
 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 
Tehnikainstituut 

 

 

Andre Kukke 

 

EELUURING DROONITRANSPORDIL PÕHINEVA 

SISEPOSTI KORRALDAMISEST EESTI MAAÜLIKOOLI 

LINNAKUS 

 

PRESTUDY OF MAIL MANAGEMENT BASED ON DRONE 

TRANSPORTATION AT THE CAMPUS OF ESTONIAN 

UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 

 

 
Magistritöö 

Tootmistehnika õppekava 

 

 

 

Juhendaja: dotsent Arne Küüt, PhD 

 

 

 

Tartu 2017 



2 
 

 

 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Andre Kukke Õppekava: Tootmistehnika 

Pealkiri: Eeluuring droonitranspordil põhineva siseposti korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakus 

Lehekülgi: 58 Jooniseid: 16 Tabeleid: 7 Lisasid: 3 

Osakond: Põllundus- ja tootmistehnika 

Uurimisvaldkond: 

ETIS teadusvaldkond: 4. Loodusteadused ja tehnika 

ETIS teaduseriala: 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine 

CERCS teaduseriala: T310 

Juhendaja: Arne Küüt, PhD 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2017 

Nüüdisaja inimeste igapäevaelu kulgeb väga kiirel tempol ning tänapäevases tarbimisühiskonnas 

tõuseb üha enam esile mugavus. Väga populaarseks on muutunud internetikaubandus, kus kauba 

tarne toimub kulleri või pakiautomaadi vahendusel. Uusimaks transpordilahenduseks on 

arengufaasis olev lendavate robotite ehk droonide kasutamine. Sellist lahendust kasutades oleks 

võimalik muuta praegune Eesti Maaülikooli linnakus toimiv postisüsteem kiiremaks ning 

mugavamaks. Drooni kasutamine posti toimetamiseks ülikooli linnakus tooks koolisüsteemi sisse 

uuendusi ja kindlasti oleks see heaks reklaamiks Maaülikoolile.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on teostada droonitranspordil põhineva siseposti korralduse 
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põhineb seatud eesmärgi ning uurimisülesannete täitmisel läbi allikatest kogutud andmete, 
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lahendamiseks peab ootama tehnoloogia, täpsemalt droonide, arengut või ehitama tööks sobivaim 

mehitamata õhusõiduk ümber. 

Märksõnad: mehitamata õhusõiduk, logistika, kandevõime, töötemperatuur 

  



3 
 

 

 

 

Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Master’s Thesis 

Author: Andre Kukke Speciality: Production engineering 

Title: Prestudy of mail management based on drone transportation at the campus of Estonian 

University of Life Sciences 

Pages: 58 Figures: 16 Tables: 7 Appendixes: 3 

Department: Agricultural and Production Engineering 

Field of research: 

4. Natural Sciences and Engineering 

4.14. Industrial Engineering and Management 

CERCS: T310  

Supervisor: Arne Küüt, PhD 

Place and date: Tartu, 2017 

The daily life of nowadays people passes in a very fast pace and in modern consumer society the 

need for comfort is rising more and more. Merchandise ordering through the internet, where the 

supply of goods takes place via courier or parcel terminal, has become increasingly popular. 

Newest solution for parcel delivery is the usage of flying robots otherwise known as drones, which 

is still in development stage. With this kind of transporting solution the current post delivery 

system at the Estonian University of Life Sciences could get faster and more convenient. When 

using a drone at the campus for post delivery, it would bring updates into the school system and it 

would certainly be a good publicity for Estonian University of Life Sciences.  

The aim of this master´s thesis is to perform a prestudy of mail management based on drone 

transportation at the campus of Estonian University of Life Sciences. For the study, qualitative 

method was used, which is based on the set goal and research tasks of data collection sources, text 

analysis and finding solutions. 

As an result of this master's thesis, it can be said, that at the campus of Estonian University of Life 

Sciences mail transportation by drone would currently operate with limitations and it wouldn't be 

yet entirely reliable, mainly because of the operating temperature and due to unconstant weather 

conditions. To solve this, it is proposed to wait for technologys, specifically drones, development 

or rebuild the most suitable unmanned aerial vehicle.  
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

 

C – aku mahutavus mAh 

E – laadimisefektiivsus % 

FAA – Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet (Federal Aviation   

  Administration) 

GPS – ülemaailmne asukoha määramise süsteem (Global Positioning System) 

I – voolutugevus A 

LiPo – liitiumpolümeer 

PP – polüpropüleen 

Pv – väljundvõimsus W 

UAV – mehitamata õhusõiduk (Unmanned Aerial Vehicle) 

Us – sisendpinge V 

Uv – väljundpinge V 

η – kasutegur 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva ühiskond on kiire elutempoga ning oluliseks faktoriks igapäevaselt on aja 

planeerimine ning sellega toimetulek. Eelnevalt mainitut peetakse võrdväärseks rahale, 

kuna seda väidab ka kõigile teadatuntud väljend, et aeg on raha ning see on ka tõsi, kuna 

mõlemad tõesti on üksteisest täiesti sõltuvad. Lisaks ajale ning rahale hindab 

tänapäevainimene   üle kõige mugavust ja kättesaadavust,  sest töö- ja eraelu nõuavad niigi 

piisavalt pühendumust ning energiat. Sõltuvalt elutempost üritab inimene elus võimalikult 

lihtsalt ja kiirelt hakkama saada ja üheks teguriks, mis järgib kõiki kolme tingimust on 

igapäevaste kaupade ostmine/tellimine enamasti interneti vahendusel. See tähendab, et 

inimesed säästavad sellega nii aega kui ka raha ning on oluliselt mugavam, kui teha seda 

isiklikult kohal käies. Siinkohal tuleb mängu aga kauba ehk pakkide kohale toimetamine. 

Tellitud kauba ostjani lähetamiseks on enamasti paljudes riikides nii ka Eestis kasutusel 

väga populaarseks saanud ja enamkasutust leidvad pakiautomaadid, võimaldades saata 

pakke riigi (riikide) piires vaid mõne päevaga. Automaati sisestatud kaubaga tegelevad 

edasi pakiautod/ väiksed kaubaautod, mis tagavad võimalikult kiire ja turvalise tellimuse 

veo kliendini. See ei rahulda veel aga inimeste nõudmisi täielikult ning püütakse leida 

veelgi mugavam ja kiirem viis pakiveole. Selle lahenduseks võiks olla viimastel aastatel 

suurt tähelepanu saanud ja üha edasi arenevad tehnika imemasinad - droonid. Need 

mehitamata õhusõidukid suudavad tänasel päeval korda saata üsna paljugi, näiteks: lahingu 

ning luure missioonide korraldus, tsiviilkasutuses kõrgtasemeliste fotode ja videote 

lindistus, droonide võidusõit ning üksikutes riikides juba ka logistiline teostus ehk kauba ja 

varustuse transport. 

 

Tuginedes eelnevalt kirjapandule ning arvestades teema aktuaalsuse ja uudsusega, valiti  

magistritöö teema, milleks on "Eeluuring droonitranspordil põhineva siseposti 

korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakus".  Hoonete vaheline dokumentide, kirjade jms 

pakkide vedu oleks mõistlik mugavamaks ning kiiremaks muuta. Kasutades siseposti 

veoks drooni, oleks see ajaline võit asjaajamises, uuenduste sissetoomine koolisüsteemi 

ning kindlasti suurepärane reklaam Maaülikoolile. 

 



8 
 

 Antud magistritöö eesmärgiks on teostada droonitranspordil põhineva siseposti korralduse 

eeluuring Eesti Maaülikooli linnakus. 

 

Töö koostamiseks on kasutatud kvalitatiivset meetodit, mis seisneb püstitatud eesmärgi 

ning uurimisülesannete täitmisel läbi andmete kogumise allikate baasil ja tekstianalüüsil. 
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesolev magistritöö põhineb kvalitatiivsel meetodil, kus püstitatud eesmärk ning 

ülesanded täidetakse andmete kogumisel erinevatest allikatest, saadud info analüüsimisel 

ning tulemuste ja arutelu koostamisel. Selline meetod annab parema ülevaate probleemist 

või aitab arendada ideid või hüpoteese võimalikuks kvantitatiivseks uurimuseks. Selgitav 

mõistekaart töös kasutatavast meetodist on esitatud joonisel 1.1. Vajalik materjal otsitakse 

ning kogutakse kirjalikest allikatest (raamatud, teaduslikud artiklid jms), 

veebilehekülgedelt ja meediaväljaannetest. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud 

mitmed teemade käsitlused ning ülesanded, milledele tuginedes töö autor kogus ning 

töötles läbi rohkelt infoallikaid ja teaduslikke tekste. Tähelepanu pööratakse olulisematele 

mehitamata õhusõidukeid, tavakeeli droone, puudutavatele teemadele: 1) tehnikataseme 

kirjeldus, 2) logistiline uurimus, 3) seadmete uurimus ja valik, 4)  süsteemi kirjeldus, 5) 

lennuõigus ja ohutus ning 6) drooni kindlustus. 

 

 

Joonis 1.1. Antud magistritöö koostamiseks kasutatud meetodi mõistekaart 
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2. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

2.1. Pakiautomaadid ja kullerteenus 

 

Nüüdisaja tarbimisühiskonna elu keerleb ümber erinevate võimalike teenuste ning 

lahenduste. Inimeste elu tahetakse teha võimalikult lihtsaks ja mugavaks ning selle 

eesmärgi nimel töötatakse pidevalt  välja mitmesuguseid uusi lahendusi ja arendusi. Üheks 

oluliseks teenuseks igapäevaelus on saanud pakiautomaadid ja pakivedu ehk kullerteenus. 

Tänase seisuga tegeleb Eestis mitmeid erinevaid firmasid, kes pakuvad nii äri- kui ka 

eraklientidele pakkide transportimise teenust (näiteks DPD, CargoBus, Omniva, Itella jt.). 

 

Kullerteenuseid kasutades on võimalik saata ning tellida oma kaupa mugavalt ja kiirelt 

täpselt sinna kuhu vaja. Selle teostus on ülimalt lihtne, kuna saatmise ning tellimuse 

vormistus toimub interneti vahendusel. Netipoodidest kauba tellimisel on selle tarnimiseks 

mitmeid võimalusi: paki saab kätte nii pakiautomaadist, postkontorist kui ka 

kaubaväljastuspunktidest. Inimesel tuleb minna ainult lähima pakiautomaadi juurde, 

sisestada vastav kood ja pakk ongi käes. Alati on võimalik kaup tellida ka kulleriga, kes 

toimetab selle kodu ukseni. Kauba transportimiseks klientideni on kullerfirmades kasutusel 

pakiautod või väiksed kaubaautod, millega tagatakse võimalikult kindel, kiire ning soodne 

pakkide vedu. Inimestel jääb üle ainult otsustada, milline valik on eelnevatest nende jaoks 

kõige mõistlikum, see tavaliselt sõltub kliendi asukohast ja ka tellimuse iseloomust. Kauba 

tarnimismeetoditest on Eestis kõige enam levinud just pakiautomaadid, seda nii 

suurlinnades kui ka väiksemates asulates. Selle põhjuseks võib lugeda automaatide 

mugavust, kuna pakke on võimalik kätte saada vastavalt sobivale ajale ning nende levik on 

iga aastaga üha enam kasvanud. 

 

Tänasel päeval on Eestis läbi interneti ostnud/tellinud teenuseid või tooteid üle poolte 

internetikasutajate. Statistikaameti andmete põhjal 65 % internetikasutajatest vanuses 16-

74 a. tellis või ostis 2016. aasta viimaste kaheteistkümne kuu vältel internetist mõninga 

teenuse või toote. E-poodlus on laialdasemalt levinud pigem naiste hulgas, mis võib olla 
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tingitud sellest, et populaarsemad tooted on just rõivad, ehted ja muud ilutooted 

(Statistikaamet. E-kaubanduse kasutamine on tõusuteel. 2017). 

 

Euroopa Liidus kasutasid 2016. aasta viimaste 12 kuu jooksul internetipoodlust keskmiselt 

üle poolte elanikest. Võrreldes teiste riikidega paikneb Eesti selles pingereas keskpaigas, 

ligikaudu 56 %-ga ning seda ühe koha võrra kõrgemal kui EL keskmine. Märkimist väärib 

ka see, et Eesti asub tunduvalt kõrgemal, kui teised Balti riigid, kuna Leedus on see arv 32 

% ning Lätis on see vastavalt 45 % (Statistikaamet. E-kaubanduse kasutamine on tõusuteel. 

2017). 

 

 

2.2. Mehitamata õhusõiduk - droon 

 

Mehitamata õhusõiduk ehk laialdasemalt tuntud kui droon, tuleneb inglise keelsest 

lühendist UAV (ingl. unmanned aerial vehicle). Tegemist on õhusõidukiga, mille pardal ei 

ole pilooti, mis tähendab, et see töötab iseseisvalt andurite ja GPS-i abil ehk see on 

eelnevalt programmeeritud või toimib kaugjuhtimise teel. Drooni iseloomustavad hea 

juhitavus, kõrguse stabiliseerimise võime ning võrreldes teiste õhusõidukitega väike mass 

ja mõõtmed. Need nutikad "lendavad robotid" muutuvad üha enam populaarsemaks mitte 

ainult sõjanduse valdkonnas vaid ka teaduslikus, tsiviil ning ka logistilises kasutuses. 

Joonisel 2.1. on esitatud ühte mehitamata õhusõiduki ehitustüüpi - multikopterit 

(LiveScience. Drones. 2017, Hassanalian et al. 2017). 

 

 

Joonis 2.1. Multikopter ehk tavakeeli tuntud kui droon (Hassanalian et al. 2017) 
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2.2.1. Tehnoloogiatase 

 

Praegusel ajal saadaval olevate mehitamata sõidukite valik on viimaste aastate jooksul 

laienenud ning üha keerulisem on selle tehnoloogia arengukäigu ja erinevate võimalike 

seadmete uuendustega  kaasas käia. Turg pakub väga mitmekesiseid süsteeme ja 

universaalset klassifikatsiooni ei ole olemas. USA sõjavägi näiteks kasutab astmelist 

süsteemi spetsiifiliste UAV nõuetele vastavalt (nt. peavad need seadmed võimaldama 

konkreetseid ettenähtuid vahemaid läbima või kehtima kindlatele vastupidamis nõuetele). 

