
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

 

 

Joonas Kütt 

ELEKTRONTAHHÜMEETRI 

TÄPPISHORISONTEERIMISE VAJADUSE ANALÜÜS 

TOTAL STATION ACCURATE LEVELLING NECESSITY 

ANALYSIS 

Bakalaureusetöö 

Geomaatika õppekava 

 

 

 

Juhendaja: assistent Martin Sirk MSc 

Kaasjuhendaja: dotsent Harli Jürgenson PhD (Eng) 

 

 

 

 

Tartu 2016 



2 

 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor:  Joonas Kütt Õppekava: Geomaatika 

Pealkiri: Elektrontahhümeetri täppishorisonteerimise vajaduse analüüs 

Lehekülgi: 30 Jooniseid: 14 Tabeleid: 7 Lisasid: 0 

Osakond:  Geomaatika 

Uurimisvaldkond: Geodeesia 

Juhendaja(d):   Martin Sirk, Harli Jürgenson 

Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu, 2016 

 

Tänapäevastel elektrontahhümeetritel on kaheteljeline kompensaator, mis teoreetiliselt 

võimaldab õigete tulemuste saamist instrumendi horisonteerimisel 3-4 minuti täpsusega, 

tuli välja selgitada, kas see ka tegelikult nii on. Antud töö eesmärgiks on teada saada, kas 

kaheteljelise kompensaatoriga elektrontahhümeetrit on vaja täppishorisonteerida ehk 

horisonteerida vähemalt 5" täpsusega. Kompensaatori katsetamiseks valiti Trimble S6 

eletrontahhümeeter, millel on kaheteljeline kompensaator.  Katse abil selgitati välja mitu 

minutit on Trimble S6 kompensaatori tööpiirkond, milleks osutus piki- ja põikisuunas 3' 

40" ning ainult piki- või põikisuunas oli tööpiirkonnaks 5'. Sellest tulenevalt  tehti neli 

katset, et läbi viia kompensaatori kontroll erinevate horisonteerimistega. Tulemustest on 

tehtud analüüs, et hinnata, kui täpselt on elektrontahhümeetrit vaja horisonteerida. Töö 

tulemusena selgus, et teades kompensaatori tööpiirkonda, piisab õigete tulemuste 

saamiseks sellest, kui instrument horisonteerida kompensaatori tööpiirkonda. Soovitatav 

aga oleks instrument täppishorisonteerida, et vältida olukorda, kus ühe või enama statiivi 

jalgade vajumise korral kompensaator väljuks oma tööpiirkonnast ning saadavad 

mõõtmistulemused oleksid valed. 

Märksõnad: elektrontahhümeeter, kompensaator, teljed 
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Nowadays total stations have dual-axis compensator which should make it able to get 

correct results with instrument which is levelled into few minutes accuracy and it was 

needed to find out if it is really so. Thesis purpose is to find out if total station with dual-

axis compensator is needed to level accurately. Trimble S6 total station was used to test 

compensator because it has dual-axis compensator. With test it was found how much is 

Trimble S6 compensator working range, which was 3' 40" in longitudinal and traverse 

direction, only in longitudinal or traverse direction compensator working range was 5'. 

Analysis is made of the results to give assess if it is necessary to level instrument perfectly. 

Thesis revealed that if compensator operating range is known then it is enough to level 

instrument into that area. But it is recommended to level instrument accurately to avoid 

situation if one or more of the tripod legs should sink, compensator would go out of it's 

operating range and surveying results would be wrong. 

Keywords: Total Station, Compensator, Axes 
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SISSEJUHATUS 
 

Bakalaureuse astme lõputöö teema „Elektrontahhümeetri täppishorisonteerimise vajaduse 

analüüs“  kujunes välja sellest, et suvel praktikal ning hiljem ka tööl olles sai jälgitud 

mitme kogenenud geodeedi töövõtteid instrumendi horisonteerimisel. Erinevate tööde 

juures täheldasin seda, et väga palju pandi rõhku instrumendi horisonteerimisele, kuigi oli 

teada, et instrumentidel on olemas kaheteljeline kompensaator. Eriti tähtis oli 

täppishorisonteerimine ehitusel, kui oli vaja midagi maha märkida või teha 

teostusmõõdistust. Ehituse, mahamärkimistööde ja teostusmõõdistuse tegemiseks 

horisonteeriti elektrontahhümeeter paari sekundi täpsusega, katastrimõõdistusel jäädi 10" 

piiresse. Tänapäevastel elektrontahhümeetritel on enamasti kaheteljeline kompensaator, 

mis parandab tulemusi ning võimaldab mõõta nii, et instrument on horisonteeritud paari 

minuti piires, mõnel juhul on kompensaatori tööpiirkond isegi 5 minutit. See tähendab 

seda, et instrumenti on võimalik kiiremini üles seada ning selle ala sees on instrument 

võimeline õigeid tulemusi saama.  

Antud lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas kaheteljelise kompensaatoriga 

elektrontahhümeetrit on vaja täppishorisonteerida, ehk horisonteerida vähemalt 5" 

täpsusega. 

Eesmärgi saavutamiseks tehti järgmist: 

1) Kontrolliti Trimble S6 dr 300+ elektrontahhümeetri kompensaatori tööpiirkonda; 

2) tehti välimõõtmised andmete saamiseks; 

3) analüüsiti saadud tulemusi ning tehti järeldus. 

