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Kiirelt arenevad 3D masinjuhtimise lahendused on toonud esile nii uusi võimalusi kui ka 

probleeme. Üks teravaimaid küsimusi on RTK GNSS kõrguslik täpsus. Selle parandamise 

nimel on loodud täpseid mõõteinstrumente, millest üks on Millimeeter GPS. 

Uurimustöö eesmärk oli vastata küsimusele, kas see lahendus täiendab RTK mõõtmisi 

tootja poolt kirjeldatud määral ja tagab kirjeldatud täpsuse. Töös käsitleti ka erinevaid 

masinjuhtimise lahendusi ning koondati informatsioon valdkonna kohta laiemalt. Sellega 

anti ülevaade, millises keskkonnas on Millimeeter GPS oluline ning vajalik. 

Seadme täpsuse uurimiseks tehti katsemõõtmisi kolmes asukohas Lõuna-Eestis. Võrdlevad 

mõõtmised tehti viiel erineval meetodil tuues nii peamiselt välja erinevused reaalaja 

satelliitmõõtmiste ja erinevate nivelleerimise meetodite tulemuste vahel. Kuna Millimeeter 

GPS näol on tegu samuti trigonomeetrilise meetodiga, selgitati välja täpsem meetod. 

Mõõtmised liikuvjaamale paiguatud optilise sensori, pöördlaseri ja GNSS vastuvõtja 

kombinatsioonis tõestasid, et RTK kõrguslikku täpsust on võmalik oluliselt tõsta. 

Maapealse lähtekõrguse abil täiendati kõrguslikku infot täpsuseni allapoole sentimeetrit 

võrrelduna geomeetrilise nivelleerimisega. Kuna see tehnoloogia on suhteliselt vähetuntud, 

vääriksid tulevikus uurimist uus pöördlaseri mudel, kalibreerimise üksikasjad ning seadme 

katsetamine koos töömasinaga. 
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Rapid development in 3D machine control technology has raised new opportunities as well 

as new challenges. Height accuracy of RTK GNSS measurements has become on of the 

biggest challenges. One solution to improve vertical height is Millimeter GPS. 

The goal of this thesis is to answer whether this solution provides the accuracy as 

described by the manufacturer. Also, different machine control solutions have been 

described in order to give overview what is the environment like where Millimeter GPS is 

important. 

Three series of test measurements were carried out in South-Estonia. By way of five 

different methods the comparison was made mainly presenting discrepancies between real-

time satellite measurements and different type of levelling methods. As Millimeter GPS is 

also a trigonometric method, the most accurate method was found. 

The measuremets combining a rover with optical sensor, GNSS receiver and a stationary 

rotating laser proved the systems ability to improve vertical height. As the technology is 

not widely known, other studies can be made about new model of rotating laser, details of 

calibrating the system and also testing the laser on a 3D machine control system. 
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Sissejuhatus 

 

Kiire tehnoloogiline areng on muutnud meie arusaamu asukoha määramisest, selle 

protsessi kiirusest ning kvaliteedist. Seeläbi on suurenenud ka ootused geodeetilise täpsuse 

saavutamise osas. Masinjuhtimises kasutatavad RTK GNSS (Real Time Kinematic Global 

Navigation Satellite System) lahendused võimaldavad laia ulatusega tööde läbiviimist 

mõne sentimeetri täpsusega. Nõnda saavutatav plaaniline täpsus vastab tööde eesmärgile, 

kuid kõrguslik komponent on tihtipeale kitsaskohaks. 

Teatavasti tagab geodeetilistest meetoditest kõrguse ülekandmisel suurima täpsuse 

geomeetriline nivelleerimine. Samas ei sobi see meetod masinjuhtimisele jooksvalt 

kõrguste määramiseks. Lisaks asjaolule, et nivelleerimise näol on tegu aeganõudva 

meetodiga, on nivelleerimist sel kujul võimatu automatiseerida. Ettevõte Topcon 

Positioning on nende probleemide ületamiseks loonud nn millimeeter GPS (mmGPS, GPS 

- Global Positioning System) lahenduse. Süsteem on mõeldud täiendama RTK andmete 

kõrguslikku komponenti ning on ennekõike mõeldud kasutamiseks 3D masinjuhtimises. 

mmGPS on kombineeritud lahendus, kus GNSS vastuvõtja signaali täiendab maapinnal 

kindelpunktil asetsev pöördlaser. LaserZone1 laserseadmelt saadud kõrgusliku info kogub 

sensor, mis asub GNSS antenniga sama saua küljes. Kõrgus liidetakse plaanilise info 

juurde GNSS-seadme juhtpaneelis, olgu selleks liikuvjaama juhtpaneel või 

masinjuhtimispaneel. Sellise mõõtmisandmete kombineerimise eesmärk on viia RTK 

kõrguslik täpsus masinjuhtimises millimeetrite tasemele. Uurimistöö koosneb viiest 

peatükist. Kasutatud on valdkonnaga seotud uurimusi, millele on nõuetekohaselt viidatud. 

Viitamisel on kasutatud APA 2  kuuendat viitamissüsteemi. Esimeses osas kirjeldatakse 

lähemalt masinjuhtimise erinevaid süsteeme. mmGPS on täpsemalt kirjeldatud uurimistöö 

teises ja kolmandas peatükis. Testmõõtmiste tulemuste hindamine ning uuritava 

tehnoloogia võrdlus on esitatud peatükis 4 ning sellele järgneb kokkuvõte. 

Selle uurimistöö eesmärk on vastata küsimusele, kas mmGPS tagab lubatud kõrgusliku 

täpsuse. Eesmärgi täitmiseks on teostatud mmGPS-ga katsemõõtmised selleks rajatud 

mõõdistuspolügooni punktidel. Katsemõõtmistel saadud tulemusi kõrvutati andmetega, mis 

koguti teiste kasutusel olevatel meetoditega. Nendeks olid RTK vastuvõtja, tahhümeetri ja 

nivelliiriga mõõdetud tulemused. Mõõtmisi kirjeldatakse lähemalt kolmandas peatükis.  

                                                           
1
 Laserseadmest lähtuv koonilise kujuga kiirte tsoon, mille ulatuses on tagatud täpsed kõrgusandmed 

2
 American Psychological Association 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

Topcon on 1932. aastal rajatud Jaapani suurettevõte. Algselt optiliste mõõteinstrumentide 

ja kaamerate valmistamisega tegelev ettevõte on tänaseks oma tegevust laiendanud nii 

geograafiliselt kui ka valdkonnaliselt. Näiteks asub masinjuhtimise lahenduste tootmisele 

spetsialiseerunud Topcon Positioning Systems USA-s Californias. mmGPS arendamine 

aga toimus Jaapanis, Austraalias, USA-s ning Venemaal Moskva arenduskeskuses (Topcon 

Corporation, 2015; The American Surveyor Magazine Online, 2004). 

Peaasjalikult on töös uuritav tehnoloogia kasutusel teedeehituses. Kasutusala pole aga 

piiratud ning seadmete olemasolul saab neid kasutada ka muude geodeetilist täpsust 

nõudvate toimingute juures. mmGPS süsteemi tutvustati esimest korda 2005. aastal. 

Eesmärgiks oli satelliittehnoloogia poolt pakutavate võimaluste täiustamine. 

Üheteistkümne aasta jooksul on mmGPS leidnud teedeehituses üha laiemat kasutust. 

Suurim kasutajate baas asub Austraalias. USA-s on selle kasutuselevõtt seadnud 

teedeehituses täpsuse ja tootlikkuse osas uue standardi. Ka Euroopas kasutatakse mmGPS 

üha enam sarnaselt teistele masinjuhtimise lahendustele (Position Partners, 2015; The 

American Surveyor Magazine Online, 2012). 

