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Antud uurimistöö eesmärgiks on hinnata mehitamata lennuki aerofotode tasandusel kasutatud 

erinevate meetodite mõju ortofotomosaiikide geomeetrilisele täpsusele.  

Antud töös kasutatud andmed on saadud 2014 aasta sügisel toimunud Tartu linna 

aeromõõdistuse käigus. Nende ortofotomosaiikimiseks loodi kolm projekti – automaatne, 

poolmanuaalne ja manuaalne, mis erinesid manuaalse sekkumise võrra. Geomeetrilise täpsuse 

hinnanguks võrreldi interkatiivselt ortofotmosaiikidel mõõdetud punkte ja looduses GPS’ga 

mõõdetud punkte. Lubatud vea piirmääraks võeti kolmekordne piksli suurus ehk 0,15 m. 

Antud töös saadi projektide keskmisteks ruutvigadeks vastavalt automaatsel projektil 0,664 

m, poolmanuaalsel 0,090 m ning manuaalselt 0,079 m. KRV väärtusted näitavad, et 

poolmanuaalne ja manuaalne projekt ületasid lubatud piirmäära ning automaatne mitte. Selle 

põhjal järeldati, et piisava täpsusega ortofotomosaiigi on võimalik luua juba ainult tugipunkte 

kasutates ning ülejäänud protsesse automatiseerides. 
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The aim of current study was to estimate impact on geometrical quality of othomosaic which 

was generated using unmanned airplane aerial photos and adjusted with different methods. 

Data used in current study were collected in autumn of 2014 over the city of Tartu. For 

orthorectification three project were created – automatic, semimanual and manual which 

differs in level of automatication. For geometrical quuality the check points measured with 

GPS was compared to check points measured interactively on orthomosaic, the allowable 

range was set to 0,15 m. 

The study found that the RMSE of  automatic project was 0,664 m, RMSE of semimanual 

was 0,090 m and RMSE of manual project was 0,079. The values of RMSE shows that 

manual and semimanual project were in permissible limit and automatic exceeded it. Results 

shows that it is possible to create accurate project automating processes and using only 

ground control points. 

Keywords: UAV, automation, orthophoto 
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SISSEJUHATUS 

Mehitamata õhusõidukite (UAV) kasutamine on levinud viimaste aastatega väga laialt ning 

valdkondi nende rakendamiseks tuleb pidevalt juurde. UAV’sid kasutatakse kõikvõimalikes 

kohtades alates sõjaväest, postiteenusest ja metsatervise hindamisest kuni kõikvõimalike 

viisideni meelelahutuses. UAV’ de levik on viinud ka fotogramm-meetrilised tööd uuele 

tasemele, andes võimaluse paindlikumaks ja kiiremaks aeromõõdistuseks. Lisaks on 

arendatud tarkvarad, mis suure automatiseerimise astme poolest võimaldavad aerofotode 

töötluse läbiviimise ka ilma spetsiaalse ettevalmistuseta. 

Sellised tendentsid loovad, aga olukorra, kus UAV fotogramm-meetria levik ja kasutamine on 

muutunud väga sagedaseks, kuid teostatud tööde täpsust olenevalt ortofotomosaiigi loomise 

meetoditest ei ole veel hinnatud. Nii ollakse olukorras, kus teenusepakkujaid on mitmeid, 

kuid tööde teostuse ja ortofotomosaiikide kvaliteeti ei osata täpselt hinnata.  

Uurimistöö teema on valitud uurimaks mehitamata lennukilt pildistatud aerofotodest loodud 

ortofotomosaiikide täpsus, mida Eestis ei ole veel jõutud uurida. 

Käesolev töö koosneb kolmest osast. Esimeses tutvustatakse erinevaid mehitamata 

õhusõidukite klassifikatsioone. Lisaks antakse ülevaade mehitamata lennuki ehituslikust 

aspektist, täpsemalt millised elemendid lennuki ehituses võimaldavad lennuki fotogramm-

meetrias rakendamist ning lõpuks mehitamata lennukite kasutamine erinevates valdkondades. 

Töös kasutatud andmed saadi AS Eesti Kaardikeskuse, ELI OÜ, Tartu Linnavalitsuse ja Eesti 

Maaülikooli koostöös valminud projektist, mille raames toimus 2014 aasta sügisel Tartu 

linnas Ihaste ja Annelinna linnaosade aeromõõdistus. 

Antud uurimistöö eesmärgiks on hinnata mehitamata lennuki aerofotode tasandusel kasutatud 

erinevate meetodite mõju ortofotomosaiikide geomeetrilisele täpsusele. Piirmääraks valiti 

lõpliku ortofotomosaiigi kolmekordne piksli suurus. Kasutatavad meetodid on: 

 automaatne, mille tasanduses kasutatakse ainult lennulogi 

 poolmanuaalne, mille tasanduse kasutatakse lennulogi ja tugipunkte 
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 manuaalne, mille tasanaduses kasutatakse lennulogi, tugipunkte ning lisatakse 

manuaalselt sidepunkte. 

Uurimistöös on püsitatud hüpoteesid, et automaatne projekt on kõige madalama geomeetrilise 

täpsusega ja lubatavat piirnormi ei ületa ning poolmanuaalne ja manuaalne projekt jäävad 

mõlemad piirnormi sisse. 

Autor avaldab tänu oma juhendajale Natalja Libale. Lisaks kuuluvad tänuavaldused Jukka 

Pietiläinen’ile AS Eesti Kaardikeskusest ja Priit Leomar’ile ELI OÜ, kelle abil saadi antud 

lõputöö lähtematerjalid.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Mehitamata õhusõidukite teoreetiline käsitlus 

„Mehitamata õhusõidukit defineeritakse kui mootoriga õhusõidukit, mille pardal ei ole pilooti 

ning mille juhtimine toimub tehniliste abivahendite vahendusel või eelnevalt programmeeritud 

lennuna ilma piloodi juhtimiseta autonoomselt, on ühe- või mitmekordselt kasutatav ning 

kannab oma pardal tsiviil- või militaartehnikat (varustust)“ [16, 40]. Üldtuntud terminitena 

kasutatakse tsiviilvaldkondades mehitamata õhusõiduk (UAV - unmanned aerial vehicle või 

uninhabited aerial vehicle), militaarsektoris kasutatakse üldterminina drooni, aga ka 

kaugjuhitav õhusõiduk (ROA – remotely operated aircraft/RPV – remotley piloted vehicle) 

[9]. Kogu süsteemi koos maapealsete navigatsiooni ja juhtimisseadetega nimetatakse 

mehitamata lennuki süsteemiks (UAS – unmanned air (craft) system) [9].  

Mehitamata õhusõidukeid, edaspidi UAV, on võimalik jagada nende põhiliste omaduste järgi 

nagu mootori olemasolu, fikseeritud, paindliku ja pöörleva tiivaga õhusõidukid (tabel 1), 

õhust kergemad-raskemad õhusõidukid, sihtmärgid ja peibutised, lisaks saab neid jaotada ka 

suuruse järgi, kaalu (tabel 2) ja lennuaja järgi (tabel 3). 

Lisaks nendele skaaladele jaotatakse mehitamata õhusõidukeid veel mootoritüüpide ja –

võimsuse järgi, tiibade raskusele vastupidavuse järgi ning ülesannete järgi. Neid kategooriaid 

võib leida veel ning kiiresti arenevas valdkonnas lisandub neid kindlasti ka juurde. Antud töös 

keskendutakse siiski ainult laialt levinumatele klassifitseerimistele. 

UAV’ de klassifitseerimine nende põhiliste omaduste järgi on toodud tabelis 1, kus on 

näidatud mehitamata õhusõidukite jagamine klassidesse mootori olemasolu, aerostaatilisuse ja 

aerodünaamiliste omaduste põhjal. Mootorita UAV’d on aerostaadid, tuulelohe, para- ja 

deltaplaan, plaanerid ja rootoriga tuulelohed. 

Mootoriga mehitamata õhusõidukid jagunevad õhulaevadeks, mootoriga delta- ja paraplaanid, 

lennukid, helikopterid ja kosmosesüstikud. 
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Tabel 1. Mehitamata õhusõidukite klassifikatsioon nende põhiliste omaduste järgi [8] 

 
Aero-

staatilised 

Aerodünaamilised 

Reaktiivid Paindlik 

tiib 

Fikseeritud 

tiib 
Pöörlev tiib 

Mootorita 
Aero-

staadid 

Tuulelohe, 

para- ja 

deltaplaan 

Plaanerid 
Rootoriga 

tuulelohed 
 

Mootoriga 
Õhu-

laevad 

Mootoriga 

delta- ja 

paraplaan 

Lennukid 

Helikopterid: 

üherootoriline, 

kaherootoriline, 

neljarootoriline ja 

mitmerootoriline 

Kosmose-

süstikud 

Mootorita mehitamata õhusõidukid, milleks on aerostaadid, tuulelohed ja õhulaevad, 

juhitakse maapinnal nööridega. Nende suureks eeliseks on odavus, aga samas on nad ka 

piiratud manööverdamisvõime ja tööpiirkonnaga. Õhulaevad on tunduvalt kallimad ja neil on 

veidi suurem tööpiirkond, aga nende rakendamist takistab tundlikus ilma suhtes. 

Mootoriga mehitamata õhusõidukid on parema manööverdamisvõimega, mis laiendab nende 

rakendamise võimalusi. Järgnevalt kirjeldatakse lühidalt mehitamata lennukite kõrval enim 

kasutatud pöörleva tiivaga UAV’sid. Nende peamiseks erinevuseks teistest õhusõidukitest on 

võime lennata ja maanduda vertikaalselt. Neid saab jagada ühe-, kahe-, nelja- ja 

mitmerootoriga helikopteriteks. Teisalt, aga suudavad fikseeritud tiibadega lennukid püsida 

kauem õhus, katta suuremaid maa-alasid ja lennata kõrgemates õhukihtides 

Üherootoriline helikopter (joonis 1) koosneb neljast komponendist – kere, saba, põhirootor ja 

väikestel UAV’del stabilisaator. Lisaks põhirootorile ka üks sabarootorit. Põhirootor tagab 

tõstmise ja annab tõukejõudu, sabarootor on manööverdamiseks ja pöörlemise takistamiseks. 

Sellised helikopterid on asümeetrilise kerega ning nende juhtimine on keeruline.[5] 

 

Joonis 1. Üherootorilise helikopteri pealt – ja kõrvaltvaate skeem[42] 
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Kaherootoriliste helikopterite komponendid on kere, alumine rootor, ülemine rootor ning 

stabilisaator. Kaherootorilised jagunevad koaksiaalseteks (joonis 3a) ja tandem-

helikopteriteks (joonis 3b). Koaksiaalsetel asuvad rootorid ühel teljel üksteise peal, kere on 

aerodünaamiline, võrreldes üherootorilistega on lihtsama juhtimissüsteemiga, aga tundlikud 

turbulentsile. Tandem-helikopteritel asuvad rootorid erinevatel telgedel ja erinevatel 

tasanditel, on parema manööverdamisvõimega kui üherootorilised. Kaherootorilised 

helikopterid erinevad üherootorilisest nende suurema kandevõime ning võimega töötada 

kõrgematel kõrgustel samadel mootorivõimsustel. [42] 

 

Joonis 2. Kaherootorilise helikopteri pealt ja kõrvaltvaate skeem – a) koaksiaalne ja b) 

tandem [42] 

Nelja- ja rohkema ehk multirootorilistel helikopteritel (joonis 4) on rootorid asetatud 

paralleelselt ning ühel teljel paiknevad rootorid pöörlevad ühtepidi ning kõrvaloleval teljel 

vastupidi. Multirootorilised helikopterid on parima manööverdamisvõimega helikopterid – 

suudavad lennata stabiilselt väikestel kiirustel ning seega on nad võimelised lendama kitsastes 

ja täpsust nõudvates paikades. Lisaks on nad võrreldes eeltoodud helikopteritega suurima 

kandevõimega. [42] 

 

Joonis 3. Neljarootorilise helikopteri pealt ja kõrvaltvaate skeem [42] 
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Lisaks eelmainitutele on arendatud lennuki ja helikopteri hübriid, millel on kas pööratavad 

rootorid (joonis 5a) või pööratavad tiivad (joonis 5b). Hübriide on võimalik kaugete objektide 

mõõdistamiseks, kus kohale on võimalik lennata lennukirežiimis ning mõõdistutöö toimuks 

helikopterirežiimis. [42] 

 

Joonis 4. Lennuki ja helikopteri hübriidõhusõiduki pealt ja kõrvaltvaate skeem [42] 

Rakendades gürosensoreid ja mikrokontrollereid võimaldab nelja- ja enama rootorilised 

helikopterid väga stabiilselt lennata, isegi kui seda juhitakse manuaalselt. Rootoriga 

süsteemide eeliseks on suurem manööverdamisvõime õhus olles ning nendega saab 

objektidele lähemale lennata. [35] 

Mehitamata õhusõidukite jaotus kaalu, lennuaja, -kauguse ja kõrguse järgi on toodud tabelis 

2. Sisuliselt näitab lennusõidukite kaal ka nende lennukaugust-kõrgust ja vastupidavust 

ilmale, kuna kergemad lennukid pole nii suured ja mahutavad vähem kütust, samas kui suured 

lennukid suudavad suurema kütuse hulgaga lennata kaugemale, kõrgemale, pidada vastu 

ilmale ja püsida kauem õhus. 

Tabel 2. Mehitamata lennukite jaotamine lennukauguse, -aja ja -kõrguse ja kalu järgi [8] 

Kategooria Lennuaeg(h) Lennukaugus(km) Lennukõrgus(m) Kaal(kg) 

Kõrge(raske) >24 >1500 >10000 >200 

Keskmine 5-24 100 – 400 1000 – 10000 50-200 

Madal(kerge) < 5 < 100 < 1000 <50 

Mehitamata lennukite jaotamine autonoomsuse järgi kasutatakse Sheridani mudelit (tabel 3), 

mis kirjeldab masina iseseisvust inimesest alates täielikust kontrollist kuni täieliku 

autonoomsuseni, mille puhul ei vaja masin inimeselt ei sisendit ega luba oma tegevusteks. 
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Tabel 3. Autonoomsuse jaotus – Sheridani mudel [29] 

Skaala Autonoomsuse sisu 

Madal 1 Ei pakuta abi, inimene teeb kogu töö 

 2 Pakutakse ülesande käigus mõnedele osadele automaatset alternatiivi 

3 Laiendatud ülesande täitmise võimalused 

4 Üks automaatne alternatiiv ülesande täitmiseks 

5 Operaatori nõusolekul võimaldatakse automaatset ülesande läbimist 

6 Võimaldab operaatoril piiratud aja jooksul toimetada enne automaatset 

ülesande läbimist 

7 Tegevus toimub automaatselt, misjärel teavitatakse operaatorit 

8 Juhtarvuti teavitab tegevuste lõpus operaatorit, viimase päringu järel 

9 Juhtarvuti otsuse järel teavitatakse tegevuste lõpus operaatorit 

Kõrge 10 Otsustab kõik täielikult autonoomselt, ignoreerib operaatorit 

Lisaks sellele on autonoomsuse mõõtmiseks veel üks võimalus, mida kutsutakse „OODA 

korduseks“ (OODA loop) (joonis 6). OODA korduse töötas välja USA õhujõudude kolonel 

John Boyd ning see arendati algselt sõjalistes operatsioonides käsuahela efektiivsuse 

tõstmiseks. Sellel on 4 mõõdet – vaatle (Observe), orienteeru (Orient), otsusta (Decide) ja 

tegutse (Act). Tsükkel kordub missiooni ajal nende 4 dimensiooni ümber tuhandeid kordi. 

Piloot jälgib situatsiooni enda ümber, orienteerub situatsioonis, otsustab, mida järgmiseks 

teha ning tegutseb. Edu võti on OODA korduse vastasest kiirem läbimine. [36]. 

 

Joonis 5. OODA kordus [28] 

Tänapäeval on OODA mudel end tõestanud kasuliku abivahendina kirjeldamaks automaatsete 

süsteemide, nagu mehitamata süsteemide, opereerivad, võtavad otsuseid vastu ning 

suhestuvad ümbritsevaga [36]. 

