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TEGEVUSE PÕHIFOOKUSED
ÕPE

Kasvatame tulevasi energeetika eestvedajaid ja insenere 
bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe tasemel. Täiendõppe kaudu 
kindlustame elukestva õppe ja pideva arengu.

TEADUS

Viime ellu mahukaid teadusprojekte, tänu millele jätkub 
kompetentsi kasv elektroenergeetika ja mehhatroonika
valdkonnas.

ARENDUS

Uurimus-, rakendus- ja arendusteenustega tõstame ettevõtete 
konkurentsivõimet nii sise- kui ka rahvusvahelisel turul, hoides 
teadmised Eestis. 



ÜLE 100 AASTA EESTI ENERGEETIKA ARENGU TOETAMIST

Instituudi missioon on 
olla ühiskonnas 
tuntud ja hinnatud 
insener-tehniliste 
õppe- ja 
arendusprojektide
eestvedaja Eestis ja 
arvestatav partner nii 
riiklikes kui 
rahvusvahelistes 
koostöövõrgustikes ja 
organisatsioonides.
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UURIMISRÜHMAD JA VALDKONNAD

ELEKTRISÜSTEEMID

ENERGIAMAJANDUS JA KÕRGEPINGETEHNIKA

ELEKTRIMASINAD

ELEKTROTEHNIKA

MIKROVÕRGUD JA METROLOOGIA, SH VALGUSTUS

MEHHATROONIKA JA AUTONOOMSED SÜSTEEMID

JÕUELEKTROONIKA



TIPPTASEMEL LABORID

TEADUSLABORID AKREDITEERITUD LABORID

ELEKTRIMASINATE LABOR

KÕRGEPINGE LABOR

TÖÖSTUSAUTOMAATIKA LABOR

TÖÖSTUSROBOOTIKA LABOR

MIKROVÕRKUDE LABOR

JÕUELEKTROONIKA LABOR

ELEKTRISÜSTEEMIDE LABOR (ELERING AS)

RELEEKAITSE JA AUTOMAATIKA LABOR (SIEMENS)

ELEKTRILISTE TEHNOLOOGIATE MÕÕTEKESKUS 

VALGUSTEHNIKA LABOR



KOOSTÖÖVÕIMALUSED ÜLIKOOLIGA

ÕPPEKAVADE ARENDUS

LÕPUTÖÖD

STIPENDIUMID

TÖÖSTUSDOKTORANTUUR

PRAKTIKA

TÄIENDKOOLITUSED

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS (T&A)

LABORITEENUSED- JA ARENDUS



INSTITUUDI PAKUTAVAD TEENUSED

TEOSTATAVUS- JA RAKENDUSUURINGUD

TOOTEARENDUS

KONSULTATSIOONID JA EKSPERTHINNANGUD

EKSPERTIISID, TESTIMINE, MÕÕTMISED

TÄIENDKOOLITUSED



ÕPPETÖÖ



BAKALAUREUSEÕPE

▪ Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika

DOKTORIÕPE

▪ Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika

MAGISTRIÕPE

▪ Energiamuundus ja juhtimis-
süsteemid 

▪ Elektroenergeetika

▪ Mehhatroonika

TÄNU ÕPPETÖÖLE BAKALAUREUSE, MAGISTRI- JA 
DOKTORIÕPPE TASEMEL SAADAME TÖÖTURULE IGA-
AASTASELT ÜLE 100 DIPLOMEERITUD TÖÖTAJA
ELEKTROENERGEETIKA JA MEHHATROONIKA instituudi missioon on olla inseneriõppe edendaja kõikidel 
akadeemilise õppe tasemetel ning teadusuuringutele ja arendustegevustele orienteeritud konkurentsivõimelise 
insenerihariduse andja elektroenergeetika, elektrotehnika ja mehhatroonika valdkonnas Eestis. 



MIS TEADUSE JA PROJEKTIDEGA ME TEGELEME?

▪ Värskeim info meie instituudi teadusprojektide, -publikatsioonide ja -
töötajate kohta on hästi leitav Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS).

