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Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli projekteerida katsestend, millega on võimalik mõõta 

vertikaalselt koormatud rehvi läbipainet. Seadele seatud nõuded olid kompaktsus, täpsus 

ning vastupidavus. Samuti pidi katsestendiga olema võimalik läbi viia mõõtmisi erinevatel 

koormustel ja uurida rehvi käitumist. Lisaks eelnimetatud kriteeriumitele oli oluline 

arvestada ka katsestendi kasutusmugavust, välimust, mõõtmistulemuste stabiilsust ja 

maksumust – stend peab olema võimalikult mugav, ilus, stabiilne ning hind jääma 

mõistlikule tasemele. Katsestendi hilisem eesmärk on leida seoseid koorma kaalu 

määramiseks ning kinnitada olemasolevaid teooriaid laboritingimustes. 

Töö esimeses osas on kirjeldatud tootearenduse protsessi ning probleemi tuuma – 

rehvirõhu mõõtmist, mille abil sõiduki ja koorma mass määrata ning millest katsestendi 

loomise vajalikkus tekkis. Seejärel on analüüsitud erinevaid patente ja artikleid. Leiti, et 

olemasolev patent, mis kirjeldab auto ja koorma kaalu määramist, ei ole patendi taotleja 

ega käesoleva töö autori arvates piisavalt täpne ning vajab praktilist tõestamist ja 

parendamist. Uuriti mitmeid alternatiivseid lahendusi, kaalujaotuse olulisust ning jõuti 

järeldusele, et nii rehvirõhu anduri kaudu koorma kaalu määramiseks kui ka õppetöö 

arendamiseks on tarvilik arendada katsestend, millel oleks võimalik analüüsida rehvi 

käitumist, sh läbipainet vertikaalse jõu mõjul. Töö teises osas projekteeriti vastavalt 

eelkirjeldatud nõudmistele optimaalne katsestend. 
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SISSEJUHATUS 

 

Maailmas, kus inimeste populatsioon kasvab, suureneb migratsioon heaoluriikidesse ning 

toimub globaliseerumine, seega  tõuseb  vajadus sõiduautosid ja 

veokeid kasutada. Teadupärast kõik detailid, mis liiguvad, need kuluvad. Sama trend 

kehtib rehvidega. Autode pideva ülekoormamise tõttu on Eesti Vabariigi teede 

ekspluatatsioonikulud kõrged. Jätkusuutlikuks arenguks on vaja leida harmoonia 

keskkonna ning tarbimise vahel. Mitme osapoole vahel kooskõla saavutamiseks on tarvilik 

leida argumendid, mis sobiksid igale osapoolele. Tõenäoliselt ongi kõige 

usaldusväärsemad allikad teadusasutuste poolt välja töötatud uurimused ning patendid, sest 

need on koostatud oma ala spetsialistide poolt ning omavad kõige suuremat mõjuvõimu 

mitmete osapoolte mõttelaadile. Kui õigesti valitud rehvirõhkude ja koormuste abil 

suudetakse saavutada kas või väikene kokkuhoid, siis maailma mastaabis on see 

märkimisväärne võit.  

 

Teine valdkond, kus rehvirõhkude määramine vastavalt koormusele oluline on, on 

põllumajandus. Mullatöödel on tähtis mulda võimalikult vähe tallata, sest liigne tallamine 

tähendab pikemas perspektiivis mullatihese tekkimist, mis muudab mulla veerežiimi nii, et 

muld ei ole suuteline vihmade korral vett vastu võtma ning põldudele tekivad „lombid“. 

Ebasoodne olukord on ka taimedel, sest liigniiskus ning veerežiimi mittetoimimine pärsib 

nende kasvu ning arengut. Seetõttu on vajalik rehvirõhud hoida võimalikult madalad, et 

tagada pinnasega suurem kontaktpind, mis ühelt poolt tagab parema haarduvuse ning 

seetõttu saavutatakse ka madalam kütusekulu. Vastupidine olukord tekib 

põllutöömasinatega maanteesõidul. Sellisel juhul kasutatakse just suuremaid rehvirõhke, et 

vältida rehvide liigset kulumist. [1] 

 

Temaatika rehvide, nende omaduste, kontaktpinna, rõhkude ning koormuste kohta on 

laialdane ja mitmekesine. Uuringud ning patentide taotlemine ulatub samuti juba 

eelmisesse sajandisse. Seega on teada, et juba eelnevad põlvkonnad on mõelnud, kuidas 

kasutada efektiivsemalt rehve, jaotada nendele mõjuvat koormust jne. Seetõttu on 

loogiline, et tänapäeva areneva tehnika ja tehnoloogia ajastul, mil keerulised ja 

aeganõudvad arvutused on võimalik programmide abil lahendada, kasutatakse neid 
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võimalusi aktiivselt ning leitakse uuenduslikke meetodeid sõidukite rehvide efektiivsemaks 

ning pikaajalisemaks kasutamiseks.   

 

Probleem tekkis muuhulgas rehvirõhuanduri kasutamise ebamugavusest. 2014. aasta 1. 

novembrist alates on rehvirõhu andurid kohustuslikud kõigil uutel autodel, mis müüakse 

Euroopa Liidu territooriumil. Samuti peab andurite kasutamist ja valmisolekut 

tehnoülevaatusel kontrollima. See põhineb Euroopa Liidu standardil 2010/48EC [2]. 

Kõikidel vähemalt 2014. aasta autodel on peal rehvirõhu jälgimise süsteem (Tyre Pressure 

Monitoring System). Tavaliselt on autol iga velje küljes üks andur mis on programmeeritud 

just selle auto jaoks ja omab omab kindlat ID koodi, kus auto tunneb ära vaid temale 

programmeeritud andurid. Samas on olemas variant, kus kiirendusanduri (ABS) signaalide 

tulemuste võrdlemise teel saadakse näit. Ratta pöörlemissagedus on otseselt seotud ratta 

ümbermõõduga. [3]  

 

Rehvirõhu jälgimise peamine eesmärk on liiklusturvalisus. Euroopa Liidu uuringutest 

selgus, et kuni 500 inimest hukub ja 8000 saab vigastada liiklusõnnetustes, mis on 

põhjustatud rehvide valekasutusest ja defektidest. Sécurité Routière (Prantsusmaa 

Teeohutuse Institutsioon) arvab, et 9% liiklussurmadest on põhjustanud või kaasa aidanud 

liiga madal rehvirõhk. Rehvid võivad kaotada aastas kuni 0,65 baari rõhku. Pahatihti 

inimesed rehvirõhku ei kontrolligi, kuigi see mõjutab nii auto stabiilsust, 

pidurdusteekonda, rehvide kulumist, auto veermikku kui ka kütusekulu. Joonisel 1.1 on 

kujutatud rehv normaalse, liiga madala ning liiga kõrge rõhu korral. Samuti on näha 

kontaktpind eri rõhkude puhul.  [4,37] 

 

Joonis 1.1. Rehvi kontakt maapinnaga eri rõhkude korral [5] 
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Tähtis on ka õige rehvi valimine, sest keskmine sõiduauto puutub rehvide kaudu vastu 

maapinda 40 cm
2
 ulatuses. Halb on nii üle- kui alarõhk, sest kui rehvirõhk on näiteks 80% 

soovitatust, väheneb rehvi eluiga 20% võrra ning suurendavad kütusekulu. Liiga kõrge 

rehvirõhk vähendab aga kokkupuutepinda maapinnaga, mis halvendab juhitavust ning 

pikendab oluliselt pidurdusteekonda. [5] 

 

Väga oluline on teada koorma kaalujaotust, sest autot mõjutab pööramisel 

tsentrifugaaljõud, kohalt kiirendamisel ja pidurdamisel inertsjõud. Need jõud mõjutavad 

auto käitumist ning mõjuvad igale auto rehvile erinevalt. Lisaks on kehtestatud 

rahvusvahelised suunised veoseohutuse tagamiseks maanteetranspordil, mis sätestab, et 

vastutus koorma turvalisuse eest põhineb rahvusvahelistel konventsioonidel, siseriiklikel 

õigusaktidel ja/või asjaomaste poolte vahelistel lepingutel ja võib erineda riigiti. Sellega 

seoses tuleks tagada ohutusele lisaks koorma massi teadmine - kindlus, et koormus on 

õigesti jaotatud sõiduki lastiruumis, võttes arvesse veose paigutust sõiduki pikitelje ja 

veovahendi telgede koormuste suhtes. Vaja on uurida rehvi käitumist laboritingimustes, et 

määrata täpne sõiduki mass. [6] 

 

Rehvirõhu ja koorma massi vahelise seose kirjeldamiseks on vajalik koostada arvutuslik 

mudel. Arvutusliku mudeli põhjal saadud tulemuste kontrollimiseks on vajalik teostada 

katsetused. Katsetused on mõistlik teostada labori tingimustes katsestendis. Käesoleva töö 

eesmärgiks on koostada katsestendi projekt, mis  tagab piisavalt täpse süsteemi, et mõõta 

sõiduki ja selle koorma massi tuginedes rehvirõhule ja standardiseeritud temperatuurile, et 

mõõta läbipainet ja rehvi käitumist. Arendatav katsestend peab võimaldama kontrollida 

olemasolevaid lahendusi ja olema abiks sõiduki massi ja koorma massi mõõtmisel uute 

lahenduste väljatöötamisel.   

Probleemi lahendamiseks on püstitatud järgnevad ülesanded:  

1) Koostada kirjanduse ülevaade; 

2) Kirjeldada sõiduki massi määramise metoodikat; 

3) Uurida rehvi omadusi; 

4) Teha eelkatseid rehvi diameetri muutumisest eri rõhkudel; 

5) Projekteerida katsestend.  



9 
 

 

 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Tootearendus 

 

Kui räägitakse tootearendusest, peetakse silmas protsessi, mille esimeseks etapiks on 

ideede välja mõtlemine ja viimane etapp toote turule toomine. Edukaks turustamiseks on 

tarvilik teha turu- ja tasuvusanalüüs ning arvestada kõiki võimalikke juhtumeid. Tuleb 

uurida vajadust potentsiaalselt tarbijaskonnalt, tuleb prognoosida oodatavaid rahavooge ja 

kalkuleerida kulud, hinnata turu mahtu ja toote kasutusiga. Kui analüüs näitab, et 

projekteeritav ese on vajalik ning majanduslikult tasuv, uuritakse olemasolevaid lahendusi, 

valmistatakse prototüüp ja planeeritakse müügistrateegia. Tehakse uusi analüüse, toote 

sobivuse korral on edaspidine juba turustajate teha. [7,8] 

Innovatsiooniprotsessis räägitakse põhiliselt kolmest protsessist: uurimise faas ehk 

kontseptsiooni loomine, uue toote projekteerimine ja turule viimine. Patendiuuring aitab 

määrata innovatsiooni suuruse, seetõttu tuleb patendiuuringut teha kogu protsessi vältel.  