Iga dimensiooni võib määrata ka Sheridani mudeli skaalas, nii saab masina iseseisvust hinnata 

ülesannete kaupa. Näiteks Sheridani taseme 0 järgi on OODA korduse „Vaatle“ osas saadakse 



13 

 

pardakaameralt, „Orienteeru“, „Otsusta“ ja „Tegutse“ osades kehtivad ainult operaatori käsud 

ja otsused. Sheridani mudeli taseme 10 järgi toimub „Vaatle“ osas andmete kogumine 

pardasensoritelt, „Orienteeru“, Otsusta“ ja Tegutse“ osades korrigeeritakse lendu õhusõiduki 

poolt vastavalt sensorite infole, kõik otsused tehakse ja viiakse täide õhusõiduki poolt 

iseseisvalt. [17] 

Mehitamata õhusõidukite jaotus võimekuse järgi on toodud tabelis 4. Mis on UAV’de 

koondtabel nende tööpiirkonna, vastupidavuse, ilmastikukindluse ja manööverdamisvõime 

võrdluses. Tööpiirkonna laiuses on kõige kindlamad õhulaevad, plaanerid, lennukid ning 

mootoriga delta ja paraplaanid. Vastupidavuses õhulaevad, lennukid ja kaherootorilised 

helikopterid. Ilmastik mõjutab neid kõiki ning kõrge ilmastiku vastupidavusega õhusõidukit ei 

ole. Manööverdamisvõimelt on kõige paremad helikopterid. 

Tabel 4. Mehitamata õhusõidukite omadused  (0-madal;+-keskmine; ++-kõrge) [8] 

Õhusõiduki tüüp 
Töö-

piirkond 

Vastu-

pidavus 

Ilma-

tundlikus 

Manööveramis-

võime 

Õhulaev ++ ++ 0 + 

Tuulelohe, para- ja 

deltaplaan 
+ 0 0 0 

Plaaner ++ + + + 

Lennuk ++ ++ + + 

Mootoriga delta- ja 

paraplaan 
++ + 0 + 

Üherootoriline + + + ++ 

Kaherootoriline + ++ + ++ 

Mitmerootoriline + + + ++ 

1.2. Mehitamata lennuki ehitus 

Antud uurimistöös käsitletakse eeskätt mehitamata lennukit seoses fotogramm-meetriliste 

töödega. Fookuses on lennuki ehitus ja komponendid, mis võimaldavad aeromõõdistuse 

sujuvamat ja efektiivsemat läbimist. UAV tööd juhib peaarvuti, mis loeb andurite 

mõõtetulemusi, edastab käsud õhusõiduki komponentidele, võtab digitaalkaameralt vastu 

andmed ja suhtleb baasjaamaga. 

1.2.1 Mehitamata lennuki disain 

Lennuki disain sõltub tulevasest kasutusvaldkonnast ja sellega kaasnevast kandevõimest. 

Lennuk peab olema piisavalt kerge, kuid vastupidav, et ebaõnnestunud maandumistel 

pöördumatult ei kahjustu ning õhus manööverdades mõjuva koormuse all ei laguneks. Lisaks 
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peaks ta olema kergesti remonditav, et võimalikud kahjud saaksid kiiresti kõrvaldatud. Leida 

tuleb tasakaal lennuki kaalu ja lisatava tehnika vahel, kuna liigne tehnika koormab lennukit, 

vähendades lennustabiilsust ning suurendades energiakulu kõrguse ja kiiruse saavutamiseks. 

Vähese tehnoloogiaga ei pruugita saavutada kvaliteetset tulemust. 

UAV arenduse eesmärk on stabiilne ja kergesti juhitav õhusõiduk maksimaalse 

aerodünaamilise efektiivsusega. Aerodünaamiline efektiivsus on määratud tõmbe – ja 

takistusjõu suhtega [6]. Lennu puhul mõjuv tõmbejõud saadakse mootorist ning takistusjõud 

mõjub lennuki kere tõttu. Mida väiksem on kere diameeter, seda vähem on pinda, millel tekiv 

tuuletakistus ja vastupidi. Kindla diameetriga kere aerodünaamilist stabiilsust saab parandada 

pikendades saba. Kere peab võimalikult palju võimaldama tõukejõudu ning vähendama 

takistusjõudu nii palju kui võimalik. [45] 

Mehitamata lennuki kere materjal ei mõjuta mitte ainult tugevust ja kaalu vaid ka hinda, 

purunemiskindlust, stressikorrosiooni ja koorumise kindlust. Tänapäeval on kõige levinumaks 

materjaliks alumiinium, mis on segu puhtast alumiiniumist ja teistest tugevust suurendavatest 

metallidest. Alumiinium on kõigist olemas olevatest variantidest küll küllaltki kallim ja 

suurima tihedusega, aga samas ka kõige tugevam, töökindlam ning vastupidavam. 

Alumiiniumiga on vastupidavuses ja tugevuses võrreldav ainult süsinikkiud, aga selle puhul 

on miinuseks väga kallis hind. [41] 

Väga levinud plastikkerede poolt räägib nende madal hind, mis kompenseerib vähese 

vastupidavuse. Plastikkeresid toodetakse tavaliselt PVC(polüvinüülkloriid), mis on hinnalt 

odavad, aga kergesti lagunevad. Siiski on PVC piisavalt hea kasuteguriga et seda rakendada 

kere materjalina. [45] 

Lennuki esiosasid liigitatakse järgmiselt – ¾ Power, Koonus, ½ Power, Tangentsiaalne 

koonus, Paraboolne ja Ellipsoidne (joonis 6). 
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Joonis 6. Lennuki esiosa liigituste skeem [45] 

Aerodünaamiliselt on kõige kasulikum kasutada koonuse ja tangent ogive nina tüüpe kuid 

lennukisisese ruumi kasulikus kasutamises põhjustel kasutatakse enamasti ellipsoidset nina 

kuju, kuna selle korral saab lennuki ninna paigutada tehnikat. 

Liigset õhuvoolude survet välditakse ja selle tagajärjel lagunemist välditakse lennuki 

voolujoonelisena hoidmisena, mis tähendab lennuki nina ja saba pikkuste ja diameetrite suhte 

suurena hoidmist [14]. 

Mehitamata lennuki tiibade juures on oluline tiibade pikkuse – laiuse suhe (aspect ratio – 

AR), mis oluline komponent lennuki stabiilse lennu tagamiseks. Kõrge AR annab lennukile 

stabiilse juhtimise – pika tiivaulatusega võimaldatakse tasakaalustada lennuki kere lisades 

massi kummalegi poole. Lisaks vähendavad pikad tiivad takistuse mõju tiivaotstel, kuna neil 

on rohkem stabiilset tiivapinda ning mis omakorda tähendab ühtlase lennu puhul väiksemat 

energia kulu. Kõrge AR negatiivseks mõjuks on vähenev manööverdamisvõime. [38] 

Madal AR’i puhul suureneb tiiva otste mõju lennujuhtimisele, mis tähendab, et tiibade laiuse 

osa suurenemist tiivapinnaga võrreldes. See tähendab, et tiivatippudel tekkivad õhukeerised 

mõjuvad lennujuhtimise stabiilsusele negatiivselt. Lühikese tiivaulatuse positiivseks küljeks 

on manööverdamisvõime suurenemine, mis võimaldab kiiremini trajektoori ja kõrgust 

vahetada. [23] 

Tiivatipp on vertikaalne või nurga all olev tiiva pikendus (joonis 7) paigaldatud lennuki 

tiibade otstesse ning see peaks suurendama lennuki efektiivsust alandades tiibade otstes 

tekkivate pööriste poolt tekitatud takistusjõudu. Tiivatipp suurendab tiiva efektiivsust 

suurendamata koormust lennuki tiibadele, kandevõimele ja ehitusele. [26] 
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Joonis 7. Tiivatipu skeem [1] 

Lennuki tiibade otse painutamise kasu rakendub mehitamata lennukite korral kolmel juhul: 

 Lennuki efektiivsuse tõstmine ilma tiivaulatuse suurendamiseta 

 Sensorite rakendamise efektiivsuse tõstmine 

 Efektiivsem lennuki juhtimine 

Tiivatipp suurendab efektiivsust hajutades tasase tiivaotsa pöörise, mis omakorda vähendab 

takistusjõudu õhkutõusmisel ja suurendab tiiva tõukejõu suhet tõmbejõu suhtes. Tabelis 5 on 

toodud erinevate tiivaotse modifikatsioonide efekti suurenemine protsentides 

aerodünaamilisuses tõuke - takistusjõu suhtes, mis näitab tiiva tekitatud tõukejõudu 

suhestatud aerodünaamilise takistusjõuga liikudes läbi õhu. [43] 

Tabel 5. Tiivatipu erinevate konstruktsioonide mõju tõuke – ja takistusjõu suhtele [1] 

Tiivatipu tüüp 
Tõmbe-tõukejõu suhte 

muutus (%) 

Elliptiline 45˚ 17,62 

Elliptiline 60˚ 7,61 

Pool-ringjas 45˚ 13,52 

Pool-ringjas 60˚ 8,30 

Erinevate tiivatipu formaatide rakendamisel lähtus, et kõige parema suhte kasvu tekitas 45 

kraadise nurga olevad tiivatipud, suurima ligi 18% kasvuga oli elliptilise kujuga ning mõne 

protsendipunkti võrra väiksema kasvuga poolringjas tiivatipp. 

Joonisel 7 on toodud levinumate mehitamata lennukite keretüübite skeemid. 
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Joonis 8. Mehitamata lennukite keretüüpide skeem [42] 

Joonis 8a on kujutatud „Tail-aft fuselage“ tüüpi mehitamata lennukit, kus lennuki saba on 

kinnitatud kere tagumisele osale. Antud keretüübi massikese on tiibade ja tõmbe jõu tsentri 

ees, mida balanseerib allatõmme lennuki saba horisontaalsetel stabilisaatoritel, tagades nii 

kiiruse ja kõrguse stabiilsuse horisontaalses plaanis ning kontrollides pikikaldenurga muutust. 

Saba vertikaalne stabilisaator hoiab põikikaldenurka muutust ning koos tiibade 

didhedraalnurgaga stabiliseerib trajektoori hoidmist. [35] 

Joonisel 8b on kujutatud „Flying wing“ ehk vaidtiib tüüpi mehitamata lennukit, kus tiivad on 

positiivse noole kujuga, puudub klassikaline saba ning valdavalt vähendatud kere pikkusega. 

Saba puudumist ja sellega vähenevat stabiilsust hoitakse tagasi suunatud tiibadega ning 

sellega tagatakse lennuki horisontaalne tasakaal, piki- ja põikinurkade hoidmine trajektooril 

püsimine. Saba horisontaalse stabilisaatori eemaldamisega vähendatakse lennuki pinda ja 

seega takistusjõu mõju. See, aga vähendab tõukejõu ühtlast jaotamist, mis võib keerulisemate 

ilmadega lennuki juhtimist rakendada. [35] 

Joonisel 8c on kujutatud „Delta“ ehk kolmnurk tiivaga lennuk on ebastabiilseima 

juhitavusega, kuna tiibade pikkuse ja laiuse suhe on küllaltki väike. Lisaks puudub lennukil 

saba, mille tõttu pole tõukejõu jaotus ühtlane ja mis loob võimaluse tugevamaks indutseeritud 

tõukejõule. Samas ei mõju lennuki massikeskme muutus lennujuhtimisele nii drastiliselt, kui 

teistele lennukitüüpidele. [35] 

1.2.2. Mehitamata lennukitel kasutatavad mootorid 

Valdavalt kasutatakse mehitamata lennukite puhul päramootorit, mille puhul võib kasutada 

väiksemates mõõtmetes kere, mis omakorda vähendab lennuki kaalu ja õhuga kokkupuute ala. 

Võrreldes eespaikneva mootoriga on päramootoril stabiliseeriv roll – ei ole vaja vertikaalset 

stabilisaatorit lennuki sabal ning vähendab tundlikust küljetuultele. [11] 
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Mootori võimsuse puhul tuleb arvestada, millistel kõrgustel toimub pildistamine, liiga madala 

võimsusega mootorid ei jõua lennukit õigele kõrgusele viia, samas pole mõtet konstrueerida 

raskema ja võimsama mootoriga lennukit, kui lennud toimuksid madalatel kõrgustel, mille 

saavutamiseks ei kulu nii palju energiat. Ilmastikku arvestamata on oluline rakendada 

säästlikumat mootorilt, mis võimaldab sama energiahulgaga kauem õhus püsida. [22] 

Mootorite puhul on valida, kas elektrimootor või vedelkütustel põhinevad mootorid. 

Vedelkütuste jõul põhinevad mootorid tekitavad vibratsiooni ja mõjuvad sellega pildistamise 

kvaliteedile. Vibratsiooni on võimalik vähendada, kasutades polüstüreenist kestaga, mis 

summutab mootorist tulenevad võnked. Vedelkütustel põhinevate mootorite puhul tuleb 

arvestada lisanduva ajakuluga, mis kulub lennuki tankimiseks.[11] 

Elektrimootorite puhul on positiivseks aspektiks müra ja vibratsiooni vähesus, aga teisalt on 

neil tunduvalt lühem lennuaeg ja lennukaugus. Selliste mootorite puhul on oluline 

konstrueerida õhusõiduk nii, et suuremate töömahtude juures oleks patareide vahetamine 

lihtsalt teostatav.[11] 

Tehnoloogia areng jõudnud sinnamaani, et ka UAV lennukeid on võimalik käidelda 

päikeseenergia abil, kuid nende efektiivsus pole veel nii suur, et selline süsteem võiks 

pikematel lendudel käsitlust leida või pole päikesepaneelide pind piisavalt suur. Klassikalised 

kütused on ligi 10 korda suurema energiatihedusega, võrreldes sama mahuga akudega. 

Joonisel 9 on toodud päikeseenergia kasutamise efektiivsus õhusõidukites. [37] 

 

Joonis 9. Päikeseenergia jõul toimivates lennukites rakendatavate energiatransformaatorite 

efektiivsus [37] 

Joonisel 9 on näha, et päikesepaneelide efektiivsus on hetkel kuni 20% hangitavast energiast. 

Maksimaalse energia saamiseks konverter (MPPT) efektiivsus on kuni 95%, kaablitel 99,5%, 
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akudel 96,5%, konverteril 98,5% ning mootoril 93% ja propelleril 77%. Mis kokkuvõtvalt 

tähendab, et lennukile langevast energiast 89% hajub ning tähendab päikeseenergia 

rakendamise ebaefektiivsust antud momendil mehitamata lennukite lendudel. 

1.2.3. Mehitamata lennukitel kasutatavad kaamerad 

Kaamera on fotogramm-meetrilistel eesmärkidel rakendatava UAV põhiline töövahend, 

millest sõltub lennu ja andmete kvaliteet. Kuna mehitamata lennukite lend pole nii stabiilne, 

võrreldes nende suurte analoogidega, sõltudes suuresti ilmastikutingimustest, peavad 

aerofotode põiki- ja pikikattumine olema suur - vähemalt 70%. Lisaks kasutatakse 

mehitamata lennukitel kasutuses väikse formaadilised kaamerad, mis madala lennuga annab 

siiski väikse piksli suuruse maapinnal (GSD) mille tõttu lennatakse väikse GSD saamiseks 

madalatel kõrgustel (see tingimus sõltub ka lennuki võimekusest). 

Kasutatavate kaamerate parameetrid sõltuvad üldiselt lennuki võimekusest ja lendude 

eesmärkidest. Pole vaja kasutada raskeid ja mitmesensorilisi kaameraid lihtsate situatsiooni 

uuenduste määramiseks. Tavapärase RGB ortofoto saamiseks sobib ka kompaktkaamera, 

Valguse infrapuna lainepikkuste vahemikus registreerimiseks on vaja kas spetsiaalset filtrit, 

mida on võimalik asetada objektiivile või spetsiaalset kaamerat. Võimalik on kasutada ka 

mitme sensoriga kaameraid, millega koguda andmeid ühe lennuga. Oluline faktor kaamerate 

puhul ka kaal – lennukit peab olema seadet vedades võimalik käidelda operatiivselt ja 

tulemuslikult. 

Mitmekanaliga UAV kaamerad jagunevad laias plaanis kaheks – mitme värvikanaliga ja 

mitme sensoriga (joonis 10). Mitme värvikanaliga kaameratel on iga värvi jaoks oma sensor 

ning need salvestatakse eraldi. Mitme sensoriga kaamerate puhul on olemas vähemalt kaks 

sensorit, mis salvestavad eraldi – ühes pankromaatiline ja teises multispektraalne, mis oleneb 

omakorda rakendatavast filtrist. 
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Joonis 10. Multispektraalsed UAV kaamerad – a) Tetracam Micro MCA ja b) BAE Systems 

[29,39] 

Tavaliste kompaktkaamerate kasutamise positiivseteks aspektideks on madal hind ja lihtne 

demonteeritavus õnnetuste puhul. Tarbekaamerate kasutamise suurimaks miinuseks on see, et 

nad pole kalibreeritud, mistõttu ei ole teada nende fookuskaugust, peapunkti ning moonutusi – 

see võib kokkuvõttes mõjuda projekti täpsusele. Need on ka vähem kvaliteetsed, mis võib 

mõjuda aerofoto kvaliteedile. [25] 

Multispektraalsete aerofotode saamiseks laiatarbe kompaktkaameraga on võimalik 

objektiivile kinnitada kindlat lainepikkuse vahemikku peegeldav lääts. Läätse kinnitamine 

objektiivile on odav ja lihtne meetod erineva spektraalse lahenduse saamiseks aerofotodel. 

