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• Ida-Virumaal luuakse
TTÜ osalusel kompetentsivõrgustik Lk 1

Allkirjastati Ida-Virumaa
kompetentsivõrgustiku
koostöölepe
10. märtsil 2009 allkirjastati Kohtla-Järvel TTÜ Virumaa Kolledzi
esindusauditooriumis koostöölepe
Virumaa kompetentsikeskuse loomiseks. Lepingu allkirjastasid 22 osapoolt: 3 Eesti suurimat ülikooli, 9
piirkonna esindusettevõtet ning 10
piirkonna omavalitsusüksust.
Tallinna Tehnikaülikooli poolt
allkirjastas lepingu rektor Peep
Sürje, kes oma sõnavõtus rõhutas
sellelaadse ettevõtmise olulisust nii
avalikule, äri- kui ka akadeemilisele sektorile.
“Ei juhtu tihti, et 22 osapoolt,
sh kolm suurimat ülikooli saavad
ühe laua taga kokku, et panna käsi
alla mastaapsele ettevõtmisele –
kompetentsivõrgustiku väljaarendamisele Ida-Virumaal. On heidetud ette, et ülikoolid ei tee piisavalt
koostööd ettevõtetega, kuid tänane
leping on selgeks märgiks sellest,
et need ajad on möödas. Praeguses raskes majandusolukorras on
saadud aru, et ettevõtlus ei saa läbi
ilma akadeemilise toeta ja akadeemiline pool ei saa oma teadust ja
arendustegevust edendada ilma
ettevõteteta.” ütles Sürje.
Kompetentsikeskus koondab
endas piirkonna äri-, avaliku ja
akadeemilise sektori ning loob soodsa keskkonna nendevahelise koostöö arengule. Selle tulemusena
paraneb piirkonna ettevõtluskeskkond ning suureneb konkurentsivõime.
“Eesti on liiga väike, et omavahel võistelda. Tuleb teha koostööd,
millest võidavad kõik osapooled
ning eelkõige meie piirkonna elanikud, sh noored,“ märkis TTÜ
Virumaa Kolledzi direktor Viktor
Andrejev.
Virumaa Kolledzi arendusdirektori Mare Roosilehe sõnul on
osapoolte olulisemateks tegevusteks koostöös maakondlike arenduskeskustega tagada ettevõtlusnõustamine, konsultatsioon ja koolitus ning regiooni vajadustest lähtuv innovatsioonitöö, toodete ja teenuste arendamine.
Osaletakse Eestis unikaalsete
Ida-Virumaale omaste oskuste ja
pädevuste, nagu põlevkivikaevandamise, -keemia ning -energeetika
arendamises. Läbi uute tasemeõppe
ja täiendusõppekavade toetatakse
regionaalset spetsialiseerumist
ning viiakse läbi piirkonna ettevõtetele vajalikke spetsiifilisi rakendusuuringuid.
Lepingu ühe osapoole, Eesti
Energia ASi juhatuse esimees Sandor Liive avaldas lootust, et edaspidi saab Virumaa Kolledzist kogu
maailma põlevkivi- ja energeetikaalase hariduse süda ja sinna tullakse haridust saama maailma
erinevatest paikadest.
“Eesmärgid tuleb seada kõrged,
sest meil on maailma kõige pikem
ja kõige parem põlevkivialane oskusteave,“ sõnas Liive.
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Uksed valla
teadmistemaailma
13. märtsil olid TTÜ uksed kõigile huvilistele valla. Sel päeval käis TTÜs uudistamas oodatust kordades suurem arv
põhi- ja magistriõppe huvilisi – kokku üle 700 inimese. Õpihimulised külastajad said uurida erialade messil õppekavade ja sisseastumistingimuste kohta, käia ekskursioonidel teaduskondades ja laborites, kuulata põnevaid infotunde
ning teha karjääriteste. Paralleelselt toimus VI korpuses tudengielu minimess, kus sai osaleda töötubades, tutvuda
tudengiorganisatsioonidega, käia vaatamas tõelist ühikatuba ning näha filmi “Vasha“. Mõeldud oli ka õpetajatele, kes
said osaleda TTÜ koolituspäeval.
Avatud uste päevaks valmis ka lühike TTÜd tutvustav video, mida saab vaadata Youtube’i keskkonnas lüües
otsingumootorisse “TTÜ avatud uste päev”.
Tagasiside külalistelt oli äärmiselt positiivne. Päeva alguses, kui tervitussõnu laususid rektor Peep Sürje, TTÜ Üliõpilasesinduse esimees Heiki Beres ja innovatsiooniaasta juht Urmas Kõiv, oli aula pilgeni rahvast täis ja järjekord ukse
tagagi. Kõigi teaduskondade ekskursioonid olid tulvil osalisi, infotundides istusid kuulajad isegi treppidel ning maja oli
täis rõõmsaid ja naeratavaid uusi inimesi.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond tänab kõiki tudengeid, töötajaid ja esinejaid, kes aitasid muuta selle
päeva nii edukaks!
Britta Gassmann
turundus- ja kommunikatsiooniosakond
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Tänukiri
kullamees
Mikk Pahapillile
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Merilin Villamaa
TTÜ Tehnoloogia- ja innovatsioonikeskus

