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Sissejuhatus
Allveerobotite katsetused Tallinna lahel ning Rummu karjääris viidi läbi rahvusvahelise projekti
ARROWS1 raames 16.-24. juulini 2015. Välitööde eesmärgiks oli projekti käigus väljatöötatud
allveetehnika katsetamine avavees ning veealuste muististe uurimisel, et jälgida robotite töökindlust,
manööverdusvõimet, kasutatud sensorite täpsust ja muid parameetreid.
Katsetustel osalesid teadlased ja tehnikud Firenze Ülikoolist, Heriot-Watti ülikooli meresüsteemide
laborist (Ocean Systems Laboratory) Šotimaalt, ettevõttest Hydrason Ltd Šotimaalt, Tallinna
Tehnikaülikoolist, Sitsiilia allveepärandi kaitse ja uurimisega tegelevast institutsioonist Regione Sicilia
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identitą Siciliana -Soprintendenza del Mare (DBCIS) ning Eesti
Meremuuseumist. Katsetusi jälgisid ka tehnikud Itaalia Teadusnõukogust (ISTI CNR) ja ettevõttest
Edgelab (Itaalia).

Katsetused viidi läbi Eesti Meremuuseumi laeva Mare (kapten Vello Mäss) ning Soome ettevõtte
Subzone laeva Yoldia (kapten Immi Wallin) abil, samuti kasutati ettevõttelt Kolm Polti OÜ renditud
mootorpaati (Meelis Voevodin ja Mildon Ader).

Katsetusteks Tallinna lahel väljastas Muinsuskaitseamet load nr 14061 ja 14334; välitööd kooskõlastati
Veeteede Ametiga.
Välitööde aruanne esitatakse väljaprindituna ning digitaalselt.
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Projekti kohta vt www.arrowsproject.eu

Projekt ARROWS
Rahvusvaheline projekt ARROWS oli Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi poolt rahastatav
uurimisprojekt, mille eesmärgiks oli allveearheoloogiliseks uurimistööks kohandatud autonoomsete
allveerobotite väljatöötamine. 2012. aastal alanud projekt koondas uurijaid Itaalia, Hispaania,
Suurbritannia, Türgi ja Eesti tehnikaülikoolidest, eraettevõtetest ning muuseumitest. Projekti käigus
töötati välja ja ehitati autonoomsed allveerobotid, mis on suutelised arheoloogilist huvi pakkuvaid
merealasid kaardistama ning leitud objekte lähemalt uurima. Arendustöö üheks eesmärgiks oli
suhteliselt lihtsalt kasutatava aparatuuri väljatöötamine, mille seadistamine ja väiksemamahulisem
remont ei vajaks eriväljaõppega tehnikute abi.
Olulisteks kriteeriumiteks oli väljatöötatava tehnika hind ning modulaarsus. Arendatavad süsteemid
peavad olema sama hinnaga või odavamad kui praegu turul kättesaadav uurimistehnika; modulaarsus
tähendab lihtsalt ümberseadistatavaid allveeroboteid, mille sensoreid on võimalik nö käigu pealt
asendada või vahetada.
Projekti käigus viidi läbi hulgaliselt nii basseini- kui avaveekatsetusi. Käesolevas aruandes käsitletavad
avamerekatsetused Läänemerel olid katseseerias viimased välitööd. Varem katsetati tehnikat
Vahemerel (Iisrael ja Itaalia) ning Atlandi ookeanis (Kanaari saared).
Projekti käigus töötati välja kolm erinevat tüüpi robotit. Esimene robot, nimega A_Size AUV, arendati
välja Itaalia ettevõttes Edgelab ning on ette nähtud võimalikult erinevate sensorite kandmiseks. Robot
on märksa väiksem, kui sellised süsteemid tavaliselt ning tema esiosa on lihtsalt kohandatav väga
erineva uurimisaparatuuri paigutamiseks. Arendustöö eesmärgiks seati võimalikult väikse ja kerge
süsteemi loomine, mida oleks lihtne kokku panna ja hooldada ning mille tarkvara ja juhtmete
ühendused sobiks võimalikult paljude erinevate sensoritega. Parema manööverdusvõime huvides
varustati robot lisaks ahtris paiknevatele sõukruvidele ka ees ja taga asuvate vertikaalsete
sõukruvidega, mis võimaldavad robotil sukelduda või pinnalduda vertikaalselt, mitte laugelt
planeerides nagu senised autonoomsed allveerobotid. A_Size AUV osales katsetustel Vahemerel, kuid
Läänemerel teda ei katsetatud. (Joon 1)

