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Uurimustöö keskendub staatilisele terrestrilisele laserskaneeritud punktipilvede 

andmetöötlusele. Probleemina oli tõstatatud küsimus - milline punktipilve registreerimise 

meetod on täpsem. Käsitletud on kolme meetodit: skaneeritud punktipilve registreerimine 

automaatselt ehk pindade järgi; tähistega punktipilve registreerimine tähiste tsentrite 

automaatse tuvastamise järgi; tähistega punktipilve registreerimine tähiste tsentrite 

manuaalse määramise järgi. 

Antud bakalaureuse töö eesmärgiks oli uurida skaneeritud punktipilvede erinevate 

registreerimiste mõju skaneerimise täpsusele. Uurimustöös vajalikud andmed saadi testala 

skaneerides. Töö metoodikaks oli laserskaneeritud objekti skaneerimisel saadud 

punktipilve modelleerimine programmis Trimble RealWorks, modelleeritud punktipilvest 

läbilõigete tegemine ning programmis AutoCad jooniste tegemine. 

Töö tulemused saadi modelleeritud punktipilve läbilõigetest saadud pikkuste ja 

laserkaugusmõõturiga mõõdetud pikkuste võrdlemisel. Laserkaugusmõõturiga mõõdistatu 

võeti õigeks mõõduks. Pindade põhjal registreerimise ja õige mõõdistuse vahe oli 3 mm. 

Tähistega punktipilve tähiste automaatse tsentrite tuvastamise meetodi viga oli 2 mm. 

Tähistega punktipilve tähiste manuaalse tsentrite määramise meetodi viga oli 6 mm.  

Tulemusest järeldati, et antud keskkonnas oli tähistega punktipilve tähiste automaatsete 

tsentrite tuvastamise meetod kõige täpsem. 

Antud töös oli kasutatud vaid must-valgeid paberist tähiseid, kuid jätkuuuringuna võib 

kasutada sfäärilisi tähiseid. Laserskaneeritud punktipilvede ülekattuvus oli 81%, kuid võib 

kasutada töös mainitud minimaalset vajalikku ülekatet, milleks on 30 %. 

Märksõnad: laserkaugusmõõtur, terrestriline laserskaneerimine, geodeesia, tähised, täpsus 
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The research focuses on the static terrestrial laser scanning point cloud data processing. 

The problem was raised by the question - which point clouds registration method is the 

most accurate. Three different techniques were addressed: scanned point cloud automatic 

registration also known as surface registration; target based registration – automatic 

identifying of target center; target based registration – manual target center assignment. 

This bachelor´s thesis objective was to investigate the impact of different point cloud 

registration methods on static terrestrial laser scanning accuracy. The necessary data in this 

research were obtained by scanning the test area. The methodology of this study was laser 

scanning an object and modelling the scanned point cloud in Trimble RealWorks program. 

After that cross-sections from modeled point clouds and AutoCad drawings were made. 

Results were obtained by comparing modeled point cloud cross-section measured lengths 

with laser rangefinder length. Laser rangefinder length was considered the correct length. 

Surface based registration and the correct length measuring difference was 3 mm. Target 

based - automatic identifying of target center error was 2 mm. Target based - manual target 

center assignment error was 6 mm. It was concluded that, in this environment, the target 

based - automatic identifying of target center is the most accurate. 

In this study black-and-white paper targets were used, but as a follow-up study spherical 

targets could be used. Laser scanning point clouds overlap was 81%, but the necessary 
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SISSEJUHATUS 

Ruumiandmete kogumiseks on väga mitmeid erinevaid võimalusi ning erinevate 

võimalustega instrumente, millega seda teha. Parima ning kiireima tulemuse saavutamiseks 

tuleb analüüsida, milline instrument on kõige mõistlikum antud töö tegemiseks, võttes 

arvesse maastiku reljeefi, objekti suurust, töö iseloomu ning isegi välitöö tegemiseks 

kuluva aja suhet andmetöötlusega. 

Kõikidel instrumentidel on omad plussid ja miinused. Populaarseim ning mõneti ka kõige 

mitmekülgsem on tahhümeeter, mille plussideks on kohene andmete kuvamine, 

mahamärkimise võimalus ning integreeritud mõõdistamise võimalus. Tahhümeetri suurim 

miinus on suuremate objektide aeglane mõõdistamise kiirus. 

Viimastel aastatel on geodeetilistel töödel aina rohkem hakatud kasutama terrestrilist 

laserskannerit, mille jõudlus on küllaltki suur. Nende plussideks on suur mõõdistamiskiirus 

ning instrumendi mobiilsus. 

Antud bakalaureuse töö eesmärgiks on uurida terrestrilise laserskaneerimise punktipilvede 

registreerimise meetodite mõju täpsusele, programmi Trimble RealWorks näitel. Antud 

töös uuritakse kolme registreerimise meetodite täpsust: 

1) tähisteta punktipilve automaatne registreerimine; 

2) tähistega registreerimine; 

a. manuaalne tähiste tsentrite määramine; 

b. automaatne tähiste tsentrite tuvastamine. 

Bakalaureusetöö hüpoteesiks on, et tähistega punktipilve mõlema antud töös käsitletud 

registreerimise meetodi täpsus on oluliselt suurem tähisteta automaatsest registreerimisest. 

Antud töö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses osas antakse teoreetiline ülevaade 

terrestrilisest laserskaneerimisest ja nende süsteemidest. Teine osa annab teoreetilise 

ülevaate tehtud töödest, mis on seotud staatilise terrestrilisest laserskaneerimisest Eestis ja 

välismaal. Kolmandas osas uuritakse praktilisest mõõdistusest saadud andmeid ning 

analüüsitakse erinevate registreerimisvõimaluste täpsust. Täpsemalt on andmetöötluses 
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keskendutud akna laiuse õigeks loetud laserkaugusmõõturiga saadud tulemuste ja 

laserskanneriga mõõdistatud tulemuste võrdlemisele. 

Autorid tänavad Hades Geodeesia OÜ-d laserskanneri laenamise eest ning Natalja Liba 

lõputöö juhendamise eest. Autorite poolt kasutatud tarkvara Trimble RealWorks on 

soetatud Eesti Teekaardi Keskkonnaobservatooriumi projektist. 
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1. TERRESTRILINE LASERSKANEERIMINE 

1.1. Terrestrilise laserskaneerimise süsteemid 

Tänapäeva tehnoloogia on aina enam muutumas robootikasõbralikumaks ning selles 

valdkonnas tehakse aina rohkem tulemuslikke arendusi. Sellise suuna on võtnud ka 

geodeesia, kus üritatakse tööd lihtsamaks muuta justnimelt kõike mehaniseerides. Suureks 

sammuks on osutunud laserskanner, mille töövõimekus on inventariseerimisel ning mingite 

mahtude arvutamiseks kogutavate andemete mõõdistamisel tunduvalt suurem.  

Terrestriline laserskaneerimine on meetod kus mõõdetava objekti pind skaneeritakse 

kasutades lasertehnoloogiat. Laserskanner mõõdistab laseri abil reaalset keskkonda või 

objekti, kogudes andmeid selle kuju, välimuse või selle värvuse kohta (Quintero jt 2008: 

12). Kogutud andmeid saab seejärel kasutada, et koostada digitaalseid kahedimensioonilisi 

joonised või kolmedimensioonilisi mudeleid, mida saab kasutada mitmesugustel 

otstarvetel. Laserskaneerimise eeliseks on see, et ta suudab mõõdistada suure hulga kõrge 

täpsusega punkte suhteliselt lühikese ajaga. See on umbes nagu teha pilti asjast, mis 

sisaldab rohket informatsiooni (Quintero jt 2008: 12). 

Terrestrilised laserskannerid vajavad mõõdistatava pinna/ objekti vahetut nägemist, et 

saada mõõdistatavast objektist täieliku ülevaate, on vaja skaneerida objekti erinevatest 

seisupunktidest, et ei oleks objekti pinnal mõõdistamata alasid (Quintero jt 2008: 12). Igale 

skaneeritud punktile arvutatakse X, Y ja Z koordinaadid. Esialgu on igal skaneeritud 

punktipilvel oma suvaline koordinaatsüsteem, mille kese on laserskanner (Joonis 1). 

 

Joonis 1. Terrestrilise laserskanneri koordinaatide süsteem (Reshetyuk 2009: 19) 
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 Koordinaatide alguspunkt (koordinaatide nullpunkt) – laserskanneri elektro-optiline 

keskpunkt; 

 Z - telg – laserskanneri vertikaalne kesktelg; 

 X - telg – laserskanneri optilise telje suvaline horisontaalne nurk, näiteks 

umbkaudne põhjasuund, mis võetud skanneri sisseehitatud kompassi järgi; 

 Y - telg – eelneva kahe teljega täisnurga all olev telg (Reshetyuk 2009: 19). 

Olenevalt laserskannerite tootjast võib skanneri koordinaatide süsteemi ülesehitus erineda 

(Reshetyuk 2009: 19). Hiljem on vaja erinevatest seisupunktidest skaneeritud punktipilved 

omavahel kokku panna. Andmeid töödeldes saab skaneeritud punktipilved viia soovitud 

koordinaatsüsteemi. 