▪ ETIS koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, 
teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. Eesti 
Teadusportaal on avalikkusele suunatud osa ETISest. Eesti Teadusportaal 
koondab Eesti teadus- ja arendustegevust puudutavat infot ning pakub 
operatiivset infovahetuskeskkonda.

▪ Töötajate profiilid ETISes

https://www.etis.ee/Portal/Institutions/Display/8ece4d49-b70a-4a29-833c-b228c4c79f3a?tabId=tab_Persons


FOOKUSVALDKONNAD

▪ elektrimasinate analüüs, projekteerimine, 
optimeerimine, katsetamine ja arendamine

▪ elektrimasinate ja ajamisüsteemide 
diagnostika ja seire

▪ elektriajamisüsteemide projekteerimine ja 
juhtimine

KONTAKT:

PROFESSOR ANTS KALLASTE



FOOKUSVALDKONNAD

▪ elektromagnetiline ühilduvus

▪ magnetväljade uuringud ja mõõtmised 

▪ elektrienergia kvaliteedi uuringud

▪ elektromagnetismi valdkonna uuringud

▪ elektrotehnika, elektriahelate analüüs

▪ termoelektrilised generaatorid

KONTAKT:

DR. LAURI KÜTT

ELEKTRILISTE TEHNOLOOGIATE

MÕÕTEKESKUS 



FOOKUSVALDKONNAD

▪ Energiatõhususe, töökindluse ja pandlikkuse 
suurendamine taastuvenergiaallikate ning 
energiasalvestitega mikrovõrkudes

▪ tehisintellektil põhinev energiavoogude paindlik 
juhtimine ja –salvestamine

▪ Energiasalvestite rakendamine

▪ Valgustustehniliste mõõtemeetodite 
parendamine ja tööstuslike diagnostika 
lahenduste väljatöötamine

KONTAKT

PROFESSOR ARGO ROSIN

VALGUSTEHNIKA LABOR



FOOKUSVALDKONNAD

▪ liginullenergiamajade energiasüsteemid

▪ taastuvenergeetikas, raudteel, elektersõidukites 
ja telekommunikatsioonis kasutatavate 
jõuelektrooniliste süsteemide arendamine ja 
katsetamine

▪ muunduritele uute skeemilahenduste loomine, 
spetsiaalsete juhtimis- ja kaitsealgoritmide 
arendamine

▪ jõuelektrooniliste süsteemide kasuteguri, 
võimsustiheduse ja töökindluse suurendamine

KONTAKT

AKADEEMIK DMITRI VINNIKOV



FOOKUSVALDKONNAD

▪ mehhatroonikasüsteemide kavandamine ja 
juhtimine

▪ masinnägemise rakendused

▪ digitaalse kaksiku rakendused 
energiatõhususe optimeerimiseks

▪ mehitamata õhu- ja maismaasõidukite 
simulatsioonid

▪ tehisintellekti rakendamine

KONTAKT

PROFESSOR ANTON RASSÕLKIN



FOOKUSVALDKONNAD

▪ Taastuvenergiaallikate elektrivõrku 

ühendamise uuringud

▪ Elektrivõrkude püsitalitluse ja stabiilsuse 
arvutused, võrgukadude optimeerimine, 
releekaitse ja automaatikasüsteemid

▪ Elektrisüsteemide reaalajas talitluse 
simuleerimine ja juhtimine (RTDS)

▪ elektrijaamade talitluse analüüsid ja 
modelleerimine, side- ja 
juhtimislahenduste arendamine, 
seadistamine ja katsetamine