Joon 1. A_Size AUV katsetustel Vahemerel. Foto: arrowsproject.eu
Teine robot töötati välja ja ehitati Firenze Ülikooli inseneride poolt. Süsteem kannab nime MARTA
(MARine Tool for Archaeology) ning tegemist on suure, ligi 3 m pikkuse, 17 cm läbimõõdu ning peaaegu
90 kg kaaluva masinaga. Tegemist on samuti modulaarse robotiga, mida on võimalik vastavalt
vajadusele varustada külgvaatesonari või teiste sensoritega. MARTA on märksa parema
manööverdusvõimega kui teised autonoomsed allveerobotid. Edasi liikumiseks kasutab MARTA kahte
ahtris paiknevat sõukruvi, roboti ees- ja tagaosas paiknevate vertikaalsete sõukruvide abil saab MARTA
sukelduda või pinnalduda koha peal ning samuti ees- ja tagaosas asuvad horisontaalsed sõukruvid
võimaldavad masinat koha peal pöörata. Lisaks sõukruvidele on võimalik roboti ujuvust kontrollida
roboti keres asuvate moodulite, omamoodi sukeltankide abil. Robot on võimeline tegutsema nii
autonoomselt kui kaabliga juhitavana. Viimasel juhul on võimalik robot varustada seadmega, mis
veejoa abil võimaldab välja puhastada veealuseid objekte, kuid seda süsteemi Läänemeres ei
katsetatud. (Joon 2)

Joon 2. MARTA uurimislaeva Yoldia tekil. Foto: Priit Lätti

Kolmas robot töötati välja Tallinna Tehnikaülikooli Biorobootika keskuses ja kannab nime U-CAT
(Underwater Curious Archaeology Turtle). Tegemist on veel väga eksperimentaalfaasis oleva
biomimeetilise (elusolendi liikumist imiteeriva) robotiga, mis oma hea manööverdusvõime ja väikeste
mõõtmete tõttu saab minna inimesele ligipääsmatutesse kohtadesse, nt laevaruumidesse. Projekti
järgi ongi U-CAT ette nähtud avastatud laevavrakkide sisemiseks uurimiseks. Roboti puhul on tegemist
väikese, 60 cm pika ning 17-19 kg kaaluva masinaga, mis suudab sukelduda ligi 100 m sügavusele ning
mille akude energiast jätkub 6 tunniks. Robot kasutab liikumiseks nelja loiba, mis annavad talle väga
hea manööverdusvõime ning võimaldavad liikuda igas suunas ning koha peal pöörata. Navigeerimiseks
kasutab robot vee alla paigutatavaid majakaid, mille signaale tuvastatakse roboti korpusel paikneva 8
hüdrofoni abil. U-CAT on varustatud kaameraga ning valgustitega. Robot suudab tegutseda nii
autonoomselt (lihtsamad stsenaariumid) ning kaabliga ühendatuna. Viimasel juhul edastab robot
kaamera videopildi reaalajas operaatorile. (Joon 3) (Allotta et al 2015: 194-199)

