, rõhku sisselaskes ning pöörlemissagedust. 

Katse teha kuni mootori piirajani, kui vahepeal ei toimu detoneerimist või ei piira 
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katsetamist liigne kütusesegu. Vaadata üle lambda graafik ning vajadusel korrektuurid teha 

kütusetabelis. Sama töökäiku korrata niikaua, kuni mõõdetav lambda näit kattub soovitud 

lambda näiduga igal mootoripöörlemissagedusel kuni piirajani välja (Banish G. 2009, 

Cramer M., Hoffmann J. 2010). 

 

Tehes seadistusi mootori ülelaadimispiirkonnas on kindlasti oluline sisse lülitada sõiduki 

mootori jahutamiseks ette nähtud lisaseadeldis. See on vajalik, kuna ülelaadimisel 

turbolaadur surub õhku kokku, mille käigus õhu temperatuur kasvab. Kuum õhk  

transporditakse läbi jahutusradiaatori mootorisse ja olles dünostendis peab 

jahutusradiaatorit eraldi välise ventilaatoriga jahutama. Jahedam õhk, mis siseneb 

põlemiskambrisse, omakorda vähendab detonatsiooni ohtu. Ülelaadimise korral on rõhk 

mootoris suurem, kuna lisatakse lisa õhku samasse põlemiskambrisse (Banish G. 2009, 

Cramer M., Hoffmann J. 2010). 

 

Kui kütusetabel on valmis, peaks järgnev seadistamine sujuma ladusalt. Vaadates 

koostatud kolmemõõtmelist graafikut (joonis 4.6), ei tohiks seal olla ühtegi järsku tõusu 

ega langust. Graafik peaks olema sujuv (Banish G. 2009). 

 

 

Joonis 4.6. Vaade sujuvale kütusegraafikule 
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4.5. Süütenurga leidmine 

 

Süütenurga tabeli (joonis 4.7) ehk ingliskeelne termin Ignition Table loomist on lihtsam 

alustada olemasoleva tabeli peale kui alustada nullist uue tegemist. Kui pole võtta tehase 

tabelit, siis isegi mingi muu sarnase mootori oma on piisav. Valmistehtud tabel ei tohi 

sisaldada järske muutusi, vaid peab olema ilus sujuv. Väärtused peavad muutuma sujuvalt 

(Banish G. 2009). 

 

 

Joonis 4.7. Vaade süütenurgatabelile 

 

Kindlasti tuleb vältida detonatsiooni tekke ohtu. Seadistamisel tekkivast detonatsioonist 

vabanemiseks on ainuke võimalus süüdet hilisemaks seada niipalju, et detonatsioon kaoks. 

Leides detonatsiooni, tuleks detonatsiooni tekitavast süütenurgast vähendada vähemalt 

kaks kraadi (Borg J.M. 2006). 

 

Süüte ajastamine on oluline selleks, et tagada maksimaalne rõhk silindris mootori õigel 

töötsükli hetkel. Tavaliselt on see hetk kuskil 12…15 kraadi peale ÜSS. Kuna kütusesegu 

põlemiseks kulub teatud aeg, siis peab süütamine toimuma varem. Kui mootori 

pöörlemissagedus kasvab, siis jääb segu põlemiseks vähem aega. Kuna segu põlemiseks 

kuluv aeg on konstantne, siis tuleb segu varem süüdata ehk süütenurka suurendada. 

Ülelaadimisega mootoritel tuleb koos ülelaadimise rõhu tõusmisega süütenurka hoopis 

vähendada, et vältida detonatsiooni ohtu (Banish G. 2009). 
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Enamus ajast kui mootor töötab, võiks mootor olla nii efektiivne kui võimalik. Säilitamaks 

optimaalset efektiivsust peab mootor olema ajastatud maksimaalsel pöördemomendil antud 

pöörlemissageduse ja koormuse juures. Vähendades süütenurka antud punktis jääb mingi 

osa potentsiaalsest energiast kastutamata. Tühikäigul töötaval mootori vajavad energiat 

erinevad seadmed näiteks: õlipump, roolivõimupump, konditsioneer, mis pidurdavad 

mootorit. Seega tühikäigul oleks vaja toota piisaval hulgal energiat, toitmaks neid mootori 

esmavajadusi. Jättes osa võimsust reservi tühikäigul, tagatakse sõiduki ühtlane tühikäik 

lisaseadmeid sisse/välja lülitades (Banish G. 2009, Cramer M., Hoffmann J. 2010). 

 

Süütenurga seadistamiseks valida välja tabeli tsoonidest üksikud punktid ning nendes 

tingimustes teha stendil mõõtmised. Selleks pannakse stendil koormus peale ja seadistaja 

hoiab sõidukil ühtlast pöörlemissagedust. Järgmiseks muudetakse süütenurka kaks kraadi 

hilisemaks ning tehakse järgmine mõõtmine. Kui antud punktis võimsusnäitajad kasvavad, 

ollakse õigel teel ning tõstetakse süütenurka veelgi. Kui aga näit ei kasva või tekib lausa 

detonatsiooni oht, tuleb süüdet hoopis hilisemaks seada. Niimoodi teha läbi mitmed 

punktid. Kui näiteks teha mõõtmine mootori pöörlemissagedusel 2000 ja 3000 siis 

tulemuse põhjal on lihtne välja arvutada ka süütenurk 2500 pöörlemissageduse juures. 