KONTAKT: PROFESSOR JAKO KILTER



FOOKUSVALDKONNAD

▪ kliimamuutust leevendav energiamajandus

▪ tehnoloogia rakendatavuse ja investeeringute 
tasuvuse analüüsid

▪ elektrisüsteemi ja elektrituru majanduslik- ja 
tehniline modelleerimine

▪ energiasektori digitaliseerimine ja targa 
võrgu rakendused 

▪ kõrgepinge, isolaatorid, osalahendused

KONTAKT: PROFESSOR IVO PALU



NÄITED

KOOSTÖÖST



TEADUS- JA ARENDUSTÖÖ, MÕÕTMISED

Püsimagnetitega sünkroongeneraatorite 
väljatöötamine

Projekteeriti ja töötati välja erinevaid püsimagnet-
sünkroongeneraatoreid võimsuste vahemikus 0,5-150 kVA
kasutamiseks tuulegeneraatorites

Püsimagnetgeneraatori arvutusliku
mudeli analüüs ja täiustamine

Projekteeriti ja töötati välja aeglasekäigulise 
rõngaskonstruktsiooniga püsimagnetergutusega 
sünkroongeneraatorid võimsuste vahemikus 5 kW-3 MW 
tuulegeneraatorites kasutamiseks

Elektrijaamade vastuvõtukatsetuste 
mõõtmine

Töö sisuks on Eleringi poolt korraldatava lühiskatse 
mõõtmine ja analüüs, mille eesmärk on kontrollida 
elektripaigaldise vastavust võrgueeskirja nõuetele 
pingelohu läbimise osa

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/f17d80c5-233a-4ea9-ac89-9beadc6b3f39


UURINGUD, R&D TEENUSED, KONSULTATSIOONID

Universaalne jõuelektroonika 
sidumismuunduri arendus

Projekti põhiliseks eesmärgiks on universaalse 
jõuelektroonika sidumismuunduri kontseptsiooni 
väljatöötamine, mis pakkuks soodsat ja probleemivaba 
võimalust päikesepaneelide ja energiasalvestite 
integreerimiseks kodumajapidamiste alalisvoolu-
elektrivõrkudesse

Analüütiline temperatuuri mudel ABB 
generaatoritele

Töötati välja ABB poolt etteantud masinatele analüütiline 
temperatuuri arvutusmudel, põhinedes masina 
parameetritel väljatöötatud koondparameetrilisel
temperatuuri aseskeemil ning mudeli kontrollimisel 
katseliste tulemustega 

Püssi sünkroonkompensaatori tehnilise
spetsifikatsiooni arendus ja konsultatsioon

Arendatakse välja ja konsulteeritakse Eleringi
sünkoonkompensaatori hankimise dokumentatsiooni ja 
süsteemi mõjude raamistikus

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/f412dfd5-42e7-4d7b-8ed3-9245101e15ef


EKSPERTIISID, T&A TEENUSED

Tööstuslikul internetil baseeruvad 
energiamuundussüsteemide seire- ja 
diagnostikameetodid

Projekti käigus arendatakse seadmete mudeleid, mis
töötavad reaalajas ehk on kasutuses virtuaalsensoritena, 
mis saavad töötamiseks andmeid reaalsetelt seadmetelt
nagu tuulegeneraatorid ja elektersõidukid

Diagnostiliste mudelite arendus

Töötatakse välja diagnostilisi mudeleid elektrimasinate ja 
ajamisüsteemide elektromehhaaniliste rikete 
tuvastamiseks

Ekspertiisid

Erinevate seadmerikete analüüs ja ekspertiishinnangute 
koostamine – tuulegeneraatorid, elektrimasinad, 
soojuspumbad jms.



PROTOTÜÜPE



IDEEST

KOOSTÖÖNI



IDEE JA VÄÄRTUS

▪ Kuidas andmed inimeste hüvanguks
tööle panna?

