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Lõputöö projekti eesmärgiks oli tutvustada IZH Planeta 4 mootorile projekteeritud 

elektronsüüte seadet, mis asendaks olemasoleva süüteseadme. Koostatav süüteseade on 

võimeline töötama toitepingetega vahemikus 5.5 – 14 volti ning valima süüte ajastuse 

vastavalt mootori pöörlemiskiirusele.  

Süsteemi ülesandeks on tõsta mootori jõudlust ning vähendada kütusekulu. Mootori 

jõudluse tõstmiseks peab süüteseade muutma süüte ajastust vastavalt mootori 

pöörlemiskiirusele. Süütesüsteem koosneb optilisest andurist, anduri toimimiseks 

vajalikust katkestusplaadist, pingemuundurist ja kogu süsteemi juhtivast 

mikroprotsessorist. Töö käigus tehti valmis anduri kinnitus, katkesti, elektroonika plaat 

mis kogu süsteemi juhtima hakkas ning pingemuundur. Kogu süsteemi toimima 
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In this bachelor’s thesis a capacitor discharge ignition module for IZH Planeta 4 engine 

was built. The aim of this CDI module was to replace the original ignition circuit and to 

increase the engine’s efficiency and power output by varying the ignition timing based on 

how fast the engine’s crankshaft was spinning. The CDI module was built to work with 

input voltages between the ranges of 5.5 to 14 Volts. 

To increase the engine’s power output a timing circuit was needed. To get the correct 

timing an optic sensor with an interrupter blade assembly was used to count the 

crankshaft’s rotation period. The program counted the time between two signals and chose 

the ignition timing delay based on that value. The system consists of sensor, interrupter 

blade assembly, sensor mounting plate, voltage transformer and control circuit that 

manages the operation of the components. 

In addition to the electronics board 3D models and drawings were made for mechanical 

components used in this project. Components that required modelling were the interrupter 

blade assembly, sensor attachment plate and the box for CDI module. 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 

 
A – amper 

CDI – Capacitor discharge ignition - elektronsüüde 

I – vool 

MOSFET - Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor ‒ metall-oksiid-pooljuht 

väljatransistor 

mH - millihenri 

ms - millisekund 

PWM – Pulse with modulation – pulsi laius modulatsioon 

R - takistus 

t - aeg 

U - pinge 

V – volt 

W – vatt 

Ω - oom  
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SISSEJUHATUS 

 

Antud lõputöö eesmärgiks on disainida IZH Planeta 4 mootorile elektronsüüte süsteem. 

Disaini protsessis arvestatakse mootori ja selle eripäradega ning vastavalt sellele valitakse 

kasutatavad komponendid. Mootoriks on ühesilindriline kahetaktiline mootor, mille 

töömaht on 346     ning mille väntvõlli maksimaalne pöörlemissagedus ulatub kuni 5000 

pöördeni minutis. Süütesüsteemi toiteallikaks on 45 W 6 V alalisvoolu generaator koos 

akuga. Süütesüsteem on võimeline töötama pingetega mis jäävad vahemikku 5.5 – 14 V. 

Uue süütesüsteemi koostamise eesmärk on olemasoleva kontaktidega süütesüsteemi 

asendamine elektronsüütega ning selle abil muuta süüte ajastust ja sellega mootori 

võimsust eelkõige erinevatel pöörlemiskiirustel, tõsta mootori töökindlust vähendades 

kuluvate detailide hulka ja nende toimimiseks vajalikku pidevat hooldustööde hulka ning 

vähendada süütesüsteemi energiakulu. Süütesüsteem sisaldab endas elektroonilist 

juhtplokki, süütepooli andurit ning selle toimimiseks vajalikke komponente. Lisaks 

elektroonikale on töös käsitletud ka erinevate komponentide kinnitamiseks vajalikke 

detaile ning nende disaini valikuid. 

Antud lõputöö teema sai valitud, sest selle koostajal oli huvi oma mootorratta 

süütesüsteemi töökindlust suurendada ning mõnevõrra tõsta mootori võimsust ning 

vähendada kütusekulu. Elektronsüüte disainimine andis hea väljakutse stuudiumi käigus 

õpitu rakendamiseks ning ka uute teadmiste omandamiseks. Turul on saadaval 

elektronsüüte komplekte, mis töötavad 12 V elektrisüsteemiga kuid nende hind võib 

ulatuda 300 euroni ning need eeldavad kogu elektrisüsteemi asendamist. Seega oli täiesti 

mõistlik arendada selline süsteem, mille maksumus ei läheks väga kalliks ning mis oleks 

võimeline töötama selliselt, et mootorrattale ei peaks tegema väga palju muudatusi 

elektrisüsteemi ja välimuse osas.  
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1. SISSEJUHATUS SÜÜTESÜSTEEMIDESSE 

 

1.1 Süütesüsteemidest üldiselt 

 

Mootorsõidukite süütesüsteemide ülesandeks on mootori põlemiskambris oleva õhu ja 

kütuse segu õigeaegne süütamine. Enamus süsteeme kasutab selleks elektrienergiat, mis 

saadakse sõiduki akust või generaatorist. Kütuse süütamiseks kasutatakse elektrisädet. Iga 

elektril põhinev süüteseade koosneb vähemalt neljast osast: toiteallikas, ajastus-süsteem, 

süütepool ja süüteküünal. Toiteallika ülesandeks on süsteemi varustada piisava voolu ja 

pingega. Süütepooli ülesandeks on toiteallikast saadav võrdlemisi madala pingega vool 

muundada sädeme tekkimiseks vajalikuks kõrgepingeks. Süüteküünal peab tekitama 

mootori põlemiskambris sädeme mis omakorda süütab kütusesegu. Ajastus-süsteemi 

ülesandeks on  sädeme õigeaegne tekitamine.  

 Süütesüsteemide disainimisel tuleb arvestada erinevate mootorite iseärasusi, milleks on: 

silindrite arv, kütuse tüüp, mootori surveaste ja pöörlemiskiiruste vahemik. Süsteemi 

koostamisel tuleb jälgida ka millise ja kui võimsa toiteallikaga on tegemist ning sellest 

tulenevalt ka süütesüsteemi voolutarvet – süüteskeemi voolutarve ei tohi ületada 

generaatori või mõne muu toiteallika maksimaalset lubatavat koormusvoolu. Nendest 

kriteeriumitest tulenevalt saab valida sobiva süütesüsteemi tüübi ja vajadusel ka erinevate 

süsteemide komponente omavahel kombineerida. Kõige laialdasemalt levinud 

süütesüsteemideks on magneetosüüde, kontaktivaba süüde, elektronsüüde ning kontaktidel 

põhinev süüde.  

Magneetosüüdet kasutatakse tänapäeval eelkõige väikestel mootoritel, näiteks 

muruniidukid ja paadimootorid. Süsteemi töö põhineb induktiivpoolil ning selle ümber 

pöörleval magnetil mis on kinnitatud mootori väntvõlli külge (joonis 1.1.1). Magneti pooli 

ümber pöörlemise käigus indutseeritakse pooli traati vool mida kasutatakse küünlal sädeme 

tekitamiseks. Ülesehituselt tulenedes ei ole süsteemil eraldiseisvat ajastusmehhanismi, 

sädeme õigeaegne teke häälestatakse pooli ja magneti omavaheliste asukohtade suhetega. 

Sellest tulenevalt on süsteemi eelisteks lihtsus ja töökindlus mistõttu kasutatakse seda 
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eelkõige lihtsatel ühe- või kahesilindrilistel mootoritel. Puuduseks on sädeme ajastuse 

reguleerimise võimaluse puudumine mootori töötamise ajal, millest tulenevalt ei ole 

võimalik mootorist saada suurimat võimsust ja efektiivsust erinevatel pöörlemiskiirustel. 

 

 

Joonis 1.1.1. Magneeto ja süütepool [1]. 

 

Kontaktidel põhinevad süütesüsteemid (joonis 1.1.2) on kasutusel eelkõige vanematel 

mitmesilindrilistel mootoritel, näiteks vanemad autod ja mootorrattad. Tänapäeval on 

sellised süütesüsteemid asendatud elektronsüüte või kontaktivaba süütega. Kontaktidega ja 

kontaktivaba süütesüsteemi ainukeseks erinevuseks, nagu nimigi juba ütleb, on see, et 

kontaktivabal süütel on ajastus mehhanismis mehaaniliselt sulguvate kontaktide asemel 

kasutatud asendiandurit ja pooljuhti. Anduri ja pooljuhi kasutuselevõtuga on suurendatud 

süsteemi töökindlust ja täpsust – enam ei ole vaja kontaktide pindu pidevalt puhastada ja 

kontaktide vahet reguleerida. Selliste süsteemide eelisteks on sobivus mitmesilindrilistele 

mootoritele ning võimalus sädeme tekkimise ajastust muuta mootori töö käigus tagades 

sellega mootori suurema efektiivsuse ja kasuteguri suurematel pöörlemiskiiruste 

vahemikel. Kontaktsüüte puuduseks on konstruktsiooni keerukus, võrreldes 

elektronsüütega väiksem kasutegur elektrienergia kulu poolest ning sobimatus väga 

kõrgetel pöörlemiskiirustel töötamiseks. 
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Joonis 1.1.2. Süütekontaktid ja nende osad, kontaktivahe reguleerimiskruvi, kontakte 

sulgev vedru, kontaktid, kontakte avav tõukur. (Foto: Juhan Laanemets). 