Negatiivseks aspektiks juhul on läätsede kahjustumine väliste tingimuste mõjul (nt 

maandumine), mis võib aerofotode kvaliteedile. [24] 

Enamikel kompaktkaamerate mudelitel on kasutusel Bayeri värvifiltrid, mille abil saadakse 

punase, rohelise ja sinise lainepikkusega valguse kanalid digitaalsetele aerofotodele. Filtri 

tootmise keemiliste nüansside tõttu varieerub filtrite spektraalne läbilaskvus erinevatel 

kaameratel. Seetõttu läbib neid filtreid vähemalt mingil vahemikul lähi-infrapuna lainepikkuste 

skaala lõigust, mistõttu on kaamerates kasutuses dielektrilised peeglid lähi-infrapuna lainete 

tõkestamiseks. Dielektriline peegel on võimalik eemaldada, saades kaamera, mis registreerib NIR 

lainepikkustel kiirgust.[15] 

Kaamerana on võimalik kasutada ka nutitelefoni, mille suureks positiivseks eeliseks oleks 

võimalus telefoni lisada ka teisi sensoreid – GPS, magnetomeeter, güroskoop ja akselomeeter. 

Samal ajal töötaks seade ka peaarvutina, mis suhtleks maapealse kontrolljaamaga ning 

võimaldaks vahendada andmeid reaalajas mobiilsidevõrgu kaudu sarnaste 

operatsioonisüsteemidega nutiseadmetega. [18] 
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1.2.4. Mehitamata lennuki juhtimine ja navigeerimine 

Mehitamata lennukite juhtimine koosneb kahest üksusest – maapealne kontrolljaam ning 

pardapealne kontrollsüsteem. Esimesega neist juhitakse vajadusel õhusõidukit või 

vaadeldakse lendu. Teine koosneb erinevatest sensoritest, mis kontrollivad lennuki asendit, 

liikumist ja piloodi käskudest või lennuplaanist kinnipidamist. 

Lennukil paiknev kontrollsüsteem koosneb mitmetest sensoritest ja peaarvutist. Peaarvuti 

koosneb protsessorist ja sidemoodulist ning selle peamine tööülesanne on vahendada 

sidepidamist maapealse kontrolljaamaga ning sensorite ja mootoriga. Sensoritena kasutatakse 

güroskoopi – nurkkiirenduste jälgimiseks, akselomeeter – lineaarse kiirenduse määramiseks ja 

GPS’i. 

GPS´i suurimaks puuduseks on sõltuvus navigatsioonisatelliitide asendist ja olemasolust. 

GPS’ i mõõtmisandmete kvaliteeti mõjutab lennuki manööverdamine, mille tõttu võib 

satelliitidega side kaduda. [19] 

IMU MEMS (inertial measurement unit microelectromechanical system) on miniatuurne 

analoog IMU’le kiirenduste ja nurkade mõõtmiseks lennuajal. IMU MEMS koosneb 

akselomeetrist ja güroskoobist, millega mõõdetakse kolmel teljel lineaarne kiirendus ning 

nurkade muutus. Antud sensor peab olema lennukile kinnitatud jäigalt ning mõõdetavad teljed 

paiknema ortogonaalselt. Mehitamata lennukite maandumine võib mõjutada kinnituse 

stabiilsust järgnevatel lendudel, millest võivad tulla ebatäpsused mõõteandmetes. [34] 

Magnetomeeteri abil saadakse lennuki suund, mis tuletatakse Maa magnetvälja tugevust ning 

magnetvälja jõujoonte suunast. Magnetomeetri mõõtmiste tulemusi mõjutavad välised 

magnetvälja moonutused, mis tulenevad maakoore koostise varieeruvusest. Lisaks mõjutavad 

magnetvälja mõõtmisi lennuki sisemised mõjud – soojenemine ja magnetiseerumine. 

Sisemiste mõjude vähendamiseks tuleks määrata lennuki poolt tekitatav magnetvälja tugevus 

ning seda mõõtmiste käigus arvestada. Väliste moonutuste vähendamiseks tuleks 

mõõtmisandmete puhul arvestada teatud vahemaade keskmisi väärtusi.[44] 

Mehitamata lennuki navigeerimiseks lennu ajal on kolme võimalust – GPS, inertsiaalne 

navigatsioon (INS) ja mõlema eelneva koosrakendamine. 
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GPS’i kasutamine võimaldab lennuki asukoha jälgimist ja suunamist reaalajas, kuid signaali 

kadumisega võib kaduda kontroll lennuki ja tema asukoha üle. [19] 

Inertsiaalne navigatsioon kasutab magnetomeetri ja IMU sensorite mõõtmistulemusi. INS 

arvutab lennuki asukoha ruumis kiirenduste ja nurgaliste muutuste põhjal algkiiruse, asukoha 

ja suuna järgi. INS puhul tekivad pikemate lendude ajal suured erinevused lennuki reaalse 

asukoha ja arvatava asukoha vahel, mis tuleneb sensorite mõõtmistest tulenevad väikesed 

vead, mida kasutatakse arvutustes ning mis kuhjudes kasvavad. [32] 

GPS/INS navigeerimise puhul kasutatakse mõlemat navigeerimist koos. Kaks süsteemi 

toetavad üksteist lennuajal ning vajadusel juhivad teise süsteemi katkestuse ajal iseseisvalt nt. 

GPS võib ajutiselt rivist välja langeda rohke manööverdamise tagajärjel või kõrgete objektide 

varjus lendamise ajal. Lisaks kogunevad inertsiaalse navigeerimise käigus vead, mida on 

võimalik GPS’i toel parandada.[19] 

Maapealne kontrolljaam võimaldab teostada lennujuhtimiseks vajalike funktsioone – põhiroll 

on kuvada reaalajas lennuparameetrid ning saata õhusõidukisse vajalikke käske nt. töörežiim 

ja suunavad käsud. Lisaks on võimaldab jaam kontrollida lendu pardakaamerast nähtava pildi 

abil. 

Maapealne kontrolljaam koosneb arvutist, kaamerapildi vastuvõtjast. Manuaalse juhtimise 

korral saadetakse modemi kaudu lennukile lennukäsud ja poolautonoomse lennu korral 

asukoha parandused. Vastassuunas liiguvad vajalikud lennuandmed – lennutingimused, 

kõrgus, kiirus, asukoht ning kaamerapilt. 

Sidepidamiseks ja andmevahetuseks kontrolljaama ja lennuki vahel saab kasutada kolme 

võimalust – laseri, fiiberoptiline kaabel või raadioside abil. Laseriga lennukiga ühendumine 

on raskendatud ja seda kasutatakse väga vähe, kuna see toimib lühikeste vahemaade ja heade 

atmosfääritingimuste korral, sest laserkiir neeldub atmosfääri. 

Fiiberoptilise kaabli abil on võimalik lennata madalatel kõrgustel ja piiratud maa-alal. Seda 

rakendatakse väga salastatud objektide korral, kus on vaja kiiret ja turvalist andmeedastust. 

Fiiber optiline kaabel on ~1 mm diameetriga ja väga kerge, mis võimaldab lennukil seda 

vedada ja kaugemale lennates enda küljest lahti kerida. 



23 

 

Valdavalt on lennukiga kommunikeerumiseks kasutusel ikka raadioside. Raadioside puhul on 

probleemiks sageduse valik – kõrged sagedused võimaldavad kiiret andmeedastust, aga 

madalatel sagedustel pääsevad paremini füüsilistest takistustest mööda. Kuid sagedustele on 

erinevad piirangud, mis on kehtestatud erinevate teenuste turvalisusele mõeldes.. Tehnilise 

Järelvalve Ameti soovitused aerofotograafilisele tegevusele võib Eestis kasutada 2,4GHZ’i 

võimsusega kuni 100mW ja 5,4 - 5,76 GHz võimsusega kuni 1 W. Mürarikaste situatsioonide 

vastu võimaldavad raadiod andmeid edukalt kodeerida modulatsiooni meetoditega. [32] 

Raadiolainete vastuvõtmiseks/saatmiseks on valdavalt rakendatud nelja antennitüüpi – 

vertikaalantenn (joonis 11a), Yagi-Uda ribaantenn (joonis 11b), paraboolantenn (joonis 11c), 

ja läätsantenn. 

 

Joonis 11. Antennitüüpide skeem [2] 

„Veerand-laine vertikaalantenn“ – vertikaalselt asetatud ja vertikaalselt polariseeritud antenn, 

mille signaali puhul peab vastuvõtja/saatja olema sarnaselt polariseeritud. Antenn on 

omnidirektsionaalne, mis tähendab, et saadab raadiolaineid võrdsel võimsusel igas suunas. [2] 

„Yagi-Uda ribaantenn“ -  suundantenn koosneb ühest kiirgurist, mis saadab signaali välja 

ning reflektor võimenduseks. Nende antennide piiravaks teguriks on rakendatav sagedus – 

kuna antenn suudab edastada ja vastu võtta sagedusi vahemikus 500 MHz – 2GHz. [2] 

„Paraboolantenn“ - suundantenn, mis kujutab endast suurt paraboolikujulist reflektorit, mille 

kiirgur on reflektori fookuses. Antenni diameetrist sõltuvalt võivad peegeldused muuta 

signaali lainepikkust - sobib mikrolaine sagedustele. [2] 

„Läätsantenn“ – kasutatakse sarnaselt paraboolantenniga, aga raadiolainete asemel on 

valguslained. Läätse fookuses on kiirgur, millest kiiratav sfäärilised valguslained muudetakse 

läätse läbides tasapinnalisteks. Läätsena kasutatakse dielektrilisi materjale, mis on hinna 

poolest kallid ning seetõttu muudavad antenni kulukaks. [21] 
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Mehitamata lennuki juhtimine jaguneb laias plaanis kolmeks – nullautonoomne, 

poolautonoomne ja autonoomne. 

 Nullautonoomne (Sheridani mudeli tase 10) – kogu juhtimine on piloodi opereerida. 

Lennuk järgib ainult maapinnalt tulevaid käske 

 Poolautonoomne (Sheridani mudeli tase 5) – piloot tegeleb ainult lennuki 

suunamisega. Käsud seisnevad kõrguse, kiiruse ja suuna valikut – ülejäänuga tegeleb 

pardaarvuti.  

 Autonoomne (Sheridani mudeli tase 1) – kogu juhtimine toimub algse käsu põhjal 

lennuki teostuses. 

Õhusõiduki juhtimine toimub joonisel 12 toodud skeemi alusel. 

 

Joonis 12. Mehitamata lennuki juhtimise skeem [27] 

Lennukile saadetakse väliarvutist kas lennuplaan või lennu käsud ning pardalt saadetakse 

vastu videovoog, aerofotod ja sensorite mõõtmistulemused. 

Nullautonoomse lennujuhtimise korral on kogu õhusõiduk piloodi kontrollida ja suunata. 

Sellistel juhtudel on võimalik õhusõidukit lennutada ainult kuni visuaalse nähtavuse piirideni 

või siis suuremate maa-aladel lendamiseks videokaameralt saadava pildi alusel. Kõik käsud 

tulevad piloodilt ning ükski sensor lennujuhtimisest osa ei võta. Peaarvuti funktsioon on 

edastada info mootori ja tüürideni ning videosignaali edastamine. [2] 

Poolautonoomse juhtimise korral kasutatakse kontrollerit, mis on ühendatud väliarvutiga, 

mille abil käsud edastada lennukile. Instruktsioonid saadetakse arvutisse, kus tarkvara töötleb 

käsud sobivasse formaati, mis seejärel õhusõidukisse saadetakse (joonis 13). 
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Joonis 13. Mehitamata lennuki poolautonoomse juhtimise skeem 

Poolautonoomne juhtimine toimub joonisel 13 toodud skeemi alusel. Maapealsest 

kontrolljaamast edastatakse käsk lennukile, mille võtab vastu peaarvuti. Pearvutist liigub käsk 

mootori ja tiibadeni, mis muudavad vastavalt propelleri pöörlemiskiirust või kaldtüüride 

asendit. Sensorid registreerivad muutused ning annavad peaarvutile hetkesitutsiooni, kus seda 

võrreldakse piloodi käskudega ning vajadusel tehakse korrektuurid. Andmed liiguvad samal 

ajal ka maapealsesse kontrolljaama, kus hinnatakse olukorda ning uue sekkumise vajadust. 

[27] 

Autonoomne lennujuhtimine toimub joonisel 14 on toodud skeemi alusel. 

 

Joonis 14. Mehitamata lennuki autonoomse juhtimise skeem 

Maapealse kontrolljaama ülesandeks on laadida lennuplaan ning jälgida lendu ning sensorite 

andmeid. Lendu juhitakse lennuplaani järgi peaarvuti kaudu, mis võrdleb sensorite andmete 

vastavust lennuplaanile ning annab vajadusel kontrollerile käsu situatsiooni muuta – 

propelleri pöörlemiskiirusega või tüüridega. [27] 
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1.3. Mehitamata lennukite kasutamine 

Mehitamata lennukite erinevad kasutamisvaldkonnad tsiviilsektoris on toodud tabelis 6. 

Mehitamata lennukeid rakendatakse politseis, piirivalves, põllumajanduses, keskonnaseires, 

katastroofide seires, taristute hoolduses ning teadusuuringutes. Valdava osa toodud 

toimingutest viiakse läbi lihtsa visuaalse vaatluse või spetsiaalsete mõõteandurite abil. 

Tabel 6. Mehitamata lennukite kasutamine [2] 

Kasutusala Ülesanded 

Politsei- ja piirivalve 

 meeleavalduste ja riigipiiride seire 

 kadunud inimeste otsimine 

 kahtlusaluste jälgimine 

Põllumajandus 

 metsa, põllusaaduste ja viljasaagi vaatlus 

 taimetõrjevahendite pihustamine 

 taimede vee ja toitainete piisavuse kontroll 

Keskkonnaseire 

 kaitsealade seire 

 taimede leviku vaatlus 

 saaste taseme kindlaksmääramine 

Loodusõnnetuste tagajärgede 

leevendamine 

 metsapõlengutest tingitud ohu tuvastamine 

 ellujääjate otsingud 

 keemilise, radioaktiivse ja bioloogilise 

reostuse kindlakstegemine 

Taristu hooldus 

 nafta- ja gaasijuhtmete kontroll 

 elektrivõrgustiku seire 

 ehitusplaneerimine 

Teadusuuringud 

 õhukvaliteedi uuringud 

 vulkaanide vaatlus 

 pinnamoe uuringud 

Järgnevalt on toodud mõned valdkonnad, kus rakendatakse fotogramm-meetriat. 

Põllumajanduses kasutatakse mehitamata lennukeid põllukultuuridel veepuuduse 

hindamiseks, milleks arvutatakse fotokeemilise peegelduse indeks (PRI). PRI indeksi 

arvutamiseks rakendatakse kaameral antud näite puhul filtrit mis tsentreeriti 530 ja 570 nm 

lainepikkustele ning selle meetodiga uuritakse pigmendi karotenoidi muutust lehtedes, mida 

mõjutab vee kättesaadavus taimedele. Antud näite puhul võrreldakse veepuuduses põlluosa 

PRI’d ja piisava vee kättesaadavusega põlluosa PRI’d ning hinnatakse selle suhte järgi 

kastmisvajadust (joonis 15). 
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Joonis 15. Fotokeemilise peegelduse indeksi suhe skeem katsepõllul [4] 

Ka termokaameraid kasutades on võimalik saada informatsiooni põldude niiskusest ning 

sellega hinnata veepuudust ja kastmise vajadust. Kõrge resolutsiooniga kaamerad tagavad 

piisava täpsuse eristamaks põllukultuuride temperatuurid pinnase ja varjude omast. 

Põllukultuuride temperatuurid suhestuvad nende veepotentsiaaliga, mis annavad võimaluse 

veepuuduse hindamiseks homogeensete kultuuride korral (joonis 16). 

 

Joonis 16. Veepuuduse hindamine termokaamera aerofotode abil [4] 

Joonisel 17a on toodud oliivipõllu aeropildistamine ning selle põhjal lehepinna indeks ja 

klorofülli kontsentratsioon. Joonisel 17b on toodud lehepinna indeksi arvutamine, mis seisneb 
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lehepinna pindala ja taimestiku aluse maa-ala pindala suhe. See näitab taimestiku 

kasvuseisundit, toitainete piisavust ja tootlikust. 

