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TEADUSE TIPPKESKUS CEBE 

Eesti teaduse tippkeskuste programm aastateks 2008 - 2015 

on jõudmas lõppjärku. Nii on ka CEBE projekt oma otsi 

kokku tõmbamas ja oleme nüüd oma iga-aastase uudislehe 

eelviimast numbrit uurimas. 

CEBE senist panust võib üldsõnaliselt ja kokkuvõtlikult 

kirjeldada järgmise loeteluna: 

Biomeditsiinitehnikas: uued optilised meetodid 

neeruasendusravi kvaliteedi operatiivseks hindamiseks, 

vererõhu mõõtmiseks ja varase ateroskleroosi diagnostikaks, 

aju elektriliste signaalide analüüsiks, avastamaks depres-

siooni ja hinnata aju funktsionaalset seisundit.   

Signaalitöötluses: originaalsed meetodid dünaamiliste 

objektide (töötav südamelihas, kardiovaskulaarsüsteem, 

hingavad kopsud) omaduste kiireks analüüsiks elektrilise 

impedantsi mõõtmise abil, impedants-spektroskoopia raken-

dused ateroskleroosi varasel avastamisel, metallisulamite 

omaduste määramisel (nt. võltsmüntide tuvastamisel), 

lihakvaliteedi hindamisel ja mujal. 

Elektroonikasüsteemide diagnostika vallas: 

uued meetodid ja mudelid, mis võimaldavad tõsta testimise 

usaldusväärsust, verifitseerimise ja diagnostika efektiivsust, 

automatiseerida elektroonikasüsteemide testprogrammide 

koostamist ja projekteerimisvigade ülesleidmist. 

 

Avalik CEBE seminar 9. oktoobril, 2014 

Oktoobris toimub tippkeskuse CEBE avalik seminar.  

Põhirõhk sellel üritusel on asetatud koostööle 

ettevõttetega. Seminari programm koosneb ülevaatest 

tippkeskuse väljapaistvamate saavutuste kohta, CEBE 

spin-off firmade edulugudest ning visioonettekannetest  

biomeditsiinitehnika ja elektroonikasüsteemide arengu 

kohta, mida ootame oma koostööpartneritelt Euroopa 

suurfirmade näol. Loodame põnevaid diskussioone ka 

paneelsektsioonil.  Kuulajaskonnaks on Eesti ettevõtete 

esindajad, spetsialistid ja teadlased, kelle tegevusala on 

seotud  biomeditsiinitehnika, elektroonika- ja tervis-

hoiusüsteemidega, otsuste tegijad ning samal nädalal 

toimuva rahvusvahelise konverentsi IEEE BEC osalejad. 

Seminaril osalemine on tasuta, aga nõuab 

eelregistreerimist. Ürituse ajakava ning toimumiskoht 

ilmuvad CEBE veebilehel http://cebe.ttu.ee/ 

CEBE edu TTÜ intellektuaalomandi 

loomisel 

 

Prof. Ivo Fridolin – TTÜ aktiivsemaid patenteerijaid 

Üheks oluliseks kriteeriumiks, mis näitab teadustöö 

uudsust ja innovaatilisust ning küpsust ja mis oleks 

täienduseks bibliomeetriapõhisusele, on intellektuaalne 

omand - patendid. Tugev patendiportfell loob eeldused 

uute toodete ja väikeettevõtete tekkeks, mis on 

vaieldamatult majanduskasvu edasiviivaks mootoriks.  

TTÜ 2013. aasta Teadus- ja Arendustegevuse aruande 

põhjal on CEBE teadlased ühed aktiivsemad leiutajad 

TTÜs. Poole 2013. aastal TTÜs loodud intellektuaalse 

omandi autoriteks on CEBE teadlased: TTÜ 12-st 

Eesti patendist 6, 7-st välispatendist 3 ning TTÜ 13-st 

välispatendi taotlusest 7 kuuluvad CEBE-le.  

Sellega tõendab tippkeskus CEBE, et ta hoolib riigi 

konkurentsivõime parendamisest ja püüab seda tagada 

teadustulemuste rakendamisega ühiskondlikus elus ja 

majanduses. 

 

Prof. Mart Min demonstreerib patenteeritud seadet 
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BASTION – UUS CEBE TEADLASTE 

EUROPROJEKT 

Projekt BASTION -  Board and SoC Test Instrumentation 

for Ageing and No Failure Found (http://fp7-bastion.eu) 

käivitus käesoleva aasta jaanuaris. Projekti partneriteks on 

Infineon (Saksamaa), üks suurimaid mikrokiipide tootjaid 

autotööstuses koos kõrgtehnoloogiliste väikefirmadega 

Aster Technologies ja 

Testonica Lab, ning 5 

Euroopa ülikooli: Torino 

Tehnikaülikool, Twente ja 

Lundi ülikoolid, Tallinna 

Tehnikaülikool ja Kõrgkool 

Hamm-Lippstadtis. Projekti 

koordinaatoriks on CEBE 

teadur Artur Jutman ja 

tema juhitav Testonica Lab. 

Viimasest on tänaseks 

kujunenud tehnoloogia 

liider maailmas sünteetiliste 

instrumentide väljatööta-

misel elektronika plaatide 

testimiseks. Projekti üheks 

eesmärgiks on luua 

meetodeid võitluseks elektronskeemide vananemise vastu. 

Teema on äärmiselt aktuaalseks muutunud ja projekti 

rahastamine saavutati ülitihedas konkurentsis. Elektroonika 

vananemine tuleneb füüsika-listest põhjustest, mis on seotud 

nanoelektroonika dimen-sioonide vähenemisega. Uute 

tehnoloogiatega kaasnev kiire vananemine on kujunemas 

homsete elektroonikarakenduste töökindluse ühes 

põhilisemaks probleemiks. Teiseks tsent-raalseks 

probleemiks, mille uurimiseks ja lahenduste otsi-miseks 

projekt on ellu kutsutud, on nn. „No Failure Found - NFF 

probleem, mis seisneb niisuguste rikete mehanismide 

tuvastamises, milliseid tänased testimise meetodid pole 

võimalised avastama. On hinnatud, et keskmisele 

perekonnale läheb täna umbes 50 eurot aastas maksma tüli, 

mille varjatult kutsuvad esile nn. NFF-rikked kodu- või 

autoelektroonikas, transpordi või meditsiini-elektroonikas. 

Projekti BASTION partnerid ühendavad oma jõud 

ründamaks elektroonika vananemise ja NFF-rikete 

müsteeriume. Uuritakse tundmatuid defektide tüüpe, testide 

kvaliteedi mõõtmise ebatäpsuse põhjuseid ja eesmärgiks on 

luua uusi paremaid rikete mudeleid ning vähendada 

elektroonika vananemise negatiivset efekti. Projekti 

ambitsioonikaks eesmärgiks on tõsta värskeimate 

elektroonikatehnoloogiate eluiga 2-3 aastalt 6-7 aastani ning 

vähendada NFF-rikete negatiivset mõju kuni 2 korda. 

MIDA TÄHENDAB IMPEDANTS-

SPEKTROSKOOPIA 

Spektroskoopia tähendab mingi nähtuse või objekti vaatlust 

laias skaalas, enamasti sagedusvallas. Näiteks olgu optiline 

spektroskoopia – prismat läbinud valgus lahutub eri 

sagedustel ilmnevateks vikerkaarevärvidega komponenti-

deks. Ka impedants-spektroskoopia puhul toimub analüüs 

laias sagedusalas, kus intensiivsuse mõõduks on objekti 

elektriline impedants Z(ω) oomides, täpsemalt selle jaotu-

mine sagedusvallas ω. Impedants iseloomustab vastutoimet 

vahelduvale elektrivoolule I, kutsudes esile elektripinge V, 

vt. joon. 1. Impedants sarnaneb elektrilise takistusega, kuid 

haarab lisaks takistusele R ka elektrilaenguid koguvate 

mahtuvuslike osiste C  ja laenguid liikumises hoidvate 

induktiivsuste L mõju, mis mõlemad sõltuvad elektrivoolu 

sagedusest ω  (joonised  1 ja 2).  