17. märtsil kohtus rektor Peep Sürje äsja Euroopa sisekergejõustiku meistrivõistlustel seitsmevõistluses silmapaistva tulemusega kuldmedali võitnud ehitusteaduskonna üliõpilase Mikk Pahapilliga ja andis talle ülikooli nimel üle tänukirja koos preemiaga.
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Spordile tasub panustada
Mullu oktoobris võttis rektor Peep
Sürje vastu ülikooli parimaid sportlasi. Sellel kohtumisel jäi kõlama
mõte, et just spordist võiks saada tugev TTÜ bränd, millega paista senisest enam silma teiste Eesti ülikoolide
seas. Isegi nende kõrval, kus kehakultuuri ja spordi ainelised õppekavad.
Muu seas tõi ta mulluste saavutustena välja nelja meie tudengi pääsu
Eesti esindusse Pekingi olümpiamängudel, millele ühelgi teisel Eesti kõrgkoolil polnud midagi vastu seada.
Märtsi algul võisime veenduda, et
meie sportlased ei pääse üksnes Eesti koondisesse, vaid nad võivad ka
võita nii kaalukal võistlusel kui Euroopa meistrivõistlustel sisekergejõustikus. Üks neljast Pekingis käinuist ja toona rektori vastuvõtulgi viibinuist – Mikk Pahapill – sai sellega
ülivõimsalt hakkama. Paljude meelest
on Erki Noolele sirgunud juba väärikas mantlipärija. Ehk juba Londonis!?
Oleks tegu üksikjuhtumiga, võiksime olla oma järeldustes ettevaatlikumad, kuid tipikad on olnud edukad
ka teistel aladel, sealhulgas ülikoolile
nii tähtsatel võistkondlikel aladel
nagu korvpallis, saalihokis või ka
võrkpallis. TTÜ meeskond on korvpalli SEB meistrisarjas mänginud
juba peaaegu kõigi teiste kodumaiste
meeskondadega nagu võrdne võrdsega, kusjuures TTÜ meeskonnast puuduvad hästi kinnimakstud võõrmängijad. Spordiklubi juhi Heino Lille
unistus selkle kohta, et meilgi nagu
USAs võiks puhta ülikoolimeeskonnaga jõuda tipptasemele, näib üha
selgemini teostuvat. Või oleks meie
korvpallijuhtidel üldse õigem piirata
võõrmängijate kasutamist ka oma
meistrisarjas ja valida Leedu tee, kus
oma korvpallikoolkond on pannud
selle maa koondise edule aluse ka globaalses mastaabis!? Ehk oleks ka viimane aeg lõpetada selliste tõmmude
meeste kinnimaksmine alkoholireklaamiga?
Eelmisel nädalal tuli kauaoodatud uudis selle kohta, et kõiksugu
mõistliku arengu pidurdajate ja oma
naba imetlejate kiuste võib teoks saada olümpiamõõtmeis ujula ja ka spordimängude halli rajamine TTÜ spordihoone naabrusse, Mustamäe männimetsa alla, nii et praeguse risustunud tühermaa asemele rajataks Mustamäe ja ilmselt kogu Tallinna parim
spordilinnak.
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Materjalid ja protsessid
jätkusuutlikus energeetikas
13. märtsil tutvustati Tallinna Tehnikaülikooli avatud uste päeval uut
ingliskeelset magistriõppe eriala
“Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas”, mis alustab materjaliteaduste tippkeskuse juures tänavu sügisel. Tegemist on TTÜ ja Tartu
Ülikooli ühise õppekavaga, mille lõpetamisel saab mõlema ülikooli ühisdiplomi. Huvilised olid oodatud õppekava tutvustavale ringkäigule, mille
viis läbi TTÜ materjaliteaduse professor, akadeemik Enn Mellikov.
Eelneva loodus- või tehnikateaduste bakalaureusekraadiga üliõpilased saavad spetsialiseeruda kas
uute materjalide loomisele (päikeseenergeetika materjalid ja kütuseelemendid) või jätkusuutliku energeetika protsessidele (energia tootmine, transport, säilitamine ja kasutamine).
Eriala lõpetajast saab insener või
teadlane, kes suudab lahendada kõrgtehnoloogiliste materjalidega seotud
küsimusi energeetikas, elektroonikas
ja keskkonnatehnikas. Õppetöö ajal
osaletakse teadustöös ning kõrgtehnoloogiliste materjalide tootmises.
Õppejõududeks on TTÜ ja TÜ teadlased, Eesti Energia spetsialistid ning
suurte kogemustega päikeseenergeetika materjalide tehnoloogia professor D. Meissner Welsi Ülikoolist
(Austria).
Õppekaval on riiklik koolitustellimus, st tasuta õppekohad. Stuudiumi
vältel saab taotleda erinevaid rahalisi toetusi. Õppekeeleks on inglise
keel ja esimesel semestril on inglise
keele intensiivõppe võimalus. Tegemist on moodulõppega, mis võimaldab õppes osaleda nii Tallinnas
kui ka Tartus.
“Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteaduse instituut on tõusnud Põhjamaade päikeseenergeetika tippkeskuseks, kus töötatakse välja tehnoloogiat päikeseenergeetika tootmisesse
rakendamiseks,” ütles TTÜ keemiaja materjalitehnoloogia teaduskonna
dekaan, professor Andres Öpik, “sellega seoses vajab Eesti tippspetsialistide ja teadlaste järelkasvu ning on
heameel tõdeda, et spetsialistide vajadust on toetatud ka riiklikult.”
Tallinna Tehnikaülikoolis õpetatakse eriala keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna Põhjamaade
Päikeseenergeetika Tippkeskuses.
Krõõt Nõges
TTÜ turundus- ja kommunikatsiooniosakond
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Rektorite ja üliõpilaste
esseekonkurss
22. aprillil toimub Nordic Hotel Forumis I kõrghariduskonverents,
mille peateemaks on Eesti kõrghariduse roll uue majanduskasvu
saavutamiseks. Rektorite Nõukogu,
Rakenduskõrgkoolide Rektorite
Nõukogu ja Eesti Üliõpilaskondade
Liit kuulutavad välja samanimelise
esseevõistluse ja kutsuvad üles kõikide gümnaasiumide, ülikoolide ja
rakenduskõrgkoolide üliõpilasi, õppejõude, teadlasi ja arvamusliidreid
sellel teemal kirjutama. Auhinnafond on 10 000 krooni.
Esseekonkursi tööde esitamise
tähtaeg on 23. märts, saata tuleks
need elektrooniliselt aadressile
info@hariduskonverents.ee.
Konkursil osalemise täpsemate
tingimustega on võimalik tutvuda aadressil www.hariduskonverents.ee.
Lisainformatsioon:
Ingrid Ermann
info@hariduskonverents.ee