 

Joonis 17. Oliivipõllu (a) lehepinnaindeksi arvutamine (b) ja klorofülli sisalduse hindamine 

(c) [4] 

Joonis 17c on toodud põllul kasvava kultuuri põhjal loodud klorofülli kontsentratsiooni 

jaotus. Klorofülli kontsentratsioon arvutatakse transformeeritud klorofülli neeldumise indeksi 

abil, mis tasandatakse optimeeritud pinnase – taimestiku indeksi abil ning nende kasutamisega 

minimaliseeritakse pinnase mõju. Klorofülli kontsentratsioon näitab taimestiku olukorda – 

stressi seisundit ning niiskuse ja toitainete piisavust. 

Analoogseid võtteid kasutatakse ka metsanduses puude tervise ning tagavara muutuste 

hindamisel. 

Taristute hoolduses rakendatakse mehitamata lennukeid linnaplaneerimises ja erinevate 

trasside kontrollimisel. Elektriliinide seires kontrollitakse aerofotode põhjal liinide 

konditsiooni ja liinikoridoride võsastumist ning puude ja põõsaste kõrgust. Mehitamata 

lennukite rakendamine lihtsustab raskesti ligipääsetavates kohtades liinide kontrollimist ning 

vähendab tunduvalt selle ajakulu. Joonisel 18 on toodud kaablite detekteerimine maapinna ja 
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teiste objektide eemaldamisega. Aerofotod peavad olema suure resolutsiooniga ning üle 90% 

kattuvusega, et eristada väikese diameetriga kaablid taustast. 

 

Joonis 18. Elektriliinide väljatoomine ortofotol [20] 

Joonisel 19a on toodud näide liinikoridoris kasvavatest puudest ja põõsastest, mida 

kasutatakse puukroonide automaatseks eristamiseks (joonis 19b). Puude eristamise teeb 

keeruliseks hõredate võrade korral nende taimestikust eristamine. 

 

Joonis 19. Liinikoridor – puude paiknemine liini kõrval (a), puukroonide eristamine (b) ja 

klassifitseerimine (c) [20] 

Joonis 19c näitab puukroonide eristamise järel nende klassifitseerimine kõrguse järgi, milleks 

vajatakse täpset kõrgusmudelit, mille põhjal vastavaid eristusi läbi viia. 
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Nafta- ja gaasijuhtmed on olemuselt pikad lineaarse objektid, mille kontrollimine on kulukas 

ning võib kujutada ohtu inimestele. Torujuhtmed paigutatakse tihti ka veekogude põhja, mille 

regulaarne kohapealne kontroll on küll võimalik, aga finantsiliselt koormav. Põhilised lekete 

põhjused on ehitamiseks kasutatud materjalide lagunemine ning pinnase liikumisest tingitud 

torujuhtmete lagunemine. [12, 13] 

Mehitamata lennukitega on võimalik torujuhtmete seire lihtsalt ka ligipääsmatutes kohtades 

ning võimaldab avastada lekkeid enne suuremate katastroofide väljapääsemist. Lekete 

otsimiseks kasutatakse termo- ja infrapunakaameraid. Termokaamerate kasutamisega 

otsitakse temperatuuri anomaaliaid torujuhtmel, mis tähendaks lekke olemasolu. 

Infrapunakaameratega otsitakse taimestiku leviku muutumist ning üldist seisundit. 

Infrapunakaameratega hinnatakse veealuseid lekkeid veevärvuse muutumise põhjal ning 

nende leviku suunda ja suurust. Pinnase nihkeid hinnatakse kõrgusmudelite omavahelise 

võrdluse põhjal, millega otsustatakse ohu võimalikku suurust. [12, 13] 

Keskkonnaseires rakendatakse mehitamata lennukeid nõuete täitmise kontrollika, kaevanduste 

kontroll ning erinevate nähtuste vaatlemiseks. Kaevandusmahtude hindamiseks kasutatakse 

markseiderite teenuseid, kes mõõdavad kaevandatud maavarade hulga. UAV mõõdistamisega 

on võimalik kahe lennuga saadud kõrgusmudelite erinevuste põhjal arvutada vahepealse 

ajaperioodi kaevandamise hulga. Kõrgusmudelite koostamisel peab punktipilv olema piisavalt 

tihe, mis võimaldab loodava pinna võimalikult sarnase reaalse olukorraga. [7] 

Sarnaselt kaevandusmahtude arvutamisega hinnatakse pinnamoe muutuseid mehitamata 

lennukitelt aeropildistamise abil kõrgusmudelite põhjal. Näiteks maalihete, suuremate 

maapinna tööde ja ebakindla pinnasega alade seire puhul on mehitamata lennukid kiire 

lahendus vastavate maa-alade uurimiseks. [10] 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Uurimistöö objekt ja kasutatud materjalid 

2.1.1. Tartu linna aeromõõdistamine mehitamata lennukil 

Uurimistöö objektiks oli Tartu linna mehitamata lennukiga aeromõõdistamise I etapi 

tulemused, mille käigus mõõdistati linnaosades Ihaste ja Annelinn (joonis 20). Projekt valmis 

koostöös Tartu linna, AS Kaardikeskuse, ELI OÜ ja Eesti Maaülikooli vahel. Projekti käigus 

mõõdistati joonisel 1 toodud ala, mis ulatus Tartu - Räpina – Värska maanteest kuni Ihaste 

sillani eesmärgiga saada ajakohaseid ja täpseid andmeid ortofoto linnaplaneeringute 

osakonnale. 

 

Joonis 20. Tartu linna linnaosade Ihaste ja Annelinn osalise aeromõõdistuse maa-ala skeem 
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2.1.2. Uurimistöös kasutatud materjalid 

Lähtematerjalidena on kasutatud ELI OÜ poolt konstrueeritud mehitamata lennuki MUST Q 

poolt pildistatud aerofotod, mis pildistati 17. novembril 2014 aastal, hõlmates 3,5 km2 suuruse 

maa-ala. Kokku pildistati 625 aerofotot mille piksli suurus oli 4,7 cm. 

Projekti aerotriangulatsiooni ja ortofotomosaiikide geomeetrilise täpsuse hindamiseks 

mõõdistati lennuala hõlmaval maa-alal 30 tugi- ja kontrollpunkti, mille tulemused on välja 

toodud lisas 1. Mõõtmisel kasutati Trimble RTK R4 ja 5800 GNSS vastuvõtjaid. Punktid 

mõõdeti arvestades minimaalset vajalikku satelliitide arvu ja ümbritseval alal takistuste 

olemasolu. Baasjaamana kasutati Eesti Maaülikooli baasjaama. Tugipunktide asukohad valiti 

joonise 21 toodud skeemi järgi, kus tugipunktid paiknevad paaridena projekti servas kattes 

ühtlaste vahedega kogu ala ning moodustunud ruutude keskel. 

17 novembri punktide mõõdistamisel kasutati 60x60 cm valgeid markeerimiskilesid, 20 

novembri mõõdistati looduses ja aerofotodel hästitunnetatavaid punkte. 

 

Joonis 21. Tugipunktide paiknemise skeem 

Lennuprojekt koostamiseks kasutati vabavara Mission Planner, milles märgiti lennu ala, 

kõrgus ja lennusuund ning laaditi maapealsesse kontrolljaama. 
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2.1.3. Aerofotode pildistamiseks ja töötlemiseks kasutatavad vahendid 

Aeropildistamine toimus UAV lennukil MUST Q’ga (joonis 22). MUST Q on ELI OÜ poolt 

arendatud mehitamata lennuk, millega on võimalik läbi viia aeropildistamist või 

laserskaneerimist. Lennukil on kasutuses „brushless“ elektriline mootor, mis töötab 

elektriimpulsside andmisel mõjuvale magnetismile. 

 

Joonis 22. Mehitamata lennuk MUST Q [foto Natalja Liba] 

MUST Q on võimeline lendama autonoomselt autopiloodi abil pardapealse kontrollsüsteemi 

toel, mis võimaldab vajadusel spetsiifiliste lendude korral või takistuste ilmnemisel 

eelprogrammeeritud lennuplaanide järgi lendude kordamist. Samas on võimalik ka 

manuaalselt lennukile käske anda ning videopildi järgi lendu jälgida. 

Lennuki pardal on kaamera DMC-GX1 Panasonic kompaktkaamera ning videokaamera 

videopildi saatmiseks, 3D Robotics GPS ja IMU. Kõigi sensorite mõõtmised on 

sünkroniseeritud GPS’ga, mis võimaldab andmed pärast aeromõõdistust lokaliseerida. 

MUST Q tühikaal on 2,5 kg, pikkus 65 cm ning tiivaulatus 200 cm. Lennuki kere on 

valmistatud vahtpolüpropüleenist ehk EPP Foam, mis on vastupidav ning ei ole purunemisel 

kulukas vahetada. Lennukit viib edasi päramootor, milleks on „brushless“ elektriline mootor, 

mis töötab elektriimpulsside andmisel mõjuvale magnetismile. Energiallikatena on kasutusel 

akud, mille kestvus on ligikaudu 90 minutit ning tööraadius 10 km. Lennuki töökiirus on 36 

kuni 90 km/h. 
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Joonis 23. Maapealne kontrolljaam MUST Q juhtimiseks ja jälgimiseks [foto Natalja Liba] 

Maapealne kontrolljaam koosnes Panasonic sülearvutil baseeruval kontrollmoodulil ning 

antennist, millega lennukilt saabunud signaalid vastu võeti ning välja saadeti (joonis 23). 

Maksimaalne signaaliulatus on 8 km ning teoreetiliselt hea nähtavusega piirkonnas ka kuni 20 

km ning suundantenniga kuni 100 km. 

Aeromõõdistamiseks kasutati Mehitamata lennukil DMC-GX1 Panasonic kompaktkaamerat 

(joonis 24). 

 

Joonis 24. Kompaktkaamera Panasonic DMC-GX1 

Kaamera maksimaalne kaadri suurus on 4612 x 3468 pikslit, sensori suurus on 3.75 µm x 

3.75µm ning kaal 0,318 kg. 1 piksel suudab maksimaalselt katta 14.06 µm² ala. 

Fotogramm-meetria tarkvara Pix4D tootjafirma asutati 2011 aastal Šveitsis, mil ettevõte 

iseseisvus pärast 10 aastat  Lausanne’ Riikliku Tehnikaülikooli pilditöötluse laboratooriumi 

tiiva alla tegutsemist. Pix4D arendab samanimelist fotogramm-meetria tarkvara, mis on 

keskendunud mehitamata õhusõidukitelt kogutud andmetele. Aastatega on Pix4D suutnud 
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tõusta maailma üheks juhtivaks tarkvarapakkujaks UAV põhiste aerofotode töötluse sektoris. 

Suureks eeliseks on automaatne pildipõhine aerotriangulatsioon ja optimeerimise protsess, 

mille tõttu on võimalik isegi vahepealse sekkumiseta saada ligikaudnegi tulemus. [30] 

Programm suudab aerofotode põhjal luua georefereeritud 2D ortofotomosaiigid ja 3D 

punktipilve. Tarkvaras on 3 töötlusastet (joonis 26): 

 Algne töötlus, kus vajadusel valitakse ortofotomosaiigi ala, punktipilve ala ning 

lisatakse tugipunktid 

 Punktipilve tihendus - selle käigus luuakse 3D punktipilv 

 DSM ja Ortofotomosaiik – luuakse maapinna mudel ja ortofotomosaiik. 

Tarkvara töötleb kompaktkaamerate, peegelkaamerate ja lainurk kaamerate aerofotosid koos 

tavaliste ja kalasilm-läätsetega JPEG(*.jpg,*.jpeg) või TIFF formaadis fotosid. Aerofotod 

võivad olla tehtud hobilendurite UAV, spetsiaalselt pildistamiseks mõeldud UAV’delt, 

maapinnalt tehtud, kas manuaalselt või robotilt.  

Joonisel 25 on toodud Pix4D töövoog, kus visuaalselt on näidatud läbitud etappide sisu ja 

tulemused. Andmestikus imporditakse vajaminevad andmed – aerofotod, logifail ja 

tugipunktid. Esialgses töötluses mõõdetakse tugipunktid ja läbitakse automaatne 

aerotriangulatsioon. Pärast seda on võimalik manuaalselt sidepunkte juurde mõõta või 

kustutada. Antud etapis on saab esialgse tasanduse järel eksportida madala resolutsiooniga 

ortofoto ja maapinnamudeli. 

Punktipilve tihenduses luuakse kolmemõõtmeline punktide kogum ning lisaks on võimalik 

eksportida klassifitseeritud punktipilve ning lisaks veel DTM’i. 
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Joonis 25. Tarkvara Pix4D töövoo skeem UAV aerofotode näitel [31] 

Kõrgusmudeli ja ortofotomosaiigi loomisel saadakse raster DSM ja ortofotomosaiik. Lisaks 

on võimalik antud tarkvaraga võrrelda kõrgusmudelite erinevusi, punktipilves puuduolevaid 

pindasid luua või objektide tähistavate punktide asukohti muuta. 

Logifailis on salvestatud kõik lennu ajal sensorite poolt mõõdetud parameetrid, mis aitavad 

aerotriangulatsiooni läbimisel automaatselt aerofotode asukoha ja asendi paika panna. 

Antud töös aeropildistamisel kasutatud mehitamata lennuki MUST Q lennulogi välja võte on 

toodud joonisel 26. Logis kajastub kõik lennukiga õhus seondub – aku ja mootori seisund, 

erinevate sensorite olukord ja näidud, pildistamise ajad ning GPS’i mõõtmised.  

 

Joonis 26. Väljavõte mehitamata lennuki MUST Q lennulogist 

Joonisel 26 toodud GPS andmed näitavad vastavalt GPS’i staatust, GPS aega, nädalat, 

satelliitide arvu, Dopleri arvu, laius ja pikkuskraade, kõrguse muutust, kõrgust ja kiirust. ATT 

näitab aega, pikikaldenurka, põikikaldenurka, trajektoorist kõrvalekaldumist, piki-
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põikikaldenurga viga ja trajektoorist kõrvalekaldumise viga. Lisaks on toodud IMU andmed, 

mis näitavad ka kolme nurka ning lisaks ka 3 kiirendusvektorit. 

2.2. Ortofotomosaiigi täpsuse uurimise metoodika mehitamata lennuki 

MUST Q näitel 

2.2.1. Ortofotomosaiigite loomise etapid 

Antud uurimistöös teostatakse mehitamata lennukilt MUST Q Tartu linnas pildistatud 

aerofotode põhjal loodud ortofotode geomeetrilise täpsuse kontroll ja analüüsi. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks loodi antud uurimistöös 3 erinevat projekti – automaatne, 

poolmanuaalne ja manuaalne. Ortofotomosaiigi loomiseks läbiti kolm põhietappi – esialgne 

tasandus (triangulatsioon), punktipilve loomine ja ortofotomosaiigi loomine. Projektid 

erinevad omavahel tarkvaras aerofotode tasanduse käigus manuaalse sekkumise võrra. Tabelis 

7 on toodud erinevad ortofoto loomise etapid tarkvaras Pix4D koos manuaalse sekkumise 

kirjeldusega. 

Tabel 7. Ortofotomosaiigi loomine erinevates projektides (+ manuaalne sekkumine, - 

automaatne) 

Etapid 
Muudetavad 

elemendid 

Projekt 

Automaatne Poolmanuaalne Manuaalne 

Esialgne tasandus 

/triangulatsioon 

Lennulogi + + + 

Tugipunktid - + + 

Sidepunktid - - + 

Punktipilve loomine 
Punktipilve 

modifitseerimine 
- - + 

Ortofotomosaiigi loomine  - - - 

Tarkvaras Pix4D on võimalik muuta kolmest etapis kahte – Esialgse 

tasanduse/triangulatsiooni ja punktipilve loomist. Ortofoto loomine on läbitud kõigis 

projektides automaatselt. On võimalik muuta kujutamise parameetreid, kuid antud töös jäävad 

need kõigi projektide puhul samaks. Automaatse projekti käigus ortofoto loomise juures 

kasutati ainult lennulogi, mida kasutati aerotriangulatsioonis. Poolmanuaalses kasutati 

aerotriangulatsioonis lisaks lennulogile veel tugipunkte ning ülejäänud projekt läbiti 

automaatselt. Täismanuaalses projekti kasutati nii lennulogi, maapealseid tugipunkte, kui ka 

manuaalselt lisatud sidepunkte. Lisaks sellele redigeeriti punktipilve. Kõigi projektide 

tulemiks olid ortofotod, mille täpsust hinnati. 
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Automaatse projekti käigus läbiti aerofotode tasandus nii automaatselt, kui võimalik. Pix4D 

tarkvara ja antud projekti puhul tähendab see aerofotode ja logifaili laadimist ning nende 

põhjal sekkumata ortofotomosaiigi loomist (joonis 27). 