Impedants-spektroskoopia on lihtne ja odav meetod 

looduslikes ja tehislikes objektides toimuvate muutuste 

analüüsiks. Näiteks olgu elusrakud  ja -koed (joon. 2), mida 

iseloomustab bioimpedants, samuti mitmesugused 

materjalid (nii looduslikud kui tehislikud) ning nendest 

moodustunud või valmistatud struktuurid. Näiteks olgu nii 

elusorganid, kui metallide sulamid, keemilised ühendid ning 

kindlasti mitmesugused elektrimaterjalid, kaasa arvatud 

pooljuhid ja nende lisanditega struktuurid. 

Oleme mitmete lepingute alusel kaasa löönud impedants-

spektroskoopia kasutamisel meditsiinis ja bioloogias, 

näiteks südame, kopsude ja vereringe diagnostikas 

(partneriteks St. Jude Medical ja Boston Scientific ning 

Tallinna haiglad) ning raku-uuringutes (Chalmersi 

Tehnikaülikool), samuti elektrokeemiliste energiaallikate 

(patareid, akud, kütuseelemendid) testimisel  koostöös 

korporatsiooniga Texas Instruments ning toidu kvaliteedi 

hindamisel (leping firmaga Electrolux Italy). 

Joonis 1.  Elektrilise impedantsi Z mõõtmise põhimõte 

Joonis 2.  Elektrilise bioimpedantsi olemuse selgitus 

Impedants-spektroskoopia on kasutuses materjaliuuringutes 

ning mitmesugustest materjalidest valmistatud detailide ja 

konstruktsioonide korrasoleku seires. Olgu siis 

komposiitmaterjalidest koorikud laevade keredes ning 

tuulegeneraatorite labades (Eurostars projekt), või hoopis 

metallide sulamid ja struktuurid näiteks pisikestes müntides 

(leping Euroopa võltsingutevastase bürooga OLAF, samuti 

FP7 projekt SAFEMETAL) või suurtes konstruktsioonides 

(lepingud terasefirmade esindajatega). 

Impedants-spektroskoopia teaduslikuks põhiküsimuseks on 

sellise mõõtevoolu kuju sünteesimine, mis kindlustab kõige 

inforikkama pingereaktsiooni antud objekti 

iseloomustamiseks (Joon. 1),  samuti ka parimate meetodite 
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ja algoritmide leidmine reaktsioonisignaali töötlemiseks 

informatsiooni eraldamise eesmärgil.  Küpsed 

teadustulemused on rahvusvaheliselt kaitstud kümnekonna 

patendiga ning seejärel publitseeritud avalikult ja 

igakülgselt (artiklid, konverentsiettekanded, osalemine 

näitustel). Laialdase publitseerimise kaudu otsime 

rakendamisi tööstuses litsentsimüükide kaudu. 

Hetkel on käimas uuringud impedants-spektroskoopia 

rakendamiseks toorliha koostise ja kvaliteedi hindamisel 

(litsentsimine firmale Carometec  A/S, Taani) ning  

süstlanõela juhtimisel eluskudedes (litsentsimine firmale 

Injeq Oy, Soome).  Alustasime eeluuringut firma 

MarinePool GmbH (Saksa) Eesti osafirmaga Lade OÜ 

bioimpedantsi sensorite päästeriietuses kasutamise 

võimaluste kohta päästetava tervisliku seisundi hindamiseks 

päästeoperatsiooni vältel. 

Prof. Mart Min 

TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut  

ARTERITE SEISUNDI HINDAMISEST  

Südame-veresoonkonna haigustesse sureb Eestis üle 10 000 

inimese aastas ning see on üheks peamiseks surmapõhjuseks 

ka maailmas. Järjest enam töötatakse välja meetodeid ning 

seadmeid, millega oleks võimalik neid haigusi varases 

staadiumis diagnoosida ning ennetada. Vananedes või 

erinevate haiguste korral arterite jäikuse suureneb ning see 

põhjustab südame koormuse tõusu, sest veresoonte poolt 

avaldatud suurema takistuse tõttu on verd raskem läbi 

soonte pumbata. Sellised muutused omakorda põhjustavad 

erinevaid veresoonkonnaga seotud haiguseid nagu näiteks 

hüpertensiooni, südame isheemiatõve jne. 

 
Joonis 3. Ühe südamelöögi PPG signaal, mis on 

registreeritud 21- ja 64- aastase uuritava sõrmelt 

Laialdaselt kasutatakse lokaalseks arteri sisekesta struktuuri 

muutuste määramiseks ultraheliuuringut ning väga täpselt 

saab hinnata veresoonte seisukorda ka näiteks 

kompuutertomograafia uuringuga. Paraku on sellised 

uuringud suhteliselt keerukad, kallid, vajavad selleks 

spetsiaalse väljaõppe saanud operaatorit ning võivad omada 

ka inimesele kahjulikku ioniseerivat kiirgust. Seetõttu oleks 

vaja arterite seisundi hindamiseks meetodit, mis oleks 

mitteinvasiivne, odav ning lihtsalt teostatav. Ühe võimaliku 

optilise meetodi väljatöötamisega on tegeldud ka 

Biomeditsiinitehnika instituudis, mis baseerub pulsilaine 

levikiiruse ja kuju analüüsil. 

Südame kokkutõmbumise tulemusel tekkinud rõhulainet, 

mis levib mööda artereid edasi väiksema läbimõõduga 

veresoonte suunas, on võimalik registreerida kasutades 

selleks fotopletüsmograafilist ehk optilist meetodit 

(Photoplethysmography - PPG), millega saab registreerida 

vere hulga muutust mikrovaskulaarses koes ja arterites. 

Lihtne PPG signaali registreerimissüsteem (andur) koosneb 

kahest optilisest komponendist, teatud lainepikkusele hää-

lestatud valgusallikast ja detektorist. Detekteeritud valgus-

tugevuse muutus ajas on enamasti pulseeriv ja sünkroonis 

südame tööga ning seotud arterites leviva rõhulainega. Kui 

arterid on elastsed, siis levib südame poolt tekitatud pulsi-

laine aeglaselt mööda artereid, kuid jäikuse suurenedes kas-

vab ka levikiirus. Samuti on noortel pulsilaine kuju laine-

lisem ning inimestel, kellel on arterite elastsus vähenenud, 

sarnaneb laine kuju kolmnurksignaalile (joonis 3). 

 

 
Joonis 4. Kardioloogi vastuvõtul käinud 57-aastase 

kõrgenenud kolesteroolitasemega hüpertooniku südame 

pärgarterite kompuutertomograafilise uuringu tulemus. 

Kasutades erinevaid uurimustöö käigus väljatöötatud 

signaalitöötluse meetodeid on võimalik tuua esile 

iseäralikke signaali kuju muutusi, mis ei ole esmapilgul 

märgatavad. Loodud meetodi põhjal on võimalik eristada 

suurenenud arterite jäikusega inimesi tervetest ning seeläbi 

diagnoosida võimalikku haigust varases staadiumis. 

Vaatamata PPG signaali registreerimise lihtsusele pole selle 

signaali erinevate komponentide tekkepõhjused siiani 

lõplikult kirjeldatud ning võib eeldada, et see peidab endas 

veel nii mõndagi huvitavat, mida saab inimeste tervisliku 

seisundi hindamisel ära kasutada.  

Joonisel 4 on näha sulgus parema pärgarteri keskosas ja 

väljendunud ateroskleroo-tilised naastud ka teistes arterites. 

Sellel patsiendil oleksime võinud oma uue meetodiga 

avastada arterite kahjustuse skriiningtesti käigus juba 

aastaid tagasi. Elustiilimuutuste ja agressiivse kolesterooli 

ning vererõhku langetava raviga saab tüsistusi ennetada. 

Dr. Kristjan Pilt 

TTÜ biomeditsiinitehnika instituudi vanemteadur 

OPTILINE MEETOD KUSIHAPPE EEMALDA-

MISE MÄÄRAMISEKS DIALÜÜSIRAVI 

KÄIGUS 

Jana Holmar (TM, 2013) 
Doktoritöö juhendajad: prof Ivo Fridolin (TTÜ) ja PhD 

Fredrik Uhlin (Linköpingi Ülikool, Rootsi)  

 

Neeruasendus ehk dialüüsiravi hakati patsientidele pakkuma 

eelmise sajandi keskpaiku.  Sellest ajast on arenenud dia-
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lüüsimasinad, filtrid, veesüsteemid ning ka markerid ja 

meetodid protseduuri kvaliteedi hindamiseks. Hoolimata 

edusammudest, on dialüüsipatsientide suremus endiselt 

kõrge ning ravi kvaliteet ei pruugi olla piisav ja ühtlane. 

