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Uurimistöö keskendub 3D mudelitele, mis on koostatud fotokaameraga tehtud fotodest, 

nende valmistamise protsessile ning faktoritele, mis avaldavad mõju mudeli kvaliteedile. 

Uurimistöös selgitati, kas sellist 3D modelleerimise meetodit võib kasutada geodeesiaga ja 

ehitusega seotud valdkondades ning kas see meetod on alternatiiviks laserskaneerimisele.  

Antud uurimistöö eesmärgiks oli uurida fotokaameraga tehtud fotodest modelleeritud 3D 

mudeli kvaliteedi mõjutavaid faktoreid.  

Kõik mudelid valmistas autor iseseisvalt kasutades tarkvara Autodesk 123D Catch. Uuriti 

3D mudeli nii visuaalset kui ka geomeetrilist kvaliteeti. 

Visuaalse kvaliteedi hindamiseks autor jagas mudeleid mõjutavad faktorid nelja gruppi: 

Pildistava objekti struktuur, pildistavad objekti detailsus, kasutatava programmi võimekus ja 

uurimistöö käigus avastatavad faktorid. Iga faktori uurimiseks tegi autor katsetöö, kus 

pildistatav objekt oli valitud uurimaks kindlat faktorit.  

Modelleeritud mudeli geomeetriline kvaliteet oli hinnatud kahe mudeli põhjal, mis olid 

valmistatud erinevatel meetoditel ja viidud õigesse mõõtkavasse. Mudelite geomeetriliseks 

kvaliteediks saadi statiivita pildistatud 3D mudeli modelleerimise meetodi puhul 0,7 cm. ja 

statiiviga pildistatud 3D mudeli modelleerimise meetodi tulemus on 1,3 cm.   

Järeldati, et mudeli kvaliteedile avaldab mõju objekti struktuur (läbipaistvus, läikivus), 

detailsus ning fotode kattuvus, fotode arv ja töötleva tarkvara pädevus ning pildistamine võib 

toimuda ilma statiivita. 

Märksõnad: 3D modelleerimine, 3D mudel, fotokaamera, moonutused, kvaliteet. 
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The research focuses on 3D models, which have been compiled from pictures taken with a 

camera, their preparation process and the factors that influence the quality of the model.   

It was explained if the 3D modelling can be used in geodesy and construction-related fields, 

and if this method is an alternative to laser scanning. The aim of this research was to explore 

the factors that affect the quality of the 3D model which was modelled from the pictures 

taken with a hand-held camera.  

All models were prepared independently by the author using Autodesk 123D Catch software. 

Visual and geometrical qualities of the 3D model were examined. 

To assess the visual quality, author divided the factors that affect the models into four groups: 

the structure of the object being photographed, the detail in object being photographed, 

competencies of the program being used and the discovered factors during the research. To 

explore each factor the author did an experiment, where object being photographed was 

selected to investigate a specific factor.  

The geometrical quality of the modelled model was evaluated on the basis of two models that 

had been prepared by various methods, and brought into the correct scale. Geometrical 

quality with tripod photographed 3D model was 0,7 cm and without tripod photographed 3D 

model geometrical quality was 1,3 cm.  

It was concluded that the model structure of the object (transparency, glossiness), the level 

of detail, images overlap, the number of images, the processing software competence had an 

impact on the quality and imaging may be held without a tripod. 
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SISSEJUHATUS 

Fotokaameraga tehtud fotodest 3D modelleerimine on viimase 20 aasta jooksul palju 

arenenud. Üha enam huvituvad erinevad valdkonnad sellest võimalusest, sest kaameraga 

tehtud fotodest modelleeritud mudeleid saab koostada palju odavamalt kui näiteks kasutada 

mudeli koostamiseks laserskaneerimist. Lisaks on arenenud tarkvarad, mis võimaldavad 3D 

modelleerimist ka ilma fotokaamerat kalibreerimata. Uurimistöös kasutatav 3D 

modelleerimise tarkvara Autodesk 123D Catch on saadaval vabavarana ja tarkvara on 

varustatud manuaaliga, mis seletab kuidas programmi kasutada.  

Kuna tarkvara on võimalik allalaadida tasuta ja 3D mudeli loomiseks vajalike fotode 

tegemine ei ole ajakulukas, on tekkinud olukord, kus paljud valdkonnad huvituvad 

kaameraga tehtud fotodest 3D modelleerimise arengust.  

Uurimistöö autori teada pole Eestis antud teemal uurimistöid tehtud ja ka välismaal on 

uurimistöid tehtud väga vähesel määral.  

Uurimistöö teema on valitud, et välja selgitada tegurid, mis mõjutavad 3D mudeli loomist ja 

kvaliteeti. Samuti hinnata kas sarnast modelleerimist võib kasutada geodeesiaga ja ehitusega 

seotud valdkondades ning kas tavaline fotokaamera on alternatiiviks laserskaneerimisele 

väikeste ruumide 3D modelleerimisel. 

Antud töö eesmärgiks on välja selgitada tegurid, mis mõjutavad 3D mudeli loomist ja 

kvaliteeti. 

 Autor jagas 3D mudeli kvaliteeti mõjutavad faktorid kahte klassi:  

 3D mudeli visuaalne kvaliteet  

 3D mudeli geomeetriline kvaliteet 

3D mudeli visuaalset kvaliteeti mõjutavad faktorid jagati nelja rühma:  

 Pildistatava objekti struktuur (materjalist tulenevad faktorid) 

 Pildistatava objekti detailsus (objekti keerukusest tulenevad faktorid) 

 Kasutatava programmi (Autodesk 123D Catch) võimekus 

 Uurimistöö käigus avastatavad faktorid 
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3D mudeli geomeetrilise kvaliteedi hindamiseks oli modelleeritud kaks objekti, kus oli 

arvesse võetud nelja eespool kirjeldatud faktorit. 

Andmete kogumiseks kasutas autor erinevaid pildistamise meetodeid:  

Objekti pildistamine statiiviga 

 Objekti pildistamine ilma statiivita 

Uurimistöös on püstitatud põhihüpotees, et 3D mudelit mõjutavad mitmed faktorid ja 

programmi poolt koostatavat mudelit on raske rakendada geodeesiaga ja ehitusega seotud 

valdkondades. 

Käesolev töö koosneb neljast osast. Esimeses osas tutvustab uurimistöö autor 3D mudelite 

olemust, fotokaamerate tüüpe, fotoobjektiivide karakteristikuid, erinevaid kaamera poolt 

tekitavaid moonutusi ja fotokaamera kalibreerimist. Teises osas uurib autor erinevaid 

faktoreid, mis mõjutavad 3D mudeli loomist pildiseeriast ja lõpuks teeb autor uurimuse 

koostatud toa 3D mudeli kvaliteeti ja kasutusvõimalustest.  

Autor avaldab tänu oma juhendajale Natalja Libale.  
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1. 3D mudeli olemus 

1.1 Mudelite maailm ja ajalugu 

Tänapäeva arvutigraafika on võimeline modelleerima 3D maailma. Need mudelid luuakse 

3D modelleerimise programme kasutades. See on väga ajakulukas protsess ning võimalik 

detailsuse tase ja realism on piiratud. Seega, üha rohkem 3D mudeleid koostatakse 

maailmast proove võttes. Selle jaoks on loodud erinevaid lähenemisviise. Kõige paremini 

sobib selleks tööks laserskaneerimine, mis koostavad 3D mudeli kasutades tagasipõrkuvat 

peegeldust. Teiseks võimaluseks on kasutada fotosid olukorrast või objektist, millest 

soovitakse mudelit luua [4]. 

Lihtsaim viis mõistmaks, kuidas fotodest mudeleid luuakse, on võtta arvesse enda taju 3D 

maailmast. Me tajume sügavust, sest meil on kaks silma ja me vaatleme 3D keskkonda pisut 

erinevatest vaatepunktidest. Mõlema silma poolt kuvatud pildid on vähesel määral erinevad 

ja tänu sellele erinevusele me suudame objektide kaugust hinnata [4]. 

Inimesed suudavad tajuda sügavust erinevatel viisidel. Sulgedes ühe silma ja liigutades pead, 

suudame tajuda asjade sügavust. Lisaks liikudes läbi ruumi, mida me võtame kui keskkonda, 

suudame me visuaalselt tajuda suundasid, milles me liigume [4]. 

Arvutiga seotud teadlased on näinud juba 20 aastat vaeva, et samasugused võimed oleks ka 

masinatel. Esialgse töö eesmärgiks oli arendada robootikat ja automaatikat, näiteks luua 

robot, mis suudab ennast juhtida talle tundmatus keskkonnas. Pärast seda läks fookus üle 

visualiseerimisele, tulemuseks oli palju rohkem koostööd arvutigraafika kogukonnaga. 