Üldiselt liigitatakse aga süsteeme nende mõõtmete või spetsifikatsioonide järgi, mis võivad 

olla seotud mitte ainult vahemaa läbimise ja vastupidavusega, vaid ka suuruse, 

maksimaalse stardiraskuse  ja töökõrguse ning hinnaga. Teised suuremad erisused  on 

ehituse tüüp ja kasutusel olev mootor (DHL Customer Solutions & Innovation 2014). 

Alljärgnev tabel (Tabel 2.1.) annab lühikese ülevaate droonide erinevate ehitustüüpide 

eelistest ja puudustest. 

 

Tabel 2.1. Droonide võrdlus ehitustüüpide põhimõttel (DHL Customer Solutions & 

Innovation 2014) 

Nimetus Eelis Puudus 

Jäigatiivaline (Joonis 2.2.) 
 vastupidavus 
 pika vahemaa läbivus 

 horisontaalne 
startimine, mis on 
ruuminõudev 

 nõrk 
manööverdusvõime 
võrreldes vertikaalse 
stardi ja maandusega 
õhusõidukiga 

Kaldtiivaga (Joonis 2.3.) 

 kombinatsioon 
jäigatiivalisest ja 
vertikaalse stardi-
maandumisega masinast 

 tehnoloogiliselt 
keeruline 

 kulukas 

Mehitamata kopter  
(pöörleva tiivaga) (Joonis 2.4.) 

 vertikaalne start-
maandumine 

 manööverdusvõime 
 võimeline vedama 

suuremaid raskuseid 

 kulukas 
 suhteliselt kõrged 

hooldusnõuded 

Multikopter (mitme rootoriga) 
(Joonis 2.5.) 

 odav 
 lihtne startimisvõimalusega 
 kerge mass 

 piiratud veose mass 
 kerge massi tõttu 

tundlik tuule suhtes 

 

Tabelist leiduvate andmete põhjal saab öelda, et sobivaima ehitustüübiga droon antud töö 

raames kasutamiseks ning edasiseks uurimiseks on multikopter. Selle suurteks eelisteks on 



 

lihtne stardivõimalus ja maandumine, selle kerge mass ning ka seadme madalam hind 

võrreldes teist tüüpi droonidega.

 

Järgnevalt tuuakse piltide kujul 

õhusõidukid on leitavad joonistel 

 

Joonis 2.2. Jäigatiivaline droon

 

Joonis 2.3. Kaldtiivaline droon
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lihtne stardivõimalus ja maandumine, selle kerge mass ning ka seadme madalam hind 

võrreldes teist tüüpi droonidega. 

kujul välja kõik neli erineva ehitustüübiga drooni. Mehitamata 

õhusõidukid on leitavad joonistel 2.2. - 2.5. 

Jäigatiivaline droon (AerialDataSystems. Fixed-Wing. 2015

Kaldtiivaline droon (DHL Customer Solutions & Innovation

lihtne stardivõimalus ja maandumine, selle kerge mass ning ka seadme madalam hind 

ik neli erineva ehitustüübiga drooni. Mehitamata 

 

Wing. 2015) 

 

Customer Solutions & Innovation 2014) 
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Joonis 2.4. Mehitamata kopter (DHL Customer Solutions & Innovation 2014)  

 

 

Joonis 2.5. Multikopter (DHL Customer Solutions & Innovation 2014) 

 

Peamiselt on tänapäeva mittesõjalistes mehitamata sõidukites kasutusel elektrimootorid ja 

sisepõlemismootorid. Elektrimootorid on keskkonnasõbralikud ja tegutsevad ilma suurema 

mürata, need on olulised eelised eelkõige tihedalt asustatud piirkondades. Akude laadimine 
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on suhteliselt odav, aga nende mass on suureks tagasilöögiks ja drooni vahemaade 

läbimine on piiratud akude mahtuvuse tõttu. Sisepõlemismootoritega mehitamata sõidukite 

puhul aga on vahemaade läbimisdistantsid ilmselt suuremad, seda tänu fossiilsete kütuste 

energiatihedusele. Läbitava maa pikendamiseks saab kütusepaake juurde lisada. Praegusel 

ajal on väljatöötamisel hübriidsüsteemid, millega üritatakse ühendada parimad omadused 

mõlemast mootorist: sisepõlemismootor on kasutusel pikkade vahemaade läbimiseks ja 

elektrimootor on kasutusel startimiseks ja maandumiseks sellistes piirkondades, kus on 

vaja tagada vaikne töö (DHL Customer Solutions & Innovation 2014). 

 

Antud magistritöös ei välistata ühtegi konkreetset tüüpi mehitamata õhusõidukit, aga 

suurem tähelepanu ja uurimuse teostus on seotud pigem multikopterite (inimestele 

enamasti teatud kui droon) ja elektrimootoritega, kuna need tunduvad olevat kõige 

paljulubavamad valikud logistilise tööstuse rakenduses, nagu ka käesolevas lõputöös on 

vajalik. Sellise valikuga põhjendatakse ära ka kulude ja teostatavuse argumendid, nimelt 

kuigi pikkade vahemaade läbimine ja raskete koguste vedamine on tehniliselt tänapäeval 

vägagi teostatavad, siis sellist tüüpi droonid on  kallimad ning võivad olla halvaks valikuks 

tihedalt asustatud piirkondades (linnades). 

 

 

2.2.2. Droonide kasutusvaldkonnad 

 

Kuna droonid on üha enam arenemas ja järjest rohkem võimelised erisugusteks töödeks, 

siis ka nende kasutusvaldkonnad laienevad. Praeguse seisuga on need imemasinad 

kasutusel enamjaolt kahes suures üksuses: sõjandus ning  tsiviil, mis omakorda jagunevad 

väga mitmeks alajaotiseks. Sõjanduse alla kuuluvad järgmist tüüpi droonid: 1) luure, 2) 

rünne, 3) sihtmärgi treeningud ja 4) demineerimine. Kuna droonid on võrreldes teiste 

õhusõidukitega niivõrd väikeste mõõtmete ja massiga, lisaks on need ka ülimalt kiired,  siis 

sobivad need väga hästi luuremissioonide korralduseks. Rünnakul kasutatakse neid 

maismaa sihtmärkide tabamiseks. Esimene drooni õhurünnak toimus 2001. aasta teisel 

poolel, eesmärgil, et "maha võtta" olulise tähtsusega terroristide juhte Afganistanis. 

Mehitamata õhusõidukitega välditakse võimalikke diplomaatilisi kokkupuuteid, kuna 

puuduvad piloodid ja neid pole võimalik  tabada/kinni võtta. USA sõjaväes on droonid 

kasutusel sihtmärkidena pilootide treenimiseks, kuna need on odavamad kui muud 

lennumasinad ning nende manööverdusvõime muutub arendamisega aina realistlikumaks. 
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Demineerimiseks on välja töötatud selline droon, mis lendab potentsiaalselt ohustatud ala 

kohal, loob sellest 3D kaardi ja kasutades metalli detektorit määrab ära miini täpse 

asukoha. Miinide kahjutuks tegemiseks on droonil robotkäsi detonaatori paigutamiseks, 

pärast mida droon eemaldub ohutusse kaugusesse. Tsiviil kasutusvaldkondasi on väga 

palju erinevaid, nagu näiteks: 1) põllusaaduste uuringute teostamine, 2) aerofotod, 3) 

otsingu- ja päästetööd, 4) elektriliinide ning torustike kontroll, 5) eluslooduse seire, 6)  

meditsiinitarvete kätte toimetamine ligipääsmatutesse kohtadesse, 7) ebaseadusliku 

jahipidamise avastamine, 8) keskkonnaseire, 9) piiri patrullimine, 10) konvoi kaitse, 11)  

metsatulekahjude avastamine ja valve,  12) humanitaarabi koordineerimine, 13)  suurte 

õnnetuste/looduskatastroofide uurimine, 14) rahvahulga seire  ja 15) posti/kauba 

transportimine. Lisaks kasutavad inimesed droone ka hobi ja meelelahutuslikul eesmärgil. 

Seda nimelt fotode või video tegemiseks, droonide võidusõiduks ja ka lume- ning surfi 

laua järel vedamiseks, mis nõuab suurt ja kallist drooni. Kuna kaamerate pildi- ja 

videokvaliteet on droonidel niivõrd hea, siis on nende kasutus laienenud ka reklaami- ning 

filmimaailma. Lisaks on droone kasutatud juba spordisündmuste filmimiseks, nagu näiteks 

2014. aasta taliolümpiamängud, kuna nende eelis tavakaamerate ees on liikumise vabadus. 

Ka ajakirjandus tunneb huvi droonide kasutamisest uudiste kogumiseks ning võimalikult 

parimate võtete saamiseks. Droonide mõningased kasutusvaldkonnad on näha joonisel 2.6. 

(Rao et al. 2016, Hassanalian et al. 2017).  

 

 

Joonis 2.6. Erinevad droonide kasutusvaldkonnad: a) pääste/esmaabi alane, b) logistika 

valdkond ja c) tsiviil kasutus - aerofotod/video   (Hassanalian et al. 2017). 

 

Viimasel ajal pööratakse suurt tähelepanu just droonide logistilise kasutusvaldkonna poole, 

kuna kiirenev elutempo ja mugav eluviis vajavad sellel alal uuendusi ning drooni transport 

võib olla selle lahenduseks. Drooni kasutamine pakkide ja posti veoks võib oluliselt 

vähendada liiklusest tulenevat ebakindlust kauba kohale toimetamise protsessis, muutes 

selle kiiremaks ja usaldusväärsemaks. Tänasel päeval on väljatöötamisel erinevate 
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kasutusviisidega tervishoiule ja meditsiinile suunatud droonid, mis on võimelised 

toimetama ravimeid, proove ja teisi meditsiinitarbeid raskesti ligipääsetavatesse 

piirkondadesse ning mõningates riikides on testimisel või arendusjärgus drooniga posti 

ja/või paki tarnimine. Nii näiteks postiteenuste ettevõtted Saksamaal, Austraalias, Šveitsis, 

Ukrainas ja Singapuris, kes tegelevad drooni transpordi testimisega teostatavuse ning 

tasuvuse uurimiseks. Ilmselt suurimat kõneainet pakub aga Inglismaal testimisjärgus olev 

pakiveosüsteem Amazon Prime Air, kes kasutab droone kauba turvaliseks kohale 

toimetamiseks 30. minutiga või alla selle.  Esimene pakk toimetati Prime Air'ga kohale 

2016. aasta 5. detsembril Cambridge'i läheduses. Tellimuse teostamisest kuni paki 

kliendini jõudmiseni kulus 13 minutit (Amazon Prime Air. 2017, Tavana et al. 2016, 

Haidari et al. 2016). 

 

 

2.3. Amazon Prime Air 

 

Amazon Prime Air on kaubaveo lennuliin ja kontseptuaalne drooni transpordil põhinev 

saadetiste kätte toimetamise süsteem, mis praegusel ajal on veel väljatöötamisel 

Amazon.com'i poolt. Pakiveoteenust pakkuva ettevõtte peakorter on plaanitud rajada 

Hebronisse Kentuckys asuvasse Cincinnati/Northern Kentucky rahvusvahelisse 

lennujaama (Pocket-lint. Drones. 2016). 

 

 

2.3.1. Prime Air'i teostus 

 

Prime Air kasutab pakkide kohale toimetamiseks mehitamata õhusõidukeid ehk antud 

juhul multikoptereid/droone, mis võimaldavad iseseisvalt lennates klientide ukse taha 

kohale toimetada pakke ning seda 30 minutiga alates tellimuse kinnitamisest. Sellise 

tellimuse saamiseks on esitatud pakile mõningad nõuded: 1) see peab kaaluma vähem kui 5 

naela ehk ligikaudu 2,26 kg; 2) peab olema piisavalt väike, et mahtuda kaupa vedavasse 

kasti ja 3) kohale toimetamise koht peab asuma 10 miili (16 km) raadiuse kaugusel sellist 

teenust pakkuvast Amazoni keskusest. 86% Amazonis müüdavatest pakkidest vastab 

nõutud kaalukategooriale (Pocket-lint. Drones. 2016). 
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Prime Air poolt kasutatav mehitamata sõiduk (multikopter) on näha joonisel 2.7. 

 

 

Joonis 2.7. Amazon PrimeAir pakidroon (Amazon. Departments. Amazon PrimeAir. 

2017) 

 

2.3.2. Pakiveo korraldus 

 

Praegusel hetkel üheks suurimaks takistuseks Prime Air'il USAs on see, et mehitamata 

õhusõidukite tehnoloogia kasutus ärinduslikul eesmärgil on veel keelatud. 2015 aasta 

märtsis andis Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet (ingl. k Federal Aviation 

Administration ehk FAA) Amazonile loa prototüübi katsetuseks USAs, aga selleks ajaks oli 

ettevõtte õhusõiduks nende sõnul vananenud ja uueks katsetuste sooritamise alguskuuks 

kinnitati aprill 2015. Vahepeal oli aga firma käinud Kanadas, ligikaudu 600 meetri 

kaugusel USA piirist, salaja katsetusi korraldamas. Lennuameti volituse alusel võivad 

Amazoni droonid lennata kuni 122 m kõrgusel, mitte kiiremini kui 161 km h-1 ning peavad 

jääma piloodi vaatevälja. Lõppkokkuvõttes loodab Amazon tegutseda umbkaudu 61-152 

meetri kõrguse vahemikus (152 m on see piir, kus üldine lennundus algab). Ettevõte 

plaanib lennutada droone, mis kaaluvad maksimaalselt 25 kg, kuni 16. kilomeetrise 

raadiusega oma ladudest ning seda kiirustel kuni 80 km h-1 ja pakkidega, mis kaaluvad 

kuni 2,26 kg. Üheks probleemiks ettevõtte jaoks võib osutuda  vajadus spetsiaalsete 

keskuste järele, mis nõuavad erilist tehnoloogiat, et pakkuda pakiveoteenust kindla 

raadiusega piirkonnas. See on kindlalt suur takistus, millega firmal tuleb lähitulevikus 

tegeleda. 15. detsembril 2016 alustas Amazon avalikult kättesaadava teenuse katsetamise 

pakkumist mõninga miili kaugusel Cambridge'is elavatele inimestele (Pocket-lint. Drones. 