 

Joonis 27. Automaatse projekti aerofotode paiknemise skeem 

Aerofotode importimisel määrati kaamera tüüp, mis antud projekti puhul on Panasonic DMC-

GX1. Kaamera andmed imporditi automaatselt, aga vajadusel on võimalik muuta läätse tüüpi, 

aerofotode suurust, sensori suurust, fookuskaugust, piksli suurust ja distorsiooni väärtused. 

Aerotriangulatsiooni läbimiseks imporditi lennulogi, mille abil georefereeriti aerofotod ning 

seejärel loodi automaatselt sidepunktid ning läbiti bloki tasandus. Seejärel loodi 

trianguleeritud aerobloki järel punktipilv, mille jaoks määrati, kui suure osa aerofotost 

rakendatakse punktide loomisel kas terve foto -1 või osa fotost 1/2, 1/4 ja 1/8. 
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Antud töö puhul rakendati 1/2 aerofotode pinnast punktide loomiseks. Lisaks määrati veel 

punktitihedus – iga nelja piksli kohta üks punkt. Seejärel määrati miinimum aerofotode arv, 

millel punkt saab esineda- antud töös kolmel fotol. 

Peale seda loodi DSM ja ortofotomosaiik, kus enne määrati filtrid kõrgusmudeli loomiseks. 

Filtritena rakendati mürafiltrit – vigaste punktide leidmiseks ja nende kõrguste tasandamiseks 

neid ümbritsevate punktide keskmisele kõrgusele. Lisaks kasutati veel silumise filtrit, mis 

antud projekti puhul oli terav (sharp) filter, mis üritab kõik objektid kujutada reaalsusele 

võimalikult sarnasena. Ortofotomosaiigi loomise juures määrati loodava ortofotomosaiigi 

GSD suurus – antud projekti puhul 5 cm. 

Poolmanuaalse projekti käigus läbiti projekt mõningase manuaalse sekkumisega võrreldes 

automaatse projektiga. Antud meetodi puhul tähendas see aerofotode ja logifaili laadimist 

ning seejärel tugipunktide importimist ning mõõtmist. Peale punktide mõõtmist (joonis 28) ja 

aerotriangulatsiooni läbimist hinnati raporti põhjal tugipunktide mõõtmise täpsust ning 

vajadusel korrigeeriti punktide asukohti. 

 

Joonis 28. Tugipunkti mõõtmine tarkvaras Pix4D punkti 5 näitel 

Poolmanuaalses projektis kasutatavate tugipunktide koordinaadid aerofotode maapinnaga 

sidumiseks on toodud tabelis 8. Antud projektis on kasutati 9 tugipunkti, millest 6 mõõdeti 

markeerimiskiledele ning 3 hästitunnetatavatele punktidele looduses (joonis 29). 
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Tabel 8. Poolmanuaalses projektis kasutatud tugipunktide koordinaadid 

Punkt X(m) Y(m) H(m) 

1 6473895.458 662966.085 60.174 

5 6472902.666 662241.969 34.366 

7 6472162.555 662535.312 36.638 

8 6471604.675 661827.613 33.750 

9 6471188.862 661826.765 33.227 

10 6470686.830 661862.478 33.166 

3_1 6474023.915 662701.921 60.224 

5_1 6473525.993 662728.417 52.242 

11_1 6472494.011 662218.241 38.030 

Tugipunktide asukohad on toodud joonisel 29. 

 

Joonis 29. Poolmanuaalse projekti aerofotode ja tugipunktide paiknemise skeem 

Peale punktipilve genereerimist loodi ortofoto, mille parameetrid olid analoogsed automaatse 

projektiga. 
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Manuaalse projekti käigus toimus aerofotode töötlemine maksimaalse manuaalse 

sekkumisega võrreldes eelnevalt käsitletud projektidega. Antud meetodi puhul tähendas see 

aerofotode ja logifaili laadimist ning seejärel tugipunktide importimist ja mõõtmist. Antud 

projektis mõõdeti lisaks tugipunktidele veel manuaalselt sidepunkte. Peale punktide mõõtmist 

ja aerotriangulatsiooni läbimist hinnati sarnaselt poolmanuaalse projektiga raporti põhjal 

tugipunktide mõõtmise täpsust ning korrigeeriti nende asukohti. 

Manuaalses projektis kasutatavate tugipunktide koordinaadid on toodud tabelis 9. Kasutatud 

12 punkti, millest 7 mõõdeti markeerimiskiledele ja 5 hästitunnetatavatele punktidele 

looduses (joonis 30), imporditi ja mõõdistati analoogselt poolmanuaalse projektiga. 

Tabel 9. Manuaalses projektis kasutatud tugipunktide koordinaadid 

Punkt X(m) Y(m) H(m) 

1 6473895.458 662966.085 60.174 

3 6472855.566 662746.267 36.851 

5 6472902.666 662241.969 34.366 

7 6472162.555 662535.312 36.638 

8 6471604.675 661827.613 33.750 

9 6471188.862 661826.765 33.227 

10 6470686.830 661862.478 33.166 

1_1 6473509.558 662512.553 49.913 

2_1 6473797.587 662645.782 55.663 

3_1 6474023.915 662701.921 60.224 

11_1 6472494.011 662218.241 38.030 

19_1 6473300.398 662511.196 46.640 

Tugipunktide asukoha skeem on toodud joonisel 30. 
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Joonis 30. Manuaalse projekti aerofotode ja tugipunktide paiknemise skeem 

Punktipilve loomisel kasutati analoogseid parameetreid, mis automaatse projekti 

tasandamisel, aga lisaks kasutati programmi võimalust ühtlaste pindade silumiseks ning 

vigaste punktide eemaldamist. Peale punktipilve genereerimist loodi ortofoto, mille 

parameetrid olid analoogsed eelnevate projektidega projektiga. 

2.2.2. Ortofotomosaiikidetäpsuse hindamise metoodika 

Uurimistöö täpsuse kontroll koosneb kahest osast – interaktiivse mõõtmistest ja geomeetrilise 

täpsuse kontrollist. 

Interaktiivse mõõtmise käigus mõõdeti 10 kontrollpunkti ortofotomosaiigi kolme 

suurendusastme juures. Geomeetrilise täpsuse hindamiseks kasutati aritmeetilist keskmist 
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interaktiivsest mõõtmisest saadud koordinaatidest. Projektide lõikes rakendatud 

kontrollpunkte ei ole kasutatud samades projektides tugipunktidena. 

Kasutades Besseli valemit (valem 1) leiti trianguleeritud aerofotodelt mõõdetud 

kontrollpunktide koordinaatide keskmine ruutviga: 

1

2




n
m


(1), [33] 

kus [υ2] on mõõdetud kontrollpunktide keskmiste koordinaatide ja üksiku mõõdetud 

koordinaadi hälvete ruutude summa ja n on mõõtmiste arv kontrollpunkti kohta. 

Iga suurendusastme kohta leiti hälve valemist 2: 

22

YXn   (2), [33] 

Hälvete ruutude summa leiti valemist 3: 

22

2

2

1

2 ... n  (3), [33] 

Tulemused on toodud lisas 2. 

Geomeetrilise täpsuse kontrolliks kasutati looduses mõõdetud kontrollpunkte, mida võrreldi 

ortofotomosaiigilt interaktiivsete mõõtmiste käigus kolmes suurendusastmes mõõdetud 

koordinaatide aritmeetiliste keskmistega. Looduses mõõdetud kontrollpunktid võeti aluseks 

kui õiged koordinaadid. Lubatavaks täpsuse piiriks võeti kolmekordne piksli suurus ehk 0,150 

m  

Hindamiseks kasutatakse Gaussi keskmise ruutvea valemit (valem 4): 

n
m

2
 (4), [33] 

kus Δ2 – looduses ja trianguleeritud aerofotodel mõõdetud punktide koordinaatide 

aritmeetiliste keskmiste vahed ja n – mõõdetud punktide arv. 

Keskmise ruutvea m enda täpsuse hindamiseks arvutati tulemuse keskmine ruutviga mm  

valemiga 5: 
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n

m
mm

2
 (5), [33] 

Geomeetrilise täpsuse tulemused on koondatud lisasse 3. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

3.1. Erinevates projektides loodud punktipilvede ja ortofotomosaiikide 

tulemused 

Nagu eelnevalt kirjeldatud loodi uurimistöös ortofotomosaiik kolmes projektis – automaatne, 

poolmanuaalne ja manuaalne. Projektid läbiti kolmes põhietapis – esialgne tasandus 

trianguleeritud aerofotoblokki loomiseks, punktipilve loomine ja ortofotomosaiigi loomine. 

Automaatse projekti puhul läbiti kõik ortofotomosaiigi loomise etapid automaatselt. 

Manuaalselt lisati ainult lennulogi, mille abil läbiti aerobloki tasandus ja saadi trianguleeritud 

aerofotoblokk. 

Triangulatsiooni ja punktipilve loomise raport on toodud lisas 4. Raportis on toodud andmed 

aerotriangulatsiooni kohta. Projektis kasutati 623 aerofotot, mille aerobloki tasanduses loodi 

automaatselt 5836357 tasapinnalist sidepunkti ja 2080807 ruumilist sidepunkti. Keskmiselt 

loodi ühepildi kohta 40427 tasapinnalist sidepunkti ja 9429 ruumilist sidepunkti. Aerofotode 

tsentrite koordinaatide võrdlemisel tasandatud aerofotode tsentrite koordinaatidega oli X 

koordinaatide standardhälve 5.038 m, Y koordinaatidel 7.365 m ja Z koordinaadil 0.970 m 

(joonis 31). Algsete ja tasandatud aerofotode tsentrite asukoha võrdluse keskmine ruutviga on 

X koordinaadil 5.054 m, Y koordinaadil 7.376 m ja Z koordinaadil 0.970 m. 
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Joonis 31. Aerofotode esialgsete ja tasandatud tsentrikoordinaatide erinevused automaatses 

projektid (sinine ring – esialgne aerofoto tsentrikoordinaat, roheline ring – tasanduse järgne 

serofoto tsentri koordinaat, punane ring – tasandusest välja arvatud aerofotod) 

Joonisel 32 on toodud automaatse projekti punktipilve skeem, mille loomisel rakendati pool 

pildi pinnast ning sellest nelja piksli kohta 1 punkt. Lisaks sai üks punkt olla minimaalselt 

neljal aerofotol. Kokku loodi projektis 69419147 punkti, keskmise tihedusega 22.7 punkti 

ruutmeetril. 

Peale seda loodi DSM ja ortofotomosaiik. Kõrgusmudeli puhul määrati terav (sharp) filter 

punktide tasandamiseks, millega objekte võimalikult elutruult kujutada. Lõpliku 

ortofotomosaiigi variandi puhul määrati GSD suuruseks 5 cm, mis on toodud joonisel 32. 
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Joonis 32. Automaatses projektis loodud punktipilve skeem ja ortofotomosaiik 

Poolmanuaalse projekti puhul läbiti kõik ortofotomosaiigi loomise etapid analoogselt 

automaatse projektiga, välja arvatud antud projektis kasutati tugipunkte. Manuaalselt lisati 

lennulogi ja 9 tugipunkti, mille abil läbiti aerobloki tasandus ja saadi trianguleeritud 

aerofotoblokk. 

Aerotriangulatsiooni ja punktipilve loomise raport on toodud lisas 5. Raportis on toodud 

andmed aerotriangulatsiooni kohta. Projektis kasutati 624 aerofotot, mille aerobloki 

tasanduses loodi automaatselt 5914263 tasapinnalist sidepunkti ja 2132881 ruumilist 

sidepunkti. Keskmiselt loodi ühepildi kohta 41356 tasapinnalist sidepunkti ja 9555 ruumilist 

sidepunkti. Aerofotode tsentrite koordinaatide võrdlemisel tasandatud aerofotode tsentrite 

koordinaatidega oli X koordinaatide standardhälve 8.055 m, Y koordinaatidel 13.418 m ja Z 

koordinaadil 0.817 m . Algsete ja tasandatud aerofotode tsentrite asukoha võrdluse keskmine 

ruutviga on X koordinaadil 8.056 m, Y koordinaadil 13.413 m ja Z koordinaadil 19.612 m 

(joonis 33). 
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Joonis 33. Aerofotode esialgsete ja tasandatud tsentrikoordinaatide erinevused 

poolmanuaalses projektid (sinine ring – esialgne aerofoto tsentrikoordinaat, roheline ring – 

tasanduse järgne serofoto tsentri koordinaat, punane ring – tasandusest välja arvatud 

aerofotod, ristid - tugipunktid) 

Joonisel 34 on toodud poolmanuaalse projekti punktipilve skeem, mille loomine toimus 

analoogselt automaatse projektiga. Kokku loodi projektis 70308450 punkti, keskmise 

tihedusega 23.04 punkti ruutmeetril. 

Peale seda loodi DSM ja ortofotomosaiik, mis mõlemad loodi analoogselt automaatse 

projektiga (joonis 34). 
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Joonis 34. Poolmanuaalses projektis loodud punktipilve skeem ja ortofotomosaiik 

Manuaalse projekti puhul läbiti kõik ortofotomosaiigi loomise etapid võimalikult suure 

manuaalse sekkumisega. Manuaalselt lisati lennulogi, 12 tugipunkti ning lisaks mõõdeti 

sidepunkte, mille abil läbiti aerobloki tasandus ja saadi trianguleeritud aerofotoblokk. 

Aerotriangulatsiooni ja punktipilve loomise raport on toodud lisas 6. Raportis on toodud 

andmed aerotriangulatsiooni kohta. Projektis kasutati 623 aerofotot, mille bloki tasanduses 

loodi ja mõõdeti 5849152 tasapinnalist sidepunkti ja 2081527 ruumilist sidepunkti. 

Keskmiselt loodi ühepildi kohta 40427 tasapinnalist sidepunkti ja 9449 ruumilist sidepunkti. 

Aerofotode tsentrite koordinaatide võrdlemisel tasandatud aerofotode tsentrite 

koordinaatidega oli X koordinaatide standardhälve 8.663 m, Y koordinaatidel 14.461 m ja Z 

koordinaadil 0.712 m. Algsete ja tasandatud aerofotode tsentrite asukoha võrdluse keskmine 

ruutviga on X koordinaadil 8.671 m, Y koordinaadil 14.495 m ja Z koordinaadil 20.608 m 

(joonis 35). 
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Joonis 35. Aerofotode esialgsete ja tasandatud tsentrikoordinaatide erinevused 

poolmanuaalses projektid (sinine ring – esialgne aerofoto tsentrikoordinaat, roheline ring – 

tasanduse järgne serofoto tsentri koordinaat, punane ring – tasandusest välja arvatud 

aerofotod, ristid - tugipunktid) 

Tugipunktide mõõtmise standardhälve X-telje suunal on 0.012 m, Y- telje suunal 0.015 m ja 

kõrguslikus plaanis 0.012 m ning nende keskmised ruutvead X.telje suunal 0.012 m, Y- telje 

suunal 0.015 m ja kõrguslikus plaanis 0.012 m. 

Joonisel 36 on toodud poolmanuaalse projekti punktipilve skeem, mille loomine toimus 

analoogselt eelnevate projektidega, aga antud juhul eemaldati manuaalselt punkte ning 

tasandati tasapindasid. Kokku loodi projektis 68165005 punkti, keskmise tihedusega 22.28 

punkti ruutmeetril. 
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Peale seda loodi DSM ja ortofotomosaiik, mis mõlemad loodi analoogselt eelnevate 

projektiga (joonis 36). 

 

Joonis 36. Manuaalses projektis loodud punktipilve skeem ja ortofotomosaiik 

3.2. Interaktiivsed mõõtmised ja geomeetriline täpsus 

Nagu eelnevalt kirjeldatud toimub uurimistöö täpsuse kontroll koosnes kahest osast – 

interaktiivse mõõtmise täpsuse kontrollist ja geomeetrilise täpsuse kontrollis. 

3.2.1. Ortofotomosaiikidelt interaktiivsete punktide mõõtmisted 

Interaktiivsed mõõtmised ortofotomosaiikidel on toodud lisas 2. 

Joonisel 37 on välja toodud kontrollpunktide koordinaatide keskmised ruutvead näitavad, et 

projektide vahel intraktiivsete meetotil mõõdetud punktide täpsusel suurt erinevust ei ole. 

Keskmised ruutvead on vastavalt automaatsel projektil 0,0094 m, poolmanuaalsel 0,0075 m ja 

manuaalsel projektil 0,0097 m. 
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Joonis 37. Interaktiivsel meetodil mõõdetud projektide KRV 

Automaatse, poolmanuaalse ja manuaalse projekti interaktiivsete mõõtmiste keskmised 

ruutvead näitavad, et poolmanuaalse projekti ortofotomosaiigil interaktiivselt mõõdetud 

punktid on suurima täpsusega, aga erinevus automaatse projektiga on 0,0019 m ja manuaalse 

projektiga 0,0022 m. 