Töö on üles ehitatud kolme peatükina. Esimeses peatükis selgitatakse kompensaatori 

olemust, ehitust, liike ja tema omadusi. Teises peatükis on ülevaade katseks vajalikust 

mõõtevarustusest. Kolmandas peatükis on katse kirjeldus, saadud tulemused ning 

tulemuste analüüs. 

Töö autor avaldab tänu oma juhendajale Martin Sirk'ile ja kaasjuhendajale Harli 

Jürgensonile. 
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1. KOMPENSAATOR 
 

1.1. Kompensaatorite liigid ja tööpõhimõte 

 

Kompensaator on mehaaniline seade, millega saab tahhümeetritel tekitada kunstliku 

horisondi. Kunstlik horisont luuakse pikksilma suunas ning selle järgi kompenseeritakse 

instrumendi ülesseadmisel või mõne muu teguri toimel tekkinud vigu. [1] 

Sõna kompensaator võeti geodeesia terminoloogias kasutusele koos automaatse 

horisonteerimisega. Kompensaator leiutati sellepärast, et muuta horisonteerimine 

kiiremaks ja täpsemaks ning seeläbi saada täpsemaid tulemusi.[2] 

Elektrontahhümeetrite kompensaatorid on maa raskusjõu ehk gravitatsiooni abil toimivad 

seadmed ning nad on väga täpsed. Olenevalt kompensaatorist on nende tööpiirkond 3-5 

minutit. Elektrontahhümeetrid peavad olema horisonteeritud kompensaatori 

tööraadiusesse, et kompensaator korrektselt toimiks.[1] 

Üheteljeline kompensaator on olemas kõikidel elektrontahhümeetritel. Üheteljeline 

kompensaator parandab vertikaalnurga viga, mis tekib instrumendi ebatäpsest 

horisonteerimisest. Kompenseeritav telg on alati samas suunas pikksilmaga.[3] 

Elektrontahhümeetrite eelkäijatel – algelistel teodoliitidel kompensaator puudus. 

Tehnoloogia arenedes lisati digitaalsetele teodoliitidele üheteljeline kompensaator. 

Üheteljeline kompensaator (joonis 1.1.) toimib kaldeanduri abil, mis töötab vedeliku või 

magenti abil. Magnetiline kaldeandur sisaldab anumat, mis on täidetud vedelikuga, milles 

on magneti osakesed. Anumat ümbritsevad 3 mähist, millest 2 on veaavastus mähised ning 

keskmine on täpsuse jälgimise mähis. Juhtides vahelduvvoolu jälgmise mähisesse, suunab 

see voolu ka veaavastus mähistesse. Kui andur on täpselt, siis kõik mähised toodavad sama 

vooluhulga. Juhul kui andur on viltu, siis toodetakse erinev vooluhulk ning vooluhulkade 

erinevus muudetakse mikroprotsessori abil nurgaliseks väärtuseks, mis parandab 

vertikaalnurga. Üheteljelise kompensaatori tööpiirkond on 10 minutit. [4: 163] 
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Joonis 1.1. Üheteljeline kompensaator [4: 163] 

 

Suurem osa uuemaid elektrontahhümeetreid on varustatud kaheteljelise kompensaatoriga 

(joonis 1.2.). Enamus kaheteljelisi kompensaatoreid toimib vedeliku abil. Kompensaatori 

põhjas on LED, mis eritab valgust läbi ringikujulise anuma, mis on klaasist ning väga 

tundlik liikumisele. Selle abil tekitatakse vari fotodioodi peale. Fotodiood on jaotatud 

neljaks osaks ning kui instrument on täpselt horisonteeritud, siis anuma mullist peegelduv 

vari langeb võrdselt kõigile neljale osale. Kui instrument on kaldu, siis mullist peegelduv 

vari ei lange enam kõikidele fotodioodi osadele ning selle teabe abil suudab 

mikroprotsessor arvutada kaldenurga. Kaheteljelise kompensaatori tööpiirkond on 3-5 

minutit. [4: 163] 

 

 

Joonis 1.2. Kaheteljeline kompensaator [4: 163] 
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Kaheteljelisel kompensaatoril kompenseerib teine telg horisontaalsuunda. Kaheteljeline 

kompensaator on väga kasulik, kui elektrontahhümeeter pole täppishorisonteeritud ning 

horisontaaltelg pole täpselt horisontaalis. Kui kujutada ette instrumenti, mis ei ole täpselt 

horisonteeritud ning suunata pikksilm prismale, siis horisontaaltelg ei ole täpselt risti 

vertikaalteljega. Täpne horisontaalsuuna viga sõltub aga sellest, kui palju on pikksilma 

horisontaaltelg tõelisest horisondist kõrvale kaldunud. Ebatäpsest horisonteerimisest 

tulenevad vead parandab kompensaatori teine telg ehk vertikaalteljega risti olev 

horisontaaltelg. Lisaks saab kaheteljelise kompensaatoriga instrumentidel jälgida 

digitaalselt intrumendi horisonteerimise täpsust ning digitaalne lood võimaldab 

instrumendi horisonteerida vähese ajakuluga. [3]  

Digitaalse loodi eelis tuleb välja just keerukates oludes töötamisel, kus instrument võib 

teinekord asuda hoopis teise hoone katusel või mitusada meetrit eemal. Tänu digitaalsele 

loodile, mis kuvatakse väliarvuti ekraanile ei pea instrumendi kontrollimiseks minema 

instumendi juurde, piisab ainult mõnest klikist väliarvutis, et veenduda instrumendi 

stabiilsuses. 

