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EAG100 Victor Alari

LainePoiss - nutikas ja 
kasutusmugav 

lainemõõtja veekogude 
operatiivseks seireks

Veekogud mõjutavad ilma ja kliimat ning on oluliseks transporditeeks. Merede ja rannikute 
ohutu ja kestliku kasutamise aluseks on arusaam veekogude oludest ja protsessidest. Üheks 
tähtsaimaks protsessiks on lainetus. Selle mõõtmine on kulukas ja logistiliselt keeruline. Kuid 
inimesed vajavad täpset ja ajakohast laineinfot.
Antud projekt keskendub uue põlvkonna lainetuse mõõtmise tehnoloogia arendusele. Arendatav 
tehnoloogia, LainePoiss, on nutikas, täpne, hinna- ja keskkonnasõbralik, operatiivne ja kerge. 
Seda saab kasutada vabas vees, jääga kaetud aladel ning on veesatav ka droonilt. Seadme 
soodne maksumus ja kasutusmugavus teevad sellest enneolematu ruumilise katvusega 
veeseisundi detektori, mida võib paigaldada iga huviline. Lisaks tööstustarbijatele 
(keskkonnaagentuurid, kalandus, veetransport) saavad seadet massiliselt kasutada 
merehuvilised, näiteks purjetajad, veesportlased, harrastuskalastajad, kelle jaoks senine 
lainetuse vaatlustehnoloogia oli liiga kallis ja kohmakas.

Tallinna 
Tehnikaülikool

100 000

EAG103 Heigo Mõlder
Autonoomse robotlaeva 

modulaarne juhtsüsteem 
ja digitaalne kaksik

Teadus-arendustöö eesmärk on välja arendada nutikas autonoomne robotlaev, et ajamahukaid, 
suurt ja kallist tööjõukulu nõudvaid tööülesandeid oleks võimalik ilma inimese otsese 
sekkumiseta merel automatiseeritult teostada.
Varasema arendustöö käigus on valminud prototüüp robotlaev nimega NYMO, mille keskmes 
asub modulaarne juhtsüsteem. Selleks, et merel toimuvaid sündmusi ette ennustada, on vaja 
modulaarne juhtsüsteem siduda internetipõhise andmepilvega ja luua robotlaevast digitaalne 
kaksik. Loodava digitaalse kaksik võimaldaks simuleerida robotlaeva tegevusi eelnevalt läbi, 
aidates robotil nii erinevaid juhtimisotsuseid vastu võtta, energiakulu optimeerida ja masinõppe 
algoritmide abil ajas ennast targemaks muutuda. Arendusgrandi raames on plaan luua üle 
satelliit-, 4G või 5G side toimiv universaalne digitaalse kaksiku platvorm autonoomsele 
robotlaevale, mis võimaldaks hiljem robotlaeva rakendada väikesaarte vaheheliseks pakiveoks, 
mõõdistuseks, prügikorjeks või merepäästeks.

Tallinna 
Tehnikaülikool

100 000

EAG104
Jekaterina 

Mazina-
Šinkar

Jätkuprojekt EAG14: Drug 
Hunter narkoanalüsaatori 
tehisintellekti arendamine

Probleem: Narkojoobes liiklusvahendite juhtimine on ühiskonnas kasvav probleem. Hiljuti 
kinnitatud EU Narkostrateegia 2021-2025 üheks prioriteediks on narkojoobes autojuhtimise 
vähendamine, keskendudes ennetus- ning tõhusate operatiivsete meetmete, sealhulgas 
kergemini kasutatavate teeäärsete testimismeetodite väljatöötamisele uimastite avastamiseks.
Lahendus: Drug Hunter on kaasaskantav analüsaator narkootiliste ainete kvantitatiivseks 
analüüsiks süljeproovis. See pakub ainulaadset, kättesaadavamat, kulutõhusamat ja 
immunoloogilisetele testidele alternatiivset tehnoloogiat maanteedel kasutamiseks.
Turutrendid: Testide teostamise üleminek laborist ühekordselt kasutatavatele ja mobiilsetele 
seadmetele ning regulatiivse raamistiku areng.
Tulemused: Eesmärk on arendada kaasaskantavas analüsaatoris Drug Hunter tehisintellektil 
põhinevat ekspertsüsteemi, et parandada elektroforeetiliste mustrite tuvastamist, vähendades 
seeläbi vigu ja kasutajalt nõutavat kompetentsi tulemuste tõlgendamiseks.