2016, Rao et al. 2016). 
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2.4. Droonitranspordi logistiline uurimus 

 

2.4.1. Eesti Maaülikooli postisüsteem 

 

Kooli algusaastatest peale kuni siiani on instituutidel olnud vajadus olla omavahel pidevas 

ühenduses, kellega vähem, kellega rohkem ja seda just paberkandjal olevate dokumentide 

kujul. Majade vahel on vaja üksteiseni toimetada erinevaid dokumente, kirju, aruandeid, 

kassatšekke, esildisi, ajakirju ning isegi pakke. Aastatega on küll paberimajandus 

märgatavalt kahanenud, seda elektrooniliste kirjade ja digitaalse allkirjastamise tõttu, aga 

otsene vajadus ikkagi püsib ning Eesti Maaülikooli töötajate sõnul see päris ära ei kaogi. 

Sellest tuleneb ka lõputöö aktuaalsus. 

 

 Eesti Maaülikooli linnaku postisüsteemiga tegelevad oma ala spetsialistid, kelle tööks on 

korraldada majadevaheline dokumentatsiooni vahetus ning selle igapäevane korrapärane 

toimimine. Kirjade, dokumentide, pakkide jms. laiali veoks on linnakus oma postiljon, kes 

need õppehoonetest kokku korjab ja autoga edasi toimetab. Üldiselt toimib 

postiveosüsteem selliselt, et kord päevas, hommikul kell 10 alustab postiljon oma ringi,  

kui ta võtab eelmisel õhtul või varahommikul saabunud kirjad/pakid peamajast kaasa ning 

hakkab neid vastavalt järjekorrale linnakus asuvatesse hoonetesse toimetama ja sealt uusi 

kokku koguma. Sellist posti kohale toimetamise viisi nimetatakse süsteemseks veoks. See 

tähendab, et postiveod põhinevad kokku- ning jaotusvedudel terminalide (antud kontekstis 

EMÜ linnakus asuvate hoonete) piirkonnas ja nende omavahelistel vedudel (Tulvi 2013). 

 

Postiljoni marsruut näeb välja järgnev: 1) Kreutzwaldi 1a - peahoone, 2) Kreutzwaldi 3 - 

spordihoone, 3) Kreutzwaldi 5 - Metsandus- ja maaehitusinstituut, 4) Kreutzwaldi 62 - 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 5) Kreutzwaldi 56 - Tehnikainstituut, 6) 

Kreutzwaldi 52 - Torni ühiselamu, 7) Kreutzwaldi 46 - Laborid, 8) Kreutzwaldi 1a - 

peahoone. Seejärel, kui postiring on tehtud, mis kellaajaliselt jääb 11-11:30 vahele, sõidab 

postiljon tagasi peahoonesse, kuhu kogutakse kokku kogu linnaku pakid ja kirjad. Peamaja 

personaliosakonnas toimub posti sorteerimine igale linnakus asuvale hoonele vastavatesse 

kastidesse, hiljemalt pannakse kirjad jagatuna ühisesse kasti, millega postiljon järgneval 
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päeval uuesti oma postiringi teostama hakkab. Personaliosakonnas töötavate spetsialistide 

sõnul postiveo vajadus tänasel päeval veel püsib ja vähesel määral on kasvanud ka pakkide 

pidev saatmine. Oluliseks faktoriks, mida drooni transpordi puhul peab arvestama, on 

pakkide kaal, mis töötajate sõnul ulatub tavaliselt kuni 3. kilogrammini. Mõningad 

saadetised, mida on aeg-ajalt vaja edastada, on oma mõõtmetelt tunduvalt suuremad kui 

teised (ligikaudu 40x30 cm), kuid seejuures väga kerged, mis tähendab, et droon peab 

olema võimeline transportima erinevate mõõtmetega kaste. Peamaja personaliosakonnas 

töötavate spetsialistide väitel toimub kõige tihedam postivahetus rahandus (Kreutzwaldi 

56)-, personaliosakonna (Kreutzwaldi 1a), veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse 

instituudi ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vahel (Kreutzwaldi 5). Lisaks 

kohalikele hoonetele Kreutzwaldi tänaval on Eesti Maaülikoolil ka välibaasid, mis asuvad 

Järveseljal, Rõhul, Pollis, Puhtus, Märjal ja Võrtsjärve ääres. Ka nendega on vajalik 

mõningane saadetiste vahetus, aga sellega ei tegele enam kohalik linnakus asuv postiljon, 

vaid AS Eesti Post või töötajad ise. 

 

 

2.4.2. Logistiline lahendus drooniga 

 

Pärast droonide kasutamise uurimist mitmesugustes erinevates valdkondades, 

keskendutakse  antud lõputöös edasiselt logistilisele harule, täpsemalt sellele, kuidas 

drooni abiga transportida erinevaid dokumente, pakke jms. Kuigi paljud eespool 

kirjeldatud rakendusvõimalused on tänapäeval juba laialdaselt levinud ning enam 

arenenud, siis logistilise poole pealt ollakse veel algusjärgus. Järgnevalt kirjeldatav 

logistiline postiveo süsteemi korraldus Eesti Maaülikooli linnakus (joonisel 2.8.) on autori 

poolt välja mõeldud ning ei ole mõeldud kui ainuõiget täpset lahendust, vaid see on üks 

võimalikest viisidest ja töö koostaja visioon antud probleemile. 
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Joonis 2.8. Eesti Maaülikooli linnak (Eesti Maaülikool. Kontakt. Linnak) 

 

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis multikopterid ehk tavakeeli droonid, näivad olevat kõige 

perspektiivikamad logistika valdkonnas, seega on mõistlik nende kasutus käesolevas 

uurimuses. Linnakus posti toimetamiseks instituutide ning teiste hoonete vahel on vaja 

mehitamata sõidukit, mis suudab vertikaalselt õhku tõusta ja maanduda, lisaks pole vaja 

läbida suuri vahemaid, just need omadused suudab täita multikopter. Oluliseks aspektiks 

drooniga postiveol on lennumarsruut ja -aeg, et tagada maksimaalne ökonoomsus ning 

kasutegur. Selleks peab droon olema programmeeritud selliselt, et ei toimuks nn. "tühjasid 

lende", kui droon peab lendama mingi hoone juurde, kus polegi vaja posti vedada. 

Tähelepanu peab pöörama ka pakkide massile, mis multikopterit kasutades on piiratud. 

Seade peab suutma linnakus kohale toimetama ligikaudu kolme kilogrammiseid saadetisi, 

mis tähendab drooni töö- ja lennuaja vähenemist, kuna kõik sõltub aku kestvusest.  

 

2.4.3. Drooni lennumarsruut 

 

Enne postiveo alustamist peab paika panema planeeritud kindla marsruudi, mida mööda 

hakkab droon oma toiminguid teostama. Enamasti jagatakse marsruudid kaheks: ring- ja 

pendelmarsruudid. Ringmarsruut tähendab suletud veomarsruuti, mille käigus läbitakse 

mööda kõige lühemat teed kindlalt paika pandud järjestuses erinevad peale- ja/või 
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mahalaadimispunktid. Sellist tüüpi marsruute on keerulisem ja mahukam koostada, aga 

vedude efektiivsuse kasvatamise võimalusi on rohkem. Pendelmarsruutide puhul on 

tavaliselt marsruutide koostamine lihtsam, kuna seal läbitakse maha- ja/või 

pealelaadimispunkte ühel rajal edasi- ja tagasisuunas liikudes. Nendest mõlemast 

marsruudi tüübist lähtuvalt mõtles töö autor välja erinevad lennumarsruudid, mida posti 

vedav droon peab linnakus jälgima (Tulvi 2013). 

 

Kasutades pendelmarsruuti on autori poolne esimene nägemus drooni marsruudist linnakus 

selline, et 1) õhusõiduk alustab liikumist peahoonest postiga spordihoonesse ja vajadusel 

toob tagasi saadetised, mis on mõeldud peahoonesse; 2) droon võtab peahoonest kasti, 

mille peab toimetama metsamajja (Metsandus- ja maaehitusinstituut) ja liigub siis tagasi; 

3) peahoonest veetakse post Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti ning tagasi; 

4) järgnevalt liigub droon tehnikamajja (Tehnikainstituut) ja tagasi; 5) enne esimese ringi 

viimast punkti viib õhusõiduk saadetised peahoonest torni ühiselamusse ning liigub sealt 

saadud kastiga peahoonesse; 6) antud ringi viimane vedu toimub peahoonest laborisse 

(Kreutzwaldi 46) ja tagasi - sellega lõpeb drooni esimese postiveoringi etapp. Järgmist 

marsruudi etappi alustab mehitamata õhusõiduk metsamajast, mis on järgnevaks 

tagastuspunktiks. Metsamajast lendab droon koos saadetistega 1) Veterinaarmeditsiini ja 

loomakasvatuse instituuti ning tagasi; 2) tehnikamajja ja tagasi; 3) viimasena laborid ning 

tagasi. Edasiseks tagastuspunktiks kasutab droon veterinaaride maja, kust ta liigub 1) 

tehnikamajja ja tagasi ning 2) laborisse. Järgmise marsruudi etapi peapunktiks on 

tehnikamaja, mille ainsaks sihiks on Kreutzwaldi 46 ehk laborid. See oleks üheks 

logistiliseks lahenduseks EMÜ linnakus. Joonisel 2.9. on näha drooni lennutee ligikaudseid 

pikkuseid peahoonest teiste linnakus asuvate rajatisteni. Esimese marsruudi postiringi 

teiste etappide ligikaudsed vahemaade pikkused on esitatud kaartidena lisas A. 

  



 

Joonis 2.9. Drooni lennutee ligikaudsed pikkused peahoonest

kaart. Hübriidkaart. 2017) 

Järgnevalt kirjeldab töö autor

See lahendus põhineb ringmarsruudil. 

1a), kus võtab kaasa kasti, milles on eraldatud lahtritega post järgnevat

spordihoone, 2) metsamaja,

laborid. Iga hoone juures teeb droon peatuse ja kastist välj

seejärel liigub masin edasi järgmisesse sihtpunkti.

droon sõitu metsamajast, kus ta võtab kaasa sarnase kasti nagu 

kastis aga lahtreid vähem, millele vastavad kindlad sihtpunktid. Metsamajast peab droon 

liikuma 1) Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti

ja 4) peahoonesse. Seejärel alustab õhusõiduk li

toimetatakse edasi 1) tehnikamajja,

metsamajja. Viimasena liigub droon tehnikamajast 

metsamajja ja 4) veterinaaride majja

vedu tehtud, aga suuremate pakkidega on süsteem keerulisem, kuna ne

vedama ükshaaval. Ligikaudsed pikkused drooni lennutee kohta, kasutades teist 

võimalikku väljapakutud lahendust

 

23 

Drooni lennutee ligikaudsed pikkused peahoonest (Maa-amet. Maa

 

 

ärgnevalt kirjeldab töö autor teist võimalikku marsruuti, mille alusel droon võib

See lahendus põhineb ringmarsruudil. Õhusõiduk alustab lendu peahoonest (Kr

1a), kus võtab kaasa kasti, milles on eraldatud lahtritega post järgnevat

spordihoone, 2) metsamaja, 3) veterinaaride maja, 4) tehnikamaja, 5) üh

s teeb droon peatuse ja kastist väljutatakse vastav

seejärel liigub masin edasi järgmisesse sihtpunkti. Kui linnakus on ring tehtud, alustab 

droon sõitu metsamajast, kus ta võtab kaasa sarnase kasti nagu peahooneski. Sel korral  on 

kastis aga lahtreid vähem, millele vastavad kindlad sihtpunktid. Metsamajast peab droon 

liikuma 1) Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti, 2) tehnikamajja;

. Seejärel alustab õhusõiduk liikumist veterinaaride majast, kust post 

tatakse edasi 1) tehnikamajja, 2) Kreutzwaldi 46 ehk laborid, 3) peahoonesse

. Viimasena liigub droon tehnikamajast 1) laborisse, 2) peahoonesse

metsamajja ja 4) veterinaaride majja. Sellega saab drooni kirjade  ja väiksemate saadetiste 

vedu tehtud, aga suuremate pakkidega on süsteem keerulisem, kuna ne

Ligikaudsed pikkused drooni lennutee kohta, kasutades teist 

võimalikku väljapakutud lahendust, on näha joonisel 2.10.  

 

amet. Maa-ameti 

sruuti, mille alusel droon võib töötada. 

Õhusõiduk alustab lendu peahoonest (Kreutzwaldi 

1a), kus võtab kaasa kasti, milles on eraldatud lahtritega post järgnevatesse hoonetesse: 1) 

5) ühiselamu ja 6) 

vastavad saadetised, 

Kui linnakus on ring tehtud, alustab 

peahooneski. Sel korral  on 

kastis aga lahtreid vähem, millele vastavad kindlad sihtpunktid. Metsamajast peab droon 

2) tehnikamajja; 3) laborisse 

ikumist veterinaaride majast, kust post 

3) peahoonesse ja 4) 

2) peahoonesse, 3) 

ja väiksemate saadetiste 

vedu tehtud, aga suuremate pakkidega on süsteem keerulisem, kuna neid peab droon 

Ligikaudsed pikkused drooni lennutee kohta, kasutades teist 



 

Joonis 2.10. Drooni lennutee ligikaudsed pikkused 

ameti kaart. Hübriidkaart. 2017

 

Lisaks igapäevasele marsruudile, mida dr

kiireloomulise posti saatmise võimalus

saab oma pakilise saadetise koheselt teise hoonesse saata, ainsal tingimusel, et droon 

lõpetab oma igapäevase 

dokumentide allkirjastamisel, aeguvate proovid

Süsteem toimiks GPS-i abil, mis tuvastab vastava hoone ning seal asuva jaama, kust on 

pakk vaja edasi toimetada. 