 

Elektronsüüte puhul on tegu kontaktivaba süüte järjekordse edasiarendusega mille 

eesmärgiks oli vähendada elektrienergia kulu ja parandada sobivust väga kõrgetel 

pöörlemiskiirustel töötavate mootoritega (joonis 1.1.3). 

 

 

Joonis 1.1.3. Elektronsüüte (CDI) moodul. (Foto: Juhan Laanemets). 
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1.2 Süütepoolid 

 

Süütepooli ülesandeks on sõiduki elektrisüsteemist saadava madalpinge muundamine 

kõrgepingeks, eesmärgiga tekitada süüteküünla kontaktide vahel säde, mis süütaks 

põlemiskambris oleva kütusesegu. Süütepooliga kõrgepinge tekitamiseks kasutatakse juhet 

läbiva elektrivoolu omadust tekitada magnetvälja. Süütepool koosneb magnetilisest 

materjalist tehtud südamikust ning selle ümber keritud kahest vask juhtmest ehk primaar- 

ja sekundaarmähisest (joonis 1.2.1).  

Tavalise induktiivpooli puhul kontaktide (või pooljuhi) suletud olekus läbib primaarmähist 

vool mis tekitab mähise ümber magnetvälja. Tekkinud magnetväljas salvestub osa 

energiast. Kontaktide avanemisel vooluring katkeb ning mähist ümbritseva magnetvälja 

kiire kokkutõmbumise tulemusel indutseeritakse magnetvälja salvestunud energia arvel 

primaarmähisesse 200- kuni 300-voldine pinge. Tekkinud pinge tulemusel indutseeritakse 

süütepooli sekundaarmähisesse 20 – 30 kV kõrgepinge, mida kasutatakse süüteküünlal 

sädeme tekitamiseks. Pooli primaarmähist läbiva voolu suurus võib jääda vahemikku 3 –

 12 A [2, 3]. 

 

 

Joonis 1.2.1. Tavalise süütepooli läbilõige. (1) Primaarmähis, (2) sekundaarmähis, (3) 

teras–südamik, (4) süütepooli väljund [1]. 
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Elektronsüüte puhul, erinevalt kontaktsüsteemist, ei kasutata elektrienergia salvestamiseks 

pooli ümber tekkinud magnetvälja. Selle asemel kasutatakse eraldi elektriskeemi, mis 

tõstab akult saadava 12-14-voldise pinge 200 – 500 voldini ning salvestab selle 

kondensaatorisse. Süüte hetkel suunatakse kondensaatorisse salvestatud energia otse 

süütepooli (joonis 1.2.2) millega tekitatakse süütepooli sekundaarmähisesse kõrgepinge. 

Elektronsüüte eelisteks on võimalus kasutada väiksemat süütepooli ning süütesüsteem 

tarbib vähem energiat. Väiksemate süütepoolide kasutuselevõtt annab võimaluse 

paigaldada igale küünlale eraldi süütepool, pole vaja süütejagajat ja sellega suurendatakse 

süüte ajastuse täpsust ning süütesüsteemi töökindlust [2]. 

 

 

Joonis 1.2.2. Elektronsüüte seadmega kasutatav süütepool. (Foto: Juhan Laanemets). 

 

 

1.3 Eelsüütenurk 

 

Enamus sisepõlemismootoritel kasutatakse kütuse põlemisel saadud energia 

maksimaalseks ärakasutamiseks eelsüüdet. Eelsüüde tähendab, et kütus süüdatakse enne 

mootori kolvi jõudmist ülemisse maksimaalasendisse ehk ülemisse surnud seisu (joonis 

1.3.1). Kütuse õigeaegne süütamine tõstab mootori võimsust [4]. Süütenurga muutmisel 

tuleb arvestada mootori väntvõlli pöörlemiskiirust, üldjuhul väntvõlli pöörlemiskiiruse 

suurenemisega suurendatakse ka eelsüütenurga väärtust kuid seda ainult teatud piirini, 
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olenevalt mootorist. Eelsüütenurga väärtuse suurendamine tähendab, et kütuse süütamine 

toimub mootori väntvõlli pöörlemiskiiruse suurenedes järjest varem. Kahe- ja neljataktilise 

mootori süütenurga reguleerimine tööprotsessi kestel on mõnevõrra erinev. 

Ideaaltingimustel on mootoris oleva kütusesegu põlemise aeg konstantne mis tähendab, et  

mootori pöörlemiskiiruse muutumisel muutub ka hetk millal põlev kütusesegu tekitab 

silindris maksimaalrõhu. Silindris peaks maksimaalne rõhk tekkima hetkel kui väntvõll on 

pööranud 20 kraadi peale kolvi ülemist surnud seisu. Sellel hetkel on väntvõlli nurk 

optimaalne kolvi asendi suhtes, mis võimaldab kolvi allapoole liikumisest tekkinud jõudu 

maksimaalselt ära kasutada väntvõlli pööramiseks. Kui süütenurk on liiga lähedal kolvi 

ülemisele surnud seisule, siis suurematel pöörlemiskiirustel jõuab kolb niipalju 

optimaalsest asendist edasi liikuda. Sellisel juhul kütuse põlemisel tekkinud maksimaalne 

rõhk tekib liiga hilja ning suur hulk tekkinud energialt läheb kaotsi, sest seda rõhku ei 

kasutata kolvi allapoole surumiseks [5]. Liialt varajase süütamise tulemusel ei pruugi 

väntvõlli asend jõuda optimaalsesse asendisse ning ka siis läheb osa põlemisel saadud 

energiast kaduma. Liialt varajane kütusesegu süütamine on väga halb mootori elueale, see 

võib endaga kaasa tuua olukorra kus mootori töötamise käigus tekib niinimetatud 

kloppimine, olukord kus kütuse põlemisel saavutatakse maksimaalne rõhk ennem või väga 

lähedal kolvi ülemisele surnud seisule. Sellises olukorras tekib kolvi pinna liigne 

kuumenemine ning kolb võib hakata sulama, lisaks tekivad liigsed koormused kõigile 

väntvõlli ja kolviga seotud ühendustele ja liigenditele. Kolvi ja ka põlemiskambri seinte 

üleliigse kuumenemise oht tekib ka mootori kõrgetel pööretel kui eelsüüte nurka liialt 

varaseks viia. Varasema süütenurga puhul on põlemiskambri ja kolvi pinnad leegiga 

pikemalt kontaktis ning seetõttu võib tekkida oht mootori ülekuumenemisele ja kinni 

kiilumisele. Sellest ka põhjus, miks ei kasutata väga suuri eelsüüte nurkasid. Maksimaalne 

võimalik eelsüütenurk sõltub siiski mootorist ning selle konstruktsioonist, peamiselt 

jahutuse efektiivsusest. Üldjuhul on mootorite eelsüütenurgad vahemikus 7 – 30 kraadi 

ennem ülemist surnud seisu, kuid leidub ka mootoreid kus see võib küündida lausa 40 või 

50 kraadini [5]. 
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Joonis 1.3.1. Kolvi asend. (1) 6 kraadi eelsüüde, (2) ülemine surnud seis, (3) 6 kraadi peale 

ülemist surnud seisu [6]. 

 

 

1.4 Kontaktidel põhinev süüde 

 

Süüte hetke määramiseks on kasutatud mitmeid erinevaid tehnoloogiaid. Kuni 20. sajandi 

viimase veerandini kasutati selleks peamiselt kontakte (joonis 1.1.2), mis asusid 

süütejagaja kaane all ning avanesid ja sulgusid vastavalt süütejagaja võlli asendile. 

Süütejagaja võll sai ülekande mootori nukkvõllilt, mis tähendas, et kontaktid avanesid 

hetkel kui mootori ühes silindris pidi toimuma töötakt. Sädeme saatmiseks õige silindri 

peal asuvale süüteküünlale kasutati nn liblikat mis oli kinnitatud süütejagaja võllile. 

Kontaktide puuduseks oli vajadus pideva puhastamise ja reguleerimise järele, mis mõjutas 

mootori töökindlust. Ühtlasi oli  kontaktidel suur inerts, ehk tahtmine oma hetke olekut 

muutumatuna säilitada, mis sai piiravaks teguriks mootori kõrgete pöörlemissageduste 

saavutamisel [2].  

Mootori töökindluse tõstmiseks ja kontaktidest tulenevate puuduste ületamiseks asendati 

need andurite ja pooljuhtidega. Esimesed süsteemid kasutasid endiselt jagajat, kuid jagajas 

olevad kontaktid olid asendatud kas optilise, magneti või hall’i efekti anduriga. Tänapäeval 

on ka jagaja kasutamisest loobutud ning andur on viidud hoopis mootori nukkvõllile mis 

edastab mootori „ajule“(aju=mootori tööd juhtiv elektroonikaplokk) nukkvõlli asendi ning 

süütemomendi ajastamine on jäetud mootori „aju“ ülesandeks. Järgnevalt antakse lühike 

ülevaade mõningate erinevate kasutuselolevate andurite eelistest ja puudustest [2]. 
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1.5 Magnetiga töötav andur 

 

Magnetil töötavaid süütepooli lülitusmehhanisme on jagajates kasutatud kontaktide 

asemel. Tööpõhimõte tugineb liikuva magneti omadusel mähisesse voolu indutseerida. 