1.2. Terrestrilise laserskaneerimise jagunemine 

Hetkel võib terrestrilise ehk maapealse laserskaneerimise tehnoloogia jagada kahte 

kategooriasse: staatiliseks ja dünaamiliseks (Quintero jt 2008: 12). Staatilise 

laserskaneerimise puhul on laserskanner mõõdistamise ajal ühe koha peal paigal. Selle 

kategooria eeliseks on kõrge täpsus ja suhteliselt suur mõõdetud punktide tihedus 

(Quintero jt 2008: 12). Dünaamilise laserskaneerimise puhul on skanner paigaldatud 

liikuvale platvormile, näiteks auto peale. See kategooria vajab mõõdistamisel skannerile 

lisaks ka GPS positsioneerimise süsteemi (Quintero jt 2008: 12). Antud juhul on suurimaks 

puuduseks pidev GPS signaali olemasolu vajadus. 

1.3. Staatilise laserskanneri tööpõhimõte 

Laserskanner kasutab laserkiirt, et mõõta distantsi skanneri sensorilt mõõdetava objektini 

süsteemses mustris, see on defineeritud Böhleri ja Marbsi poolt (Pfeifer, Briese 2007: 3). 

Kauguste määramiseks sensori ja mõõdetava objekti vahel saab kasutada erinevaid 

printsiipe, nagu näiteks laserimpulsi tagasipeegeldumise aega ning faasinihet. 

1.3.1. Laserimpulss-skanneri tööpõhimõte (Time-of-flight) 

Valguse lained levivad piiratud ja konstantse kiirusega kindlale kaugusele (Quintero jt 

2008: 22). Laserimpulss skanner saadab välja laserkiire impulsi. Impulss kestab tavaliselt 

paar nanosekundit. Näiteks viie nanosekundi pikkusele impulsile vastab 1,5 meetrit 

kaugust. Mõõdetakse aeg, millal valguskiir läbib vahemaa instrumendist objekti tasandile 
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ja tagasi (Quintero jt 2008: 22). Antud distants on mõõdetav kasutades järgnevat valemit 

(Quintero jt 2008: 22): 

  
     

 
,     (1.1.) 

kus D on laserskanneri ja objektivaheline distants (m); 

c - valgusekiirus õhus (m/s); 

t - signaali saatmise ja vastuvõtmise aeg (s). 

Valguskiirus vaakumis on konstantne suurus (299,792,458 m/s) ning selleks, et leida 

valguse kiirus õhus, korrigeeritakse antud konstant refraktsiooni indeksiga (Quintero jt 

2008: 22). 

1.3.2. Faasinihke-skanneri tööpõhimõte 

Faasinihke laserskanneri tööpõhimõte on skaneeritavale objektile välja saadetud laserkiire 

signaali ja objektilt tagasipeegelduva laserkiire signaali võngete erinevuste omavaheline 

võrdlemine (Alonso jt 2011: 378). Seda tüüpi terrestrilised laserskannerid kiirgavad 

pidevalt mõõduka intensiivsusega perioodilist signaali. Faasinihke abil leitakse kaugus 

mõõdetava objekti ja laserskanneri sensori vahel.  

Faasinihke skanneri üldist täpsust mõjutavad signaali sagedus ja modulatsioon, faasi 

mõõtmise täpsuse tsükkel, signaali tugevus ja taustamüra, õhus olev turbulents ning õhu 

refraktsiooni indeksi muutumine (Quintero jt 2008: 25). Faasinihke arvutamiseks 

kasutatakse järgmist valemit:   

  
        

 
,       (1.2.) 

kus D on kaugus laserskanneri ja mõõdetava objekti vahel (m); 

n -täisarv lainepikkuseid valguse edasi ja tagasi kulgemisel; 

𝜆 -lainepikkus; 

d -faasinihke väärtus (Uueküla 2014: 12). 

Mida lühemad on välja saadetud lained, seda väiksem on ka nende maksimaalne ulatus, 

seetõttu saadavad faasinihke skannerid välja erineva sagedusega signaale, neid nimetatakse 

mitmesageduslikeks laserskanneriteks. Viimase põlvkonna faasinihke laserskannerid 

saadavad samaaegselt välja kuni kolm erineva lainepikkusega signaali. Kõige pikema 
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lainepikkusega saab määrata skanneri tööulatuse ja kõige lühema lainepikkusega skanneri 

täpsuse. (Quintero jt 2008: 25)  

X, Y, Z koordinaadid arvutatakse igale punktile kasutades nurkade kodeerimist, et mõõta 

peegli vertikaalset ja skaneeri horisontaalset pöörlemist. Nurgad kodeeritakse samaaegselt 

kauguste mõõtmisega. Skaneeritud kaugus, vertikaal- ja horisontaalnurgad moodustavad 

polaarkoordinaadid. Polaarkoordinaadid transformeeritakse seejärel skanneris 

ristkoordinaatideks (FARO Laser Scanner … 2014). Üldiselt töötavad faasinihke 

laserskannerid kiiremini ning neil on parem resolutsioon kui nad ei ole nii täpsed kui 

laserimpulss skannerid (Quintero jt 2008: 25). 

1.4. Terrestrilise laserskaneerimise resolutsioon 

Põhiline asi laserskaneerimisel on valida õige resolutsioon. Resolutsioon määrab ära kui 

tihedalt laserskanner punkte mõõdab. Mida kõrgem resolutsioon, seda tihedam punktipilv 

(Quintero jt 2008: 45). Resolutsiooni ei tohi segi ajada täpsusega, neil mõlemal on 

omavahel seos, kuid neid defineeritakse erinevate aspektidena laserskaneerimise protsessis 

(Quintero jt 2008: 45). Resolutsioon peab olema valitud piisavalt kõrge, et skaneeritud 

punktipilvest saaks koostada vajaliku täpsusega mudeleid. Kõveratel pindadel peaks 

kasutama kõrgemat resolutsiooni, et saada mudeli koostamiseks vajalik täpsus, samas 

siledatel pindadel piisab madalamast resolutsioonist. Mida kõrgem on valitud resolutsioon, 

seda kauem aega võtab skaneerimine ning seda suurem on punktipilve andmemaht 

(Quintero jt 2008: 45). 

1.5. Punktipilvede registreerimise meetodid 

Staatilises terrestrilises laserskaneerimises kasutatakse kahte kujutise registreerimise 

meetodit. Nendeks on tähistega ja tähisteta registreerimine, mis sõltub skanneri 

võimalustest, töö täpsusest ja muudest asjaoludest. 

1.5.1. Terrestrilise laserskaneerimise punktipilvede registreerimine tähistega 

Punktipilvede registreerimiseks kasutatakse erinevaid tähiseid (Joonis 3), mis valitakse 

vastavalt olukorrale. Tähised on põhiliselt kasutatud selleks, et registreerida erinevatest 

kohtadest tehtud skaneeringuid, et viia nad ühtsesse koordinaatsüsteemi (Quintero jt 2008: 

40). Tähiste eesmärk: 
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 programm suudab paremini punktipilved omavahel registreerida; 

 tähised tahhümeetriga üle mõõtes on võimalik viia mudel soovitud koordinaatsüsteemi. 

Tähiste paigutamisel tuleks lähtuda mitmest aspektist, milleks on nende võimalikult hajali 

paigutamine ning mitte ainule x- ja y-teljele, vaid ka z-teljele (Joonis 2) (Quintero jt 2008: 

40).  

 

Joonis 2. Punktipilvede tähistega registreerimine (Reshetyuk 2009: 21) 

Tavaliselt pakuvad skanneri tootjad spetsiaalselt ühele skannerile mõeldud tähiseid. Need 

tähised on spetsiaalselt disainitud peegeldama võimalikult palju laserikiiri tagasi 

skannerisse (Quintero jt 2008: 41). Mida paremini peegeldab tähis kiiri tagasi, seda 

kergemini on võimalik tuvastada selle tsenter (Quintero jt 2008: 41). Samas võib kasutada 

ka teiste pakkujate tooteid, näiteks kas prisma, valge kuul, või tavaline paber, millele on 

joonistatud skanneri poolt kõige paremini tuvastatav kujund (Joonis nr. 3.) (Quintero jt 

2008: 41). Ametliku valge kuuli asemel võib kasutada ka tavalist vahtplastist kuuli. 
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Joonis 3. Erinevad skanneri tähised (Quintero jt 2008: 41) 

1.5.2. Terrestrilise laserskaneerimise punktipilvede täisautomaatne registreerimine 

Kahe skaneeritud punktipilve automaatsel registreerimisel kasutatakse punktipilvede 

omavahelist ülekattuvust (Quintero jt 2008: 51). Selleks, et kahte punktipilve omavahel 

registreerida, peab neil olema ülekate nagu fotogramm-meetrias kasutatavatel aerofotodel. 

Tavaliselt on punktipilvedel omavaheline ülekattuvus paarikaupa, see tähendab, et 

järgmisest seisupunktist skaneeritud punktipilv kattub osaliselt eelmise skaneeritud 

punktipilvega. (Reshetyuk 2009: 20). 

Täisautomaatne (tähisteta) terrestriline laserskaneerimine on tähiste kasutamisega 

võrreldes tunduvalt kiirem ja seetõttu ka tööjõukulude kohalt kokkuhoidlikum. Seda 

kasutatakse põhiliselt mahukamate, rohkemaid seisupunkte nõudvate, skaneerimiste puhul. 