[9,8] 

Kõik esemed, mis valmistataks tööstusettevõttes, on tarbija jaoks tooted. Elutsükliks ehk 

olelusringiks nimetatakse nende toodete loomise ja kasutamise perioodi, mis koosneb 

järgnevatest etappidest [9,8]: 

1. Uurimine; 

2. Projekteerimine; 

3. Tootmise ettevalmistamine; 

4. Tootmine; 

5. Turustamine; 

6. Kasutamine; 

7. Utiliseerimine. 

Autor tegeleb töös põhiliselt uurimisega, mis on eeltöö. Uurimine hõlmab endas [9,8]: 

1. Turu uuringuid – prognoositakse nõudlust ja analüüsitakse arendamise vajadust; 

2. Patendiuuring – uute tehnikatasemete, innovaatilisuse ja konkurentsivõime 

hindamine; 
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3. Teadus ja arendustegevus – s.o toote projekteerimiseks vajalike tehniliste 

ülesannete koostamine. See sisaldab üldiselt ka alus- ja rakendusuuringuid ning 

katse- ja alustöid. 

 

Tootearenduse käigus tuleb tegeleda lisaks toote- ja tootmisarendusele ka turunduse 

arendusega. Tootearendus on seega integeeritud protsess, mis hõlmab erineva 

intensiivsusega tegevusi toote elutsükli jooksul. 

 

Integeeritud tootearenduse mudel peaks järgima järgmisi punkte: [9,8] 

 Tulemuseks peaks olema edukas äri; 

 Vajadus peaks olema aluseks; 

 Tootearendus peab üldises plaanis olema loominguline protsess; 

 Haare sõltub toote valmidusest; 

 Tootearenduse kõigus tuleb luua palju ideid ja sõeluda välja parimad; 

 Igas uues etapis tuleb teha otsus projekti jätkamise otstarbekuse kohta; 

 Tulemused peavad olema selgelt välja toodud ja eristatavad; 

 Peab olema interatiivne protsess, mis tähendab et vajadusel pöördutakse eelmise 

etapi juurde ja tehakse see uuesti, paremini; 

 Juhtkonna ülesanne on sulgeda eesmärgi-arenduse-äri ahel; 

 Tootearenduse regulaarsus sõltub muudatustes turul ja tootmises; 

 Tähtis on planeerida nii turundust, tehnoloogiat kui ka juhtimist. 

Seega käesoleva projekti algus on ideede genereerimine, seda võib teha näiteks läbi 

ajurünnaku või muu strateegia, et saaks erinevaid lahendusi võrrelda. Selles projektis pole 

müügitegevusega seotud analüüse vaja teha, kuid tootearendusele sarnaselt on vaja välja 

mõelda ideed. Tuleb valida välja parim tehniline lahendus, eelnevalt olemasolevaid uurides 

ja teha projekt. Valmistatava stendi puhul on tähtsad kriteeriumid kompaktsus, täpsus, 

vastupidavus, hind, stabiilsus, kasutusmugavus, töökindlus ning välimus.  

 

 

1.2. Sõiduki koormuse jaotus 

 

Katsestendiga saab arendada ka veoautode koormuste mõõtmise süsteeme, sest nende 

määramine saab toimuda samuti läbi rehvirõhuanduri. Koormuse jaotuse teadmiseks on 
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vaja teada raskuskeset. Objekti raskuskeskmeks nimetatakse massi jaotumise keskmist 

punkti selle objekti sees. Üldjuhul pole mass ühtlaselt objektis jaotunud, siis on selle 

objekti raskuskese lähemal kohale, kus objekt on raskem. Kaalujaotusdiagrammi näide 

toodud joonisel 1.2. [10] 

 

 

Joonis 1.2. Näide veoauto kaalujaotusdiagrammist [6] 

 

Koormajaotusplaani eesmärgiks on, et ükski telg ei oleks ala- ega ülekoormatud. 

Konkreetse sõiduki jaoks koostatakse üks koormajaotusplaan, mis sõltub sõiduki 

täismassist, lubatud teljekoormustest. Koormajaotusplaan tuleb ümber arvutada juhul, kui 

muutunud on mõni sõiduki omadustest, näiteks vahetatakse välja sõiduki koormaruum. 

[10] 

 

Koormajaotusplaani arvutamiseks muuhulgas vajalikud andmed [10]: 

 tühja sõiduki esitelje koormus; 

 tühja sõiduki tagatelje koormus. 
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1.3.  Alternatiivsed lahendused sõiduki massi määramiseks 

 

Euroopa Liidus turustatavatele uuematele veokitele on installeeritud auto massi ja 

koormuse määramise võimalus õhkvedrustuse kaudu. See meetod eeldab õhkvedrustusele 

installeeritavaid andureid. Koormuse kaalujaotuse hindamiseks saab meetod ära kasutada 

raami kõrgusandurite loenduri andmeid. Puuduseks on vaid auto osalise massi otsese 

määramise võimalus, sest arvestusest jäävad välja sildade, rataste massid. Eestis sellist 

teenust pakkuvat firmat pole. [11] 

 

Teoreetiliselt on koorma massi võimalik arvutada ka kasutades elastset vaheelementi. 

Kuigi tegemist on onboard seadmel põhineval mõõtmisviisil, kasutatakse elastse 

vaheelemendi omadust, mida on võimalik kirjeldada Hooke seadusega. Sellest tulenevalt ei 

ole tehnilise teostuse mõttes tegemist analoogse mõõtmistehnoloogiaga. [11] 

 

Hetkel olemasolevad auto pidurdamis- ja juhtimissüsteemid arvestavad auto maksimaalse 

massiga, aga nii ohu- kui tavaolukordades on mõistlik sõiduki juhitavust parandada õiget 

sõiduki massi kalkulatsioonides kasutades. Selleks arendab Continental süsteemi 

ContiPressureCheck, millel on rehvi kontaktpinda tuvastav süsteem, millega koos saab 

rehvirõhu ja temperatuuri baasil korrektselt määrata kogu sõiduki massi. Täiesti uus 

süsteem on kujutatud illustratiivselt joonisel 1.3. [12] 

 

Joonis 1.3. Arendatav kontaktpinna süsteem firmalt Continental [12] 
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Kohanduste tegemisel on võimalik CAN võrgu kaudu ABS anduritelt sõiduki kohta 

informatsiooni võtta. See annab võimaluse rehvirõhu anduritelt saadava informatsiooniga 

interpreteerida rehvide rõhust ja temperatuurist tulenevad andmed. Ratastel võivad olla 

erinevad pöörlemiskiirused sõltuvalt seisukorrast. Seega võimaldab ABS andur hinnata, 

kas rehvi siserõhu erinevus on põhjustatud mõõtmishäirest või rehvi tehnilisest seisundist. 

[13] 

 

 

1.4. Rehvid 

 

Rehvisegu koosneb kümnetest erinevatest kummisegudest, täpsemalt polümeeridest, 

plastifikaatoritest, täidisest ja lisanditest (lagunemise vastu ja kõvendamiseks). Rehvi osad  

toodud joonisel 1.4. 

Rehvi osad on [14]: 

 Koordid - Rehvi karkassi moodustavad materjali kihid, mida nimetatakse 

koortideks. Koordide eesmärk on vähendada elastsust, säilitades rehvi painduvuse. 

Enamjaolt valmistatakse koordid kummiga kaetud kiududeks punutud traadist. 

Rehvi tugevdamiseks on rehvi sisekummi kohal karkassikoort; 

 Randid – Kõrgtugevast kummiga kaetud terasest punutud randid  tihendavad velje 

ja rehvi kontaktpinda; 

 Vöö – Rehvi ümber asetatud punutud terastraadist lehed, mis on kaetud kummiga, 

asetatakse rehvi ümber. Need on olulised rehvi jäikuse tagamiseks; 

 Külg – Randist turviseni asetseb külg, mis on valmistatud eriti paksust kummist 

lateraalse stabiilsuse hoidmiseks. Küljel on kirjas rehvi infomatsioon; 

 Õlg - Rehvi õlaks nimetatakse kaldserva turvise ja külje vahel. See on eriti oluline 

kurvides; 

 Turvis - Turvis on rehvi osa, kus kumm kohtub teega. See tagab rehvi haarduvuse 

ja pehmuse. Loetakse rehvi kõige olulisemaks osaks; 

 Mustrielement ja sooned - Tänu sügavatele soontele turviseplokkide vahel 

eemaldatakse rehvi turviselt vesi. Mustrielemendid on väiksemad sooned 

turviseplokkides. Need on eriti olulised haarduvuse tagamiseks talvel; 

 Muster – Rehvi osa, mis määrab haardumisomadused erinevates tingimustes; 
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 Ribid - Mõnedel rehvidel kasutatakse tugevdamiseks ribisid. Ribi paigaldatakse 

rehvi keskossa, et rehvi tugevdada. 

 

Joonis 1.4. Rehvi komponendid [15] 

 

 

1.5. Nõuded rehvidele 

 

Eestis on lubatud kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitel talverehve kasutada 15. 

oktoobrist 31. märtsini ja kohustuslik on neid kasutada 1.detsembrist kuni 1. märtsini. 

Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemisel kasutada talverehve 1. oktoobrist 

kuni 30. aprillini. Talverehvide puhul on minimaalne mustri jääksügavus 3 mm, suvisel 

ajal 1,6 mm.[16] 

 

Rehvid jaotatakse kolme kvaliteediklassi: [5] 

1. Kvaliteetrehvid - nõuetele vastava märgistusega rehvid, mida müüakse täieliku 

valmistajapoolse garantiiga;  

2. „DA” (Deffective Appearance) -  teise klassi rehvid, tingitud vähemärgatavate 

remonditud kohtade tõttu, millel puudub mõju sõiduohutusele. Ka neile rehvidele 

kehtib täielik valmistajapoolne garantii; 

3. Max 30 km/h – neid rehve ei tohi sõidukitel ega haagistel kasutada.  
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Eestis tegutseb litsentseeritud ettevõtteid, kes tegelevad rehvide taastamise ehk 

protekteerimisega. Nende taastatud rehvide kvaliteet võib olla parem kui tundmatu tootja 

ebakvaliteetsel uuel rehvil. [5] 

 

Nüüdseks on rehvidele kehtestatud erinevaid nõudeid, sh peab rehvi siserõhk vastama 

tootja poolt ettenähtule. Rehvide valik määrab sõiduki kütusekulu ja haakumise. Veoki 

kütusekulu mõjutab rehvide valik lausa 30% ulatuses. Kõige kütusesäästlikum rehv on A-

klassi rehv. Sõiduauto puhul võib A ja F klassi rehvide kasutamisel kütusekulu erineda 

7,5% võrra. [5,16] 

 

 

1.6. Rehvirõhuandur 

 

Kirjutatakse, et rehvirõhu andurit ei ole võimalik ilma vastavate seadmete ja oskusteta ise 

autole programmeerida. Tegelikult on selle anduri vahetamiseks tavajuhtudel vaja rehv 

velje pealt maha lasta võtta  ning andur asendada. Seejärel rehv tagasi peale monteerida, 

auto pardakompuutrist hakata andurit seadistama ning seejärel rehvirõhku muuta, et 

juhtimissüsteem leiaks anduri üles. Tavaliselt paigaldatakse 315 või 433 MHz 

universaalsed rehirõhuandurid. Kui uuele autole soovitakse osta lisaks neli valuvelge 

talveks siis on kolm võimalust: [17,37]  

1. Ostetakse esindusest neli originaalandurit ja iga kord pärast rataste vahetust tuleb 

minna autoesindusse, kus tuleb teha tarkvara uuendus ning õpetada autole andurid 

uuesti selgeks. 

2. Rehvivahetuses tuleb velgedelt vanad andurid eemaldada ja paigaldada teistele 

velgedele iga kord kui soovitakse rattaid vahetada. 

3. Programmeerida auto olemasolevate andurite uued ID koodid nii, et auto tunneb 

uute ratastega andurid kohe ära. 

 

On kaks erinevat rehvirõhu mõõtmise süsteemi, populaarsemal on andurid igas rehvis. 

Süsteem on ventiiliga kokku ehitatud ja velje sisepinnale toetuva anduri saab panna 

ventiilikorgi asemele.  See rehvirõhu süsteem kasutab rõhuandurit, mikrokontrollerit, 

patareid ning raadiosageduse saatjat, mis edastab andmed auto juhtsüsteemi läbi 

raadiolainete. Teave kuvatakse kas veateatena või märgitakse hetke rõhk ekraanil. Võib 

olemas olla ka liikumise tuvastamise andur. Teine süsteem toimib aga hoopis ABS 
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anduritega. Vanemate autode puhul on see levinum variant, kus kontroller kasutab 

andmeid ABS andurilt. Joonisel 1.5. on näha klassikalist rehvirõhu andurit.[18,19,37] 

 

Joonis 1.5. Rehvirõhuanduri komponendid [3] 

 

Rehvirõhuandureid on väga palju erinevaid, järgnevalt on välja toodud mõned tarbijale 

kättesaadavad näited tabelis 1.1: 

 

Tabel 1.1. Rehvirõhuandurid 

Anduri firma, mudel Hind (tk) Kättesaadav 

ALLIGATOR SENS.IT® 75 EUR Rehviprof 

Zümo 390LM 90 EUR Gps24 

ACDelco 13586335 40 EUR Amazon 

 

 

1.7. Patendiuuring 

 

Hetkel on kehtiv auto koorma massi määramiseks patent WO 01/86239 A1 - Vehicle 

weight and cargo load determination using tire pressure (Auto ja koorma massi 

määramine rehvirõhu baasil). Antud patendi põhimõte ja seadmete tööpõhimõte auto massi 

ja koorma massi määramiseks põhineb rehvi rõhu ja temperatuuri mõõtmistel. Patendis 

kirjeldatud seade põhineb meetodil, mille abil määratakse sõiduki või selle koorma mass, 

tuginedes rehvirõhu ja keskkonna temperatuuri andmetele [20]. 

  

Analüüsides meetodit, saab esitada sõiduki massi ja koormuse määramise meetodi, mis 

kasutab selleks rehvirõhkude väärtusi. Mudeli lahtimõtestatud alused [20]: 

1. Auto ja koorma mass mõjutavad ka rehvi sees rõhu all olevaid õhuosakesi. 
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2. Rehvi sees surve all olevat õhku (st õhu molekule) saaks vaadelda 

termodünaamilise süsteemina, millel on olemas siseenergia. 

3. Saab eeldada, et kui rehviga ümbritsetud isotermilist termodünaamilist süsteemi 

koormata, siis suureneb süsteemi siseenergia. (Termodünaamika 1. seadus valemis 

1.1., kui välisjõud teevad tööd):  

           , (1.1) 

   kus    - siseenergia J; 

    - soojushulk, mille keha saab väliskeskkonnalt J; 

 A  - töö, mille keha teeb välisjõudude vastu J. 

4. On tuvastatav, et välisjõud avaldavad rehviga ümbritsetud termodünaamilisele 

süsteemile survet rõhuenergia kujul. 

5. Termodünaamilise süsteemi siseenergia ja rõhuenergia summat nimetatakse 

entalpiaks, millega saab arvutada massi (valem 1.2.) 

         , (1.2) 

   kus   - on sõiduki kogumass J; 

   -siseenergia J; 

     - rõhuenergia J. 

6. Koorma massi määramine rehvi sees oleva survestatud õhu (termodünaamiliste 

süsteemide) uurimise kaudu, toimub termodünaamilise süsteemide entalpiate 

uurimiste kaudu. 

7. Välisjõul rehvi koormamisest tingitud rehvi temperatuuri väikest tõusu võimaldab 

seletada termodünaamika printsiipide arvestamine rehvis, kus õhumolekulid on 

rõhu all. Võimalik vältida rehvirõhu ja koorma massi lihtsustatud lineaarset 

mudelit. 

8. Rehvis oleva õhu ruumala arvutamisel eeldatakse lihtsustatult, et termodünaamilist 

keha piiravad rehv ja velje pöid moodustavad elastse, kuid välisjõu poolt mõjutades 

ruumalalt muutumatu toroidse keha, mille ruumala on arvutatav. 

 

Tuginedes eelnevalt märgitud mudeli lahtimõtestatud alustele, saab välja tuua uuritava 

patendi meetodi põhimõttelised puudused: 

 Eeldatakse, et rehvi siseruumala koormuse mõju all deformeerudes ei muutu; 

 Ei rakendatud elastsusteoorial põhinevaid mudeleid, et arvutada koormuse all 

deformeeruva rehvi ruumala muutumist; 
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 On liialt lihtsustatud, et rehvi rõhu ja lasti koormuse muutuste vahel on lineaarne 

sõltuvus; 

 Rehvi temperatuuri mõõdetakse vaid rehvi rõhu taandamiseks standardtingimustele, 

mitte ruumala arvutamiseks; 

 Seoste loomisel ei kasutata termodünaamika aluseid. 

Meetodi ebatäpsus on patendi taotleja arvates tingitud: [20] 

 Rehvis rõhu all olevat õhku ei käsitletud termodünaamilise süsteemina; 

 Eeldati, et rõhu ja koormuse muutusel deformeerunud rehvi ruumala ei muutu; 

 Üritati leida seaduspärasus koorma massi ja rehvi rõhu vahel, hoolimata et 

erinevate koorma masside juures omas koorma massi ja rehvi rõhu vaheline suhtarv 

erinevaid väärtusi; 

 Erinevate koorma masside juures tekkinud koorma massi ja rehvi rõhu vahelise 

suhtarvu väärtuste erinevust tõlgendati mõõtmiste ebatäpsusest tingitud hajumisega. 

Seda kompenseeriti andmete ja arvutustulemuste statistilise töötlemisega, 

rakendades suhtarvule kaalutud keskmise leidmist ja lineaarset regressiooni kogu 

mudelile. 

 

Suurimaks puuduseks on massi määramise ebatäpsus - tegelik väärtus erineb arvutuslikust 

5-10%, kusjuures viga ei ole konstantse väärtusega. Samuti ei ole arvestatud rehvi 

normaaldeformatsiooni ja selle koormuse vahel puudub lineaarne seos. 

 

Ameerika Ühendriikides kirjutatud patent Device for protecting the systems and load of 

motor vehicles (US5081443) kirjeldab spetsiaalset rehvirõhu ja temperatuuri sensorit - 

süsteemi, kus rehvirõhk ja temperatuur on  jälgitavad nii väliskeskkonnas kui ka juhi 

kabiinis olevates tingimustes. Mõõdetud rehvirõhku ja temperatuuri kasutatakse kahes 

erinevas ning seoseta funktsioonides. Kõigepealt arvutatakse temperatuurist lähtuv 

funktsioon, mida omakorda kasutatakse koorma massi määramiseks. [21] 

 

Arvutiprogrammide kiire arengu tõttu on võimalikuks saanud mitte ainult staatilised, vaid 

ka dünaamiline analüüs ning simulatsioon. Alternatiiviks on uurida rehvi kätumist 

koormuse all arvutiga. Selleks kasutatakse lõplike elementide meetodit. Lõplike 

elementide meetodi abil saab analüüsida rehvi omadusi, rehvide käitumist ja teostada 

süsteemi simulatsioone.  
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2004. aastal avaldatud patent Method of making finite element tire model (US6691566) 

kirjeldab lõplike elementide meetodi kaudu rehvi mudeli tekitamist. See jagab 

pneumaatilise rehvi osadeks, kus iga üksust vaadeldakse eraldi ning ühtse terviktulemi 

saavutamiseks liidetakse tulemused kokku. Selles moodustatakse esmalt mudelüksused, 

mis sisaldavad vähemalt üht koordikihti ja kummikihti. Rehvi pealmised mudelüksused 

valmistatakse ühekihiliselt, kuid omavahel seotult integraali punktide abil. Seega on rehvi 

pealmiste mudelüksusete omadused vastavuses koordikihi ja kummikihiga. Põhiliseks 

eesmärgiks, miks lõplike elementide meetodit kasutatakse, on analüüsida rehvide käitumist 

ning vaadelda süsteemi tervikuna (sõiduk, rehv ning teekate). Eelnimetatud mõjutuste 

vastastikusel hindamisel on võimalik tagada rehvide suurem vastupidavus kulumisele, kuid 

kui rehvi mudelil tekib suur hulk elemente ning sõlmesid, raskendab see arvutusi ning teeb 

kalkulatsiooniprotsessi raskeks isegi arvutile. [22]  

  

Patendist US6691566 tulenevad järeldused on järgnevalt toodud punktidena: [22] 

1. Kasutades modelleerimisel mingis vahemikus piki rehvi normaalsuunda  

järjestikuseid pinnaelemente, on võimalik leida rehvi jäikuse erinevusi selle 

erinevates osades, andes jäikuse väärtusi igale pinnaelemendile. 