Selle süsteemi puhul on magnetid kinnitatud jagaja võllile ehk rootorile ning rootori kõrval 

on andur (joonis 1.5.1). Kuna magnetid on kinnitatud pöörlevale võllile, siis andurist 

möödumise hetkel indutseerivad need anduri mähisesse elektromotoorse jõu(emj), kui 

mähise emj on jõudnud teatud tasemeni, mõjutab see süüdet reguleerivat pooljuhti nii, et 

see ühendab süütepooli primaarahela vooluallikaga, miile tagajärjeks on süütesädeme 

tekkimine. Süüdet tekitav signaal antakse hetkel, kui magnetvälja jõujooned on risti anduri 

mähisega, sellel hetkel on mähise emj maksimaalne [4]. Sellise süsteemi eelis kontaktidega 

süsteemi suhtes on väheste kuluvate osade olemasolu ning pideva reguleerimisvajaduse 

puudumine [2]. Lisaks on sellel süsteemil oluliselt väiksem inerts, mis võimaldab seda 

kasutada mootori suurematel pöörlemissagedustel. Puudusteks on ajastuse ebatäpsus, sest 

jagaja rootori pöörlemiskiiruse suurenedes suureneb ka emj mida anduri mähisesse 

indutseeritakse, mis tähendab, et süüte ajastus ei pruugi olla konstantne erinevatel 

pöörlemiskiirustel. See teeb mõnevõrra keerulisemaks vaadeldavas süsteemis sisalduvate 

teiste süüteajastust reguleerivate seadmete seadistamise. Teiseks puuduseks on eelkõige 

hind, sest vaadeldavas süsteemis vajaliku mitmetipulise magneti tootmine on võrdlemisi 

kallis. 

 

Joonis 1.5.1. Magnetil ja anduril põhinev süütesüsteem. (1) andur, (2) pöörlev magnet. [7] 
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1.6 Hall’i andur 

 

Hall’i efekti andur töötab statsionaarse magneti ja anduriga (joonis 1.6.1), anduri ja 

magneti vahel on katkestusplaat, mis on kinnitatud jagaja rootori külge. Katkestusplaat 

kujutab endast ketast, millel on sisse lõigatud sälgud ning selle ülesanne on rootori 

pöörlemise käigus magneti magnetvälja häirimine [2, 4, 8]. Andur koosneb õhukesest 

metallribast, millest juhitakse läbi elektrivool, magnetvälja  möödumisel sellest plaadist 

paisatakse plaadil olevad elektronid ühte serva ning anduri väljund aktiveeritakse. Hall’i 

anduri väljundpinge muutub vastavalt magnetvälja suunale ja muutusele. Kui anduri ees on 

magnetväi, siis anduri väljund aktiveeritakse. Enamus andureid on võimelised tuvastama 

lisaks magnetvälja olemasolule ka selle suunda [9] tekitades väljundisse vastavalt loogilise 

1 või 0. Loogiline 1 tähendab, et anduri väljundis on pinge väärtus ligilähedane väljundi 

maksimaalsele võimalikule väärtusele ning loogilise 0 puhul ligilähedane väljundi 

minimaalsele pinge väärtusele. Näiteks, kui väljundi maksimaalne väärtus võib olla kuni 

5 V ja minimaalne 0 V, siis loogiline 1 võib olla pinge vahemikus 3-5 V ning loogiline 0 

vahemikus 0-2 V. See, mis väärtus anduri väljundisse tekitatakse, sõltub magnetvälja 

poolusest, mis andurist parasjagu mööda läks.  

Antud andurit saab kasutada ka ilma katkestusplaadita. Sellisel juhul tuleb magnet 

kinnitada võlli külge ning süüte märguanne antakse hetkel, kui magneti üks poolus on 

kohakuti anduri otsaga. Selline kasutusviis suurendab anduri ebatäpsust, ebatäpsuse 

vähendamiseks kasutatakse tavaliselt kahte andurit, mis reageerivad magneti vastand 

poolustele [10]. Signaal antakse süütepooli juhtivale pooljuhile ainult siis, kui mõlemast 

andurist tuleb signaal. Mõlema lahenduse eelisteks võrreldes eelnevatega on suhteliselt 

suur täpsus, väike inerts, madal hind ja suur töökindlus. Puuduseks võib lugeda magnetite 

vastuvõtlikust vibratsioonidele, mis võib põhjustada magneti magnetiliste omaduste 

kadumist ja ka nõuet süsteemi valmistamise täpsusele, kuna hall’i andur on võimeline 

reageerima väga väikestele muutustele. 
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Joonis 1.6.1. Hall’i anduri moodul ja selle osad [11]. 

 

1.7 Optiline andur 

  

Optiline andur kasutab sarnaselt hall’i anduriga töötamiseks katkestus plaati mis on samuti 

kinnitatud jagaja võllile [2, 4]. Andur koosneb valgusdioodist ja valgusele reageerivast 

pooljuhist ehk fotodioodist (joonis 1.7.1). Fotodiood on pooljuhtdiood, mis muundab 

valguse energia elektrienergiaks. Anduri väljund aktiveeritakse ainult siis, kui fotodioodile 

langeb peale valgus. Fotodioode on võimalik konstrueerida niimoodi, et nad reageerivad 

ainult kindlale valguse lainepikkusele või valgusallikale, see annab võimaluse neid 

peaaegu igal pool kasutada. Selliste andurite eelisteks on väga suur täpsus, madal hind ja 

kasutamise lihtsus. Puuduseks on vastuvõtja tundlikkuse muutus seoses tolmu olemasoluga 

fotodioodi pinnal [2].  

 

 

Joonis 1.7.1. Optilise anduri moodul ja selle osad [12]. Optilise anduri tööks vajalike 

osade skeem [2]. 
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2. ELEKTRONSÜÜTE SKEEMI DISAINIPROTSESS 
 

2.1 Elektronsüüte skeemist üldiselt 

 

Elektronsüüte skeemi võib lihtsustatult jagada kaheks osaks: juhtplokk ja juhitav plokk 

(joonis 2.1.1). Juhtplokk koosneb mikroprotsessorist ning selle toimimiseks vajalikest 

komponentidest, milleks on programmeerimiseks vajalikud nupud, andurilt saadava 

signaali sisend, toitepinge regulaator, kondensaatorid ning USB ühenduspesa. Juhitava 

ploki alla kuulub pingemuundur ning selle töö juhtimiseks kasutatavad MOSFET-tüüpi 

pooljuhid. 

 

 

Joonis 2.1.1. Elektroonikaplaat plokkideks jaotatuna. 

 

Skeemi koostamisel võeti aluseks olemasolevat süütepooli läbiva voolu suurus, milleks oli 

ümardatult 4 A 6.2-voldise pinge juures. Eesmärgis seatigi, et uus süüteseade ei tohi sellist 

voolutarvet ületada, pigem tarbima olemasolevast süsteemist vähem voolu. Elektronsüüte 

toimimiseks on vajalik akult saadava pinge eelnev tõstmine väärtusele, mis oleks umbes 50 
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kuni 150 korda väiksem soovitavast süütepooli väljundpingest. Nimetatud kordaja väärtus 

sõltub valitud süütepoolist ning selle primaar- ja sekundaarmähise keerdude suhtest. 

Tänapäeval on levinud süütepoolid keerdude suhtega 1/50, 1/100 ja 1/150 ning 

süütepoolide väljundpinge 20 – 50 kV. Pinge tõstmiseks tuli koostada vastav skeem, 

selleks sai valitud boost-konverter mille tööpõhimõtet selgitatakse täpsemalt järgnevas 

punktis. 

Süütesüsteemi töö reguleerimise põhimõte – kõigepealt seatakse jäigalt määratud 

eelsüütenurk ja elektroonikasüsteemi ülesandeks on seda muuta vastavalt mootori 

pöörlemiskiirusele, mille tulemusena kujuneb igaks olukorraks sobiv eelsüütenurk 

(joonis 2.1.2). Eelsüüte nurk on paika pandud anduri ja katkestusplaadi asukoha 

omavahelise suhtega. Süsteem töötab eeldusel, et süütenurk on seatud maksimaalselt 

varaseks ning sellest tulenevalt peab eelsüütenurka mootori madalatel pöörlemiskiirustel  

väiksemaks reguleerima ehk süüte ajastust hilisemaks muutma.  

Teiseks eesmärgiks oli mootori töö efektiivsuse tõstmine süütenurga muutmise abil. 

Süütenurk peab muutuma vastavalt mootori pöörlemiskiirusele ning selle saavutamiseks 

lisati skeemile mikroprotsessor, mille ülesandeks on andurilt saadava signaali hilistamine 

kindla ajaühiku võrra saavutamaks süütenurk, mis muutuks vahemikus 10 – 30 kraadi. 

Arvestades seda, et mootori väntvõlli maksimaalseks pöörlemissageduseks on tehase 

andmete kohaselt 4800p/min, ümardati see number 5000 peale ning sellest tulenevalt tehti 

arvutused kui palju on vaja süütepooli vooluringi ühendamiseks kasutatavat signaali 

hilistada erinevatel pööretel. Mikroprotsessori ülesandeks sai ka pinge tõstmiseks 

kasutatava skeemi töö juhtimine. 

Selleks, et mikroprotsessorit ja andurit oleks võimalik kasutada, oli vajalik anduri ja 

mikroprotsessori jaoks akult saadav toitepinge muundada sobilikuks. Selleks lisati 

skeemile pingeregulaator, mis hoiab anduri ja protsessori toitepinge 5 V peal. Arvesse sai 

võetud ka vajadus mikroprotsessori programmeerimiseks. Selleks võimaldati kasutajal 

valida millist toiteallikat kasutada, kas akut või arvuti USB pesast saadavat toidet. 