Levinuim marker dialüüsiravi kvaliteedi hindamiseks on 

uurea, mis iseenesest ei ole patsiendile mürgine aine. 

Eelnevast tingituna jätkub individuaalsema dialüüsi, uute 

markerite ning monitooringumeetodite otsimine.  

Kusihappe kui olulise marker-molekuli mõju uurimisega on 

põhjalikult tegelnud dr. R.J.Johnson Colorado Ülikoolist, 

kes on leidnud, et kõrge UA tase organismis võib olla seo-

tud metaboolse sündroomi, kõrgvererõhutõve, neeru- ja 

südame-veresoonkonna haigustega. Seega on kusihape 

ureemiline toksiin ning temast võiks kujuneda uudne marker 

dialüüsiravi kvaliteedi hindamiseks. 

Väitekirja aluseks on kliinilised uuringud nii Eestis kui ka 

Rootsis (Linköpingis), mille käigus kogutud optilised ja bio-

keemilised andmed võimaldasid välja töötada algoritmid 

neeruasendusravi protseduuri jooksul eemaldatud kusihappe 

hulga määramiseks reaalajas. Dialüsaadi neeldumisspektrite 

töötlemine võimaldas luua algoritmid neeruasendusravi 

uudse kvaliteedimarkeri kontsentratsiooni hindamiseks.  

Teostati suremusanalüüs tuvastamaks kusihappe ja uurea 

taseme mõju patsientide elulemusele ning leiti, et kõrge 

kusihappe tase on oluliselt seotud patsientide kõrgema sure-

musega ning kõrge uurea tase lubab loota paremat elule-

must. Leiti, et kahe ureemilise toksiini põhjal arvutatud 

neeruasendusravi parameetreid kombineeriv mudel võimal-

daks hinnata patsiendi 3 aasta elulemust paremini kui seni 

kasutatav meetod. Mudelite töökindlus ei sõltunud sellest, 

kas ennustamiseks kasutati vere- või dialüsaadiproovide 

väärtusi. Viimane on eriti oluline, sest võimaldab optiliste 

vahenditega patsiendi seisundit pidevalt jälgida. 

OPTILISE PULSILAINE SIGNAALI ANALÜÜS 

ARTERITE VARASE VANANEMISE 

MÄÄRAMISEKS DIABEEDIHAIGETEL 

Kristjan Pilt (TM, 2014) 

Doktoritöö juhendajad: prof Kalju Meigas (TTÜ) ja prof 

Margus Viigimaa (TTÜ) 

Südame-veresoonkonna haigustesse sureb Eestis üle 10 000 

inimese aastas ning see on üheks peamiseks surmapõhjuseks 

ka maailmas. Inimese vananedes arterite sisesein kulub ja 

kahjustub ning võib põhjustada seetõttu veresoone seinas 

põletikulisi protsesse ning naastude teket. Sellist protsessi 

aitavad kiirendada inimese käitumuslikud harjumused nagu 

suitsetamine, vähene kehaline aktiivsus, alkoholi liigtarbi-

mine. Erinevate haiguste korral, sealhulgas diabeedi puhul, 

on arterite vananemise protsess samuti kiirenenud. Arterite 

lupjumise tulemusel suureneb nende jäikus, mis põhjustab 

südame koormuse tõusu, sest veresoonte poolt avaldatud 

suurema takistuse tõttu on verd raskem läbi soonte pumbata. 

See põhjustab omakorda erinevaid veresoonkonnaga seotud 

haiguseid. Siiski sellise haigusliku protsessi süvenemist on 

võimalik ära hoida, kui veresoonkonna seisundi muutused 

avastatakse varajases staadiumis. 

Maailmas on väljatöötatud ja kasutusele võetud erinevaid 

meetodeid ning seadmeid, millega on võimalik mitteinva-

siivselt hinnata arterite jäikust. Sellised meetodid on siiski 

suhteliselt keerukad ja kallid. Samuti on vaja protseduuride 

läbiviimisel spetsiaalse väljaõppe saanud seadme 

operaatorit. Seetõttu oleks vaja arterite seisundi hindamiseks 

meetodit, mis on mitteinvasiivne, odav ning lihtsalt 

teostatav. Uute meetodite välja töötamisel on hakatud 

kasutama pulsilaine levikiirust ja pulsilaine kuju analüüsi. 

Väitekirjas on uuritud optilise meetodi abil salvestatud 

pulsilaine kuju ja leviaja analüüsi võimalusi varajase arterite 

jäikuse suurenemise ning sellest tuleneva veresoonkonna 

vanuse määramiseks. Töö raames ehitati spetsiaalne 

uurimiskompleks pulsilainete ja teiste füsioloogiliste 

signaalide sünkroonseks salvestamiseks. Analüüsi 

võimaluste uurimiseks ning uute algoritmide 

väljatöötamiseks salvestati Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 

füsioloogilisi signaale tervetel ning diabeedihaigetel. 

 

Salvestatud signaalide ning kogutud andmete põhjal töötati 

välja algoritmid, millega saab hinnata muutusi arterite 

jäikuses. Algoritmid võimaldavad sõrme otsast optilise 

meetodi abil salvestatud pulsilaine signaalist välja arvutada 

aordi rõhulaine augmentatsiooniindeksi, mis iseloomustab 



 

Number 6   5 

veresoonte jäikust. Oluline on, et optiline meetod on 

lihtsasti kasutatav ning tehnoloogia, mis baseerub 

lihtsustatult ühel fotodioodil ning fotodetektoril, on 

suhteliselt madala hinnaga. Samuti võrreldi väljatöötatud 

meetodi ning algoritmi efektiivsust kliinilises praktikas 

kasutatavate meetoditega. Selle tulemusel leiti, et 

väljatöötatud meetod ja uudsed algoritmid võimaldavad 

võrreldes olemasolevatega määrata augmentatsiooniindeksit 

madalama standardhälbega ning paremini eristada 

normaalse ning suurenenud arterite jäikusega uuritavaid. 

Töö tulemused näitavad, et optiline meetod ning uudsed 

algoritmid võiksid tulevikus olla kasutuses ka kliinilises 

praktikas arterite jäikuse muutuste hindamisel. 

SISSEEHITATUD ENESETESTIMISE 

OPTIMEERIMINE DIGITAALSÜSTEEMIDES  

Helena Kruus (ATI, 2012) 
Doktoritöö juhendaja: prof. Raimund Ubar 

 

Submikron- ja nanotehnoloogiate arengusuunad 

võimaldavad uute disaini- ja tootmistehnoloogiate 

kasutamist, mis võimaldavad luua kompaktsemaid skeeme, 

saavutada väiksemaid süsteemisiseseid viiteid, paremat 

süsteemide jõudlust ning soodustavad uute disaini-

paradigmade tekkimist ning kasutamist. 

Väitekiri on pühendatud digitaalsüsteemide isetestimise 

effektiivsuse ning kvaliteedi tõstmisega seotud uuringutele. 

Isetestimine on meetod, mis võimaldab lahendada paljusid 

ülisuurte integraalskeemide testimisega seotud probleeme. 

Töös on uuritud rikete modelleerimise meetodeid ning on 

antud ülevaade hierarhilisest defektide modelleerimisest. On 

kirjeldatud erinevaid defektide modelleerimise meetodeid, 

s.h. struktuurselt sünteesitud binaarseid otsustusdiagramme, 

kõrgtaseme otsustusdiagramme ning Boole’i differentsiaal-

algebrat. Uuriti isetestimise effektiivsust reaalsete 

füüsikaliste defektide avastamisel. 

Teiseks, on kirjeldatud isetestimise meetodit, mis võimaldab 

kombineerida pseudojuhulikke ning deterministlikke 

testjadasid ning on välja pakutud algoritmid selle meetodi 

optimeerimiseks. Kolmandaks on kirjeldatud isetestimise 

meetodit, kus deteministlikke testsignaale kasutatakse 

lineaarse tagasisidega nihkeregistris uute pseudojuhulike 

jadade genereerimiseks. On välja töötatud algoritm, mis  

võimaldab kiiresti leida lühima vajalike determinstlike 

testide ja pseudojuhuslike jadade kombinatsiooni, mis 

vastaks etteantud mälupiirangutele. Välja töötatud meetod ei 

vaja kõikide võimalike lahenduste leidmist ning seetõttu 

annab sobiva tulemuse kiiresti. 