Stempfhuberi (2006) ja Hokkaneni (2012) kohaselt on valdkonnas põhiline suund 3D 

masinjuhtimissüsteemidele, kuna neil on rida eeliseid seniste lahenduste ees. Tee-ehitajate 

seisukohast kasvab nõnda tootlikkus (Nõmm, 2015) ning väheneb ümbertehtavate tööde 

maht (Veltmann, 2013). 

Vaatamata asjaolule, et mmGPS on kasutuses olnud enam kui kümme aastat, on 

tehnoloogia vähe tuntud. Üheks põhjuseks on kindlasti süsteemi loojate poolt võetud 

patendid. Uurimistöös on kirjeldatud süsteemi tööpõhimõtet selle patentide kirjelduste järgi 

(Ohtomo, Osaragi & Hayashi, 2006 ja Ohtomo et al., 2007). 

On uuritud ka mmGPS mõõtmistäpsust. Võrdlevaid mõõtmisi on läbi viidud Varssavi 

Tehnikaülikooli (Malarski & Pasik, 2011) ja Zagrebi Ülikooli (Paar, Novaković, & 

Kolovrat, 2014) teadlaste poolt. Võrdluste tegemise abil mmGPS uurimine on üks 

lahendusi olukorras, kus detailne info puudub osaliselt või täielikult. Erinevalt 

tahhümeetrite tööpõhimõttest pole peale kasutusjuhendi juhendi palju teada mmGPS 

kalibreerimisest ja mõõtmisvigadest.  
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1.1. Geodeetilistele mõõtmistele esitatavad täpsusnõuded 
 

Geodeetilistele mõõdistustele ehitusvaldkonnas on kehtestanu täpsusnõuded Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) määrusega “Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded.” Määrus lähtub tööde esitamise mõõtkavast, 

milleks on 1:500-1:2000, erijuhtumina ka 1:200. Nimetatud mõõdistuste puhul peab 

kasutama kehtivat geodeetilist süsteemi. 

Mõõdistustööd, millele määruses täpsusnõuded seatakse, liigitatakse järgmiselt: 

1) topo-geodeetiline uuring, kus erinevate geodeetilistest tööde abil selgitatakse välja, 

kirjeldatakse ja esitletakse olemasolevat olukorda planeeringuga seotud maa-alal 

või kavandatava või ehitatava ehitisega seotud maa-alal enne ehitusprojekti 

koostamist; 

2) ehitamise aegne ning ehitamise järgne teostusmõõdistamine, millega saadakse 

lõplik asukohateave valminud ehitise kohta ja teave asukohaandmete kandmiseks 

ehitisregistrisse. 

Määruses on välja toodud nii plaaniliste kui ka kõrguslike vigade lubatud suurused (tabel 

1.1). 

 

Tabel 1.1. Geodeetiliste mõõdistuste suurimad lubatud vead (Topo-geodeetilisele... 2016) 

 Plaaniline Kõrguslik 

Mõõdistusvõrgu punktide 
asend lähtepunktide suhtes 

tiheasustuses ±5 cm 

±5 cm 
hajaasustuses ±8 cm 

Nivelleerimiskäigu ja suletud polügooni 
lubatav sulgemisviga 

fhlub = ±50√L (mm) 

Joonobjekti nivelleerimiskäigu ja 
suletud polügooni lubatav sulgemisviga fhlub = ±30√L (mm) 

Maapealsete situatsiooni-
elementide asend 
mõõdistusvõrgu punktide 
suhtes 

hooned ja rajatised üheselt 
määratud kontuuridega 

±5 cm 

±3 cm 

tehnovõrgu kaevud, teed ±8 cm 
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Liiklusrajatiste projekteerimiseks vajalike mõõdistustele on Maanteeamet esitanud 

lisatäpsustused (tabel 1.2). Nende järgi on mõõtkavades 1:2000-1:5000 tehtavad topo-

geodeetilised uurimistööd ette nähtud uue tee trassivalikuks ja eelprojekti koostamiseks. 

Maanteede ja nendega seotud ehitiste kohta kehtib määruses nimetatud mõõtkava 1:500-

1:1000. Mõõtmiste otstarbe ja vajalikud erinõudmised määrab töö tellija lähteülesandes. 

 

Tabel 1.2. Maanteeameti lisanõuded täpsuse osas (Täiendavad nõuded... 2008) 

 

 

  

  Plaaniline Kõrguslik 

Freesprojektid 

Katendi mõõdistamisel ei või RTK 
GNSS tehnoloogiat kasutada juhul, 
kui kasutajast mitte sõltuvate vigade 

tekkimine pole välditav 

±2 cm 

Nivelleerimis-
käigu suurim 
lubatav 
sulgemisviga 

joonobjektidel  fhlub = ±30√L (mm) 

maastikul, kus 
käigu punktide 

arv n on km 
kohta üle 25 

 fhlub = ±8√n (mm) 
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1.2. Masinjuhtimine 
 

Masinjuhtimise all peetakse silmas automaatikalahendusi, mis on võimelised juhtima 

rasketehnikat. Süsteemi erinevatele osadele on paigutatud sensorid. Need kontrollivad 

mehaanilisi, hüdraulilisi ja elektrilisi seadiseid, mis mõjutavad juhtsüsteemi. Ideaalseks 

sensorite koostööks ongi vaja täpselt teada, millise juhtsüsteemi tegevusega saavutada 

mingit geomeetrilist liigutust  (Niemeier, 2006). Erinevates keeltes kasutatavaid termineid 

on nimetatud tabelis 1.3. 

 

Tabel 1.3. Teadustöödes masinjuhtimise kohta kasutatud nimetusi 

Keel Nimetus Lühend 

Inglise 
machine navigation 

machine guidance 

machine control 

 
 

MC 
Vene Система автоматизированного управления САУ 

Soome koneohjaus - 

Rootsi 
maskinguidning 

maskinstyrning 

- 

Saksa 
maschinenführung 

maschinensteuerung 
- 

 

Tuntuimateks masinjuhtimissüsteemide tootjateks on Trimble Navigation, Topcon 

Positioning Systems, Leica Geosystems ja Moba Mobile Automation. Kogu 

masinjuhtimise ala on jagunenud alamvaldkondadeks nagu ehitus, põllumajandus, 

mäetööstus, metsandus. Kuna positsioneerimist üha enam kasutatakse, on mitmed 

masinatootjad lisanud positsioneerimisseadmed oma põhivarustusse. Heaks näiteks on 

ühisettevõte traktoritootja Caterpillar’i ja Trimble vahel. Samuti toimib nn intelligentse 

masinjuhtimise koostöö Komatsu ja Topconi vahel (Hokkanen, 2012; Noland, 2012). 
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1.2.1. Erinevad masinjuhtimissüsteemid 
 

Üks viis töömasina automatiseerituse määramiseks on kirjeldada, kui autonoomne on selle  

juhtsüsteem (tabel 1.4.).  

 

Tabel 1.4. Ehitusmasina autonoomsuse tase (Hokkanen, 2012) 

Tase Autonoomsuse tase Kirjeldus 

1 Juht-operaator 
Masina juhtimine toimub käsitsi ning süsteem juhatab 

operaatorit 

2 Koordineeritult juhitud 
Töömasin liigub vastavalt koordinaatidega määratud 

käskudele 

3 Poolautomaatne 
Osad masina osad liiguvad automaatselt järgides juhi 

poolt sisestatud sihtväärtusi 

4 Täisautomaatne Töö on täisautomaatne koos juhi järelvalvega 

5 Autonoomne Töö toimub automaatselt ja juhi järelvalveta 

 

Teine viis kirjeldamaks masinjuhtimissüsteemi automatiseeritust on nimetada selle tööks 

määratud tasandite arvu. 1D süsteemi puhul on lasernivelliiri abil määratud kõrguslik 

tasand (joonis 1.1). 2D lahenduse puhul on tegu lokaalse süsteemiga, kus masina 

töövahendid kujundavad kuni kahte kaldetasandit: piki- ja külgkallet. 3D lahenduse puhul 

on töövahendile määratud absoluutne asukoht. (Hokkanen, 2012; Stempfhuber, 2006). 