Üheks peamiseks fookuseks oli luua algoritm, mis suudab automaatselt välja tuua tähtsa 

informatsiooni mitmetelt fotodelt [4]. 

Lisaks on arvutigraafika kogukonnas palju rõhku pandud sellele juhtumile, kui 3D mudel 

luuakse eeldusel, et seda tuleb muutma hakata. Osa sellest püüdlusest on meid juhatanud 

foto-põhiste mudelite suunas [4]. 
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1.2 3D mudeli teoreetiline käsitlus 

3D mudeli definitsiooniks on kolmemõõtmelise objekti matemaatiline kujutamine, 3D 

mudeli loomiseks mõeldud tarkvaras. Erinevalt 2D mudelist, saab 3D mudelit tänu 

spetsiaalsetele programmidele vaadata erinevate nurkade alt, võimalik on ka mõõtkava 

muuta ja vabalt modifitseerida. 3D mudeli loomise ja kujutamise protsessi nimetatakse 3D 

modelleerimiseks [1].  

1.2.1 Erinevad 3D mudelite tüübid 

Olemas on kahte peamist tüüpi 3D mudeleid: NURBS (NURBS, Non-Uniform Rational B-

Splines ehk ebaühtlased ratsionaalarvulised Bezier' kõverad)-pindadega mudelid, edaspidi 

kõverate abil loodud mudelid [13] ja hulknurkadega mudelid. Kõige põhilisem erinevus 

nende tüüpide vahel on see, kuidas neid luuakse ja käsitletakse [1].  

Kõverate abil loodud pindadega mudelid on sujuva pealispinnaga mudelid, mis on loodud 

kasutades Bezier’i kõveraid (joonis 1). Bezier‘i kõvera idee on küllaltki lihtne. Kujutades 

endas pehmet ja sujuvat kõverat, ühendatakse esmalt sõlmpunktid vektoril mitte asuvate 

punktidega kurvi kaudsel trajektooril sirgega. Seejärel joonistatakse sirged, ühendamaks 

eelmiste sirgete keskpunkte ja seda korratakse seni, kuni joon on piisavalt sujuv. Kõvera 

joonistamine on kujutatud all toodud joonisel [2]. 

 

Joonis 1. Bezier’i kõvera loomise põhimõte [2] 

Kõverate abil loodud pindadega mudelite koostamiseks peab joonistama kaks või enam 

eelmainitud kurvi 3D ruumis. Tarkvararakendus interpoleerib ruumi kõverate vahel ja loob 

sujuva pinna nende vahele. Kõverate abil loodud mudelid on kõrgeima taseme matemaatilise 
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täpsusega ning seetõttu kasutatakse kõige sagedamini inseneri aladega seotud 

modelleerimistes [1]. 

Hulknurksed mudelid ehk punktivõrgud, nagu enamasti nende kohta öeldakse, on kõige 

enam kasutatav mudeli tüüp animafilmides, filminduses ja mängu tööstuses. Hulknurksed 

mudelid on väga sarnased geomeetrilistele kujunditele, mida õpetatakse keskkoolis. Nagu 

ka geomeetriline kuubik, koosneb hulknurkne mudel külgedest, äärtest ja tippudest (joonis 

2) [1].  

 

Joonis 2. Hulknurkse mudeli karakteristikud [3] 

Ka kõige keerulisemaid 3D mudeleid alustatakse lihtsatest geomeetrilitest kujunditest, nagu 

kuubik, kera või silinder. Neid põhilisi kujundeid nimetatakse objektide primitiivideks, ehk 

kujunditeks, millest saab lõpptulemust vormima hakata [1]. Ka autori valitud uurimistöös 

3D mudelite modelleerimise programm Autodesk 123D Catch loob pildiseeriast TIN võrgu 

(joonis 3).  
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Joonis 3. Autodesk 123D Catch loodud TIN võrk 

1.3 Fotokaameraga tehtud fotodest 3D mudeli loomine  

Fotode töötlemine 3D mudeliks kombineerib meetodeid, mis on välja töötatud graafikas, 

kujutlemises ja fotogramm-meetrias. 3D mudeli saamine kombineerib erinevates 

valdkondades arendatud arusaamu, töövõtteid ja algoritme[4].  

3D punkti on võimalik rekonstrueerida kahest projektsioonist, arvutades kahe ruumikiire 

lõikepunktid. Selleks me peame teadma kaamera liikumist kahe pildi tegemise vahel ja fakti, 

et mudel peegeldab pildi piksleid kiirtena läbi kaamera projektsiooni keskpunkti (joonis 4). 

Meil on selleks vaja (1) kaamera suhtelist liikumist ja kalibreerimist ning (2) vastavaid pildi 

punkte [4]. 
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Joonis 4. 3D punkti rekonstrueerimine kahest vaatepunktist [5] 

Esiteks tuleb järjestikustel fotodel kaamera suhteline liikumine taastada. See protsess käib 

käsi-käes ülesandega leida fotode kattuvus ja need ühtima panna. Järgmiseks sammuks on 

tuvastada kaamera liikumine ja kaamerast tekkiv viga ning luua 3D mudel uuritavast 

objektist. See protsess tehakse kahes jaos. Alguses tuvastatakse kaamera moonutused (nt. 

paralleelsed jooned ei ole paralleelsed, nurgad ei ole õiged, pikkused on liiga lühikesed või 

pikad ehk mõõtkava on erinev jne). Need on tingitud sellest, et kaamerale ei ole tehtud 

eelnevat kalibreerimist. Kasutades programmi kaamerakalibreerimist, üritatakse need 

moonutused kaotada. Selline kalibreerimata lähenemine 3D loomisele võimaldab palju 

suuremat paindlikust protsessi tegemisel ja kuna fookuskaugust ning teisi kaamera 

parameetreid ei pea mõõtma ega kalibreerima, on see protsess tehtud inimestele palju 

lihtsamaks [4]. 

Erinevate tarkvarade 3D loomise põhimõte on järgmine: 

Esimeses etapis luuakse ainult väheste punktidega mudel(alguses arvestatakse ainult 

limiteeritud arvu tunnusjoontega). Teises etapis programm ühildab fotode pikslid 

naaberfotode pikslitega (kattuvuse osas), nii et neid oleks võimalik mudeliks 

rekonstrueerida. See ülesanne on hõlbustatud, tänu eelmises etapis loodud väheste 

punktidega mudelile. Kuna pildil olev piksel vastab kiirele ruumis ja kiire projektsiooni 

teistel fotodel saab ennustada tänu kaamera asukoha teadmisele, siis teistelt fotodelt 

vastavate pikslite leidmine on lihtsustatud, see kiirendab protsessi käiku. Kolmandas etapis 

ühendatakse kokku kujutiseks ja nii saadakse tihe 3D pinnamudel [4].  
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Kaameraga tehtud fotodest 3D mudeli loomiseks tuleb läbida järgmised etapid: 

 Objekti valimine  

 Fotokaamera valimine  

 Pildistamine (andmete kogumine) 

 Andmete töötlus ja analüüs   

Antud etappe kirjeldab töö autor hiljem.  

1.4  3D mudeli valmistamiseks kasutatavad fotokaamerad  

Fotoaparaat ehk fotokaamera on seade, mille ülesandeks on pildistamine, see tähendab 

eseme kujutise jäädvustamine valgustundlikule materjalile või valgustundliku elektroonilise 

elemendi abil [6]. 

1.4.1 Fotokaamerate tüübid 

Fotokaameraid võib formaadi järgi jagada: 

Suurformaatkaamerad- 10x8 tollise ja 5x4 tollise kaardiformaadiga kaameraid kasutatakse 

siis, kui tahetakse saada kvaliteetseid fotosid maastikus, arhitektuurist jne. 

Suurformaatkaamera osi saab üksteise suhtes mitmel viisil nihutada, tehes sellega 

võimalikuks korrigeerida perspektiivi ja saavutada ka suure avaga teravussügavus, mis 

ulatub esiplaanilt tagaplaanile. Ükski teine kaamera ei jäädvusta nii täpselt valguse 

varjundeid ja väikseid detaile [7].  

Keskformaatkaamerad- Sellesse rühma kuuluvad aparaadid, mis pildistavad 60 mm 

laiuselisele filmile. Kaadri mõõdud on 6x9, 6x7, 6x6 ja 6x4,5 cm. Aastaid on professionaalid 

eelistanud keskformaatkaameraid ja eelistavad ka edaspidi, sest keskformaatkaamera foto 

on kõige kvaliteetsem. Kuigi need kaamerad on kallimad ja raskemini käsitsetavad, 

kasutavad enamik moe- ja reklaamfotograafid just neid kaameraid [7].  