Kõrge külaline Tbilisist
17. veebruaril võttis TTÜ Nõukogu vastu otsuse reorganiseerida senine TTÜ majandusteaduskonna keskus International University Audentes ja moodustada
selle baasil kaks instituuti, rahvusvaheliste suhete instituudi
majandusteaduskonna ja õiguse
instituudi sotsiaalteaduskonna
koosseisus. Reorganiseerimisotsus
jõustub de facto 1. juulil 2009, kuid
juba praegu kinnitati kummagi
instituudi põhimäärus, seetõttu
võib 17. veebruari 2009 pidada nii
TTÜ rahvusvaheliste suhete instituudi kui ka TTÜ õiguse instituudi
loomise päevaks de jure.
TTÜ rahvusvaheliste suhete
instituut loodi endise eraülikooli
International University Audentes
rahvusvaheliste suhete teaduskonna baasil, mis on tegutsenud
juba alates aastast 2000. Praegugi õpetatakse rahvusvaheliste
suhete teaduskonnas kolmes (eesti, vene ja inglise) keeles ning õppejõudkond on rõhutatult rahvusvaheline. Õppejõude hulgas on USA,
Hispaania, Läti, Serbia ja Valgevene taustaga inimesi. Mitmed õppejõud on alustanud oma tegevust
siinmail juba Concordia Rahvusvahelise Ülikooli (Eestis) päevil.
5. märtsil leidis praeguse TTÜ
majandusteaduskonna keskuse
International University Audentes
hoone (Tondi 55, endine Tondi
kasarmu) suurimas, prof James
Howard Olila nimelises auditooriumis aset Tbilisi Ülikooli õppejõu,
Georgia Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse juhi,
Georgia Vabariigi erakorralise ja
täievolilise suursaadiku prof
Alexander Rondeli esinemine teemal “Georgia – transatlantic integration and democracy consolidation“.
Seda üritust võikski teatud

Külalised

Ökoloogiline elukeskkond
nõuab otsuseid täna

Vestlushoos vasakult Tbilisi Ülikooli õppejõud, Georgia Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse juht, Georgia Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik professor Alexander Rondeli, endine Eesti suursaadik Venemaal Mart Helme, IUA juhataja professor Peeter Müürsepp ja Gruusia saatkonna asjur Zurab Marshania

mõttes pidada esimeseks tulevase TTÜ rahvusvaheliste suhete instituudi ametlikuks ettevõtmiseks rahvusvahelise
koostöö vallas. Prominentse
külalise Eesti visiidiga seotud
kulud võttis enda kanda Konrad
Adenaueri Fond, prof Rondelit
saatis tema Eesti visiidi ajal Konrad Adenaueri Fondi Baltimaade
esinduse juht Andreas Klein.
Ürituse külalisteks olid ka kohaliku Georgia saatkonna töötajad
eesotsas asjur Zurab Marshaniaga ning Saksamaa suursaadik
Eestis dr Julius Bobinger. Prof
Rondelit olid kuulama tulnud ka
mitmeid prominentseid Eesti
poliitikategelasi, teiste kõrgkoolide õppejõude ja ka lihtsalt häid
eestlastest Georgia sõpru.
Arusaadavalt keskendus prof
Rondeli oma esinemises läinudaastase Venemaa – Georgia sõjalise konflikti eel- ja järelloole.
Venemaa agressiooni peamiseks
põhjuseks pidas ta Georgia äär-