Tallinna 
Tehnikaülikool

100 000
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EAG112 Maris Laan

Ema vereseerumi põhine 
multimarker test 

preeklampsia riski 
hindamiseks kliinilises 

praktikas (ESTPRE uuring)

Preeklampsia (PE) on rasedustüsistus, millega kaasneb kiire vererõhu tõus ja mitmete organite 
talitushäire, mille läbi kannatab ka loode. Oleme arendanud kõrge tundlikkuse ja 
spetsiifilisusega innovatiivse multimarker testi, mis võimaldab ema vereproovi alusel hinnata 
PE esinemise riski juba raseduse algul. Käesoleva arendusprojekti eesmärgiks on analüüsida 
uudse testi kasutatavust ja kvaliteeti rutiinses kliinilises praktikas kõigis kolmanda etapi 
naistehaiglates, kus on jälgimisel 2/3 rasedatest Eestis. Projekti tulemusena arendatakse välja 
laboratoorne ja analüütiline rutiinne töövoog kliinilises praktikas ning hinnatakse testi 
informatiivsust ja kulutõhusust. Arenduse tulemusel paraneb rasedate terviseriskide 
personaalne hindamine, mis võimaldab õigeaegselt rakendada meetmeid PE ennetamiseks või 
leevendamiseks. Seeläbi vähenevad ema ja lapse terviseriskid ja ravikulud. 
Kommertsialiseerimine on plaanitud patenteerimise kaudu, Tartu Ülikooli poolt on esitatud kaks 
patenditaotlust.

Tartu Ülikool 100 000

EAG122
Oleksandr 

Husev

Universaalne 
alalis/vahelduvvoolu 

muundur akusalvestitele 
(UniBSI)

Alalisvoolu mikrovõrkudest on saanud kaasaegne trend. Arendajaid meelitab seda tehnoloogiat 
juurutama muundamisastmete arvu vähenemine ning salvestite ja taastuvenergia allikate võrku 
integreerimise lihtsus. Samas on kindel, et üleminek vahelduvvoolu energiavõrkudelt 
alalisvoolu omadele ei toimu kiiresti. Lähima kümne aasta jooksul näeme mõlemat tüüpi 
süsteemide ühildumist, mis tekitab unikaalse müügivõimaluse universaalsetele 
toitemuunduritele. Need universaalsed toitemuundurid saaks toidet nii alalis kui ka 
vahelduvvooluvõrgust. Antud projekti põhiline eesmärk on universaalse muunduri tehnilise 
valmisoleku taseme tõstmine, tehnoloogia turustamise eesmärgil. Projekti kestel tegeletakse 
normatiivide analüüsiga, komponentide optimeerimisega, töökindluse, näitajate ja ohutuse 
tõstmisega ning seadme pikaajalise riketeta töövõime saavutamisega.

Tallinna 
Tehnikaülikool

100 000

EAG129 Maido Remm
Diagnostiline test Listeria 

monocytogenes MLST 
tüübi kiireks määramiseks

Antud projekti raames soovime välja töötada multipleks-PCR testi, mis võimaldaks 
identifitseerida kõiki levinumaid Listeria monocytogenese MLST tüüpe (multi locus sequence 
types). Seni on Eestis Listeria MLST tüüpe määratud kogu genoomi järjendamise ehk 
sekveneerimise abil, kuid see võtab praktikas aega 3-4 nädalat. Ettevõtetel oleks aga vastuseid 
vaja tunduvalt kiiremini. Polümeraasi ahelreaktsioonil põhinev (PCR) test võimaldaks ühe 
tööpäevaga anda vastuse, kas kahtlustatava MLST tüübiga bakter toodetes või tootmispindadel 
esineb ja võtta kiiresti ette vajalikke meetmeid. Lisaks kiiremale reageerimisele on PCR test 
kordades odavam kui kogu genoomi järjestuse määramine ja seega võimaldab teha sama raha 
eest rohkem teste.
Meie nägemuses hakaks toodet/teenust pakkuma erinavad molekulaardiagnostika ettevõtted. 
Testi potentsiaalseteks tellijateks oleksid kõik toortoiduga (kuumtöötlemata kala, liha, 
köögiviljad jms.) tegelevad ettevõtted.
Testil on ka märkimisväärne ekspordipotentsiaal.