 

Joonis 1.1. 1D masinjuhtimissüsteemi põhimõte ekskavaatori näitel (Nemaco, 2016) 
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2D masinjuhtimissüsteemide puhul on opereerib töövahend kahel kaldetasandil. Süsteemi 

võimekus määrata asukoht kahel tasapinnal on ka eelduseks masina täiendamiseks 3D 

süsteemini, mis on praktikas üsna levinud ettevõtmine. Selle eelduseks on seadmete 

ühildatavus. 2D süsteem võib põhineda nii hüdraulilisel juhtimisel, kui ka IMU3 sensoritel 

(joonis 1.2). Viimaste kasutamine tagab masinale kiirema ja sujuvama töö ning selle 

eelduseks on CAN-siini4 olemasolu masinal. Siin vahendab infot sensorite ja juhtpaneeli 

vahel (Hokkanen, 2012). Sõlmede vaheliseks info liikumiseks peab olema tagatud ka 

vastav ühendus, olgu juhtmega või juhtmevaba. 

 

 

Joonis 1.2. Ekskavaatorile paigaldatav sensorite süsteem Leica iCON: 

1 – kopa 360° pöördesensor, 2 – kopa kaldesensor, 3 – nivelliiri laseri sensor, 4 – poomi pikikalde 
sensor, 5 – telje pöördesensor, 6 – laseri kaugnäidik, 7 – juhtpaneel iGD2 koos adapteriga 
 

  

                                                           
3
 Inertial Measurement Unit - inertsiaalsensor 

4
 Controller Area Network bus - kiiret masinasiseste sõlmede vahelist kommunikatsiooni korraldav 

mikrokontrollerite süsteem (Salong, 2012)  
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Lisaks IMU mõõdetavale nurgalisele infole on vajalik teada ka töömasina geomeetrilisi 

suurusi (joonis 1.3). Need võib olla paika pannud masinatootja, samas on masinjuhtimise 

seadistamine jõukohane ülesanne ka geodeetidele. 3D süsteemi puhul on lisaks lokaalse 

süsteemi parameetritele teada kaugused masinale kinnitatud mõõteprisma tsentrist või 

GNSS antenni referentspunktist (ARP – Antenna Reference Point) (joonis 1.4). Nõnda 

saab määrata koordinaadid töövahendi – saha tera või kopa – alumisele servale. Laia tera 

korral määratakse kõrgused kummassegi otsa. Kuna masinatel kasutatakse rida erinevaid 

töövahendeid, mida on võimalik kiiresti vahetada, on selleks tavaliselt juhtpaneeli loodud 

erinevad töövahendite profiilid õigete mõõtmetega. 

 

 

Joonis 1.3. 2D masinjuhtimise seadistamiseks vajaminevad mõõtmed ekskavaatori näitel 

(kuvatõmmis: Topcon 3DMC) 
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Joonis 1.4. Kahe antenniga 3D süsteemi parameetrid ekskavaatoril (Topcon 3DMC) 

 

Ühe poolautomaatse lahendusena kasutatakse ka helisensoreid (sonic tracker, ultrasonic 

tracer). Need põhinevad helilainete peegeldumisel füüsiliselt pinnalt, olgu selleks teekate, 

äärekivi või märkenöör (joonis 1.5). Loodav tasapind kas kopeeritakse jälgitavalt pinnalt 

või luuakse, jälgides sellest kindlat vahekõrgust, -kaugust või kallet. Kasutatakse nii 

üksikuid kui ka mitmest sensorist koosnevaid süsteeme, samuti võivad need olla nii osa 2D 

süsteemist kui ka ühildatud 3D süsteemiga (Hokkanen, 2012; Topcon Sonic) 

 

 

Joonis 1.5. Kahe helisensoriga süsteem greideril (Leica MC Solutions) 
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Kuna jälgitaval pinnal võib esineda ebatasasusi, kasutatakse ka sensoritelt saadava 

kõrgusinfo keskmistamist (joonis 1.6). Seda rakendatakse näiteks asfaldifreeside ja 

laoturite puhul, kus teepinna kõrgus valitakse tihti äärekivi suhtes ja töömasin ise on suurte 

mõõtmetega. Sensorite arv võib olla ühes sensorite süsteemis kuni neli ning arvutused 

keskmise pinna leidmiseks tehakse juhtpaneelis. Mõned tuntumad helisensorite süsteemid 

maailmas on järgmised: 

- Leica Tri-sonic; 

- Moba Big Sonic Ski; 

- Topcon Smoothtrac; 

- Trimble ST400. 
 

Joonis 1.6. Keskmise pinna loomine Moba Sonic Ski näitel (Moba Nivelliersystem) 
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1.2.2.  3D masinjuhtimine 
 

Masinjuhtimise valdkond on järjest enam arenemas täisautomaatsete 3D süsteemide 

suunas. Ühelt pool nõuab see protsess uusi sisendeid (joonis 1.7), kuid võimaldab muuta 

tee-ehitustööd täielikult märkimistööde vabaks. Lähtudes Eestis tehtud uurimistöödest 

võidab masinjuhtimisseadmete kasutamisest kogu tee-ehitusprojekt nii rahaliselt kui ka 

ajaliselt. Nõmme (2015) järgi toimib ehitusmasin mõõteseadmena ning sama eesmärgi 

saavutamiseks võivad geodeedi tehtud tööd väheneda kuni 95 protsenti. Veltmanni (2013) 

sõnul on geodeesia kulude vähenemise põhjuseks nii märkimistööde kui ka võimalik 

teostusmõõdistuse ärajätmine. Samas ei kao vajadus geodeetide abi järele täielikult, vaid 

asendub uute tegevustega nagu: 

1) pinnamudelite tegemine; 

2) tehnilise toe pakkumine; 

3) töömasinate juhtidele konsultatsiooni pakkumine. 

 

 

Joonis 1.7. 3D masinjuhtimiseks vajalike sisendite lihtsustatud skeem 

(Vonderohe, Brockman, Whited & Zogg, 2009 põhjal)  
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Üheks suurimaks eeliseks 3D masinjuhtimise kasutamisel on märkimistööde vähenemine 

või isegi kadumine. Nõmm (2015) on uurinud tee-ehitusega vahetult kokkupuutuvate 

inimeste kogemust ning on toonud välja piketeerimisega kaasnevaid kitsaskohti:  

1) ebapiisav kommunikatsioon märketööde tellija ja tegija vahel, tööülesande 

sooritamiseks vajavast informatsioonist ei saada täielikult aru;  

2) pikettide hävimine, pahatahtlik liigutamine; 

3) inimfaktorist põhjustatud eksimused märketöödel, näiteks vale laius/kõrgus; 

4) muutuvat märkeinfot ei pruugita tähele panna;  

5) märgitud ala võib jääda segama teisi töövõtjaid objektil. 

Teise peamise eelisena võib nimetada täpse tulemuse saavutamist keerukates 

ilmastikutingimustes. 3D lahendus võimaldab töötada:   

1) öösel; 

2) pimesi, vee all (joonis 1.8); 

3) paksus udus. 

 

 

Joonis 1.8. 3D masinjuhtimisega ekskavaator töötamas sadamaehitusobjektil 
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1.3. RTK positsioneerimine 
 

3D masinjuhtimissüsteemide puhul ühildatakse masina lokaalne 2D süsteem absoluutse 

asukoha andmetega. Üheks kättesaadavamaks allikaks asukoha määramisel võib pidada 

GNSS positsioneerimissignaale. Tööde iseloomust lähtudes peab asukoht olema teada 

reaalajas. Selleks kasutatakse RTK ja sellest arendatud RTN (Real Time Network, nn võrgu 

RTK) meetodit (Hokkanen, 2012; Rüdja & Sander, 2013). 