Kiire ja automaatse terrestrilise laserskaneerimise andmete registreerimine on enim 

kasutatud fotogramm-meetrilistes uuringutes (Weinmann jt 2011: 62). Objektide 

kirjeldamiseks on vaja valimikku mõõdetava objekti pinnast punktipilvena nii tihedat ja 

lõplikku kui võimalik (Weinmann jt 2011: 62). 

Terrestrilised laserskannerid annavad meile tiheda ja täpse kolmedimensioonilise kuju 

mõõdetava objekti pinnast. Enamikel juhtudel ei ole ühest seisust tehtud skaneering piisav, 

et saada objektist täielikku ülevaadet, seetõttu tehakse erinevatest kohtadest osalise 

ülekattega skaneeringuid (Joonis 4). Sellega saadakse mitu suure ruumilise n-ö 

informatsiooniga punktipilve. Iga skaneeritud punktipilv on suvalises koordinaatsüsteemis 

(Weinmann jt 2011: 62). Punktipilvede omavahelisel ühendamisel tuleb punktipilved 

registreerida ühtsesse koordinaatide süsteemi.  
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Joonis 4. Punktipilvede täisautomaatne registreerimine (Reshetyuk 2009: 20) 

Automaatne registratsioon koosneb kahest osast: 

 jämeda registreerimisega viiakse punktipilved omavahel jämedalt kokku; 

 peenregistreerimist, mis suurendab hinnanguliste parameetrite täpsust, kasutatakse 

tavaliselt lähimate korduvate punktide sobitamise algorütmi, mis on üks standardsetest 

lähenemistest (Weinmann jt 2011: 62). 

Jäme registreerimine jaguneb omakorda kolmeks: 

 punkti tunnusel põhinev meetod; 

 joonobjekti tunnusel põhinev meetod; 

 tasapinna tunnusel põhinev meetod (Theiler jt 2015: 127). 

Esialgsel (jämedal) punktipilve registreerimisel ei pea olema kõrge täpsus, vaid tal peab 

olema kõrge usaldusväärsus, mis tähendab, et registreerimisel ei tohiks programm olla 

suuteline teha valesid seoseid (Joonis 5). Kuna automaatne registreerimine toimib ühiste 

punktide otsimisel põhineval meetodil, ei tohiks seosed valed olla. Registratsiooni 

väljakutsed on suur andmemaht, miljonid punktid, mis nõuavad arvutuslikult efektiivset 

töötamisviisi. Tüüpiliselt on kõrvuti paiknevatel skaneeringutel suured vahemaad, et hoida 

välitööl kokku skaneerimiseks kuluvat aega (Theiler jt 2015: 127). 
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Joonis 5. Punktipilvede jäme- ja peen registreerimine (Theiler jt 2015: 128) 

Üldiselt kasutatakse ühiste punktide otsimisel põhinevat meetodit. Böhm ja Becker (2007) 

uurisid SIFT (skaala muutumatu tunnuse transformeerimine) meetodit automaatse tähisteta 

terrestrilise laserskaneerimise andmete registreerimisel, kasutades SIFT põhipunkte tagasi 

peegeldatud andmetest (Theiler jt 2015: 127). Barnea ja Filin (2008) pakkusid välja 

põhipunkti baasil autonoomse registreetrimise meetodi, mis eraldab põhipunktid mõõdetud 

panoraami vahemikust ning tuvastab neis vastavused, kasutades kolmedimensioonilist 

Eukleidese kaugust (Theiler jt 2015: 132). Pärast esmase kokkusobitamise tegemist saab 

jätkata punktipilvede peenregistreerimisega. Katsed on näidanud, et SIFT algoritm saab 

hakkama ka suure taustamüraga skaneeringuga (Theiler jt 2015: 130). 

Pindade sobitamise meetodil punktipilvede omavaheline registreerimine põhineb tavaliselt 

lähimate korduvate punktide sobitamise algoritmil (Joonis 6) (Reshetyuk 2009: 23). Antud 

meetodi puhul on oluline, et kattuvatel skaneeringutel oleks hea 3D geomeetria, nagu 

näiteks tööstushooned, kus on palju torusid või ehitised, millel on selgelt eristuvad pinnad. 

Teine  oluline tegur, mis mõjutab antud meetodi registreerimise täpsust, on kahe erineva 

punktipilve kattumine, mis peab olema minimaalselt 30 % (Reshetyuk 2009: 23). Halvad 

näited on suured lamedad pinnad nagu maanteed ja raudteed. 
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Joonis 6. Punktipilvede pindade sobitamise meetodi järgi registreerimine (Reshetyuk 

2009: 20) 

Joonobjekti tunnusel põhineva meetodi puhul kasutatakse jämedal punktipilvede 

registreeringul tasapindu ja nende ristumisel moodustuvaid joonobjekte (Weinmann jt 

2011: 63). Tasapindade piirjooni saab samuti skaneeritud pinnalt võtta joonobjektideks. 

Transformeerimise parameetrid kahele kokkupandavale punktipilvele arvutatakse vähemalt 

kahest vastavast joonte paarist (Weinmann jt 2011: 63). Näiteks saab siseruumide 

mõõdistamisel seinanurgad võtta joonobjektideks. 
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2. TEHTUD UURINGUD JA MÕÕTMISED, SEOTUD 

STAATILISE TERRESTRILISE 

LASERSKANEERIMISEGA 

2.1. Uuringute ülevaade Eestis 

Staatilise terrestrilise laserskaneerimise tehnoloogiat on teistes riikides kasutatud juba 

pikemat aega, kuid Eestis on see veel suhteliselt värske suund, kindlasti on seda mõjutanud 

ka tehnoloogia kõrge hind. 

Kolm aastat tagasi viidi Eesti Maaülikoolis läbi uuring terrestrilise laserskaneerimise 

kasutamise kohta Eestis. Antud uuringu raames viidi läbi küsitlus, kui palju asutusi ja 

firmasid kasutavad terrestrilisi laserskannereid. Läbiviidud uuring näitas, et küsitletud 21-

st asutusest omas terrestrilise laserskaneerimise tehnikat 2 firmat (Toompuu, Alanurm 

2013: 47). Tänapäeval on Eestis terrestrilised laserskannerid rohkem levinud ning 

laserskanneriga tehtud töid kohtab aina rohkem. Töö autorid annavad antud peatükis 

ülevaate töödes, mis on  tehtud viimastel aastatel Eestis kui ka mujal välismaal. 

Autorite teades on erinevate kõrgkoolide poolt tehtud mitmeid staatilist terrestrilist 

laserskaneerimist puudutavaid uurimustöid, põhiliselt Tallinna Tehnikaülikoolis ning 

Tallinna Tehnikakõrgkoolis.  Enamus uurimustöid on seotud ehitusega ning laserskannerite 

ja mudelite täpsuse hindamisega. Autorid valisid tehtud uurimustöödest välja kolm 

huvipakkuvat tööd mida edaspidi  lühidalt kirjeldavad. 

Mittestandardse kujuga ehitiste laserskaneerimine ja punktipilve põhjal 

modelleerimine Tallinna Tehnikaülikooli veetorni näitel 

Antud magistritöös uuriti Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) veetorni näitel 

mittestandardse kujuga ehitise laserskaneerimist ja punktipilvede modelleerimist (Aule 

2014: 123). Mudelid tehti polügoonvõrkude modelleerimise abil ning geomeetrilise 

modelleerimisega. Omavahel võrreldi kahte meetodit, hinnati saadud mudelite täpsust ja 

toodi välja meetodite eelised ning puudused (Aule 2014: 123).  
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TTÜ veetorni geomeetrilise meetodiga modelleerimisel võeti referentsiks varasemalt 

registreeritud hõrendatud ja puhastatud punktipilv. Veetorni põhilised osad modelleeriti 

geomeetriliselt. Polügoonvõrkude meetodi modelleerimiseks valiti esimese korruse põrand, 

välissein, katus ning trepp. Modelleerimise täpsuse hindamiseks võrreldi mõõdistatud 

punktipilvesid ja nende mudeleid. Leiti, et suurte ning tasaste pindade modelleerimseks 

sobib geomeetriline modelleerimine (Aule 2014: 123).  

Keskmised ruutvead neljal erineval objektil olid: trepil – 0,032 m, põrandal – 0,022 m, 

välisseinal 0,115 m ja katusel 0,050 m (Aule 2014: 123). Kahe erineva mudeli vahel oli 

suurim täpsus põrandal ja trepil, kuna nende puhul tehti geomeetriliste kujunditega 

modelleerimisel lihtsustusi. Erinevate meetodite omavahelisel võrdlemise tulemusel leiti, 

et suurte ja tasaste pindade puhul sobib geomeetriline modelleerimine. Detailsete objektide 

kujutamiseks sobib paremini polügoonvõrkude modelleerimine (Aule 2014: 124). Leiti, et 

kasutatud meetodid sobivad hästi modelleerimiseks. 

Terrestrilise laserskaneerimise kaasamine sildade koormuskatsetuste geodeetilistel 

uuringutel 

Terrestrilise laserskaneerimise tehnoloogiat võrreldi sildade koormuskatsetuste 

geodeetiliste uuringute tegemisel täppisnivelleerimisega, lasertahhümeetriaga ja 

mõõtekellade kasutamisega (Lõhmus 2014: 138). Antud meetodeid kasutati 

vertikaalsuunaliste deformatsioonide määramise võrdlemiseks Loobu maanteesillal ja 

Tartu raudteeviaduktil. Saadud tulemuste alusel hinnati terrestrilise laserskanneri 

punktipilve modelleerimise täpsust. 