 

 

2.4.4. Drooni lennuaeg 

 

Ülimalt oluline on välja arvutada drooni ligikaudne lennuaeg 

saadud tulemusi analüüsida ning nendest järeldused teha, milline marsruut on kõige kiirem, 

ökonoomsem või optimaalsem.

lennumasina liikumistee on otstarbekam kasutusele võtta EMÜ linnakus.

droonil posti vedamiseks kuluvat lendamise aega

ligikaudsed lennutee pikkused hoonete vahel, 2) turvaline lennukõrgus,

maksimaalne lennukiirus, 4) drooni mak
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Drooni lennutee ligikaudsed pikkused teisel marsruudil (Maa

. 2017) 

Lisaks igapäevasele marsruudile, mida droon peab läbima, oleks mõistlik 

kiireloomulise posti saatmise võimaluse. See tähendab, et maaülikooli töötaja või õpilane 

pakilise saadetise koheselt teise hoonesse saata, ainsal tingimusel, et droon 

 postiringi ühe etapi. Selline lahendus oleks abiks kiirete 

dokumentide allkirjastamisel, aeguvate proovide saatmisel või muudel vajalikel asjaoludel. 

i abil, mis tuvastab vastava hoone ning seal asuva jaama, kust on 

 

Ülimalt oluline on välja arvutada drooni ligikaudne lennuaeg marsruutide

saadud tulemusi analüüsida ning nendest järeldused teha, milline marsruut on kõige kiirem, 

ökonoomsem või optimaalsem. Sellest tulenevalt on võimalik teha otsus, kumb 

lennumasina liikumistee on otstarbekam kasutusele võtta EMÜ linnakus.

kuluvat lendamise aega, arvestab autor väga mitme 

lennutee pikkused hoonete vahel, 2) turvaline lennukõrgus,

4) drooni maksimaalsed tõusu- ja laskumiskiir

 

Maa-amet. Maa-

oon peab läbima, oleks mõistlik lisada 

maaülikooli töötaja või õpilane 

pakilise saadetise koheselt teise hoonesse saata, ainsal tingimusel, et droon 

. Selline lahendus oleks abiks kiirete 

e saatmisel või muudel vajalikel asjaoludel. 

i abil, mis tuvastab vastava hoone ning seal asuva jaama, kust on 

marsruutidel, kuna siis saab 

saadud tulemusi analüüsida ning nendest järeldused teha, milline marsruut on kõige kiirem, 

Sellest tulenevalt on võimalik teha otsus, kumb 

lennumasina liikumistee on otstarbekam kasutusele võtta EMÜ linnakus. Selleks, et leida 

arvestab autor väga mitme teguriga: 1) 

lennutee pikkused hoonete vahel, 2) turvaline lennukõrgus, 3) drooni 

kiirused. Arvutustes 
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kasutab autor laialdaselt tuntud drooni DJI Phantom 4 spetsifikatsioone (lennukiirus, 

tõusu- ja laskumiskiirus). Drooni spetsifikatsioonid on välja toodud tabelis 2.2. Arvutuste 

teostamisel leitakse õhusõiduki "puhas" lennuaeg, mis tähendab, et arvesse ei võeta drooni 

laadimisaega ning posti kohale toimetamiseks kasutatava kasti haakimise ja maha 

panekuks kuluvat aega. Laadimiseks minevat aega ei arvestata, kuna droon peaks olema 

suuteline teostama postiveo ringi ühe laadimiskorraga ja laadimine toimub väljaspool 

tööaega. Täpsemate lendamiseks kuluvate aegade leidmiseks on tulevikus vaja läbi viia 

vastavad katsetused. 

 

Tabel 2.2. DJI Phantom spetsifikatsioonid (DJI. Drones. Phantom 4 Specs. 2017) 

Droon 
Kaal, 

g 
Diagonaal, 

mm 

Maksimaalne 
tõusukiirus, 

m s-1 

Maksimaalne 
laskumiskiirus, 

m s-1 

Maksimaalne 
lennukiirus, 

m s-1 

Tööaeg, 
min 

DJI 
Phantom 

4 
1380 350 6 4 20 ~28 

 

Mõlemal marsruudil drooni posti veoks kuluva lennuaja t saab arvutada järgneva valemiga: 

 � =
�

�
→ � =

�

�
 ,        (2.1.) 

 
kus  v on kiirus m s-1; 
 s – lennutee pikkus m; 
 t – lennuaeg s. 
 
Marsruut 1 (pendelmarsruut) 
 
Esiteks on vajalik leida 1. marsruudi lennutee pikkus - sl1. Eraldi peab arvestama ka drooni 

lennu vahemaad, mis lisandub seadme tõusul - st1 ja maandumisel - sm1. Drooni 

maksimaalsed kiirused on vastavalt: maksimaalne lennukiirus - vmax, maksimaalne 

tõusukiirus - vtmax ja maksimaalne laskumiskiirus - vlmax. 

 

 sl1  - 10 884 m 

 st1  - 405 m 

 sm1  - 405 m 

 vmax  - 20 m s-1 

 vtmax  - 6 m s-1 

 vlmax  - 4 m s-1 
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Nüüd saab arvutada lennuaja t1 1. marsruudil vastavalt valemile 2.1. 

 �� =
���

����
+

���

�����
+

�� �

�����
= 712,95	� 

 

 Marsruut 2 (ringmarsruut) 
 
Esiteks on vajalik leida 2. marsruudi lennutee pikkus - sl2. Eraldi peab arvestama ka drooni 

lennu vahemaad, mis lisandub seadme tõusul- st2 ja maandumisel - sm2. Kiirused on 

vastavalt: maksimaalne lennukiirus - vmax, maksimaalne tõusukiirus - vtmax ja maksimaalne 

laskumiskiirus - vlmax. 

 

 sl2  - 9708 m 

 st2  - 405 m 

 sm2  - 390 m 

 vmax  - 20 m s-1 

 vtmax  - 6 m s-1 

 vlmax  - 4 m s-1 

 

Nüüd saab arvutada lennuaja t2 2. marsruudil vastavalt valemile 2.1. 

 �� =
���

����
+

���

�����
+

�� �

�����
= 650,4	s 

 
Töö autori poolt välja pakutud marsruutide arvutatud lennuajad, ligikaudsed lennutee 

pikkused ja drooni kiiruse spetsifikatsioonid on välja toodud tabelis 2.3. 

 

Tabel 2.3. Drooni lennuajad, lennutee pikkused ja kiirused 

Marsruut 
Maksimaalne 
lennukiirus, 

m s-1 

Maksimaalne 
tõusukiirus, 

m s-1 

Maksimaalne 
laskumiskiirus, 

m s-1 

Lennutee 
pikkus, m 

Lennu-
kõrgus, m 

Lennuaeg, 
s 

Marsruut 1 20 6 4 11694 15 712,95 
Marsruut 2 20 6 4 10503 15 650,4 
 
Tabelist võib välja lugeda, et kiirem ja ökonoomsem on marsruut nr. 2. Teise marsruudi 

lennuaeg on ligikaudu 650 sekundit, mis on umbes 10 minutit, see tähendab, et võrreldes 

esimese marsruudiga on see 63 sekundit kiirem. Aga sellest veel ei järeldu, et tegemist on 

kõige optimaalsema valikuga, kuna teise marsruudi puhul kasutab droon posti veoks 

eraldatud lahtritega kasti ja see tähendab, et pakkide vedamise kandevõime väheneb ehk 

teisisõnu piirmäära võidakse ületada. Kui aga droon lendab mööda esimest marsruuti, siis 
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kulub küll rohkem aega, aga see on võimeline kandma koos igapäevase postiga 

lisakoormat pakkide kujul. Esimese lennutee valikul on drooni lendamise ajakadu 

ligikaudu 1 minutit, aga kui on vajalik saata raskemat pakki, siis ei pea droon tegema 

lisalendu. 

 

 

2.4.5. Lennumarsruudi valik ja kirjeldus 

 

Mõlemal eelnevalt kirjeldatud marsruudil on omad eelised ja puudused, aga töö autori 

valikuks on kasutada posti transpordiks drooni abil esimest tüüpi marsruuti ehk 

pendelmarsruut. Seda varianti kasutades on pakkide ja kirjade samaaegne igapäevane 

laialivedu kindlustatud ja transport ei sõltu niivõrd saadetise suurusest või massist. 

 

Lennumarsruutide täpsemal kirjeldusel lähtuti sellest, et lennutee oleks võimalikult kiire 

ning sirgjooneline (linnulennult). Tähelepanu peab pöörama aga ka ohutusele, et tagada 

drooni lennuteele jäävate inimeste ning seda ümbritseva keskkonna turvalisus. Nimelt peab 

mehitamata õhusõiduki marsruudi planeerima selliselt, et see väldiks lendamist 

kergliiklusteede, parklate, puhke- ja istekohtade ning muude rahvarohkete paikade kohal. 

Maaülikooli linnakus on väga palju kergliiklusteid, mis ümbritsevad ja ühendavad kõiki 

hooneid, seega nende kohal mitte lendamine on enamjaolt vältimatu. Seda saab piirata ja 

ohutumaks muuta aga selliselt, kui droon lendab teest eemal või ületab seda ainult korra. 

Võimalik on lisada ka hoonete vahele ohutusvõrgud (sellisel juhul, kui vahemaa pole väga 

suur), mis  äärmisel juhul drooni kinni püüaks. Järgnevalt on välja toodud joonis drooni 

lennumarsruudist (Joonis 2.11), kus on lähtutud esimesest marsruudi tüübist 

(pendelmarsruut) ning on arvestatud ümbritseva keskkonna turvalisusega. 
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Joonis 2.11. Drooni lennutee ligikaudsed pikkused ohutumal pendelmarsruudil (Maa-amet. 

Maa-ameti kaart. Hübriidkaart. 2017) 

 

Sellise lennumarsruudi kasutusel välditakse parklate kohal lendamist (joonisel 2.11. 

tähistatud punaste ringidega) ja kergliiklusteid ületatakse võimalikult vähe. Antud 

marsruudi puhul on turvalisuse huvides mõistlik paigutada spordihoone  ja peahoone 

vahele turvavõrk, mis õnnetusjuhtumi korral drooni kinni püüaks. Marsruut toimib 

sarnaselt esimese lahendusena välja pakutud pendelmarsruudile, erinevusteks on pikemad 

vahemaad ja ohutuse tagamiseks lendab droon veterinaaride maja ning tehnikamaja juurde 

korrates osaliselt nendele eelnevaid marsruute. Suurimaks muudatuseks võrreldes esimese 

välja pakutud marsruutlahendusega on see, et joonisel 2.11. nähtavad lennurajad ongi 

drooni päevase posti transpordiks vajalikud vahemaad ehk seade kasutab ainult ühte osa 

esimesest välja pakutud postiringist (peahoonest teiste hooneteni). See tähendab, et droon 

lendab igapäevaselt alustades peahoonest kõikidesse linnakus asuvatesse hoonetesse eraldi, 

viies vastava posti vastavasse hoonesse. Kui õhusõiduk on kasti hoone juures maha 

pannud, siis võtab ta vastu teise kasti, kus on antud hoonest teistesse linnakus asuvatesse 

asutustesse mõeldud post ning kogub kõik selle peahoonesse kokku. Seejärel jagatakse 

peahoones post vastavalt instituutidele/hoonetele kastidesse ja sellele järgneb sama 

postiringi mööda lendamine ning dokumentide, kirjade, pakkide jms laiali jagamine. 

Lisaks tavapärasele marsruudile on oluline lisada kiirekorraliste saadetiste saatmise 

võimalus, millest oli juttu ka eelnevalt alapeatükis 2.4.3. Drooni lennumarsruut. 
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Kirjeldatud lahendusega vähendatakse mehitamata õhusõiduki lendamiseks kuluvat aega ja 

vahemaid ning sellega suureneb ka üldine ohutus. 

 

Kuna valitud marsruudi lennurajad muutusid, siis peab uuesti arvutama ka kogu lennutee 

pikkuse ning selleks kuluva lennuaja. 

 

Marsruut 3 (pendelmarsruut) 
 
Esiteks on vajalik leida 3. marsruudi lennutee pikkus - sl3. Eraldi peab arvestama ka drooni 

lennu vahemaad, mis lisandub seadme tõusul- st3 ja maandumisel - sm3. Kiirused on 

vastavalt: maksimaalne lennukiirus - vmax, maksimaalne tõusukiirus - vtmax ja maksimaalne 

laskumiskiirus - vlmax. 

 

 sl3  - 4030 m 

 st3  - 180 m 

 sm3  - 180 m 

 vmax  - 20 m s-1 

 vtmax  - 6 m s-1 

 vlmax  - 4 m s-1 

 

Nüüd saab arvutada lennuaja t3 3. marsruudil vastavalt valemile 2.1. 

 

 ��� =
���

����
+

���

�����
+

�� �

�����
= 276,5	s 

 

Kuna esimese korraga, kui droon lendab kõikide hoonete juurde, kogutakse post kokku, 

siis peab seade tegema veel ühe täpselt sama marsruuti järgiva postiringi, kus toimetatakse 

kirjad, dokumendid jms vastavatesse hoonetesse. See tähendab, et lendamiseks kuluvat 

aega peab korrutama kahega. 

 

 ��� = 276,5 ·2 = 553	s 

 

Nagu arvutuse tulemusest on näha, siis 3. marsruudi puhas lennuaeg on 553 sekundit ehk 

9,2 minutit. Võrreldes algselt välja pakutud pendelmarsruudiga (marsruut 1) on kolmas 

marsruut ~160 s kiirem ning 2. marsruudiga ~97 sekundit kiirem. Ohutuma 
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pendelmarsruudi kasutusel on vajalik ka ühe töötaja rakendamine, kes pärast posti kokku 

kogumist need vastavalt hoonetele kastidesse ära jaotaks. 

 

Parema ülevaate saamiseks drooni töökäigust saadetiste transportimisel on esitatud selgitav 

plokkskeem (joonis 2.12). 

 

 

Joonis 2.12. Plokkskeem saadetiste transportimise töökäigust 

 

 

2.4.6. Paki mõõtmed ja mass 

 

Logistilise poole pealt on olulised nii veetava paki mass, kui ka selle mõõtmed. Mõlemad 

füüsikalised suurused mõjutavad drooni aku kestvust ehk siis tööaega. Maaülikooli 

linnakus töötamiseks peab õhusõiduk olema suuteline vedama kuni kolme kilogrammiseid 

pakke, mis personaliosakonna spetsialistide sõnul on enamasti maksimaalseks raskuseks 

(va. teatud pakid). Samas on mõnikord olukordi, kus saadetava posti mass küündib 

tavalisest mitu korda raskemaks, mis võib drooniga transportimisel tekitada probleeme. 