Joon 3. U-CAT. Foto: Taavi Salumäe
Projekti Arrows reglement nägi ette, et robotid peavad suutma tegutseda grupina (swarm) ning
üksteisega infot vahetada. Antud nõude eesmärk oli katsetada välitööde automatiseerimist. Välitööde
stseneerium nägi ette olukorda, kus autonoomne allveerobot (A_Size AUV, MARTA vms) avastab
merepõhja sonariga skanneerides muistise ning annab sellest teada teistele robotitele, kes avastatud
objekti uurima lähevad. Ehkki robotite omavahelise side ja tegevuse koordineerimise ning
sonariskanneeringute arvutianalüüsi osas tehti projekti käigus edusamme, osutusid tehnilised
probleemid nii keerukateks, et robotite omavahelist sidet ning koostööd otsustati avamerel mitte
katsetada.Kirjeldatud välitööde stsenaariumi simuleerimiseks otsustati kasutada Heriot-Watti
tehnikaülikooli poolt hallatavaid allveeroboteid REMUS ja IVER. (Joon 4) Tegemist on autonoomsete
allveerobotitega, mis on varustatud külgvaatesonaritega. REMUS on varustatud ka eksperimentaalse
biosonariga, mis imiteerib mereloomade (sh delfiini) tajuelundit ning võimaldab teoreetiliselt „näha“
läbi merepõhja ülemiste mudakihtide.

Joon 4. Autonoomsed allveerobotid REMUS (vasakul) ja IVER (paremal). Foto: Mildon Ader

Katsepaikade valik ja senised uuringud
Allveerobotite avamerekatsetuste stsenaarium nägi ette allveearheoloogiliste muististe kasutamise
robotite testimiseks. Ühelt poolt võimaldab varasem teadaolev info paremini hinnata roboti tööd ning
tema poolt kogutava info kvaliteeti, teisalt võimaldab juba tuntud paik katsetusi paremini planeerida
ning lihtsamini läbi viia, samuti võib nii olla võimalik juba teadaoleva muistise kohta uue info
hankimine.
Võttes arvesse seniseid, Itaalias toimunud katsetuste tulemusi, otsustati keerulisemad katsed läbi viia
Rummu karjääris, kus vesi on üldiselt rahulikum ning nähtavus parem. Merekatsetel otsustati kasutada
töökindlamaid roboteid.
Katsepaikade valikul arvestati eelmainitud aspekte, samuti ka nende kaugust Tallinnast. Arvestades
tõsiasja, et allveerobotid on suures osas prototüübid ning vajavad seadistamiseks ja hoolduseks aega
ja mitmeliikmelist meeskonda, tundus otstarbekas piirduda katseala valikul Tallinna lahega.
Katsetusi kavandades nähti ette järgmised tegevused:
1. Muistise uurimine sonari abil
2. Muistisest fotogrammeetrilise 3D mudeli tegemine
3. Muistise filmimine

Katsetusteks valiti algselt kaks objekti (Joon 3.1 ja 3.2):

1. Tsitadell (reg. nr 22268): Kadrioru ranna lähedal paiknevad 18. sajandil ehitatud
suurtükipatarei „Tsitadell“ varemed. Objekt asub rannast 900 m kaugusel, sügavusel
8-11 m. Varemete ala mõõtmed 150x100m, eraldi paiknevad kolm palkidest ehitatud
ja kividega täidetud kärgkasti, mille ülemised otsad on merepinnast ligikaudu 5-6 m
sügavusel, kastide nurkadest sirutuvad palgid ülespoole.
Suurtükipatarei avastati 1985. aastal Meremuuseumi sukeldujate poolt, 1997. aastal
kaardistati varemed külgvaatesonari abil, järgmisel aastal mõõdistati konstruktsioone
sukeldujate poolt käsitsi. 1998. aastal toimusid Tsitadelli varemetel suuremahulised
mõõdistused Rootsi uurimislaeva „Jacob Hägg“ abil.2
Muistisest on olemas sonari skanneering, Rootsi uurimislaeva poolt tehtud
kõrgusplaan, meremuuseumi kunstniku Roman Matkewicz’i rekonstruktsioon
külgvaatest ning hulgaliselt hobisukeldujate poolt tehtud foto- ja videomaterjali.3
(Joon 5)

Joon 5. Tsitadell Tallinna lahe merekaardil.