Loobu maanteesillal paigutati laserskanner mõõdistamiseks silla kõrvale, kuna sillal tehti 

purustav koormuskatse ning silla all oleks mõõdistamine olnud ohtlik. Tartu 

raudteeviaduktil tehti koormuskatse arvutuslikust kandevõimest väiksema koormusega 

ning seal mõõdistati otse raudteeviadukti all (Lõhmus 2014: 138). 

Tavaliselt kasutatakse mingi objekti deformatsiooni määramisel üksikute punktide põhiseid 

vaatlustehnikaid nagu täppisnivelleerimine ning tahhümeetria, kuid terrestriline 

laserskaneerimine annab mõõdistatavast objektist või pinnast tiheda kolmedimensioonilise 

punktipilve (Lõhmus 2014: 44). Seetõttu võrreldi deformatsioonide määramiseks omavahel 

erinevatel ajahetkedel skaneeritud pindu, kuna samasid punkte samal pinnal pole erinevatel 
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skaneeringutel ilma vastavaid tähiseid kasutamata võimalik kindlaks teha (Lõhmus 2014: 

138).  

Loobu silla koormuskatsetusel olid täppisnivelleerimise andmetel 200 tonnise 

täiskoormuse deformatsioonid kuni 35,4 millimeetrit. Terrestrilise laserskaneerimisega 

saadud andmed erinesid täppisnivelleerimise omadest lõunapoolsel sillatalal kuni 3,2 

millimeetrit ja põhjapoolsel sillatalal kuni 3,4 millimeetrit (Lõhmus 2014: 138). 

Terrestrilise laserskanneriga mõõdetud deformatsioonid olid lähemal lasertahhümeetriga 

mõõdetud deformatsioonidele, kuna nende tööpõhimõtted ja mõõtmisvigade allikad on 

sarnased (Lõhmus 2014: 139). Tartu raudteeviadukti koormuskatsetusel olid 

täppisnivelleerimise andmetel deformatsioonid kuni 6,4 millimeetrit ning terrestrilise 

laserskanneriga mõõdetud tulemused erinesid kuni 0,9 millimeetrit.  

Tehtud töö põhjal järeldati, et terrestrilise laserskaneerimise andmete modelleerimisel on 

deformatsioonide määramise täpsus kuni 1 millimeeter (Lõhmus 2014: 139). Samas tuleks 

teiste deformatsiooni määramiste meetoditega saadud tulemusi kontrollida. 

Fassaadide võrdlev mõõdistus tahhümeetria, maapealse fotogramm-meetria ja 

laserskaneerimisega 

Uurimustöö eesmärgiks oli anda soovitusi metoodika, töökorralduse ning töövahendite 

valimisel fassaadide mõõdistamisel. Uurimustöös võrreldakse Trimble S6 

elektrontahhümeetri ning Leica ScanStation C10 terrestrilise laserskanneriga kogutud 

andmeid ja pinnamudeleid (Elmi 2014: 10). Katse viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli 

kuuenda korpuse fassaade mõõdistades (Elmi 2014: 10). Terrestrilise fotogramm-meetria 

jaoks tehti kalibreeritud fotod Trimble S6 tahhümeetri sisseehitatud kaameraga, kus 

kõrvuti asetsevatel fotodel oli ülekate 10%. (Elmi 2014: 54) 

Katses vaadeldi fassaadi erinevat kattematerjal, akendega fassaadi ja ilma avadeta fassaadi. 

Eraldi võrreldi fassaadiosade erinevate mõõdistusmeetodite põhjal tehtud mudelite 

omavahelisi hälbeid. Prismavabal laseriga tahhümeetrilisel mõõdistamisel ja fotogramm-

meetria meetodil olid hälbed kuni 1 sentimeeter, terrestrilisel laserskaneerimisel oli hälve 

2-3 sentimeetrit (Elmi 2014: 115).  Terrestrilise fotogramm-meetria ja terrestrilise 

laserskaneerimise puhul suurendasid siledate pindade puhul aknaavad pinnamudelite 

vahelisi hälbeid, kuid tellistest seinte puhul vastupidiselt vähendasid. Tahhümeetrilisel 

prismaga aknanurkade mõõdistamisel saadi hälbed kuni 7 millimeetrit (Elmi 2014: 116).  
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Fassaadi seinte pindade mõõdistamisel on prismavaba laseriga tahhümeetriline 

mõõdistamine ja terrestriline fotogramm-meetria võrdväärsed, terrestrilise 

laserskaneerimise kasutamisel tuleks fassaadil olevate vuuki modelleerimist teiste 

meetoditega kontrollida (Elmi 2014: 112). Eeldati, et terrestrilise laserskaneerimise 

pinnamudelist saab täpseima tulemuse. 

Aknaavade gabariite võrreldi projektis olevaga ning järeldati, et kõige täpsem meetod on 

prismaga tahhümeetriline mõõdistamine, järgnevalt maapealne laserskaneerimine, 

prismavaba laseriga tahhümeetriline mõõdistamine ja viimaseks terrestriline fotogramm-

meetria (Elmi 2014: 113). Tööga anti ülevaade fassaadide mõõdistamiseks sobivate 

meetodi valikutest. 

2.2. Uuringute ülevaade mujal maailmas 

Teistes riikides on terrestriline laserskaneerimine palju rohkem levinud kui Eestis. Autorite 

teades on antud valdkonnas tehtud väga palju uurimustöid ja teaduslikke artikleid. Antud 

töödest tõid autorid välja kolm endile huvipakkuvamat artiklit. 

Deformatsiooni mõõtmine ning analüüsimine kasutades staatilist terrestrilist 

laserskaneerimist ja 3D vähimruutude meetodil pindade kokkupanemine 

Deformatsiooni mõõtmise eksperiment terrestrilise laserskanneriga viidi läbi Vahemere 

Tehnoloogia Pargis, mis asub Castelldefelsis, Barcelonas. Antud eksperimendi raames 

uuriti deformatsioone kahe erineva tehnikaga, kasutades staatilist terrestrilist laserskannerit 

ja topograafilist mõõdistamist tahhümeetriga (Monserrat, Crosetto 2008: 146). 

Eksperimendi läbiviimise koht sisaldas mõningaid hooneid ja ehitisi, mida kasutati 

stabiilsete aladena. Lisaks kasutati skaneeritava objekti pinnal kümmet tähist (Joonis 7), 

mida hiljem liigutati, et simuleerida deformatsiooni (Monserrat, Crosetto 2008: 146).  
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Joonis 7. Skaneeritava objekti pinnale asetatud tähised (Monserrat, Crosetto 2008: 147) 

Antud lähenemisviisil on kaks põhilist eesmärki: kasutada ära kogu geomeetriline teave, 

mis saadakse terrestrilise laserskanneri punktipilvest ja suurendada mingis kindlas kohas 

deformatsioonide mõõtmise tundlikkust. (Monserrat, Crosetto 2008: 144) 

Esimene samm protseduuris on vajalike skaneerimisandmete kogumine. Oletades, et ala 

või objekt, millel mõõdetakse deformatsiooni on ümbritsetud stabiilse alaga. Järgnevalt 

skaneeritakse nii, et deformeeruv ja stabiilne ala oleks mõlemad mõõdetud. Selles etapis on 

tähtis, et võtmeparameetritel, nagu objekti kaugus skannerist ja punktipilve tihedus, on 

otsene mõju deformatsiooni analüüsile. Teine tähtis tegur antud situatsiooni puhul on see, 

et mõõdetav deformeeruv ala on täielikult ümbritsetud stabiilsete alade poolt (Monserrat, 

Crosetto 2008: 144).  

Peale vastava ajaperioodi möödumist, skaneeritakse antud ala uuesti. Uuesti mõõtmist 

võidakse korrata mitu korda, kuid antud juhul jäädi kõige lihtsama variandi juurde ja 

kokku mõõdeti ainult kaks korda. Järgmisena registreeriti mõõdetud punktipilved ühtsesse 
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koordinaatide süsteemi ja hinnati deformatsiooni parameetreid. Deformatsiooni analüüs 

hõlmab kahte põhi sammu: konkreetse ala valimist, mida analüüsitakse ja hinnangulist 

deformatsiooni parameetrit (Monserrat, Crosetto 2008: 145). 

Tulemuste kontroll viidi läbi võrreldes omavahel kuute parameetrit, mis oli tahhümeetri ja 

laserskanneriga mõõdistatud. Skanneriga mõõdeti umbes 134 ja 225 meetri kauguselt 

(Monserrat, Crosetto 2008: 148). Tahhümeetriga mõõdistatud topograafilised andmed võeti 

kontrollväärtusteks ning nende järgi hinnati laserskanneri vigu (Monserrat, Crosetto 2008: 

148).  

134 meetri kaugusel olevatel tähistel olid keskmised absoluut vead kolmel koordinaadil 

alla 1 cm, kuid 225 meetri kaugusel olid need umbes 2 cm (Monserrat, Crosetto 2008: 

152). Tulemused põhinevad simuleeritud deformatsiooni puhul ja tegemist ei ole ideaalsete 

tingimustega, et saada kõrgtäpseid andmeid (Monserrat, Crosetto 2008: 152). 