Välja töötatud optimeerimismeetodeid rakendati 

biosignaalide töötlemisel kasutatavate protsessorite 

enesetestimise automatiseerimiseks. On läbi viidud 

protsessorite eri konfiguratsioonide testitavuse analüüs, 

selgitamaks millised digitaalskeemi omadused soodustavad 

digitaalsüsteemide testitavuse paranemist. 

RIKETE SIMULEERIMINE JA KOODIKATTE 

ANALÜÜS REGISTER-SIIRETE TASEMEL 

KASUTADES KÕRGTASEME OTSUSTUS-

DIAGRAMME 

Uljana Reinsalu (ATI, 2013) 

Doktoritöö juhendajad: prof. Peeter Ellervee, prof. Jaan 

Raik, dr. Aleksander Sudnitsõn 

Käesolev töö käsitleb nii digitaalriistvara testimise kui ka 

simuleerimisel-põhineva verifitseerimise küsimusi register-

siirde ja käitumuslikul tasemetel. Töös pakutud lähenemised 

rikete simuleerimiseks register-siirde tasemel ning 

struktuurse katte mõõtmiseks kasutavad kõrgtaseme 

otsustusdiagrammide (KTOD) eeliseid skeemide esitamisel. 

Kõigepealt on esitatud uudne meetod rikete simuleerimiseks 

register-siirde tasemel, mis põhineb KTOD mudelil. Meetod 

tugineb deduktiivsele rikete simuleerimisalgoritmile, mis on 

viidud kõrgemale abstraktsioonitasemele ning rakendatud 

KTOD-na esitatud digitaalriistvarale. Algoritmi on lisatud 

efektiivne andmestruktuur selleks, et kiirendada 

bitioperatsioone rikete nimekirjadega ning järelikult 

kiirendada rikete simulatsiooni tervikuna. Rikete 

simuleerimist kasutatakse laialt digitaalriistvara testi 

stiimulite genereerimisel. Sellised ülesanded nagu rikete 

diagnostika ja testi stiimulite kokkupakkimine isetestivate 

arhitektuuride projekteerimine vajavad oma töös rikete 

simuleerimist. Seega on efektiivne rikete simuleerimise 

algoritm väga tähtis nende ülesannete lahendamisel. 

 

Teiseks on esitatud uudne meetod struktuurseks koodikatte 

analüüsiks, mis samuti põhineb KTOD mudelil. 

Traditsioonilised koodikatte mõõdud nagu lausete, harude ja 

andmevoo kated seoti KTOD struktuuriga. KTOD-põhine 

kiire simuleerimine võimaldab mõõta neid katteid 
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efektiivselt. Samuti sisaldab pakutud meetod KTOD mudeli 

teisendusi, mis on suunatud koodikatte analüüsi erinevatele 

aspektidele. Lisaks on KTOD simulaatori jaoks realiseeritud 

jälgitavuse katte mõõt. See mõõt mõõdab mitte ainult 

vigade aktiveerimist vaid ka hindab nende levimist 

vaadeldavatesse punktidesse. Jälgitavuse katte moot 

võimaldab paremini analüüsida testi stiimuleid ning 

digitaalriistvara disaini. 

Pakutud meetodid toetuvad KTOD-l põhinevale 

simulaatorile. Eelnev uurimistöö TTÜ-s on näidanud, et 

KTOD on efektiivne mudel simuleerimise läbiviimiseks 

ning sobilik digitaalsüsteemide diagnostikat ja silumist 

silmas pidades. Töös teostatud eksperimendid tõestavad 

pakutud lähenemiste rakendatavust ja efektiivsust. 

TESTITAVUSEL PÕHINEV VÄLISE TESTI JA 

DIAGNOOSI MEETOD 

KAHEMÕÕTMELISTELE KIIPVÕRKUDELE 

Vineeth Govind (ATI, 2009) 

Doktoritöö juhendaja: prof. Jaan Raik  

Tuleviku elektroonikasüsteemid saavad koosnema miljardi-

test transistoridest ning sadadest tuumadest, mis võimalda-

vad rikkalikke multimeedia ja võrguteenuseid. Samas 

süveneb integraalskeemide keerukuse tõusust tulenevalt 

traditsiooniliste siiniarhitektuuride piiratus. Kiipvõrgud on 

saamas uueks ühendusviisiks keerukate kiipide 

integreerimisel. Tulenevalt nende regulaarsest struktuurist, 

kuid samas suurest keerukusest, on äärmiselt oluline töötada 

välja spetsiaalne metodoloogia kiipvõrkude testimiseks. 

 

Doktoritöös esitatakse välise testi metodoloogia, mis 

saavutab kõrge rikete katte. Meetod on skaleeruv ning ei 

nõua oluliselt täiendavaid riistvara-ressursse. Teiseks, 

pakutakse kasutada väljatöötatud testikonfiguratsioone 

rikete lokaliseerimiseks kiibi-ühendustes. Dissertatsioonis 

esitatakse ka uus meetod rikete kollapseerimiseks, kasutades 

rikete ekvivalentsusklasse. Nimetatud meetod on võimeline 

kiirelt ja üheselt lokaliseerima rikkeid kiipvõrgu ühendustes. 

Katsetulemused näitavad, et kuigi meetod töötab kõrgel 

abstraktsiooni-tasemel, saavutab ta väga hea struktuursete 

rikete katte. Töös pakutakse välja ka parendatud 

testikonfiguratsioonid testimise aja minimeerimiseks. 

Lisaks esitatakse testitava projekteerimise tehnikad 

testvektorite edastamiseks kiipvõrgu väliste servade kaudu. 

Käesolevas dissertatsioonis esitatud töö on avaldatud 

teadusajakirjas ja mitmetel konverentsidel. 

RIISTVARA MODELLEERIMINE DISAINI 

VERIFITSEERIMISE JA SILUMISE JAOKS 

Anton Tšepurov (ATI, 2013) 

Juhendajad: prof. Jaan Raik ja dr. Maksim Jenihhin 

Kaasaegne riistvaraarendus põhineb täielikult CAD 

(Computer-Aided Design) vahenditel. Digitaalskeemide 

ülikõrge keerukusaste on saanud põhiliseks raskuseks 

elektroonika arendus-automatiseerimistööstuse (EAA) ja 

vastavate teaduslike uuringute jaoks. See tõstab esiplaanile 

riistvara mudelite skaleeruvusvõime. Vaatamata EAA 

viimase aja saavutustele, ei võimalda olemasolevad 

projekteerimis- ja verifitseerimisvahendid realiseerida 

disaineritel kõike, mida tehnoloogia juba võimaldaks.  

Väitekirja panuseks on nimetatud puuduste kõrvaldamine 

kahe uue võimsa esitusmudeli kaasamise abil. Arendajate 

produktiivsust suurendatakse automaatse silumismeetodiga, 

mis põhineb hästiskaleerival eksemplar-graafmudelil (EG). 

Uurijate võimalusi rikastatakse avatud lähtekoodiga riist-

vara arendamiseks ja verifitseerimiseks mõeldud laienda-

tava EG-põhise platvormi abil. Suurem täpsus ja kindlus 

verifitseerimisel saavutatakse range koodikatte mõõtmise ja 

kiire väidete kontrolli meetoditega, mis põhinevad kõrg-

taseme otsustusdiagrammide (KTOD) mudelil ja selle laien-

ditel. Kui KTOD mudel on eriti sobiv akadeemiliste uurin-

gute läbiviimiseks, siis EG mudel lubab teha katseid suurte 

skeemidega ja seetõttu on leidnud rakendust tööstuses. 

Väitekirjas luuakse metodoloogia käitumuslike ja 

struktuursete KTOD mudelite automaatseks 

genereerimiseks VHDL kirjeldustest. Käsitletakse erinevaid 

KTOD kompaktsusastmeid. Leiti, et KTOD kasutamisel 

paraneb koodikatte mõõtmise täpsus võrreldes klassikaliste 

riistvara kirjelduskeeltel (RKK) põhinevate meetrikatega. 