miselt olulist strateegilist asukohta Kaukaasias ning Georgia valitud
suunda integreerumaks Läänega.
Ta tunnistas ka mitmete vigade
ja valearvestuste tegemist Georgia juhtkonna poolt, mis aga kindlasti ei oleks tohtinud anda Venemaale põhjust Georgiale kallale
tungida. Prof Rondeli arvates on
Georgia praegu märksa halvemas
seisus, kui enne sõjalist konflikti
Venemaaga. Agressioon andis
tema arvates tagasilöögi ka Georgia võimalustele liituda NATO-a.
Esinemisele eelnenud ja järgnenud kohtumistel prof Alexander
Rondeli, IUA juhataja prof Peeter
Müürsepa ja Adenaueri Fondi Baltimaade esinduse juhi Andreas Kleini
vahel sõlmiti põhimõttelised kokkulepped jätkata koostööd. Järgmine ühisüritus Konrad Adenaueri Fondiga on planeeritud mai keskpaika.
Mait Talts
TTÜ keskuse International
University Audentes
akadeemiline sekretär

TTÜs väljatöötatud uudne kõrgeT&A
pingeline abitoiteallikas
Palju räägitakse tänapäeval infotehnoloogia ning mikroelektroonika kiirest arengust. Tegelikult
pole see aga ainuke elektroonika haru, mis viimasel ajal suuri
edusamme on teinud. Jõudsalt
on edasi arenenud ka nt jõuelektroonika. Jõuelektroonika on
elektroonika haru, mis tegeleb
elektrienergia parameetrite (pinge, vool, võimsus jt) muundamise ning juhtimisega. Siinse
arengu üheks põhisihiks on tõsta pooljuhtkomponentide (transistorid, dioodid jt) pingetaluvust
ning töökindlust säilitades samas
aga võimalikult kompaktsed mõõtmed. Ainult nõnda on võimalik
ehitada üha kompaktsemaid ja
energiasäästlikumaid seadmeid.
Jõuelektroonika uusimate
saavutuste rakendamisega
tegeldakse Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis. Instituudi
kõige viimaseks kordaminekuks
võib pidada aasta jooksul väljatöötatud 50 kW alalispingemuunduri katseseadet. Muundur
töötati välja koostöös Eesti firma AS Estel Elektroga TTÜ baasfinantseerimise toetusel.
Elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis töötas nimetatud
projekti kallal kolmeliikmeline
meeskond, kuhu kuulusid vanemteadur D. Vinnikov ja teadurid T. Jalakas, I. Roasto. Tegu
on kolmetasandilise poolsildtopoloogiaga alalispingemuun-

T&A

duriga, mis on eelkõige mõeldud
kasutamiseks elektrirongide abitoiteallikana. Abitoiteallika sisendpinge on 2,2…4 kV, väljundis aga 350 V alalispinge. Transistore lülitatakse sagedusel
4 kHz. Muunduris kasutatakse
viimase põlvkonna 3.3 kV IGBT
transistore, mis jõudsid turule
alles paari aasta eest.
Tänu uutele transistoridele
suudeti oluliselt vähendada
muunduri mõõtmeid ning tõsta
tema efektiivsust võrreldes momendil käibel olevate analoogsete muunduritega. Teema pers-

pektiivsusest ning uudsusest
annab tunnistust Eestis registreeritud kasulik mudel. Projekti
tulemuste põhjal on käesoleval
aastal valmimas ka kaks doktoritööd. Hetkel käib muunduri
katsetamine ning täiustamine.
Läbides katsetusetapi edukalt
järgneb katseseadmele suure
tõenäosusega ka reaalne tootearendus. Suurt huvi muunduri
vastu on üles näidanud AS Estel
Elektro eesmärgiga anda see
saritootmisse.
Indrek Roasto
indrek.roasto@ttu.ee

TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis vanemteadur D. Vinnikovi ning
teadurite T. Jalaka ja I. Roasto poolt koostöös AS Estel Elektroga ja TTÜ baasfinantseerimise toetusel väljatöötatud 50 kW kolmetasandilise poolsildtopoloogiaga alalispingemuunduri katseseade, mõeldud kasutamiseks elektrirongide
abitoiteallikana