Kompensaatorid peavad saama vabalt tajuda gravitatsiooni, samas peavad olema nad 

mõõtmiste ajal kindlalt paigal. Täiesti vabalt oleval kompensaatoril läheb isegi stabiilsel 

pinnal pikalt aega, et ta hakkaks korrektselt tööle. Sellisel juhul oleks kompensaatori 

kasutamine ebapraktiline. Sellise olukorra vältimiseks tuli teha 

vibratsioonileevendussüsteemid, mis tekitasid hõõrdumist, et seeläbi tekiks kiiremini 

püsivus ja kompensaator hakkaks kiiremini toimima, isegi siis, kui toimub mingi 

liikumine. [1] 

Sisseehitatud kaheteljeline kaldeandur jälgib pidevalt vertikaaltelje kallet mõlemas suunas. 

Vajadusel arvutab kompenseerimise väärtuse ning automaatselt parandab horisontaal- ning 

vertikaalnurga. Joonisel 1.3. on näha instrumendi kõrvalekaldeid külg- ja otsevaates.  
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Joonis 1.3. Instrumendi kõrvalekalded [5] 

 

Joonisel 1.3. on näha siniste joontena instrumendi tõeline horisont ja selle ristsirge. 

Instrumendi kõrvalekalded tõelisest horisondist ja selle ristsirgest on tähistatud punase 

joonega. Joonisel 1.3. on kujutatud tavaline elektrontahhümeeter, mille nurga mõõtmise 

täpsus on mõni sekund ning mõõtekaugus kuni 5 kilomeetrit. Kaldu olemise vead 

mõjutavad nii horisontaal- kui ka vertikaalnurga mõõtmise täpsust. Vertikaalnurga 

mõõtmisel tekkivaid vigu saab vähendada, kui sooritada mõõtmised täisvõttega. 

Kaheteljelise kompensaatori olemasolul instrumendi protsessor suudab eristada 

instrumendi kaldu olemise ning eemaldab ise sellest tekkinud vead mõõtmistelt. See aitab 

geodeedil effektiivsemalt töötada. Kaheteljelise kompensaatori abil on võimalik instrument 

elektroonilist loodi jälgides horisonteerida. Elektroonilise loodi abil horisonteerimine on 

tunduvalt kiirem, kui silindrilise vesiloodi abil instrumendi paika sättimine. [6: 127] 

 

1.2. Trimble S6 kompensaator 

 

Mõõdistamistöid on vaja teha väga erinevates olukordades ja tingimustes: pehme pinnas, 

kuum asfalt, soine ala. Sellistel juhtudel võib tekkida statiivi jala või jalgade vajumisest 

instrumendil kõrvalekalle vertikaalteljest. Nende muutuste vastu on vaja instrumendil teha 

parandusi, et mõõtmistulemused oleksid endiselt täpsed. 
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Enamus modernseid elektrontahhümeetreid on varustatud kaheteljelise kompensaatoriga, 

mis automaatselt parandab horisontaal- ja vertikaalnurgad, juhul kui instrument pole 

täpselt horisonteeritud või toimub statiivi vajumine. Trimble S6 tahhümeetril on 

kaheteljeline kompensaator. Kompensaatoris olev valguskiir suunatakse läbi optilise läätse 

vabalt liikuva vedeliku peale. Kompensaatoris on CMOS sensor, mis jälgib valguskiire 

kõrvalekallet mõõtmise suunas ja mõõtmise suuna ristsirgel. CMOS sensor ehk 

Complementary Metal Oxide Semiconductor on pildisensor, mis edastab instrumendile 

kõrvalekalded. Kompensaatori loodi sensor on paigaldatud instrumendi keskele, et 

vähendada selle tundlikkust vibratsioonile ja instrumendi pööramisele. Seadmed on 

paigaldatud nii, et saavutada võimalikult suur stabiilsus, mis võimaldab kompensaatoril 

töötada. See tähendab seda, et kompensaator on võimeline oma ülesannet täitma kohe 

peale instrumendi käivitamist. Lisaks on võimalik tahhümeetri kasutajal käivatada 

automaatne protseduur, mis kalibreerib kompensaatori. Kompensaatori kalibreerimise 

protesess hõlmab endas instrumendi täisringi tegemise ajal vertikaalteljega risti oleva 

kunstliku horisontaaltelje tasandi loomist. Kui instrumendi kasutaja otsustab 

kompensaatori kalibreerida, siis instrument salvestab peale kalibreerimist uue 

horisontaaltasandi.  Kui on suured temperatuuri kõikumised või mingid muud tehnilised 

probleemid, siis võib horisontaaltasand kergelt muutuda. See tähendab seda, et 

kompensaator tuleks enne mõõdistamist uuesti kalibreerida. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

2. ÜLEVAADE MÕÕTEVARUSTUSEST 
 

Kompensaatori tundlikkuse analüüsiks vajalikud mõõtmised teostati Trimble S6 Robotic 

DR 300+  elektrontahhümeeteriga. Trimble S6 Robotic DR 300+ valiti seetõttu et: 

1) Eestis on see laialt levinud; 

2) instrumendil on kaheteljeline kompensaator; 

3) instrumendil on automaatjälgimise süsteem; 

4) instrumendil on raadioside abil kaugjuhtimise süsteem; 

5) Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas on see instrument olemas. 

 

 

Joonis 2.1. Trimble S6 dr 300+ [8] 

 

Tabelis 2.1. on välja toodud Trimble S6 dr 300+ elektrontahhümeetri tehnilised näitajad. 