On uuritud mutatsioonitestimist KTOD mudelil ja see on 

osutunud koodikatte mõõtmisest veelgi paremaks testi 

kvaliteedi hindamisvahendiks. Uuriti ajalise laiendiga 

KTOD (AKTOD) mudelit ja leiti, et selle abil saavutatakse 

kiiremat väidete kontrolli võrreldes kaasaegse RKK-põhise 

väidete kontrollimismeetodiga. On väljatöötatud 

metodoloogia AKTOD genereerimiseks PSL väidetest ning 

on esitatud ühtne KTOD-põhine verifitseerimiskeskkond 

APRICOT koos seda realiseeriva ApricotCAD rakendusega.  
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Väitekirjas esitatakse metodoloogia EG mudeli saamiseks 

läbi põhjaliku RKK kirjelduste teisendamise, mis võimaldab 

tõsta ApricotCAD skaleeruvust. Mudeli  skaleeruvusvõime 

hindamiseks kasutatakse 3584 LEON3 protsessori tuumast 

koosnevat kiipsüsteemi, mille tulevikuperspektiive 

hinnatakse väga kõrgelt tööstuses. Esitatakse avatud 

lähtekoodiga skaleeritav zamiaCAD platvorm, mis põhineb 

EG mudelil ja on mõeldud riistvara arendamise ja 

verifitseerimise hõlbustamiseks. Kirjeldatud on 2 

zamiaCAD põhjal loodud rakendust, millisteks on staatilise 

koodi analüsaator ja RKK VHDL kirjelduste simulaator. 

Lõpuks pakutakse välja uus skaleeritav silumismeetod 

täpseks ja automaatseks disainivigade lokaliseerimiseks, 

milles kasutatakse mõlemat ülal mainitud rakendust. Töö 

eksperimentaalosas demonstreeritakse meetodi erilist 

efektiivsust ja täpsust vigade avastamisel keerulistes 

tingimuslausetes ja selliste disainide suuruste puhul, mis 

vastavad tänapäeva tööstuslikule ulatusele. 

Doktoritöös välja töötatud keskkond, mudelid koos mitmete 

laiendustega ning uued meetodid on tervikuna heaks aluseks 

nii teadusuuringute läbiviimisel kui ka tööstuses 

kasutamiseks ja võimaldavad oma mitnekesisuses saavutada 

paljulubavat sünergeetilist efekti digitaalsüsteemide 

projekteerimise kvaliteedi tõstmisel. 

DIFUSIOONKEEVITUSEGA VALMISTATUD 

METALLI JA RÄNIKARBIIDI VAHELISE 

ÜLEMINEKUALA VAHEKIHI UURIMINE 

Natalja Sleptšuk (ELIN, 2013) 

Juhendajad: prof. Toomas Rang  ja dr. Oleg Korolkov 

 
 

Metall-pooljuht (M-P) kontakte kohtame igas 

pooljuhtseadises. On tuntud tōsiasi, et reaalsete Schottky 

dioodide voolu-pinge karakteristikud erinevad ideaalse 

Schottky siirde omast. Nimetatud eripära on uuritud kaua ja 

ainsat ning ühest pōhjust sellele seni ei ole leitud. Üheks 

tõenäoliseks põhjuseks on asjaolu, et metalli ja pooljuhi 

vahele võib kontakti valmistamisel tekkida nn vahekiht. 

Sellise vahekihi olemasolu pōhjustab mitmeid anaomaaliaid 

tuues kaasa näiteks potentsiaali hüpe ning barjääri kōrguse 

alanemise, ruumlaengu piirkonna kitsenemise, elektronide 

tunneleerumise läbi barjääri, jne. Kõik nimetatud nähtused 

mōjutavad otseselt reaalsete M-P kontaktide elektrilisi 

karakteristikuid, mis vōivadki pōhjustada reaalsete ja 

ideaalse karakteristiku tugevat lahknevust. Siit tuleneb ka 

pōhjendus tegelemaks uurmistööga, mis on seotud 

difusioonkeevituse (DW) abil valmistatud M-P vahelise 

üleminekuala vahekihi uurimisele. 

Doktoritöös käsitleti Schottky strukturide ajaloolist tausta 

ning pōhjendati uurimiteema valikut. Analüüsiti voolu-

pinge ja mahtuvuse-pinge karakteristikuid eesmärgiga 

selgitada välja DW abil valmistatud Schottky kontaktide 

elektriliste karakteristikute suurt erinevust ideaalse Schottky 

siirde karakteristikuga vōrreldes. Uuriti DW tehnoloogias 

valmistatud SiC Schottky siiretel tekkiva vahekihi teket 

elektron-mikroskoobi abil. Uurimine näitas, et vahekihi 

paksuseks kujuneb orienteeruvalt ~ 25 nm. Vahekihi 

struktuur on aga lähedane SiC amorfsele olekule. 

Edasi pühenduti sügavate lisandivoode uurimisele kasutades 

sügavate nivoode spektroskoopiat (DLTS). Uurimistöö 

tulemusena selgitati välja täiendavate lōksude tekkimise 

peamised pōhjused tingituna DW metalliseerimis-

tehnoloogiast. Töös uuriti SiC pooljuhi pinnaolekuid, mis 

tekivad peale DW metalliseerimist, kasutades selleks 

muutuva mahtuvuse (vibreeriv kondensaator) mōōtmisi. 

Uurimine näitas pinnaolekute tiheduse suurenemist peale 

difusioon keevitust. Uuriti ka pinna topograafia variatsioone 

peale DW protsessi, kasutades AFM ning SEM 

mikroskoopiat. 

Vaadates kõigi nende uuritud probleemide teoreetilisi 

tagamaid, vōib julgelt väita, et enamusest neist vōiksid välja 

areneda iseseisvad süvauuringud, millest mōne maht 

küüniks ka eraldi doktoridissertatsiooni mahuni. Vaatamata 

asjaolule, et mitmed järeldused ei ole lõplikud ja vajavad 

täiendavaid uuringuid, saavutati töö algul püstitatud 

eesmärk – näidata ära metalli ja ränikarbiide vahelise 

vahekihi tekkimise ja tema olemasolu mōju elektrilistele 

karakteristikutele . 

MOBIILSETE SEADMETE AKU LAADIMINE 

JA RIKKALIKE OMADUSTEGA AKU-

LAADIJA INTEGRAALSKEEM 

Sergei Strik (ELIN, 2013) 

Doktoritöö juhendaja: prof. Toomas Rang   
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Käesolev doktoritöö kirjeldab lineaarse akulaadija uudset 

arhitektuuri, mis võimaldab kiiret, täpset ja töökindlat 

laadimisprotsessi ning pikendab samas ka seadme eluiga. 

See struktuur põhineb konstant voolu/konstant pinge patarei 

laadimismeetodil. 

Võttes arvesse erinevat tüüpi laadijate eeliseid ja puudusi, 

jõutakse järeldusele, et litium-ioon aku laadimiseks on enim 

sobivad lineaar ja lülitav laadijad. Edasine analüüs näitab, et 

maksimum lubatud liitium-ioon aku laasimisvool ei ole 

väga kõrge ning ei vaja tingimata lülituvat laadijatüüpi. 

Sellest tulenevalt laadimisest tekkiv energiakadu ei 

kuumenda integraalskeemi üle. Paraku olemasolevad 

lineaarlaadija lahendused ei ole väga tõhusad ning 

energiakadu läheneb maksimumile. 

Töös välja pakutaval arhitektuuril on erinevaid omadusi, 

mis parandavad aku laadimisprotsessi. Suurim eelis 

olemasolevate lahenduste kõrval on paralleelsed vooluteed, 

üks – aku laadimiseks ja teine – ülejaanud mobiilse seadme 

osade varustamiseks. Selline lähenemine võimaldab akut 

laadida koormusest sõltumatult, s.t. laadimise ajal 

varustatakse teisi seadme funktsioone seina adapterist. Ka 

integraalskeemi energiakadu on väiksem võrreldes 

tavapäraste lineaarsete akulaadijatega. 

Välja pakutud arhitektuur on integraalskeemina toodetud, 

mõõdetud ning turul väga edukas. 

BIOIMPEDANTSI MÕÕTESEADME 

ANALOOGOSA KOMPONENDID: 

VOOLUALLIKA DISAIN JA REALISATSIOON 

Argo Kasemaa (ELIN, 2013) 

Juhendajad: prof. Toomas Rang, dr. Paul Annus 

Bioimpedantsi mõõtmisel määrab täpsuse ergutussignaali 

allikas ehk vahelduvvoolugeneraator. Üldiselt kasutatakse 

mõõteseadmetes digitaalselt genereeritud siinussignaalie, 

mille mõõtmine toimub korraga mitmel eri sagedusel, kus 

astmelisuse määrab kasutatav bittide arv. Suurem bittide arv 

tähendab rohkem komponente ning suuremat voolutarvet.  