2. On võimalik välja arvutada protektori tugevdusvöö jäikus. 

3. Kui rehvi karkassi koordi kiht ulatub rehvi randi osani, on võimalik arvutada ka 

külgmisi jäikuslikke omadusi.  

4. Kui rehvi karkassi koordikiht ulatub rehvimustrisse, loetakse ka rehvimustri see osa 

rehvi karkassi osaks. 

5. Meetod võimaldab arvutada anisotroopset jäikust - jäikust sõltuvalt selle mõõtmise 

suunast. Seega on võimalik arvutustes eristada rehvi külgsuunalist jäikust 

selle normaalsuunalisest jäikusest.  

6. Meetod võimaldab arvutada rehvi jäikust sõltuvalt koordi kulgemise suunast. 

 

Artikkel „The Determination and Analysis of Tire Contact Surface Geometric Parameters“ 

kirjeldab rehvi kontaktpindala (rehvi ja teepinna vahel) geomeetriliste parameetrite 

analüüsi ning määramist. Kontaktpinna kuju ja suurus sõltuvad rehvi omadustest, teekatte 

tüübist ning raskusest, mis rehvile mõjuvad. Väidetavalt muutub rehvi vertikaalne 

deformatsioon lineaarselt üldpinna muutusega. Auto sõidukiirus muudab rehvi 

kontaktpinna kuju, muutes üldpinna suuremaks. Rehvi muster vähendab 
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efektiivpinna suurust rehvi ja teepinna vahel. Staatilise koormuse kasvu tagajärjel tuleb 

rehvirõhku tõsta kuni suureneb rehvi kontaktpind. Kasv rehvirõhus viib suurema pingeni 

kontaktpinnas. Staatiliseks rehvikoormuse testimiseks kasutatakse pinki. [23]  

 

On olemas ka süsteem, mis hindab sõiduki massi ilma TPMS süsteemita. See võtab arvesse 

GPS süsteemi ja kiirendusandurite näidu, hinnates ratta pöörlemisraadiust GPS järgi, et 

tuvastada rehvirõhu erinevus. Algoritm kasutab GPS signaali, et hinnata tegelik ratta 

raadius ning võrrelda seda eelnevalt sisse seadistatud simulatsiooni ja katsetulemustega. 

Kahjuks pole see koorma massi määramiseks piisavalt täpne. [24,37] 

 

Ei eelnevalt kirjeldatud ega ka paljud sarnased patendid ei arvesta rehvis olevat 

temperatuuri standardiseeritult ja/või omavad muid ebatäpsusi ning eeldusi, mida oleks 

vaja kontrollida, mistõttu on vajalik valmistada rehvirõhu mõõtmise pink, et leida reaalsed 

seosed ja teha järeldusi. 
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2. MÕÕTEMETOODIKA 

 

2.1. Rehvirõhk ja sõiduki mass 

 

Oluline on määrata temperatuur standardiseeritud rõhul P(s). Tuleb määrata temperatuuri 

järgi standardiseeritud rehvirõhk kõikidel rehvidel ning määrata sõiduki kogumass 

valemiga 2.1. [20,37]: 

               ,     (2.1.) 

   kus   - sõiduki kogumass; 

        - rõhkude summa; 

    - jäikustegur. 

Koorma mass    on leitav valemiga 2.2. [20,37]: 

               ,        (2.2.) 

   kus:     - koorma mass; 

      - kogumass; 

    - sõiduki mass. 

 

Rehvi rõhu jälgimise süsteemi, nagu ka koorma kaalumise seadet, saab kasutada arvesse 

võttes kombineeritult nii sõiduki kui koorma massi. Printsiip töötab kõikidel juhtudel, 

olenemata rehvide arvust. Sõiduki kogumass (mis tahes koormaga) jaguneb 4 ratta vahel. 

Iga ratta poolt kantav mass on tähistatud W1, W2, W3 ja W4 poolt vastavalt läbi raami ja 

telgede. Kogu mass kantakse üle rõhu all olevale õhule, mis on rehvides ning seejärel 

maapinnale. Tavaliselt on läbivajumise põhjuseks rehvirõhu kadu/vähesus, mitte 

ülekoormatud auto. [37] 

 

Sõiduki kogumass on ühtlaselt kõigi rehvide vahel jaotatud igale rehvile mõjuva massi 

summa. Tavaliselt ei ole koormus rehvide vahel ühtlaselt jaotunud: mootor, sidur ja 

käigukast on sõiduki esiosas. Masinate kaks esirehvi on mõeldud suuremale koormusele 

vastu pidama kui tagumised. Koormatud veokite puhul on koormus suurem tagumistel 

ratastel. Eelnevat arvestades tuleb kasutada valemit 2.3. [20]: 

                            (2.3.) 
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   kus:       - kogu süsteemi mass; 

     - 1. rehvi koormus maapinnale; 

   - 2. rehvi koormus maapinnale; 

    - 3. rehvi koormus maapinnale; 

    - 4. rehvi koormus maapinnale. 

 

Teades iga rehvi rõhku eraldi ja kasutades olemasolevat infot, saab määrata koorma ja 

sõiduki massi. See on eelnevast erinev, sest kogu mass kantakse rõhu all olevale õhule 

rehvis. Kui sõiduk on koormatud, kantakse jõud üle kokkusurutud õhule rehvis (rõhk 

muutub igasuguse koorma korral). Mõõtes rehvirõhku, väljastab andur erineva näidu kui 

rehvi kontakt maapinnaga on ebaühtlane. [37] 

 

Kui arvutada sõiduki massi, siis rõhu muutus kõikides rehvides summeeritakse. Samuti on 

võimalik lihtsalt kaaluda sõiduk ära ning salvestada antud väärtus arvutisse nii, et seda 

saab järgnevates koorma massi kalkulatsioonides arvesse võtta. Teisisõnu, et määrata 

sõiduki mass, on üheks variandiks iga rehvi rõhk eraldi mõõta ning lõpuks summeerida. 

Rehvirõhk mõõdetakse siis, kui rehv on ilma koormuseta ja siis, kui rehvile mõjub sõiduki 

mass. Selleks on tarkvara, mis suudab neid arvutusi mõlematpidi teha. 

Tähtis on rehvirõhu täpne mõõtmine. Kuna sõiduki mass ning koorma mass mõjutavad 

rehvirõhku vähe, siis on oluline, et mõõtmine toimuks täpselt. Täpsed andurid suudavad 

väärtusi anda millivoldilise täpsusega vastava rõhuühiku kohta. 

Lisaks veel kolm faktorit, mis võivad mõjutada rõhku rehvis ning selle kaudu koorma 

massi määramist[37]: 

1. Temperatuur; 

2. Maapinna kalle/ebaühtlus; 

3. Kõrgus merepinnast. 

Iga mõõdetud rõhu väärtus teisendatakse valitud temperatuuril standardiseeritud rõhu 

väärtuseni. Mõõdetakse õhu temperatuuri rehvis ning samal ajal ka rõhku rehvis. Sobilik 

tarkvaraline programm muudab kõik need mõõdetud rõhu väärtused valitud 

standardtemperatuurile. On selge, et erinevatel rehvidel on erinevad rõhud. Samuti on iga 

rehvi rõhk pärast sõitmist erinev. Selleks mõõdab süsteem iga rehvi temperatuuri ja rõhu 
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ning rõhu väärtust korrigeeritakse vastavalt. Tarkvara arvutab koorma massi kasutades 

selleks täismassi ja sõiduki massi, mis on süsteemi mälus. Kui juht laadib kauba maha, siis 

saab ta uue koorma massi väärtuse, mis muutub ajas pidevalt. Kõik tulemused kuvatakse 

salongis asuvale vedelkristallkuvari ekraanile. Kõik töötab automaatselt ning juht ei pea 

eraldi midagi tegema, peale ühe või kahe nupu vajutamise. Selleks, et kompenseerida 

maapinna kallakust/erinevusest tulenevat mõju rehvile, kasutatakse magnetinduktiivset 

sensorit.  

Seega, massi ja/või koorma massi määramisel määratakse massist tulenev koormus igale 

rattale eraldi;  rataste koormuste erinevustest tulenevalt määratakse auto (kas koormaga või 

ilma selleta) kaalujaotus ratastele ning ratastele tulenevast kaalujaotusest arvutatakse auto 

mass.  

 

On võimalik arvutada ka:  

1. auto teljekoormus;  

2. koorma paigutus autol (andmaks informatsiooni koorma optimaalseks 

paigutamiseks).  