Sellise olukorra lahendamiseks on küll vastav tehnoloogia olemas, aga selle hind on 

kordades kõrgem ning ka seadme mõõtmed üldiselt suurenevad.  

 

 Drooni kasutamisel posti ja pakkide laialiveoks pakub töö autor välja kaks erinevat 

võimalust: 1) transportimiseks on standardmõõdus kast, millega post laiali veetakse, 

suuremate pakkide jaoks on vajalik kasutada drooniga ühilduvat haakeseadeldist, mis 
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tähendaks aga paki kaitseta jätmist transportimisel;  2) transpordiks kasutatakse erineva 

mõõtmetega kaste, et ka suuremad pakid mahuksid kasti ja oleks ilmastiku eest kaitstud. 

Parema ja mõistlikuma lahendusena on kasutada erineva mõõtmetega kaste, aga 

erijuhtudeks peab olema võimalus drooni külge kinnitada ka mittestandartseid pakke, mis 

küll kasti ei mahu, aga pakidroon suudab siiski kanda. Kastide drooni külge haakimisel on 

mitmeid võimalusi, aga parimateks lahendusteks on magnetitega haakesüsteem, kus drooni 

alumisel poolel on elektromagnet, mille abil kast seadme külge "siduda" või teiseks 

lahenduseks on automatiseeritud "käpad" või konksud, mis kasti servast kinni haaravad. 

Turvalisem ja suurema tõenäosusega paremini toimivam variant on mehaaniliste käppade 

kasutus, kuna magnetite abil kasti kinnitamisel drooni külge võib kergemini probleeme 

esineda. Kastid peavad olema valmistatud võimalikult kergest ja kohalikele 

ilmastikutingimustele vastupidavast materjalist. Seda näiteks polüpropüleenist (PP), mis on 

vägagi vastupidav ja äärmuslikke tingimusi taluv plastik.  

 

 

2.5. Seadmete uurimus ja valik 

 

2.5.1. Pakidroonide kandevõime 

 

Järgnevalt antakse väike ülevaade pakidroonide kandevõime ulatusest nii USA-s kui ka 

mujal maailmas. Nimelt üheks piiranguks drooni tarnevõrgustiku komplekteerimisel on 

just nende väikeste imemasinate suurima veose kandevõime. Mehitamata õhusõidukid, 

mida liigitatakse kaubanduslikeks pakidroonideks, suudavad keskmiselt kanda umbes 2,2 

kg (UnmannedCargo. How much weight can delivery drones carry. 2015). Allpool on välja 

toodud tabel (Tabel 2.4.), kus on näha mõningaid pakkide transportimiseks kasutatavaid 

droone erinevate katsetusi läbi viivate firmade poolt. 

 

  



 

Tabel 2.4. Erinevate firmade/maade pakidroonid

delivery drones carry. 2015

Ettevõtte/drooni nimetus

Amazon Prime Air (USA/Inglismaa

Flirtey (USA)

DHL Parcelcopter (Saksamaa)

Posti (Soome)

Swisspost (Šveits)

Alibaba/Taobao (Hiina)

Horsefly (USA)

S.F.Express (Hiina)

CJ Sky Door (Korea)

 

Droonide kandevõimet mõ

propelleri suurus ja nende arv, aku tüüp, võimsus ning mahutavus, raami mass

õhusõiduki töökõrgus merepinnast. Suurim

oleneb saadaval oleva võimsuse genereerimine propellerite
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firmade/maade pakidroonid (UnmannedCargo. How much weight can 

delivery drones carry. 2015) 

Ettevõtte/drooni nimetus 
Kandevõime 

(kg) 
Pilt droonist

USA/Inglismaa) 2,3 

Flirtey (USA) 2,5 

DHL Parcelcopter (Saksamaa) 1,2 

Posti (Soome) 3 

Swisspost (Šveits) 1 

Alibaba/Taobao (Hiina) 1 

Horsefly (USA) 4,5 

S.F.Express (Hiina) 1 

CJ Sky Door (Korea) 3 

Droonide kandevõimet mõjutavad väga mitmed tegurid: nagu näiteks mootori võimsus, 

suurus ja nende arv, aku tüüp, võimsus ning mahutavus, raami mass

merepinnast. Suurimaks piiranguks on aku mahtuvus, kuna sellest 

oleneb saadaval oleva võimsuse genereerimine propellerite tõukejõuks, mis peab olema 

UnmannedCargo. How much weight can 

Pilt droonist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gu näiteks mootori võimsus, 

suurus ja nende arv, aku tüüp, võimsus ning mahutavus, raami mass ja isegi 

aku mahtuvus, kuna sellest 

tõukejõuks, mis peab olema 
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suurem kui gravitatsioonijõud. Selle kohta on olemas ka rusikareegel, mille järgi peab 

stabiilse lennu saavutamiseks propelleri tõukejõud olema kaks korda suurem kui drooni 

kogumass. Näiteks kui droon kaalub 2 kg ja kannab 3 kg koormat, siis selleks on vaja 

piisavalt tõukejõudu, et tõsta 10 kg. Teisisõnu öeldes, mida suurem on kandevõime, seda 

suurem on tõukejõud ning mida suurem on tõukejõud, seda suurem on vajaminev aku ja 

mida suurem aku, seda suurem on drooni kandevõime ja tõukejõu vajadus. See tähendab 

seda, et tegemist on "surnud ringiga". Selle lahenduseks on rohkemate mootorite ja 

suuremate propellerite kasutus, et võimaldada enamat kandevõimet, kuigi sellega kaasneb 

tugevamate ning raskemate raamide vajadus, mis omakorda tähendab ka massi kasvu ja 

suurema võimsuse tarvidust. Kõik see on väga keeruline tasakaalustamist nõudev tegevus. 

Sõltuvalt drooni kasutusalast on oluline leida praktiline ja optimaalne kesktee suuruse, 

massi ja võimsuse vahel (UnmannedCargo. How much weight can delivery drones carry. 

2015). 

 

Tänase seisuga on suured veose droonid suutelised vedama isegi 1800 kg kaaluva auto 

kuhu iganes, aga selleks läheb vaja sõjalise klassiga 15,8 meetri pikkust Kmax mehitamata 

helikopterit, millel on 14,7 m diameetriga rootor. Kuid kui laskuda pakke vedavate 

droonide kõrgemale tasemele, siis on võimalik tellida endale (ainult USA-s) pakidroon 

XactSense MAX 8, mis on võimeline kohale toimetama kuni 9 kg kaaluvat posti. Samas ei 

ole sellise pakidrooni kasutusele võtmine tänapäeva ühiskonnas mõeldav, kuna tegemist on 

ikkagi väga suure, kohmaka ning kehvade manööverdusvõimetega seadmega 

(UnmannedCargo. How much weight can delivery drones carry. 2015). 

 

 

2.5.2. Suure kandevõimega droonid 

 

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis droonide tehnoloogiatase on jõudnud väga kõrgele ja 

nende imevidinate puhul pole enam tegemist habraste mänguasjadega, mis ei suuda 

raskemaid esemeid lennutada  ja võivad kergelt puruneda. Hetke seisuga on isegi 

tavakasutajal võimalus endale soetada selline droon, mis on suuteline vedama raskeid 

kõrgkvaliteetseid kaameraid, millega tagatakse viimasel tasemel aerofotod ja - videod. 

Enam pole droonid piiratud sellise kandevõimega, mis on vajalik väikeste 

seikluskaamerate nagu näiteks GoPro lennutamiseks, vaid need on suutlikud palju 

rohkemaks. Loomulikult pole sellised võimsad droonid võimelised ainult tööks 
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kaameratega, need on suutlikud vedama ka teisi raskemaid objekte (DronesGlobe. 8 drones 

that can lift heavy weights. 2017). Eelnevalt töös esitatud alapeatükis "2.5.1. Pakidroonide 

kandevõime" selgus, et tavaline droon suudab kanda ligikaudu 1-2 kilogrammist raskust, 

aga allpool välja toodud tabelis (Tabel 2.5.) võrreldakse 7 erinevat suure kandevõimega, 

turul saadaolevat drooni, mis suudavad vedada isegi kuni 20 kilogrammist taaka. Tabelis 

on esitatud need droonid, mis on saadaval e-poes Amazon. 

 

Tabel 2.5. Turul saadaval suure kandevõimega droonid (DronesGlobe. 8 drones that can 

lift heavy weights. 2017) 

Mudel 
Maksimaalne 
kandevõime 

kg 

Tööraadius 
km 

Maksimaalne 
lennuaeg 

(kandamiga) 
min 

Hind 
(Amazonis) 

$ 
Pilt 

FREEFLY 
ALTA 8 

11,9 2 16 17 495 
 

DJI Agras 
MG-1 

10 1 24 9999 

 

DJI S1000 9,5 2 15 2029 

 

DJI S900 6,8 - 18 2150 

 

DJI 
MATRICE 

600 
6 5 15 4599 

 

Yuneec 
Tornado H920 

1,6 5 24 3500 

 

AZ 4K UHD 
GREEN BEE 

20 - 20 8999 

 

Kuna tegemist on hetke seisuga tehnoloogia tippklassiga, siis ka hinnad on sellele 

vastavad. Hinda mõjutavad muidugi ka drooni lisavarustus: kaamerakinnitus, kaamera, 

tagavara aku(d) ja propellerid, juhtimispult, GPS jne. Antud droonid on küll vägagi 

võimekad, aga töö autor leiab, et Eesti Maaülikooli linnakus pole kõige 

kõrgtehnoloogilisemat ja kallimat mehitamata õhusõidukit tarvis ning siseposti 
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korraldamiseks saab hakkama eelnevalt välja toodud tabelis  keskmise hinnaklassi 

drooniga. 

 

 

2.5.3. Eesti Maaülikooli linnakusse sobiva drooni valik 

 

Järgnevalt kirjeldatakse üldiselt droonile esitatavad nõudeid, mida see täitma peab ning 

milleks suuteline olema. Nimelt kõige tähtsam punkt on kindlasti suurim lubatud koormus, 

kuna posti vedav õhusõiduk peab olema võimeline vedama ligikaudu kolme kilogrammist 

raskust. Olulised on veel drooni mõõtmed ja manööverdusvõime, et linnakus liikumine 

oleks võimalikult lihtne ja kiire. Lisaks eelnevale on kindlasti abiks droonil GPS süsteemi 

ning lennu planeerimise süsteemi olemasolu, et tagada lennumasina automatiseeritud 

pakivedu. Kalkuleerima peab ka oma võimalusi seadme soetamiseks, kuna laialdase valiku 

ning kõrgtasemega tehnoloogia puhul ulatub drooni hind väga kõrgele. Suurt tähelepanu 

peab pöörama keskkonnatingimustele, milles droon töötama peab. Eriline takistus on just 

Eesti kliima, mis on väga muutlik ja mitmekesine. Eesti kliimat iseloomustavad üsna 

sagedased tuulepuhangud, millede kiirus võib ületada isegi 20 m/s. Siinne temperatuuri 

ulatuslik kõikumine ning erinevate sademete esinemine on ettearvamatu ja see on ilmselt 

suurimaks takistuseks mehitamata õhusõidukitega, just nimelt droonidega,  töötamise 

jaoks. 

 

Eelnevalt välja toodud tingimusi jälgides kasutas töö autor veebiallikat 

"www.drones.specout.com" (DronesSpecout. Drones. 2017), kus on väga lihtne ja tõhus 

leida vastavalt seatud nõuetele sobivaid droone. Esimese tingimusena sisestas töö autor 

veebilehe filtreeringusse drooni kandevõime ( 3 kg), selle tulemuseks oli aga 51 väga 

erinevate spetsifikatsioonide ja hindadega drooni. Selle arvu vähendamiseks lisas autor ka 

teise olulise teguri, milleks oli hinna filter. Kuna valida saab erineva hinnaklassiga 

seadmeid, siis lähtus autor kolmest hinnapiirangust: 1) 1000-2000$ (~ 919-1837€), 2) 

2000-5000$ (~ 1837-4594€) ning 3) 5000-10000$ (~ 4594-9187€). 

 

Esimese tulemusena jäi sõelale 3 multikopterit: 

1. DJI Spreading Wings S1000+ (1499$) 

2. Allied Drones HL88 "Nemesis" (2000$) 

3. DJI Spreading Wings S900 (1199$) 
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Teise hinnaklassi sisestamisel oli tulemuseks 6 multikopterit: 

1. DJI Matrice 600 Pro (M600 Pro) (5000$) 

2. Skyhawk RC Hexacopter Hawk F750 (2700$) 

3. DJI Matrice 600 (4600$) 

4. Allied Drones HL88 "Nemesis" (2000$) 

5. Walkera QR X900 (4400$) 

6. DJI Spreading Wings S800 EVO (2100$) 

 

Kolmanda otsingutulemusena leiti 5 multikopterit: 

1. Freefly Systems Alta Hexacopter (8495$) 

2. Freefly Systems Cinestar 8 (6250$) 

3. Foxtech D130 X8 V2 U10 Combo (6150$) 

4. Foxtech K130 V3 A2 50WPs RTF Combo (5003$) 

5. DJI Matrice 600 Pro (M600 Pro) (5000$) 

 

Järgmise sammuna uuris töö autor ülal välja toodud droonide saadavust Eestis. Selle 

tulemusena selgus ka väga oluline faktor, nimelt droonide DJI Spreading Wings S1000+ ja 

DJI Spreading Wings S900 puhul sellises hinnaklassis toodete puhul pole tegemist 

lennuvalmis olevate droonidega. Need vajavad veel täiendavaid lisasid nagu näiteks aku, 

autopiloodi süsteem, drooni ja arvutiprogrammi või telefoni/tahvelarvuti programmiga 

ühendamise seadet ning veel teisigi täiendavaid lisasid. Lõpptulemusena leidis autor 

eelnevalt välja toodud droonide seast välja 2 sobivat drooni: 1) DJI Matrice 600 ja 2) DJI 

Matrice 600 Pro, mis täidavad enamjaolt töös esitatud mehitamata õhusõiduki nõudeid. 