Väitekiri kirjeldab CMOS tehnoloogial põhinevat voolu-

allikat kui ühte osa bioimpedantsi mõõteseadmest ja selle 

realiseerimist ränikristalli pinnal. Energiatõhusates sardsüs-

teemides eelistatakse kasutada ergutusvooluks nelinurk-

signaale. On tõestatud, et lühendatud nelinurksignaali puhul 

paraneb ergutussignaali spekter oluliselt. Lisaks on võimalik 

signaali spektris kõrgemate harmooniliste taset vähendada 

lühendatud nelinurksignaali modifitseerides – lisades sinna 

astmeid või lõigata kolmenivoolisest signaalist esi- ja taga-

frondist tükke välja. Sellised võtted võimaldavad signaali 

spektris kindlaid kõrgemaid paarituid harmoonilisi kas üldse 

välistada või nende taset vähendada. Sellist mitmenivoolist 

signaali saab digitaalselt lihtsalt tekitada ja töödelda. 

Doktoritöö eesmärk oli disainida erineva kujuga lühendatud 

nelinurksignaale genereeriv vooluallikas. Elektroonika 

disain realiseeriti firma National Semiconductor 0.5 μm 

CMOS7_5v tehnoloogial. Töös esitatud lahendus parandab 

energiatarvet ja vähendab süsteemi keerukust võrreldes 

tavapäraselt levinud lahendustega. Loodud vooluallika 

väljundiks on lühendatud nelinurksignaal ja väljundvoolu 

väärtusi saab valida vahemikust 5 kuni 100 μA-t. Põhiline 

eelis seisneb selles, et antud meetod tagab suurema 

energiatõhususe, sest üldine seadme voolutarve toiteallikast 

on umbest 1.5 korda suurem sellest voolust, mis kulgeb 

koormuses. 

 

Doktoritöö eksperimentaalses osas teostati valminud 

vooluallika mikroskeemide mõõtmised. Eelnevad 

arvutisimulatsioonid langesid enamuses kokku reaalsete 

mõõtmistulemustega, seega sai lugeda mikroskeemi disain 

õnnestunuks ning tulevikus on võimalik loodud vooluallikat 

kasutada uutes bioimpedantsi mõõtvates mikroskeemides. 

Järeldused tehtud tööst on, et võimalikult minimaalsete 

komponentidega realiseeritud lühendatud nelinurksignaale 

genereeriv vooluallikas andis mõõtmistel häid tulemusi. 

Saavutati suur töökiirus ja hea väljundvoolude täpsus. Tänu 

valitud skeemilahendusele on seadme üldine voolutarve 

toiteallikast vaid 1.5 korda suurem koormusesse 

(mõõtekehasse) suunatud voolust. Väljundvoolude täpsus 

sõltus voolupeeglite sobitamisest ränikristalli pinnal, antud 

sobitamine oli suures osas eksperimentaalne. 

MAKSIM JENIHHIN – BORIS TAMME 

STIPENDIUMI LAUREAAT 

12. veebruaril k.a. autasustati Maksim Jenihhinit akadeemik 

Boris Tamme mälestusstipendiumiga. Kuna Maksim on 

CEBE teadussekretär, siis tema saavutus on ühtlasi 

tunnustus ka tippkeskusele CEBE. Maksim ise väljendas 

oma tundeid autasu saamisel selliselt: 

„Mul on suur au olla Boris Tamme stipendiumi laureaatide 

hulgas. Tänu tehnoloogia kiirele arengule oleme täna 

ümbritsetud keeruliste elektroonikaseadmetega ja 

sardsüsteemidega, mis on saanud meie igapäevaelu 

tavaliseks osaks. Me usaldame neid süsteeme ja peame 

nende korrektset, veatut käitumist enesestmõistetavaks. 

Samal ajal sõltume tarkadest tehissüsteemidest üha rohkem 

ja rohkem. Kui väiksemat sorti rikked neis süsteemides 

võivad meid ehk vaid pisut häirida, siis olulisemad rikked 

võivad põhjustada suuri katastroofe ning isegi maksta 

inimelusid. Tänapäeva elektroonika keerukus on kasvanud 

juba tasemeni, kus ühele kiibile on võimalik mahutada 

triljon transistorit, mis teeb testimise eriliselt raskeks. Minu 

senine teadustöö on pühendatud efektiivsete meetodite 

arendamisele, mis saaksid nimetatud keerukusega hakkama 

ja võimaldaksid usaldusväärsete elektroonikasüsteemide 

pidevat arengut.“ 
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Maksim Jenihhin on TTÜ Arvutitehnika instituudi 

vanemteadur. Ta alustas oma teadustööd TTÜ-s 

bakalaureusetöö raames 10 aastat tagasi prof. Raimund 

Ubari juhendamisel ning 2008. aastal kaitses oma doktoritöö 

digitaalsüsteemide diagnostika teemal.  

See on valdkond, kus eesmärgiks on tagada üha 

keerulisemaks muutuva digitaalse maailma usaldatavust ja 

töökindlust, mistõttu siin saavutatavad teadustulemused on 

äärmiselt aktuaalsed ja omavad ülisuurt teaduslikku ning 

rakenduslikku tähtsust. Samas on see väga konkurentsitihe 

valdkond, kus rahvusvahelist läbilööki saavutada on raske.  

Maksimi teadustöö produktiivsust pärast magistritöö 

kaitsmist iseloomustavad tema 70 publikatsiooni, millest 

enamik on avaldatud kõrgetasemelistes rahvusvahelistes 

teadusväljaannetes. Tema tähtsamad teadustulemused 

kuuluvad valdkondadesse: riist- ja tarkvarast koosnevate 

keeruliste süsteemide verifitseerimine ja disainivigade 

diagnoos, elektroonikaskeemide testimine ja isetestimine, 

testprogrammide sünteesi automatiseerimine, rikete 

lokaliseerimine ja füüsikaliste defektide modelleerimine.  

Saavutatud praktiliste tulemuste aluseks on olnud uued 

matemaatilised mudelid. Näiteks töötas Maksim Jenihhin 

välja uue kõrgtaseme otsustusdiagrammidel põhineva 

mudelite klassi, mis täpsemalt ja efektiivsemalt võimaldab 

arvestada ajafaktorit süsteemide modelleerimisel. Uute 

meetodite ja algoritmide efektiivuse hindamiseks rajas ta 

verifitseerimiskeskkonna APRICOT, mis on saavutanud 

rahvusvahelise tunnustuse. Nimetatud tulemuste teoreetilise 

üldistuse koondas Jenihhini oma doktoritöösse.  

Maksim on osalenud mitmetes Euroopa Raamprogrammi 

europrojektides nagu VERTIGO, CREDES ja DIAMOND, 

millistest viimast kahte on koordineerinud CEBE 

uurimisgrupp, mille üheks kandvaks liikmeks on Maksim. 

Suur teene oli Maksimil ka tänavu alanud uue FP7 STREP 

Raamprogrammi projekti BASTION saamisel, kus jõuti 

väga kõrges tippülikoolide ja –tööstuse konkurentsis mõne 

vähese väljavalitu hulka. Maksimi osa selles projektis on 

seotud uute ideedega täna ootamatult kuumaks muutunud 

probleemi lahendamisel – nanotehnoloogia vananemise 

avastamine ja pidurdamine.  

Rahvusvaheline tunnustus ja osalemine europrojektides on 

viinud Maksimi tihedasse koostöösse maailma 

tippfirmadega nagu IBM ja Ericsson. Üheks niisuguseks 

projektiks, mis on suunatud reaalsete suurte tööstuslike 

süsteemide arendusele ja kus Maksimi kaasosalusel 

saavutatud tulemused skaleeruvuse seisukohast ületavad 

tavavahendite võimekust, on zamiaCAD. Sellest projektist 

on eriliselt huvitatud IBM, mida iseloomustab ka näiteks 

Maksim Jenihhini hiljutine autasustamine senise tehtud töö 

eest IBM „Faculty Award“ preemiaga, mida loetakse 

eriliselt väljapaistvaks rahvusvaheliseks tunnustuseks. 