Vaadates interaktiivsete mõõtmiste täpsust projektide lõikes on automaatse projekti kõrgeim 

KRV punktis 12_1 0,0050 m ning madalaim punktis 16_1 0,0310 m. Poolmanuaalse projekti 

täpseim KRV oli punktis 18_1 0,0047 m ning madalaim punktis 10_1 0,0115 m. Manuaalses 

projektis oli täpseim KRV punktis 4_1 0,0048 m ja kehvim punktis 12_1 0,0159 m. 

3.3.2. Ortofotomosaiikide täpsuse hindamine geomeetrilise täpsuse põhjal 

Lisas 3 on toodud ortofotode geomeetrilised täpsused projektide lõikes. Geomeetrilise täpsuse 

arvutamise tabelites on näha, et automaatse projekti koordinaatide erinevuste puhul on suurim 

X-telje suunaline viga oli -0,692 m ja Y-telje suunaline -0,664 m ning väikseim X-telje 

suunaline viga oli -0,219 m ja Y-telje suunaline 0,199 m. Poolmanuaalse projekti suurim X-

telje suunaline viga oli -0,107 m ja Y-telje suunaline 0,101 m ning väikseim X-telje suunaline 

viga oli 0,000 m ja Y-telje suunaline 0,007 m. Manuaalse projekti suurim X-telje suunaline 

viga oli -0,069 m ja Y-telje suunaline -0,092 m ning väikseim X-telje suunaline viga oli -

0,024 m ja Y-telje suunaline -0,013 m. 
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Joonisel 38 on välja toodud nihked GPS´ga looduses ja ortofotomosaiigil mõõdetud 

kontrollpunktide vahel projektide kontrollpunktides 

 

Joonis 38. Ortofotomosaiigi nihete väärtused 

Joonisel 38 toodud nihete väärtused projektide ühistel kontrollpunktidel näitab ,et automaatse 

projekti puhul ei jäänud lubatava piirnormi 0,150 m sisse mitte ükski punkt. Poolmanuaalse 

projekti puhul oli piirväärtusest suurem punktis 12_1 nihe 0,170 m ning manuaalse projekti 

nihked kontrollpunktide lõikes jäid kõik piirnormi sisse. 

Automaatse projekti suurim nihe oli 0,927 m punktis 18_1 ja väikseim punktis 7_1 0,296 m. 

Poolmanuaalse suurim nihe oli juba mainitud punktis 12_1 0,170 m ja väikseim punktis 18_1 

0,009 m. Manuaalse projekti suurim nihe oli punktis 16_1 0,110 m ja väikseim punktis 18_1 

0,054 m. 

GPS’ ga ja interaktiivselt mõõdetud kontrollpunktide võrdlemisel saadud koordinaatide 

erinevustest ning nende põhjal arvutatud nihete jaoks koostati igale punktile veaellipsid, mis 

on toodud joonistel 39, 40 ja 41. Joonistel kujutatud veallipsid ei ole kindlas mõõtkavas. 
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Joonis 39. Automaatse projekti nihete veaellipsid ja suunad 

Joonisel 39 toodud automaatse projekti puhul on jaotusid nihked võrdselt edela ja kagu 

suunas. 
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Joonis 40. Poolmanuaalse projekti nihete veaellipsid ja suunad 

Joonisel 40 toodud poolmanuaalse projekti puhul on valdav osa nihkeid kagu suunas, ainult 

üks nihe on edela ja kirde suunas. 
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Joonis 41. Täismanuaalse projekti nihete veaellipsid ja suunad 

Joonisel 41 toodud manuaalse projekti puhul jaotuvad nihete suunad ühtlasemalt. On 4 kagu 

suunalist nihet ning 2 kirde edela ja loode suunalis. Manuaalse projekti puhul võib öelda, et 

nihete suunad olid ühtlasemalt jaotunud ning nihete suunad olid võrdsemad. 

Joonisel 42 on toodud geomeetrilise täpsuse arvutamisest saadud projektide keskmised 

ruutvead. 
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Joonis 42. Ortofotomosaiikide keskmised ruutvead 

Jooniselt 42 on näha, et automaatne projekt on kõige suurema KRV’ga 0,644 m, mis jääb 

välja lubatava piirnormi piiridest. Poolmanuaalne ja manuaalne projekt jäid mõlemad 

piirnormi sisse KRV väärtustega vastavalt 0,090 m ja 0,079 m. 

3.3. Arutelu 

Kolme loodud ortofotomosaiigi geomeetrilised täpsused olid vastavalt automaatsel projektil 

0,664 m, mõõdetud täpsusega 0,144 m, poolmanuaalsel projektil 0,090 m, mõõdetud 

täpsusega 0,020 m ning manuaalsel projektil 0,079 m, mis mõõdetud täpsusega 0,018 m. 

Kolmest projektist jäid poolmanuaalne ja manuaalne projekti täpsushinnangud lubatud 

piirnormi sisse 0,15 m ning ainult automaatsel projektil oli vastav näitaja lubatust suurem. 

GPS’ ga mõõdetud ja interaktiivselt mõõdetud kontrollpunktide võrdlemisel saadud 

koordinaatide nihete väärtused ületasid automaatsel projektil kõikide kontrollpunktide lõikes 

lubatud piirnormi. Poolmanuaalsel projektil ületas ühe punkti nihe lubatud piirväärtuse ning 

manuaalsel projektil olid kõigi punktide nihked piirnormi sees. Üldiselt vaadates nihete 

suurusi, siis on näha, et manuaalsel projektil olid punktide nihked ühtlasemate väärtustega. 

Poolmanuaalsel ja automaatsel projektil kõikusid nihete väärtused suuremas vahemikus. 
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Üldiselt võib öelda, et kaks projekti – manuaalne ja poolmanuaalne jäid lubatud piirnormi 

sisse, mis tähendab, et mehitamata lennuki projekti töötlemisel tarkvaras Pix4D piisab 

tugipunktide rakendamisest piisava täpsuse saavutamiseks. Manuaalses projektis lisandunud 

töö elemendid ei muutnud ortofotomosaiigi geomeetrilist täpsust märkimisväärselt täpsemaks. 

Tulemuste põhjal võib öelda, et enne aeromõõdistust peaks mõõtma tugipunktid, millega 

aeroblokk hiljem siduda maapinnaga. 
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KOKKUVÕTE 

Fotogramm-meetria areng on jõudnud tänu tehnoloogia arengule uuele tasemele, mis hõlmab 

nii rakendatavaid õhusõidukeid kui ka pildistamiseks kasutatavat riistavara. Mehitamata 

õhusõidukid ja nendega pildistamine on viimaste aastatega saavutanud suure populaarsuse 

ning on tekkinud väga mitmeid UAV –fotogramm-meetriaga tegevevaid ettevõtteid, kelle 

pakutavad teenused võimaldavad suuremat paindlikust ja suhtelist odavust. 

Antud uurimistöö teema valik langes mehitamata lennukilt aeropildistamise teel saadud 

adnmete põhjal loodud ortofotode täpsuse hindamisele, kuna antud valdkonnaga seotud 

tehnnoloogia ja tarkvara võimalused arenevad kiiresti ning erinevate töötlusmeetodite 

objektiivseks rakendamiseks on vaja teada nende mõju lõpptootele. 

Antud magistritöö eesmärgiks oli hinnata mehitamata lennukitelt pildistatud aerofotode 

erinevate meetoditega läbitud tasanduste mõju ortofotomosaiigi geomeetrilisele täpsusele. 

Täpsushinnanguks kasutati lõpliku ortofotomosaiigi kolmekordset piksli suurust – 0,15 

meetrit.  

Uurimistöös selgus, et läbitud kolme meetodiga projektide geomeetrilised täpsused olid 

vastavalt – automaatne projekt 0,664 m, poolmanuaalne projekt 0,090 m ning manuaalne 

projekt 0,079 m. Püstitatud hüpoteesides said mõlemad täidetud, kuna automaatne projekt ei 

ületanud piirnormi ning poolmanuaalne ja manuaalne projekt ületasid küllaltki võrdse 

KRV’ga.  

Tulemustest lähtudes võib öelda, et ortofotomosaiigi loomine ilma tugipunkte rakendamata, ei 

ole piisav täpse ortofotomosaiigi loomiseks. Samas poolmanuaalse ja manuaalse projekti 

KRV on küllaltki võrdsed ning selle hinnangu järgi pole tarkvaras Pix4D tasandatud 

ortofotomosaiikide loomiseks tugipunktidele lisaks sidepunkte manuaalselt juurde mõõta. 

Teisalt hinnates nihete suurusi, siis automaatse ja poolmanuaalse projekti nihkete suurused 

kõikusid väga suures ulatuses, samas manuaalse projekti nihked olid võrdsemad ja ka suunad 

olid jaotunud ühtlasemalt. 
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Soovituseks tulevikus võiks uurida käsitletud tarkvara ja mehitamata lennuki võimalusi uurida 

võimalusi kõrgusmudelite võrdlemiseks, nt maapealsete kaevanduste puhul maavarade 

kaevandamise mahtude kindlaksmääramiseks. 
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THE QUALITY OF ORTHOPHOTO GENERATION METHODS USING UNMANNED 

AIRPLANE MUST Q AERIAL IMAGERY 

Summary 

Development of photogrammetry has reached to a new level due to use of unmanned aerial 

vehicles (UAV). Compared to life-size airplanes, low-cost UAVs are easier to handle and 

because of that many companies are able to procure a aerial vehicle to perform 

photogrammetric work. Additionally, software opportunities have changed, which means that 

softwares, specially desinged for UAV image correlation, makes UAV project preparation and 

processing much easier to handle. This research has been carried out as UAV's have become 

common, but the accuracy of the work performed has not yet been studied in some aereas. 

To use unmanned airplane in photogrammetry it is important to know different details of the 

airplane which could promote the flight and afterward adjustment, like body configuration – 

wings, wingtips, body material, motor configuration and different sensors used to support the 

flight. Worldwide the UAVs are used comprehensive ways starting with different purposes in 

military, pack delivery, estimation of situation of agricultural fields and forest health and 

ending with numerous use in entertainment business. In Estonia the main areas of use of 

UAV’s are monitoring overhead power lines for energy companies, fields in agriculture and 

estimating the use of stockpile in mining.  

The project was carried out on the order of City of Tartu and was accomplished by 

collaboration Of Estonian University of Life Science, ELI OÜ and Estonian Mapping Center 

and it was used UAV platform MUST Q.  

The aim of current study was to estimate impact on geometrical quality of othomosaic which 

was generated using unmanned airplane aerial photos and adjusted with different methods 

In this research 3 projects were created with program Pix4D. First, automatic project was 

processed automatically without GCP. Second, semimanual project did use GCP, but all the 

processing was done automatically and third manual project was processed with manual GCP, 

tie-points and point cloud modification. 

The results of the project was that two orthomosaic with the pixel size of 5 cm were 

composed. Projects permissible limit was three times of the pixel size – 0,15 m. Project that 
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turned out to be most accurate was manual project with RMSE 0,079 m and the semimanual  

with RMSE 0,090 m, those two remained within the permissible limit allowed. The automatic 

project had the RMSE 0,664 m, which did exceed the set limit. 
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Lisa 1. Tugipunktide ja kontrollpunktide koordinaadid 

Markeeritud punktid 

1,6473895.458,662966.085,60.174 

4,6472855.486,662746.228,36.669 

5,6472902.666,662241.969,34.366 

6,6472386.316,662341.991,37.458 

7,6472162.555,662535.312,36.638 

8,6471604.675,661827.613,33.750 

9,6471188.862,661826.765,33.227 

10,6470686.83,661862.478,33.166 

Markeerimata punktid 

1,6473509.558,662512.553,49.913 

2,6473797.587,662645.782,55.663 

3,6474023.915,662701.921,60.224 

4,6473961.432,662810.789,61.001 

5,6473525.993,662728.417,52.242 

7,6473436.709,662742.473,50.881 

8,6473248.335,662739.871,47.081 

9,6472220.121,662571.043,37.899 

10,6472245.591,662497.564,37.785 

11,6472494.011,662218.241,38.030 

12,6472367.050,662167.080,37.691 

13,6471237.580,661964.231,37.209 

14,6470737.618,661973.605,33.412 

15,6470807.063,661874.163,33.572 

16,6471084.444,661845.088,33.467 

17,6471126.166,661976.818,37.470 

18,6473153.948,662233.636,41.056 

19,6473300.398,662511.196,46.640 

20,6470690.224,661910.208,33.141 

21,6470727.146,661852.242,33.388 
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Lisa 2. Automaatse, poolmanuaalse ja manuaalse projekti interaktiivsete mõõtmiste andmed 

Automaatse projekti interaktiivsete mõõtmiste andmed 

Punkt 
1:4 1:6 1:8 Keskmine Hälbed 

KRV(m) 
x1 (m) y1 (m) x2 (m) y2 (m) x3 (m) y3 (m) xkeskmine (m) ykeskmine (m) v1(m) v2(m) v3(m) v² 

4_1 6473962,017 662810,482 6473962,023 662810,489 6473962,031 662810,493 6473962,024 662810,488 0,009 0,001 0,009 0,00016 0,0090 

7_1 6473436,923 662742,275 6473436,929 662742,279 6473436,931 662742,267 6473436,928 662742,274 0,005 0,005 0,007 0,00011 0,0074 

8_1 6473248,630 662739,551 6473248,636 662739,547 6473248,637 662739,541 6473248,634 662739,546 0,006 0,002 0,006 0,00008 0,0063 

10_1 6472245,983 662497,843 6472245,987 662497,847 6472245,993 662497,851 6472245,988 662497,847 0,006 0,001 0,007 0,00008 0,0064 

12_1 6472367,269 662166,850 6472367,272 662166,850 6472367,277 662166,845 6472367,273 662166,848 0,004 0,002 0,005 0,00005 0,0050 

13_1 6471238,032 661964,602 6471238,044 661964,606 6471238,047 661964,608 6471238,041 661964,605 0,010 0,003 0,007 0,00014 0,0085 

15_1 6470807,750 661874,494 6470807,758 661874,499 6470807,756 661874,501 6470807,755 661874,498 0,006 0,003 0,003 0,00006 0,0055 

16_1 6471085,031 661844,869 6471085,036 661844,839 6471085,046 661844,899 6471085,038 661844,869 0,007 0,030 0,031 0,00192 0,0310 

18_1 6473154,588 662234,299 6473154,597 662234,297 6473154,601 662234,304 6473154,595 662234,300 0,007 0,003 0,007 0,00011 0,0076 

21_1 6470727,533 661852,847 6470727,536 661852,852 6470727,541 661852,840 6470727,537 661852,846 0,004 0,006 0,008 0,00011 0,0073 

        
Keskmine 0,006 0,006 0,009 0,00028 0,0094 

Poolmanuaalse projekti interaktiivse mõõtmise andmed 

Punkt 
1:4 1:6 1:8 Keskmine Hälbed 

KRV(m) 
x1 (m) y1 (m) x2 (m) y2 (m) x3 (m) y3 (m) xkeskmine (m) ykeskmine (m) v1(m) v2(m) v3(m) v² 

4_1 6473961,520 662810,690 6473961,527 662810,685 6473961,531 662810,689 6473961,526 662810,688 0,006 0,003 0,005 0,00008 0,0062 

7_1 6473436,726 662742,367 6473436,724 662742,383 6473436,733 662742,372 6473436,728 662742,374 0,007 0,010 0,006 0,00018 0,0095 

8_1 6473248,430 662739,841 6473248,438 662739,847 6473248,434 662739,849 6473248,434 662739,846 0,006 0,004 0,003 0,00007 0,0058 

10_1 6472245,617 662497,544 6472245,630 662497,546 6472245,639 662497,550 6472245,629 662497,547 0,012 0,001 0,011 0,00026 0,0115 

12_1 6472367,148 662166,941 6472367,159 662166,950 6472367,163 662166,953 6472367,157 662166,948 0,011 0,003 0,008 0,00020 0,0100 

13_1 6471237,611 661964,151 6471237,617 661964,162 6471237,615 661964,163 6471237,614 661964,159 0,008 0,004 0,004 0,00011 0,0073 

15_1 6470807,038 661874,167 6470807,043 661874,172 6470807,047 661874,174 6470807,043 661874,171 0,006 0,001 0,005 0,00007 0,0058 

16_1 6471084,450 661845,073 6471084,452 661845,080 6471084,460 661845,087 6471084,454 661845,080 0,008 0,002 0,009 0,00015 0,0088 