27. veebruarist 1. märtsini toimus
Harjumaal Nelijärvel üliõpilaste
teaduskonverents TalveAkadeemia teemal “Linnaplaneerimine –
luues säästvat elukeskkonda”.
Seitsmendat aastat toimunud
säästva arengu teemalisel konverentsil keskenduti seekord linnaplaneerimise minevikule ja tulevikule.
TalveAkadeemia on hea koht
uute tutvuste sõlmimiseks ja ideede
vahetamiseks. Osalejad arutasid
omavahel keskkonnaökonoomika,
tudengiteaduse ja hariduse parandamise üle. Konkreetsemateks tulevikuideedeks kujunesid linnas
tervisejooksu tegijate koondamine,
WWOOF Eesti külalisreisid mahetaludesse ning Suveakadeemia projekti jätkamine.
“Läänemaailmas on aastakümneid räägitud linnakeskkonna jätkusuutlikumaks muutmisest, on viimane aeg midagi reaalset ära teha.” kritiseeris Soomest
pärit tehnoloogiadoktor Eero Paloheimo. Lahendusena tutvustas
ta oma ideed Hiinas rajatavast
ökolinnast.
Linna looduse teemalises mõttevahetuses osalesid ökoloog Marko Mägi, arhitekt Oliver Alver,
maastikuarhitekt Merle KarroKalberg ning kirjanik Jaan Kaplinski.
Selgus, et inimesed tahaksid
enda ümber küll natuke loodust,
elades aedlinnas, kuid samas ei
ole taolisel killustatud loodusel
suuremat väärtust bioloogilise
mitmekesisuse kandjana. Oluliste
rohealade säilimine linnakeskkonnas nõuab kokkuleppeid ja
nende alade väärtustamist. Leiti,
et Eesti parkides on vähe omanäolisust, parkide kujunduses on
eeskujuks teised kultuurid ja pildiajakirjad. “Rohkem julgust kujundada vähem ja jääda iseendaks,” oli paneelis osalenute ühine arvamus.
Konverentsil tegid ettekandeid
sügisel toimunud säästva arengu
teemalise üliõpilasartiklite konkursi parimate tööde autorid. Konkursi võitis Rando Tuvike, kes on Tallinna Ülikooli doktorant, kelle artikli pealkiri on “Läänemere punavetikate polüsahhariidstruktuurid
ja nende termostabiilsus: Eesti unikaalse loodusvara kvaliteedinäitajad”.
Björn M. Frostell, Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi professor, kes tegi Nelijärvel tööstusökoloogia teemalise ettekande,
arvas TalveAkadeemiast kokkuvõtlikult nii: “Leian, et olete loonud
Eesti tudengitele ja edaspidiste
säästva arengu teemaliste arutelude jätkumiseks Eestis midagi
väga olulist.”
TalveAkadeemiat toetab teiste
seas Tallinna Tehnikaülikool.
Uuendusena anti sel aastal
välja konverentsi ajakiri, kus on
esinejate, ettekannete ja konverentsi teemade taust pikemalt
lahti kirjutatud. Sel aastal toimus
esmakordselt ka otseülekanne.
Lindistatud ettekanded on leitavad videoloengute portaalist
www.areng.ee.
Infot ajakirja, konverentsi
piltide, grupitööde tulemuste ja
palju muu huvitava kohta leiab
TalveAkadeemia
kodulehelt
www.talveakadeemia.ee.
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Tudengielu
TTÜ õiguse üliõpilased
kirjutasid parima hagiavalduse
Harjutuskohtud (moot courts) on rahvusvaheliselt laialdaselt levinud mängulis-võistluslik meetod õigusteaduse
üliõpilaste seas probleemide nägemise oskuse ja erinevate vaidlustehnikate arendamiseks. TTÜ õigusteaduskonnale on osalemine Euroopa
Liidu õiguse teemalistes üle-euroopalistes harjutuskohtutes saanud heaks
traditsiooniks juba sel ajal, kui kool
kuulus veel Concordia Rahvusvahelise Ülikooli (Eestis) koosseisu.
Euroopa õiguse alaseid harjutuskohtu võistlusi korraldatakse alates 1988. aastast. Igal aastal septembrist novembrini kirjutavad maksimaalselt neljaliikmelised harjutuskohtu meeskonnad omapoolsed kirjalikud hagiavaldused hüpoteetilistes,
kuid küllaltki komplitseeritud kohtuasjades. Käesoleval aastal valiti 90
hagiavalduse esitaja seast välja 48
poolfinalisti, teiste seas ka TTÜ õiguse
üliõpilaste meeskond, kelle jaoks on
nüüd avanenud võimalus sõita Napolisse ühte Euroopa õiguse harjutuskohtu regionaalsetest poolfinaalidest.
Igal regionaalsel finaalvõistlusel
valitakse välja parim meeskond, kes
saab õiguse osaleda märtsi lõpus Luxembourgis asetleidval finaalvõistluses,
mis peetakse Euroopa Kohtu ja Euroopa Esimese Astme Kohtu kohtunike juuresolekul. Neile lisandub veel
üks võistkond, kes kutsutakse kohale
kui eripreemia saaja parima kirjaliku
hagiavalduse eest. Käesoleval aastal
langes see au osaks TTÜ õigusteaduskonna meeskonnale, kuhu kuuluvad Nicola Curnow, Jussi Ekonen ja
Inkalotta Nuotio. Meeskonna juhendajaks on TTÜ õigusteaduskonna
,
lektor Katarina Pijetlovic.
Mait Talts
IUA akadeemiline sekretär