Maksimi renomeed maailmakaardil iseloomustab ka 

välisdoktorandi Saif Abrar Syed’i juhendamine, kes on 

samuti seotud IBM-ga ja läbib oma õpinguid Indias. 

 

Maksim Jenihhin juhib CEBEs ühte alamprojekti ning on 

väljatöötanud uut tüüpi mobiilse ajusignaalide analüsaatori, 

millega on võimalik avastada inimese depressiooni 

väljaspool laborit. Seade on mõeldud eeskätt arstide jaoks, 

kuid seda saaksid edukalt kasutada ka politseinikud ja 

sõjaväelased. Oma ETF granti ja CEBE alamprojekti raames 

juhendab Maksim hetkel kolme doktoranti, kusjuures üks 

tema õpilastest on juba edukalt oma doktoritöö ära kaitsnud. 

Tema senist tööd on lisaks IBM preemiale pärjatud mitmete 

kodumaiste auhindadega nagu ITL Ustus Aguri, TTÜ 

Arengufondi, EITSA ja Tallinna Linnavalitsuse auhinnad. 

 

Maksim Jenihhin on mitmete tunnustatud rahvusvaheliste 

konverentside ja ajakirjade programmikomiteedes, teda on 

mitmel korral kutsutud esinema konverentsidele plenaar-

ettekannetega, ta on rahvusvahelise projekti ZUSYS Eesti-

poolne koordinaator, Euroopa Liidu COST projekti 

juhtkomitee liige, mitmete väliskursuste ja suvekoolide 

korraldaja. Nii näiteks asutas ta uue rahvusvahelise 

doktoriõppe suvekooli BELAS „Biannual European – Latin 

American Summer School on Design, Test and Reliability“, 

olles ühtlasi selle juhtkomitee esimeheks. Möödunud aastal 
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viis ta selle suvekooli esimese ürituse läbi Tallinnas, mis 

pälvis suure menu ja rahvusvahelise kõlapinna. Tänaseks on 

seda üritust korratud juba kolm korda. Loengute ja 

seminaridega on Maksim esinenud ülikoolides Jaapanis, 

Rootsis, Saksamaal, Poolas ja mujal. 

Maksimi oluliseks panuseks on CEBE juurde loodud 

kaasaegne digitaalsüsteemide projekteerimise, testimise ja 

diagnostika labor, milles kasutatav keskkond on aidanud 

käivitada intensiivset rahvusvahelist koostööd nii 

ülikooliõppes kui ka teaduslike eksperimentide läbiviimisel 

paljude maailma ülikoolidega. 

CEBE KOOSTÖÖ TTÜ SPIN-OFF FIRMAGA 

TESTONICA LAB OÜ 

Testonica Lab (TL) asutati 2005. aastal TTÜ spin-off 

ettevõttena. Tänaseks on firmast saanud maailmas 

tunnustatud pioneer ja liider automaatsete sardinstrumentide 

loomisel elektroonikasüsteemide testimiseks. TL arendab 

eesrindlikke tehnoloogiaid ja tööriistu JTAG standardil 

põhinevate ning FPGA tehnoloogiat kasutatavate 

elektroonikaplaatide testimiseks  kõrgkiirusel. TL 

klientideks on maailma tööstusliidrid telekommunikatsiooni 

valdkonnas, auto- ja lennukitööstuses, kaitse- ning töötlevas 

tööstuses, tarbe-ja meelelahutuselektroonika valdkonnas, 

aga ka fundamentaaluuringute valdkonnas (nt. CERN). TL 

on toodetele orienteeritud firma, kes müüb litsentse oma 

tööriistadele üle terve maailma strateegilistele partneritele, 

eeskätt Goepel Electronic GmbH. Tänu teadusuuringutel 

põhinevale intellektuaalsele omandile kuulub firma käibest 

üle 70% kõrg-teadusmahukatele toodetele. 

 

 

CEBE koostöö firmaga Testonica toimub mitmete 

projektide raames nii Eesti kui ka rahvusvahelises 

mastaabis. 

Koostöö Eestis. Töötame koos IKT programmi raames 

Archimedese poolt koordineeritavas projektis FUSETEST 

(“Functional Self-Test, Self-Diagnosis and Failure Analysis 

for Integrated Electronics Systems”). Koostöö ulatub ka 

Tehnoloogia Arenduskeskuse ELIKO raamidesse projekti 

“Test Verification and Diagnosis of Distributed and 

Embedded Systems” näol. Märkimisväärne sünergia on 

saavutatud koostöös doktorantide kasvatamisel, kus  mitmed 

väitekirja teemad formuleeritakse Testonica poolt ning 

firma pakub doktorantidele ka töökohti. 

Euroopa projektid. Aastatel 2011-2013 toimus CEBE 

koostöö Testonicaga viimase poolt koordineeritud FP7 

programmi EUROSTARS raames projektis COMBOARD 

("FPGA-Based Test Acceleration Methodology for 

Complex Electronic Boards"), mille tulemusena õnnestus 

luua unikaalne sardinstrumentaariumi tehnoloogia ja viia 

see uuele kvalitatiivsele tasandile nii effektiivsuse kui ka 

paindlikkuse mõttes. Aastatel 2010-2012 osales CEBE koos 

firmaga FP7 projektis DIAMOND („Diagnosis, Error 

Modelling and Correction for Reliable Systems Design“), 

mida koordineeris CEBE üks partnereid ATI ja kus anti 

märkimisväärne panus uue standardi IJTAG väljatöötamisel 

ning selle toetamiseks uute diagnostikalahenduste ja töö-

riistade näol. 

 

Käesoleval hetkel koordineerib firma FP7 projekti 

BASTION ("Board and SoC Test Instrumentation for 

Ageing and No Failure Found"), kus üheks partneriks on 

CEBE ja millest oli juba juttu eespool. 

CEBE, TESTONICA LAB JA EESTI 

Dimensioonide vähenemine  mikro- ja nanoelektroonikas 

ongi olnud peapõhjus arvutite võimsuse eksponentsiaalsele 

kasvule, paraku on sel ka üks varjukülg – elektroonika-

komponentide töökindluse vähenemine. Just selle paradoksi 

tõttu on tehnikamaailma edasi arendamisel üles kerkinud 

täiesti uut tüüpi probleem: kuidas luua töökindlaid ja usalda-

tavaid süsteeme ebatöökindlatest (!) komponentidest.   

Teisest küljest, Eesti lokaalset majandust silmas pidades, on 

nii Eesti enda tööstuse poolt toodetavate kui ka imporditud 

süsteemide töökorras hoidmiseks vaja ka oskusteavet väga 

keerulise elektroonika testimiseks, rikete diagnostikaks ja 

parandamiseks. 

 

 

Testonica Lab on täna Eestis ainus firma, kes tegeleb info-

tehnoloogia riistvara – trükkplaatide ja süsteemide –   testi-

miseks vajaliku instrumentaariumi ja tehnoloogia väljatöö-

tamisega ning on oma toodetega jõudnud välja maailmatu-

rule. Arvestades äärmiselt kõrget konkurentsi maailmas sel-

les valdkonnas ja seda, et põhiliselt määravad tehnoloogia 
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arengutrende ning -poliitikat suurfirmad, on Testonica Lab 

läbimurre ja omaenda niši leidmine märkimisväärne saavu-

tus. Eelduseks on siin olnud pikaaegne teadusuuringute ko-

gemus TTÜ Arvutitehnika instituudis ja tippkeskuses CE-

BE, mille rüpes Testonica Lab ongi sündinud ja kasvanud, 

aga ka see, et tihe koostöö CEBE teadlaste ja Testonica Lab 

inseneride vahel toimub tänapäevani. Pooled Testonica Lab 

inseneridest on ühtaegu CEBE doktorandid, mistõttu teadu-

suuringud mõlemas asutuses toimuvad praktiliselt ühiselt. 

Sünergial on kahepoolne efekt: CEBE teadusuuringud leia-

vad kohese rakenduse ja Testonica Lab rakendustöös esile 

kerkivad uued probleemid stimuleerivad uurimistöö arengut 

CEBE ja Testonica Lab koostöös.  