 

Vajalikud operatsioonid on seega [20]: 

 

1. Määrata rehvide omaduste sarnasus (kas rehvid on ühesuguste jäikusomadustega) - 

kasutada vajadusel andmeid rataste pöörlemissagedusanduritelt. Rattad nummerdatakse 

ja vahetatakse ümber piisav arv kordi, jälgitakse andurite näitude muutumisi ja 

seotakse need vastava rattaga (numbrite alusel) 

2. Magnetinduktiivsensori puudumisel määratleda, kas auto paikneb tasasel 

horisontaalsel pinnal - kasutada andmeid rataste kiirusanduritelt 

3. Tõstetakse auto üles ja mõõdetakse iga ratta koormamata rehvi rõhk ja temperatuur 

(p1; p2; p3; p4;…;pn; T1; T2; T3; T4;…; Tn) 

4. Teisendatakse mõõdetud rehvirõhud võrreldavale rehvirõhu väärtusele, milles 

elimineeritud temperatuurist tulenev rõhu erinevus ja saadakse normeeritud rehvirõhu 

väärtused iga ratta rehvi jaoks eraldi: 

(  (  );   (  );   (  );...;   (  )) 

5. Lastakse auto ratastele ja tekitatakse ratastele uus koormus, mille tulemusena tekib 

iga ratta igas rehvis rõhu muutus 
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6. Mõõdetakse auto rataste rehvides auto kaalust tuleneva koormuse kasvust 

põhjustatud uued rehvirõhud ja nende temperatuurid:  

(pauto mass1; pauto mass2; pauto mass 3; pauto mass 4;…; pauto mass n;); 

(Tauto mass 1;Tauto mass 2; Tauto mass 3; Tauto mass 4;…; Tauto mass n) 

7. Teisendatakse ka auto massist tulenevad rehvirõhud võrreldavale rehvirõhu 

väärtusele, milles elimineeritakse temperatuurist tulenev rõhu erinevus:  

(  (  );   (  );   (  );...;   (  ))  

8. Määratakse autole mõjuv raskusjõud rataste standardiseeritud rehvirõhkude 

muutumiste kaudu (st, et iga rattal tekkinud koormus on auto massi osaks, millede 

summa annabki kokku kogu auto massi)  

9. Leitakse erinevatele rehvidele neile ainuomased jäikustegurid (  ) - reaalsuses on 

auto ratastel erinevate jäikusomadustega rehvid: 

CF1; CF2; CF3; CF4;…; CFn 

10. Määratakse rataste rehvidele leitud neile ainuomaste jäikusteguritega auto mass 

valemiga 2.4. [20]:  

       (   )  (  (  ))  (   )  (  (  ))  (   )

 (  (  ))    (   )  (  (  ))   (    )

 (  (  ))  (    )  (  (  ))  (    )

 (  (  ))    (    )  (  (  )) 

   kus                           – sõiduki mass; 

                  (  )         – sõidukil standardiseeritud rehvi rõhk; 

                  (  )         – algne standriseeritud rehvi rõhk; 

                                –   (  ) jäikustegur; 

                                –   (  ) jäikustegur. 

    (2.4.) 

 

11. Määratakse koorma mass valmiga 2.5. [20]: 

      (   )  (  (  ))  (   )  (  (  ))  (   )  (  (  ))

   (   )  (  (  ))   (    )  (  (  ))

 (    )  (  (  ))  (    )  (  (  ))   

 (    )  (  (  )) 

   kus                           – koorma mass; 

                  (  )         – sõidukil standardiseeritud rehvi rõhk; 

    (2.5.) 
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                  (  )         – algne standriseeritud rehvi rõhk; 

                                –   (  ) jäikustegur; 

                                –    ( ) jäikustegur. 

 

12. Lõpliku jäikusteguri arvutamine valemis 2.6., mille abil saab jooksvalt auto massi 

määrata valemi 2.1. järgi. 

      
  

  ( )        ( )     
 

   kus                            –rehvi jäikustegur; 

                                 – sõiduki mass; 

                   ( )         – sõiduki rehvirõhk koormuseta; 

                   ( )         – esialgne rehvirõhk. 

    (2.6.) 

13. Analüüsitakse mõõtmis- ja arvutusvigu kontrollarvutuste meetodil 

  

Eelpool kirjeldatud meetod hõlmab sõiduki rehvide temperatuuri ja rõhu mõõtmist. 

Rehvirõhu mõõtmisel mõõdetakse ka rehvi temperatuur, et mõõdetud rehvirõhu väärtus 

teisendada standardiseeritud rõhule. Mõõdetud temperatuuri normeeriva rõhu arvuline 

väärtus põhineb normeeritud temperatuuril.  

Normeeritud rõhud tuleb integeerida ning määrata sõiduki mass ja selle koorma mass - 

põhineb temperatuuritegurit arvestava rõhkude väärtuste summal ja jäikusteguril 

(conversion factor).  

 

 

2.2. Rehvi diameetri sõltumine rehvirõhust 

 

Enne katsestendi valmistamist oli vaja veenduda, et tulevasest katsestendist on üldse 

reaalset kasu ehk kas rehvirõhk muudab rehvi diameetrit reaalsuses mõõdetaval hulgal.  

Kontrollimaks teoorias pakutud lahendusi rehvi parameetrite muutumise seoste kohta 

katseliselt stendis, on teostatud praktilised katsetused labori tingimustes. Teisalt on rehvi 

diameetri hindamine oluline, kui soovitakse kasutada sõiduki koormuse määramisel ratta 

pöörlemissageduse andureid. 
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Eelnevalt uuritud artikklis „The Determination and Analysis of Tire Contact Surface 

Geometric Parameters“ viidi läbi analüüs, mille eesmärk oli üldiselt leida sõltuvus 

geomeetriliste parameetrite ning kontaktpinna vahel sõltuvalt koormusest ning rehvi 

rõhust. Katses oli 49 kontaktpinda, mis saadi kasutades erinevatel rehvirõhke (1,2; 1,4; 1,7; 

2; 2,2; 2,6; 2,9 bar) ning koormusi. Koormuste suurust muudeti raskuse nihutamise teel 

kangil (1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5 m). See võimaldas pakkuda seitset erinevat koormust 

vahemikus 2000-4400 N. Tulemustele tuginedes järeldati, et rehvijälg oli ruudukujuline 

ning ümarate nurkadega, välja arvatud kergemate koormuste ning suurema rehvirõhu 

korral. Suurem rehvi rõhk tõstab rehvi keskmise osa ülesse ning on mõeldud kasutamiseks 

suurte koormuste korral. Juhul kui suurt koormust ei rakendata , kulub rehvi keskosa 

kiiremini. Suure koormuse ja väikese rehvirõhu korral on vastupidi, kuluvad rehvi 

ääred. Näidiskatse tulemused on välja toodud joonisel 2.1. [23] 

  

  

Joonis 2.1. Rehvi muster erinevatel koormustel ning rõhkudel [23]  

  

Kokkuvõtvalt sai järeldada paraboolset sõltuvust kogu kontaktpindala vertikaalse 

koormuse ning rehvirõhu korral. Rehvi jäikusteguri sõltuvus rehvirõhust on lineaarne. 

Mida suurem on rehvirõhk, seda suurem on jäikustegur. 

 

 

2.3. Eelkatsed: rehvi diameetri muutumine sõltuvalt rehvirõhust 

 

Läbipainde mõõtmise võimalikkust kinnitades otsustati katsetada koormusevaba rehvi 

diameetri laienemist kasutades CAD programmis simuleeritud keha ning tasapinna 
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lõikumist, mis sõltub rehvi normaaldeformatsioonist ja rehvi siserõhust. Selleks tuli esmalt 

skaneerida rehv erinevatel siserõhkudel.  

Rehvi kinnitusviisist tulenevalt sai skaneerida vaid osa rehvist ja rattast. 

Üritati pöördprojekteerimiseks mõeldud skanneriga skaneerida vähemalt keskava ja üks 

serv, seejuures skaneeriti töödeldud pinnaga velje keskava, mis sobis ka 

baaspinnaks. Samuti skaneeriti ventiili kohad.  

Skanneriti rehvist ja rattast äratuntavad fragmendid, et analüüsida rehvi välismõõtusid. 

Katses kasutati 13 tollist velge, millel oli kulunud (4 mm mustriga) rehv, mille mõõdud 

175/70, st. diameeter ettenähtud rõhul (2,0 bar) oli:  

175 0,7 2+13 2,54−2 5=555,2 (mm) (2.2.) 

Seega raadius oli 277,6 mm. Ratas skaneeriti viiel eri rõhul 1,2; 1,8; 2,0; 2,4; 2,8 bar, mille 

kujutised on toodud vastavalt joonistel 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6. ning kokku monteeritult 

joonisel 2.7. 

 

Joonis 2.2. Rehvi kujutis rõhul 1,2 baari 
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Joonisel 2.3. on kujutatud ratta raadiuse mõõtmine rõhul 1,8 baari. 

 

Joonis 2.3. Rehvi kujutis rõhul 1,8 baari 

 

Joonisel 2.4. on kujutatud ratta raadiuse mõõtmine rõhul 2,0 baari. 

 

  

 

Joonis 2.4. Rehvi kujutis rõhul 2,0 baari 
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Joonisel 2.5. on kujutatud ratta raadiuse mõõtmine rõhul 2,4 baari. 

 

 

Joonis 2.5. Rehvi kujutis rõhul 2,4 baari 

  

Joonisel 2.6. on kujutatud ratta raadiuse mõõtmine rõhul 2,6 baari. 

 

 

Joonis 2.6. Rehvi kujutis rõhul 2,6 baari 
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Joonisel 2.7. on kujutatud kokku monteeritud eri rõhkudega rattad.  

 

 

Joonis 2.7. Kokku monteeritud rehvid 

 

Järgnevalt on tabelis 2.1. näha kokkuvõtvalt eelnevad tulemused. 

 

Tabel 2.1.Katsetulemused  

  Raadius (mm)  

Rõhk (bar)  Katse 1 Katse 2 Keskmine  

1,2  280,212  280,302  280,257  

1,8  281,392  281,529  281,461  

2,0  284,808  284,782  284,795  

2,4  285,952  285,821  285,887  

2,8  288,011  288,032  288,022  
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Järgnevalt on joonisel 2.8. näha kokkuvõtvalt tabel 2.2. 

 

Joonis 2.8. Rehvi raadiuse sõltumine rõhust 

 

Katsetulemustest tabelist 2.2 on näha, et rõhu kasvades raadius kasvas. Keskmiselt 0,48525 

mm 0,1 baari kohta. Kokku monteeritud rehvi jooniselt pole silmaga näha, et kõik 

raadiused on nii palju muutunud. 

 

On teada, et rehvi normaaldeformatsioon (risti rehvi kontaktpinnaga, seega on 

tavaliselt vertikaalsuunaline) on vaid väikeses koormuse muutumise ulatuses lineaarses 

sõltuvuses ratta koormusest. Simulatsiooni jätkates oleks võimalik lõigata rehvi 

tasapinnaga sellisel sügavusel, kui palju oleks arvutuslikult deformeerunud rehv mingil ette 

antud normaalkoormusel, kuid see ei annaks 100% täpseid tulemusi, sest iga rehv paisub 

mujalt erinevalt. 

 

Veel tehti katse sõiduki all oleva rehviga, et uurida, kas koormuse all muutub rehvi 

läbipaine piisavalt, et seda oleks võimalik projekteeritava katsestendiga mõõta. Käesoleva 

töö käigus viidi läbi katse, mille käigus hinnati läbipaine muutumist koormusest. Katse on 

viidud läbi kasutades käepäraseid vahendeid ning seega võib mõõteviga olla suurem kui 

5%.  
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Katse viidi läbi sõiduauto puhul, mille andmed on näidatud järgnevas tabelis 2.2. 