Juubilar
Emeriitprofessor
Kaido Kallas 70
Majandusteadlane, ökonoomikakandidaat (1970), majandusdoktor (1990)
Kaido Kallas sündis 4. märtsil 1939.
aastal Võru linnas ning tähistas tänavu oma 70. juubelisünnipäeva.
Ta tuli 1960. a TRÜst eriala ületoomise korras õppima TPI majandusteaduskonda ökonomist-raamatupidaja erialale, mille lõpetas 1963.
Järgnes mitu aastat tööd vastutusrikastel ametikohtadel majanduses.
1966. a asus K. Kallas tööle TPI
statistika ja raamatupidamise kateedri stazöörina ning suunati sealt
edasi Moskva Majandusstatistika
Instituuti sihtaspirandiks. 1970 kinnitati ta majandusteaduste kandidaadiks. Järgnesid loengud TTÜ
õppejõuna: 1970-1971 assistendina,
1971-1975 vanemõpetajana, 19751991 dotsendina (1975-1977 raamatupidamise kateedri juhataja).
1990. aastaks valmis K. Kallasel
doktoriväitekiri, mida ta kaitses Moskva Riiklikus Ülikoolis ja kinnitati samas majandusdoktoriks ning 1991
professoriks. Tema doktoriväitekirjas
oli välja töötatud raamatupidamisarvestuse automatiseeritud andmetöötluse uudne arengusuund.
1991-2003 jätkus K. Kallase töö
TTÜ professorina ja finantsarvestuse
õppetooli juhatajana, aastatel 20022003 TTÜ majandusarvestuse instituudi direktorina. K. Kallas emeriteerus 2003 ja töötas seejärel veel aasta
vanemteadurina.
Professor K. Kallase teaduslike ja
lepinguliste uurimistööde maht moodustab ca 100 autoripoognat. Ta on aktiivselt tegutsenud audiitorina (oli 19952001 audiitorfirma Artur Andersen Worldwide Eesti tegevjuht) ning kuulunud
ka EV Audiitornõukogu juhatusse.
Õnnitleme professor Kaido Kallast tema 70. sünnipäeva puhul, soovime head tervist ja jätkuvalt huvitavaid ettevõtmisi.
v

Kolleegid majandusarvestuse
instituudist

Intervjuu EV teaduspreemia laureaadi
Malle Krunksiga
Juhtivteadur Malle Krunks, olete
ennast pühendanud pooljuhtmaterjalide, eelkõige päikeseelementides kasutatavate materjalide uurimisele ja väljatöötamisele. Tegemist on globaalsest aspektist üliolulise küsimusega, et lahendada
inimkonna ees seisvaid üsna keskseid energiaprobleeme. Missugune on aga selles suures valdkonnas
Teie enda kitsam uurimisteema,
ning missuguseid olulisimaid tulemusi võiksite sel teel mida pärjati
nüüd EV riikliku teaduspreemiaga?
Malle Krunks: Väike täpsustus kõigepealt. Materjaliteaduse
instituudis tegeldakse päikesepatareide, seega fotovoltstruktuuride (PV) materjalide uurimisega,
materjalide valmistamise tehnoloogiate arenduse ja nende materjalide põhjal päikesepatarei struktuuride väljatöötamisega. Sageli
mõistetakse päikeseelementide all
ka soojusvaheteid, mida kasutatakse näiteks sooja vee saamiseks. Meie sellega ei tegele.
Eesti Vabariigi 2009. aasta
teaduse aastapreemia tehnikateaduste valdkonnas määrati uurimistööde tsükli nelja aasta (20052008) jooksul tehtud uurimistöö
eest teemal “Vedeliksadestuse
tehnoloogiad konkurentsivõimelisele päikeseenergeetikale”.
Uurimistöö temaatika haaras
õhukeste kilede ja nanostruktuuride valmistamist keemilistel vedeliksadestuse meetoditel nagu
pihustuspürolüüs, sool-geeli tehnoloogia ja sadestamine lahusest. Uurimistöö sellel teemal
võib tinglikult jaotada kolme alateemasse: protsesside keemia
uurimine, kilede ja nanostruktuuride valmistamine ja iseloomustamine, valmistatud materjalide
katsetamine päikesepatareis.
Kui meie uurimisgruppi võrrelda teiste samas valdkonnas tegutsevate gruppidega maailmas,
siis eristume just selle poolest,
et meie alustame keemia-alastest
uuringutest ja kasutame saadud
tulemusi kileliste materjalide
arendamisel. Oleme välja töötanud metoodika erinevate ainete
pihustuspürolüüsi protsessi modelleerimiseks. Viimase nelja aasta jooksul rakendasime seda metoodikat, mille oluliseks osaks on
uute prekursorainete süntees ja
nende termilise lagunemise uurimine analüütiliste meetoditega,
TiO2 kilede sool-geel sadestusprot-