Toiteallika valimiseks on plaadil 3 viiku, kasutatava toiteallika pinge valitakse mingi 

äärmise viigu keskmisega sildamisega. Skeemi voolukõikumiste vähendamiseks on igal 

elektroonikakomponendi toiteviikudel kondensaatorid mis leevendavad pingekõikumisi. 
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Joonis 2.1.2. Skeem eelsüüte ajastuse lihtsustatud põhimõttest. 

 

 

 

2.2 Boost-konverteri tööpõhimõte 

 

Pinge tõstmiseks aku pingelt 6 V süütesüsteemi tööks vajaliku 220 V peale kasutatakse 

boost-konverterit. Tegu on induktiivpoolil L1 põhineva lülitava pingemuunduriga, mis on 

võimeline skeemi toiteks kasutama alalisvoolu (joonis 2.3.1). Kontaktide Q1 sulgumisel 

tekib induktiivpoolis L1 tugevnev vool, mis tekitab pooli ümber tugevneva magnetvälja, 

seejärel katkestatakse vooluring katkestiga Q1 ning pooli ümber oleva magnetvälja kiire 

kokkutõmbumise tagajärjel indutseeritakse poolis L1 kõrgem pinge, mille tagajärjel tekkiv 

vool juhitakse läbi ühesuunalise dioodi D1 kondensaatorisse C1. Kondensaator C1 on 

vajalik energia salvestamiseks ja vastavalt laengu kogunemisele kasvab kondensaatoril 

klemmipinge. Seega kasutatava skeemi korral toimib kondensaator C1 ka süütepooli 

primaarmähisesse mineva elektrienergia salvestajana. Kondensaatori C1 klemmidel 

tekkiva pinge väärtus sõltub pooli L1 induktiivsusest, seda läbivast voolutugevusest ning 

lülitussagedusest [13]. Magnetväljas salvestatavat energiat määrab ära pooli induktiivsus, 

mida suurem see on seda suurem on potentsiaalse energia hulk mida magnetvälja 

kokkutõmbumisel on võimalik ära kasutada. Induktiivsusest sõltub ka pooli läbiva voolu 

muutumise kiirus, mida suurem on induktiivsus seda väiksem on voolu kasvamise kiirus 

mis seda läbib lüliti Q1 kontaktide sulgumisel. Suure induktiivsuse puhul on 

pingemuunduri induktiivpooli L1 läbiv keskmine vool väiksem ja pooli vajaliku 

tugevusega magnetvälja tekitamiseks kuluv aeg suurem 
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2.3 Konverteri disain 

 

Skeemi väljatöötamisel võeti aluseks antud mootori eripärasused ja generaatorilt või akult 

saadav võimsus. Antud juhul on tegu tsüklilise koormusega kus skeemi läbivate voolude 

väärtused on kuni 3.5 A. Arvestades, et mootori pöörlemissageduseks on võetud 5000 

p/min ehk 83.3 p/s (Hz) ehk 1 pöörde tegemiseks kulub aega 0.012 sekundit ehk 12 ms, 

siis peab antud skeem olema suuteline kondensaatori täis laadima maksimaalselt 10 ms 

jooksul. Sellest tulenevalt sai valitud sobiv kondensaatori mahtuvus, 1 µF ja induktiivpooli 

induktiivsus 220 µH ning selle lülitussagedus, 1953 Hz. Disainiprotsessi lihtsustamiseks 

kasutasin simulatsiooni-programmi Matlab, mille keskkonnas koostasin pingemuunduri 

põhimõtteskeemi (joonis 2.3.1). Koostatud simulatsiooni programmiga sain simuleerida 

pingemuunduri tööd erinevate komponentide väärtuste korral ning saadud tulemuste 

analüüsi tulemusel valisin sobilikud komponentide väärtused. 

 

 

Joonis 2.3.1. Matlab-i keskkonnas koostatud süütesüsteemi mudel pingemuunduri töö 

simuleerimiseks. Rohelisega piiratud – pingemuundur, roosaga piiratud – süütepooli 

lülitusskeem, punasega piiratud – süütepool. 

 

Konverteris on kasutatud induktiivpooli L1 väärtusega 220 mH (joonis 2.3.2), mis andis 

parima seose akult võetavate voolude ning kondensaatori C1 laadimisaja vahel. Süsteem 

on võimeline toimina toitepingetega mis jäävad vahemikku 6 - 14 V, vastavalt toitepingele 

valitakse mikroprotsessori poolt induktiivpooli tööaja väärtus. Tööaja (PWM duty cycle) 
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all mõeldakse aega, mil induktiivpool on elektriringis maandusega ühendatud ja seda 

väljendatakse protsentides kogu töötsüklist. Induktiivpooli juhitakse PWM signaaliga. 

Induktiivpooli läbivate voolude piiramiseks on kasutatud eeltakisteid mis lülitatakse 

skeemi vastavalt toitepingele, 6 V toitepinge puhul on eeltakistiks 1,5 Ω ning 12 V puhul 

3 Ω. Need takisti väärtused tagavad pooli läbiva maksimaalse voolu väärtuse mis ei ületa 4 

amprit. Voolu piiramine on vajalik ka induktiivpooli kaitseks ülekuumenemise vastu. Liiga 

suurte voolude puhul hakkab pooli südamik kuumenema ning sellest tulenevalt kaasneb 

induktiivsuse vähenemine ning voolude edasine suurenemine kuni toimub süsteemi rike. 

Induktiivpooli andmed ja sellele lubatavad maksimaalsed voolude väärtused on võimalik 

leida selle andmelehelt [14].  

 

 

Joonis 2.3.2. Töös kasutatud induktiivpool. [15] 

Konverteri pooli lülituseks kasutatakse n-tüüpi MOSFET-i, ning eeltakistite ja süütepooli 

lülituseks p-tüüpi MOSFET-e. Skeemi osade lülitamiseks valiti just MOSFET-id, sest need 

sobivad kiireteks lülitusteks [16]. N- ja p-tüüpi MOSFET-id erinevad üksteisest skeemile 

ühendamise poolest ja sellest tulenevalt lülituspingete poolest. N-tüüpi MOSFET 

ühendatakse koormuse ja maanduse vahele ning MOSFET-i juhtimatusse olekusse 

lülitamiseks on vajalik juhtviigu (gate - pais) ühendamine skeemi maandusega 

(joonis 2.3.3). Selleks, et MOSFET tekitaks ühenduse on vaja juhtviigul olevat pinget tõsta 

teatud väärtuseni, tavaliselt 5 – 10 voldini [17]. P-tüüpi MOSFET ühendatakse toite ja 

koormuse vahele (joonis 2.3.3) ning juhtivasse olekusse lülitamiseks tuleb juhtviik 

ühendada skeemi maandusega [17]. Väljalülitamiseks on vaja juhtviigu pinge tõsta 

toiteallika pingeni. Eeltakistid valitakse vastavalt skeemi sisendpingele. 
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Joonis 2.3.3. Vasakul: N –tüüpi MOSFET-i ühendusskeem.      – skeemi sisendpinge, 

+Vin – MOSFET’i lülitussignaal. Paremal: P-tüüpi MOSFET-i ühendus skeem.      –

 skeemi sisendpinge,    – koormus. [17] 

 

Kondensaator on valitud tuginedes kirjandusele, kus soovitati mahtuvuseks 0,47 – 2,2 µF 

ning tüübiks polüpropüleen. Seda tüüpi kondensaatorit soovitatakse, sest nendel on 

madalad lekkevoolud [18].  

 

2.4 Voolude ja pingete analüüsid simulatsiooniprogrammiga Matlab 

 

Skeemi väljatöötamisel tehti analüüsid Matlabi keskkonnas. Eesmärgiks oli konverter 

disainida selliselt, et toiteallika koormusvoolud ei ületaks nelja amprit. Üheks 

kriteeriumiks oli uue süütesüsteemi madalam energiatarve võrreldes vana süsteemiga. 

Konverterist süütepoolile väljastatav pinge pidi jääma vahemikku 200 – 300 V, et oleks 

võimalik kasutada süütepoole, mille primaar- ning sekundaarmähiste keerdude suhted on 

vahemikus 1/100 – 1/150. Joonisel 12 esitatud mudelit kasutades simuleeriti Matlabi 

keskkonnas süütesüsteemi tööd komponentide erinevate väärtuste korral et leida 

komponentide optimaalseid väärtusi just kirjeldatud tingimustest lähtudes. Simuleeriti 

mootori eeldatavate suurimate ja vähimate pöörlemissageduste juures, milleks olid 5000 ja 

1200 p/min. Tulemusena saadi graafikud voolude ja pingete muutumiste kohta.  
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Joonis 2.4.1. Eeldatavad toiteallika koormusvoolud, mootori väntvõlli pöörlemissageduse 

1200 p/min korral. 

 

 

Joonis 2.4.2. Eeldatavad toiteallika koormusvoolud, mootori väntvõlli pöörlemissageduse 

5000 p/min korral. 