Tabel 2.1. Trimble S6 dr 300+ tehnilised näitajad  

Parameeter Parameetri suurus 

A 1 

Nurga mõõtmine 5" 

Nurga väikseim loendus 0,1" 

Horisontaalsuse 

kompenseerimine tsentraalne, kaheteljeline 

Täpsus 0,5" (0,15 mgon) 

Mõõteulatus ± 5,4' (±100 mgon) 
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A  1 
Kauguse mõõtmine täpsus 

(ruutkeskmine viga) prisma 

režiimis: standartne 2 mm + 2 ppm (0,0065 ft + 2 ppm) 
Kauguse mõõtmine täpsus 
(ruutkeskmine viga) prisma 

režiimis: jälgimisel 4 mm + 2 ppm (0,013 ft + 2 ppm) 

Mõõteulatus prismaga 2500m 

Horisontaalasendi säilitamine, 

ringloodiga treeger 8'/2 mm 

Tsentreerimise süsteem Trimble 3-pin 

Optiline lood sisse-ehitatud optiline lood 

Töötemperatuur 20ºC kuni +50ºC 

Tolmukindlus ja veekindlus IP55, veepritsmete ja tolmukindel 

 

Trimble S6 on eemalt juhtimissüsteemiga elektrontahhümeeter ehk nn. „ühemehe 

tahhümeeter“. Elektrontahhümeetri ja väliarvuti omavaheline suhtlus toimub raadioside 

abil. See võimaldabki teostada mõõtmisi üksinda, juhtides tahhümeetrit eemalt. 

Mõõtmiseks kasutati Trimble CU väliarvutit (joonis 2.2.). 

 

 
Joonis 2.2. Trimble CU väliarvuti [9] 
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Trimble CU väliarvuti on Eestis küllalt laialdaselt kasutusel. See on kompaktne ning 

sellega on hea instrumenti juhtida ja ta ühildub Trimble S6-ga. Tabelis 2.2. on Trimble CU 

väliarvuti tähtsamad parameetrid. 

Tabel 2.2. Trimble CU väliarvuti tehnilised näitajad 

Parameeter Parameetri suurus 

Suurus 176 mm × 110 mm × 30 mm 

Kaal 0,4 kg 

Mälu 
128 MB SDRAM, 1 GB 

sisemine püsimälu andmetele 

Protsessor 624 MHz Marvell 

Töötemperatuur -30°C kuni +55°C 

Tolmukindlus ja veekindlus 
IPX5, veepritsmete ja 
tolmukindel 

 

Instrumendi orienteerimiseks kasutati miniprismat (joonis 2.3.), sest sellega on võimalik 

suuremat täpsust saavutada. Mõõtmistel kasutati prisma konstandina 0 millimeetrit. 

 

 

Joonis 2.3. Miniprisma [10] 
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Mõõdistatavatesse punktidesse olid püstitatud alumiiniumstatiivid ja statiividel olid 

standardsed prismad (joonis 2.4). 

 

 

Joonis 2.4. Standard prisma [11] 

 

Kasutatud standartsete prismade konstant oli -30 millimeetrit. 
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3. KOMPENSAATORI TÖÖPIIRKONNA UURIMINE 
 

3.1. Kompensaatori tööpiirkonna määramine 

 

Kompensaatori tööpiirkonna uurimiseks kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S6 dr 300+. 

Sellel instrumendil on tsentraalne kaheteljeline kompensaator, mille täpsus on 0,5" ning 

kompensaatori tööpiirkond 5,4'.  Kompensaatori tööpiirkonna määramine teostati 

Kreutzwaldi 5 asuvas Eesti Maaülikooli metsamaja auditooriumis 2A9. Instrument püstitati 

statiivi alusele (joonis 3.1.).  

 

 

Joonis 3.1. Statiivi alus  

 

Esmalt horisonteeriti kompensaator piki- ja põiksuunas 5' veaga. Pöörates instrumenti 

servokruvist 360˚ ümber oma vertikaaltelje oli digitaalselt loodilt näha, et kompensaator 

väljus oma tööpiirkonnast. Seejärel täpsustati horisonteerimist, kuni saavutati olukord, kus 

kompensaator püsis kogu instrumendi täispöördeaja tööpiirkonnas. Nii tehti kindlaks, et 

kompensaator võib olla nii piki- kui põikisuunas nihkes 3' 40". Katses kasutatud 

instrumendi tööpiirkond on 5,4', aga kompenseerimine toimub siis ainult juhul, kui 

instrument on kas piki- või põiksuunas keskpunktist kõrvale kaldunud. (joonis 3.2.) on 

näha kõige äärmuslikumat horisonteerimist, millisel juhul jääb kompensaator, instrumenti 

360˚ ümber vertikaaltelje keerates, oma tööpiirkonda. Antud katse oli vaja läbi viia selleks, 

et saada teada tegelik kompensaatori tööpiirkond. Sellest lähtuvalt planeeriti ka järgmised 

katsed kompensaatori tööpiirkonna uurimiseks.  
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Joonis 3.2. Äärmuslik kompensaatori tööpiirkond 

 

3.2. Kompensaatori tööpiirkonna uurimise välimõõtmised 

 

Kompensaatori tööpiirkonna uurimise välimõõtmised toimusid 6. aprillil 2016. aastal. Ilm 

oli vahelduva pilvisusega, sooja oli 10˚C ja tuule kiirus oli 10 m/s. 

Mõõtmised toimusid Eesti Maaülikooli metsamaja parkla kõrval asuval muruplatsil. 