Väikese formaadilised ehk 35mm formaadiga kaamerad- Tegelikult ongi digitaalsed 

peegelkaamerad vaid digitaalversioonid vanadest auväärsetest 35 mm formaadiga 

“väikekaameratest”, mis said sellise nime 1920. aastal, sest olid palju väiksemad 

tolleaegsetest suurtest kaameratest [7]. 
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Kompaktkaamerad- Digitaalsed kompaktkaamerad arendati kompaktsetest 

filmikaameratest. Kompaktkaameratel on kindel koht matkadel ja ekstreemspordiüritustel, 

mis toimuvad kohtades, kuhu on tülikas peegelkaameraid kaasa võtta [7]. 

“Peegelkaamera”- Peegelkaamera tööpõhimõte on üle 50 aasta vana. Pildi otsimiseks ja 

pildistamiseks kasutatakse ühte ja sama objektiivi. Peegelkaamera sees peegeldab objektilt 

tulevat valgust mattklaasist ekraanile. Selle kohal on klaasist pentaprisma, mis suunab pildi 

kaamera tagaosas asuvasse “silma”. Tänapäeval on peegelkaamera üks levinumaid 

kaameratüüpe. Ka autor kasutab enda töös tehtavate fotode jäädvutamisel peegelkaamerat 

[8]. 

1.5 Fotoobjektiivid  

Objektiiv on optikariista optikasüsteemi esemepoolne osa, mis annab esemest tõelise 

ümberpööratud kujutise. Objektiivi (joonis 5) peamised konstruktsioonielemendid on [9]: 

 Raam 

 Läätsed 

 Diafragma 

 

Joonis 5. Fotoobjektiiv [14] 
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1.5.1 Fotoobjektiivi karakteristikud  

Fotoobjektiivi karakteristikud määravad ära objektiivi kasutusvõimalused. Nendeks 

karakteristikuteks on fotoobjektiivi fookuskaugus, objektiivi valgusjõud ehk suhteline ava, 

kujutise väljanurk, teravussügavus ja lahutusvõime [9].  

Fotoobjektiivi fookuskaugus- Fookuskaugus määrab ära kujutise suuruse objekti ja objektiivi 

kindla vahekauguse korral. Fookuskaugus määrab ka kujutise mõõtkava. Objektiivi 

fookuskaugusest sõltub vaatenurk. [9].  

Objektiivide valgusjõud- Läätsede ava defineerib läätsede diameetri suuruse, see omakorda 

määrab ära valguse hulga, mida läätsed üldse koguda võimaldavad. Pildistamiseks vajalikud 

läätsed on varustatud reguleeritava ava või diafragmaga, mis kontrollib sisse lastud valguse 

hulka ja selle läbi ka säritust [9].  

Kujutise väljanurk- Kui suunata lühikese fookusega objektiiv lõpmatusse ja asetada 

fokaaltasandile mattklaas P, saame erineva valgusega ringi. Selle ringi äärtel on valguse 

heledus minimaalne (diameeter AB) ja seda ringi nimetatakse vaateväljaks. Keskmist osa, 

mille äärtel kujutatava objekti teravus ja heledus on rahuldav, nimetatakse kujutise väljaks. 

Nurk 2β (joonis 6), mille tipp on objektiivi keskpunktis, nimetatakse kujutise väljanurgaks 

[9].  

 

  

A P 

C 

O 

D 

B 

2β S 

 

Joonis 6. Kujutise väljanurk [9] 

 

Teravussügavus- Teravussügavuseks nimetatakse objektiivi omadust tekitada negatiivil 

silmaga tajutav terav kujutis erineval kaugusel paiknevatest esemetest. Terav kujutis 

saadakse negatiivil teravustustasapinnas paiknevatest esemetest, see tähendab esemest, mis 

asub võttekaugusel a (joonis 7). Teravussügavus suureneb, kui pikema fookuskaugusega 
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objektiiv vahetada lühifookuselise objektiivi vastu, säilitades seejuures sama võttekauguse 

[9].  

 a 

2ω 

1 / 3T 2 / 3T 

a 2 

a 1 T 

 

Joonis 7. Teravussügavus [9] 

 

Lahutusvõime- Lahutusvõime all mõeldakse objektiivi omadust tekitada pildiväljal eraldi 

kujutised üksteisele lähestikku paiknevatest väga väikestest detailidest [9]. Lahutusvõime 

väljendatakse ekraanile mahtuvate pikslite kogusena, mis võrdub ekraani lühema ja pikema 

külje pikslite korrutisena, näiteks 800×600, 1024×768, 1152×864. Seega suurema 

lahutusvõime puhul saame teravama pildi, seda juhul kui piksel on piisavalt väike [15].
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1.5.2 Objektiivi läätsed 

Objektiivi läätsed valmistatakse teatud spetsiaalse keemilise koostisega optilisest klaasist. 

Objektiivi füüsikalised omadused, nagu murdumistegur, ühtlane tihedus, valguse 

neeldumine ja värvus peavad vastama standarditele [9].  

Objektiivide optilised skeemid (liitläätsede valik, arv ja paigutus) on väga erinevad. 

Lihtsamates objektiivides on vähemalt kolm läätse, kvaliteetsemates ning keerukamates 

eriotstarbega objektiivides on neid isegi üle kümne [9].  

Veel on olemas peegelläätsobjektiivid, nendes objektiivides kasutatakse lisaks läätsedel ka 

peegeldavaid pindu. Sealjuures võivad viimased olla kantud ka läätsedele [9].  

Objektiivid võib vaatenurga järgi jagada kolmeks [9]:  

 Normaalobjektiiv, vaatenurk kuni 75° (autor kasutab just seda objektiivi) 

 Lainurkobjektiiv, vaatenurk 75-100° 

 Ülilainurkobjektiiv, vaatenurk üle 100° 

Läätse optilisest veast tingituna tekivad aberratsioonid. Aberratsioon on optikariistas tekkiva 

kujutise kõrvalekalle optimaalsest. Aberratsioone ei ole võimalik täielikult kõrvaldada, kuid 

neid püütakse vähendada miinimumini või vähemalt selle tasemele, kus nad jääksid 

fotograafile märkamatuks [9].  

Läätsedes esinevate põhiliste aberratsioonide kirjeldused on parema ülevaatlikkuse 

saamiseks välja toodud tabelis nr. 1.  
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Tabel 1. Läätsede aberratsioonid [9] 

Jr 

nr. 

Aberratsiooni 

nimetus 
Aberatsiooni kirjeldus 

Aberatsiooni kõrvaldamise 

võimalused optilises süsteemis 

1 

Sfääriline 

aberratsioon 

Läätsede servapoolsed 

kiired murduvad rohkem kui 

tsentraalsed 

Kasutusele tuleb võtta liitläätsi 

või diafragmat 

2 

Kromaatiline 

aberratsioon 

Lühema lainepikkusega 

valguskiired murduvad 

läätses rohkem, kujutis on 

optilise telje suunas 

värvuste järgi välja 

venitatud 

Kasutada tuleks kroon- ja 

flintklaasist läätsesüsteemi 

3 

Astigmatsism 

Läätsele optilise peatelje 

suhtes suure nurga all 

langevad kiired tekitavad 

punkti asemel horisontaalse 

või vertikaalse kriipsu 

Kasutatakse läätsesüsteemi 

4 

Distorsioon 

Läätse ääre ja tsentri poolt 

tekitatud kujutise mõõtkava 

on erinev 

Diafragma tuleb läätsede 

vahele paigutada õigesti või 

kaamera tuleb kalibreerida 

kasutades selleks mõeldud 

programme. 

 

1.6 Kaameraga tehtud fotodel tekkivad moonutused 

1.6.1 Radiaalne moonutus  

Radiaalne moonutus tekib, kui valguskiired painduvad rohkem pildi äärtes, kui optilises 

tsentris. Mida väiksem on lääts, seda suurem on moonutus [11].  

 

1)Tünni kujuline  2)Padja kujuline 3)Vuntsi kujuline 

       moonutus             moonutus             moonutus 

 

Joonis 8. Erinevad moonutuste liigid [11] 
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1) tünni-moonutus, kujutise suurendus väheneb, kui suurendada kaugust optilisest teljest. 

Pildi efekt on, nagu oleks kujutis keeratud ümber tünni. Kalasilma läätsed, mis suudavad 

jäädvustada ümaraid vaateid, kasutavad seda sorti moonutust, et jäädvustada väga lai ala 

[11]. 

2) nõelapadja-moonutus, kujutise suurendus suureneb, kui kaugus optilisest teljest kasvab. 

Nähtav efekt tekib, sest jooned mis ei lähe läbi tsentri, on painutatud sissepoole [11].  

3) vuntsi-moonutus on segu mõlemast eelmisest. Selline moonutus on vähem levinud, aga 

mitte haruldane. Pildi tsentri lähedal on tekkinud tünni-moonutus, aga kui liikuda kujutise 

ääre poole, muutub moonutus nõelapadja efektiks [11].  