RTK on suhteline mõõdistusmeetod, kus üks GNSS vastuvõtjatest, nn baasjaam, paikneb 

tuntud koordinaatidega punktil, teine liigub ühelt määratavalt punktilt teisele, (joonis 1.9). 

Vajalik on baas- ja liikuvjaama vaheline reaalaja andmeside (raadioside, mobiilne 

andmeside või internet). Mõõdetakse baas- ja liikuvjaama vahelist vektorit. Mõõdetud 

vektoritest arvutatakse reaalajas koordinaadid kas kogu liikumistrajektoorile või valitud 

punktides tehtud veidi pikemaajaliste seisupunktidele  (Rüdja & Sander, 2013). 

 

 

Joonis 1.9. RTK mõõtmiste põhimõtteline skeem, võimalik mõõdistada nii 

liikumistrajektoori kui ka eraldiseisvate punktide koordinaate (Rüdja & Sander 2013 ja 

Freepik põhjal) 
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Kuna asukoha leidmine toimub lisaks koodiridade vastuvõtmisele ka faasmõõtmise abil, 

tuleb mõõtmise alustamisel liikuvjaamas leida signaallaine tsüklite algväärtus ehk 

vastuvõtja initsialiseerida. See tähendab lihtsustatult satelliidi ja vastuvõtja vahel täisarvu 

lainepikkuste leidmist. Vastuvõtja peab olema mitmesageduslik. Initsialiseerimiseks on 

vajalik vähemalt viie ühise satelliidi nähtavus nii baas- kui ka liikuvjaamas. Peale 

algtundmatu lahendamist peab ühendus olema minimaalselt nelja satelliidiga. Seadme 

initsialiseerimisest alates mõõdab see edasiste tsüklite arvu ning viimast, mittetäieliku 

lainefragmendi pikkust. Teadaolevate koordinaatidega baasjaamas arvutatakse 

asukohaandmetele parandid, mis tulenevad signaali hilinemisest läbi troposfääri liikumisel. 

Kuna samad atmosfäärilised mõjud kehtivad ka liikuvjaamale, edastatakse raadio- või 

mobiilse andmeside abil parandid selleni. Teades signaali ehk valguse levimise kiirust, 

leitakse arvutuste tulemusena baas- ja liikuvjaama vaheline ruumivektor (∆X, ∆Y, ∆Z). 

Plaanilise asendi täpsus sel meetodil ulatub kuni 1 cm + 2 ppm ja vertikaalsuunaline täpsus 

kuni 2 cm + 2 ppm (Rüdja & Sander, 2013). 

Alternatiiv baasjaama kasutamisele on parandite saamine olemasolevast püsijaamade 

võrgust. RTN süsteem koosneb püsijaamade võrgust, reaalajas mõõtmisandmeid 

koondavast serverist ning parandite edastamise süsteemist. Parandid liikuvjaamale 

arvutatakse ümbritsevate tuntud koordinaatidega püsijaamade põhjal. Sellel meetodil on 

mitmeid eeliseid baasjaama põhise RTK meetodiga võrreldes, kuna arvesse võetakse 

rohkem andmeid atmosfääri mõjude kohta, väheneb mitmeteelisuse võimalus ja paraneb 

algtundmatute lahendamise kiirus. Puudub vajadus baasjaama püstitamiseks ja tõrked ühe 

baasjaamaga ei tähenda tööde katkemist (Rüdja & Sander, 2013). 

Kuna masinjuhtimine on orienteeritud kiiremale ja autonoomsemale tööprotsessile, on 

RTN meetodil positsioneerimine sobiv lahendus. Liikuvjaamade arv võrgu piirkonnas pole 

piiratud ning mõõdetava vektori pikkus võrreldes RTK-ga võib ulatuda isegi 50 – 100 

kilomeetrini (Rüdja & Sander, 2013). 

Võrgu ja liikuvjaama vahelisi toiminguid võib kirjeldada järgnevalt: 

1) ühiste satelliitide jälgimine: liikuvjaam ja võrguserver saavad referentsjaamade 

kaudu andmeid ühtedelt ja samadelt satelliitidelt; 

2) võrgu hägususte lahendamine: (resolving network ambiguities) kasutades vastavaid 

algoritme lahendab võrguserver RTK võrgus algtundmatud ning ühtlustab need 

kogu võrgu ulatuses;  
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3) RTK korrektsiooni genereerimine: Server genereerib RTK korrektsiooni ning 

saadab selle liikuvjaamadele; 

4) RTK lahendus: liikuvjaam kasutab saadud korrektsiooni RTK lahenduse 

arvutamiseks (I.V.A. Leon, 2010). 

Võrguparandeid genereeritakse ja saadetakse RTK andmeformaatides. Levinud on 

CMR/CMR+/CMRx (Compact Measurement Record) ja uuemad RTCM (Radio Technical 

Commission for Maritime Service) formaadid. RTCM parandite edastamiseks kasutatakse 

tihtipeale raadiolainete kõrgsagedusi (UHF/VHF). Raadiosaatjate kasutamine on piiratud 

omavahelise nähtavuse, vahemaade ja saatja võimsuse poolt.  

Enim kasutatakse võrgu parandite edastamist üle interneti NTRIP (Networked Transport of 

RTCM via Internet protocol) vahendusel. See võimaldab üheaegset andmesidet mitmete 

arvutite, vastuvõtjate ja teenusepakkuja vahel. Serveris haldab parandite jagamist ja 

autoriseerimist vastav programm nimega Ntrip Caster (Rüdja & Sander, 2013). 

RTN võrkusid on erineva konfiguratsiooniga ning erinevad on ka parandite arvutamise 

algoritmid. VRS (Virtual Reference Station – virtuaalne referentsjaam) puhul 

genereeritakse liikuvjaama vahetusse lähedusse mittefüüsiline referentsjaam, mis toimib 

mõõtmiste jooksul nagu baasjaam. Vektorid mõõdetakse selle ning liikuvjaama vahel 

(joonis 1.10). Vajadusel pole hiljem neid mõõtmisi võimalik korrata  

 

Joonis 1.10. VRS meetodi põhimõtteline skeem. Virtuaalse referentsjaama arvutamiseks 

on vajalik teada liikuvjaama ligikaudset asukohta. Andmevahetus on kahesuunaline (Rüdja 

& Sander 2013 ja Freepik põhjal)  
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Teine enimkasutatud püsijaamade võrgu meetod on iMAX (Individualized Master 

Auxiliary Corrections). Sellises võrgus on üks püsijaamadest põhijaamaks, millest 

edastatakse liikuvjaamale parandeid ning teised toimivad abijaamadena (joonis 1.11). 

Server lahendab püsijaamade võrgu algtundmatud, arvutab parandid, interpoleerib need 

vastavalt liikuvjaama asukohale ning rakendab parandid peajaama vaatlusandmetele. 

Vastuvõtja ülesandeks jääb vaid oma asukoha arvutamine vastavalt saadud andmetele. 

iMAX erineb kolmandast, MAX süsteemist oma kahesuunalise andmete vahetuse poolest. 

Lisaks sellele jääb liikuvjaamale ka vähem andmetöötlust, kuna MAX võrgus arvutatakse 

distantsist tulenevad vead liikuvjaamas. Viimast võib aga ka pidada MAX võrgu eeliseks, 

kuna liikuvjaam kohaneb nõnda valitsevate atmosfääritingimustega ning RTK lahendus 

(positsioon ja täpsus) on järjepidev kogu mõõtmise vältel (I.V.A. Leon, 2010; Rüdja & 

Sander, 2013). 