 

Joonistelt 2.4.1 ja 2.4.2 on näha, et simulatsioonidel kujunes skeemi toiteallika 

koormusvoolu suurimaks väärtuseks on 3,5 A 6,2 V juures. Joonistelt saab välja arvutada 

ka keskmise ja maksimaalse tarbitava võimsuse kummagi eelpool nimetatud mootori 

pöörlemiskiiruse juures. Keskmine toiteallikalt tarbitav võimsus 5000 pöörde juures on 



25 

 

10,54 W. Joonistelt on näha ka kuidas koormusvoolu tugevus muutub erinevate 

pöörlemissageduste juures ning kondensaatori laadimise ajal. Saadud graafikutelt on näha, 

et suurimad voolud on hetkel, kus süütepooli vooluring on ühendatud, kondensaatori 

laadimise ajal on koormusvoolud mõnevõrra väiksemad. Järgneval joonisel on toodud 

kondensaatori pinge muutus selle laadimise ja tühjenemise käigus (joonised 2.4.3 ja 2.4.4). 

 

 Joonis 2.4.3. Kondensaatori laadimine ja tühjenemine, kondensaatori maksimaalne 

saavutatav pinge, kui mootori väntvõlli pöörlemissagedus on 1200 p/min. 

 

 

Joonis 2.4.4. Kondensaatori laadimine ja tühjenemine, kondensaatori maksimaalne 

saavutatav pinge, kui mootori väntvõlli pöörlemissagedus on 5000 p/min. 
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Võrreldes graafikuid kondensaatori laadimise ning toiteskeemi koormusvoolu kohta võib 

järeldada, et koormusvool on suurim süütepooli ahelasse lülituse hetkedel täpsemalt 3.5 A. 

Kondensaatori laadimise ajal on koormusvoolu suurimaks väärtuseks 3.25 A. 5000 p/min 

juures saavutatakse kondensaatori kõrgeimaks pingeks 220V ning 1200 p/min juures on 

pinge suurimaks väärtuseks 310 V. 

 

 

3. KOMPONENTIDE VALIK 

 

3.1 Valikupõhimõtted 

 

Komponentide valikul lähtuti simulatsioonide tulemustest ja eelnevatest kogemustest, 

lisaks mõjutas komponentide valikut ka nende hind. Mikroprotsessoriks valisin 

Atmega32u4, sest töö koostaja on sellega varem kokku puutunud. Pinge muundamiseks 

võeti kasutusele boost konverter selle lihtsa ülesehituse tõttu. Töös kasutatud 

komponentide hinnad ja väärtused on ära toodud tabelites 1 ja 2 ning koostatud 

elektriskeem joonisel 3.1.1. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.3.1. Koostatud elektroonikaplaadi elektriskeem programmis Eagle 8.3.



 

 

3.2 Mikroprotsessor 

 

Mikroprotsessori valikul oli tähtis selle kiirus ning vajaminevate lisafunktsioonide 

olemasolu, arvesse võeti ka selle suurust. Mikroprotsessori ühendamisnõudeid ja erinevate 

funktsioonide olemasolu leiab sellega kaasas käivast andmelehest [19]. Suuruse osas 

vaadeldi komponendi plaadile paigutamise võimalust ning kui palju on mikroprotsessori 

toimimiseks vajalikke tugikomponente. Plaadile paigutasin ühendusviigud anduri 

ühendamiseks mikroprotsessori jalgadega, 5 V toite ja maanduse ühendamiseks. 

Mikroprotsessori lisafunktsioonidest on vajalik vähemalt kolme taimeri/loenduri 

olemasolu, ühte taimerit kasutatakse PWM signaali tekitamiseks, millega juhitakse 

pingemuunduri MOSFET’i lülitussagedust. Ülejäänud kaks taimerit on kasutusel mootori 

väntvõlli pöörlemisperioodi mõõtmiseks ning vastavalt sellele õige eelsüütenurga 

tekitamiseks. 

Valitud mikroprotsessori eeliseks atmega328 ees on see, et atmega32u4 protsessoril on 

sisse ehitatud USB-liides [19, 20], mis on vajalik programmeerimise käigus, et arvutist 

programm läbi USB-ühenduse mikroprotsessorile üles laadida. Sellest tulenevalt 

võimaldas see plaadil ruumi kokku hoida, arvutiga ühenduse loomiseks oli vajalik plaadile 

lisada vaid 2 nuppu ja USB pesa. 

Lisaks on protsessori toimimiseks vajalikud erinevad kondensaatorid ning vaadeldaval 

juhul ka pingeregulaator (joonis 3.2.1). Kondensaatorid on ühendatud protsessori kindlate 

jalgade külge vastavalt atmega32u4 andmelehe nõuetele [19]. Pingeregulaator on vajalik 

mikroprotsessori õige toitepinge tagamiseks juhul kui plaat saab toite mootorratta 

elektrisüsteemist. Pingeregulaatori väljundpingeks on protsessorile vajalik toitepinge 5 V. 

Pingeregulaator on ühendatud vastavalt selle andmelehes toodud nõuetele [21]. 
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Joonis 3.2.1. Plaadil asuvad suuremad komponendid. (Foto: Juhan Laanemets). 

 

3.3 Pingemuundur 

 

Pingemuunduri komponentide valikul lähtuti simulatsioonide tulemustest, peamiselt 

voolude ja pingete suurustest. Valitud komponentide voolude ja pingete taluvused pidid 

olema mõnevõrra suuremad kui simulatsioonide tulemused näitasid. Suuremad 

taluvuspiirid tagavad komponentide pikema eluea ja vähendavad riski rikke tekkimisele.  

Esimese asjana valiti induktiivpool. Sobivaks osutus Wurth Elektronik 74437529203221. 

Induktiivpooli valikul lähtuti kahest näitajast: pooli läbiv maksimaalne lubatud vool ning 

poolile lubatav maksimaalne lülitussagedus [14]. Skeemi töö olukorras peab induktiivpooli 

läbiv vool olema väiksem lubatud maksimaalsest väärtusest, vastasel juhul hakkab 

induktiivpool kiiresti kuumenema ning kuumenemise käigus pooli induktiivsus väheneb. 

Induktiivsuse vähenedes pooli läbivad voolud suurenevad kuni tekib lühis [21]. Valitud 

pooli maksimaalne lubatud voolu väärtus on 5,3 A [14]. Simulatsioonide tulemusel on 

suurim hetkeline pooli läbiv vool 3,5 A, (joonised 16, 17) nendest väärtustest võib 

järeldada, et valitud induktiivpool sobib koostatavale skeemile. 

Lülituse jaoks kasutatavad MOSFET’id ja dioodid sai valitud vastavalt simulatsioonil 

esinenud pingetele ja vooludele, skeemi pinged ei tohiks ületada 300 V ning voolud 

pingemuunduril 4 A. Komponendid valiti nii, et komponentide lubatud maksimaalsed 

väärtused oleksid suuremad skeemis tööolukorras esinevatest vooludest ja pingetest [22, 



30 

 

23, 24]. Induktiivpooli lülitamiseks on kasutusel n-tüüpi MOSFET, mille üks jalg on 

ühendatud maandusega, teine induktiivpooli väljundiga ning kolmandaga ühendatakse 

juhtsignaal.  Sarnaselt induktiivpooli lülitusega on süütepooli lülituse kontrollimiseks 

kasutusel sama ühenduspõhimõttega MOSFET.   

 

Tabel 1.Pingemuunduri toimimiseks vajalike komponentide nimekiri, kogus ja maksumus. 

Nimetus Väärtus Tk Hind*tk (€) 

Induktiivpool 220 µH 1 12.94 

Mosfet N-Channel 4 5.35 

Mosfet P-channel 2 1.30 

Diood Schottky 1 0.51 

Diood Zener 1 0.33 

Takisti 50 kΩ 1 0.35 

Takisti 1,5 Ω 1 0.64 

Takisti 3 Ω 1 0.05 

Takisti 220 Ω 4 0.04 

Kondensaator 1 µF 1 1.98 

Kondensaator 10 µF 1 0.21 

Hind kokku   23.70 

 

Tabel 2. Mikroprotsessori  toimimiseks vajalike komponentide nimekiri, kogus ja 

maksumus. 

Nimetus Väärtus Tk Hind*tk (€) 

Mikroprotsessor Atmega32u4 1 3.57 

Kirstall 16 Mhz 1 0.58 

Nupp  2 0.6 

Pingeregulaator 5 V LDO 1 1.27 

USB pesa Mini 1 0.90 

Pin header 1*3 4 1.00 

Taksiti 22 Ω 2 0.01 

Takisti 4 kΩ 1 0.53 

Takisti 10 kΩ 5 0.02 

Kondensaator 1 µF 2 0.05 

Kondensaator 10 µF 1 0.21 

Kondensaator 100 nF 10 0.11 

Kondensaator 470µF 1 0.98 

Kondensaator 18 pF 2 0.2 

Anduri moodul - 1 3.00 

Hind kokku   13.03 
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4. JUHTPROGRAMMI TÖÖPÕHIMÕTE 
 

Juhtprogrammi ülesandeks on juhtida pingemuunduri tööd ja tagada süüte õige ajastus. 

Õige süüte ajastuse määramiseks on vajalik teada mootori väntvõlli pöörlemiskiirust, 

täpsemalt aega, mis kulub ühe täispöörde tegemiseks. Ühe täispöörde tegemiseks kuluva 

aja teada saamiseks kasutatakse andurit koos katkestusplaadiga ning mikroprotsessori 

siseseid taimereid. Esimene loendur loendab aega kahe anduri signaali vahel 0.5 ms 

täpsusega ning saadud tulemust kasutatakse mootori pöörlemisperioodi teada saamiseks. 

Kui ühe pöörde tegemiseks kulunud aeg on teada valitakse aeg mille võrra süüte ajastust 

andurilt saadud signaali hetkest hilistatakse. Hilistamise all mõeldakse kindlat aega mille 

võrra sädeme tekitamine edasi lükatakse andurilt saadud signaali saamise hetkest. 