 

Tabel 2.2. Katsetatava sõiduki parameetrid. 

Mõõdetav parameeter Väärtus 

Teljevahe 2,7 m 

Rehvirõhk rehvidel esimesel/tagumisel 

teljel. 
2,4/2,2 bar 

Registrimass 1910 kg 

Tühimass 1435 kg 

Kandevõime 475 kg 

Rehvide andmed 205/55 R15 

 

Katse käigus mõõdeti manomeetriga rehvide rõhud ja staatilised raadiused kolmel eri 

raskusel.  Katsetulemused sõiduki raskusel 1450 kg, 1650 kg ja 1850 kg on toodud 

vastavalt tabelis 2.3. 

 

Tabel 2.3. Katsetatava rehvi läbipainde tulemused 

 

Staatiline raadius 

1450kg (mm) 

Staatiline raadius 

1650 kg (mm) 

Staatiline raadius 

1850 kg (mm) 

Rehv 1 299,5 297 295 

Rehv 2 299 297 294,5 

Rehv 3 297 294,5 292 

Rehv 4 297 294 292 

Keskmine 298,125 295,625 293,375 
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Lihtsustatud katse tulemuste kohaselt on läbipaine rehvile mõjuva jõuga lineaarses 

sõltuvuses. Seda väidab ka eelnevalt uuritud artiklis The Determination and Analysis of 

Tire Contact Surface Geometric Parameters esitatud joonis 2.9., kus on kujutatud sõiduki 

rehvi raadiuse sõltuvus sõiduki massist. [23].  

 

 

Joonis 2.9. Sõiduki rehvi raadiuse sõltuvus sõiduki massist 

 

Tabeli 2.4. illustratiivne graafik toodud joonisel 2.10.  

 

 

Joonis 2.10. Sõiduki rehvi raadiuse sõltuvus sõiduki massist 

Antud juhul on keskmine läbipainde muutumine 400 kg koormuse korral 4,75 mm. Seega 

on oluline rehvi käitumist täpsemalt edasi uurida.  
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Patendi Vehicle weight and cargo load determination using tire pressure järgi on ka rehvi 

rõhk koormusega peaaegu lineaarselt seotud [20]. Vastav graafik on toodud joonisel 2.11.   

  

 

Joonis 2.11. Sõiduki rehvirõhk sõltuvalt sõiduki koormamisest [20] 

Olgugi et katsetulemustest tundub, et seos on lineaarne, on eelnevalt tõestatud, et rehvi 

jäikusteguri  tõttu ei saa kehtida lineaarne seos ning täpseks auto ja koorma kaalu 

määramiseks on tarvilik projekteerida stend, millega saab teha täpsemaid järeldusi.  
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3. KATSESTENDI ARENDAMINE 

 

3.1. Katsestendi nõuded 

 

Stendi valmistamisel on kõige otstarbekam tugineda survejõu tekitamisele rehvile, mis 

oleks jäigalt kinnitatud. Seega on tähtis valida tugev metall ning samuti peab kontaktpind 

olema võimalikult suur.  

 

Teadaolevalt on tugevad metallid enamjaolt ka väärismetallid või toorikuks ebasobivad, 

seega otsiti levinud keskmetallide tihedused. Tabelist 3.1. on näha, et olemasolevatest 

keskmetallidest raskemate hulgas on siiski raud, seega tuli käesolevas projektis võimalikult 

palju kasutatud just terast, sest see rauasulam on kergesti kättesaadav. Samuti on teras 

lihtsalt keevitatav võrreldes näiteks alumiiniumiga, kuna soojusjuhtivus on 4-5 korda 

kõrgem ning seetõttu tekib palju suurema tõenäosusega liitevigu või poore [25,8]. 

 

Tabel 3.1. Metallide tihedused [26] 

Metall ρ, kg/m
3 

Tsink 7140 

Tina 7290 

Raud 7870 

Vask 8930 

 

 

3.2. Katsestendi ideede genereerimine 

 

Tähtsaimaks etapiks tootearenduses peetaksegi uudsete ideede väljamõtlemist. 

Uuenduslikke ideid on kõige tõhusam leida katse-eksitus, morfoloogilise analüüsi, leiutiste 

ülesannete lahendamisteooria, kontrollküsimuste, ajurünnaku või seitsmekordse otsingu 

strateegiaga. Üks efektiivne ideede väljamõtlemise viis on ajurünnak, mis algab 

initsialiseerimisest, see hõlmab uuenduslike ideede otsimist. Uuenduslik idee sisaldab 
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endas peamist ettekujutust teatud uuendustest, mida esineb märkimisväärselt ka käesolevas 

töös. Antud töös on kõige produktiivsem ideid leida ajurünnaku alusel. [9,8] 

 

 

3.2.1. Jõuõla meetodil stend 

 

Esimene idee oli kõige primitiivsem. Idee võeti Rumeenia Air Force Academy Cristian 

Minca tööst „The Determination and Analysis of Tire Contact Surface Geometric 

Parameters“. Seadme skeem on esitatud joonisel 3.1. Vastaval pingil on velje külge 

kinnitatud toru, mis tekitab jõuõla, mille otsa lisatakse raskusi läbipainde (koormuse) 

tekitamiseks. Toru teine ots on liigendiga fikseeritud pingi külge. Koormuse lisamisel 

muutub läbipaine suuremaks ning seda on võimalik mõõta skaalal [23]. 

 

Joonis 3.1. Rehvi läbipainde pink ja selle komponendid: 1 - rehv; 2 – toru, millele 

asetatakse raskust Gs; 3 – jäik keevispolt; 4 – liigend; 5 – alus; 6 – stabiilne alusplaat; 7 – 

läbipainde mõõtja; 8 – skaala läbipaine mõõtmiseks [23] 

 

Selle pingi abil on võimalik katseliselt määrata rehvirõhu, koormuse ning kontaktpinna 

omavahelist sõltuvust. Rehvile mõjuv koormus riputatakse piltlikult kangi otsa, siis 

radiaalkoormus määratakse järgmise valemiga 3.1:  

         
  

     
                      (3.1.) 
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   kus GR - rehvile mõjuv radiaalkoormus N;  

GS – raskus, mis riputatakse kangile teatud kaugusele rehvist N;  

lS –kaugus rehvist m.  

 

Idee on väga lihtne, kuid pole kasutajasõbralik, sest vajaliku raskuse lisamine on 

ebamugav. Lisalahendusena oleks pingile võimalik lisada rehvi jälje mõõtmiseks alusele 

pind, mis tekitab (paberile) jälje, et oleks võimalik leida kontakt-pindala. Kogu 

kontaktpindala on antud rehvijälje kontaktpinna kontuur. Efektiivne pindala saadakse, kui 

leitakse ainult see pind, mille muster on paberile joonistnud. Samuti on võimalik lisada 

püsiv manomeeter rehvi rõhu muutuse mugavamaks jälgimiseks.  

 

 

3.2.2. Tungraua meetodil stend 

 

Teine idee oli valmistada pink nii, et surve tekitatakse tungraua abil. Rehv on kinnitatud 

horisontaalselt jäigalt pingi külge. Aluspinnal olevate vaheplaadi ning rehvi vahel asub 

tungraud, mis on ühendatud külgedelt liigendliuguritega, mis hoiavad tungraua poolt 

tekitatava surve loodis. Vaheplaatide vahel asub tensoandur, mis mõõdab tekitatud 

survejõudu. Idee on üpris kergelt valmistatav. Keskpärane kasutajasõbralikkus on tingitud 

mehaanilisest surve tekitamisest. Lisalahendusena on võimalik jälje tekitamiseks aluspinna 

tekitamine, kuid see eeldab konstruktsiooni muutmist (aluspind peab ära mahtuma rehvi ja 

tungraua vahele, aga standardsena oleks need juba ennis üksteise lähedal). Võimalik  lisada 

manomeeter, et oleks võimalik reaalajas rõhku mõõta.  
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Kinemaatiline skeem on toodud joonisel 3.2. Tehnilised joonised toodud lisas 5. 

 

Joonis 3.2. Tungraua meetodi skeem, 1– tugitala, 2– rehv, 3– kinnituslatt, 4– liugurid, 5– 

tungraud, 6– 2 vaheplaati 

 

 

3.2.3.  Hüdrosilindriga stend 

 

Kolmas idee sarnanes punktis 3.2.2 kirjeldatule. Erinevus seisenes tungraua asendamises 

hüdrosilindriga. Hüdrosilindri ja hüdromootori abil muudetakse hüdrauliline energia 

mehaaniliseks energiaks. Hüdrosüsteem on ühendavaks lüliks hüdrosüsteemi ja tööorgani 

vahel [27]. Seega läheks kogu süsteem keerulisemaks, aga kasutajamugavus paraneks 

oluliselt, sest mehaanilist tööd jääks veel vähemaks. On võimalik tekitada jälje mõõtmine, 

kuid sellega tuleb konstruktsiooni muuta nii, et jälje mõõtmiseks sobiv pind mahuks 

hüdrosilindri ja rehvi vahele. Ka sellel variandil on võimalik manomeetri lisamine rehvi 

rõhu mõõtmiseks. 
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3.2.4. Kahe hüdrosilindriga stend 

 

Neljas idee oli kasutada kaht hüdrosilindrit, et tekitatud surve oleks stabiilne ka ilma 

külgedel asuva liigendita. Saadud mehaaniline energia tekitab rehvile horisontaalselt 

stabiilse surve. Probleem võib tekkida, kui üks silinder teisest rohkem kulub ja „ära väsib“. 

Katsestend läheks jällegi keerulisemaks ning pole seetõttu nii vastupidav. Samas on 

vajadusel võimalik hüdrosilindreid lihtsasti vahetada. Kasutada kaht samasugust 5000 N 

jõudu tekitavat hüdrosilindrit. Velje keskavast pannakse horisontaalselt läbi toru. Toru on 

mõlemast otsast fikseeritud – ühelt poolt läheb toru pea tugitala ava sisse ja teiselt poolt 

pingutatakse toru keermestatud pea M60 mutriga. Velje mõlemale poole käib avadega 

kinnitusrõngas, mõõtudega      . Kinnitamiseks kasutataks M12 35mm polte, mis 

kinnitatakse teiselt poolt mutritega.  Hüdrosilindritel asuv vaheplaat on asetatud astanguga 

stokkidele, mis on otsast keermestatud. Küljelt on hüdrosilinder keermestatud ja läbi 

tugitala fikseerib seda M24 polt. Läbi hüdrosilindri aluse keermestatakse alusplaati 8 M10 

polti, mis fikseerivad hüdrosilindrid. Stend on illustratiivselt kujutatud joonisel 3.3. 