 

 

Joonis 1.11. iMAX meetodi põhimõtteline skeem. Üks püsijaamadest toimib 

põhireferentsjaamana, teised abijaamadena. Liikuvjaamale edastatakse mõõtmisandmed 

põhireferentsjaamast ning parandite erinevused teiste jaamade suhtes. Andmevahetus on 

kahesuunaline (Rüdja & Sander 2013 ja Freepik põhjal) 
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3D lahendus eeldab masina varustamist positsioneerimisseadmetega (joonis 1.12). 

Sarnaselt liikuvjaamale kuulub töömasina varustuse hulka vastuvõtja, juhtpaneel + 

tarkvara, antenn(id), vibratsioonimast(id), sensorid ja ühenduskaablid. Tootjatel on välja 

arendatud tee-ehitusele suunatud 3D tooteseeriad. Ülevaade nendest on esitatud tabelis 1.5. 

Mobiilse interneti abil on võimalik ka süsteemi nn kaughaldamine, mille abil saab 

kontorist kontrollida süsteemi tööd, laadida juhtpaneeli pinnamudeleid ja teha vajadusel 

parandusi süsteemi konfiguratsioonis. 

 

Joonis 1.12. Buldooserile paigaldatud kahe antenniga Leica iCON 3D süsteem. 

 

Tabel 1.5. Erinevate tootjate poolt pakutavad masinjuhtimise seeriad (Leica Robotic Total 

Stations, MOBA 3D-matic, Topcon GPT9000 Series, Trimble SPS) 

Tootja Leica Moba Topcon Trimble 

3D seeria iCON Xsite 3DMC2 GCS900 

Tahhümeetrid iCON robot - 
LPS SPS 

Local Position System Site Positioning System 

- nurgaline täpsus 1''-5'' - 0,5''-5'' 1''-5'' 
- kauguslik täpsus 
  Tracking režiimis 

3 mm + 1,5 ppm  2 mm + 2 ppm 4 mm + 2 ppm 

Prisma 360° - X-TRAC 360° MT900 360° 

Kaughalduse 
lahendus 

iCON 
telemaatika 

MOBA 
telemaatika 

Sitelink3D VisionLink 
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1.4. Tahhümeetria 3D masinjuhtimises  
 

RTK positsioneerimine ei taga asukoha andmeid igas olukorras. Piiratud signaali 

kättesaadavusega piirkonnas on üks lahendusi tahhümeetri kasutamine (joonis 1.13). 

Samuti on see eelistatud lahendus, kui läheb tarvis suuremat täpsust, kui RTK GNSS 

võimaldab. Tahhümeetri orienteerimiseks on vajalik maapealsete kindelpunktide 

olemasolu. Mõõtes horisontaalnurka, vertikaalnurka ning kaugust, saab instrumendi 

seisupunktile määrata koordinaadid ning seejärel leida asukoha töömasinal olevale 

prismale. 

Vibratsioonimasti külge kinnitatud prisma tsentri asukoht töövahendi suhtes on teada. 

Kuna raadioühenduse abil on võimalik asukohaandmed jagada töömasina vastuvõtjale, 

võib masina juhtpaneelilt jälgida, kui kaugel on töövahend soovitud töötasapinnast. 

Robottahhümeetrites liigutavad servomootorid tahhümeetri horisontaal- ja vertikaalringi 

ning võimaldavad prisma järgimist. Aktiivse prisma kasutamisel suunatakse instrument 

suunamisanduri abil otse prismale, passiivse prisma jälgimiseks saab kasutada 

automaatjälgimist mõõtesagedusega kuni mitukümmend hertsi.  

 

 

Joonis 1.13. 3D süsteemiga greider ja Trimble SPS930 tahhümeeter teeplatsi ehitusel 
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1.5. Maapinnamudelid 
 

Juhtpaneelis olev maapinnamudel peab olema samas projektsioonis, milles toimub asukoha 

märamine reaalajas. Reaalajas võrreldakse töövahendi asendit mudeli suhtes. Kasutatakse 

TIN mudeleid (TIN – Triangulated Irregular Network), mis koosnevad vektorjoontest ning 

nendest moodustuvatest kolmnurktasapindadest (joonis 1.14). Seega toimub mudelpinna 

alal liikudes pidev interpoleerimine, mis seab nõudmised juhtpaneeli arvutusvõimsusele 

(Vonderohe et al., 2009). 

 

Joonis 1.14. Teeobjekti TIN-mudel. Kolmnurkade tippudes olevate punktide X,Y,Z 

koordinaadid on teada 

 

Maapinnamudeli koostamisele eelneb objekti asukohas andmete kogumine. Selleks on 

vajalikud topograafilised mõõdistused, kasutatakse üha sagedamini ka mehitamata 

lennuvahendeid (UAV). Nende andmete põhjale luuakse uus mudelpind. Olenevalt projekti 

omapärast võib vaja minna mitut pinda – näiteks põhja- ja pealispinna mudel – või 

järgitakse üht mudelpinda kindla kõrgusnihkega iga teekatendi kihi kohta. 
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1.6. Millimeeter GPS 
 

RTK meetodil saavutatud kõrguslik täpsus on parimal juhul kuni ± 2 cm + 2 ppm (Rüdja & 

Sander, 2013). Kuna tee-ehitusprojektid kestavad reeglina kuid, võib mõne aja möödudes 

objekti piires olla terve hulk RTK vastuvõtjate abil määratud ja mitte kokku langevaid 

„nulle.“ Töömasinatel puhul kasutatakse töövahendi kõrgusasukoha võrdlemist 

lähtereeperiga. Selle mitte kokkulangemisel on juhil võimalik muuta masti kõrgust. Hea 

töötulemuse huvides on tööpäeva jooksul vajalik korduv kõrguse kontroll reeperil. 

mmGPS on Topconi poolt üks lahendus töömasinatele täpse kõrguse tagamiseks. 3D 

süsteemiga masinal asuva GNSS antenni juurde lisatakse optiline sensor, mis võtab vastu 

läheduses oleva pöördlaseri poolt jagatud kõrgusandmeid. Pöördlaser võib asetseda 

reeperil või on orienteeritud nn vaba jaama meetodil kindelpunktide abil. Laserseade 

genereerib kiirte tsooni, mida edastab 360 kraadi ulatuses ning 5 meetri ulatuses oma 

horisontaaltasapinnast üles ja allapoole. Kuni 300 meetri ulatuses jääb kõrguslik täpsus alla 

1 cm (tabel 1.6.) (Topcon mmGPS). 

Pöördlaseri signaali vastuvõtvate sensorite arv pole piiratud. Üks pöördlaser võib 

teenindada tervet tööobjekti või teelõiku. See on ka peamine erinevus võrreldes 

tahhümeeter 3D lahendusega. Topcon on mmGPS-le loonud erinevad sensorid sõltuvalt 

kas see on paigaldatud töömasinale või on tegu geodeedi liikuvjaamaga (joonis 1.15). 