1.6.2 Tangentsiline moonutus 

 

Tangentsiline moonutus (joonis 9) tekib, kui läätse ja kujutise tasandid ei ole paralleelsed 

[11]. 

 

Joonis 9. Tangentsiaalse moonutuse teke [11] 

1.7 Fotokaamera kalibreermine 

Fotokaamera, edaspidi kaamera kalibreerimine on vaieldamatult üks kõige klassikalisemaid 

ja fundamentaalsemaid probleeme, kui teemaks on 3D mudelite moduleerimine kaameraga 

tehtud fotodest [16].  

Kaamera kalibreerimise eesmärgiks on saada teada geomeetriline kaamera mudel, mida 

kirjeldavad järgmised parameetrid [16]: 
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1) fookuskaugus (c) 

2) pildi keskpunkti koordinaadid (x₀ , y₀) 

3) läätsemoonutus (B1,B2) 

1.7.2 Kaamera kalibreerimise viisid 

Olemas on kolm erinevat kaamera kalibreerimise viisi: 

1) laboratoorne kalibreerimine: Kaamera parameetrid saadakse teada tänu goniomeetrile, 

kollimaatoriltele ja teistele optilise kohandamise tehnoloogiatele, kus pildi valguskiirte 

suunad ja nurgad mõõdetakse läbi kaamera läätsede. Sellise viisi plussiks on see, et 

kalibreerimine toimub laboratoorsetes tingimustes ja segavaid faktoreid ei ole. Seega on 

tulemused täpsemad ja usaldusväärsemad [10]. 

2) katsevälja kalibreerimine: Seda tüüpi kalibreerimine baseerub fotode tegemisel sobivast 

objektist, kus meil on kindlate koordinaatidega ja kaugustega punktid. Objektist tehakse 

pildid erinevatelt positsioonidest ja suundadest kaamera statiiviga (fotode arv oleneb 

objekti suurusest). Statiiv on vajalik et kaamera oleks fikseeritud pildi tegemise ajal. 

Kõrvuti asetsevad pildid peaksid kattuma. Katseväli võib olla nii liikuv kui ka 

statsionaarne [10]. 

3) ise-kalibreerimine: Sellisel juhul kasutatakse samasugust alust nagu katsevälja meetodil, 

ainult selle erinevusega, et ise-kalibreerimise meetodil ei ole vaja sisestada 

kindelpunktide koordinaate. Parameetrid arvutatakse ainult tänu fotograafiliselt 

määratud objekti kujule [10]. 

1.8 3D Mudelite kasutamise võimalused 

Eespool selgitatud 3D modelleerimisele on mitut tüüpi rakendust: 3D mudelit kasutatakse 

mõõdistuste jaoks ja ka visualiseerimiseks. Enamik programmidest loovad mudeli, mida 

saab rakendada mõlemaks aspektiks. Rahalise kulu ja paindlikuse pärast on fotodest 3D 

mudeli loomine tekitanud huvi paljudes valdkondades [4]. 

Huvitav rakendus 3D mudelite loomiseks, on kultuurimälestiste salvestamine, et neid 

mälestisi saaks virtuaalselt rekonstrueerida. Küllaldane mõõtmistulemuste salvestamine on 

väga vajalik arheoloogias, sest leiud tihti hävivad väljakaevamiste käigus. Selles kontekstis 

odav ja paindlik 3D mudelite loomise tehnika tuleb suureks abiks arheoloogidele. [4] 
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Töö autorit huvitab, kas antud modelleerimise meetodit on võimalik kasutada ehituses, 

kinnisvaras ja geodeesias ning millise kvaliteediga. 
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2. Uurimistöö materjal ja metoodika 

2.1 Kasutatud vahendid ja tarkvarad 

Antud uurimistöös kasutati mudelite valmistamiseks fotokaamerat Nikon D5300 (joonis 10). 

D5300 on Nikoni poolt väljatöötatud peegelkaamera, mille arendamisel läks fotokaamerate 

tootmisega tegelev ettevõte Nikon sammu edasi. Kaamerale on lisatud uus Expeed 4 

protsessor, Wi-fi ja GPS funktsionaalsus [13].  

Kaameral on 15.6×23.5mm DX tüüpi automaatfookuse sensor resolutsiooniga 24,2 miljonit 

pikslit. Tänu mikro-hägustamise eemaldamise filtrile, on D5300 suuteline tegema 

detailsemaid fotosid, kui eelmised D5000 seeria kaamerad [13]. D5300 teeb fotodest NEF 

(RAW) ja JPEG formaadiga faile. Autor kasutab mudeli loomisel JPEG formaadiga faile, 

sest NEF (RAW) formaati 3D modelleerimiseks mõeldud programm ei toeta. Tõenäoliselt 

on põhjuseks NEF (RAW) failide mahukus ja programm ei suuda neid mudeliks töödelda. 

Samade fotode NEF (RAW) failide suurused on JPEG failidest kaks korda suuremad, 

vastavalt 18,6 MB ja 9,61 MB. Näide on toodud Eesti Maaülikooli õpperuumi pildistamisel 

tehtud võttest.  
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Joonis 10. Fotokaamera Nikon D5300 millega koguti andmed uurimistöö joaks 

Mudeli fotodest genereerimiseks kasutas autor programmi Autodesk 123D Catch. Autodesk 

123D Catch on programm IOSi, Androidi ja Windowsi operatsioonisüsteemidele, mis 

genereerib kõrge resolutsiooniga 3D mudeleid pildiseeriatest. Miinimum fotode arv, millega 

programm suudab mudelit luua on kolm. Programm ei sea ühtegi piirangut kaamera valikule 

ega fookuskaugusele. Uurimistööga alustades viis autor ise läbi peegelkaamera Nikon 

D5300 manuaalse kalibreerimise, kuid töös pole seda kasutatud, sest valitud tarkvara viib 

automaatselt läbi fotode põhjal kaamera kalibreerimise. Programmi tutvustuses väidetakse, 

et programm suudab isegi nutitelefoni kaamerat kasutada 3D skännerina. Antud tarkvara 

võimaldab kasutada ka manuaali, mis annab häid õpetusi, kuidas valida enda positsiooni 

fotode tegemisel, et saaksid parima tulemuse mudeli loomisel. Lisaks mudeli loomisele, 

võimaldab Autodesk 123D Catch programm muuta loodud mudel animatsiooniks [17]. 

Töö autor valis just selle programmi, mitte spetsiaalse fotogramm-meetrilise tarkvara, sest 

tarkvara ise ja sellega seotud lisad on vabavarana kättesaadavad ja neid modelleerimise 

võtteid saab kasutada iga inimene tasuta. See aga ei tähenda et need oleks madala 

kvaliteediga [17]. 

Et mudel saaks õigesse mõõtkavasse, pidi autor läbi viima uuritava objekti registreerimise, 

selleks mõõtis autor kindlate pikkustega joone ja võrdles joone pikkusega mudelis. 

Mõõtmised viidi läbi laserkaugusmõõtjaga Leica Tisto A6 (joonis 11) ja mõõtmisi sooritati 

kolm korda, et saada täpsem tulemus kuna keskmine kaugusmõõtori viga on ± 0,5 mm (tabel 

2). Lõpuks arvutati nende kolme mõõtmise aritmeetiline keskmine tulemus ja seda kasutati 

mudeli mõõtkava paika panemisel (joonis 25).  
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Joonis 11. Laserkaugusmõõtur Leica Disto A6 

Tabel 2. Laserkaugusmõõtur Leica Disto A6 parameetrid [18] 

Parameetrid 

Ulatus 0,05 - 200 m  

Mõõtmise viga kuni 30 m peale ± 0,5 mm 

Väikseim kuvatav ühik 1 mm 

Nagu juba varem mainitud, on antud uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada tegurid, mis 

mõjutavad 3D mudeli loomist ja selle kvaliteeti. 

Autor jagas 3D mudeli kvaliteeti mõjutavaid faktoreid kahte klassi:  

 3D mudeli visuaalne kvaliteet 

 3D mudeli geomeetriline kvaliteet. 
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3. Modelleeritud 3D mudeli visuaalset kvaliteeti mõjutavate 

faktorite väljaselgitamine ja analüüs 

3.1 3D mudeli visuaalset kvaliteeti mõjutavate faktorite väljaselgitamise 

metoodika 

3D mudeli visuaalset kvaliteeti mõjutavate faktorite väljaselgitamiseks valis autor objektid 

selle järgi välja, et olemas oleks erineva keerukusega objektid ja nad erineksid välimuselt 

üksteisest.  

Uurimistöö käigus puututi kokku mitmete faktoritega, mis mõjutavad 3D mudeli loomist. 