Tahhümeetri jaoks valisin koha enam-vähem platsi keskossa nii, et tahhümeetri ja Eesti 

Maaülikooli geomaatika osakonna õppeotstarbeliste punktide vaheline nurk jääks 30 ja 150 

kraadi vahele. Lähtepunktideks olid GPS mõõtmistega määratud punktid 100 

(X=6475406.777, Y=657628.410, H=49.542) ning 1406 (X=6475349.263, Y=657647.300, 

H=50.321). Mõõtmiste läbiviimiseks püstitati tahhümeetrist 25-40 meetri kaugusele 5 

statiivi (joonis 3.3.). Statiividel 1, 2, 3, 4 ja 5 olid tavaprismad. 
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Joonis 3.3. Elektrontahhümeetri ja prismade paiknemine  

 

Tahhümeeter horisonteeriti võimalikult täpselt. Orienteerimiseks kasutati vaba jaama ehk 

vastulõike meetodit. Orienteerimisel kasutati miniprismat, sest see võimaldab saavutada 

suuremat täpsust. Orienteeriti täisvõttega ning jaama asukoha vead orienteerimisel tulid 

(X=3 mm, Y= 5mm, H=2 mm).  

Seejärel suunati instrumendi pikksilm esimese prisma peale ning automaatse suunamise 

abil instrument viseeris end täpselt prisma keskele. Automaatset suunamist kasutati 

seetõttu et see toimib kuni 500 meetri ulatuses ning võimaldas tahhümeetril iseseisvalt teha 

3 täisvõtet kõigile viiele punktile ning seeläbi on töö efektiivsus suurem. Manuaalse 

suunamise puhul ei ole suunamine inimfaktori tõttu nii täpne. Võimalikult täpsete 

tulemuste saavutamiseks tehti mõõtmised kolme täisvõttega. Kolme täisvõtte tulemustest 

võeti keskmised tulemused. Et saada parem ülevaade kompensaatori toimimisest, tehti neli 

erinevat seeriat mõõtmisi. Esimese mõõtmisseeria ajal oli instrument täppishorisonteeritud.  

Teise mõõtmisseeria ajal oli instrument horisonteeritud veaga -3' 40" pikisuunas ja -3' 39" 

põikisuunas. Kolmanda mõõtmisseeria ajal oli instrument horisonteeritud veaga -4' 57" 

pikisuunas ja -0' 02" põikisuunas. Neljanda mõõtmisseeria ajal oli instrument 

horisonteeritud veaga 0´0´´ pikisuunas ja -5' 04" põikisuunas.  
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3.2.1. Esimene mõõtmisseeria 

 

Esimese mõõtmisseeria ajal oli instrument täppishorisonteeritud (joonis 3.4.). Esimese 

mõõtmisseeria tulemused andsid täpsed suundade ja kauguste algandmed. 

 

 

Joonis 3.4. Horisonteerimise täpsus esimese mõõtmisseeria ajal 

 

Mõõtmiste tulemusena saadi punktidele horisontaalsuuna lugem, vertikaalsuuna lugem 

ning kaugus elektrontahhümeetrist meetrites. Punktide vahelised horisontaalnurgad on 

arvutatud horisontaalsuuna lugemitest.  

Tabel 3.1. Esimese mõõtmisseeria tulemused 

 

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 

Horisontaalsuund 211°09'26" 150°15'42" 90°15'31" 30°11'36" 321°10'48" 

Vertikaalsuund  90°39'35" 91°14'12" 92°32'07" 91°57'33" 90°40'49" 

Kaugus (m) 39.995 40.012 39.889 39.932 27.485 

Horisontaalnurk 
(1-2) 
60°53'44" 

(2-3) 
60°00'11" 

(3-4) 
60°03'55" 

(4-5) 
69°00'48"   

 

3.2.2. Teine mõõtmisseeria 

 

Teise mõõtmisseeria ajal oli instrument horisonteeritud  veaga -3´40´´ pikisuunas ja -3´39´´ 

põikisuunas (joonis 3.5.).  
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Joonis 3.5. Horisonteerimise täpsus teise mõõtmisseeria ajal 

 

Sarnaselt esimese mõõteseeriaga saadi mõõtmiste tulemusena punktidele horisontaalsuuna 

lugem, vertikaalsuuna lugem ning kaugus elektrontahhümeetrist meetrites. Punktide 

vahelised horisontaalnurgad on arvutatud horisontaalsuuna lugemitest.  Teise 

mõõtmisseeriaga saadud tulemused (tabel 3.2.). 

Tabel 3.2. Teise mõõtmisseeria tulemused 

 

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 

Horisontaalsuund  211°09'21" 150°15'38" 90°15'26" 30°11'28" 321°10'40" 

Vertikaalsuund  90°39'36" 91°14'14" 92°32'07" 91°57'32" 90°40'48" 

Kaugus (m) 39.995 40.012 39.889 39.932 27.485 

Horisontaalnurk 
(1-2) 

60°53'43" 
(2-3) 

60°00'12" 
(3-4) 

60°03'58" 
(4-5) 

69°00'48"   

 

3.2.3. Kolmas mõõtmisseeria 

 

Kolmanda mõõtmisseeria ajal oli instrument horisonteeritud  veaga -4´57´´ pikisuunas ja     

-0´02´´ põikisuunas (joonis 3.6.).  
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Joonis 3.6. Horisonteerimise täpsus kolmanda mõõtmisseeria ajal 

 

Selleski mõõteseerias saadi mõõtmiste tulemusena punktidele horisontaalsuuna lugem, 

vertikaalsuuna lugem ning kaugus elektrontahhümeetrist meetrites. Punktide vahelised 

horisontaalnurgad arvutati horisontaalsuuna lugemite põhjal. Kolmanda mõõtmisseeriaga 

saadud tulemused (tabel 3.3.). 