 

 

    Liikuvjaam + 
PZS-1 

 

    

Pöördlaser 
statiivil 

 Juhtpaneel   
 

    3D süsteem + 
PZS-MC     

 

 

Joonis 1.15. mmGPS erinevad töökomplektid (Topcon Positioning Agriculture) 



 25

Tabel 1.6. Pöördlaser PZL-1 tehnilised näitajad (Topcon mmGPS) 

Tsooni laius: 
± 10° (5-30 m)  

± 5° (30-300 m) 

Tsooni raadius: 300 m 

LaserZone  vertikaalne 
täpsus: 

kuni ±1'' 

Kompensaatori 
tööulatus: 

± 5° 

Pöörlemiskiirus 600 rpm 

Sageduskanaleid: 4 

Veekindlus: IPX6 

Kaal: ~2,9 kg 

Tööks sobiv 
temperatuur: 

-20°...+50° C  

Mõõtmed: 186 × 201 mm kõrgus 282 mm 

Aku tüüp: taaslaetav Ni-MH 4 × LR20 

Aku kestvus: 15 h 20 h 

 

Pöördlaseris kasutatakse arenenud viisi laserkiire geomeetria muutmiseks, mida on 

kirjeldatud Ohtomo et al., 2007 poolt võetud patendis. Ülevaade seadme sees 

genereeritavast kiirtest on antud joonisel 1.16. Laserkiirte tsoon koosneb kolmes tasapinnas 

asuvast kiirtevihust, mis paiknevad otsevaates N-kujulises formatsioonis – kaks 

paralleelset vertikaalset tasandit ja nende vahel asuv üks diagonaalne (joonis 1.17). 360 

kraadi ulatuses pöörlev rotaator edastab laservihu seadmest väljapoole, tekitades 

koonusekujulise kiirte tsooni. Sellist lahendust nimetatakse LaserZone tehnoloogiaks. 

Sensori abil on võimalik leida täpne kõrguskasv mmGPS pöördlaseri ja sensori vahel ning 

nendevaheline tasapinnaline kaugus. Kõrguskomponenti arvesse võttes kiireneb 

algtundmatu lahendamine GNSS RTK vastuvõtjas ( Brabec, Goad, Khvalkov, & Rapoport, 

2007).  
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Optiline sensorseade sisaldab kahte fotosensorit, mis asetsevad teineteise kohal ja nende 

vertikaalne vahemik on teada. Töötsoonis asuv optiline sensor tuvastab kolm lasersignaali 

järjekorras, mis vastab rotaatori pöörlemisele ning registreerib sellega tekkivad impulsid. 

Diagonaalis asetseva laservihu kalle vertikaalse suhtes - θ - on teada. Impulsside vahelist 

aega ja nende omavahelist suhet kasutades on võimalik leida vertikaalnurgad γ: 

�� 	= 	�⋅	(1 − 2
�/
�)	⋅
���,       (1.1.) 

�� 	= 	�⋅	(1 − 2
�/
�)	⋅
���,      (1.2.) 

kus: 

δ – pool pöördlaseri kiirte tsooni laiusest horisontaaltasapinnal °; 

t0 – kolme laserimpulsi kogu ajaline vahemik s; 

t1 – esimese ja teise impulsi ajaline vahemik s; 

t1 – teise ja kolmanda impulsi ajaline vahemik s; 

θ – diagonaalse ja vertikaalse laservihu vaheline nurk °.  

 

Sensorseadme horisontaalkauguse L pöördlaserist saab leida, teades kahe fotosensori 

vahekaugust D, mis on muutumatu ja on teada. Trigonomeetrilise suhte abil määratakse 

madalamal asuva fotosensori kõrguskasv d1 ja kõrgema oma d2: 

  

�� 	= 	�⋅	tan	(��),        (1.3.)  

�� 	= 	�⋅	tan	(��).        (1.4.)  

Kuna 

� = 	�� − ��,         (1.5.)  

siis 

� = 	� [tan	(��) − tan	(��)⁄ ].       (1.6.) 
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Joonis 1.16. Laserkiirte levimise skeem pöördlaseris. Kiire omadused määratakse 
juhtseadmes. Kollimaatori läätse läbides muudetakse see paralleelsete kiirtega valgusvooks 
ja jagatakse difraktsioonivõres (Ohtomo et al., 2007 põhjal) 

 

Joonis 1.17. Pöördlaseri viisnurkne prisma suunab välja kaks paralleelse tasandiga ja 
nendega lõikuva tasandiga kiirtevihu formeerides N-kuju (Ohtomo et al., 2006 põhjal) 
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Pöördlaser sisaldab isehorisonteeruvat süsteemi. Seadme keskosas asuvad kaks fikseeritud 

kaldesensorit. Vastavalt kalletele piki- ja põikisuunas avaldatakse mõju kahele teineteisega 

risti olevale kallutusmehhanismile. Kummaski mehhanismis asuva mootori ja tõstekruvi 

abil saavutatakse laserprojektsiooni horisontaalsus (Ohtomo et al., 2006). 

Lisaks seadme iseseisvale horisonteerimisele tuleb enne töö alustamist pöördlaser 

kalibreerida liikuvjaama optilise sensori abil. Selleks on laseril ette nähtud 

kalibreerimisrežiim, mille saab valida klahvikombinatsiooniga. Sensor tuleb asetada 

seadmest umbes 30 meetri kaugusele, kusjuures kõrguslik erinevus ei tohi ületada 1°. 

Samuti peab välistama sensori liikumise kalibreerimisprotsessi jooksul. 

Kalibreerimiseks tuleb koguda lugemid pöördlaseri neljas erinevas asendis (joonis 1.18). 

Ühes asendis kogutakse andmeid 30 sekundit. RTK initsialiseerimine peab olema 

saavutatud, vastasel korral mõõtmisi ei toimu. Kalibreerimisega leitakse vertikaalsed 

parandid kahele horisontaalpinnal omavahel risti olevale teljele. Kui mõlema telje parandi 

suurus jääb alla 10’’, pole tarvis neid kinnitada. Kui aga vähemalt ühe telje parand on üle 

10’’, siis tuleb luua ühendus juhtpaneeli, kus parandite andmed vahetult peale tulemuste 

saamist asuvad ning pöördlaseri vahel ning parandid üles laadida. Kontrolli huvides tuleks 

kalibreerimine läbi viia kaks korda järjest (Pocket 3D Reference Guide, 2007). 

 

Joonis 1.18. Pöördlaseri kalibreerimise käik (Pocket 3D Reference Guide, 2007) 
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mmGPS sensor võimaldab nelja kanali seadistamist üheaegselt. See tähendab, et kui 

pikkade vahemaadega tööobjektile on paigutatud mitu seadistatud pöördlaserit, lülitab 

sensor end ümber lähima LaserZone signaali saatva seadme kanalile. Arvestades, et 

pöördlaseri tööulatus on 300 meetrit, on sel meetodil võimalik luua kuni 2400 meetri 

pikkune tsoon. Geodeedi liikuvjaama sensoril märgib töös olevat kanalit sensori küljel 

põlev indikaatortuli (joonis 1.19) (Topcon Positioning Agriculture). 

 

Joonis 1.19. mmGPS sensor PZL-1. Indikaatortuli näitab pöördlaserilt signaali vastu 

võtmist esimesel kanalil 
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2. TESTMÕÕTMISED 
 
Katsemõõtmiste eesmärk oli testida mmGPS tehnilise kirjelduse järgne tööulatust ning 

täpsust. Ühtlasi võrreldi saadud mõõtmistulemusi teiste geodeetiliste mõõdistus-

meetoditega. Mõõtmiste puhul polnud plaaniline asukoht oluline, mis välistas 

mõõdistuskäigu rajamise. Seevastu kõrguslikult seoti katsemõõtmiste punktid lähima 

olemasoleva kindelpunktiga. Eri testmõõtmistel kasutati lähtepunktina: a) tihendusvõrgu 

punkti, b) kohaliku polügonomeetriavõrgu punkti, c) kohaliku võrgu reeperit. 

Testmõõtmiteks paigaldatud punktidel tehti mõõtmised viiel erineval meetodil: 

a) geomeetriline nivelleerimine Trimble DiNi nivelliiriga; 

b) trigonomeetriline nivelleerimine tahhümeetriga Leica Viva TS15A; 

c) RTK GNSS meetodil vastuvõtjaga Topcon Hiper+; 

d) RTN GNSS meetodil Hadnet püsijaamade võrgu toel vastuvõtjaga Topcon Hiper+; 

e) mmGPS mõõtmised RTN GNSS ja LaserZone pöördlaseri kombinatsioonis. 