Tehnilised joonised on toodud lisas 4.  

 

 

Joonis 3.3. Kahe hüdrosilindriga meetod 
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3.3. Stendi valik 

 

Valimiseks otsustasin kasutada võrdlevat tabelit 3.2., kus on hinnatud igat ideed eelnevalt 

välja toodud kriteeriumite alusel.   

Tabel 3.2. Võrdlev tabel 

 
Kom-

pakts-

us 

Täpsus 
Vastu-

pidavus 

Maks-

umus 

Stabii-

lsus 

Väli-

mus 

Kasutus-

mugavus 
Kokku 

Jõuõla meetod 0 0 1 1 0,5 0 0,5 3 

Tungraua 

meetod 
1 1 1 1 1 1 0,5 6,5 

Hüdro-

silindriga 

katsestend 

1 1 0 0 0,5 1 1 4,5 

Kahe hüdro-

silindriga 

katsestend 

1 0,5 0 0 1 1 1 4,5 

 

Valin teisena kirjeldatud idee – tungrauameetodi, sest tabeli 1 järgi vastab see kõige 

paremini esitatud kriteeriumitele.  
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4. KATSESTEND 

 

4.1. Katsestendi nõuded 

 

Problemaatiline on tekitatud survejõu täpne mõõtmine. Mõistlik on tekitatud jõudu mõõta 

tensoanduriga koormussensoriga ja kuvada näit mikrokontrolleri ekraanile. Selleks on vaja 

koostada mõõteseadme elektriskeem ja trükkplaat. Tensoanduri eripära on 

madalasagedusliku alalispinge täpne mõõtmine. Koos õigete komponentidega tuleb teha 

sobivad skeemitehnilised lahendused ning võimendada signaalid analoogmuundurile 

sobivasse piirkonda. [28] 

Tehnilised nõuded survejõu mõõtmisele: 

 Peab sisaldama valgusdioode toite olemasolu inditseerimiseks; 

 Mõõtma vähemalt 5000 njuutonilist massi; 

 Sisaldama lokaalset pingemuundurit koormussensori toiteks; 

 Seade peab tulemused digitaliseerima ning kuvama kontrollerile. 

 

 

4.2. Tensoandur 

 

Jõud tekitatakse välise jõu mõjul, seega oleks tensoandur teoreetiliselt võimalik asendada 

ka piesoanduriga. Nende töö põhineb piesoelektrilisel efektil, kus tekitatakse mehaaniline 

pinge. Staatiliste jõudude mõõtmisel kasutatakse piesotrafosid, aga koormuse all hakkab 

neil laeng kiiresti langema ning mõõtetulemus on ajas kahanev. Seega pole mõistlik 

piesoandurit tensoandurile eelistada. [29] 

Tensoanduri põhiliseks kasutusomaduseks on tema tundlikkus deformatsiooni suhtes. See 

on tingitud füüsilisest ülesehitusest, tänu millele suudab tensoandur jõu mõjul tekkivast 

deformatsioonist võimendada takistuse muutu. Tundlikkust iseloomustab mõõtetegur, mis 

on takistuse muutuse suhe ühikulisse deformatsiooni (valem 4.1) [30]. Võrrandist 4.1. on 
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näha, et mida suurem on tundlikkuse kordaja (GF), seda rohkem muutub samasuguse 

deformeeriva jõu korral elektriline takistus. [28] 

      
    

 
  (4.1) 

   kus     - tundlikkuse kordaja (gauge factor); 

    - takistuse muut Ω; 

   - takistus Ω; 

   - suhteline pikenemine. 

 

Kui mingile kehale rakendada jõudu, siis teatud hetkest see keha deformeerub, sõltuvalt 

rakendatud jõust ja keha materjalist. Suhteline pikenemine  näitab, kui palju muutub keha 

pikkus välise jõu mõjul algpikkuse suhtes. Valem toodud võrrandis 4.2. [31]. 

     
  

 
 (4.2) 

   kus:    - suhteline pikenemine; 

    - pikkuse muutus, m; 

   - pikkus, m. 

Tegemist on nimeta suurusega, kuid praktikas kirjeldatakse seda mõne pikkusühiku 

suhtena, näiteks mm/m [32,28]. Joonisel 4.1. kujutatakse silindrikujulise varda pikkuse L 

suurenemist jõuväärtuse F mõjul. 

 

Joonis 4.1. Keha deformeerumine survel [28] 

Eelnevalt jooniselt on näha, et varda pikkuse muutumisel kaasneb selle ristlõike mõõtmete 

D pöördvõrdeline muutumine, mis samuti sõltub materjalist [31,28]. 

Projekti tähtis osa on mõõtetäpsus. Kui projektis kasutatud tungraua ja tensoandurit pole 

võimalik ettenähtult redigeerida, tuleks kasutada mitut tensoandurit, et tekiks mitu 

tugipunkti. Mitme anduri kasutamiseks tuleb kasutada silla lahendust, mida kannab 

koormussensor, et mõõta deformatsioonist tingitud väikesi takistuse muutusi täpsemalt. 
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Rakendades ühele sensorile ülespoole suunatud jõudu, pressitakse teist tensoandurit 

lühemaks. Lisaks, kui deformatsioon puudub, peab silla kogunäit olema 0, selle tingimus 

on, et mõlema pingejaguri takistused oleksid võrdsed. Näitu muudab praktikas küll 

temperatuur ja nihkepingeid, mis on tingitud takistustolerantsidest, kuid neid saab vastava 

skeemilahendusega või tarkvaraliselt kompenseerida. [28] 

Käesoleva töö projektis on kasutatud liugureid, mis stabiliseerivad tekitatavat survet 

horisontaalteljeliselt. Lisaks on tensoandur katsestendi puhul kõige kallim detail, seega 

tuleb võimalusel piirduda ühe anduri kasutamisega. 

 

Tensoandur koosneb traadist, mis on veetud joonestikuks. Selle elektriline takistus muutub 

deformeerumisel. Selline kompaktsus võimaldab suurt takistuse muutu, hoides anduri 

mõõtmed minimaalsena. Lisaks iseloomustab andurit minimaalne sõltuvus temperatuurist 

ning madalad tootmiskulud, tensoanduri skeem on toodud joonisel 4.2.  

 

Joonis 4.2. Tensoanduri skeem, kus 1- deformeeruv keha; 2-joonestik; 3- jooteplats; 4- 

ühendused [33,28] 

Selles töös kasutatav tensoanduri valik on LC302-25. Seadme diameeter on 19 mm, 

mõõtepiirkond 0-5000 N ja täpsus 0,5%. Seade on võimalik tellida hinnaga 335$.  
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Illustratiivselt on tensoandur toodud joonisel 4.3. Spetsifikatsioon lisas 4. [34]  

 

Joonis 4.3. Tensoandur LC302-25 [34] 

 

 

4.3. Signaali mõõtmine 

 

Väljundsignaali väljendatakse mV/V. See tähendab, et näiteks 1 mV/V tundlikkuse ja 2V 

toitepinge korral annab sensor maksimaalse deformatsiooni korral väljundisse 2mV/V 

pinge. Liigne toitepinge tõstmine võib põhjustada mõõtevigade suurenemist sensori 

soojenemisest tulenevalt. Seega võib rakendatav jõud jääda liiga väikseks ning 

väljundpinget on mõistlik võimendada. [28] 

 

Mõõteseade kasutab 5V alalispinget, mis tuleb protsessorseadmest. Kui vool tuuakse pika 

kaabli kaudu, siis pingekõikumisest võivad tekkida koormusvoolus ja kaablis esinevad 

häired. Kui protsessorseadmest tulevas toitepinges esineb katkestus, siis mõõteseadmes 

taandatakse toitepingetest tingitud mõõtevead. Lisaks võib stabiilse tugipinge saamiseks 

valida pingeregulaator, mis sisendpinge häiretest olenemata annaks stabiilse väljundpinge. 

[28] 

 

Koormussensor, mida kontrollib häirefilter (mõõtevõimendi häirefiltri eesmärk on 

summutada esimesed kõrgsageduslikud häired madalpääsfiltriga, et välistegurid ei 

mõjutaks signaali [28]), annab signaali võimendile. Sealt läheb signaal edasi analoog-
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digitaalmuundurisse ning sealt saab tarkvaraliselt korrigeeritud näit mikroprotsessori 

ekraanile. Seega sai valida projekteeritava seadme jaoks vajalikud komponendid.  

 

Mõõtevõimendi tööpõhimõtet arvestades tuleb peale sisendsignaalide võimendamist ja 

filtreerimist mõõtetulemused digitaliseerida. Seda teostab analoogdigitaalmuundur (AD). 

Analoogdigitaalmuunduri ülesandeks on kood signaalina edastada. Koodi paneb paika 

muunduri resolutsioon, mida mõõdetakse bittides. Resolutsioon määrab, mitu väärtust ühe 

mõõtmisperioodi ajal maksimaalselt teostatakse. [28] 

 

Kasutati eelnevalt koostatud trükkplaati, mis tuli visualiseerida, kasutades „Eagle“ 

programmi. Lisaks trükkida, kleepida ning komponendid plaati monteerida. Kogu 

mikroprotsessori koostamise metoodika oli järgnev: 

 Protsessori struktuurskeemi koostamine. 

 Montaažplaadi kujundamine. 

 Montaažplaadile skeemi triikimine. 

 Montaažplaadile skeemi söövitamine. 

 Montaažplaadile aukude puurimine. 

 Plaadile komponentide jootmine. 

 Kooste ja kontroll. 

 Programmiliselt juhitav sisestus-väljastus koodi kirjutamine. 

 Mikrokontrolleri seadistamine. 

 Töövalmiduse kontroll. 