Programm töötab eeldusel, et eelsüüte nurk on anduri ja katkestusplaadi omavahelise 

suhtega fikseeritud maksimaalselt varaseks Süüte hilistamiseks kuluvat aega kontrollitakse 

teise taimeriga ning see ei sõltu väntvõlli pöörlemisperioodi mõõtva taimeri täpsusest. Kui 

süüte ajastus on programmi poolt paika pandud antakse signaal süütepooli ühendust 

juhtivale MOSFET-ile ning süütepool ühendatakse vooluringi, küünlal tekib säde ning 

mootori põlemiskambris olev kütusesegu süüdatakse. 

Pingemuunduri tööd juhitakse samuti mikroprotsessoriga, pingemuunduri korrektseks 

toimimiseks on vajalik vastavalt sisendpingele valida voolu piiravad eeltakistid. Juhtplaadi 

sisendpinge sõltub mootorratta elektrisüsteemis kasutatavast pingest ning see võib olla 

vahemikus 5,5 – 14 V. Eeltakistid valitakse automaatselt kasutades selleks pingejagurit 

ning mikroprotsessori analoog-digitaal muundurit. Pingejaguriga alandatakse juhtplaadi 

sisendpinge vahemikku mida mikroprotsessor on suuteline tuvastama, täpsemalt 0 – 5V. 

Kui plaadi sisendpinge on teada lülitatakse MOSFET-idega vooluringi vastav eeltakisti, 

valitakse sobiv PWM sagedus ning seejärel pannakse tööle pingemuunduri induktiivpooli 

lülitust juhtiv MOSFET. Induktiivpooli lülitatakse vooluringi vastavalt protsessori poolt 

tekitatavale PWM signaalile. Antud juhul on PWM signaali sageduseks 1953 Hz ning 

tööaja väärtuseks 47%, need väärtused saadakse mikroprotsessori vastava taimeri registrite 

häälestamisega juhtprogrammi abil [20]. Täielik programm on toodud lisas A. 
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Tabel 3. Süütenurk vastavalt mootori väntvõlli pöörlemiskiirusele ja aeg mille võrra 

programmis süüdet hilistatakse peale andurilt signaali saamist. Anduri asukohaga paika 

pandud eelsüütenurk 25° 

Mootori 

p/min 

1 pöörde 

aeg (t) 

1° pööramiseks 

aeg (t) 

Eelsüüte 

nurk 

Kraadi 

programmis 

hilistada 

Hilistus aeg 

programmis 

<1000 60 ms 0.16 ms 12.5° 12.5° 2 ms 

1000 - 1500 40 ms 0.11 ms 13.5° 11.5° 1.265 ms 

1500 - 2000 30 ms 0.08 ms 17° 8° 0.64 ms 

2500 - 3000 24 ms 0.07 ms 20° 5° 0.35 ms 

>3000 20 ms 0.06 ms 25° 0° 0  ms 

 

 

5. MEHHAANIKA 

 

5.1 Detailide disainipõhimõtted 

 

Erinevate detailide ja kinnituste kujundamisel võeti aluseks konkreetne mootorratas, 

täpsemalt IZH 49 millele on paigaldatud IZH Planeta 4 mootor. Detailide disainiprotsessi 

käigus on mõeldud uute ja vanade osade kokkusobivusele ning võimalikult paljude 

originaalosade taaskasutamisele uute detailide kinnitamiseks. Lisaks on tähelepanu 

pööratud mootorratta üldise välimuse võimalikult vähesele muutmisele, uued detailid on 

püütud paigaldada sellistesse kohtadesse kus need esimesel vaatlusel kohe silma ei jää 

säilitades sellega mootorratta vanamoodsa väljanägemise. Detaile kirjeldavad tehnilised 

joonised on toodud lisas B.  

 

 

5.2 Anduri kinnitus 

 

Anduri kinnitusplaadi (joonis 5.2.1) disainimisel on aluseks võetud generaatoril asuvate 

olemasolevate originaalsete süütekontaktide kinnituskohad. Anduri kinnitusplaat on 

soovitatav teha plastikust, sellisel juhul ei ole vaja tegeleda anduri plaadi põhja 

isoleerimisega ülejäänud elektrisüsteemist. Andur koos oma kinnitusplaadiga asendab 
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olemasolevad süütekontaktid kinnitudes generaatori peal olevatesse kruviaukudesse, 

samadesse aukudesse kus asusid kontaktide kinnituskruvid. Anduri kinnitusplaadi 

kinnitusaugud on tehtud ovaalseks selleks, et anduri asukohta  oleks võimalik 

järelhäälestada. Anduri asukoha muutmisega on võimalik muuta süütenurka. 

 

 

Joonis 5.2.1. Anduri kinnitusplaat. (Foto: Juhan Laanemets). 

 

 

5.3 Katkesti 

 

Katkesti on tehtud kahes osas: katkesti võll ja katkesti plaat. Esimese variandi kohaselt oli 

plaanitud katkesti teha ühe kompaktse detailina, kuid peale prototüübi (joonis 5.3.1) 

katsetamist jõuti selgusele, et mõistlikum oleks see teha kaheosalisena. Katkesti kahes osas 

tegemise eeliseks sai asjaolu, et see võimaldas katkesti lihtsamat paigaldust olukorras, kus 

andur koos plaadiga oli juba generaatorile kinnitatud. Lisaks võimaldas see lihtsama 

ligipääsu anduri kinnitusplaadi kinnituskruvidele. Anduri plaadi kinnitustele ligipääsemine 

on vajalik süütenurga häälestamiseks. Katkesti võlli tegemisel on aluseks võetud 

olemasolevate süütekontaktide nukkvõll. Katkesti võlli ja plaadi kokkupanemisel on nende 

kogu kõrgus sama mis nukkvõllil, täpsemalt 3 cm. Nii katkesti plaadi ja võlli ning katkesti 

võlli ja generaatori rootori omavaheliste asukohtade fikseerimiseks kasutatakse kahte kiilu. 
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Joonis 5.3.1. Katkesti alt ja pealtvaade. (Foto: Juhan Laanemets). 

 

 

5.4 Süütekarp, ja selle kinnitused 

 

Elektronsüüte plaadile on tehtud karp (joonis 5.4.1) mille eesmärgiks on selle sisemuses 

oleva elektroonika kaitsmine välismõjutuste eest. Karbi teiseks ülesandeks on võimaldada 

süüteseadme mootorratta raamile kinnitamine. Lisaks on karbil avad juhtmete ja ]hutuse 

jaoks, õhutusavad on vajalikud elektroonika komponentide jahutamiseks. 

Karp koosneb kolmest osast: karp, karbi kaas ja karbi õhutusavade kate. Materjaliks on 

soovitatav kasutada plastikut ning karbi detailide tegemiseks on hea valik 3D-printimine. 

3D-printimine on suhteliselt odav protsess ning sellega saadud detailide täpsus piisav antud 

ülesandeks. Lisaks aitab plastik karbi sisemust ümbritsevast metall raamist isoleerida. 

Karbi sisemuses on neli seadetihvti mis lähevad läbi elektroonika montaažiplaadis 

olevatest avadest. Tihvtide ülesandeks on elektroonika plaadi asukoha fikseerimine selleks, 

et plaat ei nihkuks nii mootorist kui ka sõidust tekkiva vibratsiooni tulemusel. Karbi ühes 

otsas on õhutusavad mille peale käib kaitsev plaat mille ülesandeks on raskendada 

veepritsmete karpi sattumist, seda nii sõidu kui ka mootorratta pesemise käigus. 
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Joonis 5.4.1. Vasakul: Süütekarbi 3D-mudel ilma kaane ja ilma kaitsva õhutusavade 

katteta. Paremal: süütekarp koos õhutusavade ees oleva katte ja karbi kinnitustega. 

 

Karbi kinnitused on tehtud kahes osas ning need haarduvad ümber mootorratta raami 

(joonis 5.4.1). Kahes osas kinnitused lihtsustavad nende raamile paigaldamist. Kinnituste 

ühes otsas omavahel kokkusobivad nagad ning teises otsas auk poldi jaoks. Poldi 

ülesandeks on kinnituste pingutamine. Sarnaselt süütekarbile on ka süütepooli kinnitused 

tehtud kahes osas ning see kinnitub samuti mootorratta raamile. Mõlemad kinnitused on 

soovitatav teha lehtmaterjalist, hea valik on roostevaba teras. Roostevaba teras antud 

otstarbeks on sobilik, sest kinnituste raami külge sobitamiseks on vajalik nende 

painutamine. Roostevaba teras on hea sitkusega materjal ning seda võib julgelt käsitsi 

painutada ilma, et see puruneks. 

 

 

5.5 Elektroonikaplaadi lisad 

 

Plaadile on lisaks tehtud kaks poltidega kinnituvat klambrit (joonis 5.5.1) mis aitavad 

juhtmed plaadile kinnitada. Klambrid võib teha nii metallist kui ka mõnest sitkemast 

plastikust. Selline lisakinnitus aitab vältida juhtmete jooteühenduste purunemist 

vibratsiooni ja juhtmete paindumise tulemusel.  