Moskva Shukovi hüperboloid torni laserskaneerimine ja 3D modelleerimine 

Projekti eesmärgiks oli luua Shabolovka raadio tornist Moskvas, mis on tuntud kui ka 

Shukovi torn (Joonis 8), täpne virtuaalne kolmedimensiooniline mudel kasutades 

terrestrilist laserskaneerimist ja olemasolevaid dokumente (Leonov jt 2014: 552). Torn 

ehitati 1919-1922 ning seda kasutati kuni 2001. aastani. Torni kõrgus on umbes 160 m. 

Shabolovka torn on ametlikult ikka strateegiline objekt side infrastruktuuris ning avalik 

juurdepääs on seetõttu keelatud (Leonov jt 2014: 552). 
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Joonis 8. Skaneeritav Shukhovi torn Moskvas (Leonov jt 2014: 553) 

Shabolovka torni kohta ei ole säilinud palju dokumente, algne dokumentatsioon on 

peaaegu täielikult kadunud ning viimased mõõtmised ja joonised tehti torni kohta 1947. 

aastal (Leonov jt 2014: 552).  Need dokumendid ja joonised ei sisalda hiljem tehtud 

muudatusi ja torni hetke seisukorda. Seetõttu on tähtis saada torni kohta uut digitaalset 

informatsiooni ja seda säilitada. Saadav mudel peaks olema visuaalselt realistlik ja 

piisavalt täielik, et seda saaks kasutada teaduslikeks ja hariduslikeks rakendusteks. Torni 

kolmedimensioonilise hulknurkse mudeli täpsus võiks ligikaudu olla 1 cm ja detailsus 

kõrge, et saaks teha fotorealistlikku visualiseerimist (Leonov jt 2014: 552). 

Selleks, et koguda vajalikke andmeid torni geomeetriliste elementide kohta,  kaaluti kolme 

erineva meetodi vahel: terrestriline laserskaneerimine, fotogramm-meetria ja käsitsi 

mõõtmine. Käsitsi mõõtmise jaoks oleks olnud vaja teha kõrgtöid ning antud juhul ei 

saadud seda lubada, samuti oleks käsitsi mõõtes soovitud 1 cm täpsust väga raske 

saavutada (Leonov jt 2014: 553). Fotogramm-meetrilisel meetodil tuleks antud projekti 

puhul kasutada mehitamata lennuvahendit, mille abil saaks tornist lähedalt pilte teha. 

Varasemalt on kaks korda katsetatud torni modelleerimiseks fotogramm-meetrilist 

meetodit, kasutades selleks mehitamata lennuvahendit. Need katsed viidi läbi Šveitsi 
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Föderaalse Tehnoloogia Instituudi Zürichi professor Grueni ja Vene Lennusüsteemide 

Uurimisinstituudi professor Zheltovi poolt 2012. aastal, kuid tehniliste raskuste tõttu ei 

suudetud seda projekti lõpetada. Seetõttu on fotogramm-meetrilise mõõdistamise 

teostatavus ja võimalik täpsus Shabolovka torni puhul veel lahtine (Leonov jt 2014: 553). 

Võttes arvesse eelnevalt mainitud põhjuseid, otsustati antud projekti puhul kasutada 

mõõdistamiseks terrestrilist laserskaneerimist. 

Shabolovka torni kõrgus on umbes 160 m, ümbritsevad hooned on umbes 30 m kõrgused, 

seega ümbritsevate hoonete katustelt torni skaneerimine ei vähenda märgatavalt skanneri 

distantsi torni tipust. Torni skaneerimine vahekaugusega 100-200 m annab mudeli 

täpsuseks umbes 3-4 cm, mis antud juhul ei olnud piisav (Leonov jt 2014: 553).  

Kõige lühem distants skaneerimiseks on otse torni all, kuid siis jääb torni tipp skanneri 

suhtes järsu nurga alla (Leonov jt 2014: 553). Kuna torn on seest tühi ja võre 

konstruktsiooniga, siis tänu sellele sai skanneri seisupunktideks kasutada erinevatel 

kõrgustel olevaid teenindusplatvorme. Teenidusplatvormide kasutamisega skanneri 

seisupunktidena saavutati skaneerimisel suurem täpsus ja omavaheline ülekattuvus 

(Leonov jt 2014: 553). 

Neli skanneri seisupunkti asusid maapinnal, üks torni keskel, järgmised 5-10 m väljaspool 

torni. Kolm seisupunkti paiknesid teenindusplatvormidel, 100 m, 125 m ja 141 m kõrgusel. 

Kõige kõrgemal asuval seisupunktil kasutati FARO Focus3D terrestrilist laserskannerit 

ning madalamatel Leica ScanStation2 terrestrilist laserskannerit (Leonov jt 2014: 553). 

Välitöö kestis kuus päeva. Erinevad seisupunktides skaneeritud punktipilvede ühtsesse 

süsteemi viimiseks kasutati ajutisi magnet tähiseid. Neli tähist paigaldati 100 m ja 125 m 

kõrgusele nii, et need olid nähtavad maapinnalt kui ka teenindusplatvormidelt. 

Punktipilvede töötluseks kasutati Leica Cyclone tarkvara ja mudeli täpsus oli programmis 

7 mm. Torni punktipilv koosnes umbes 65 miljonist punktist, kuid selle tihedus ei ole 

ühtlane, torni tipus umbes 1 cm ning teistel osadel parem (Leonov jt 2014: 553). 

Tulemuseks saadi digitaalne kolmedimensiooniline mudel Shabolovka raadio tornist. Igat 

üksikut tornis olevat varrast ja peaaegu igat ringi kujutati sellel mudelil kõrge täpsusega. 

Antud täpsus on traditsioonilisi mõõtmismeetodeid kasutades praktiliselt võimatu 

saavutada (Leonov jt 2014: 556). Paraku ei olnud puntpilve resolutsioon piisavalt kõrge, et 

arvutada raudprofiilide täpseid paksusi, seda püüti küll teha aga mitmel juhu saadi 1947. 
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aastal mõõdetud väärtustest väiksemad arvud. Antud erinevust võib tuleneda korrosioonist, 

kuid põhjalikuks järelduseks tuleks teha lisa mõõtmisi (Leonov jt 2014: 556). Saadud 

tulemusi saab kasutada ka etalonmudelina torni seisukorra jälgimiseks või torni geomeetria 

kontrollimiseks peale rekonstrueerimist (Leonov jt 2014: 558). 

Garisenda ja Asinelli tornide laserskaneerimine Bolognas: detailsed deformatsiooni 

mustrid kahest vanast kalduvast tornist 

12. sajandi alguses ehitatud Garisenda ja Asinelli kalduvad tornid on olulised osad Itaalia 

kultuuripärandist ning  ühed kõige tähtsamad Bologna linna sümbolitest (Pesci jt 2011: 

117). Uurimuse eesmärgiks oli selgitada välja kahe torni deformatsiooni mustrid kõikidele 

tornide seintele.  

Vaadeldavat objekti võrreldakse kahe baastasandiga, et tuvastada võimalikke 

kõrvalekaldeid. Antud meetod võimaldab tuvastada kõrvalekaldeid, mis võivad olla seotud 

ebaühtlase gravitatsioonilise koormusega, ebaühtlaste materjalide omadustega, lokaalsete 

defektidega, seismiliste häiretega ning maastiku ebastabiilsusega (Pesci jt 2011: 118). 

Terrestrilise laserskaneerimise andmete põhjal geomeetrilisest modelleerimisest alati ei 

piisa, et kirjeldada kogu objektil esinevaid kahjustusi, kuid sellega saab olulist teavet 

jälgitava objekti struktuuri kohta. Lisaks saab mudelit kasutada tuleviku mõõtmiste jaoks 

etalonmudelina, mille järgi võrrelda toimunud muutusi. 

Rahvuslik Geofüüsika ja Vulkanoloogia instituut viis läbi Garisenda ja Asinelli tornide 

terrestrilise laserskaneerimise 2010. aasta  septembris (Pesci jt 2011: 120). Tornide 

terrestriliseks laserskaneerimiseks kasutati 6 seisupunkti ja kokku tehti 19 skaneeringut, 

seisupunktid asusid tornidest umbes 10-20 meetri kaugusel, kaugused valiti selle järgi, et 

kõik pinnad saaks skaneeritud (Pesci jt 2011: 120).  

Garisenda torn oli lääne suunas kaldu 3,2 meetrit ja põhja suunas 0,5 meetrit (Pesci jt 

2011: 122). Asinelli torn oli lääne suunas kaldu 1,5 meetrit ning põhja suunas 0,22 meetrit 

(Pesci jt 2011: 124). Terrestrilise laserskaneerimisega saadud andmete analüüs näitab, et 

Garisenda ja Asinelli tornide kohta on võimalik teha antud meetodiga deformatsioonide 

uurimist, eelkõige tuvastada kalde muutumist (Pesci jt 2011: 126). 
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3. PUNKTIPILVE REGISTREERIMISE MEETODITE MÕJU 

STAATILISE SKANEERIMISE TÄPSUSELE 

3.1. Uurimustöö objekt ja kasutatud vahendid 

Uurimustöö objektiks oli Tartu linnas asuv Eesti Maaülikooli Metsamaja (Friedrich 

Reinhold Kreutzwaldi 5) hoone teise korruse koridor (Joonis 9).  