2

Mäss, V. Merekindlus Talllinna lahe põhjas. Horisont, 3, 1998; Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste riiklik
register.
3
Vt. nt. http://www.maremark.ee/sukeldumine/sukeldumiskohad/vrakid/merekindlus-tsitadell/

2. Littegrundi vrakk (reg nr. 27764): Ca 30 m pikkune ja 7 m laiune 18. saj. puidust sõjalaeva
küljeosa lebab Tallinna lahe läänepoolses osas Littegrundi madala lähistel 10 m sügavusel
siledal merepõhjal. Osaliselt liiva alla mattunud vrakist sirutuvad ülespoole 1-1,5 meetri
kõrgused kaared, ümbruses leidub pisemaid detaile.
Vrakk leiti 1983. aastal allveearheoloogiaklubi „Viikar“ sukeldujate poolt. 1984. aastal
toimunud allveetööde käigus puhastati välja ja plaanistati ligikaudu 230m2 laeva külge. Vrakki
on vaadelnud ja filminud ka Tuukritööde OÜ sukeldujad, samuti on seoses lõhkekehade
otsimisega vraki läheduses sukeldunud Eesti Mereväe tuukrid.4 (Joon 6)

Joon 6. Littegrundi vrakk ja Nargen vrakk Talllinna lahe merekaardil.
Littegrundi vraki uurimine ebaõnnestus muutliku ilma tõttu ning Vello Mässi ettepanekul katsetati
roboteid Naissaare rannikule lähemal asuval objektil. Seega sai kolmandaks katsepaigaks

3.

Nargen vrakk (koordinaadid 59 ° 34.2623’ N, 24 ° 33.8183 E): Tegemist on purjeka vrakiga,
mis avastati 2015. aastal miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit käigus EML Tasuja poolt. Mereväe
poolt Meremuuseumisse saadetud infot kontrollis muuseumi uurimislaev Mare 2015. aasta
kevad-suvel.
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Kultuurimälestiste riiklik register

Seniste sonaripiltide põhjal näib, et tegemist on osaliselt mattunud ja tugevasti purunenud
puulaeva vrakiga. Vrakk ja tema detailid paiknevad merepõhjas 27m sügavusel umbes 25 x 25
m suurusel alal. Käesolevas aruandes on vraki koordinaatidena esitatud allveeroboti IVER
tehtud sonariskanneeringu koordinaadid.

Katsetused ja tulemused
Tallinna lahel katsetati kolme robotit – REMUS, IVER ja MARTA (Joon 4). Neist kaks esimest on turul
müügilolevad süsteemid, mis katsetuste jaoks olid varustatud eksperimentaalsete sonaritega. MARTA
on Firenze tehnikaülikoolis väljatöötatud allveerobot, mis suudab koostada fotogrammeetrilisi
mudeleid.
Välitööd merel algasid 16. juulil, kui prooviti Tsitadelli kaardistamist robotiga REMUS ning sellel
paiknevate külgvaate- ja biosonariga. Tallinna reidil selgus, et antud päeval lahel olnud lainega ei ole
roboti kasutamine ohutu ning tööd otsustati katkestada.
17. juulil suundus uurimislaev Mare (Vello Mäss, Kalev Nurk) ning mootorpaat (Meelis Voevodin) uuesti
Tsitadellile.

Uurimislaev

jäi

ankrusse

Tsitadellist

lääneloodes,

et

anda

allveerobotile

manööverdamiseks piisavalt ruumi. Mootorpaadi abil paigaldati Tsitadellist umbes 180 m kaugusele
kagusse kaks majakat, mis robotil (REMUS) orienteeruda aitavad ning tehti esimene
prooviskaneerimine. (Joon 7) Majakad paigaldas ning roboti töö planeerisid Gordon Frost, Nikolaos
Tsiogkas ja Nicolaos Valeyrie (Heriot-Watt’i tehnikaülikool). Lisaks Mare meeskonnale osales Eesti
Meremuuseumi poolt välitöödel Priit Lätti. Tööd tuli katkestada keskpäeval järsult halvenenud ilma
tõttu, kuid pealelõunal oli võimalik läbi viia teine katsetus. Robot kasutas merepõhja kaardistamiseks
nn lawnmower liikumist, kattes paralleelsetel kurssidel ujudes määratud mereala. (Joon 8) Ilmnes, et
esimeseks katsetuseks valitud ala jäi Tsitadellist kõrvale ning skaneeringule jäi vaid muistise äär.