 

mmGPS katsemõõtmistega sooviti uurida järgnevaid mõjusid: 

1) mõõdetava punkti kaugusest tulenev mõju täpsusele. Selleks paigaldati punktid 

ühtlase vahemaa tagant (25 m). Sirge kogupikkus ulatub seadme kahekordse 

tööraadiuseni; 

2) mõõdetava punkti ja seadme horisondi kõrguse vahest tulenev mõju täpsusele. 

Punktid paigaldati nii mõõtejaama horisontaaltasapinnast kõrgemale kui ka 

madalamale, ületades seadme kõrguslikku tööulatust; 

3) seadme pöördenurgast tulenev mõju täpsusele. Punktid paigaldati mõõtejaama 

suhtes radiaalselt; 

4) mõõtmistulemuste korduvus. Võrdluste tegemiseks tehti suur arv mõõtmisi igal 

punktil – vähemalt 30 tulemust selleks, et vältida juhuslikke ilmastikust või muust 

sarnasest tulenevaid häireid; 

5) kõrguste ülekandmine pikema vahemaa taha. Selleks tehti nivelleerimiskäigule 

sarnane mõõtmine polügooni punkti ja kõrgusreeperi vahel. Eesmärgiks oli 

uurida, kas tee-ehitusobjektil on mmGPS abil mõistlik lähtepunkte paigaldada.  
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2.1. Mõõtepolügoonid 
 

mmGPS tulemuslikkuse uurimiseks tehti mõõtmisi selleks rajatud polügoonidel. Punktides 

1, ja 5 nimetatud mõjude uurimiseks tehti mõõtmised Tartu linnast põhja poole jääval 

endise Raadi lennuvälja idaosas (joonised 2.1. ja 2.2). Valitud koha eelisteks on kõvakatte 

olemasolu, hea nähtavus pika vahemaa taha, autoliikluse puudumine ja avatud horisont 

RTK mõõdistusteks. Punktid paigaldati sirgjoonele 25 meetrise vahemaaga ja 

kogupikkusega 600 meetrit. 

 

 

Joonis 2.1. Mõõdistuspolügooni asendiplaan endisel Tartu Raadi lennuväljal 
(Kaardiandmed: Maa-amet) 
 

Joonis 2.2. Mõõdistuspolügooni skeem endisel Tartu Raadi lennuväljal. Punktid asuvad 
ühel sirgel vahekaugusega 25 meetrit (Kaardiandmed: Maa-amet) 
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Punktis 3 nimetatud mõjude uurimiseks tehti mõõtmised Tartu lauluväljaku parkla alal 

(joonis 2.3). Piirkond võimaldas teha mõõtmisi nii 25 kui 50 meetri raadiuses kogu 

täisringi ulatuses. Koha puudusena võib välja tuua punktide vajumise võimaluse liikluse 

tõttu, mistõttu pidi mõõtmised läbi viima võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul. 

 

 

Joonis 2.3. Mõõdistuspunktide asetus Tartu lauluväljaku parklaalal 
(Kaardiandmed: Maa-amet) 
 
Punktides 2 ja 4 nimetatud mõjusid testiti Otepää linna põhjapoolsel sissesõidul asuval 

kergliiklusteel (joonised 2.4 ja 2.5). Valitud koha eelisteks on kõvakatte olemasolu, hea 

nähtavus pöördlaseri tööraadiuse ulatuses, liikluse puudumine ning mõõdistuspunktide 

kõrguste erinevus rohkem kui 20 meetrit. Puudusena võib nimetada piiratud horisonti 

madalamal asuvate mõõdistuspunktide naabruses. Punktid paigaldati sirgele 

vahekaugusega 25 ja kogupikkusega 300 meetrit. 
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Joonis 2.4. Otepää katsemõõtmiste asendiplaan. (Kaardiandmed: Maa-amet) 

 

Joonis 2.5. Otepää mõõdistuspunktide skeem. (Kaardiandmed: Maa-amet) 
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2.2. Geomeetriline nivelleerimine 
 

Kõigil mõõdistuspunktidel viidi läbi tehnilise klassi nivelleerimine. Kuigi ülalnimetatud 

punktides 1 kuni 5 nimetatud mõjude uurimiseks mmGPS-ga saadud tulemustele polnud 

kõrgusvõrgu suhtes paiknemine oluline, oli kindelpunktidega kõrguslikul sidumisel kaks 

eesmärki: 

1) punktide vajumise korral võimalik kordusmõõtmiste tegemine; 

2) RTK GNSS mõõtmisandmetega võrdlemise võimalus. 

Tee-ehitusel eelneb teekatendite paigaldamise töödele (k.a. 3D masinjuhtimise kasutamise 

puhul) kõrguse määramine reeperitele tehnilise nivelleerimise abil. 

 

 

2.2.1. Metoodika 

 

Lähtudes ülalpool nimetatud eesmärkidest valiti nivelleerimise lähtepunktiks iga objekti 

puhul lähim reeper, liiga pika vahemaa puhul lähim geodeetilise võrgu punkt. Kolme 

mõõdistusobjekti kõrguslike lähtepunktide andmed on esitatud tabelis 2.1. Kindelpunktide 

asukohta kaardil on kujutatud joonistel 2.6.-2.8. 

Nivelleerimisel lähtuti järgmistest põhimõtetest: 

- Viseerimiskiire suurim pikkus on 50 m; 

- Tagasi- ja edasivaate kaugused jaamast ei või erineda üle 1 m; 

- Käigus ei või nivelliiri ja lati vaheliste kauguste summa ületada 10 m; 

- Lugemit loetakse kolmel korral, erinevus ei või olla üle 0,5 mm; 

- Käiku nivelleeritakse ühes suunas; 

- Nivelliir on kinnitatud jäigale statiivile; 

- Katsemõõtmiste punktide juurde paigaldatakse ajutine reeper, mille suhtes 

mõõdistatakse punktid. 
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Tabel 2.1. Mõõdistusobjektidel kasutatud lähtepunktid (GPA – Geodeetiliste Punktide 

Andmekogu) 

 
Tartu Raadi Tartu lauluväljak Otepää 

Andmebaasi ID 20587 19764 205651 

Nimi Rõõmu 1656 6 

Klass tihendusvõrk kohalik võrk II järk nivelleerimine 4. klass 

Kõrgus 75,149 42,834 151,813 

Kaugus ajutisest reeperist 
linnulennult (m) 

1489 124 619 

Suund objektist SE S SSW 

 

Joonis 2.6. Raadi kõrgusliku lähtepunkti „Rõõmu“ asukoha skeem (GPA) 

 

Joonis 2.7. Lauluväljaku kõrgusliku lähtepunkti nr 1656 asukoha skeem (GPA) 



 36

Joonis 2.8. Otepää kõrgusliku lähtepunkti nr 6 asukoha skeem (GPA) 

 

 

2.2.2. Nivelleerimisel kasutatud instrumendid 

 

Nivelleerimine viidi läbi, kasutades teleskooplatti TD 24 pikkusega 4 meetrit ja nivelliiri 

Trimble DiNi 0,7 (joonis 2.9). Viimase tehnilised näitajad (Geosoft, 2012) on järgmised: 

- Kõrguskasvu standardhälve:  invarlatiga    0,7 mm/km 

koodlatiga    1,3 mm/km 

- Suurendus:       26 korda 

- Mõõtekaugus:       1,5 - 100 m 

- Kompensaatori:  tööpiirkond:   ± 15’ 

täpsus:    ±0,5’’ 

- Kaal:        3,5 kg 
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Joonis 2.9. Digitaalnivelliir Trimble DiNi 0,7 

 

Enne nivelleerimisi kontrolliti nivelliiri vastavust peanõudele ehk viseerimiskiire 

horisontaalsust. Näbaueri meetodil kontroll tehti sirgele asetatud 4 punkti abil 

vahekaugusega 15 meetrit (joonis 2.10). Kahele keskmisele asetati latt ja otsmistelt võeti 

lugemid. Nii saadi kaks kõrguskasvu, mida omavahel võrreldi. 