Plaadi komponentide jahutuseks on tehtud alumiiniumist jahutusplaat (joonis 5.51). Selle 

ülesandeks on MOSFET’idelt soojuse ära juhtimine ja selle ümbritsevasse keskkonda 

hajutamine. Jahutusplaadi ja jahutatavate komponentide vahele pannakse termopadjad. 
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Termopadjad aitavad kompenseerida komponentide erinevatest kõrgustest tingitud pilusid 

ning aitavad suurendada kontaktpinda jahutusplaadi ja komponendi vahel. Lisaks on 

termopatjade mõlemal küljel liim mis kinnitab jahutusplaadi komponentide külge. 

Lisakinnitustena on võimalik kasutada polte mis läbivad jahutusplaadi ja trükkplaadi 

avasid. 

 

 

Joonis 5.5.1. Vasakul: MOSFET’ide peale käiva jahutusplaadi 3D-mudel.Paremal juhtme 

kinnitusklamber. 

 

 

6. TULEMUSED 
 

Projekti raames loodud süüteseade sai osaliselt ka valmis ehitatud, kuid mõned osad jäid 

reaalselt valmis tegemata. Süüteseadme loomisel keskenduti peamiselt trükkplaadi 

tegemisele (joonis 6.1), seadme kokkujootmisele ja programmeerimisele ning anduri 

toimimiseks vajalike kinnituste ja katkesti loomisele. Tegemata jäid süüteskeemi karp ja 

selle kinnitused. 

 

 

Joonis 6.1. Vasakul: trükkplaat peale söövitamist. Paremal: tükkplaat valmis kujul. 
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Peale trükkplaadile detailide paigale jootmist hakkasin valminud juhtseadet 

programmeerima kasutades C – keelt ning Atmel Studio 7 programmeerimiskeskkonda. 

Programmeerimisega jõudsin olukorrani mil pingemuundur hakkas tööle ning sain teha ka 

pingemuunduri väljundpinge esimesed mõõtmised, katsetasin juhtseadet erinevatel 

pöörlemiskiirustel ja PWM-väärtustel ning leidsin, et need mõjutavad pingemuunduri 

väljundpinget. Peale esimesi mõõtmisi lakkas mikroprotsessor töötamast, täpsemalt öeldes 

ei läinud mikroprotsessor bootloaderi režiimi, mis tähendas, et seda ei olnud võimalik 

enam arvutiga programmeerida. Võimalikuks veaks võis olla, et peale plaadi puhastamist 

sattus mõni lahtine tinatükk protsessori jalgade alla ning lühistas need omavahel. Lõpliku 

viga ei õnnestunud tuvastada. 

Sellegipoolest oli eesmärgiks süsteemi tööle saamine ning edasiseks katsetamiseks võeti 

kasutusele Arduino Uno arendusplaat (joonis 6.2), mis põhines mikroprotsessoril 

Atmega328P. Pingemuunduri tööd juhtivate MOSFET’ide juhtviigud ühendati 

arendusplaadi sisend-väljund portidega ning edasine programmeerimine hakkas toimuma 

Arduino arenduskeskkonnas Arduino IDE. 

 

 

Joonis 6.2. Arduino arendusplaat. (Foto: Juhan Laanemets). 

 

Arduinot programmeerides saadi tööle nii pingemuundur, andur ning süüte ajastuste välja 

arvutamine. Pingemuunduri väljundpingeks saadi 200 kuni 300 volti, olenevalt PWM 

signaali tööajast. Pingemuunduri väljundpinge jäeti 210 voldi peale, see andis parima seose 

väljundpinge ja pingemuunduri poolt tarbitava voolu väärtuse vahel, keskmine voolutarve 

oli 1,2 amprit. Sellise voolutarbe puhul ei tekkinud ka komponentide liigset kuumenemist. 
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Süütepooli vooluringi ühendades tekkis küünlal säde kuid süütepooli lülitust kontrolliv 

MOSFET kuumenes liialt. MOSFETI kuumenemise põhjuseks oli see, et süütepooli 

lülitusel tekitatakse väga väikese takistusega vooluring ning MOSFET’i läbiva voolu 

väärtus tõuseb järsult. Sellise vea eemaldamiseks oleks võimalik süütepooli lülituse hetkel 

pingemuundur vooluringist lahti ühendada mis välistaks sellise voolu tõusu. Sellist 

lahendust ei saanud kasutada, sest osa plaadile tellitud komponentidest ei jõudnud kohale. 

Vaadeldaval juhul oleks vaja läinud eeltakisteid lülitavaid MOSFET’e. Selle probleemi 

reaalne lahendamine lükkus edasi.  

 

 

7. SÜSTEEMI PAIGALDUS 
 

Komponentide mootorratta külge paigaldamiseks on tehtud vastavad kinnitused, uute 

detailide juures on pööratud tähelepanu sellele, et nende sobitamisel ei oleks vaja 

mootorrattale suuri muudatusi teha. Uued detailid on tehtud selliselt, et nende kinnitamisel 

oleks võimalik võimalikult palju originaaldetaile ära kasutada.  

Andur ja selle kinnitusplaat on soovitatav generaatorile kinnitada enne katkestit, vastasel 

juhul on anduri kinnitusplaadi kinnitamiseks kasutatavatele kruvidele ligipääs raskendatud. 

Anduri kinnitusplaat kinnitub mootorratta generaatori peale. Soovi korral võib anduri 

plaadi kinnitamiseks kasutada katkesti kontaktide kinnituskruve, kui need ei pole liialt 

kulunud. Andur kinnitub plaadi külge ühe poldi ja kruviga. Kinnituskruvide mõõdud on 

M4*0.7*5. 

 

Joonis 7.1. Anduri kinnitusplaat generaatori külge kinnitatuna. (Foto: Juhan Laanemets). 
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Katkesti on soovitatav generaatori rootori külge kinnitada peale anduri kinnitamist. Esmalt 

tuleks paika panna katkesti võll ajades kohakuti generaatori rootoril asetsev kiil ja katkesti 

võlli sälk. Kiil fikseerib ära katkesti võlli asendi mootori väntvõlli suhtes. Juhul kui rootori 

küljes olev kiil on ära murdunud tuleb see asendada, asenduseks sobilik kiil on kirjeldatud 

vaadeldava töö lisas C. Järgmisena tuleks paika seada katkesti ketta ja katkestivõlli 

asendite sidumiseks kasutatavad sälgud ning need kiiluga fikseerida. Katkesti koostu 

rootori külge kinnitamiseks kasutatakse polti ja seibi. Seib tuleb asetada poldi pea ja 

katkesti taldriku vahele. Poldi mõõduks on M7*1*92, tegu on sama poldiga mis kinnitas 

kontaktsüüte nukki. 

 

 

Joonis 7.2. Andur ja katkesti generaatori külge kinnitatuna. (Foto: Juhan Laanemets). 

 

Süütekarbi kinnitamiseks on tehtud kaks klambrit mis käivad ümber mootorratta raami ja 

süütekarbi. Klambrite pingutamiseks kasutatakse polti. Süütekarp on soovitatav kinnitada 

kütusepaagi alla. Selline asukoht kaitseb seda mõnevõrra ilmastikumõjutuste eest ning 

lisaks varjab kütusepaak süütekarpi niipalju, et esmasel vaatlusel ei paista see välja, 

säilitades sellega mootorratta vanamoelise väljanägemise. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva lõputöö projekti raames tutvustati sisepõlemismootoritel enamlevinud 

süütesüsteeme ning projekteeriti ning valmistati elektronsüüteseade mootorile 

IZH Planeta 4. Süsteemi eesmärgiks oli tõsta mootori jõudlust ning vähendada kütusekulu. 

Mootori jõudluse tõstmiseks peab süüteseade muutma süüte ajastust vastavalt mootori 

pöörlemiskiirusele. Süütesüsteem koosneb optilisest andurist, anduri toimimiseks 

vajalikust katkestusplaadist, pingemuundurist ja kogu süsteemi juhtivast 

mikroprotsessorist. Töö käigus valmis anduri kinnitus, katkesti, elektroonika plaat mis 

kogu süsteemi juhtima hakkas ning pingemuundur. Kogu süsteemi töövõimeliseks 

muutmiseks koostati ja kirjutati mikroprotsessorile juhtprogramm, mis hakkas kogu 

süütesüsteemi tööd juhtima. 

Projekti raames tehti 3D mudelid ja joonised vajaminevate konstruktsioonidetailide 

loomiseks. Joonised koostati anduri kinnitusplaadi, optilise anduri katkesti ja kogu 

süsteemi ümbritseva keskkonna mõjude eest kaitsva karbi kohta. Süsteemi testimise käigus 

saadi andmed pingemuunduri kohta. Kuid tekkisid probleemid kokkujoodetud plaadi 

programmeerimisel ning seetõttu tuli töö käigus vahetada programmeerimis-keskkondasid. 

Programmeerimist alustati C-keeles ning Atmel Studio 7-ga ning lõpetati Arduino Uno 

arendusplaadi ja Arduino IDE arenduskeskkonnaga. Lisaks ei jõudnud osa plaadi 

valmistamiseks vajalikke tellitud elektroonikadetaile kohale. Koostaud programm oli 

võimeline juhtima pingemuundurit ja mootori  vajalikku eelsüütenurka sõltuvalt 

pöörlemiskiirusest. Kuid seoses sellega, et süütepooli lülitust juhtiv MOSFET kuumenes 

mootori töötamisel üle üle, sest selle ärahoidmiseks vajalikud tellitud detailid ei jõudnud 

kohale, ei saa lugeda juhtsüsteemi töövõimeliseks. Eelnimetatud probleemi tõttu ei olnud 

võimalik tehtud seadet mootorrattal testida.  
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SUMMARY 
 

In this bachelor’s thesis the most common internal combustion engine ignition types were 

explained and a capacitor discharge ignition module for IZH Planeta 4 engine was built. 