Joon 7. Uurimislaeva ankrukoht ning REMUS navigatsioonimajakad.

Joon 8. Roboti lawnmower missiooniplaan merekaardil.

18. juulil suunduti Tsitadellile samuti uurimislaev Mare (V. Mäss, K. Nurk) ja renditud RIB paadiga
(kapten Mildon Ader). Eelmise päeva sonaripiltide põhjal laiendati roboti otsinguala ning kahe
skanneeringu tulemusel saadi Tsitadellist häid sonaripilte (Joon 9). Roboti operaatorid olid G. Frost, N.
Tsiogkas ja N. Valeyrie, katsetusi jälgis P. Lätti. REMUS skanneeris uuritavat ala külgvaatesonari ning
pardal olnud eksperimentaalse biosonariga. Viimatimainitud seadmel puudub veel lihtne tarkvara, mis
võimaldab sonari skanneeringut pildina kujutada ning seetõttu biosonari kujutisi antud aruandes pole.
Saadud infot kasutatakse Heriot-Watti tehnikaülikooli poolt sonari omaduste ja efektiivsuse
hindamiseks.

Joon 9. Tsitadell REMUSe külgvaatesonari pildil. Roboti ülesõit põhjakirdest lõunaedelasse.

19. ja 20. juulil välitöid merel ei toimunud ning kogu tegevus, sh ka värskelt töökorda saanud
allveeroboti IVER katsetamine, koondus Rummu karjääri.
21. juulil toimusid katsetused Tsitadellil ning Naissaare rannikul. Soome uurimislaev Yoldia sõitis
Firenze ülikooli tehnikutega ning allveerobotiga MARTA filmima Tsitadelli, Mare sõitis šoti uurijatega
Naissaare rannikule. Esialgne plaan kaardistada sonari abil Littegrundi vrakki ei teostunud tugeva tuule
ja laine tõttu, seetõttu otsustati uurida Naissaare idarannikule lähemal asuvat nn Nargen vrakki.
Uurimislaeva Yoldia kapten on Immi Wallin ning meeskonda kuulus ka Marii Asmer
(Muinsuskaitseamet). MARTA operaatorid olid Firenze ülikooli insenerid Riccardo Costanzi, Alessandro
Ridolfi ja Lorenzo Gori. Töid juhtis prof. Benedetto Allotta. Pardal oli ka filmioperaator Walter Daviddi
ning Eesti Meremuuseumi poolt Teele Saar.
Eelmistel päevadel saadud sonaripilte kasutades prooviti Tsitadelli filmida MARTA abil ning võimalusel
koostada 3D mudeleid, kuid ettevõtmine sisuliselt ebaõnnestus vähese nähtavuse tõttu. (Joon 10)
Vaatamata sellele, et robot õnnestus manööverdada Tsitadelli ühele kärgkastile väga lähedale, ei
õnnestunud saada kvaliteetseid kaadreid. (Joon 11)

Joon 10. Üks Tsitadelli palkidest MARTA videokaamera pildil.

Joon 11. Tsitadell MARTA ettevaatava sonari pildil. Näha on Tsitadelli detailide (palgid või kärgkastide
servad) peegeldused.