(Prokaamera. DJI Matrice 600. 2017) 

 

Töö autori poolt valitud multikopterite spetsifikatsioonid on välja toodud järgnevas tabelis 

(Tabel 2.6.). Kuna praegusel ajal on erinevate droonide valik siiski väga suur, siis antud 

tabelis autori poolt välja toodud seadmed ei ole tingimata ainuõiged ning sobilikumad, aga 

ühed võimalikest valikutest. Nende välja toomisel on lähtutud eelnevalt kirjeldatud 

droonile esitatavatest nõuetest.  
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Tabel 2.6. Droonide DJI Matrice 600 ja 600 Pro tähtsamad spetsifikatsioonid (DJI. 

Matrice 600. 2017, DJI. Matrice 600 Pro. 2017) 

Droon DJI Matrice 600 DJI Matrice 600 Pro 
Mõõtmed, mm 1668 x 1518 x 759 1668 x 1518 x 727 

Maksimaalne tõusukiirus, m s-1 5 5 
Maksimaalne laskumiskiirus, m s-1 3 3 

Maksimaalne lennukiirus, m s-1 18 18 
Aku mudel TB48S TB48S 

Tööaeg, min 40 40 
Tööaeg 5,5 kg koormusega, min 18 18 

Töötemperatuur, ° C -10 - +40 -10 - +40 
Maksimaalne tuuletakistus, m s-1 8 8 

Maksimaalne kandevõime, kg 6 6 

 

Nagu ka tabelist on näha, siis mõlema drooni andmed on näitajate järgi peaaegu identsed, 

ainuke nähtav erinevus esineb mõõtmetes. See tuleneb sellest, et Matrice 600 Pro (M600 

Pro) on täiustatud lennutoimingute ja mõningate lisadega Matrice 600 (M600). Nimelt 

M600 Pro on varustatud viimase aja DJI tehnoloogiaga, sealhulgas A3 Pro lennukontrolleri 

ja Lightbridge 2 HD videoedastussüsteemiga. See aga tähendab, et uuendustega seadme 

hind on mõnevõrra kõrgem. Droone on võimalik leida vähemalt kolmest Eesti poest, kes 

tegelevad nende edasimüügiga: 1) Droonid.ee, mis on suurim droonipood Eestis, 2) 

PhotoPoint, mis on tuntud foto- ja digitehnika pood ning 3) GPS Eesti OÜ (ProKaamera),  

mis on üks GoPro kaamerate ja DJI droonide edasimüüjaid. Lennumasinate maksumuseks 

on vastavalt M600 - 5299 € ja M600 Pro - 5699 €. Mõlemad seadmed kasutavad DJI 

tipptehnoloogiat (lennukontroller, videoedastussüsteem, toitehaldussüst. jpm), millega 

tagatakse maksimaalne jõudlus ja töökindlus. Kõige probleemsemad spetsifikatsioonid 

mõlema drooni puhul on aga nende töötemperatuur ja maksimaalne tuuletakistus, kuna 

Eesti ilmad on väga muutlikud ning talvel võib temperatuur langeda isegi alla 30. 

miinuskraadi. Sellistes tingimustes töötamiseks pole veel aga tsiviilkasutusse mõeldud 

droone ehitatud ning see võib tähendada, et külmaperioodil on pakidrooni kasutamine 

piiratud. Seadmetega töötamisel on suurimaks lubatud tuuletakistuseks määratud 8 m s-1, 

kuid Eesti olustikes võib tuulekiirus ulatuda 20 m s-1 ja enamgi. Probleemiks on ka 

sademete mitmekesisus, mis mõnel päeval võib esineda nii vihma, lörtsi kui ka lumena, 

sest  teada-tuntud tõik on see, et elektroonika ja vesi ei sobi kokku. Kõike seda arvestades 

on siiski nendest kahest parem variant DJI Matrice 600 Pro, kuna sellel on võrreldes 

eelneva tüübiga mõningad täiustused, mis võivad osutuda olulisteks faktoriteks.  (DJI. 

Matrice 600. 2017, DJI. Matrice 600 Pro. 2017, PhotoPoint. DJI Matrice 600. 2017, 

PhotoPoint. DJI Matrice 600 Pro. 2017).  
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2.6. Süsteemi kirjeldus 

 

2.6.1. Drooni (laadimis)jaamad 

 

Iga linnakus asuva hoone küljes või sees peab asuma drooni jaoks jaam või platvorm, kus 

seade saab maanduda ning õhku tõusta ja mõningatel hoonetel (aku kestvuse tõttu piisab 

ilmselt ka ühest) peab olema see varustatud juhtmevaba laadimisseadmega, mis tagab 

drooni lakkamatu töö. Jaam peab asuma töötajatele ligipääsetavas kohas, aga samas peab 

asukoht olema võimalikult turvaline. See tähendab, et jaam peab olema kaitstud kõrvaliste 

isikute eest ja samas jaama asukoht peab paiknema võimalikult ohutus kauguses 

kergliiklusest. Algselt on mõistlik drooni transporti katsetada ainult kahe hoone vahel, 

näiteks peahoone ja tehnikamaja, et aru saada, kuidas süsteem töötab ning probleemide 

korral otsida ja leida lahendusi, kuidas drooni transport võimalikult hästi funktsioneeriks. 

Drooni jaamad peavad olema soojustatud või varustatud mingi soojusallikaga, kuna 

miinuskraadid avaldavad pärssivat toimet elektroonikaseadmete tööle, enamasti mõjutavad 

külmad ilmad just seadme akut. Üheks rohelise mõttelaadiga lahenduseks on ära kasutada 

ventilatsioonist tulevat sooja õhku ning see suunata drooni jaama. Selleks, et droon ning 

post jaamas varjus püsiks ja kannatada ei saaks, on mõistlik paigaldada automaatselt 

avanev ning sulguv uks. Jaamad peavad olema valmistatud Eesti ilmastikuoludele 

vastavatest materjalidest ning samas on oluline jälgida ka nende maksumust. Rohelise 

mõtteviisina on laadimissüsteemile kasulik paigaldada päikesepaneeliga laadimine, mis 

säästaks keskkonda. Esialgselt on soovitatav katsetada ühe drooni kasutust ning vajadusel 

võtta kasutusele ka teine seade. 

 

 

2.6.2. Juhtmeta laadimine 

 

Kuna autori nägemus posti transpordil drooniga on automatiseeritud, siis peab seadme 

laadimine toimuma ka automaatselt, ilma et keegi mingit juhet igapäevaselt seina peaks 

ühendama. Töö autor pakub välja lahenduse kasutada juhtmevaba laadimist, mida üha 

enam tänapäeval edasi arendatakse ja mis on laialdaselt kasutust leidmas. Enamtuntud on 
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ilmselt telefonide laadimine ja sarnaselt sellele laadimissüsteemile on võimalik toimima 

seada ka pakidrooni laadimine.  

 

Juhtmevaba laadimine ehk laadimine magnetilise induktsiooniga põhineb saatjal, mis on 

ühenduses mingisuguse toiteallikaga ning vastuvõtjal. Nimelt tekitatakse saatjas 

(laadimisaluses) elektromagnetväli ja induktsioonipool/vastuvõtja võtab selle nö jõuvälja 

vastu ning muundab selle tagasi elektrivooluks. Saatjas olevat sisendvõimsust 

muundatakse võnkuvaks elektromagnetväljaks antennisuguse seadmega. Taoline antenn 

või ühendusseade (lülitusseade) vastuvõtja küljes muundab aga võnkuva välja 

elektrivooluks, selliselt hakkab aku laadima (Simic et al. 2015). Üldine lihtsustatud 

süsteemiehitus on näidatud joonisel (Joonis 2.13.)  

 

 

Joonis 2.13. Juhtmevaba vooluülekande saatja ja vastuvõtja (Simic et al. 2015)  

 

Seadme laadimisel on oluline tähelepanu pöörata ka laadimiseks kuluvale ajale, et oleks 

teada, millal/kaua droon posti transportida ei saa. Valitud multikopteri DJI Matrice 600 Pro 

manuaali sõnul kulub seadme aku laadimiseks ligikaudu 1 tund ja 50 minutit (DJI. Matrice 

600 Pro. 2017). Seda on võimalik kontrollida ka arvutuslikul teel. Selleks on vaja seadme 

aku ning selle laadija spetsifikatsioone, mis on välja toodud tabelis 2.7. 

 

Tabel 2.7. Drooni DJI Matrice 600 Pro aku ja laadija spetsifikatsioonid (DJI. Matrice 600 

Pro. 2017) 

Aku Laadija 
Mudel TB48S Mudel MC6S600 

Mahutavus, mAh 5700 Mahutavus, mAh - 
Väljundpinge, V 22,8 Väljundpinge, V 26,1 

Tüüp LiPo 6S Tüüp - 
Maksimaalne 

laadimisvõimsus, W 
180 Väljundvõimsus, W 100 
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Aku laadimiseks kuluva aja taku saab arvutada järgneva valemiga (Donateo et al.2017): 

 ���� =
�

����

(�·
��
� �

)
·3600 ,        (2.2.) 

 
kus  taku on aku laadimiseks kuluv aeg s; 
 C  – mahutavus mAh; 
 η  – kasutegur 0,9 (Donateo et al. 2017); 
 Pv  – väljundvõimsus W; 
 Uv  – väljundpinge V. 
 

 ���� =
�,�

�,�
·3600= 6035,3	s ~ 100,6 min ~ 1h 42 min 

 

Arvutuse tulemusena on näha, et ajaliselt jääb laadimisaeg ligikaudu samasse järku, kui 

DJI Matrice juhendis kirjas. Selline erinevus võib olla tingitud ka sellest, et tegemist on 

LiPo (liitiumpolümeer) akuga, mille laadimine toimub täis võimsusel kuni 90% täitumiseni 

ja edasiselt laetakse akut aeglasemalt. 

 

Kui drooni aku laadimiseks kasutada juhtmevaba süsteemi, siis laadimisefektiivsus langeb 

ja laadimiseks kuluv aeg tõuseb. Laadimisefektiivsus E avaldub kujul, valem (2.3.) (Junaid 

et al. 2016): 

 � =
��·��

��·��
·100 ,        (2.3.) 

 

kus  E on laadimisefektiivsus %;  
 Uv  – väljundpinge V; 
 Iv  – voolutugevus A; 
 Us  – sisendpinge V; 
 Is  – voolutugevus A. 
 
Voolutugevused Iv ja Is saab leida järgneva valemiga: 

 

  �=
�

�
 ,         (2.4.) 

 

kus  I on voolutugevus A; 
 P  – võimsus W; 
 U  – pinge V. 
 
 

 �� =
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= 7,9	A 
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Nüüd saab arvutada laadimisefektiivsuse E 

 � =
��,�·�,�

��,�·�,�
·100 = 55,1%  

 

Arvutuse tulemuseks saab öelda, et drooni aku laadimisel juhtmevabalt langeb efektiivsus 

peaaegu poole võrra. See ei tohiks aga drooni tööd mõjutada, kuna seadme lennuaeg on 

piisav (18 min koormatult), et teostada päevane pakivedu ja pärast seda vajadusel lendab 

seade laadima. 

  

2.6.3. Lahendused madalatel temperatuuridel lendamiseks 

 

Kuna suurimaks probleemiks antud töö uurimuse käigus osutus drooni töötemperatuur, siis 

töö autor pakub välja erinevaid lahendusi, mis võivad aidata seadmel külmadel 

temperatuuridel paremini toimida. Riigi Ilmateenistuse absoluutse minimaalse 

õhutemperatuuri 1981-2010 a. andmetel on seadmel võimalik selle töötemperatuuri järgi 

lennata viiel kuul aastas (mai - september). Sel ajal jääb õhutemperatuur -8,4 - +0,2 °C 

vahemikku. Mitteametlike andmete põhjal (foorumid, videod) on drooni võimalik 

lennutada ka kuni -30 °C, mille tagajärjel väheneb aga drooni aku kestvus tunduvalt 

kiiremini. Selliselt oleks võimalik drooni lennutada isegi kuni üheksal kuul aastas (märts - 

november), aga selline seadme kasutus võib kahjustada drooni või selle akut (Riigi 

Ilmateenistus. Kliimanormid. 2017). Järgnevalt esitab autor mõningad moodused seadme 

toimetulemiseks talvisel perioodil: 

 

1. Alati peab lendama täis akuga; 

2. Drooni ning selle akut peab hoidma soojas; 

3. Enne igat lennu algust lasta seadmel kohapeal töötada ning mootoritel soojeneda; 

4. Peab jälgima aku seisu (aku pinge, maht, voolutugevus ja muu info edastatakse 

lennukontrollerile rakenduse abil) (DJI. Matrice 600. 2017); 

5. Vältima peab maksimaalsel kiirusel lendamist, kuna see vähendab aku kestvust. 
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2.6.4. Drooni platvorm 

 

Antud töö uurimuse käigus selgus, et droon on töötemperatuuri ulatuse tõttu võimeline 

töötama piiratud perioodi ning posti transportimiseks mehitamata sõiduki abil on vajalik 

läbi viia katsetused, et jälgida seadme toimimist ning probleemide esinemisel leida neile 

lahendused. Nagu ka eelnevalt alapeatükis 2.6.1. kirjutatud, siis mõistlik on katsetada 

drooni transporti algselt kahe hoone vahel (nt. peahoone ja tehnikamaja) ning seda soojal 

perioodil, kui pole vaja soojendusega kinnist drooni jaama. Selleks pakub töö autor välja 

lahenduse valmistada lahtine stardi- ja maandumisplatvorm. Parema ülevaate saamiseks 

valmistas autor graafikaprogrammiga Solid Edge drooni platvormist 3D-mudeli, mis on 

esitatud joonisel 2.14.  

 

 

Joonis 2.14.  Graagikaprogrammis Solid Edge koostatud drooni platvorm 

 

Platvorm peab olema valmistatud kergest ja vastupidavast materjalist. Selleks on sobilik 

kasutada alumiiniumi, et tagada konstruktsiooni kerguse ja ka selle paigaldus on tunduvalt 

lihtsam. Platvorm on mõeldud kinnitamiseks hoone seinale selliselt, et see asuks 

võimalikult ohutus kauguses/kõrguses kõrvalistest isikutest. Platvormile ei ole vajalik 

seadistada laadimissüsteemi, kuna see on mõeldud ainult katsetamiseks ning droonile 

sobilikus töötemperatuuris kasutamiseks. Platvormi koostejoonis on välja toodud lisades 

(Lisa B). 
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2.7. Lennuõigus 

 

Lennuameti, Andmekaitse Inspektsiooni, Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelvalve Ameti 

koostööna on koostatud mehitamata õhusõidukite (sealhulgas droonide) käitamise ning 

müügi juhend. Selle eesmärgiks on juhtida suuremat tähelepanu mehitamata õhusõidukite 

käitamisega seotud nõuetele ja tagada nende võimalikult ohutu kasutus, vältimaks 

võimalikke õnnetusi seoses inimeste turvalisuse, vara, keskkonna või teiste õhusõidukete 

kahjustamise näol (Lennuamet. Lennundustehnika ja lennutegevus. 2017). 