Tartu Ülikool 100 000
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EAG143 Sven Nõmm

Robotsüsteem 
neuroloogiliste patsientide 

funktsionaalse seisundi 
hindamiseks ja 

dünaamikas jälgimiseks

Projekti eesmärgiks on olemasoleva, inimeste jämemotoorika salvestamise ja analüüsimise 
süsteemi prototüübi automatiseerimine robot-vaatleja kasutuselevõtuga. Olemasolev liigutuste 
salvestamise prototüüp on loodud Parkinsoni tõve diagnoosimise toetamiseks. Praeguse 
prototüübi üles seadmiseks ja kasutamiseks on vaja kahte töötajat. Lisaks sellele, ei ole 
patsientidel olemasolevat prototüüpi võimalik iseseisvalt kodus kasutada (puudub võimalus 
kaugmeditsiini komponendina integreerimiseks). Olemasoleva süsteemi peamiseks puuduseks 
on see, et selle kasutamine koormab väärtuslikku inimressurssi ja ei ole COVID-19 ja teiste 
võimalike infektsioonide puhul kasutatav. Väljatoodud puuduste kõrvaldamiseks, plaanime 
olemasoleva süsteemi integreerida liikurrobotiga ning lisada sellele automatiseeritud ja 
isekohanduv funktsionaalsus, mis võimaldab eelnevalt mainitud puudused kõrvaldada.

Tallinna 
Tehnikaülikool

96 000

EAG144 Liisi Piits
Spontaanses stiilis 

kõnesüntees

Tekst-kõne-süntees on tehnoloogia, mis muudab kirjaliku teksti kõneks. Kõnesüntesaatoreid on 
Eestis seni kasutatud kirjalikus žanris tekstide ettelugemiseks. Kõik praegused sünteeshääled 
on treenitud etteloetud kõnel ja sobivad hästi uudiste või õppematerjali ettelugemiseks. 
Spontaanses kõnestiilis rääkivaid sünteeshääli pole veel mitte ühtegi. Neid aga läheb järjest 
enam vaja süsteemides, kus kõne peaks kõlama nii, nagu oleks tegu loomuliku vestlusega: 
virtuaalsete assistentide puhul, juhtudel, kui inimese enda kõnevõime on häiritud ja ta kasutab 
suhtluses abivahendina kõnesüntesaatorit, sõnumivahetuse, subtiitrite ettelugemisel jms. Meie 
soovimegi luua Eesti esimest spontaanses kõnestiilis kõnelevat süntesaatorit. Selleks kogume ja 
märgendame spontaanse kõne korpused ja treenime iseõppivatel meetoditel sünteeshääli.
Projekti tulemusel valmib spontaanses stiilis kõnesüntesaatori prototüüp, mida on võimalik 
kasutada süsteemides, mis vajavad väljundina spontaanset kõnet.

Eesti Keele 
Instituut

100 000

EAG160 Janek Reinik

Paakuvate tuhagraanulite 
valmistusprotsessi 

arendus - põlevkivituhast 
kassiliivale lisaväärtuse 

andmine

Töö eesmärk on rakendada tuhagraanulite omavahelise paakumise meetodit tööstuslikul 
granulaatoril. Töö tulemusi kasutatakse paakuva kassiliiva valmistamiseks põlevkivitööstuse 
jäätmetest.