Arvutamine annab palju aega kokku hoida, kuna dünostendi kasutamine on küllaltki kallis 

teenus (Banish G. 2009). 

 

Täisgaasil mõõtmine toimub samal meetodid jälgides detonatsiooni andurit ning lambda 

mõõtetulemust. Ka täisgaasil mõõtmisel saadud graafik (joonis 4.8) tuleb sujuvaks 

korrigeerida nagu seda kütusesegu puhul  (Banish G. 2009). 

 

 

Joonis 4.8. Sujuv süütenurgagraafik 
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Kui stendist seadistades masinal ei teki detonatsiooni, siis see ei tähenda, et seda mitte 

kunagi enam ei teki. Eriti tänavasõidu masinaid seadistades oleks soovitav jätta väike varu 

enne detonatsiooni teket juhuks, kui kütusepaagis peaks mingil hetkel sattuma madalamate 

omadustega kütus. Võidusõidu masinatel, mida kasutatakse ainult võistluseks, võib piir 

detonatsioonile lähemale jääda, kuna neile lisatav kütus saadakse kindlalt varustajalt, mis 

on kindlamate näitajatega (Banish G. 2009). Seadistamse skeem toodud lisades (LISA 7). 

 

 

4.6. Seadistatud sõidukid 

 

Dünostendi laboris on toimunud mitmete sõidukite seadistused, kus töö autor on juures 

viibinud. On seadistatud nii vabalthingavaid kui ta turbomootoreid. Juhtmoodulitest on 

kasutust leidnud Megasquirt tootevalikust vanem mudel MS II ning uuem mudel MS III. 

 

Dünostendi laboris toimus kahe BMW E30 driftiauto juhtmooduli seadistamine. Esimesena 

seadistati sedaankerega masinat, millel oli kasutusel vabalthingav 4.0l V8 mootor, mis on 

pärit uuema põlvkonna seitsmenda seeria BMW valikust. Antud mootorile oli paigaldatud 

järelturu väljalaske kollektor ning programmeeritav juhtmoodul Megasquirt III (joonis 

4.9).  Lisaks oli paigaldatud originaal sisselakse filtri asemele koonusfilter. Filtri vahetus 

on tehtud eelkõige ruumi kokkuhoiu mõttes, kuna originaal filter oli liiga suur. 

 

 

Joonis 4.9. V8 mootoriga BMW E30 

 

Antud sõiduk oli teist korda dünostendi laboris, et kontrollida ja seadistada mootor 

vastavalt uutele lisakomponentidele. Seadistuse lõppedes selgus mootori väljundvõimsus, 

mõõdetuna stendi trumlilt, oli kasvanud ligi 60 kW (joonis 4.10). Sõidukil oli jahutuse 

parandamiseks eemaldatud termostaat ning paigaldatud uuema tüübi mootori pealt pärinev 

veepump. Ülejäänud mootori komponendid olid originaalid. 
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Joonis 4.10. V8 mootoriga BMW E30 stendil mõõdetud tulemused (LISA 8) 

 

Joonisel 4.10 on kajastatud V8 mooriga võistlusmasina neli mõõtmist. Esimene, sinise 

värviga (RunFile_001.dfr) tähistatud väändemomendi ja võimsuse kõver on teostatud enne 

mootori modifitseerimise alustamist originaal juhtmooduliga. Punase värviga 

(RunFile_009.dfr)  on tähistatud mõõtmine on pärast programmeeritava juhtmooduli 

paigaldust ja seadistust ilma mehhaanilisi muutusi tegemata. Hooaeg hiljem, uue 

omanikuga, uue väljalaske kollektoriga, tuldi kontrollima ja seadistama. See tulemus 

graafikul on tähistatud rohelise värviga (RunFile_011.dfr). Peale seadistamist saadi 

lõpptulemusena lillat värvi kõver  (RunFile_019.dfr). 

 

Teine E30 (joonis 4.11) oli kupeekerega ning sellel oli kasutusel M50 põhjale ehitatud 

M52 sisust 2,8 liitrine stroker (mootori komponentide vahetamisega saadud suurema 

töömahuga mootor), tõstetud kütuse rõhku, vahetatud pihustud suuremate vastu, 

paigaldatud suurema tootlikkusega kütuse pumbad, paigaldatud uus eritellimusena tehtud 

sisselaskekollektor ja paigaldatud turbo. Koos turbo paigaldusega on ümber tehtud ka 

väljalaske kollektor. Kütusena kasutatakse E85 sarnast kütust. Kuna tanklad ei müü Eestis 

sellist kütust, ostetakse etanool eraldi ning segatakse 85:15 vahekorras bensiiniga, lisades 

spetsiaalset määrdeõli.  Seda kõike juhtis Megasquirt III juhtmoodul.  