Eesti ja rakendusteadused. Edukas koostöö CEBE ja Tes-

tonica Lab vahel on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ja 

tunnustust seni juba kolme FP7 STREP europrojekti näol, 

millistest ühte – BASTION – praegu koordineeribki Testo-

nica Lab ja kus CEBE on ATI kaudu partneriks. Üheks 

Raamprogrammi FP7 koordineeritavate projektide omapä-

raks on olnud alati kõrge interdistsiplinaarsuse tase, mis 

omakorda soosib innovatiivsust ja laia rakenduste diapasoo-

ni tekkimist.  

 

 

Ka Eestis võiks luua paremaid võimalusi interdistsiplinaar-

sete ja rakendustele suunatud teadusuuringute toetamiseks, 

kus eesmärgiks oleks arendada innovatiivset teadusmahukat 

ettevõtlust.  Kui ETAG-i finantsinstrumendid on mõeldud 

üksnes tippteaduse toetamiseks, aga innovatsioon ja raken-

dused jäävad teisejärguliseks, siis EAS, vastupidi, toetades 

küll ettevõtlust üldiselt, peab aga tippteadust teisejärguli-

seks. Esimesel juhul võime saada häid publikatsioone, teisel 

juhul kiiret majanduslikku edu, aga teadusmahukat ja kõrge 

lisandväärtusega tootmist ei motiveeri kumbki toetussüs-

teem. 

CEBE ja Testonica Lab koostöö on näidanud, et tudengite 

varane kaasamine reaalse elu inseneriprobleemidesse tuleb 

kasuks nii tudengite hariduse parandamisele kui ka ettevõt-

luse enda edendamisele. Ja arvutustehnika  testimine, diag-

nostika ning usaldatavuse tõstmine on alad, mis on eriti 

praktilised ning insenerlikku mõtlemist arendavad. Süstee-

mide diagnostika tähendab ju projekteerimise pöördüle-

sannet ja arvestades süsteemide üha keerukamaks muutu-

mist peaks seega olema tänapäeva inseneri üks tähtsamaid 

oskusi. 

CEBE POSITSIONEERIMISEST EESTIS 

Ühel hiljutisel CEBE koosolekul sai püstitatud ülesanne ha-

kata kaardistama CEBE „ökosüsteemi“, ehk siis ettevõtlu-

sümbrust nii Eestis kui välismaal, kus CEBE-l on õnnestu-

nud praktilisi tulemusi saavutada, ehk siis koostöös ettevõte-

tega toodeteni jõuda. Taoline kaart peaks haarama ka po-

tentsiaalseid koostööpartnereid ettevõtlussfääris tulevikku 

silmas pidades. CEBE ökosüsteemi kirjeldamine aitaks vii-

data CEBE konkreetsele nišile ja senistele edulugudele ette-

võtluse valdkonnas ning seeläbi paremini mõista CEBE olu-

lisust ja perspektiivsust Eesti majandusele. 

CEBE rolli saaks formuleerida järgmistes seostes tööstuse ja 

majandusega nii Eestis kui rahvusvaheliselt: 

• MADE-BY-ESTONIA – CEBE teadusloome, uued 

teadustulemused ja sellega kaasnev teaduse eksport, 

ehk siis Eestisse toodud rahvusvahelised projektid ja 

muu koostöö, mis on leidnud rakenduse toodetena vä-

lisriikide ettevõtluskeskkonnas 

• MADE-IN-ESTONIA – teadustulemused, mis on loo-

dud CEBEs ja ühtlasi ka juurutatud tootmisse eesti et-

tevõtetes (nt. ELIKOs või teistes firmades) või mis on 

stimuleerinud CEBE tegevuse tulemusena uute spin-off 

ettevõtete tekkimist  

• WELCOME-TO-ESTONIA – CEBE kompetents omas 

valdkonnas, mis on stimuleerinud uute välisfirmade tu-

leku Eestisse otseselt koostööle kas CEBE-ga või CE-

BE-st võrsunud firmadega (nt. Ericsson, kes tõi Eestisse 

oma T&A osakonna) või siis avarduvad uued võimalu-

sed CEBE tegevuseks seoses uute firmade, eeskätt töös-

tusliidrite tulekuga Eestisse (nt. IBM Eesti, XILINX 

Eesti, Telia-Sonera (ELION+EMT), ELISA, SKYPE 

it.). 

Joonisel 5 on esitatud osaline visand CEBE ökosüsteemist, 

viidates juba ennast produktiivsena näidanud koostööle 

TTÜ spin-off firmadega (punased punktid), muude Eesti 

firmadega (valged punktid) ja välismaiste firmadega (mus-

tad punktid). 

 

Joonis 5. CEBE ökosüsteemi osaline visand 

CEBE 

Haiglad 
PERH 

Prototuba OÜ 

Clifton Ltd 

Smartimplant OÜ 

Tensiotrace OÜ 
AS Ldiamon 

Optofluid  
Technologies OÜ 

Testonica Lab OÜ 

Göpel    
Electronics  
GmbH 

CERN 

ELIKO 

St. Jude  
Medical 

SleepCatch 

AS Cybernetica 

Ericsson  
Eesti 

IBM Corp. 
Robert Bosch GmbH 
Infineon Technologies AG 
 Fresenius Medical Care AG 
 Gambro AB 
Ericsson AB 
Carometec A/S 
B.Braun Avitum AG 
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CEBE senist tulemuslikkust, rakendusi silmas pidades, il-

lustreerib tabel, kus on loetletud CEBEs välja töötatud too-

ted, CEBE koostöö projektide numbrid, milliste raames vas-

tav uurimistöö on läbi viidud, ja koostööfirmad, milliste va-

hetul osalemisel toimub tootmine. 

Toote nimetus 
CEBE 

projekt 
Koostööfirma 

Pacemakers P1 St.Jude Medical(USA) 

Turbo-Tester CAD 

tool for logic level test 
P2, P6 

Licenced in 100+ institutions 

and 40+ countries 

Signalprocessorid P1, P2 

For internal use in CEBE 
APRICOT Verification 

and Test Framework 
P2 

QUADRAR – 

Impedance-

spectroscopy 

measurement 

equipment   

P1 
ELIKO,  

Prototuba OÜ 

Medical equipment for 

determining conditions 

of a biological tissues 

P1 SmartImplant OÜ 

Software for 

commercial Holter 

monitor devices 

P3 
Tensiotrace OÜ, 

hospital (PERH) 

EEG Analyzer  P4 
Clinical experiments in 

hospital (PERH) 

Diasens – Medical 

equipment for  

dialysis dose monitor-

ing 

P5 
AS Ldiamon, hospital 

(PERH) 

Optofluid Dialysis 

Sensor 
P5 

Optofluid Technologies OÜ, 

hospitals (PERH, Linköping 

University Hospital) 

Microprocessor 

models for testing 

P6 

Testonica Lab, 

Göpel Electronics GmbH 

(Germany) 

 

Embedded 

instrumenta-tion IPs 

for testing elec-tronic 

boards and chips 

BERT (Bit-Error-Rate) 

Tester 

High speed power 

GaAs structures using 

the LPE technology 

P7 

Ioffe Physical-Techn. 

Institute of Russian 

Academy of Sciences,  

Clifton Ltd 

ZamiaCAD Open 

source tool 
P2 

IBM,  

TU Ilmenau 

Alljärgnevalt on esitatud protsentuaalne ülevaade CEBE 

uurimistööd toetavatest ressurssidest lisaks EL struktuuri-

fondidele (ETAG sihtfinantseerimine ja europrojektidena 

CEBE poolt Eestisse toodud täiendavad ressursid), ülevaade 

viimase aja tähtsamatest europrojektidest ja pisut CEBE 

„raamatupidamist“. 

 Finantsressursid 2008 2011-2013 

CEBE EL struktuurifondid 29,6% 30,7% 

Riiklik finantseerimine (siht) 30,5% 28,3% 

Europrojektid 39,9% 41,0% 

 

Europrojekt Periood Positsioon 

SMARTMUSEUM 2008-2010 Partner 

CREDES 2009-2011 Koordinaator 

DIAMOND 2010-2012 Koordinaator 

SAFEMETAL 2010-2012 Partner 

HERMES 2012-2014 Partner 

BASTION 2014-2016 Partner 

 

CEBE publitseerimine 2008-10 2011-13 Kokku 

Kaitstud doktoritöid 8 17 25 

Patenditaotlusi 11 8 19 

Saadud patente 3 12 15 

Ajakirjaartikleid 84 86 170 

Konverentsiartikleid 145 128 273 

Monograafiaid 6 3 9 
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