The aim of this CDI module was to increase the engine’s efficiency and power output by 

varying the ignition timing based on how fast the engine’s crankshaft was spinning. The 

ignition system consists of the following: Optic sensor, interrupter assembly, boost 

converter and controller circuit. The CDI module was built to work with input voltages 

between the ranges of 5.5 to 14 Volts. 

To increase the engine’s power output timing circuit was needed. To get the correct timing 

an optic sensor with an interrupter blade assembly was used. The program counted the time 

between two signals and chose the ignition timing delay based on that value. In addition to 

the electronics board 3D models and drawings were made for mechanical components used 

in this project. Components that required modelling were the interrupter blade assembly, 

sensor attachment plate and the box for CDI module. 

While testing the system initial data about the boost converter’s output voltage was 

gathered but the system stopper working shortly after the first tests. To overcome that 

problem a different microcontroller was used, that meant changing the programming 

environment from Atmel Studio 7 to Arduino IDE. With the Arduino development board 

the programming could be finished. With the new controller a program was created to 

manage the ignition timing and boost converter’s operation. While testing the system with 

the finished program it  turned out that while the ignition coil was connected the MOSFET 

which controlled the ignition coil’s switching overheated. Because of the overheating 

problem it was not possible to test the system on the motorcycle. One possible solution to 

the overheating problem was to disconnect the boost converter’s circuit while the ignition 

coil was connected but that was not possible at that time because some of the ordered 

components didn’t arrive on time.  
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/* 

 * Süüde.c 

 * Created: 23/04/2018 10:02:30 

 * Author: Juhan Laanemets 

 *  

 * MCU: atmega328, arduino uno 16Mhz 

 * Code for custom CDI circuit, 6V to 12V DC input, 200V to 250V DC output assuming boost converter is 

using 220uH coil 

 * Program detects Boost Converter's input voltage, switches on current limiting resistors depending on input 

voltage 

 * starts PWM timer for switching power supply, enables interrupts for sensor input and timers for 

calculating engine rpm 

 * and chooses needed delay for correct ignition timing. Current code works in rpm ranges of 1 to 5000. 

Lowest value for 

 * pre-ignition is 12,5 deg before top dead centre, sensor position 25 deg before top dead centre. 

 */ 

///////////////////////////////////////////// 

volatile unsigned long overflowCount = 0;  //timer 1 overflow count 

volatile unsigned long T1_overflow_value = 0; //variable to store timer 1 overflow value, each increment 0.5 

ms 

volatile unsigned long T0_count_to = 255;   //ignition delay default value, = 2.4ms delay at 1000rpm (10deg) 

volatile byte CoilPin = 6; 

volatile byte SensValue; 

const byte interruptPin = 2; 

 

void res_select(){ 

  /* 

   * Select current limiting resistors based on board input voltage 

   */ 

  int U12V_res = 7; //mosfet for 12V current limiting resistor 

  int U6V_res = 8;  //mosfet for 6V current limiting resistor 

  int V_in = A0;   //Input for voltage divider 

  pinMode(U12V_res, OUTPUT); 

  pinMode(U6V_res, OUTPUT);  
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  pinMode(V_in, INPUT); 

  unsigned long ADC_value; 

    ADC_value = analogRead(V_in); 

      if (ADC_value <= 531){ 

        digitalWrite(U6V_res, HIGH); 

        } 

       else(digitalWrite(U12V_res, HIGH)); 

  } 

void  INIT_PWM(){   //uses timer 2 

  pinMode(3, OUTPUT);   //PIN 3 pwm out 

  TCCR2A = 1<<COM2A1 | 0<<COM2A0 | 1<<COM2B1 | 0<<COM2B0| 1<<WGM21 | 1<<WGM20; // 

non inverted fast pwm 

  TCCR2B = 0<<WGM22 | 0<<CS22 | 1<<CS21 | 1<<CS20; //prescale value 32 011 

  OCR2B = 120; //output duty cycle, max 255 

  } 

void INTERRUPT_SETUP(){ 

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), reset_timer_in, CHANGE); 

  } 

void init_timers (){ 

  //////////timer 1 

  TCCR1A = 0<<COM1A1 | 0<<COM1A0 | 0<<COM1B1 | 0<<COM1B0| 0<<WGM11 | 0<<WGM10; 

//CTC mode 

  TCCR1B = 0<<WGM13 | 1<<WGM12 | 0<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10; //prescale value 64 /  

  OCR1A  = 124; //timer 1 count up to 250, 0.5ms 

  TIMSK1 = 1<<OCIE1A;   // enable Timer 1 Interrupt 

  TCNT1 = 0;      // counter to 0 

///////////////timer 0 

  TCCR0A = 0<<COM0A1 | 0<<COM0A0 | 0<<COM0B1 | 0<<COM0B0| 1<<WGM01 | 0<<WGM00; 

//CTC mode 

  //TCCR0B = 0<<WGM02 | 0<<CS02 | 1<<CS01 | 1<<CS00; //prescale value 64 /  

  OCR0A  = T0_count_to;  

  TIMSK0 = 1<<OCIE0A;   // enable Timer1 Interrupt 

  TCNT0 = 0; // counter to 0 

  } 
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ISR (TIMER1_COMPA_vect) //increment overflow count in each timer 1 interrupt 

  { 

    overflowCount++; 

  } 

ISR (TIMER0_COMPA_vect) // enable ignition on timer 0 interrupt 

  {    

    //Serial.println (T0_count_to); //test purposes 

    TCCR0B = 0<<WGM02 | 0<<CS02 | 0<<CS01 | 0<<CS00;   //STOP TIMER 0 

    digitalWrite (CoilPin, HIGH); //FIRE SPARK 

    TCNT0 = 0; //counter 0 to 0 

    //SensValue = (digitalRead(interruptPin)); 

    //1<<OCIE0A; //ENABLE TIMER 1 INTERRUPT 

    //delayMicroseconds(50);  

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), reset_timer_in, CHANGE); 

  }   

void reset_timer_in() { //reset timer on sensor falling edge 

                        //reset coil pin on rising edge 

  SensValue = !(digitalRead(interruptPin)); //change state on interrupt, on Falling edge accsess timers 

                                  // on rising edge reset Coil pin to HIGH 

detachInterrupt(0);                                  

   if(SensValue == HIGH){ 

     T1_overflow_value = overflowCount; //TIMER 1 VALUE 

     TCNT1 = 0; //counter 1 to 0 

     overflowCount = 0; //reset timer 1 overflow count 

     //detachInterrupt(0);   

    if (T1_overflow_value >= 40){ 

      T0_count_to = 255; 

      TCNT0 = 0; //counter 0 to 0 

      TCCR0B = 0<<WGM02 | 0<<CS02 | 1<<CS01 | 1<<CS00;   //START TIMER 0 prescale value 64 

      //0<<OCIE0A; //DISABLE TIMER 1 INTERRUPT  

      } 

    else if(T1_overflow_value >= 30){ 

      T0_count_to = 157; 



50 

 

      TCNT0 = 0; //counter 0 to 0 

      TCCR0B = 0<<WGM02 | 0<<CS02 | 1<<CS01 | 1<<CS00;   //START TIMER 0 prescale value 64  

      //0<<OCIE0A; //DISABLE TIMER 1 INTERRUPT    

      } 

    else if(T1_overflow_value >= 24){ 

      T0_count_to = 79; 

      TCNT0 = 0; //counter 0 to 0 

      TCCR0B = 0<<WGM02 | 0<<CS02 | 1<<CS01 | 1<<CS00;   //START TIMER 0 prescale value 64   

      //0<<OCIE0A; //DISABLE TIMER 1 INTERRUPT   

      } 

    else if(T1_overflow_value >= 20){ 

      T0_count_to = 42; 

      TCNT0 = 0; //counter 0 to 0 

      TCCR0B = 0<<WGM02 | 0<<CS02 | 1<<CS01 | 1<<CS00;   //START TIMER 0 prescale value 64 

      //0<<OCIE0A; //DISABLE TIMER 1 INTERRUPT   

      } 

    else { 

      digitalWrite (CoilPin, HIGH); //FIRE SPARK 

      TCCR0B = 0<<WGM02 | 0<<CS02 | 0<<CS01 | 0<<CS00;   //STOP TIMER 0 

      TCNT0 = 0; //counter 0 to 0 

      //Serial.println ("MAX"); //test purposes 

      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), reset_timer_in, CHANGE);    

      } 

  } 

  else if (SensValue == LOW){ 

    //CoilPinState = (digitalRead(interruptPin)); 

    digitalWrite (CoilPin, LOW); 

    //Serial.println ("MIN"); //test purposes 

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), reset_timer_in, CHANGE);     

  } 

} 

void setup() { 

  pinMode(CoilPin, OUTPUT); 
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  pinMode(interruptPin, INPUT); 

  //digitalWrite (CoilPin,LOW); 

  SensValue = digitalRead(interruptPin);   //sensor value 

  SensValue = !SensValue; //INV SENSOR VALUE 

  digitalWrite (CoilPin, SensValue); 

  SensValue = !SensValue;  

  delay(20); 

  init_timers (); 

  delay(20); 

  INIT_PWM(); 

  delay(20); 

  INTERRUPT_SETUP(); 

 // Serial.begin(115200); //test purposes 

} 

void loop() { 

} 
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