18_1 6473153,956 662233,626 6473153,949 662233,628 6473153,953 662233,632 6473153,953 662233,629 0,004 0,004 0,003 0,00004 0,0047 

21_1 6470727,140 661852,180 6470727,147 661852,183 6470727,150 661852,186 6470727,146 661852,183 0,006 0,001 0,005 0,00007 0,0059 

        
Keskmine 0,00760 0,00339 0,00605 0,00012 0,0075 
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Manuaalse projekti interaktiivse mõõtmise andmed 

Punkt 
1:4 1:6 1:8 Keskmine Hälbed 

KRV(m) 
x1 (m) y1 (m) x2 (m) y2 (m) x3 (m) y3 (m) xkeskmine (m) ykeskmine (m) v1(m) v2(m) v3(m) v² 

4_1 6473961,396 662810,884 6473961,399 662810,883 6473961,402 662810,877 6473961,399 662810,881 0,004 0,001 0,005 0,00005 0,0048 

7_1 6473436,733 662742,387 6473436,730 662742,397 6473436,737 662742,389 6473436,733 662742,391 0,004 0,007 0,004 0,00008 0,0063 

8_1 6473248,402 662739,838 6473248,405 662739,848 6473248,406 662739,851 6473248,404 662739,846 0,008 0,002 0,006 0,00010 0,0071 

10_1 6472245,651 662497,574 6472245,645 662497,578 6472245,643 662497,579 6472245,646 662497,577 0,006 0,002 0,004 0,00005 0,0049 

12_1 6472367,089 662167,003 6472367,086 662167,022 6472367,103 662167,028 6472367,093 662167,018 0,015 0,008 0,015 0,00050 0,0159 

13_1 6471237,634 661964,152 6471237,641 661964,166 6471237,643 661964,170 6471237,639 661964,163 0,012 0,004 0,008 0,00022 0,0105 

15_1 6470806,998 661874,087 6470807,001 661874,090 6470806,987 661874,101 6470806,995 661874,093 0,006 0,006 0,012 0,00022 0,0104 

16_1 6471084,376 661845,185 6471084,373 661845,169 6471084,391 661845,176 6471084,380 661845,177 0,009 0,010 0,011 0,00031 0,0125 

18_1 6473153,899 662233,607 6473153,889 662233,626 6473153,903 662233,623 6473153,897 662233,619 0,012 0,011 0,007 0,00031 0,0125 

21_1 6470727,207 661852,304 6470727,216 661852,306 6470727,209 661852,287 6470727,211 661852,299 0,006 0,009 0,012 0,00026 0,0115 

        
Keskmine 0,008 0,005 0,007 0,00019 0,0097 
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Lisa 3. Automaatse, poolmanuaalse ja manuaalse projekti täpsuse kontroll 

Automaatse projekti täpsuse kontroll 

Punkt 
Looduses mõõdetud 

GPS(m) 

Ortofotolt interaktiivselt 

mõõdetult(m) 
Vahed (m) Vahede ruudud 

Summa Nihe(m) 

X Y X Y ΔX ΔY ΔX² ΔY² 
4_1 6473961,432 662810,789 6473962,024 662810,488 -0,592 0,301 0,350 0,091 0,441 0,664 
7_1 6473436,709 662742,473 6473436,928 662742,274 -0,219 0,199 0,048 0,040 0,088 0,296 
8_1 6473248,335 662739,871 6473248,634 662740,546 -0,299 -0,675 0,090 0,456 0,546 0,739 
10_1 6472245,591 662497,564 6472245,988 662497,847 -0,397 -0,283 0,158 0,080 0,238 0,488 
12_1 6472367,050 662167,080 6472367,273 662166,848 -0,223 0,232 0,050 0,054 0,103 0,322 
13_1 6471237,580 661964,231 6471238,041 661964,605 -0,461 -0,374 0,213 0,140 0,353 0,594 
15_1 6470807,063 661874,163 6470807,755 661874,498 -0,692 -0,335 0,479 0,112 0,592 0,769 
16_1 6471084,444 661845,088 6471085,038 661844,839 -0,594 0,249 0,353 0,062 0,415 0,644 
18_1 6473153,948 662233,636 6473154,595 662234,300 -0,647 -0,664 0,419 0,441 0,860 0,927 
21_1 6470727,146 661852,242 6470727,537 661852,846 -0,391 -0,604 0,153 0,365 0,518 0,719 

    
Summa -4,517 -1,954 2,312 1,840 4,152 6,162 

    
Keskmine -0,452 -0,195 

   
0,616 

    
Miinimum -0,692 -0,675 

   
0,296 

    
Maksimum -0,219 0,301 

   
0,927 

      
m 0,760 0,678 0,644 

 
      

mm 0,269 0,240 0,144 
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Poolmanuaalse projekti täpsuse kontroll 

Punkt 
Looduses mõõdetud 

GPS(m) 

Ortofotolt interaktiivselt 

mõõdetult(m) 
Vahed (m) Vahede ruudud 

Summa 
Nihe(m

) 
X Y X Y ΔX ΔY ΔX² ΔY² 

4_1 6473961,432 662810,789 6473961,526 662810,688 -0,094 0,101 0,00880 0,01027 0,01907 0,138 
7_1 6473436,709 662742,473 6473436,728 662742,374 -0,019 0,099 0,00038 0,00981 0,01019 0,101 
8_1 6473248,335 662739,871 6473248,434 662739,846 -0,099 0,025 0,00987 0,00061 0,01048 0,102 
10_1 6472245,591 662497,564 6472245,629 662497,547 -0,038 0,017 0,00143 0,00028 0,00171 0,041 
12_1 6472367,050 662167,080 6472367,157 662166,948 -0,107 0,132 0,01151 0,01736 0,02887 0,170 
13_1 6471237,580 661964,231 6471237,614 661964,159 -0,034 0,072 0,00116 0,00518 0,00634 0,080 
15_1 6470807,063 661874,163 6470807,043 661874,171 0,020 -0,008 0,00041 0,00007 0,00047 0,022 
16_1 6471084,444 661845,088 6471084,454 661845,080 -0,010 0,008 0,00010 0,00006 0,00016 0,013 
18_1 6473153,948 662233,636 6473153,953 662233,629 -0,005 0,007 0,00002 0,00005 0,00007 0,009 
21_1 6470727,146 661852,242 6470727,146 661852,183 0,000 0,059 0,00000 0,00351 0,00351 0,059 

    
Summa -0,387 0,512 0,03368 0,04720 0,08088 0,735 

    
Keskmine -0,039 0,051 

   
0,073 

    
Miinimum -0,107 -0,008 

   
0,009 

    
Maksimum 0,020 0,132 

   
0,170 

      
m 0,092 0,109 0,090 

 
      

mm 0,032 0,038 0,020 
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Manuaalse projekti täpsuse kontroll 

Punkt 
Looduses mõõdetud 

GPS(m) 

Ortofotolt interaktiivselt 

mõõdetult(m) 
Vahed (m) Vahede ruudud 

Summa Nihe(m) 

X Y X Y ΔX ΔY ΔX² ΔY² 
4_1 6473961,432 662810,789 6473961,399 662810,881 0,033 -0,092 0,001 0,008 0,010 0,098 
7_1 6473436,709 662742,473 6473436,733 662742,391 -0,024 0,082 0,001 0,007 0,007 0,086 
8_1 6473248,335 662739,871 6473248,404 662739,846 -0,069 0,025 0,005 0,001 0,005 0,074 
10_1 6472245,591 662497,564 6472245,646 662497,577 -0,055 -0,013 0,003 0,000 0,003 0,057 
12_1 6472367,050 662167,080 6472367,093 662167,018 -0,043 0,062 0,002 0,004 0,006 0,075 
13_1 6471237,580 661964,231 6471237,639 661964,163 -0,059 0,068 0,004 0,005 0,008 0,090 
15_1 6470807,063 661874,163 6470806,995 661874,093 0,068 0,070 0,005 0,005 0,009 0,097 
16_1 6471084,444 661845,088 6471084,380 661845,177 0,064 -0,089 0,004 0,008 0,012 0,110 
18_1 6473153,948 662233,636 6473153,897 662233,619 0,051 0,017 0,003 0,000 0,003 0,054 
21_1 6470727,146 661852,242 6470727,211 661852,299 -0,065 -0,057 0,004 0,003 0,007 0,087 

    
Summa -0,100 0,072 0,030 0,041 0,071 0,827 

    
Keskmine -0,015 0,018 

   
0,083 

    
Miinimum -0,069 -0,089 

   
0,054 

    
Maksimum 0,068 0,082 

   
0,110 

      
m 0,055 0,064 0,084 

 
      

mm 0,012 0,014 0,019 
 

 



74 

 

Lisa 4. Automaatse projekti tasanduse raport 

 
Generated with version 1.3.67 

 Important: Click on the different icons for: 
  

 Help to analyze the results in the Quality Report 
  

 Additional information about the feature 

  Click here for additional tips to analyze the Quality Report 

Summary  
Project ihaste 

Processed 2015-Feb-22 08:17:22 

Camera Model Name DMC-GX1_20.0_4592x3448 (RGB) 

Average Ground Sampling Distance (GSD) 4.71 cm / 1.85 in 

Area Covered 3.602 km
2
 / 360.201 ha / 1.3915 sq. mi. / 890.536 acres 

Image Coordinate System WGS84 

Output Coordinate System Estonian Coordinate System of 1997 

Processing Type full Aerial nadir 

Feature Extraction Image Scale 1 

Camera Model Parameter Optimization optimize externals and all internals 

Time for Initial Processing (without report) 19h:18m:37s 

Quality Check  

Images median of 40824 keypoints per image  

Dataset 619 out of 624 images calibrated (99%), all images enabled  

Camera Optimization 4.2% relative difference between initial and final focal length  

Matching median of 8776.79 matches per calibrated image  

Georeferencing no 3D GCP  

Preview  

Quality Report 

https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202557339
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Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before 

densification. 

 

  

Calibration Details 

Number of Calibrated Images 619  out of  624 
Number of Geolocated Images 623  out of  624 

Initial Image Positions 
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Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position 

of the images in time starting from the large blue dot. 

Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions  
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Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well 

as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions 

(green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). 

Red dots indicate disabled or uncalibrated images. 
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Overlap  

 
Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic.  

Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green 

areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be 

generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see 

Figure 5 for keypoint matches). 

 
Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment 5836357 

Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment 2080807 

Mean Reprojection Error [pixels] 0.129818 

Internal Camera Parameters  DMC-GX1_20.0_4592x3448 

(RGB). Sensor Dimensions: 17.3 [mm] x 13 [mm]  
EXIF ID: DMC-GX1_20.0_4592x3448 

 Focal 

Length 
Principal 

Point x 
Principal 

Point y R1 R2 R3 T1 T2 

Initial 
Values 

5308.670 [pixel] 
20.000 [mm] 

2296.000 [pixel] 
8.650 [mm] 

1724.000 [pixel] 
6.495 [mm] -0.047 0.192 -0.324 -0.001 0.001 

Optimized 

Values 
5085.377 [pixel] 
19.159 [mm] 

2307.213 [pixel] 
8.692 [mm] 

1686.339 [pixel] 
6.353 [mm] -0.048 0.184 -0.293 -0.001 0.001 

Number of overlapping images: 1 2 3 4 5+ 

Bundle Block Adjustment Details 
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2D Keypoints Table  
 Number of 2D Keypoints per Image Number of Matched 2D Keypoints per Image 

Median 40824 8777 

Min 4388 288 

Max 89084 34053 

Mean 40427 9429 

3D Points from 2D Keypoint Matches  
 Number of 3D Points Observed 

In 2 Images 1275910 

In 3 Images 407493 

In 4 Images 183485 

In 5 Images 87804 

In 6 Images 52801 

In 7 Images 35551 

In 8 Images 22476 

In 9 Images 10518 

In 10 Images 3655 

In 11 Images 960 

In 12 Images 147 

In 13 Images 7 

3D Points from 2D Keypoint Matches  
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25 222 444 666 888 1111 1333 1555 1777 2000 

Figure 5: Top view of the image computed positions with a link between matching images. 

The darkness of the links indicates the number of matched 2D keypoints between the images. 

Bright links indicate weak links and require manual tie points or more images. 

 
Min Error [m] Max Error [m] Geolocation Error X [%] Geolocation Error Y [%] Geolocation Error Z [%] 

- -15.00 0.81 15.70 0.00 

-15.00 -12.00 1.29 10.84 0.00 

-12.00 -9.00 13.92 9.39 0.00 

-9.00 -6.00 17.80 6.63 0.00 

-6.00 -3.00 14.24 5.50 0.16 

-3.00 0.00 2.59 1.94 50.49 

0.00 3.00 0.65 1.62 49.19 

3.00 6.00 10.68 3.24 0.16 

6.00 9.00 25.57 5.50 0.00 

9.00 12.00 11.33 12.14 0.00 

Number of matches 

Geolocation Details 

Absolute Geolocation Variance 

0  out of 618 geolocated and calibrated images have been 
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12.00 15.00 1.13 12.46 0.00 

15.00 - 0.00 15.05 0.00 

Mean  -0.043758 0.020565 0.003758 

Sigma  5.038549 7.365149 0.970356 

RMS Error  5.053576 7.376376 0.970363 

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times 

the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images 

with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the 

difference between the intial and computed image positions. Note that the image geolocation 

errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points. 

Geotag Orientational Variance RMS [degree] 

Omega 4.833128 

Phi 6.384444 

Kappa 4.864237 

Geolocation RMS error of the orientation angles given by the difference between the initial 

and computed image orientation angles.  

 
Processing Type aerial nadir 

Image Scale multiscale, 1/2 (half image size, default) 

Point Density optimal 

Minimum Number of Matches 3 

Use Densification Area yes 

Use Annotations yes 

Time for Densification (without report and 3D textured mesh) 16h:01m:34s 

Results  
Number of Processed Clusters 20 

Number of 3D Densified Points 69419147 

Average Density (per m
3
) 22.7 

 

Point Cloud Densification details 

Summary 
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Lisa 5. Poolmanuaalse projekti tasanduse raport 

 
Generated with version 1.3.67 

Important: Click on the different icons for: 
  

 Help to analyze the results in the Quality Report 
  

 Additional information about the feature 

 Click here for additional tips to analyze the Quality Report 

Summary  
Project uav(ilma-sideta)1 

Processed 2015-Apr-24 21:52:36 

Camera Model Name DMC-GX1_20.0_4592x3448 (RGB) 

Average Ground Sampling Distance (GSD) 4.7 cm / 1.85 in 

Area Covered 3.588 km2 / 358.802 ha / 1.3861 sq. mi. / 887.077 acres 

Image Coordinate System WGS84 

Ground Control Point (GCP) Coordinate System Estonian Coordinate System of 1997 

Output Coordinate System Estonian Coordinate System of 1997 

Processing Type full Aerial nadir 

Feature Extraction Image Scale 1 

Camera Model Parameter Optimization optimize externals and all internals 

Time for Initial Processing (without report) 16h:18m:37s 

Quality Check  

Images median of 41639 keypoints per image  

Dataset 619 out of 625 images calibrated (99%), all images enabled  

Camera Optimization 1.86% relative difference between initial and final focal length  

Matching median of 8857.81 matches per calibrated image  

Georeferencing 9 GCPs (9 3D), mean error = 0.027 m  

Preview  

Quality Report 

https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202557339
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Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification. 

 

 
Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the 

large blue dot. 

  

Calibration Details 

Number of Calibrated Images 619  out of  625 
Number of Geolocated Images 624  out of  625 

Initial Image Positions 
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Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions  
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Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial 
positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view 

(YZ plane). Red dots indicate disabled or uncalibrated images. 

Overlap  

 
Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic.  

Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images 
for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see 

Figure 5 for keypoint matches). 

 
Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment 5914263 

Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment 2132881 

Mean Reprojection Error [pixels] 0.121275 

Internal Camera Parameters  DMC-GX1_20.0_4592x3448 

(RGB). Sensor Dimensions: 17.3 [mm] x 13 [mm]  
EXIF ID: DMC-GX1_20.0_4592x3448 

 Focal 
Length 

Principal 
Point x 

Principal 
Point y R1 R2 R3 T1 T2 

Initial 
Values 

5308.669 [pixel] 
20.000 [mm] 

2296.000 [pixel] 
8.650 [mm] 

1724.000 [pixel] 
6.495 [mm] -0.047 0.192 -0.324 -0.001 0.001 

Optimized 
Values 

5209.928 [pixel] 
19.628 [mm] 

2305.749 [pixel] 
8.687 [mm] 

1686.425 [pixel] 
6.353 [mm] -0.049 0.192 -0.314 -0.001 0.001 

2D Keypoints Table  

Number of overlapping images: 1 2 3 4 5+ 

Bundle Block Adjustment Details 
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 Number of 2D Keypoints per Image Number of Matched 2D Keypoints per Image 

Median 41639 8858 

Min 4363 172 

Max 91891 34484 

Mean 41356 9555 

3D Points from 2D Keypoint Matches  
 Number of 3D Points Observed 

In 2 Images 1316646 

In 3 Images 422117 

In 4 Images 188527 

In 5 Images 88060 

In 6 Images 52025 

In 7 Images 33469 

In 8 Images 19481 

In 9 Images 8668 

In 10 Images 2996 

In 11 Images 755 

In 12 Images 127 

In 13 Images 10 

3D Points from 2D Keypoint Matches  
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25 222 444 666 888 1111 1333 1555 1777 2000 

Figure 5: Top view of the image computed positions with a link between matching images. The darkness of the links indicates the 
number of matched 2D keypoints between the images. Bright links indicate weak links and require manual tie points or more images. 