 

Joonis 9. Uuritava objekti asukoht (Maa-ameti geoportaal) 

Uurimustöö läbiviimiseks oli kasutatud faasinihke laserskannerit Faro Focus 3D x130 

(Joonis 10). Antud laserskanner on võimeline mõõdistama 976 000 punkti sekundis ning 

maksimaalselt 130m kaugusele (Tabel 1) (FARO Focus3D … 2015) 
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Tabel 1. Faro Focus 3D x130 laserskaneerimisel viga mõjutavad parameetrid (FARO 

Focus3D … 2015) 

Parameetrid 

Maksimaalne mõõtmiskiirus 976000 ptk/sek 

Kauguse mõõtmisviga 
± 2 mm 

Laserkiire pikkus 1550 nm 

Laserkiire diameeter 2,25 mm 

Mõõtmiskaugus 0,6m – 130m 

 

Joonis 10. Uurimustöös kasutatud laserskanner Faro Focus 3D x130 (Laserscanning 

Europe) 

Kontollmõõtmiste teostamiseks oli kasutatud laserkaugusmõõtur Leica Disto A6. 

Vajalikud laserkaugusmõõturi parameetrid on kuvatud tabelis (Tabel 2). 

Tabel 2. Laserkaugusmõõtur Leica Disto A6 parameetrid (Laserstreet) 

Parameetrid 

Ulatus 0,05 - 200 m  

Mõõtmise viga kuni 30 m peale ± 0,5 mm 

Väikseim kuvatav ühik 1 mm 

 

Kogu andmetöötlus on tehtud programmis Trimble RealWorks 10.0. Trimble RealWorks 

tarkvara on mõeldud 3D punktipilvede töötlemiseks (Trimble 3D scanning ... 2016). 

Programmis on loodud efektiivne võimalus punktipilvede registreerimiseks, 

analüüsimiseks, modelleerimiseks (Trimble 3D scanning ... 2016). 
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3.2. Uurimistöö metoodika 

Lähtuvalt uurimistöö eesmärgist, milleks oli laserskaneerimise punktipilvede 

registreerimise meetodite täpsuse uurimine, saab antud töö metoodika jagada kolme etappi: 

 sobiva objekti leidmine, tähiste paika panemine ning skaneerimine; 

 andmetöötlus; 

 kontrollmõõtmised. 

3.2.1. Ettevalmistamine skaneerimiseks ning skaneerimine 

Mõõdistusalaks otsustasid uurimistöö teostajad valida Kreutzwaldi 5 õppehoones teise 

korruse koridori (edaspidi testala). Testala oli 35,2 meetrit pikk ja omas nelja akent, kuid 

uurimustöös kasutati neist kolme (Joonis 11). Tähised pandi paika lähtuvalt eeskirjast, 

tähised peavad olema nähtavad mõlemast skaneerimise asukohast. 

 

Joonis 11. Uurimustöö testalal uuritavad aknad (S. Aarna) 

Tähiseid kasutati skaneerimises kokku kolm, kuid andmetöötluses otsustati kolmas välja 

jätta. Punktipilvest tuli välja, et kolmandale tähisele oli mõõdetud liiga vähe punkte, 

milletõttu ei saanud tähise täpsuses kindel olla – raske oli tuvastada tähise tsentrit. 

Tähistena kasutati A4 suuruses paberist must-valgeid tähiseid, mis kleebiti kahepoolse 

teibiga seinale (Joonis 12). 
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Joonis 12. Uurimustöös kasutatud must ja valge paberist tähis 

Skanneri positsioonid on välja toodud joonisel (Joonis 13). Skaneerimise režiimiks valiti 

vaikimisi profiil, mis oli mõeldud sisetingimustes kasutamiseks. Antud režiimi 

resolutsioon oli 28,2 Mpts (28 000 000 punkti). Skaneerimine ühes positsioonis toimus 

keskmiselt 7 minutit ehk mõlemas jaamas kokku 14 minutit. Kõik andmed salvestati 

mälukaardile ning kokku tuli mõõdistatud punktide andmemaht 240 Megabyte. 

 

Joonis 13. Uuritava objekti skaneerimisel kasutatud jaamade asukohad. Joonis on 

pealtvaates 

Joonisel number 13 on laserskanneri seisupunktid tähistatud kolmnurkadega. Esimene 

jaam on nimetatud 2k_koridor_004 ja teine jaam on nimetatud 2k_koridor_006. 

3.2.2. Andmetöötlus 

Laserskanner Faro Focus 3D x130 salvestab kõik mõõdistusandmed SSD mälukaardile. 

Andmed salvestati kahte kausta – mõlemad skaneeritud punktipilved eraldi. 
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Nagu eelpool mainitud, toimus kogu andmetöötlus programmis Trimble RealWorks. 

Programm võimaldab erinevaid punktipilvede registreerimise meetodeid, mis võib jagada 

kaheks: 

1. tähisteta punktipilve automaatne registreerimine; 

2. tähistega punktipilve registreerimine. 

Tähistega punktipilve registreerimiseks on RealWorksis omakorda kaks meetodit: 

1) manuaalne tähiste tsentrite määramine 

2) automaatne tähiste tsentrite tuvastamine. 

Tähisteta punktipilve automaatne registreerimine 

Tähisteta punktipilve automaatse registreerimise, teisisõnu pindade põhjal registreerimise, 

andmetöötluse võib jagada neljaks etapiks: 

1) andmete RealWorksi importimine; 

2) punktipilvede registreerimine; 

3) punktipilvest läbilõike tegemine; 

4) töödeldud andmete eksportimine. 

Andmed imporditi programmi Trimble RealWorks FLS formaadis. Punktipilvede 

registreerimise käigus pannakse kokku kaks skaneeritud punktipilve. Antud juhul ei ole 

kasutatud ühtegi tähist, mis teeb antud registreerimise kõige kiiremaks, sest mitmed etapid 

jäävad ära (tähiste tuvastamine; tähiste sidumine üksteisega). 

Registreeritud punktipilvest vajaliku läbilõike tegemine, mille puhul otsustasid uurimistöö 

autorid teha läbilõike, mille paksuseks valiti 15 mm, täpselt risti Z (kõrgus) teljega (Joonis 

14). 
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Joonis 14. Skaneeritud punktipilve läbilõige programmist Trimble RealWorks 

Läbilõige salvestati DWG formaati. Edasine andmetöötlus toimus programmis AutoCad. 

AutoCad’is mõõdeti pikkused interaktiivselt, milleks oli pikkuste mõõtmine horisontaalselt 

vertikaalsete akende põskede vahel. 

Tähistega punktipilve registreerimine 

Tähistega skaneeritud punktipilve registreerimise andmetöötluse etapid on sarnased 

tähisteta registreerimisele. Tähistega punktipilve andmetöötluse etapid: 

1) andmete RealWorksi importimine; 

2) punktipilvede registreerimine; 

a. tähiste tsentrite määramine; 

b. tähiste sidumine nullpunktiga (laserskanneri asukoht) (Joonis 15); 

3) punktipilvest läbilõike tegemine; 

4) töödeldud andmete eksportimine. 
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Joonis 15. Tähiste sidumine laserskanneri asukohaga 

Märkus. Joonisel number 15 on tähised tähistatud numbritega 8 ja 9. 

Tähistega registreerimisel imporditi mõlemad skaneeritud punktipilved, kuid seekord 

toimus registreerimine tähiseid kasutades. Tähiste registreerimiseks on programmis 

Trimble RealWorks kaks meetodit – automaatne tähiste registreerimine või manuaalne 

tähiste registreerimine. Antud töös kasutati mõlemaid meetodeid ning mõlemal puhul on 

tehtud terve andmetöötlus eraldiseisvalt. Kolmanda etapina on tehtud läbilõige 

punktipilvedest ning eksporditud DWG formaadis. 

Andmetöötlus AutoCad’is toimus kõikidel puhkudel täpselt samu meetodeid kasutades – 

võeti mõõdud akende põskede vahelt ning täpselt risti kõrgusega ning paralleelselt akna 

tasapinnaga. 

3.2.3. Kontrollmõõdistamine 

Kontrollmõõdistamise eesmärk oli teada saada reaalseid kauguseid, millega 

laserskaneerimisel saadud tulemusi võrrelda. Nagu eelpool mainitud, oli kogu 

kontrollmõõdistamine tehtud laserkaugusmõõturiga Leica Disto A6. 

Mõõdud on võetud horisontaalselt paralleelselt klaasiga nii ülevalt kui ka alt. Mõlemal 

puhul on toodud mõõtmisjoon akna põskedest 30 cm akna klaasi poole (Joonis 16). 
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Joonis 16. Uurimustöös kasutatavad aknapõskede vahelised joonte pikkused (S. Aarna) 

Joonisel on ülemised pikkused märgitud alaindeksitega 1 ning alumised pikkused märgitud 

alaindeksiga 2. 