Autor toob välja suuremat mõju mudeli loomisele avaldavad faktorid. Nende faktorite mõju 

väljaselgitamiseks 3D mudelite loomisele, sooritati mitu katsetööd 3D mudeli 

ettevalmistamiseks järgmiste meetodite järgi:  

 Objekti valimine – uurimistöös kasutati võimalikult erinevaid objekte, et katsete käigus 

tuleks välja erinevaid probleeme seoses 3D mudeli loomisega.  

 Pildistamine (andmete kogumine) – Pildistades kasutati erinevaid meetodeid ja selgitati 

välja, mis meetodi järgi tuleb kõige kvaliteetsem mudel.  

 Andmete töötlus (mudeli valmistamine ja uuritava objekti registreerimine ehk 

mõõtkavasse viimine)  

 Mudelite analüüs  

Töö autor püüdis välja selgitada, kas tavaline fotokaamera on alternatiiviks laserskeerimisele 

ruumide modelleerimisel. Enne suurte objektide pildistamist, otsustati läbi viia mõned 

katsetööd ja välja selgitada nende kaudu mudeleid mõjutavad faktorid.  

3D mudelite modelleerimise protsessi käigus tulid esile erinevad mõjud ja erinevate 

objektide mudelite loomine tõi esile erinevaid mudeleid mõjutavaid faktoreid.  
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3D mudeli loomist mõjutavad faktorid jagati rühmadesse:  

 Pildistava objekti struktuur (materjalist tulenevad faktorid) 

 Pildistavad objekti detailsus (objekti keerukusest tulenevad faktorid) 

 Kasutatava programmi (Autodesk 123D Catch) võimekus 

Uurimistöö käigus avastatavad faktorid 

Lisaks erinevate objektide abil faktorite väljaselgitamisele, proovis autor ka kahte erinevat 

pildistamise meetodit: 

 Objekti pildistamine statiiviga 

 Objekti pildistamine ilma statiivita 

Sellest aspektist uuriti, kas programm suudab teha täpsema mudeli, kui kõik pildid on tehtud 

konstantselt kauguselt. Kokku pildistati viit erinevat objekti. Pildistamine toimus 

ajavahemikul 01.09.2015-26.04.2016.  

3.1.1 Pildistava objekti struktuuri mõju mudeli kvaliteedile 

Uurimistööd tehes eeldas autor, et objektide struktuurilised eripärad võivad mängida rolli 

3D mudeli loomisel. Antud faktori mõju välja selgitamiseks püstitati järgmine hüpotees, et 

3D mudeli struktuur, täpsemalt: läbipaistvus ja läikivus mõjutavad oluliselt mudeli 

modelleerimist. 

Läbipaistvuse mõju mudelile 

3D modelleerimist mõjutavate faktorite välja selgitamine joogitopsi pildistamise näitel 

Et uurida läbipaistvuse mõju mudeli loomisele, kasutas autor objektina joogipudelit (joonis 

12), sest joogipudel oli läbipaistvast materjalist. Pildistamine viidi läbi statiiviga ja kõikide 

fotode pildistamisel oli statiivi tsenter objektist sama kaugel (35 cm).  
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Joonis 12. Modelleeritud 3D objekt joogitopsi näitel 

Tulemuseks saadi poolik mudel, kuna programm ei suutnud objekti läbipaistvat osa 

mudeliks modelleerida ja seega see osa jäi määratlematuks.  

Läikiva pinna mõju mudelile 

3D modelleerimist mõjutavate faktorite välja selgitamine veekeedukannu näitel 

Läikivuse mõju uurimiseks kasutati objektina plastmassist veekeedukannu (joonis 13). 

Autor eeldas, et kuna läikiv pind jätab objekti pinnal erinevaid varjundeid, siis ei saa mudel 

tulla täpne. Ka veekeedukannu pildistamisel kasutati statiivi ja kõikide pildide tegemisel, oli 

objektiivi tsenter objektist sama kaugel (35 cm).  
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Joonis 13. Kaamera positsioonid pildiseeria tegemise ajal läikiva pinnaga objektist 

Tulemuseks saadi moonutatud pinnaga veekeedukann. Programm ei suutnud tuvastada 

fotodelt õiget objekti kuju, sest objekti pinnal tekkisid valguse tõttu peegeldused ja erinevad 

varjundid.  

Läikiva ja läbipaistva pinna mõju mudelile 

3D modelleerimist mõjutavate faktorite välja selgitamine akna pildistamis näitel 

Kuna idee oli lõpptulemusena teha võimalikult täpne mudel ruumist, siis tekkis päevakorda 

küsimus, mis juhtub juhul, kui objekt on nii läbipaistev kui ka läikiv. Enamusel ruumidest 

on sellisteks objektideks aknad. 

Akna pildistamisel ei kasutatud statiivi ja pildistamisel kaamera asukoht ei olnud fikseeritud. 

Valgustuseks kasutati tehislikku valgust.  
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Joonis 14. Läikiva ja läbipaistva pinna mõju mudelile, 3D mudelis akende tõttu tekkinud 

moonutused 

Tulemuseks sai autor suurte moonutustega mudeli (joonis 14). Mudel polnud moonutatud 

mitte ainult akende koha pealt, vaid ka moonutused ulatusid kuni poole meetri kaugusele 

akendest. Pildil on näha kuidas peegeldava pinna mõju tõttu on objekti pind moonutatud ja 

mudel ei ole tulnud täpne. Autori eeldus oli seega põhjendatud ja välja tuli järjekordne juhus, 

mis rikub mudeli kvaliteeti märgatavalt.  

3.1.2 Pildistatava objekti detailsuse mõju mudeli kvaliteedile  

Uurimistööd tehes eeldati, et objektide detailsusest sõltub mudeli modelleerimise 

lõpptulemus. Antud faktori mõju välja selgitamiseks püstitas autor järgmise hüpoteesi: 

pildistatava objekti detailsus on faktor, mis mängib rolli kvaliteetse 3D mudeli saamisel.  

Et uurida objekti detailsuse mõju mudeli kvaliteedile, valis uurimistöö autor objektiks jalatsi 

ja ruumi. Valitud objektide juures jäi võtmeküsimuseks kas erinevad detailid suudetakse 

mudelile kanda.  

3D modelleerimist mõjutavate faktorite välja selgitamine jalatsi pildistamise näitel 

Objektiks valiti jalats, sest autor eeldas, et jalatsipaelad on piisavalt detailsed objektid 

programmile raskuste valmistamiseks.  
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Jalatsi pildistamisel kasutati statiivi ja pildistamisel olid kaamera asukohad fikseeritud. 

Valgustuseks oli looduslik valgustus.  

  

Joonis 15. Objekti (jalatsi näitel) modelleerides tekkinud viga  

Tulemuseks saadi mittekvaliteetne mudel, sest selgus et programm jääb hätta saapapaelte 

modelleerimisel ja kuna ta seda ei suutnud, siis jäi see osa saapast määratlematuks (joonis 

15).  

3D modelleerimist mõjutavate faktorite välja selgitamine ruumi pildistamise näitel 

Ruum valiti, et uurida programmi võimekust fotode kokkupanemisel, kui võtta laiaulatuslik 

ja detailne objekt.  

Toa pildistamisel ei kasutatud statiivi ja pildistamisel kaamera asukoht ei olnud fikseeritud. 

Autor liikus kaameraga ruumis päripäeva ja pildistas 40 cm sammude tagant, et tekiks 

piisavalt kattuvust (joonis 16). Valgustuseks oli tehislik valgustus 
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Joonis 16. Toa mudeli loomisel kaamera asukohad 

 

Joonis 17. Ülevaade 3D vaates puudustega ja mittekvaliteetsest toa mudelist 
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Tulemuseks saadi suurte puudustega mittekvaliteetne mudel (joonis 17). Toa mudeli 

kokkupanemisel programm sai tulemuseks küll mudeli, millest oli aru saada, et tegemist on 

ruumiga ja kujutatud oli ka ruumis asetsev mööbel, aga tulemus ei olnud piisavalt hea et 

seda kasutada ehituses või geodeesias. Sest:  

1) ruumi 3D mudelis olid augud 

2) programm suudab mudelit luua kuni 70st fotost ja polnud võimalik teha piisavalt 

fotosid, et iga nurgatagune objekt saaks mudelisse  

3) ruum oli liiga detailne programmi jaoks  

4) peegelduste tõttu tekkisid suured moonutused (aknad) 

3.1.3 Kasutatava programmi (Autodesk 123D Catch) võimekuse mõju mudeli 

kvaliteedile 

Kuna Autodesk 123D Catch loodi 2009. aastal, siis püstitati enne mudelite modelleerimist 

hüpotees, et programm pole veel piisavalt hästi üles ehitatud. Autori arvates võivad tekkida 

vead, mida võib nimetada süsteemivigadeks.  