Nargen vrakil toimusid sonaritööd roboti IVER abil. Tööde baaslaevaks oli uurimislaev Mare (V. Mäss,
K. Nurk), mis jäi ankrusse vrakist hinnanguliselt 50 m launa pool, et anda robotile ruumi
manööverdamiseks. IVER-i operaatoriteks olid G. Frost ja N. Tsiogkas, töid jälgisid prof. David Lane
Heriot-Watti ülikoolist ja prof. Maarja Kruusmaa Tallinna Tehnikaülikoolist ning P. Lätti

Meremuuseumist. IVER-i puhul on tegemist REMUSest märksa võimekama allveerobotiga, mis ei vaja
veealuseks orienteerumiseks majakaid ning on varustatud suurema lahutusvõimega sonariga (sagedus
1800 kHz). Tööde käigus oli plaanis läbi viia vähemalt kaks vraki ja selle ümbruse sonarskaneerimist.
Esimese katsetuse tulemusel õnnestus saada esialgne sonaripilt vrakist, mille oma süsteeme katsetav
robot tegi 20 m kõrgusel merepõhjast (Joon 12). See võimaldas täpsustada vraki asukohta ning
planeerida järgnevad tööd. Enne järgmist tööetappi läks aga rikki roboti GPS moodul ning IVER ei
suutnud enam määrata oma asukohta. See muutis tööde jätkamise võimatuks. Kuna GPS-i vaatamata
mitmetele katsetele tööle ei saadud, pöörduti Lennusadamasse tagasi.

Joon 12. Nargen vrakk IVER-i sonaripildil. Roboti ülesõit lõunast põhja.

22. juulile olid planeeritud välitööd Nargen vrakil. Lennusadamast lahkuti kahe laevaga – Yoldia ja
Mare, kuid ilm sundis mõlemad laevad Tallinna tagasi pöörduma.
23. juulil toimusid robotite katsetused Tsitadellil ning Nargeni vrakil. Katsetusteks kasutati kahte
uurimislaeva ning RIB paati (M. Ader), mis vastavalt vajadusel viibis ühes või teises katsepaigas.
Tsitadelli uuringute baaslaevaks oli Mare (V. Mäss, K. Nurk), IVER-i operaatoriteks olid G. Frost ja N.
Tsiogkas. Meremuuseumi poolt jälgis töid Teele Saar. IVER-i GPS töötas tõrgeteta ning Tsitadellist
õnnestus saada kvaliteetseid sonarikujutisi. (Joon 13) Sarnaselt varasemate välitöödega, jäi laev
ankrusse muistisest eemale, sest IVER ja REMUS vajavad üsnagi suurt „manööverpinda“. Tööde
planeerimisel lähtuti eelmiste skanneerimiste tulemustest. Allveerobotit REMUS kasutada polnud

võimalik, sest roboti ja sensori ühendustes ilmnesid tehnilised probleemid, mida ei suudetud
parandada. Seetõttu jäi Tsitadelli edasine skanneerimine biosonariga ära.

Joon 13. Tsitadelli varemed IVER-i sonaripildil. Roboti ülesõit põhjakirdest lõunaedelasse.

Nargeni vrakil toimunud tööde baaslaevaks oli Yoldia (I. Wallin, M. Asmer) ning MARTA meeskonna
moodustasid B. Allotta, R. Costanzi ja A. Ridolfi. Pardal oli ka filmioperaator W. Daviddi ning MARTA
3D kaamera ja tarkvara spetsialist David Scaradozzi. Meremuuseumi poolt jälgis töid P. Lätti. Laev jäi
ankrusse vrakist lõuna pool ning katseplaan nägi ette MARTA lähenemist vrakile vee all ning vraki
filmimist. MARTA ujuvuse parandamiseks Läänemere riimvees kinnitati roboti ahtrisse vahtplastist
klotsid. Vahetult peale sukeldumist rebenesid need kinnitustest lahti ning tänu sellele tekkis robotil
tugev diferent ahtrile ning pardaarvuti lülitas mootorid välja. Ehkki side allveerobotiga säilis, jäid katsed
teda omal jõul põhjast üles tuua viljatuks. Kuivõrd katseteks RIB paadi rentinud ettevõte Kolm Polti OÜ
tegeleb peamiselt tuukritöödega, pöörduti paadikapten Mildon Aderi poole, kes sukeldus ning roboti
pinnale aitas. Sukelduja Mildon Aderi sõnutsi lebas robot peaaegu uurimislaeva all siledal liivapõhjal,