sessile. Sellest fundamentaalse
iseloomuga uuringust saime olulist infot TiO2 kilede faasikoostise ning elektriliste omaduste juhtimiseks läbi prekursorainete
koostise ja kilede kasvu- või lõõmutustemperatuuride. Samuti võib
keemia-alaste baasuuringute valdkonda liigitada mitmete uute prekursorainete struktuuri uuringud.
Õhukeste kilede sadestamine
alal oli põhirõhk pandud CuInS2
kilede kui päikesepatarei absorberkihi pihustussadestuse tehnoloogia optimeerimisele. Antud
valdkonnas saime tulemusi, mis
on äratanud erinevate uurimisgruppide tähelepanu meie tööde
vastu. Teiseks oluliseks tulemuseks materjalide tehnoloogia alal
tuleb pidada ZnO nanovarraste
valmistamise uue tehnoloogia väljatöötamist. Nimelt, ZnO nanovardaid, mis kujutavad endast nanomõõtmelisi kristalle (läbimõõt
50-200 nm, pikkus 200-6000 nm),
saab kasvatada ka pihustuspürolüüsi meetodil. Selle tehnoloogia eeliseks on sadestusprotsessi
lihtsus, odavus ja kiirus ning saadud struktuuride suur puhtus.
Praeguseks ajaks on tehnoloogia
patenteerimisel lisaks Euroopa riikidele ja USAle ka teistes selle
valdkonna juhtivates riikides.
Kolmanda osa uurimistööst
moodustas päikesepatarei struktuuride valmistamine ja füüsikaliste parameetrite uurimine. Töötati välja uus, ZnO nanovarrastel
baseeruv üliõhukese absorberkihiga päikesepatarei struktuur, mille disaini ja komponentide valmistamise tehnoloogiate kaitsmiseks
on esitatud rahvusvaheline patenditaotlus. Väljatöötluse algfaasis
saavutati patarei efektiivsuseks
4%, mis on stardipakuks järgnevale uurimis- ja arendustööle.
Konkursile esitatud uurimistööde tsükli raames saadud teadustulemused on publitseeritud maailmas tunnustatud teadusajakirjades 25 teadusartikli näol. Lisaks sellele on esitatud 12 patenditaotlust, mis kuuluvad kolme
patenditaotluste perekonda.
Kuigi teaduspreemia määrati
uurimisgrupi juhile, tuleb siinkohal ära märkida, et tänapäeval on
teadustöö uurimisgrupi ühise töö
tulemus, seda eriti tehnikateadustes. Selles uurimistööde tsüklis andsid olulise panuse teadustulemuste saavutamiseks vanem-
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Juubilar

teadur Arvo Mere, teadurid Ilona
Oja Acik, Tatjana Dedova ja Atanas Katerski. Väheoluline ei ole
ka asjaolu, et materjaliteaduse instituudis on kasutada kaasaegne
tipptasemel teadusaparatuur.
Millal võiks oodata reaalset läbimurret päikeseelementide kasutamisel maailma energeetikaprobleemide lahendamiseks, mida see
eeldaks?
Malle Krunks: Praegusel ajal
toodetakse päikesepatareide abil
alla 1% kogu maailmas toodetavast elektrienergiast. Aastaks
2050 peab see tõusma 30%ni.
Selleks, et päikeseenergeetika teostaks läbimurde ja saaks
oluliseks tegijaks energeetikaprobleemide lahendamisel, tuleb
saavutada päikesepatareide abil
toodetud elektrienergia hinna alanemine teistel meetoditel toodetu tasemele. Päikeseenergeetikal
on ilmselge edu fossiilsete kütuste põletamise ees, sest selle allikas Päike on praktiliselt ammendamatu ja päikesepatareide abil
elektri tootmine ei saasta mitte
mingil moel keskkonda. Maakeral
on piisavalt ruumi päikesepatareide paigutamiseks maaviljeluseks mittesobivatesse kohtadesse, kus on piisavalt päikesevalgust. Lisaks sellele võib päikesepatareisid kasutada ehitiste
konstruktsioonielementidena: katused, fassaadid jne. Päikeseenergeetika puudus on tsüklilisus,
kuid see on ületatav, kui luuakse
uued meetodid ja materjalid toodetud energia salvestamiseks.
Päikese-energeetika arengut nähaksegi tulevikus kompleksis
energiasalvestite arendusega.
Tulles tagasi päikesepatareide
juurde, siis nende abil toodetud
elektri hinna alandamiseks tehakse praegusel ajal suuri jõupingutusi. Paljude meetmete seas päikese-energeetika muutmisel konkurentsivõimeliseks peetakse üheks
tõhusaks viisiks päikesepatareide
enda hinna alandamist. Tuleks kasutada vähem materjali, seega kristalliliste materjalide asemel polükristallilisi õhukesi kilesid, kallite materjalide asemel kasutada odavamaid, materjalide valmistamiseks
kasutada lihtsamaid ja odavamaid
tehnoloogiaid, töötada välja päikesepatareide põhimõtteliselt uued
konstruktsioonilised lahendused jne.
Selles perspektiivses valdkonnas
tegutsevad aktiivselt ka Tallinna
Tehnikaülikooli materjaliteaduse
instituudi kolm uurimisgruppi.
Jätkub järgmises MMs