 
GCP Name Accuracy XY/Z 

[m] 
Error X 
[m] 

Error Y 
[m] 

Error Z 
[m] 

Projection Error [pixel] Verified/Marked 

1 (3D) 0.150/ 0.200 -0.026 0.023 0.005 0.204 5 / 5 

5 (3D) 0.150/ 0.200 -0.026 0.012 -0.014 0.325 6 / 6 

7 (3D) 0.150/ 0.200 0.009 -0.015 -0.000 0.518 9 / 9 

8 (3D) 0.150/ 0.200 -0.002 0.014 0.002 0.429 7 / 7 

9 (3D) 0.150/ 0.200 0.005 -0.010 -0.003 0.372 7 / 7 

10 (3D) 0.150/ 0.200 -0.001 0.003 0.002 0.432 7 / 7 

3_1 (3D) 0.150/ 0.200 0.023 0.012 0.006 0.220 3 / 3 

5_1 (3D) 0.150/ 0.200 0.023 -0.084 -0.109 0.757 4 / 4 

11_1 (3D) 0.150/ 0.200 0.007 0.017 0.006 0.478 6 / 6 

Mean  0.001376 -0.003153 -0.011819   

Sigma  0.016713 0.030766 0.034986   

RMS Error  0.016770 0.030927 0.036929   

Number of matches 

Geolocation Details 

Ground Control Points 
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Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of images 
where the GCP has been automatically verified vs. manually marked. 

Absolute Geolocation Variance  
0 out of 618 geolocated and calibrated images have been labeled as inaccurate. 

Min Error [m] Max Error [m] Geolocation Error X [%] Geolocation Error Y [%] Geolocation Error Z [%] 

- -15.00 0.49 1.62 0.00 

-15.00 -12.00 0.16 3.72 0.00 

-12.00 -9.00 0.81 7.12 0.00 

-9.00 -6.00 8.58 10.52 0.00 

-6.00 -3.00 22.33 10.36 0.00 

-3.00 0.00 14.89 11.65 0.00 

0.00 3.00 12.78 13.59 0.00 

3.00 6.00 27.18 14.89 0.00 

6.00 9.00 11.33 14.56 0.00 

9.00 12.00 1.29 7.61 0.00 

12.00 15.00 0.16 3.88 0.00 

15.00 - 0.00 0.49 100.00 

Mean  0.038942 0.040683 19.595507 

Sigma  8.055405 13.412751 0.816990 

RMS Error  8.055523 13.412766 19.612531 
Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. 

Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is 
the difference between the intial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the 
accuracy of the observed 3D points. 

Geotag Orientational Variance RMS [degree] 

Omega 4.285287 

Phi 5.246014 

Kappa 4.771197 
Geolocation RMS error of the orientation angles given by the difference between the initial and computed image orientation angles.  

Georeference Verification  

GCP Name: 1  

P1040455.JPG 
P1040624.JPG 
P1040625.JPG 
P1040626.JPG 
P1040627.JPG 

GCP 1 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040633.JPG 
P1040634.JPG 
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GCP Name: 5  

P1040771.JPG 
P1040772.JPG 
P1040832.JPG 
P1040833.JPG 
P1040834.JPG 
P1040835.JPG 

GCP Name: 7  

P1040286.JPG 
P1040287.JPG 
P1040288.JPG 
P1040324.JPG 
P1040325.JPG 
P1040326.JPG 
P1040327.JPG 
P1040415.JPG 
P1040416.JPG 

 
GCP 7 was not marked in the following 

images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040285.JPG 

GCP Name: 8  

P1040690.JPG 
P1040691.JPG 
P1040738.JPG 
P1040739.JPG 
P1040740.JPG 
P1040741.JPG 
P1040742.JPG 
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GCP 8 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040692.JPG 
P1040865.JPG 
P1040866.JPG 

GCP Name: 9  

P1040523.JPG 
P1040555.JPG 
P1040556.JPG 
P1040557.JPG 
P1040558.JPG 
P1040700.JPG 
P1040701.JPG 

GCP 9 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040699.JPG 

 

GCP Name: 10 

P1040361.JPG 
P1040362.JPG 
P1040363.JPG 
P1040376.JPG 
P1040377.JPG 
P1040378.JPG 
P1040379.JPG 
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GCP 10 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040375.JPG 

GCP Name: 3_1 
(487229.033,6470630.388,60.224) 

P1040799.JPG 
P1040806.JPG 
P1040807.JPG 

GCP 3_1 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040457.JPG 
P1040631.JPG 
P1040800.JPG 

GCP Name: 5_1 

P1040641.JPG 
P1040642.JPG 
P1040643.JPG 
P1040644.JPG 

GCP 5_1 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040614.JPG 
P1040615.JPG 
P1040616.JPG 
P1040645.JPG 
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GCP Name: 11  

P1040668.JPG 
P1040669.JPG 
P1040761.JPG 
P1040762.JPG 
P1040763.JPG 
P1040764.JPG 

GCP 11 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040670.JPG 
P1040843.JPG 

Figure 7: Images in which GCPs have been marked (yellow circle) and in which their computed 3D points have been projected 
(green circle). A green circle outside of the yellow circle indicates either an accuracy issue or a 
GCP issue. 

 
Processing Type aerial nadir 

Image Scale multiscale, 1/2 (half image size, default) 

Point Density optimal 

Minimum Number of Matches 3 

Use Densification Area yes 

Use Annotations yes 

Time for Densification (without report and 3D textured mesh) 17h:05m:45s 

Results  
Number of Processed Clusters 20 

Number of 3D Densified Points 70308450 

Average Density (per m3) 23.04 

Point Cloud Densification details 

Summary 
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Lisa 6. Manuaalse projekti tasanduse raport 

 
Generated with version 1.3.67 

Important: Click on the different icons for: 
  

 Help to analyze the results in the Quality Report 
  

 Additional information about the feature 

 Click here for additional tips to analyze the Quality Report 

Summary  
Project uav(punktidega)1 

Processed 2015-Apr-03 07:38:33 

Camera Model Name DMC-GX1_20.0_4592x3448 (RGB) 

Average Ground Sampling Distance (GSD) 4.7 cm / 1.85 in 

Area Covered 3.589 km2 / 358.901 ha / 1.3864 sq. mi. / 887.323 acres 

Image Coordinate System WGS84 

Ground Control Point (GCP) Coordinate System Estonian Coordinate System of 1997 

Output Coordinate System Estonian Coordinate System of 1997 

Processing Type full Aerial nadir 

Feature Extraction Image Scale 1 

Camera Model Parameter Optimization optimize externals and all internals 

Time for Initial Processing (without report) 16h:49m:57s 

Quality Check  

Images median of 40824 keypoints per image  

Dataset 619 out of 624 images calibrated (99%), all images enabled  

Camera Optimization 2.21% relative difference between initial and final focal length  

Matching median of 8884.4 matches per calibrated image  

Georeferencing 12 GCPs (12 3D), mean error = 0.014 m  

Preview  

Quality Report 

https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202557339
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Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification. 

 

  

Calibration Details 

Number of Calibrated Images 619  out of  624 
Number of Geolocated Images 623  out of  624 

Initial Image Positions 
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Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot. 

Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions  
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Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial 

positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view 
(YZ plane). Red dots indicate disabled or uncalibrated images. 
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Overlap  

 
Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic.  

Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images 
for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see 

Figure 5 for keypoint matches). 

 
Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment 5849152 

Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment 2081527 

Mean Reprojection Error [pixels] 0.12236 

Internal Camera Parameters  DMC-GX1_20.0_4592x3448 

(RGB). Sensor Dimensions: 17.3 [mm] x 13 [mm]  
EXIF ID: DMC-GX1_20.0_4592x3448 

 Focal 
Length 

Principal 
Point x 

Principal 
Point y R1 R2 R3 T1 T2 

Initial 
Values 

5308.669 [pixel] 
20.000 [mm] 

2296.000 [pixel] 
8.650 [mm] 

1724.000 [pixel] 
6.495 [mm] -0.047 0.192 -0.324 -0.001 0.001 

Optimized 
Values 

5190.819 [pixel] 
19.556 [mm] 

2305.618 [pixel] 
8.686 [mm] 

1686.682 [pixel] 
6.354 [mm] -0.049 0.189 -0.306 -0.001 0.001 

2D Keypoints Table  
 Number of 2D Keypoints per Image Number of Matched 2D Keypoints per Image 

Number of overlapping images: 1 2 3 4 5+ 

Bundle Block Adjustment Details 
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Median 40824 8884 

Min 4388 210 

Max 89084 34146 

Mean 40427 9449 

3D Points from 2D Keypoint Matches  
 Number of 3D Points Observed 

In 2 Images 1273079 

In 3 Images 408358 

In 4 Images 183957 

In 5 Images 88532 

In 6 Images 53444 

In 7 Images 36013 

In 8 Images 22683 

In 9 Images 10668 

In 10 Images 3684 

In 11 Images 954 

In 12 Images 148 

In 13 Images 7 

3D Points from 2D Keypoint Matches  
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25 222 444 666 888 1111 1333 1555 1777 2000 

Figure 5: Top view of the image computed positions with a link between matching images. The darkness of the links indicates the 
number of matched 2D keypoints between the images. Bright links indicate weak links and require manual tie points or more images. 

 

Ground Control Points  
GCP Name Accuracy XY/Z 

[m] 
Error X 
[m] 

Error Y 
[m] 

Error Z 
[m] 

Projection Error [pixel] Verified/Marked 

1 (3D) 0.150/ 0.200 -0.004 0.009 0.010 0.018 4 / 4 

3 (3D) 0.150/ 0.200 0.002 -0.010 -0.009 0.056 5 / 5 

5 (3D) 0.150/ 0.200 0.004 -0.006 0.003 0.048 5 / 5 

7 (3D) 0.150/ 0.200 -0.018 -0.008 -0.012 0.029 6 / 6 

8 (3D) 0.150/ 0.200 0.003 0.013 0.007 0.061 7 / 7 

9 (3D) 0.150/ 0.200 -0.004 -0.013 0.002 0.093 6 / 6 

10 (3D) 0.150/ 0.200 -0.003 0.011 0.006 0.077 4 / 4 

1_1 (3D) 0.150/ 0.200 -0.014 -0.021 0.023 0.082 6 / 6 

3_1 (3D) 0.150/ 0.200 0.001 0.008 0.004 0.010 4 / 4 

19_1 (3D) 0.150/ 0.200 0.003 -0.012 0.019 0.134 5 / 5 

2_1(3D) 0.150/ 0.200 0.029 0.033 0.014 0.064 7 / 7 

11_1 (3D) 0.150/ 0.200 -0.029 0.007 0.013 0.115 7 / 7 

Number of matches 

Geolocation Details 
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Mean  0.000506 0.000405 0.001602   

Sigma  0.012231 0.014633 0.011667   

RMS Error  0.012243 0.014651 0.011738   
Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of images 

where the GCP has been automatically verified vs. manually marked. 

Absolute Geolocation Variance  
0 out of 618 geolocated and calibrated images have been labeled as inaccurate. 

Min Error [m] Max Error [m] Geolocation Error X [%] Geolocation Error Y [%] Geolocation Error Z [%] 

- -15.00 0.83 16.97 0.00 

-15.00 -12.00 1.33 10.82 0.00 

-12.00 -9.00 13.81 9.15 0.00 

-9.00 -6.00 20.97 7.82 0.00 

-6.00 -3.00 12.48 4.83 0.00 

-3.00 0.00 2.16 1.50 0.00 

0.00 3.00 1.83 1.50 0.00 

3.00 6.00 13.64 4.99 0.00 

6.00 9.00 25.29 8.32 0.00 

9.00 12.00 7.49 12.81 0.00 

12.00 15.00 0.17 12.48 0.00 

15.00 - 0.00 8.82 100.00 

Mean  -0.373529 -0.982841 20.595198 

Sigma  8.663028 14.461569 0.711578 

RMS Error  8.671077 14.494929 20.607487 
Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. 

Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is 
the difference between the intial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the 
accuracy of the observed 3D points. 

Geotag Orientational Variance RMS [degree] 

Omega 4.874438 

Phi 6.363693 

Kappa 4.902563 
Geolocation RMS error of the orientation angles given by the difference between the initial and computed image orientation angles.  

Georeference Verification  

GCP Name: 1  

P1040624.JPG 
P1040625.JPG 
P1040626.JPG 
P1040627.JPG 
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GCP 1 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040455.JPG 
P1040633.JPG 
P1040634.JPG 

GCP Name: 3 

P1040308.JPG 
P1040309.JPG 
P1040432.JPG 
P1040433.JPG 
P1040434.JPG 

GCP 3 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040302.JPG 
P1040303.JPG 
P1040304.JPG 
P1040305.JPG 
P1040431.JPG 
P1040479.JPG 

 

GCP Name: 5  

P1040771.JPG 
P1040772.JPG 
P1040833.JPG 
P1040834.JPG 
P1040835.JPG 

GCP 5 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040832.JPG 
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GCP Name: 7  

P1040285.JPG 
P1040286.JPG 
P1040287.JPG 
P1040288.JPG 
P1040415.JPG 
P1040416.JPG 

GCP 7 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040324.JPG 
P1040325.JPG 
P1040326.JPG 
P1040327.JPG 

GCP Name: 8  

P1040690.JPG 
P1040691.JPG 
P1040739.JPG 
P1040740.JPG 
P1040741.JPG 
P1040742.JPG 
P1040865.JPG 

GCP 8 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040692.JPG 
P1040738.JPG 
P1040866.JPG 
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GCP Name: 9  

P1040555.JPG 
P1040556.JPG 
P1040557.JPG 
P1040558.JPG 
P1040700.JPG 
P1040701.JPG 

GCP 9 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040523.JPG 
P1040699.JPG 

GCP Name: 10 

P1040376.JPG 
P1040377.JPG 
P1040378.JPG 
P1040379.JPG 

GCP 10 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040361.JPG 
P1040362.JPG 
P1040363.JPG 
P1040375.JPG 

GCP Name: 1_1  

P1040785.JPG 
P1040786.JPG 
P1040787.JPG 
P1040818.JPG 
P1040819.JPG 
P1040820.JPG 
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GCP Name: 3_1 

P1040799.JPG 
P1040800.JPG 
P1040806.JPG 
P1040807.JPG 

 
GCP 3_1 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040457.JPG 
P1040631.JPG 

GCP Name: 19_1 

P1040650.JPG 
P1040781.JPG 
P1040782.JPG 
P1040783.JPG 
P1040784.JPG 

GCP 19_1 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040649.JPG 
P1040823.JPG 
P1040824.JPG 

GCP Name: 2_1 

P1040793.JPG 
P1040794.JPG 
P1040795.JPG 
P1040810.JPG 
P1040811.JPG 
P1040812.JPG 
P1040813.JPG 
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GCP 2_1 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040792.JPG 

GCP Name: 11_1  

P1040668.JPG 
P1040669.JPG 
P1040670.JPG 
P1040761.JPG 
P1040762.JPG 
P1040763.JPG 
P1040764.JPG 

GCP 11_1 was not marked in the following 
images (only up to 6 images shown). If the 
circle is too far away from the initial GCP 

position, also measure the GCP in 

these images to improve the accuracy. 

P1040843.JPG 

Figure 7: Images in which GCPs have been marked (yellow circle) and in which their computed 3D points have been projected 
(green circle). A green circle outside of the yellow circle indicates either an accuracy issue or a 
GCP issue. 

 
Processing Type aerial nadir 

Image Scale multiscale, 1/2 (half image size, default) 

Point Density optimal 

Minimum Number of Matches 3 

Use Densification Area yes 

Use Annotations yes 

Time for Densification (without report and 3D textured mesh) 18h:49m:50s 

Results  
Number of Processed Clusters 27 

Number of 3D Densified Points 68165005 

Average Density (per m3) 22.28 

Point Cloud Densification details 

Summary 
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