kuhu ta ujukite purunedes vajus. Ilmnes, et ujukid purunesid vahetult ülesande alguses, kui robot oma
vertikaalseid sõukruvisid kasutades sukeldus. Kuivõrd katsed robotit pinnalduma sundida, sukelduja
ootamine ja järgnenud päästeoperatsioon võtsid kaua aega, otsustati edasisi robotitöid mitte teha ning
sadamasse tagasi pöörduda.
24. juulil, katsetuste viimasel päeval, välitöid merel ei toimunud.
Allveeroboti U-CAT katsetused Tallinna lahes toimusid ka 12. septembril. Baaslaevaks oli RIB paat
(Kolm Polti OÜ, kapten Mildon Ader) ning roboti meeskonnaks Taavi Salumäe, Jaan Rebane ja Juan
Fran Fuentes Perez. Meremuuseumi poolt osales katsetel P. Lätti. Nimetatud katsetuste eesmärgiks oli
kontrollida roboti juhtimist kaablil abil (ROV-mode) ning katsetada pardakaamera tööd. Katsetused
viidi läbi Tsitadellil, ühe kärgkasti juures. Robotit filmisid sukeldujad (T. Salumäe, J. F. F. Perez). Robot
ning tema pardatehnika töötasid tõrgeteta, kuid nähtavus Tallinna lahes oli alla keskmise (umb 2 m)
ning tänu sellele väga häid kujutisi või allveevideot saada polnud võimalik. Oma osa selles mängis ka
väga kitsa vaatenurgaga kaamera, mis muutis vee all orienteerumise roboti operaatori jaoks
keeruliseks. (Joon 14)

Joon 14. U-CAT Tsitadellil. Foto: Taavi Salumäe

Kokkuvõte
Katsetuste esialgsest kavast – muististe sonari abil uurimine, nende filmimine ja 3D mudelite tegemine,
õnnestus täita laias laastus üks kolmandik. Robotite IVER ja REMUS abil oli võimalik saada häid kõrge
resolutsiooniga sonaripilte merepatareist Tsitadell, samuti õnnestus hankida üks suure diapasooniga
tehtud sonaripilt Nargeni vrakist. Tsitadelli ja laevavraki 3D skaneerimine ja filmimine ebaõnnestus
halva nähtavuse ning tehniliste probleemide tõttu. Allveerobotit U-CAT katsetati Tsitadellil ühe päeva,
kuid vaatamata sellele, et robot toimis tõrgeteta, ei õnnestunud saada head videopilti.
Ülaltoodule vaatamata võib katsetustega üldjoones rahule jääda. Välitööde tulemusel õnnestus
hankida uusi sonaripilte Tsitadellist, samuti said Itaalia ja Šoti tehnikud katsetada allveetehnikat
reaalsetes tingimustes ning koguda hulgaliselt informatsiooni robotite töö kohta.
Allveerheoloogilisest perspektiivist vaadates võib öelda, et sonariga varustatud autonoomsed
allveerobotid on tänuväärseks tööriistaks muististe uurimisel ning suuremate merealade
kaardistamisel. 3D mudelite tegemiseks on vajalik hea nähtavus, seega jääb allveerobotite, nagu
MARTA kasutamine Läänemerel ilmselt üsna piiratuks.

Kasutatud materjalid
Projekti kodulehekülg: www.arrowsproject.eu
Kultuurimälestiste riiklik register: www.muinas.ee/register
Sukeldumisklubi Maremark kodulehekülg:
http://www.maremark.ee/sukeldumine/sukeldumiskohad/vrakid/merekindlus-tsitadell/
Allotta et al 2015. The ARROWS project: adapting and developing robotics technologies for
underwater archaeology - IFAC-PapersOnLine 48-2, 194-199.
Mäss, V. Merekindlus Talllinna lahe põhjas. Horisont, 3, 1998.