▪ TalTech Digital Data Hub andme-
hõivesüsteemi arendusprojekt

▪ Digilinnaku süda ehk Campulse

▪ Annab uusi teadmisi informatsiooni 
kogumisest ning andmete 
kasutamisest

▪ Andmete struktureerimine aitab 
paremaid otsuseid teha

▪ Suurem osalus rahvusvahelistes 
projektides

CAMPULSE ARHITEKTUUR



ENERGIASALVESTI(D) TALTECH LINNAKUS

▪ TalTech linnak kui energiasaar
▪ Tarbitud energia toodetakse linnakus taastuvatest allikatest
▪ Toodangu kõikumise tasakaalustamiseks energiasalvestid

▪ Suunanäitaja Eesti äri- ja tööstuskinnisvara omanikele 
energianeutraalsuse saavutamiseks

▪ TalTech linnak kui energiasüsteemide eluslabor
▪ Aitab tõsta õppe- ja teadustöö kvaliteeti läbi 

reaalsete keskkondade

▪ Teostus võimalik jaotada etappideks
▪ Kuluefektiivne võimalus teostada NRG hoone 

esimese etapina, kuna võimalus taaskasutada 
olemasolev sisseseade.

▪ Hinnanguline investeeringute vajadus esimese 
etapi teostamiseks 500 k€
(150 kW päikesepaneelid + 500 kWh akupank) 



LIGINULLENERGIAHOONE (nZEB)
SUUR ENERGIATÕHUSUS + LOKAALNE ELEKTRITOOTMINE TAASTUVENERGIAALLIKATEST

▪ Liginullenergiahooned 
kasutavad 3 kuni 4 korda 
vähem energiat võrreldes 
enamiku olemasolevate 
hoonetega 

▪ Alalisvoolu kasutamine
liginullenergiahoonete 
elektrivarustuses tagab
täiendavad 5 kuni 15% 
energiasäästu

https://www.lgc.org/newsletter/zero-net-energy-hub/



ELUHOONETE ELEKTRIVARUSTUSE TÄNAPÄEVASED VÄLJAKUTSED

▪ Enamik kaasaegseid elektriseadmeid kasutab alalisvoolu

▪ Enamik taastuvenergia allikaid, energiasalvestid ja elektriautod toimivad alalisvooluga

▪ Igas seadmes toimub mitmeastmeline energiamuundamine mille tulemuseks on energiakaod

▪ Vahelduvvooluseadmete energiatõhusust mõjutab oluliselt ka seadmete võimsustegur

▪ Vahelduvvoolusüsteemis on vaja tegeleda spetsiifiliste probleemidega nagu reaktiivvõimsuse kompentseerimine, 
sageduse hoidmine jne.
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„TULEVIKUKINDLAD“ KODUMAJAPIDAMISTE ALALISVOOLUVÕRGUD

▪ Energiasääst kuni 20%* tänu energiamuundamise astmete väiksemale arvule

▪ Lihtsam ja tõhusam taastuvenergia allikate ja energiasalvestite integreerimine ning elektrisõidukite laadimine 

▪ Suurem energia ülekandmise võimekus seoses reaktiivvõimsuse puudumisega

▪ Parem energiakvaliteet ja võimalikud süsteemiteenused (võimsuse balansseerimine, võimsustippude silumine 
jne)

▪ Alalisvoolusüsteem edastab ainult aktiivvõimsust, säästes energiat ning vähendades süsiniku 
jalajälge!
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 Võimsusteguri 
korrektsiooniga aktiivne 

alaldi Kaod 2 5% Kaod 2 5%

Kaod 3 6%Kaod 3 6% Kaod 3 6%

Kaod 2 5%

Kaod 3 6%
Kaod 3 8% Kaod 3 8%

Kaod 2 4%

~

* D. L. Gerber et. al. “A simulation-based efficiency comparison of AC and DC power distribution networks in commercial 

buildings,” Applied Energy, vol. 210, pp. 1167–1187, Jan. 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2017.05.179



PARANDAV HOOLDUS ENNETAV HOOLDUS ETTENÄGEV HOOLDUS

Elektrimasinate ja ajamisüsteemide intelligentsed seisundiseire meetodid



AITÄH!
MEIE TEGEMISED

www.facebook.com/ttueem

www.taltech.ee/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-
instituut

TEENUSED JA KOOLITUSED

ETTEVÕTLUSSPETSIALIST MERYLIN PILL

MERYLIN.PILL@TALTECH.EE

http://www.facebook.com/ttueem
http://www.taltech.ee/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut
mailto:Merylin.pill@taltech.ee