Kontrollmõõdistus teostati kõikidele uuritavatele objektidele, milleks olid Aken nr 1, Aken 

nr 2, Aken nr 3 (Joonis 11). Kontrollmõõdistamisi teostati laserkaugusmõõturiga igale 

mõõdetavale pikkusele kuus korda - kolm korda suunas A – B ja kolm korda suunas B – A 

(Joonis 16). Arvutati nende mõõtmiste aritmeetiline keskmine, mis loeti õigeks joone 

pikkuseks (Tabel 3). 
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Tabel 3. Laserkaugusmõõturiga Leica Disto A6 mõõdetud tulemused 

  Joon Mõõdud (mm) 

Aritmeetiline 
keskmine 

(mm) 

Aken 1 

A1 - B1 2231 2230 2230 
 B1 - A1 2231 2231 2231  2231 

A2 - B2 2229 2229 2229  

B2 - A2 2229 2230 2229 2229 

Aken 2 

A1 - B1 2254 2253 2253 

 B1 - A1 2253 2253 2253  2253 

A2 - B2 2251 2251 2251  

B2 - A2 2251 2251 2252 2251 

Aken 3 

A1 - B1 2251 2251 2251 

 B1 - A1 2251 2251 2251  2251 

A2 - B2 2247 2248 2248  

B2 - A2 2248 2248 2248 2248 

 

3.3. Uurimustöö tulemused ja analüüs 

3.3.1. Punktipilvede registreerimine tähisteta 

Nagu varem oli mainitud, põhiline skaneerimise andmetöötlus toimus programmis Trimble 

RealWorks. Kuid punktipilvede läbilõigete tulemused töödeldi programmis AutoCad, 

milles mõõdistati vertikaalsete akna põskede omavahelised kaugused. Saadud tulemused 

on välja toodud tabelis (Tabel 4). Tabelis on ülemised joonte pikkused märgitud 

alaindeksitega 1 ning alumised joonte pikkused märgitud alaindeksiga 2. Tabel number 4 

jaoks on koostatud joonised mis asuvad lisades (Lisa 1 ja Lisa 2). 

Tabel 4. Tähisteta punktipilve automaatse registreerimise meetodil saadud joonte pikkused 

  Joon Mõõdud (mm) 

Aken nr 
1 

A1 - B1 2237 

A2 - B2 2236 

Aken nr 

2 

A1 - B1 2256 

A2 - B2 2252 

Aken nr 

3 

A1 - B1 2252 

A2 - B2 2249 
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Selleks, et saada ülevaade tähisteta punktipilve automaatse registreerimise meetodi 

täpsusest, võrreldi omavahel õigeid joonepikkuseid, milleks oli võetud 

laserkaugusmõõturiga mõõdistatu (Tabel 3), ning interaktiivselt mõõdetud joonepikkuseid. 

Saadud tulemused on välja toodud tabelis (Tabel 5). 

Tabel 5. Tähisteta punktipilve automaatse registreerimise meetodi ja õigete joonepikkuste 

vahe 

  

Joon 

Interaktiivselt 

mõõdetud joonte 

pikkused (mm) 

Õiged 

joonepikkused 

(mm) 

Vahe 
(mm) 

Aken nr 

1 

A1 - B1 2237 2231 6 

A2 - B2 2236 2229 7 

Aken nr 
2 

A1 - B1 2256 2253 3 

A2 - B2 2252 2251 1 

Aken nr 
3 

A1 - B1 2252 2251 1 

A2 - B2 2249 2248 1 

   

Keskmine =  3 

 

Tabelis number 5 on näha, et õigete joonepikkuste ja interaktiivselt mõõdetud 

joonepikkuste maksimaalne vahe on 7 mm ning minimaalne vahe on 1 mm. Suurim vahe 

esines aknal number 1 alumisel pikkusel ning väikseim vahe esines akendel number 2 ja 3. 

Aknal number 2 esines minimaalne vahe alumisel pikkusel, aknal number 3 esines 

minimaalne vahe nii ülemisel kui ka alumisel joonel. Aritmeetiliseks keskmiseks vaheks 

punktipilvede tähisteta registreerimisel saadi 3 mm. 

3.3.2. Tähistega punktipilvede registreerimine - automaatse tähiste tsentrite tuvastamine 

Automaatse tähiste tsentrite tuvastamise meetodil toimus joonte pikkuste mõõtmine 

sarnaselt eelmisele meetodile. Saadud joonte pikkused on välja toodud tabelis (Tabel 6). 

Tabel number 6 jaoks on koostatud joonised mis asuvad lisades (Lisa 3 ja Lisa 4). 
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Tabel 6. Tähistega punktipilvede registreerimisel automaatse tähiste tsentrite tuvastamise 

meetodil saadud joonte pikkused 

  Joon Mõõdud (mm) 

Aken nr 

1 

A1 - B1 2235 

A2 - B2 2234 

Aken nr 
2 

A1 - B1 2255 

A2 - B2 2252 

Aken nr 
3 

A1 - B1 2251 

A2 - B2 2248 

 

Tabelis number kolm on välja toodud õiged tulemused, mida võrreldi tabelis number kuus 

välja toodud joonte pikkustega. Õigete ehk laserkaugusmõõturiga mõõdetud joonte 

aritmeetiliste keskmiste ja punktipilvedes tähiste tsentrite automaatse tuvastamise meetodi 

vahed on välja toodud tabelis (Tabel 7). 

Tabel 7. Õigete joonepikkuste ja punktipilvedes tähiste tsentrite automaatse tuvastamise 

meetodi vahed 

  

Joon 

Interaktiivselt 

mõõdetud 

joonte pikkused 
(mm) 

Õiged 
joonepikkused 

(mm) 

Vahe (mm) 

Aken nr 
1 

A1 - B1 2235 2231 4 

A2 - B2 2234 2229 5 

Aken nr 

2 

A1 - B1 2255 2253 2 

A2 - B2 2252 2251 1 

Aken nr 

3 

A1 - B1 2251 2251 0 

A2 - B2 2248 2248 0 

   

Keskmine =  2 

 

Tabelis number 7 on näha, et õigete joonepikkuste ja interaktiivselt mõõdetud 

joonepikkuste maksimaalne vahe on 5 mm ning minimaalne vahe on 0 mm. Suurim vahe 

esines aknal number 1 alumisel pikkusel, ning väikseim vahe esines aknal number 3 nii 

ülemisel pikkusel kui ka alumisel pikkusel. Aritmeetiliseks keskmiseks vaheks 

punktipilvede tähistega automaatsete tsentrite tuvastamise meetodil saadi 2 mm. 
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3.3.3. Tähistega punktipilvede registreerimine - manuaalnee tähiste tsentrite määramine 

Manuaalse tähiste tsentrite määramise meetodil toimus joonte pikkuste mõõtmine sarnaselt 

eelmistele meetoditele. Saadud joonte pikkused on välja toodud tabelis (Tabel 8). Tabel 

number 8 jaoks on koostatud joonised mis asuvad lisades (Lisa 5 ja Lisa 6). 

Tabel 8. Tähistega punktipilvede registreerimisel manuaalselt tähiste tsentrite määramise 

meetodil saadud joonte pikkused 

  Joon Mõõdud (mm) 

Aken nr 

1 

A1 - B1 2237 

A2 - B2 2236 

Aken nr 
2 

A1 - B1 2260 

A2 - B2 2257 

Aken nr 
3 

A1 - B1 2256 

A2 - B2 2252 

 

Tabelis number kolm on välja toodud õiged tulemused, mida võrreldi tabelis number 

kaheksa välja toodud joonte pikkustega. Õigete ehk laserkaugusmõõturiga mõõdetud 

joonte aritmeetiliste keskmiste ja punktipilvedes tähiste tsentrite automaatse tuvastamise 

meetodi vahed on välja toodud tabelis (Tabel 9). 

Tabel 9. Õigete joonepikkuste ja punktipilvedes tähiste tsentrite manuaalse tuvastamise 

meetodi vahed 

  

Joon 

Interaktiivselt 

mõõdetud 

joonte pikkused 

(mm) 

Õiged 
joonepikkused 

(mm) 

Vahe (mm) 

Aken nr 

1 

A1 - B1 2237 2231 6 

A2 - B2 2236 2229 7 

Aken nr 

2 

A1 - B1 2260 2253 7 

A2 - B2 2257 2251 6 

Aken nr 

3 

A1 - B1 2256 2251 5 

A2 - B2 2252 2248 4 

   

Keskmine =  6 

 

Tabelis number 9 on näha, et õigete joonepikkuste ja interaktiivselt mõõdetud 

joonepikkuste maksimaalne vahe on 7 mm ning minimaalne vahe on 4 mm. Suurim vahe 

esines akendel number 1 ja 2. Aknal number üks esines maksimaalne vahe alumisel 

pikkusel ning aknal number 2 esines maksimaalne vahe ülemisel pikkusel. Väikseim vahe 
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esines aknal number 3, mis oli alumisel pikkusel. Aritmeetiliseks keskmiseks vaheks 

punktipilvede tähistega manuaalsete tsentrite tuvastamise meetodil saadi 6 mm. 

3.3.4. Erinevate punktipilvede registreerimise meetoditega teostatud skaneerimise tulemuste 

analüüs 

Selleks, et analüüsida iga meetodi viga, otsustasid uurimustöö autorid tuua välja meetodite 

täpsused iga akna kohta. Kõikide punktipilve registreerimisemeetodite vead ja nende 

keskmised on välja toodud joonisel (Joonis 17). Joonisel on võetud iga akna ülemise ja 

alumise pikkuse keskmine suurus. 