 

Järgnevalt toob töö autor välja mõningad olulisemad punktid mehitamata õhusõidukite (sh 

droonide) müügi ja käitamise juhendist (Lennuamet. Lennundustehnika ja lennutegevus. 

2017): 

 

6. Mehitamata õhusõidukite käitamisele kohaldatavad nõuded  

 

 6.1 Lennureeglite § 7 Mehitamata õhusõiduki käitamine: 

  6.1.1  (1) Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas  

   õhuruumis madalamal kui 500 jalga (umbes 150m) maa- või  

   veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid. 

  

  6.1.2  (2) Mehitamata õhusõiduki käitamiseks mittekontrollitavas  

   õhuruumis ülalpool käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kõrgust, 

   kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis peab olema   

   lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba (loa  

   vorm on leitav lennuameti koduleheküljelt www.ecaa.ee – Teenused 

   – Taotlused ja vormid – Mehitamata õhusõidukite käitamine).  

  6.1.3  (3) Mehitamata õhusõiduki käitamisel tuleb arvestada   

   lennuliiklusteenindusüksuse antud juhiseid ja sõltuvalt õhuruumi  

   klassist saada selleks eelnevalt lennujuhtimisüksuse luba.   

  

 6.2  Samuti peab vastavalt ÜKE § 2 lõike 1 punktile 3 olema käitajal   

  Lennuameti ühekordne luba, kui soovitakse mehitamata õhusõidukit käitada 
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  keelu-, piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud,   

  langevarjuhüpete, motoparaplaanide ja tundliku faunaga alades, mis on  

  toodud lennundusteabe kogumiku osas ENR 5, kogumiku lisades või on  

  kehtestatud NOTAM-teatega. 

 

  6.2.1  Erinevad alad ning NOTAM-teated on leitavad    

   Lennuliiklusteeninduse AS-i Lennuinfo osakonna kodulehelt  

   https://aim.eans.ee -> VFR-kaart või NOTAM PIB. 

 

 6.3  Vastavalt lennundusseaduse § 51 lõikele 5 tuleb lennuameti ühekordse loa 

  taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu.  

 

 6.4  Lennuamet väljastab mehitamata õhusõiduki käitamiseks ühekordse loa  

  kehtivusega kuni üks aasta. Tagamaks lennuohutust ning teavet teistele  

  õhuruumi kasutajatele, tuleb ühekordse loa omanikel iga lend alades, kus on 

  nõutud ühekordne luba, Lennuametiga igakordselt kooskõlastada.  

  Eritingimused mehitamata õhusõiduki käitamiseks sätestataks ühekordse  

  loaga (nt on teatud juhtudel võimalik mehitamata õhusõidukit käitada alas 

  Tsoon 9 ilma Lennuameti igakordse kooskõlastuseta).  

 

 6.5  Lennuameti väljastatud kooskõlastus ei anna automaatselt õigust   

  mehitamata õhusõiduki käitamiseks ürituste ja rahvakogunemiste kohal.  

  Käitaja vastutab selle eest, et ürituse või rahvakogunemise korraldaja  

  luba/kooskõlastus oleks olemas. 

 

Parema ülevaate saamiseks kontrollitud õhutsoonidest Eestis on välja toodud joonis (Joonis 

2.15.), mis näitab ära alad, kus on keelatud lennutada drooni ilma vastava loata. 
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Joonis 2.15. Kontrollitud õhutsoonid Eestis (Kopterid.ee. Lennuameti droonide 

lennutamise eeskiri. 2016) 

 

Lennuameti poolt kehtestatud määruste eesmärgiks on just ohutuse tagamine, seda nii 

inimeste kui ka materiaalse vara näol. Drooni lennutamisel peab meeles pidama, et 

tegemist on ikkagi elektroonilise seadmega, millel võib esineda erinevaid probleeme ning 

mis võib halvemal juhul suvalisel hetkel taevast alla sadada. Seda meeles pidades tuleks 

hoiduda rahvamasside kohal/lähedal drooni lennutamisest.  Mehitamata õhusõiduki 

käitamise juhendi suunitluseks on turvalisema õhuruumi loomine kõigile. 

 

 

2.8. Ohutus 

 

Selles peatükis tuuakse välja olulisemad ohutusnõuded drooni turvalisemaks 

lennutamiseks. Ohutusjuhendi jälgimine on kohustuslik igale drooni kasutajale, et tagada 

nii enda kui ka ümbritsevate inimeste ja keskkonna heaolu (DJI. Disclaimer and safety 

guidelines. 2016). 

 

1. Keskkonnaalane seisukoht/vaatepunkt 

 Alati lennuta drooni asukohtades, kus pole hooneid ja teisi takistusi. 

 Ära lennuta drooni rahva läheduses või kohal. 

 Väldi lennutamist kõrgemal kui 120 meetrit. 
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 Ole äärmiselt ettevaatlik lennates 2500 m või enam üle merepinna. 

 Lennuta drooni mõistlikes ilmastikutingimustes temperatuurivahemikus -

10° C - 40° C. 

 Eriti tähelepanelik tuleks olla drooni lennutamisel sisetingimustes, kuna 

lennumasina stabiliseerimisomadused võivad olla häiritud. 

 

2. Lennueelne kontroll 

 Juhtpult ja lennumasina aku on täielikult laetud. 

 Propellerid on heas seisukorras ning korrektselt kinnitatud. 

 Kõik lennumasina osad on kindlalt kinnitatud ja juhtmed ühendatud. 

 Miski ei takista mootoreid. 

 Mootorid on heas töökorras. 

 

3. Lennumasinaga ümberkäimine 

 Hoia eemale pöörlevatest propelleritest. 

 Hoia alati lennumasinat visuaalses vaateväljas. 

 Ära kunagi peata drooni lennutades mootoreid (välja arvatud siis kui on 

hädaolukord) 

 Tühjeneva aku hoiatuse korral maanda lennumasin turvalises asukohas. 

 Jälgi alatiselt lennumasina aku staatust. 

 

4. Hooldus ja korrashoid 

 Ära kasuta vananenud ega katkiseid propellereid. 

 Soovituslik hoiustamise temperatuur on 22° C - 28° C. 

 

5. Järgi kohalikke lennuseaduseid ja -määruseid 

 

Kuna eelnevad punktid on välja toodud DJI drooni Matrice 600 seeria ohutusjuhendist, siis 

ei sisalda see täpsemaid ohutusnõudeid just selle töö raames mõeldud drooni 

lennutamiseks siseposti korraldusel. Sellest tulenevalt esitab autor oma nägemuse järgi 

tähtsamad ohutusnõuded, mida peab sellise postisüsteemi puhul jälgima. 
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1. Postidrooni lennukõrgus peab olema piisav, et see ei segaks liiklust ning ei 

ohustaks inimesi; 

2. Drooni lennuteele ei tohi jääda kõrgeid puid, hooneid või muid takistusi; 

3. Eelnevalt igapäevasele postiringile, peab veenduma drooni aku tasemes; 

4. Igal kuul või mõne kuu möödudes on soovituslik kontrollida drooni tehnilist 

korrasolekut; 

5. Peab tagama drooni kättesaamatuse ja kaitstuse kõrvaliste isikute eest; 

6. Korrapärase seadmete tehnilise kontrolliga tagama linnaku piirkonnas liiklejate  

ohutuse.  

 

 

2.9. Drooni kindlustus 

 

Üha enam ja enam on droonide soetamine ning kasutamine muutumas populaarsemaks, see 

tihtilugu tähendab ka nendega seonduvate õnnetuste sagenemist. Internetist leiduvas 

tehnoloogiauudiste leheküljel geenius.ee on välja toodud artikkel, mis on suunatud just 

droonide kindlustamisele Eestis. Selle sõnul ei paku tsiviilkasutuses olevatele droonidele 

kindlustust SEB, Danske Bank, IIZI ning ka PZU kindlustus. Seda enamjaolt seetõttu, et 

lennuseadmed on küllaltki uudne tehnoloogia siinsel turul ja neid õpitakse alles täpsemalt 

tundma. Veel ei oska kindlustusfirmad hinnata erinevaid riske ning  teisi võimalikke 

ohtusid, mis lennumasinatega võivad kaasneda (Geenius. Droonide kindlustus. 2016). 

 

Mitmed Eesti kindlustusettevõtted ei paku veel droonidele mõeldud spetsiaalset 

kindlustuspaketti aga soovitavad sõlmida vara- või kodukindlustuse, et kindlustada oma 

lennumasin. Näiteks on drooni võimalik kindlustada ERGO kindlustusfirmas ning sellele 

kehtivad samad tingimused nagu koduse vara kindlustuse puhulgi (kaitse torustike lekke, 

tulekahju, murdvargus puhul). See kehtib aga drooni hoiustamisel kodus, aga mitte selle 

lennutamisel, mis tähendab, et erilist kasu sellest ei ole (Geenius. Droonide kindlustus. 

2016). 

 

Paremat lahendust pakuvad aga Seesam ning Swedbank kodukindlustus, kes katavad 

lennuseadmele tekkinud ootamatu kahju. Swedbanki kodukindlustuse lepingu alusel 

hüvitatakse maksimaalselt hoones tekkinud kahju kliendi valitud suuruse summa raames. 
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Kui aga droon saab kahjustada väljaspool koduseid piire, siis on hüvitus koduse vara 

kaitsest maksimaalselt 5%. Seesami kindlustusega on maksimaalne summa paika pandud, 

milleks on 1000 €. Samas on võimalik Seesami vastutuskindlustuse korral saada hüvitist 

kolmandale isikule tekitatud kahju eest. PZU pakub valikuliselt vastutuskindlustust 

üksikutele projektidele, uurides eelnevalt välja kasutus eesmärgid (Geenius. Droonide 

kindlustus. 2016) 

 

Eraisikute droonide jaoks on üheks lahenduseks veel DJI Care kaitse, mida pakub droonide 

suurtootja DJI ise. Ainus tingimus on see, et kaitse kehtib teatud mudelitele. DJI Care 

hüvitab drooni lennutanud inimese tõttu tekkinud seadme ja selle varustuse (kaamera, 

kaamera hoidik) kahjud. See ei sisalda aga vastutuskindlustust. DJI Care ei hüvita drooni 

vargust või selle kadumist, veekahjustusi ning kellegi varale või inimese tekitatud kahju. 

Kindlustuse hinnad varieeruvad sõltuvalt drooni mudelist 150 - 1000 euroni (Droon.ee. 

Droonide kindlustus. DJI Care. 2017). 

 

Äriettevõtetele on droonide kindlustamine erinev kui eraklientidele. Nimelt ärinduses 

kasutusel olevate mehitamata õhusõidukite omanikud on enamasti koolitatud ning 

kogenenumad. Kursis ollakse ka droonidele kehtestatud piirangutega ning lendamiseks 

kehtivate seadustega. IIZI kindlustusettevõttes on võimalik kindlustada drooni ja selle 

lisasid ning varustust. Kindlustusfirma sõnul on majanduslikult kasulik kindlustada 

tehnikat, mille väärtus on minimaalselt 5000 €. Lisada saab ka vastutuskindlustuse, mis 

kehtib sellisel juhul, kui lennumasin puruneb, kukub alla või jääb lendamise ajal kadunuks. 

Drooni alla kukkumisel võib halvemal juhul juhtuda, et see tabab kellegi vara (hoonet, 

autot jms) või isegi inimesi. Õnnetusjuhtumite korral, näiteks kokkupõrge lennuki- või 

helikopteriga,  pakuvad kindlustusfirmad alates 2,5 miljonilist hüvitislimiiti ja 

omavastutust sellisele hüvitisele ei kohaldata (IIZI Kindlustusmaakler AS. Õnnetused 

droonidega muutuvad üha sagedasemaks. 2017). Alla kehtestatud määra on mehitamata 

õhusõiduki tekitatud õnnetusjuhtumite kahju juriidilise isiku enda kanda.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Antud lõputöö teostati kvalitatiivsel meetodil, mille käigus koguti rohkelt informatsiooni  

uurimuse paremaks mõistmiseks ning töö interpreteeringuks. Saadud materjal analüüsiti ja 

olulisemad peatükid ja punktid toodi esile. Töö alguses kirja pandud eesmärgi täitmiseks 

püstitati olulisemad ülesanded ja teemade käsitlused, millede kirjeldamisel tuuakse 

alljärgnevalt välja antud uurimuses selgunud tulemused. 

 

Tuginedes töö sissejuhatavas osas seatud eesmärgile muuta praegune Eesti Maaülikooli 

postisüsteem mugavamaks ning kiiremaks, pakkus töö autor välja lahenduse kasutada posti 

ja pakkide laiali vedamiseks mehitamata õhusõidukit ehk drooni. Sellest parema ülevaate 

saamiseks ja võimalike lahenduste välja pakkumiseks kirjeldas autor tehnikataseme 

võimalusi ning teisi uurimust puudutavaid teemasid.  Esimese teemakäsitlusena uuris töö 

autor praegust postisüsteemi ning selle lahendust. Peatüki raames selgus ka oluline fakt, et 

inimeste arv, kes soetab e-poodidest kaupa, on iga-aastasel tõusuteel ning see tähendab 

omakorda posti/pakkide tarnimise vajadust. Kuigi üha enam  dokumente, kirju jms 

vahendatakse elektroonilisel teel, siis posti laiali vedamise vajadus Maaülikoolis püsib 

siiski ka edaspidi, seda kinnitavad personaliosakonna spetsialistid ja ka teised kooli 

töötajad. Postisüsteemi lahendusena välja pakutud mehitamata õhusõiduki tehnikataseme 

kirjelduses selgub, et parimaks valikuks antud uurimuse raames on elektrimootoritega 

multikopter (enamasti tuntud drooni nimetuse all), kuna selle eelisteks on lihtne startimise 

ning maandumise võimalus, kerge mass ja võrreldes teiste drooni tüüpidega madalam hind. 