Tabel 3.3. Kolmanda mõõtmisseeria tulemused 

 

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 

Horisontaalsuund  211°09'19" 150°15'36" 90°15'25" 30°11'27" 321°10'38" 

Vertikaalsuund  90°39'35" 91°14'13" 92°32'08" 91°57'33" 90°40'49" 

Kaugus (m) 39.995 40.012 39.889 39.931 27.485 

Horisontaalnurk 
(1-2) 

60°53'43" 
(2-3) 

60°00'11" 
(3-4) 

60°03'58" 
(4-5) 

69°00'49"   

 

3.2.4. Neljas mõõtmisseeria 

 

Neljanda mõõtmisseeria ajal oli instrument horisonteeritud veaga 0´00´´ pikisuunas ja        

-5´04´´ põikisuunas (joonis 3.7.).  

 

 

 

 



21 

 

 

Joonis 3.7. Horisonteerimise täpsus neljanda mõõtmisseeria ajal 

 

Nagu juba eelmistest mõõteseeriatest on teada tehti ka selles seerias sarnased mõõtmised. 

Mõõdeti punktide kaugused elektrontahhümeetrist ning ka horisontaal- ja vertikaalsuunad. 

Punktide vahelised horisontaalnurgad on arvutatud horisontaalsuundadest. Neljanda 

mõõtmisseeriaga saadud tulemused on kajastatud tabelis (tabel 3.4.). 

Tabel 3.4. Neljanda mõõtmisseeria tulemused 

 

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 

Horisontaalsuund  211°09'10" 150°15'26" 90°15'13" 30°11'16" 321°10'30" 

Vertikaalsuund  90°39'36" 91°14'12" 92°32'06" 91°57'32" 90°40'49" 

Kaugus (m) 39.994 40.012 39.889 39.932 27.485 

Horisontaalnurk 
(1-2) 

60°53'44" 
(2-3) 

60°00'13" 
(3-4) 

60°03'57" 
(4-5) 

69°00'46"   

 

3.3. Ristkoordinaatide täpsuse hindamine 

 

Kõikide mõõtmisseeriate ajal määrati punktidele ka ristkoordinaadid (tabel 3.5.). 
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Tabel 3.5. Punktide ristkoordinaadid 

Punkt 1 X Y H 

I Mõõtmisseeria (täppishorisonteeritud) 6475350.793 657679.454 51.140 

II Mõõtmiseeria (horisonteeritud  veaga -3´40´´ piki- 

ja -3´39´´ põikisuunas) 6475350.793 657679.455 51.140 

III Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga -4´57´´ piki- 

ja -0´02´´ põikisuunas) 6475350.794 657679.456 51.140 

IV Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga 0´0´´ piki- ja 

-5´04´´ põikisuunas) 6475350.795 657679.457 51.140 

Punkt 2 

   
I Mõõtmisseeria (täppishorisonteeritud) 6475384.943 657701.234 50.737 

II Mõõtmiseeria (horisonteeritud  veaga -3´40´´ piki- 

ja -3´39´´ põikisuunas) 6475384.944 657701.234 50.737 

III Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga -4´57´´ piki- 

ja -0´02´´ põikisuunas) 6475384.944 657701.234 50.737 

IV Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga 0´0´´ piki- ja 

-5´04´´ põikisuunas) 6475384.947 657701.234 50.737 

Punkt 3 

   I Mõõtmisseeria (täppishorisonteeritud) 6475420.129 657682.429 49.837 

II Mõõtmiseeria (horisonteeritud  veaga -3´40´´ piki- 

ja -3´39´´ põikisuunas) 6475420.129 657682.428 49.837 

III Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga -4´57´´ piki- 

ja -0´02´´ põikisuunas) 6475420.129 657682.427 49.837 

IV Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga 0´0´´ piki- ja 

-5´04´´ põikisuunas) 6475420.130 657682.425 49.837 

Punkt 4 

   I Mõõtmisseeria (täppishorisonteeritud) 6475421.594 657642.569 50.236 

II Mõõtmiseeria (horisonteeritud  veaga -3´40´´ piki- 

ja -3´39´´ põikisuunas) 6475421.593 657642.568 50.236 

III Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga -4´57´´ piki- 

ja -0´02´´ põikisuunas) 6475421.592 657642.568 50.236 

IV Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga 0´0´´ piki- ja 

-5´04´´ põikisuunas) 6475421.592 657642.566 50.236 

Punkt 5 

   I Mõõtmisseeria (täppishorisonteeritud) 6475383.033 657634.044 51.274 

II Mõõtmiseeria (horisonteeritud  veaga -3´40´´ piki- 

ja -3´39´´ põikisuunas) 6475383.032 657634.045 51.274 

III Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga -4´57´´ piki- 

ja -0´02´´ põikisuunas) 6475383.032 657634.045 51.274 

IV Mõõtmisseeria (horisonteeritud veaga 0´0´´ piki- ja 

-5´04´´ põikisuunas) 6475383.031 657634.045 51.274 
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Erinevatest mõõtmisseeriatest on saadud punktidele erinevad koordinaadid. Suurim 

erinevus on nii X kui Y koordinaadil 4 millimeetrit. Koordinaatide määramise täpsuse 

hindamiseks on igale punktile arvutatud hälbed (Tabel 3.6.) Hälbed on arvutatud valemi 

3.1. järgi. 