 

Joonis 17. Punktipilvede registreerimise meetodite vead ning nende keskmised (mm) 

Joonisel number 17 on näha, et tähistega punktipilve tähiste automaatse tuvastamise 

meetodiga on saadud kõige täpsem tulemus, milleks on 2 mm. Täpsuselt teisel kohal on 

tähisteta ehk pindadepõhine punktipilve registreerimise meetod, mille viga on 3 mm. 

Kõige suurem viga tuli tähistega punktipilve tähiste manuaalse määramise meetodil, mis 

oli 6 mm. Joonisel on näha, et erinevus tähiste automaatse tsentrite tuvastamise ja 

manuaalse määramise meetodi vahel on lausa kolm korda. 

Uurimustöö autorid järeldavad saadud andmete põhjal, et suurima vea, mis oli manuaalse 

tähiste tsentrite määramise meetodil, tekitas ebamäärane tsentri nähtavus. Vea vältimiseks 
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oleks skaneerimine suurema resolutsiooniga, mille tulemusena oleks tähise tsenter 

paremini eristatav. Samas, mida suurem on skaneerimise resolutsioon, seda pikem on 

skaneerimise aeg. Viga saaks minimaliseerida ka tähiste skannerile lähemale 

paigutamisega. 

Kõige täpsema tulemuse andis tähistega punktipilve tähiste automaatne tsentrite 

tuvastamise meetod. Autorid järeldavad, et antud meetodil puudus inimlik eksimuse 

võimalus ning kuna resolutsioon oli küllalt kõrge (28 miljonit punkti), suutis programm 

Trimble RealWorks eristada skaneeritud tähiste tsentrid. 

Sarnase tulemuse automaatsete tähiste tsentrite meetodile andis automaatne punktipilve 

registreerimise meetod, mis oli vaid 1 mm suurem. Uurimustöö autorite arvates võib 

põhjuseks olla suur ülekattuvuse protsent, milleks oli 81% (Lisa 7). Nagu eelpool 

mainitud, peab olema kahe erineva punktipilve ülekattuvus minimaalselt 30%, kuna see on 

olulisim tegur, mis mõjutab antud meetodi registreerimise täpsust. 
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KOKKUVÕTE 

Geodeetilistel töödel kasutatavad instrumendid on koos tänapäevase kiire tehnoloogia 

arenguga ka ise järjekindlalt edasi arenenud. Viimastel aastatel on geodeesias järjest 

rohkem võetud kasutusele terrestrilisi laserskannereid, kuna neil on hea mobiilsus ja suur 

mõõdistamiskiirus. Antud teema valisid töö autorid seetõttu, kuna see on hetkel väga 

aktuaalne ning selle kohta ei ole väga palju uurimustöid tehtud. Uurimustöös käsitleti 

kolme staatilise terrestrilise skaneeritud punktipilve registreerimise meetodeid, programmi 

Trimble RealWorks näitel, milleks olid: 

 automaatne- ehk pindadepõhine registreerimise meetod; 

 tähistega punktipilve registreerimise meetod; 

o manuaalne tähiste tsentrite määramine; 

o automaatne tähiste tsentrite tuvastamise meetod. 

Bakalaureusetöö hüpoteesiks oli, et tähistega punktipilve mõlema antud töös käsitletud 

registreerimise meetodi täpsus on oluliselt suurem tähisteta automaatsest registreerimisest. 

Uurimustöö eesmärgiks oli uurida antud kolme skaneeritud punktipilve registreerimise 

meetodite mõju täpsusele.  

Uurimustöö teoreetilises osas kirjeldati terrestrilise laserskaneerimise süsteeme, nende 

jagunemist ning terrestrilise laserskanneri tööpõhimõtet. Lisaks kirjeldati terrestrilise 

laserskaneerimise punktipilvede registreerimise meetodeid ning lühidalt ka antud 

valdkonnaga seotud olevaid uuringuid Eestis ja mujal maailmas. Uurimustöö empiirilises 

osas tõid autorid välja uurimustöö objekti, metoodika, andmetöötluse ning uurimustöö 

tulemused ja nende analüüsi. 

Uurimustöö objektiks oli Tartu linnas asuv Eesti Maaülikooli Metsamaja (Friedrich 

Reinhold Kreutzwaldi 5) hoone teise korruse koridor, mis mõõdistati kahest seisupunktist. 

Hiljem valiti testalal täpsuse hindamiseks kolm akent. Skaneeritud punktipilvedest tehti 

läbilõiked, millelt mõõdeti interaktiivselt kolme akna laiused. Läbilõiked on töö lisades. 

Õigeteks pikkusteks võeti laserkaugusmõõturiga mõõdistatud pikkused, mida võrreldi 

interaktiivselt mõõdistatud tulemustega. 
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Kõige täpsem tulemus saadi tähistega punktipilvede automaatse tähiste tsentrite 

tuvastamise meetodiga, milleks oli 2 mm. Keskmise täpsusega oli automaatne ehk 

pindadepõhine registreerimise meetod, mille viga oli 3 mm. Kõige madalama tulemuse 

andis tähistega punktipilve manuaalne tähiste tsentrite määramise meetod, mille viga oli 6 

mm. Autorite arvates on madalama tulemusega meetodi puhul kaks korda suurem viga 

tingitud sellest, et manuaalsel tähiste tsentrite määramisel, ei olnud antud töö puhul tähiste 

tsentrid piisavalt selgelt nähtavad.  
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THE IMPACT OF DIFFERENT POINT CLOUD 

REGISTRATION METHODS ON STATIC TERRESTRIAL 

LASER SCANNING ACCURACY 

Summary 

The instruments used in geodetic surveys have steadily developed in step with the rapid 

advance of modern technology. In recent years, terrestrial laser scanners have increasingly 

been employed in geodesy by virtue of their excellent mobility and high measuring speed. 

The authors selected the subject on account of its current topicality and the scarcity of 

research papers conducted thereon in Estonia. The study deals with three methods of 

registering point clouds using static terrestrial laser scanners:  

 point cloud automatic registration, also known as surface registration method;  

 point cloud target-based registration method with;  

o manual target centre assignment;  

o automatic target centre identification.  

The hypothesis of the bachelor’s thesis was that the accuracy of both of the target-based 

point cloud registration methods discussed in the present study considerably exceeds that 

of the automatic registration method without targets.  

The objective of the bachelor’s thesis was to investigate the impact of the three 

aforementioned scanned point cloud registration methods on scanning accuracy.  

The theoretical part of the thesis describes the terrestrial laser scanning systems and their 

divisions as well as the working principles of the terrestrial laser scanner. In addition, point 

cloud registration methods using terrestrial laser scanners as well as, briefly, studies related 

to this particular field of research in Estonia and elsewhere were explicated. In the 

empirical part of the study the authors set forth the site and methods of the research, the 

data processing methods and the results and analysis of the study.  

The site of the study was a second-floor corridor of the Metsamaja building at Kreutzwaldi 

St. 5, city of Tartu, which was measured from two station points. Subsequently, three 

windows were selected on the testing area for accuracy assessment purposes. Cross-
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sections were made from the scanned point clouds, from which the widths of three 

windows were interactively measured. The cross-sections are presented in the annexes.  

The distances measured with a laser rangefinder were postulated as correct ones and then 

compared with the interactively measured results.  

The most accurate result with an error of 2 mm was obtained by the point cloud target-

based registration method with automatic target centre identification. The automatic, or 

surface-based, registration method yielded a medium accuracy with an error of 3 mm. The 

least accurate was the point cloud target-based registration method with manual target 

centre assignment with an error of 6 mm. In the authors’ opinion, the double error margin 

of the lowest accuracy method was due to the inadequate visual clarity of the target centres 

used in the study. 
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Lisa 1. Pindade järgi registreerimise mõõdistus (ülemine horisontaalne 

läbilõige) 
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Lisa 2. Pindade järgi registreerimise mõõdistus (alumine horisontaalne 

läbilõige) 
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Lisa 3. Tähistega punktipilve registreerimine – automaatne tähiste 

tsentrite tuvastamine (ülemine horisontaalne läbilõige) 
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Lisa 4. Tähistega punktipilve registreerimine – automaatne tähiste 

tsentrite tuvastamine (alumine horisontaalne läbilõige) 
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Lisa 5. Tähistega punktipilve registreerimine – manuaalne tähiste 

tsentrite tuvastamine (ülemine horisontaalne läbilõige) 
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Lisa 6. Tähistega punktipilve registreerimine – manuaalne tähiste 

tsentrite tuvastamine (alumine horisontaalne läbilõige) 
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Lisa 7. Pindade järgi registreerimise raport 

 

Registration Report (using TZF Scans) 
 

 

 
User Name: Kasutaja 

Date: Tue Apr 26 16:34:14 2016 

Project Name:                  Project 

Length Measurement Units: Millimeters 

Coordinate System: X, Y, Z 

 

 

 

 Overall Cloud-to-Cloud Error: 0.55 mm 

 

 

 

  2k_koridor_004 - 1 Station(s) with Points in Common -   
 

     Object Name  Cloud-to-Cloud Error  Coincident Points (%)  Confidence 

(%) 

                                                                              

  2k_koridor_006               0.55 mm                    81%            

100% 

 

 

 2k_koridor_006 - 1 Station(s) with Points in Common -   
 

     Object Name  Cloud-to-Cloud Error  Coincident Points (%)  Confidence 

(%) 

                                                                              

  2k_koridor_004               0.55 mm                    81%            

100% 
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