 

 

Joonis 4.11. R6 turbomootoriga BMW E30 
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Originaalina on antud moori maksimaalne võimsus 141 kW, mis peale mootori 

modifitseerimist ja vastavat seadistamist ületati mitmekordselt. Nimelt saavutati 477 kW 

mõõdetuna sõiduki ratastest, mis annab mootori võimsuseks umbes 545 kW. Seadistamise 

hetkel maksimaalse võimsuse juures süütenurk jäi ligikaudu 16 kraadi juurde, 1,7 bar turbo 

ülelaadimisrõhuga, kuid detonatsiooni andur ei andnud veel hoiatussignaaligi, mis 

tähendab, et süütenurga tõstmisega on mootor võimeline veel suuremat võimsust tootma 

kui hetkel saavutati.  

 

 

Joonis 4.12. R6 turbomootoriga BMW E30 stendil mõõdetud tulemused (LISA 8) 

 

Joonisel 4.12 on välja toodud R6 turbomootoriga BMW E30 saadud mõõtmistulemused. 

Sinise värviga (RunFile_002.dfr) on tähistatud esimene mõõtmine enne seadistamise 

alustamist 0,7 bar laaderõhuga ja umbes 23 kraadi süütenurgaga.. Punase joonega 

(RunFile_013.dfr) on peale vahepealseid seadistamisi viimane mõõtmine, kus saadi sirge 

graafik ilma siduri libisemiseta. Viimane kõver, mis on tähistatud rohelise värviga 

(RunFile_015.dfr), saavutati maksimaalne pöördemoment. 4700 pöörde juures on graafikul 

näha läbi libisemise kohta. Ei olnud teada, kas läbi libises sidur või kadus haardumine ära 

hoopis tagumistelt ratastelt. Kinnitusrihmad pingutati üle ja paigaldati lisaraskus sõiduki 

pagasiruumi. Peale seda mõõtmist järgnesid veel mõningad mõõtmised, kuid kõigil neil 

toimus ikkagi läbi libisemine, mis eeldatavasti oli tingitud sidurist. Kuna korrektset 

mõõtmist ei olnud enam võimalik teostada, siis lõpetati seadistamine selleks korraks ära. 

Võistluse jaoks tehakse masin korda ja kui mõne aja möödudes juht tunneb, et oleks veel 

lisa võimsust vaja, siis sooritatakse veel üks ümberseadistamine. Peale seadistamist tegi 

auto omanik proovisõidu ning jäi väga rahule seadistamise käigu ja tulemustega.  
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KOKKUVÕTE 

 

Sõidukit on võimalik seadistada ilma dünostendita, kuid stendi kasutamine teeb 

seadistamise tunduvalt ohutumaks, mugavamaks ning täpsemaks, kuna kõiki parameetreid 

on võimalik jälgida stabiilses keskkonnas. 

 

Antud töös on koostatud ülevaatlik juhend programmeeritava mootori juhtmooduliga 

sissepritsesüsteemiga varustatud sõiduki seadistamisest Eesti Maaülikooli 

dünamomeetrilises katsestendis. Käsitletud on kõiki punkte, mis kuuluvad mootori 

juhtmooduli seadistamise juurde.  

 

Seadistamine toimub kütuse- ja süütenurgatabelite korrigeerimisena vastavalt stendil 

mõõdetud mootori väljundparameetrite kui ka lambda ja detonatsiooni anduri tulemuse 

põhjal. Kui tegemist on ülelaetud mootoriga (turbo-, kompressormootor), siis seadistatakse 

ka ülelaadimisrõhu tabelit vastavalt mõõdetavale pöörlemissagedusele. 

 

Labori kasutamise käigus tulid välja mõned tähelepanekud ja puudused, mis ei sega 

otseselt labori kasutamist, kuid nende korrigeerimine muudaks katsete läbiviimise 

efektiivsemaks. Vastavad labori arenduse võimalused ja soovitused on töös eraldi välja 

toodud. 
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METHODOLOGY FOR TUNING VEHICLE  STANDALONE 

ENGINE FUEL INJECTION SYSTEM IN DYNAMOMETRIC 

STAND 

SUMMARY 

 

Engines power output are influenced by its mechanical parts and the way engine runs. For 

example ingition time and fuel maps. Chassis inertia dynamometer is a device that allows 

to test running engine power output while keeping vehicle stationary and removing the 

changing environmental conditions.  

 

The aim of this study was to create methodology of motor vehicle programmable control 

module configuration for Estonian University of Life Sciences Institute of Technology 

dynamometer bench test laboratory. 

 

In the study was used Estonian University of Life Sciences laboratory inertia dynamometer 

test bench Dynojet 224xLC. It measures, displays and records the vehicle motor power 

(kW/hp) and torque (Nm) from driving wheels. Tuning is carried out based on tables of 

fuel and ignition timing adjustment according to the measured results parameters of the 

engine output and lambda sensor and detonation. 

 

Methodology was created based on several observations and analysis through out repeated 

experiments. In addition, recommendations were suggested to improve engine 

configuration with laboratory device in future.  
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