              

              ,                                                                                                       (3.1.) 

kus Vx – hälve, Xtäppis- täppishorisonteerimisega saadud X koordinaat, Xi – järgnev 

koordinaat 

Tabel 3.6. Punktide ristkoordinaatide hälbed 

Punkt 1 X (mm) Y (mm) 

II Mõõtmisseeria 0 1 

III Mõõtmisseeria 1 2 

IV Mõõtmisseeria 2 3 

Punkt 2     

II Mõõtmisseeria 1 0 

III Mõõtmisseeria 1 0 

IV Mõõtmisseeria 3 0 

Punkt 3     

II Mõõtmisseeria 0 1 

III Mõõtmisseeria 0 2 

IV Mõõtmisseeria 1 4 

Punkt 4     

II Mõõtmisseeria 1 1 

III Mõõtmisseeria 2 1 

IV Mõõtmisseeria 2 3 

Punkt 5     

II Mõõtmisseeria 1 1 

III Mõõtmisseeria 1 1 

IV Mõõtmisseeria 2 1 

 

Saadud hälvetest arvutati punktide 1, 2, 3, 4 ja 5 ristkoordinaatidele keskmised ruutvead. 

Keskmised ruutvead arvutati valemi 3.2. järgi. 

       
   

 
    ,                                                                                                    (3.2.) 

kus RMSvx – keskmine ruutviga, Vx – hälve, n – ristkoordinaatide arv            
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Tabel 3.7. Punktide ristkoordinaatide keskmised ruutvead 

  X (mm) Y (mm) 

Punkt 1 1 1,41 

Punkt 2 1,29 0 

Punkt 3 1 1,53 

Punkt 4 1,29 1,29 

Punkt 5 1,15 1 

 

Keskmised ruutvead iseloomustavad mõõtmiste täpsust ning olusid, kus mõõtmised läbi 

viidi [12]. Lisaks arvutati ristkoordinaatide keskmistele ruutvigadele tulemuse keskmine 

ruutviga, et hinnata ruutvigade täpsust. Tulemuse keskmised ruutvead arvutati valemi 3.3. 

järgi. 

     
 

   
    ,                                                                                                     (3.3.) 

kus mm – keskmise ruutvea täpsus, m – keskmine ruutviga, n – mõõtmiste arv. 

Tabel 3.8. Punktide keskmiste ruutvigade täpsus 

  X (mm) Y (mm) 

Punkt 1 0,41 0,58 

Punkt 2 0,53 0 

Punkt 3 0,41 0,62 

Punkt 4 0,53 0,53 

Punkt 5 0,47 0,41 

 

3.4. Kompensaatori tööpiirkonna uurimise tulemuste analüüs 

 

Trimble S6 dr300+ elektrontahhümeeter võimaldab mõõta nurki 5 sekundi täpsusega. 

Erinevatest mõõtmisseeriatest saadud tulemuste järgi horisontaalsuundade erinevus jäi 

vahemikku 16" - 20". Vertikaalsuundade erinevus jäi vahemikku 1" - 2". Punktil 1 on 

suurim horisontaalsuuna erinevus 16", vertikaalsuuna puhul on erinevus ainult 1", kauguse 

suurim erinevus kõigest 1 millimeeter ning punktide 1 ja 2 vahelise horisontaalnurga 

suurim erinevus 1". Punkti 2 horisontaalsuuna suurim erinevus on 16", vertikaalsuuna 

suurim erinevus on 2", kaugus on igas kompensaatori asendis sama ehk 40,012 meetrit 

ning punktide 2 ja 3 vahelise horisontaalnurga suurim erinevus on 2". Punktil 3 on suurim 

horisontaalsuuna erinevus 18", vertikaalsuuna puhul on erinevus ainult 2", kaugus on 

kõigil sama ehk 39,889 meetrit ning punktide 3 ja 4 vahelise horisontaalnurga suurim 

erinevus on 3". Punktil 4 on suurim horisontaalsuuna erinevus 20", vertikaalsuuna puhul 

on erinevus ainult 1", kaugus on 39,932 meetrit, ainult instrument pikisuunas 5' veaga 
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erineb kaugus 1 millimeetri võrra ning punktide 4 ja 5 vahelise horisontaalnurga suurim 

erinevus on 2". Punktil 5 on suurim horisontaalsuuna erinevus 18", vertikaalsuuna puhul 

on suurim erinevus ainult 1", kaugus on kõigil sama ehk 27,485. Suurimad erinevused 

võrreldes täppishorisonteerimisega on sisse tulnud mõõtmistes, mis on tehtud siis kui 

instrument on põikisuunas 5' veaga. Horisontaalsuundade puhul on tekkinud kuni 20 

sekundilised erinevused võrreldes täpse horisonteerimisega, kuid saadud horisontaalnurgad 

on endiselt väga täpsed. Suurim erinevus horisontaalnurgas on 3", mis on väga hea, 

arvestades seda, et instrumendi nurkade mõõtmise täpsus on 5". Vertikaalsuundade puhul 

on suurim erinevus 2", mis on väga täpne tulemus. Saadud kaugustes oli suurim viga 1 

millimeeter, mis on väga hea tulemus. 