Professor Mati Meldorf 70
Sündis 1. märtsil 1939 Riisiperes.
Sõjakeerises sattus Mati ema kodupaika Hiiumaal ning täisverd hiidlasena identifitseerib juubilar end tänini. Alghariduse omandas ta Kärdla
Keskkoolis, keskhariduse Tallinna Mäetehnikumis, mille lõpetas 1957. Järgnes aasta tööd Iseseisva Mäepääste
Meeskonna maa-aluse mäepääste
posti komandörina. 1958. a sügisel jätkusid õpingud TPIs, kus energeetikute õnneks vahetusid Mati huvid ja
1963 lõpetas ta ülikooli cum laude
energeetika-teaduskonna elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide erialal.
Peale kaheaastast ametisolekut
elektrisüsteemide kateedri assistendina viis tõsine teadushuvi juubilari
aastaiks 1965-69 aspirantuuri Leningradi PIsse. Edukate õpingute
tulemusel valmis väitekiri elektrisüsteemide siirdeprotsesside alal, mida
1970 kroonis tehnikateaduste kandidaadi kraad. Jätkus töö TPI elektrisüsteemide kateedris ja TTÜ elektroenergeetika instituudis loomulikus
järjestuses assistendina, vanemõpetajana, dotsendina. Vahepeale mahtus
enesetäiendamine Helsingi Tehnikaülikoolis aastail 1974-75 ja tehnikadoktori kraadi kaitsmine 1995. Alates
1997. a töötab juubilar elektrisüsteemide siirdeprotsesside professorina.
Teadustöö põhisuundadeks on
energiasüsteemide talitluse seire ja
elektrivõrgu koormuste matemaatiline modelleerimine. Sügav huvi koormusmudelite vastu algas juba tudengipäevil ja kestab tänini. Kolleegid
tunnevad Matit visa töömehena, mäletavad tema omaaegset väsimatut
öötööd TPI, Eesti Energia ja Lenenergo arvutuskeskustes ja tõhusat koostööd Soome tehnikauuringute keskusega. Tulemiks on üle 50 avaldatud
teadustöö, sealhulgas üks ingliskeelne monograafia, kolm mahukat õpikut, rida juhendatud magistri- ja doktoritöid, TTÜ tänukirjad ja Eesti NSV
riiklik preemia. Märkimata ei saa jätta tõsiasja, et juubilar on üks aktiivseimaid energeetika-alase terminoloogia
edendajaid ülikoolis ja mahuka viiekeelse elektroenergeetika sõnastiku
põhikoostajaid.
Tubli pereisana on juubilar rajanud mugava ja alati külalislahke kodu Trummi tänavas. Ta on poja ja
kahe tütre isa ning tänaseks peaaegu
viiekordne vanaisa. Teame Matit agara loodusehuvilisena. Tema peamiseks harrastuseks koormuse uurimise
kõrval on tervisesport.
Elektroenergeetikud soovivad
Sulle palju energiat, tugevat tervist,
kordaminekuid teadustöös ja tudengite õpetamises, libedaid suuski ja väledaid jalgu ning jätkuvalt Sulle omast
mõnusat hiiu huumorit!
Kolleegid elektroenergeetika instituudist

Tallinna Tehnikaülikooli ajaleht
Mente et Manu
Ilmub aastast 1949
19086 Tallinn, Ehitajate tee 5 (I-214)
Tel 620 3615, faks 620 3591
E-mail: ajaleht@ttu.ee
http://www.ttu.ee/ajaleht

Juhtivteadur Malle Krunksi õnnitlesid riigi teaduspreemia võitmise puhul ka kolleegid elektroonikainstituudist: projekti
koordinaator Alvar Kurrel ja juhtivteadur Mart Min, viimane ka ise äsja pärjatud TTÜ aasta teadlase tiitliga

Tegevtoimetaja Mart Ummelas
Pressiesindaja Krõõt Nõges
Infotoimetaja Kersti Vähi
Keeletoimetaja Meelika Õismaa
Makett ja küljendus Liivi Pettai
Fotod Eiko Lainjärv, TTÜ
Trükikoda SpinPress
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
KÜBERNEETIKA INSTITUUT

kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:

SÜSTEEMIBIOLOOGIA LABORATOORIUMIS
vanemteadur süsteemibioloogia alal
1 koht, hõive 1,0
perioodiks 01.06.2009–31.05.2014

TARKVARA OSAKONNAS
Juhtivteadur loogika ja semantika alal
1 koht, hõive 1,0, perioodiks 01.06.2009 –31.05.2014

MEHAANIKA JA RAKENDUSMATEMAATIKA OSAKONNAS
teadur mittelineaarse dünaamika alal
1 koht, hõive 1,0
perioodiks 01.09.2009 31.08.2014
2 kohta hõive 0,5 perioodiks 01.09.2009 31.08.2014

Konkursil osaleda soovijal tuleb esitada järgmised dokumendid:

JUHTIMISSÜSTEEMIDE OSAKONNAS
vanemteadur juhtimisteooria ja automaatika alal
1 koht, hõive 1,0
perioodiks 01.12.2009–30.11.2014
teadur juhtimisteooria ja sümbolarvutuse alal
1 koht, hõive 1,0
perioodiks 01.07.2009–30.06.2014

• avaldus TTÜ Küberneetika Instituudi direktori nimele;
• Curriculum vitae;
• kõrgharidust või akadeemilist kraadi tõendava dokumendi originaal või
notariaalselt tõestatud ärakiri;

• publikatsioonide nimekiri;
• konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja
materjalid.

Dokumentide esitamise
tähtaeg on 15.04.2009. a.
Dokumendid esitada
TTÜ Küberneetika Instituudi
direktori nimele aadressil
Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn
Täpsem teave instituudi
teadussekretärilt:
Telefon 6204154,
e-post
Mati.Kutser@cs.ioc.ee