3D modelleerimist mõjutavate faktorite välja selgitamine karbi pildistamise näitel 

Karp valiti, et uurida programmi võimekust modelleerida suure detailsusega objekti.  

Karbi pildistamisel kasutati statiivi ja pildistamisel kaamera asukohad olid fikseeritud. 

Valgustuseks oli looduslik valgustus 
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Joonis 18. Programmi tõttu tekkinud viga kaamera orienteerimisel 

 

 

Joonis 19. Programmi vea tõttu tekkinud moonutus objektil 
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Tulemuseks saadi moonutustega ebakvaliteetne mudel (joonis 18), sest programm ei suutnud 

kaamerate asukohtasid orienteerida (joonis 19).  

3.1.4 Liiga sarnaste keskkondade mõju mudeli kvaliteedile  

Selleks, et välja selgitada kuidas tarkvara eristab sarnaseid keskkonnad valiti kardin, et 

uurida programmi võimekust fotode kokkupanemisel. 

Üks olulisi raskusi programmil, seisneb pildiseerias olevatelt fotodelt sarnasuste 

automaatses leidmises. Arvuti jaoks on foto lihtsalt üks suur pikslite intensiivsusväärtuste 

kogum. Et leida üksteisele vastavaid punkte erinevatel fotodelt, võrdleb programm punkti 

ümber intensiivsusväärtusi väikese ala ulatuses. Potentsiaalsed sobivused saadakse kui 

võrreldakse punktide tunnusjooni sarnaste koordinaatidega. Kui pildistav objekt on liiga 

ühetahuline, näiteks sein mis on ühte värvi, siis programm jääb hätta selle modelleerimisel. 

Põhjuseks on see, et programm ei suuda punkti eristada naaberpunktidest, seega ei saa leida 

ka sarnasusi teiste fotodega.  

3D modelleerimist mõjutavate faktorite välja selgitamine kardina pildistamise näitel 

Kardina pildistamisel ei kasutatud statiivi ja pildistamisel kaamerate asukohad ei olnud 

fikseeritud. Valgustuseks oli tehislik valgustus.  

 

Joonis 20. Modelleeritava keskkonna foto 
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Joonis 21. Liiga sarnase keskkonna tõttu tekkinud viga (3D mudel) 

Kuna pildistav objekt on liiga ühetahuline, näiteks kardin mis on ühte värvi (joonis 20), siis 

programm jäi hätta selle modelleerimisel. Põhjuseks on see, et programm ei suuda punkti 

eristada naaberpunktidest, seega ei saa leia ka kattuvusi teatud piirkonnas teiste fotodega ja 

tekib mittekvaliteetne mudel (joonis 21).  

3.1.5 3D modelleerimise visuaalset kvaliteeti mõjutavate faktorite analüüs 

Edaspidiseks teeb autor kokkuvõtliku analüüsi 3D modelleerimisega seotud mõjutavatest 

faktoritest mis mõjutavad mudeli visuaalse kvaliteedi. Tulemused on esitatud tabelis nr. 3. 
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Tabel 3. Kokkuvõte 3D mudelite visuaalset kvaliteeti mõjutavatest faktoritest 

 

Objekt 

Objekti 

iseloomustus 

(iseärasused) 

3D mudeli loomisel 

tekkinud probleemid 

Probleemide 

vältimine 

Joogitops 

Tops on 

silindrikujuline ja 

läbipaistev. Topsi 

peal on kaks kirja. 

Ei ole väga 

detailirohke. 

Mõõdud(Põhja 

diameeter 8 cm ja 

H=19 cm) Materjal-

plastmass 

Kuna topsi sein on 

läbipaistev, siis 

programm ei suutnud 

tuvastada piisavalt 

punkte ja topsi mudel 

tuli poolik. Mudelile jäi 

topsikaas ja osaliselt ka 

sein 

Tuleks kasutada 

markeerimist, ehk 

topsi küljele kleepida 

näiteks kleepse 

Saabas 

Saapa pind on matt 

ja ei ole läbipaistev. 

Vähe detaile. 

Mõõdud(Pikkus on 

29 cm ja H=14 cm) 

Materjal-Tekstiil 

3D mudeli 

moderlleerimisel 

tekitasid probleeme 

saapapaelad, kuna need 

olid programmi jaoks 

liiga keerukad. Mudelil 

jäid saapapaelad udused 

ja määratlematuks 

Tuleb jälgida objekti 

iseärasusi ja 

raskematest 

kohtadest, vaja 

rohkem fotosid teha 

Veekeedukann 

Kann on läikiva 

pinnaga silindriline 

objekt. 

Mõõdud(Põhja 

diameeter on 13 cm 

ja H=19 cm) 

Materjal- plastmass 

Läikiva pinna tõttu 

tekkisid suured 

moonutused mudelile, 

sest programm ei olnud 

võimeline tegelikust 

olukorrast aru saama 

Kuna pinnad läigivad 

valguse tõttu ja valgus 

on vajalik, et fotosid 

teha, siis ainuke 

võimalus mitte selle 

probleemiga kokku 

puutuda, on vältida 

läikiva pinnaga 

objekte 

Tuba 

Kõige detailsem 

objekt. Mudel on 

tehtud 

kontoriruumist, kus 

asetsevad seinal 

kaardid, toa keskel 

on toolid ja toal on 

ka kaks akent 

Mõõdud( 6 m x 7 m) 

Kuna osalised toa 

pinnad olid liiga 

ühetahulised(sama 

värvi), siis programm ei 

suutnud neid 3D 

mudelisse töödelda, nt 

nagu osa põrandast, 

kardin ja osa seinast. 

Mudelisse jäid augud. 

Osad ruumi detailid 

olid liiga detailsed ja 

jäid mudelil 

määratlematuks 

objekt tuleb jagada 

osadeks ja mitte 

pildistada liiga 

laiaulatuslikult 

Kast 

Lillemustriga kast, 

kõige väiksema 

detailsusega objekt 

Mõõdud 

(28cm x 14cm x 

17cm)  

Materjal- papp 

Programm tegi vigu 

kaamerate 

orienteerimisel ja selle 

pärast tekkisid ka 

moonutused 

See on programmi 

enda süsteemiviga ja 

seda ei saa 

pildistamise protsessi 

käigus ette näha ega 

vältida 

Faktor 

Läbipaistvus 

Detailsus 

Läikivus 

Süsteemiviga 

viga 

Detailsus 
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Tabelis on näha, et mudeli visuaalsele kvaliteedile avaldavad mõju sellised faktorid nagu: 

Pildistava objekti struktuur ehk objekti materjal nagu läbipaistvus, peegeldus, läikivus; 

Pildistavad objekti detailsus, mõned objektide detailid esinesid uduselt ja määratlematult; 

Kasutatava tarkvara Autodesk 123D Catch võimekus mõnikord ebapiisav. 

Järeldus: Kvaliteetse mudeli valmistamiseks tuleb valida objekt, mis omab minimaalselt 

läbipaistvaid ja läikivad osi, on vähe detailne (minimaalselt mööblit ja muid esemeid) ning 

tuleb sooritada maksimaalse kattuvusega pildistamine ehk suurem fotode arv. 

4. Modelleeritud 3D mudeli geomeetrilise kvaliteedi hindamine 

4.1 Geomeetrilise kvaliteedi hindamise metoodika  

Mudeli geomeetrilise kvaliteedi hindamiseks valiti katseobjektiks ruum, mille valimisel 

võeti arvesse eelpool kirjeldatud faktoreid. Autor valis ruumi, kus oleks võimalikult vähe 

detaile, minimaalselt läikivaid osi ning läikivuse vältimiseks pildistamine teostati päevasel 

ajal, kuid läbipaistvad aknad esinesid ikkagi. 

Antud ruum asub aadressil Kreutzwaldi 5 asuvas hoones, see on Eesti Maaülikooli 

Metsamaja õppehoone ja konkreetse ruumi tähis on 2A20. Ruumi suurus on ligikaudu 12 

m2. Ruumis, edaspidi uuritav objekt, asub kaks suurt akent ja mööblit on vähe, ainult 2 kappi, 

3 lauda ja ühe laua peal on ka arvuti. Pildistamine toimus aprillis 2016 päevasel ajal. Tänu 

päikesevalgusele pole kasutatud tehislikke valgusteid.  

Mudelite geomeetrilise kvaliteedi hindamiseks pildistas autor kahel erineval viisil uuritavat 

objekti: pildid tehti esiteks statiiviga ja siis kaamerat käes hoides. 