Punktidele saadud ristkoordinaatides suuri erinevusi polnud. Punkti 1 puhul on X - 

koordinaadi suurim erinevus 2 millimeetrit, Y - koordinaadi suurim erinevus 3 millimeetrit 

ning kõrgus on iga horisonteerimise juures sama ehk 51,140 meetrit. Punkti 2 puhul on X - 

koordinaadi suurim erinevus 4 millimeetrit, Y - koordinaadi väärtused on kõik samad ning 

kõrgus on iga horisonteerimise juures ka sama ehk 50,737 meetrit. Punkti 3 puhul on X - 

koordinaadi suurim erinevus 1 millimeetrit, Y - koordinaadi suurim erinevus 4 millimeetrit 

ning kõrgus on iga horisonteerimise juures sama ehk 49,837 meetrit. Punkti 4 puhul on X - 

koordinaadi suurim erinevus 2 millimeetrit, Y - koordinaadi suurim erinevus 3 millimeetrit 

ning kõrgus on iga horisonteerimise juures sama ehk 50,236 meetrit. Punkti 5 puhul on X - 

koordinaadi suurim erinevus 2 millimeetrit, Y - koordinaadi suurim erinevus 1 millimeetrit 

ning kõrgus on iga horisonteerimise juures sama ehk 51,274 meetrit. 

Kõige suurem erinevus suundades on täppishorisonteerimisega saadud 

horisontaalsuundade ja põikisuunas 5' nihkes horisonteeritud instrumendiga saadud 

suundade vahel. Nende mõõtmiste horisontaalsuundade erinevused on 10 ja 30 sekundi 

vahel. Suurim keskmine ruutviga on punkti 3 Y – koordinaadil, milleks on 1,53 

millimeetrit (tabel 3.7.).  

Saadud andmete põhjal võib järeldada, et kui elektrontahhümeeter on horisonteeritud 

kompensaatori tööpiirkonna keskel, siis on mõõtmistulemused väga täpsed. Kui 

elektrontahhümeeter horisonteerida kompensaatori tööpiirkonna äärealale, siis võib 

juhtuda, et väliste tegurite mõjul nagu tugev tuul või statiivi vajumine läheb kompensaator 

tööpiirkonnast välja. Sel juhul pole mõõtmistulemused usaldusväärsed ja töö tuleb uuesti 

teha. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kui täpselt on vaja kaheteljelise 

kompensaatoriga elektrontahhümeetrit horisonteerida. Selleks määrati Trimble S6 dr 300+ 

elektrontahhümeetri kompensaatori tööpiirkond. Seejärel tehti neli mõõtmisseeriat 

kompensaatori tööpiirkonna uurimiseks. Esimese mõõtmisseeria ajal oli instrument 

täppishorisonteeritud.  Teise mõõtmisseeria ajal oli instrument horisonteeritud veaga -3' 

40" pikisuunas ja -3' 39" põikisuunas. Kolmanda mõõtmisseeria ajal oli instrument 

horisonteeritud veaga -4' 57" pikisuunas ja -0' 02" põikisuunas. Neljanda mõõtmisseeria 

ajal oli instrument horisonteeritud veaga 0´0´´ pikisuunas ja -5' 04" põikisuunas. 

Tänapäevased elektrontahhümeetrid on varustatud kaheteljelise kompensaatoriga ning 

selliste kompensaatorite tööpiirkond on 3-5 minutit. Tehtud katsest selgus, et 

täppishorisonteerimisega saadud mõõtmistulemused olid praktiliselt samad tulemustega, 

mis saadi nii, et instrument oli horisonteeritud kompensaatori tööpiirkonna äärealasse. 

Ristkoordinaatide suurimad erinevused olid X – koordinaadi puhul 4 millimeetrit, Y – 

koordinaadi puhul 3 millimeetrit ning kõrguste puhul erinevusi polnud. 

Saadud tulemustest võib järeldada, et kaheteljelise kompensaatoriga elektrontahhümeetriga 

mõõdistamiseks ei ole instrumenti vaja täppishorisonteerida. Küll aga peab arvestama seda, 

et kui mingil põhjusel, olgu see siis asfalti sulamine või maapinna vajumine, peaks 

kompensaator enda tööpiirkonnast väljuma, siis kompensaator enam ei tööta ning saadavad 

mõõtmistulemused on valed. Seetõttu on soovitatav elektrontahhümeeter 

täppishorisonteerida või horisonteerida vähemalt 1 minuti piiresse, et vältida eelpool 

mainitud olukorda. 
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TOTAL STATION ACCURATE LEVELING NECESSITY 

ANALYSIS 
 

Summary 

 

Bachelor thesis „Total Station Accurate Leveling Necessity Analysis“ contains theory of 

total station compensators, introduction of surveying equipment and detailed description 

how was test for compensator inspection conducted. Main intention was to check that is it 

necessary to level total station accurately. Trimble S6 dr300+ total station was used to 

check that. Firstly it was needed to know how much is Trimble S6 compensator operating 

range from true horizon. Instrument horizontal and it's perpendicular axis was leveled to 5' 

and turned 360 degrees around its vertical axis. In this case compensator in digital screen 

went off of it's operating range. After that instrument was leveled more accurate and if 

longitudinal and traverse direction were 3' 40", then compensator was in its operating 

range as instrument was turned 360 degrees. Secondly a test was made to check if 

surveying results of accurately leveled total station and total station which was leveled to 3' 

40" in longitudinal and traverse direction were the same. This test was conducted outside 

and 5 targets were used to get enough data for analysing. Lastly an analysis was made. 

Result of analysis showed that directions, angles and distances were almost same. 

Difference of  coordinates and heights were maximally 3 millimeters which is very good 

result. It can be concluded that it is not necessary to level total station with dual-axis 

compensator perfectly accurate but it is still recommended to avoid problems if any of 

tripod legs should sink. 
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