Keemilise ja 
Bioloogilise 

Füüsika Instituut
100 000
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EAG189
Dan 

Bogdanov

Andmekaitsenõuetele 
vastav testandmebaaside 

süntees turvalise 
arvutamise tehnoloogiaga

Andmekaitseõigus ei luba infosüsteeme testida reaalsete isikuandmete peal ning see pärsib 
uute andmepõhiste teenuste (sh tehisintellekti) arendust ja innovatsiooni. Mitme Euroopa riigi 
andmekaitseregulaatorid on hinnanud, et sünteetilised andmed ei ole isikustatavad 
Isikuandmete kaitse üldmääruse põhjenduspunkt 26 mõistes ning seega oleks nendega võimalik 
süsteeme testida. Samas on oluline, et andmete iseloom oleks sarnane pärisandmetega.
Uusi andmeid on võimalik sünteesida eelnevate andmete põhjal. Organisatsioonidel ei ole 
üldjuhul sünteesikompetentsi ning nad soovivad seda osta teenusena. Selline süntees nõuab 
andmete töötlemist, mis omakorda vajab õiguslikku alust ja usaldust ning raskendab teenuse 
kasutamist.
Projektis katsetame andmete sünteesi turvalise arvutamise tehnoloogiaga, mis kaitseb 
lähteandmeid ka teenusepakkuja eest. Nii saab andmeid sünteesida näiteks pilveteenusena, mis 
ei ole tehniliselt võimeline lähteandmeid avaldama. Projekti käigus valmib teenuse prototüüp.

Cybernetica AS 99 125

EAG194
Kristiina 

Laanemets

Põllumajanduskultuuride 
sortide tuvastamine 

geneetiliste markerite abil 

Põllukultuuride saagikus, haiguskindlus, stressitaluvus ja saagi toiteväärtus sõltuvad taime 
genoomis sisalduvatest geenidest või geenialleelidest ja taime kasvukeskkonnast. Suurema ja 
kvaliteetsema saagi tagab antud tingimustega sobiv sort. Rahvusvahelise kokkuleppe (UPOV) 
kohaselt kasutatakse sortide eristamiseks optimaalsetes tingimustes kasvatatud elusa taime 
morfoloogiliste tunnuste hindamist, mistõttu sortide määramine on aeganõudev ning kulukas.
Projekti eesmärk on luua nisu, odra ja kartuli Eestis kasvatatavate sortide kiireks määramiseks 
geneetilistel markeritel põhinev süsteem. Olemasolevate SSR markerite seast valitakse ja 
seejärel testitakse kombinatsioonid, mis võimaldavad koostada kiire ja töökindla protokolli 
sortide geneetiliste profiilide loomiseks. Nisu, odra ja kartuli sortidele luuakse DNA 
sõrmejälgede andmebaas. See annaks tootjatele paremad võimalused veenduda sordi ehtsuses 
ja luua tooteid, mis toovad tarbijate toidulauale tervislikumad sordid.

Eesti 
Taimekasvatuse 

Instituut
100 000

EAG204
Miguel 

Villoslada 
Pecina

Uudsed droonide 
kaugseire rakendused 

põllumajanduses ja 
looduskaitses

Ülemaailmsed kliimamuutused mõjutavad järjest enam Eesti põllumajandust ja loodushoidu. 
Ekstreemsed ilmastikuolud (paduvihmad, tormid, üleujutused jne) ja uued taimekahjurid 
mõjutavad järjest enam põllukultuuride kasvatamist ja põllukultuuride saagikust. Kõrge 
kaitseväärtusega ökosüsteemides ja kaitsealadel suureneb lähiajal invasiivsete liikide sh 
taimeliikide levik. Kasvavate probleemide ja väljakutsetega põllumajanduses ja loodushoius 
tuleb tegelda tõhusalt ja uudselt. Eesmärgiks on minimeerida kahjumit põllumajandussektoris 
ja töötada välja tõhusamad tegevuskavad invasiivsete taimeliikide leviku vastu. Antud projektis 
töötatakse välja droonipõhised tööriistad ja algoritmid põllukultuuride kahjustuse hindamiseks 
ja selle ulatuse kaardistamiseks ning invasiivsete taimeliikide leviku kaardistamiseks. Tööriistu 
saab tulevikus kasutada era- ja avalik-õiguslikes asutustes, nagu põllumajandustootjad, samuti 
uurimiskeskustes, omavalitsustes, PRIAs, Keskkonnaametis ja Keskkonnaagentuuris.

Eesti Maaülikool 99 625