Geomeetrilise kvaliteedi hindamine tehti järgmise metoodika järgi:  

 Uuritava objekti ettevalmistamine: Lattide paigutamine ja detailsuse vähendamine 

 Pildistamine: Uuritava objekti päripäeva pildistamine kaameraga 

1. Pildistamine statiiviga 

2. Pildistamine ilma statiivita 

 Uuritava objekti registreerimine: Kindla pikkuse mõõtmine mõõtkava defineerimiseks 

 Geomeetrilise kvaliteedi hindamine: interaktiivsete ja õigete tulemuste võrdlemine  
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4.1.1 Geomeetrilise kvaliteedi hindamine statiiviga tehtud fotodest mudelis  

Uurimistöös on kasutusel kolmejalgne statiiv ja kaamera on kinnitatud kruvi abil statiivi 

külge (joonis 22). Statiivilt pildistamine toimus päripäeva. Pildistades tõstis autor statiivi 

pärast iga pildi tegemist umbes 40 cm võrra edasi. Kaamera edasi tõstmine toimus väikeste 

sammude võrra, sest vastasel juhul ei kattu pildid piisavalt ja programm ei suuda mudelit 

luua. Uuritavast objektist tehti 31 fotot ja selle tulemusena tehti ring peale tervele objektile 

(joonis 23). Autor jälgis iga pildi tegemisel, et kaamera asuks piisavalt seina lähedal, sellega 

jäädvustas ta iga pildi peal võimalikult suures ulatuses uuritavat objekti.  

 

Joonis 22. Kaamera asetsemine statiiviga tehtud fotode pildistamisel 
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Joonis 23. Kaamera edasitõstmise metoodika geomeetrilise kvaliteedi hindamisel  

Tulemuseks saadud mudel on esitatud joonisel 24. Mudelis on palju kohti mida programm 

ei suutnud modelleerida ja seega jäid need kohad udused. Kuna statiivilt pildistades oli 

kaamera madalamal, siis sellel mudeli modelleeriti põrand ja mõned madalamal asetsevad 

objektid paremini.  

 

Joonis 24. 3D mudeli kvaliteedi uurimiseks modelleeritud mudel statiivi kasutades 
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Järgmise etapina viis autor mudeli õigesse mõõtkavva ja sellega autor registreeris objekti. 

Uuritava objekti registreerimine tähendab ruumis kindlate pikkuste mõõtmist ja võrdlemist 

sama pikkusega mudelil. Uuritava objekti mõõtkavva viimisel kasutas autor objektiks kapi 

äärt (joonis 25 ) mille abil mudel oli registreeritud ja viidud õigesse mõõtkavva.  

 

Joonis 25. Mõõtkava defineerimine 3D modelleerimise programmis  

Nagu juba varem mainitud, mõõtmised viidi läbi laserkaugusmõõtjaga Leica Tisto A6, 

mõõtmised sooritati kolm korda ning arvutati nende kolme mõõtmise aritmeetiline keskmine 

(tabel 4) ja seda kasutati mudeli mõõtkava paika panemisel.  

Tabel 4. Uuritava objekti registreerimiseks (mõõtkava defineerimiseks) mõõdetud pikkused 

3 korda, kus L1, L2, L3 on laserkaugusmõõturiga mõõdetud kapiääre pikkus meetrites 

Joon 

L1 

(m) 

L2 

(m) 

L3 

(m) 

L kesk 

(m) 

1 2,550 2,552 2,556 2,553 

 

Peale mudeli mõõtkava defineerimist saadi õigete pikkustega mudel, mis oli kasutatud 

mudeli geomeetrilise kvaliteedi hindamiseks. Mudeli kvaliteedi hindamiseks paigutati enne 

pildistamist ruumi 3 nivelleerimis latti ja nende pikkused võeti kui õigeteks. Latid valiti 

geomeetrilise kvaliteedi hindamise objektideks sellel põhjusel, et nad on täpsed ja nad on 

võrdlemisi suured. Tänu suurusele on neid mudelil parem näha. Iga latt asus erinevas seinas 

ja oli 1,2 meetrit pikk. Geomeetrilise kvaliteedi hindamiseks mõõdeti interaktiivselt igal latil 
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3 korda 60 cm pikkune lõik(joonis 26). Kolm korda tuli mõõta selleks et vältida mõõtmisest 

tekkivat viga. Mõõtmistulemused on kokkuvõtvalt välja toodud tabelis nr. 5 ja iga lati 

mõõtmistest arvutas autor keskmise lati tulemuse.  

 

Joonis 26. Mudeli geomeetrilise kvaliteedi hindamiseks kasutatav latt   

Tabel 5. Statiiviga pildistatud fotodest koostatud mudelis interaktiivselt mõõdetud pikkuste 

tulemused, kus L1, L2, L3 väljendavad latil interaktiivselt mõõdetud tulemusi sentimeetrites  

  

L1  

(cm) 

L2 

(cm) 

L3 

(cm) 

LKesk 

(cm) 

1. katse 58,0 60,0 59,0 59,0 

2. katse 62,0 63,0 60,0 62,0 

3. katse 59,0 58,0 61,0 59,0 

Selleks, et hinnata uuritava mudeli geomeetrilist kvaliteeti, võrreldi interaktiivselt mudelist 

mõõdetud nivelleerimislati pikkuste aritmeetilisi keskmisi õigete tulemustega, need andmed 

on esitatud tabelis nr. 6. 

Tabel 6. Statiiviga pildistatud fotodest koostatud mudelis interaktiivselt mõõdetud lati 

keskmiste võrdlus õigete pikkustega sentimeetrites 

  

Õiged 
joonepikkused 

(cm) 

Interaktiivselt 
mõõdetud 
keskmised 

joonte 
pikkused 

(cm) 

Vahe 

(cm) 

1. katse 60,0 59,0 1,0 

2. katse 60,0 62,0 2,0 

3. katse 60,0 59,0 1,0 

Keskmine   1,3 
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Tabelis nr. 6 on näha, et õigete joonepikkuste ja interaktiivselt mõõdetud joonepikkuste 

maksimaalne vahe on 2 cm ning minimaalne vahe on 1 cm. Suurim vahe esines katsel 

number 2 ning väikseimad vahed esinesid katsetel number 1 ja 3. Aritmeetilise keskmise 

vaheks statiiviga pildistatud 3D mudeli modelleerimisel saadi 0,013 m. 

4.1.2 Geomeetrilise kvaliteedi hindamine ilma statiivita tehtud fotodega mudelis 

Ilma statiivita pildistamiseks hoidis autor kaamerat käes, aga metoodika toas liikumises jäi 

samaks (joonis 23). Erinevus statiiviga pildistades oli kaamera kõrgus. Kõrguseks valiti 1,7 

meetrit. Sellest tulenevalt oli kaamera vaateväli natukene erinev. Autor eeldas, et kaamera 

käes hoidmise tõttu ei tule nii täpsed pildid, sest pildistamise hetkel võib käevärin pildi 

kvaliteeti rikkuda. Seega eeldas autor, et käest pildistatud fotodest modelleeritud mudel tuleb 

ebatäpsem võrreldes statiivi abil koostatud mudeliga.  

Ka käest pildistades astus autor peale väikeste sammude kaupa edasi. Autor proovis jälgida 

sama metoodikat, et iga pildi kaamerate asukoha vahele jääks 40 cm. Ka siin oli see tähtis 

selleks, et tekkiks piisavalt kattuvust. Tervele ruumile tehti ring peale ja tulemuseks saadi 

jälle 31 fotot.  

 

Joonis 27. 3D mudeli geomeetrilise kvaliteedi uurimiseks modelleeritud mudel ilma statiivi 

kasutamata 
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Nagu juba varem mainitud, statiivilt pildistades oli kaamera madalamal ja mudelil 

modelleeriti põrand ja mõned madalamal asetsevad objektid paremini. Samas käest 

pildistades mudelil on seinad suuremal mahul modelleeritud. 

Mudeli mõõtkavasse saamiseks kasutas autor peatükis 4.1.1 seletatud meetodit.  

Käest pildistatud fotodest koostatud mudeli geomeetrilise kvaliteedi hindamiseks on 

mõõtmiste tulemused esitatud tabelis nr. 7. Ning ka nüüd on mõõtmisvigade vältimiseks 

võetud kolme mõõtmise keskmised.  

Tabel 7. Käest pildistatud fotodest koostatud mudelis interaktiivselt mõõdetud lati pikkused, 

kus L1, L2, L3 on interaktiivselt mõõdetud joone pikkused sentimeetrites 

  

L1 

(cm) 

L2 

(cm) 

L3 

(cm) 

L Kesk 

(cm) 

1. katse 58,0 61,0 63,0 61,0 

2. katse 58,0 62,0 57,0 59,0 

3. katse 62,0 57,0 62,0 60,0 

Tabelis nr. 8 võrreldakse mudelis interaktiivselt mõõdetud pikkuseid õigete pikkustega ning 

arvutatakse keskmine tulemus. 