Järgnevalt on välja toodud programmkood, kirjutamise põhjaks kasutati näidist [35]: 

int fsrPin = 0; 

int nait; 

 void setup(void) { 

  Serial.begin(9600);    

void loop(void) { 

  fsrReading = analogRead(fsrPin);   

   Serial.print("Jõud on "); 

  Serial.print(nait);  

   delay(1000);} 

 

Projekteeritud katsestendi illustratiivset koostejoonis on kujutatud lisas 1. Protsessori 

struktuurskeem ja montaažiplaadi skeem on vastavalt välja toodud lisades 2 ja 3. 
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4.5. Nõuded katsestendiga töötamisel 

 

Katsestendiga töötamiseks on järgmised nõuded [36]: 

 Töötajal peab olema kaitseriietus. Riietus ei tohi olla ripnev, nööbid/lukud peavad 

olema kinni. Ratast vahetades lisaks tööjalatsid  ning kindad. Tööjalanõudeks ei 

tohi olla lahtised jalanõud. Tööjalanõud võiksid olla tugevdatud, et taluksid 

juhuslikult kukkuvaid raskusi. 

 Peale kasutamist korrastada tööpink ja ümbrus. Lahtiseid esemeid pingil katse ajal 

olla ei tohi, sest see võib tekitada ebatäpsusi ning ohtlikke olukordi. 

 Katsestendi kontroll – enne katse alustamist tuleb kontrollida kas pink on korras. 

Visuaalselt hinnata, et detailid pole kahjustatud ega takista stendiga töötamist; 

 Kasutada vaid ettenähtud lubatud rõhkusid, äärmuslikemas olukordades kasutada 

stendi katvat kaitsevõrku. 

 

Nõuded tööruumile [36]: 

 Katsepingi ümber peab olema ruumi liikumiseks. 

 Piisav valgustus, vajadusel kasutada lisavalgusteid. 

 Tööriistad ja mõõtevahendid peavad olema ettenähtud kohal. 

 Esmaabivahendite olemasolu laboris. 

 

 

4.5. Eelarve 

 

Katsestendi koostamisel on kasutatud mitmeid ostutooteid. Eelarve koostamisel on 

arvestatud ainult materjalide ja kuluosade hindadega. Katseseadme ehitamisele kuluvat 

tööjõukulu ega tööriistade amortisatsiooni ei ole arvestatud. Katsestendis kasutatavate 

komponentide hinnad on leitud internetipõhise otsingu põhjal edasimüüjate 

kodulehekülgedelt ja on võetud arvestades 08.05.2017  hindu. Kõik hinnad on arvestatud 

eurodes, et lihtsustada kulude summeerimist.  
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Detailide hinnakiri ja koondhind on esitatud tabelis 4.1. 

 

Tabel 4.1. Eelarve 

Detail Hind (€) 

Hüdrauliline tungraud 10,45 

Tensoandur 306,53 

M60 mutter 41,81 

M12 mutter (5 tükki) 0,54 

M24 polt (4 tükki) 11,52 

M12 polt (5 tükki) 1,7 

M12 mutter (5 tükki) 1 

Liugur (2 tükki) 40 

M10 polt (8 tükki) 2 

M60 keermega ümar latt (materjal) 24,8 

Alusplaat (materjal) 32,55 

Vaheplaat (materjal) 18,6 

Tugitala (materjal) 50 

Velje kinnitus (materjal) 4,1 

Kokku 545,6 
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KOKKUVÕTE 

 

Algselt tekkis probleem sõiduki omanikel rehvirõhuanduri kasutamise ebamugavusest. 

2014. aasta 1. novembrist alates on rehvirõhu andurid kohustuslikud kõigil uutel autodel, 

mis müüakse Euroopa Liidu territooriumil. Rehvirõhu jälgimise oluline aspekt on 

liiklusturvalisus, sest paljud õnnetused juhtuvad rehvide defektide ja mitteoptimaalse rõhu 

tõttu. Lisaks on kehtestatud rahvusvahelised suunised veoseohutuse tagamiseks 

maanteetranspordil, mis annavad praktilist informatsiooni turvaliseks kaubaveoks. Selleks 

on vaja teada koorma kaalu. Töö eesmärgiks oli analüüsida teoorias rehvi omaduste 

muutumist rehvirõhu muutudes ja projekteerida vajadusel optimaalne katsestendi projekt, 

mis  tagab piisavalt täpse testimise süsteemi, et mõõta sõiduki ja selle koorma massi, 

tuginedes rehvirõhule ja olles vastavuses temperatuurile. Arendatav katsestend peab 

tagama  võimaluse kontrollida olemasolevaid lahendusi ja olema abiks sõiduki massi ja 

koorma massi mõõtmisel uute lahenduste väljatöötamisel. Selleks oli vaja leida sobivad 

valemid ja seosed. 

Probleemi lahendamiseks püstitati järgnevad ülesanded:  

1) Koostada kirjanduse ülevaade; 

2) Kirjeldada sõiduki massi määramise metoodikat; 

3) Uurida rehvi omadusi; 

4) Teha eelkatseid diameetri muutumisest eri rõhkudel; 

5) Projekteerida katsestend. 

Põhjalikult analüüsitud patendi Vehicle Weight and Cargo Load Determination Using Tire 

Pressure [20] põhimõte auto massi ja koorma koormuse määramiseks põhineb rehvi rõhu 

ja temperatuuri mõõtmistel. Patendis kirjeldatud seadme abil määratakse sõiduki või selle 

koorma mass, tuginedes rehvirõhu ja keskkonna temperatuuri andmetele, kuid patendis oli 

mitmeid puudusi:  

 Rehvis rõhu all olevat õhku ei käsitletud termodünaamilise süsteemina; 

 Eeldati, et rõhu ja koormuse muutusel deformeerunud rehvi ruumala ei muutu; 
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 Üritati leida seaduspärasus koorma massi ja rehvi rõhu vahel, hoolimata et 

erinevate koorma masside juures omas koorma massi ja rehvi rõhu vaheline suhtarv 

erinevaid väärtusi; 

 Erinevate koorma masside juures tekkinud koorma massi ja rehvi rõhu vahelise 

suhtarvu väärtuste erinevust tõlgendati mõõtmiste ebatäpsusest tingitud 

hajumisega.. 

 

Ka teiste sarnasel teemal analüüsitud patentide suurimaks puuduseks on massi määramise 

ebatäpsus - tegelik väärtus võib erineda arvutuslikust 5-10%. Sellega sai kinnitatud 

katsestendi vajadus, et kontrollida uurimusi praktiliselt.  

 

Katsestendi on plaanis kasutada ka õppetöös Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi laboris 

ning seega tuli veenduda, kas mõõtetulemused on tavalistel juhtudel piisavalt eristatavad. 

Selleks tehti eelkatsed, kus skaneeriti erinevatel rõhkudel sõiduki ratas ning uuriti raadiuse 

muutumist. Leiti, et rehvirõhk muudab rehvi diameetrit reaalsuses mõõdetaval hulgal – 

keskmiselt 4,8 mm/1 bar. 

 

Stendi valmistamisel on olemasolevate vahenditega kõige otstarbekam tugineda survejõu 

tekitamisele rehvile, mis oleks jäigalt kinnitatud. Mõeldi välja 4 erinevat ideed ning 

analüüsiti neid. Projekteeriti katsestend kahel erineval käsitletud ideel – kahe 

hüdrosilindriga meetodil ning tungrauaga surve tekitamise meetodil. Võrdleva tabeli alusel 

valiti välja tungraua meetod. Soovitatav valik osutus võrdleva tabeli alusel tungraua 

meetodi kasuks. Valmistatava katseseadmega on võimalik mõõta vertikaalsest jõust 

tekitatud läbipainet ja rõhku rehvil. Kui seadme valmistamine ja katsed õnnestuvad, on 

võimalik lisada vahend rehvi kontaktpinna määramiseks. Lisaks on võimalik uurida rehvi 

käitumist erineva survejõu korral.  
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Development of a vertically loaded tyre test bench 
 

Summary 

 

The problem emerged because of uncomfortable use of tire pressure sensor. According to 

the EU directive, all 2014 and newer cars must have tire pressure monitoring system 

installed. The main reason for using TPMS is road safety because problems with tyres 

cause many accidents. Also, there is an international guideline for safe road transport that 

gives practical information for safe road carriage. For that, it is important to know the 

weight of cargo load. The purpose of this thesis was to analyze characteristic parameters of 

the tyre changes, tire pressure and if necessary, to design an optimal tyre test bench. It 

should be accurate enough to develop a system for measuring the weight of the vehicle and 

its load based on tyre pressure and temperature. There are analyses on similar topics to 

improve measurement accurateness of car weight and its load. 

 

Tasks for the thesis: 

1) Literature preview on similar subjects; 

2) Description of the methods for determining the weight of the vehicle; 

3) Study of the tire properties; 

4) Tests for the change in the diameter of the various pressures of tyre; 

5) Designing a test bench. 

 

There is an analyzed patent WO 01/86239 A1- Vehicle weight and cargo load 

determination using tire pressure [20]. Its main idea is to measure tire pressure and outside 

temperature and to calculate cargo load. However, the results are not accurate enough, 

because outside temperature may not be the same as the temperature in the tire, as well as 

some other shortages: 

• The air in tyre is not considered as a thermodynamic system; 

• It was assumed that the volume of tyre does not change with pressure and load; 

• An attempt was made to find pattern, although the ratio between vehicle’s weight 

and cargo load was not the same under different load; 



51 
 

• The ratio between vehicle’s weight and cargo load was explained as imprecision of 

measurement. 

 

The biggest drawback in the analyzed patents is the lack of precision in the determination 

of weight - the actual value may differ from the calculated by 5-10%. Therefore, there is a 

need for a test bench to verify the data in a practical way. 

 

The test bench is also planned to be used for studies in Technology Institute laboratory in 

Estonian University of Life Sciences. For that, preliminary test was made to verify if the 

diameter of tyre would change enough on different tyre pressures. A wheel was scanned on 

5 different tyre pressures and scanned with a 3D-scanner. It was found that the diameter of 

the tyre changes enough – an average of 4.8 mm / 1 bar. 

 

The simplest and most optimal way to manufacture the bench creates vertically 

compressive force to tyre. During this study, 4 different ideas were devised and analyzed. 

Then 2 ideas were projected – a test bench with two hydraulic cylinders and a method with 

jack. Based on a comparative table, it is suggested to make the test bench by using „jack-

method“. With this test bench it is possible to measure change of pressure and sag of 

different vertical forces of the tire. If preparing the test stand and experiments will succeed, 

it is possible to add a supplement for measuring tyre contact surface. The test stand is 

shown illustratively in extra 1. 
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