Lisaks töötavad elektrimootorid küllaltki vaikselt ning kasuks tuleb ka nende 

keskkonnasõbralikkus, mis on oluliseks teguriks rahvarohketes piirkondades. Eelpool 

toodu kinnitab antud tüüpi drooni sobivust käesoleva töös väljatoodud ülesande 

lahendamiseks. 

 

Edasiselt tegeles töö autor hetkel kasutusel oleva süsteemikorralduse uurimise ja 

kirjeldamisega, et aduda selle toimimist ning kuidas oleks võimalik seda postidrooniga 

parendada. Kuna linnakus on mitmeid hooneid, millede vahel peab post liikuma, siis 

pakkus autor välja 2 kirja/paki marsruuti: ühe, mida nimetatakse pendelmarsruudiks ja 

teise, mida kutsutakse ringmarsruudiks. Mõlema marsruudi puhul peab arvesse võtma ka 
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kogu lennu vahemaade pikkust ning selleks kuluvat aega, et hiljem analüüsides välja 

selgitada sobivaim. Tulemusena võib öelda, et suurema lennutee pikkuse ja seetõttu ka 

lennuajaga oli esimene marsruut (pendelmarsruut). Marsruut nr. 1 puhul kulub droonil  

lendamiseks ligikaudu 713 sekundit ning teisel marsruudil on ajaks umbes 650 sekundit. 

Aga kuna mõlema marsruudi puhul toimub postisüsteem erinevalt, nimelt esimese 

marsruudi puhul on iga hoone jaoks eraldi kast, mis tähendab suuremat kandevõimet, teise 

marsruudi puhul peab lendav postirobot kasutama eraldatud lahtritega kasti, mille tõttu 

pakkide kandevõime väheneb, selle põhjal saab väita, et optimaalsemaks valikuks on 

esimene marsruut. Esimest tüüpi marsruuti (pendel) korrigeeriti ja valiti turvalisem 

teekond. Töö autori poolt valitud kolmanda marsruudi ehk ohutuma pendelmarsruudi 

lennuajaks on 553 sekundit. Lisaks tavapärasele posti vedamise korraldusele on võimalik 

kutsuda droon toimetama kiireloomulist saadetist eeldusel, et seade on lõpetanud 

käimasoleva postiringi etapi. Posti vedamiseks on drooni külge vajalik konstrueerida 

haakeseadeldis, mille abil kirja/pakikaste lennutada. Haakesüsteemina on võimalik drooni 

külge konstrueerida automaatsed käpad, mis kasti servadest kinni haaravad. 

Transporditavad kastid peavad olema valmistatud kergest ja vastupidavast plastikust ning 

saadaval vähemalt kahes erinevas suuruses, et vajadusel oleks võimalik suuremõõtmelist 

pakki vedada.  

 

Kuna üheks määravaks tingimuseks käesoleva töö puhul on maksimaalne posti koormus (3 

kilogrammi), siis on vajalik võimekamate droonide uurimus, sest tavakasutuses olevate 

droonide kandevõime piirdub ligikaudu kahe kilogrammiga. Kirjeldati mitmeid erinevaid 

multikoptereid, mis on suutlikud vedama suuri koormusi. Toodi välja nende 

spetsifikatsioonid, et selgitada võimalikult sobivaim seade Maaülikooli linnaku tarbeks. 

Vastavalt droonile esitatud nõuetele (kandevõime 3 kg, GPS.i ja lennu planeerimise 

süsteemi olemasolu, hea manööverdusvõime, mõõtmed, hind, saadavus Eestis, võimalikult 

vastupidav Eesti kliimatingimustele) ja neid tingimusi järgides tehtud seadmete uuringule, 

osutus autori lõplikuks valikuks droonide suurtootja DJI üks mudelitest - Matrice 600 Pro. 

Selle kõrgtehnoloogilise lennumasina olulisemaid spetsifikatsioone uurides selgus aga 

seadme töötemperatuuri ulatus, mis oli -10 - 40 °C ning maksimaalne tuuletakistus 8 m s-1. 

Nende teguritega on Eesti ilmastikutingimustes aga sellist drooni võimalik lennutada 

piiratud ajal. Selle aja pikendamiseks pakub töö autor välja lahendused, mis võiksid aidata 

droonil külmade ilmadega lennata kauem (lendamine täis akuga; aku soojas hoidmine; 

mootorite soojendamine, enne igat lendu; aku seisu jälgimine; maksimaalse lennukiiruse 
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vältimine). Kõige parem lahendus oleks aga drooni ümberehitamine Eesti kliimale 

sobivaks. Postisüsteemi toimimiseks on vajalik ehitada ka iga hoone külge 

(laadimis)jaamad, kus lennumasin saab õhku tõusta, maanduda ja vajadusel ka laadida. 

Kuna posti laialiveo korraldus on mehitamata õhusõidukiga automatiseeritud, on 

otstarbekas kasutada juhtmevaba laadimist. 

 

Eestis reguleerib multikopterite (droonide) lennutamist Lennuameti, Andmekaitse 

Inspektsiooni, Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelvalve Ameti koostööna  koostatud 

mehitamata õhusõidukite (sealhulgas droonide) käitamise ning müügi juhend. 

 

Droonide kindlustamiseks on praegusel hetkel Eestis võimalik valida väheste 

kindlustuspakkujate vahel. ERGO pakub drooni kindlustust ainult drooni hoiustamisel 

nagu koduse vara puhul. Swedbank ja Seesam pakuvad lahendusena kodukindlustust, mis 

kehtib kodu piires. Võimalik on sõlmida vastutuskindlustus, mis kehtib kolmanda isiku 

varaga seotud intsidentide korral. Juriidilisel isikul on võimalik kindlustada drooni ja 

varustust IIZI kindlustuses, kuid majanduslikult kasulik väärtus alates 5000.- eurost. 

Võimalik on lisada ka vastutuskindlustus. 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti Maaülikooli linnakus  droonitranspordil 

põhineva siseposti korraldus ei ole utoopiline unistus, vaid teatud piirangutega 

aeganõudev, kuid teostatav projekt. Antud töös seatud eesmärgi praktiliseks elluviimiseks  

on vaja süüvida igasse püstitatud ülesandesse ja teemade käsitlustesse eraldi ning 

täpsustada spetsiifilisi uurimusi konkreetsete lahenduste teostamiseks.   

 

Töös uuritud materjali ja saadud andmete põhjal on esitatud  kokkuvõtvalt antud uurimuse 

tulemused: 

 

1.  Antud uurimuse raames osutus droonitranspordil põhineva siseposti korraldamise  

valikuks elektrimootoritega multikopter. 

2. Valitud drooni eelisteks on lihtne startimise ning maandumise võimalus, kerge 

mass, madalam hind, vaikne tööprotsess ja keskkonnasõbralikkus. 

3. Postiveo korralduse lahenduseks on välja pakutud kaks marsruuditüüpi: pendel- ja 

ringmarsruut. 

4. Pendelmarsruudi (marsruut 1) lennuajaks saadi arvutuste tulemusena ~713 

sekundit. 

5. Ringmarsruudi (marsruut 2) lennuajaks saadi arutuste tulemusena ~650 sekundit; 

6. Autori seisukohalt on kirjade transportimiseks, kasutades drooni, kiirem ja 

ökonoomsem marsruut nr.2. Raskemate ja suuremate mõõtmetega pakkide 

saatmisel ajakulu kasvab.  

7.  Optimaalsemaks valikuks osutus marsruut nr.1, kuna see kindlustab pakkide ja 

kirjade samaaegse igapäevase laialiveo ja ei sõltu niivõrd saadetise suurusest või 

massist. 

8. Ohutuse tagamiseks muudeti mehitamata õhusõiduki postitransportimise esimese 

marsruuditüübi lennuteekonda. 

9. Antud töö jaoks sobivaima ohutuma pendelmarsruudi ehk 3. marsruudi lennuajaks 

saadi arvutuste tulemusena 553 sekundit. 
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10. Lisaks tavapärasele posti vedamisele on võimalik kutsuda droon toimetama 

kiireloomulist saadetist eeldusel, et seade on lõpetanud käimasoleva postiringi 

etapi. 

11.  Transportimiseks kasutatava kasti lennutamiseks on vajalik lisada droonile 

haakeseadeldis, milleks on automatiseeritud "käpad", mis haarduvad kasti serva 

külge. 

12. Tingimustele vastavaks droonitranspordi teostamise lõplikuks valikuks on 

droonide suurtootja DJI üks mudelitest - Matrice 600 Pro. 

13. Drooni töötamist mõjutavad ilmastikutingimused. Seadme töötemperatuur on 

vahemikus -10 kuni 40 °C, mis piirab seadme kasutusvõimalusi . Samuti on 

probleemiks Eestis esinevad sademed ja tuuled. 

14. Tööaja pikendamiseks pakub töö autor välja lahendused, mis aitavad droonil 

külmade ilmadega kauem lennata (lendamine täis akuga; aku soojas hoidmine; 

mootorite soojendamine, enne igat lendu; aku seisu jälgimine; maksimaalse 

lennukiiruse vältimine). Kõige paremaks lahenduseks oleks drooni 

ümberehitamine Eesti kliimale sobivaks. 

15. Kuna posti laialiveo korraldus on mehitamata õhusõidukiga automatiseeritud, on 

otstarbekas kasutada juhtmevaba laadimist. 

16. Droonide kindlustamine on võimalik koduse vara- või vastutuskindlustusena. 

Juriidilisel isikul on võimalik sõlmida leping IIZI kindlustusega. 

17. Drooni kasutamine posti toimetamiseks ülikooli linnakus tooks koolisüsteemi 

sisse uuendusi ja kindlasti oleks see heaks reklaamiks Maaülikoolile. 

 

Lõpptulemusena võib öelda, et magistritöös püstitatud eesmärk ja ülesanded said täidetud. 

Antud töö teema valiti soovist välja pakkuda ülikooli linnakusse uudse ja mugavama 

tehnika abil toimivat postiveosüsteemi. Edasiselt on vajalik teostada täpsemad uurimused 

ja katsetused droonide rakendamiseks posti transportimiseks Eesti Maaülikooli linnakus. 
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Prestudy of mail management based on drone transportation at 

the campus of Estonian University of Life Sciences 

 

Summary 

 

In conclusion for this master's thesis, it can be said that mail management based on drone 

transportation at the campus of Estonian University of Life Sciences is not just an utopian 

dream, it is time-consuming and with some limitations, but feasible project. For the 

practical implementation of this study, it is necessary to delve into each of the set task and 

subject discussions separately. Also it is essential to clarify the specifics of these new 

studies to implement the obtained solutions for practical use. 

 

Based on researched material and obtained data the results of this study are presented 

below: 

 

1. Most suitable unmanned aerial vehicle for mail transportation at the campus is 

multicopter with electric motors. 

2. The advantages of the selected drone are easy takeoff and landing possibility, light 

weight, lower cost than the other type of drones, quiet working process and it is 

environmentally friendly. 

3. For the solution of mail management two route types have been proposed: 

pendulum and circular route. 

4. As a result of calculation, the flight time for pendulum route (route 1) was ~713 

seconds. 

5. As a result of calculation, the flight time for circular route (route 2) was ~650 

seconds. 

6. At the author's point of view faster and more economical route for mail 

transportation by a drone was route no. 2. Sending time increases when the parcel 

has greater weight and measurements. 
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7. It turned out that optimal route selection was route no. 1, because it ensures 

simultaneous distribution of the parcels and letters and it does not depend so much 

on the size or weight of the shipment. 

8. The flight path of first route type was changed to ensure the safety of people and 

the environment. 

9. As a result of calculation the flight time for most suitable route (safer pendulum 

route - route no. 3) was 553 seconds. 

10. In addition to daily mail, it is possible to call the drone to deliver urgent shipment 

on condition that the device has completed the current phase of post round; 

11. It is necessery to add a coupling device to the drone, which can be an automated 

arms/claws, that grip on the edge of the box. 

12. For final selection, most suitable drone for parcel delivery at the campus, is a drone 

model called Matrice 600 Pro from one of the largest manufacturers - DJI. 

13. Drones working process is affected by the weather conditions.The devices oprating 

temperature is in the range of -10 to +40 °C, which limits the usage possibilities of 

the drone. The precipitation and wind are also a problem in Estonian climate. 

14. The author offers some solutions for the drone to operate longer in cold weather 

(flying with a full battery, storaging the battery in a warm place, warming up the 

engines before every flight, monitoring the state of the battery, avoiding flying at 

maximum speed). The best solution would be to rebuild the drone accordingly to 

Estonian climate. 

15. Since the mail delivey system is automated, it is expedient to use wireless charging; 

16. Drones insurance is possible as home property or liability insurance. Juridical 

person can sign a contract with IIZI insurance company. 

17. When using a drone at the campus for post delivery, it would bring updates into the 

school system and it would certainly be a good publicity for Estonian University of 

Life Sciences. 

 

As an end result, it can be said that the set goal and tasks in this master's thesis were 

fulfilled. The topic of this study was chosen out of ambition to come up with a modern and 

convenient technology for mail management at the campus. Further, it is necessery to carry 

out detailed studies and tests for drone usage as a mail transport at the campus of Estonian 

University of Life Sciences.  
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Joonis A.2. Drooni lennutee ligikaudsed pikkused Veterinaarmeditsiini ja loomak
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. Esimese marsruudi postiringi etappide ligikaudsed vahemaade pikkused

Drooni lennutee ligikaudsed pikkused Metsandus- ja maaehitusinstituudist

ameti kaart. Hübriidkaart. 2017) 

Drooni lennutee ligikaudsed pikkused Veterinaarmeditsiini ja loomak

amet. Maa-ameti kaart. Hübriidkaart. 2017) 

  

ikaudsed vahemaade pikkused 

 

ehitusinstituudist 

 

Drooni lennutee ligikaudsed pikkused Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse 



 

Lisa A järg 

 

Joonis A.3. Drooni lennutee ligikaudsed pikkused 

ameti kaart. Hübriidkaart. 2017
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Drooni lennutee ligikaudsed pikkused Tehnikainstituudist (Maa

ameti kaart. Hübriidkaart. 2017) 
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