Tabel 8. Käest pildistatud fotodest koostatud mudelis interaktiivselt mõõdetud lati 

keskmiste võrdlus õigete pikkustega sentimeetrites 

  

Õiged 
joonepikkused 

(cm) 

Interaktiivselt 
mõõdetud 

joonte pikkused 
(cm) 

Vahe  

(cm) 

1. katse 60,0 61,0 1,0 

2. katse 60,0 59,0 1,0 

3. katse 60,0 60,0 0,0 

Keskmine   0,7 

Tabelis nr. 8 on näha, et õigete joonepikkuste ja interaktiivselt mõõdetud joonepikkuste 

maksimaalne vahe on 1 cm ja minimaalne vahe on 0 cm. Suurimad vahed esinesid katsetel 

number 1 ja 2 ning väikseim vahe esines katsel number 3. Õigete joonepikkuste ja 

interaktiivsete aritmeetilise keskmise vaheks statiivita pildistatud 3D mudeli 

modelleerimisel saadi 0,7 cm. 
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Käest pildistatud fotodest koostatud 3D mudeli kvaliteet üllatas autorit, kuna eeldati, et käest 

pildistatud fotodest koostatud mudel on ebatäpsem kui statiiviga tehtud mudel. Kahe mudeli 

geomeetrilise kvaliteedi hindamise järeldusena saab öelda, et ilma statiivita pildistamise 

meetod on täpsem. Arvatavasti mängis siin rolli autori pildistamise kogemus, sest uurimistöö 

käigus oli tehtud mitmeid kümneid mudeleid.  

Peale mõlema mudeli koostamist ja kvaliteedi hindamist koondas autor tulemused ühte 

joonisesse, et anda ülevaade uurimistöös saadud tulemustest (joonis 28).  

 

 

Joonis 28. Erinevate meetoditega loodud 3D mudelite erinevate katsete võrdlemine  

4.1.3 Modelleeritud 3D mudeli geomeetrilist kvaliteeti mõjutavate faktorite analüüs 

Joonisel nr. 29 on näha, et statiivita pildistatud 3D mudeli modelleerimise meetodiga on 

saadud täpsem tulemus, milleks on 0,7 cm. Ja statiivita pildistatud 3D mudeli modelleerimise 

meetodi tulemus on 1,3 cm. 
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Joonis nr. 29 Mõõtmistulemuste võrdlus statiiviga ja statiivita pildistatud fotodest 3D 

mudeli modelleerimise meetodite vahel  

Erinevate pildistamise meetoditega tehtud mudelid erinevad üksteisest väga vähe. Statiiviga 

tehtud pildid tehti madalamalt ja rohkem jäi madalal asetsevaid detaile peale, kuid 

geomeetriliselt kvaliteetsema tulemuse andis statiivita pildistatud 3D mudeli modelleerimise 

meetod.  

Autor jälgis, et mõlema mudeli modelleerimisel kasutataks sama palju fotosid. Tänu sellele 

ei mängi geomeetrilise kvaliteedi hindamisel rolli mudeli modelleerimisel kasutatav fotode 

arv. Seega analüüs on objektiivne. 

Edaspidistes uuringutes võib kontrolljooned asetada mõnesse halvemasse kohta, näiteks 

akende alla ja läikivatesse kohtadesse, kus mudelis tekivad moonutused. Arvatavasti tulemus 

oleks teistsugune ja katsetada saaks erinevaid tarkvarasid mudelite koostamisel. 
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KOKKUVÕTE 

Fotogramm-meetria areng on jõudnud tänu erinevate tarkvarade arengule uuele tasemele. 

Uued programmid annavad võimaluse lihtsustada 3D modelleerimise protsessi. 

Laserskaneerimise alternatiivina on võimalik 3D mudeleid luua ka kasutades fotokaameraid 

ja tänu sellele aspektile on 3D mudelite loomine muudetud lihtsamaks ja vähem 

rahakulukaks. Kuid töös uuritav tarkvara pole veel piisavalt hästi välja töötatud ja 3D 

mudelite loomine fotokaameraga tehtud fotodest on problemaatiline, sest on palju faktoreid 

mis mõjutavad mudeli kvaliteeti.  

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida fotokaameraga tehtud fotodest modelleeritud 

3D mudeleid mõjutavaid faktoreid ja 3D mudelite kvaliteeti. Uurimistöö käigus tehti nii 

visuaalse kui ka geomeetrilise kvaliteedi analüüs.  

Autor uuris viie erineva faktori mõju 3D mudeli visuaalsele kvaliteedile: Pildistava objekti 

struktuur (materjalist tulenevad faktorid), pildistava objekti detailsus (objekti keerukusest 

tulenevad faktorid), kasutatava programmi (Autodesk 123D Catch) pädevus ja uurimistöö 

käigus avastatavad faktorid.  

Järeldus: Kvaliteetse 3D mudeli valmistamiseks peab valima objekti, mis omab minimaalselt 

läbipaistvaid ja läikivad osi, on vähe detailne ning pildistamine tuleb sooritada maksimaalse 

kattuvusega ja suurema fotode arvuga. Samuti tuleb arvesse võtta töötleva tarkvara pädevust.  

Lisaks uuris autor erinevate pildistamise meetodite mõju 3D mudeli geomeetrilisele 

kvaliteedile, selleks olid mudelid viidud õigesse mõõtkavva. Autor pildistas kahel erineval 

viisil: Objekti pildistamine statiiviga ja objekti pildistamine ilma statiivita. 

3D mudelite geomeetriliseks kvaliteediks saadi statiivita pildistatud 3D mudeli 

modelleerimise meetodi puhul 0,7 cm ja statiiviga pildistatud 3D mudeli modelleerimise 

meetodi tulemus oli 1,3 cm. 

Tulemustest lähtudes võib öelda, et 3D modelleerimine fotokaameraga tehtud fotodest on 

piisava geomeetrilise kvaliteediga geodeesiaga seotud tööde jaoks. Samas tekitab suurt 

probleemi mudelite visuaalne kvaliteet, tekivad liiga suured moonutused ja puudused 3D 
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mudelis. Arvestades mudeli loomisel kõiki faktoreid ja saades täpne ja terviklik mudel, on 

võimalik mudeleid kasutada ka muudes valdkondades: näiteks kinnisvara, 

inventariseerimine, reklaam, arheoloogia, kultuurimälestiste uurimine jm.  

Tulevikus võiks uurida fotokaameraga tehtud fotodest modelleeritud mudelite 

kasutusvõimalusi geodeetilistel eesmärkidel. Näiteks, kuidas oleks võimalik pildiseeria abil 

määrata maapealse pinnase kuhja mahtu. Kui seda oleks võimalik teha pildiseeria abil, 

muudaks see modelleerimise protsessi palju kiiremaks ja paindlikumaks võrreldes 

laserskaneerimisega.  
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FACTORS THAT AFFECT 3D MODELS QUALITY DONE BY CAMERA 

PHOTOS  

 
Summary 

Photogrammetry developement has reached a new level thanks to progress of different 

software. New programs give an oppurtunity to simplify 3D modelling process. As an 

alternative to laser scanning it is possible to create 3D models by using hand-held cameras 

and this aspect makes 3D modelling a lot more easier and less expensive. Although softwares 

are not worked out perfectly yet and 3D modelling from hand-held camera photos has a lot 

of problems because there are many factors that influence 3D model’s quality.  

This Bachelor's Thesis aim was to explore 3D model quality and factors that affect 3D 

models. During the research there was done visual quality analysis and also geometric 

quality analysis.  

Author researched five different factors that affect visual quality: Structure of photographed 

objekt (factors resulted from material), the level of object details (facktors resulted from 

level of difficulty), used program (Autodesk 123D Catch) competence and factors 

discovered during the research.  

Conclusion: To make high quality 3D model, you need to choose object that has minimal 

amount of clear and shiny parts, has low level of difficulty and photos must be taken with 

the maximum overlap. Also there must be considered software competence. Author also 

researched about influence of different photographing methods to 3D model’s geometric 

quality. Author photographed in two different methods: photos made using tripod and photos 

made without tripod (from hand).Results for geometric quality: 3D model made with tripod 

1,3 cm and 3D model made without tripod 0,7 cm.  

According to results we can say that 3D modelling from hand-held camera photos has 

enough geometric quality. But at the same time visual quality can cause a lot of problems, 

in 3D models occure distortions and a lot of missing parts.  
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3D models can be used in different fields, such as real estate, inventory, advertisement, 

archeology, exploration of cultural monuments etc.  

In future there could be researched about usage of 3D modelling from camera photos in 

geodesy. For example if there could be possible to determine soil pile volume. It would save 

a lot of time and it would be more flexible compared to laser scanning.  
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