 

Joonis 2.10. Nivelliiri peanõude kontroll Näbaueri meetodil (Ehrbar, 2007 põhjal) 
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Lugemi viga c leitakse järgneva suhte abil (Ehrbar, 2007): 

∆ℎ = (�� − �) −	(�� − 2�) = 	 (�� − 2�) − (�� − �),   (2.1.) 

2� = (�� − ��) −	(�� − ��) .      (2.2.) 

 

Leitakse lugemi vea väärtus sekundites – ν (Randjärv, Ilves, & Jürgenson, 1998): 

� = 	 (�⋅ ′′) "⁄ ,        (2.3.)  

 

kus 

ρ'' – radiaani väärtus sekundites; 

s – lati ja nivelliiri vahekaugus millimeetrites. 

 

Peanõude kontroll tehti iga mõõtmispäeva alguses. Esimesel päeval kontrolliti nivelliiri 

kaks korda, et veenduda esimese tulemuse õigsuses. Järgmistel mõõtmistel tehti peanõude 

kontrolli üks kord, kuna c erinevus võrreldes eelmise kontrolliga oli väike. Parandi ν 

väärtused jäid vahemikku 7,5’’-9,3’’. Sellele vastavad c väärtused 0,55-0,68 mm.  

 

2.2.3. Nivelleerimise tulemused 
 

Nii Raadi kui Otepää mõõdistuspunktidel viidi nivelleerimine läbi kahes etapis. Kõigepealt 

kanti lähtepunktilt kõrgus üle ajutisele reeperile ja sulgeti mõõdistuskäik samale 

lähtepunktile. Seejärel nivelleeriti katsemõõtmiste punktid ajutise reeperi suhtes samuti 

suletud käiguna. Kuna Raadi punktidel tehtud katsemõõtmiste vahel tekkisid halbade 

ilmaolude tõttu pikemad ajalised vahemikud, tehti ajutiselt reeperilt lisaks kaks 

kontrollnivelleerimist (tabel 2.2). Lauluväljaku punktide puhul oli ringil asetsevaid punkte 

parim mõõta detail- mitte käigupunktidena. 

Enamiku käikude puhul oli vajalik tasandamine. Selleks kasutati tarkvara SBG Geo 2015. 

Kinnised käigud tasandati vähimruutude meetodil ning kaalud määrati vastavalt lõigu 

pikkustele. Kõigi katsemõõtmispunktide nivelleerimisandmed on esitatud lisas 1. 
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Tabel 2.2. Nivelleerimise koondtabel 

Objekt 
Käigu 

nr 
Lähtereeperi 

nr 
Käigu pikkus 

(m) 
Kuupäev Jaamu 

sulgemisviga 
f (mm) 

fhlub 
Kõrgus 

                 

Rõõmu 1 721 3146,2 2016-02-07 34 7,0  ±53,2 75,149 
                 

Raadi 11 
ajutine 

N1000 

1241,9 2016-02-07 32 1,8  ±33,4  

               
Raadi 12 1242,9 2016-02-19 31 1,2  ±33,4 65,374 

               
Raadi 13 1242,2 2016-02-29 31 0,3 ±33,4  

                 
Laulu-
väljak 

21 1656 308,2 2016-02-03 6 0,0  ±16,7 42,834 

                 
Otepää 31 6 1289,9 2016-02-12 17 0,2 ±34,1 151,813 

                 

Otepää 32 
ajutine 
N001 

742,0 2016-02-12 24 1,6 ±25,8 141,438 

      fhlub = ±30√L 
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2.3. Trigonomeetriline nivelleerimine 

 

2.3.1. Metoodika 

 

Trigonomeetrilise nivelleerimise puhul kasutati eelpool kirjeldatud geomeetrilise 

niveleerimise teel saadud kõrgusi. Raadi ja Otepää objektil tehti mõõtmised kolmelt 

punktilt – kahest otsast ja keskelt. Lauluväljaku objektil tsentreeriti tahhümeeter kahe 

ringjoone keskel asuvale punktile C (joonis 2.3) ja tehti mõõtmised ümbritsevatele 

punktidele. Iga punkti mõõdeti poolvõttega 30 korda pidevmõõtmise režiimis. Saadud 

tulemuste põhjal arvutati keskmine väärtus ning standardhälve. 

Kuna eesmärk oli kasutada sarnaselt masinjuhtimisele reaalaja andmeid, mitte andmeid 

järeltöödelda, kasutati mõõdistuse ajal nii atmosfääri kui ka Maa kumerusest tingitud 

parandeid. 

 

 

2.3.2. Kasutatud instrumendid 
 

Trigonomeetriline nivelleerimine viidi läbi kõigil kolmel objektil robottahhümeetriga Leica 

TS15A. Punktide mõõtmiseks kasutati miniprismat konstandiga +30 mm. Tahhümeetri 

tehnilised näitajad (I.V.A. Leon, 2013) on järgmised: 

- Horisontaal- ja vertikaalsuunamõõtmise standardhälve 2’’ 

- Kauguse mõõtmise standardhälve prismale/ mõõteaeg 

standardrežiimis   1 mm+ 1,5 ppm/ 2,4s 

kiirrežiimis    3 mm+ 1,5 ppm/ 0,8s  

pidevrežiimis    3 mm+ 1,5ppm/ 0,15s 

- Mõõtmed  laius × pikkus    203 × 226 mm 

kõrgus     345 mm. 

Enne mõõtmisi kontrolliti instrumendi nulliasendi viga. Leica TS15A puhul tehti see 

instrumendi kontrolli rakenduse abil, millega leiti parandid kõigile instrumendi telgedele. 

100 meetri kaugusele asetati ringprisma, viseeriti sellele ning võeti vertikaalringi ring 

paremal lugem (Lp) ja ring vasakul lugem (Lv) kolmes täisvõttes. Sellel tahhümeetril oli 

rõhtsas asendis vertikaalringi lugem 90° ja 270°, seega leiti seniidiasend ZA järgmisel 

meetodil: (Randjärv et al., 1998): 
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#$ = 0,5(�( + �* − 360°).      (2.4.) 

 

Tahhümeetri kontrolli- ja justeerimise rakenduses tähistati kõrguslugemi parandit tähisega 

i (i V-index). Täisvõtete tulemusena leiti väärtuseks 0,0003 gooni, mille võis ümardatult 

lugeda võrdseks väärtusega 1’’. 

 

 

2.4. RTK GNSS katsemõõtmised 
 

Meetodit on kirjeldatud peatükis 1.3. Iga objekti puhul eelnes mõõdistamisele baasjaama 

asukoha valimine (tabel 2.3). Kuna parandite edastamine baas- ja liikuvjaama vahel toimus 

UHF raadiosagedusel 1W võimsusega saatja abil, ei saanud vahemaa nende vahel olla liiga 

suur ning liiga suurte takistustega. Raadi objekti puhul valiti baaspunktiks Rõõmu 

tihendusvõrgu punkt (joonis 2.6), lauluväljaku objekti puhul kohaliku geodeetilise 

põhivõrgu punkt nr 3292 (joonis 2.11) ning Otepää objekti puhul Vana-Otepää 

tihendusvõrgu punkt (joonis 2.12). 

 

Tabel 2.3. RTK mõõtmistel kasutatud lähtepunktid (GPA) 

 
Tartu Raadi Tartu lauluväljak Otepää 

Andmebaasi ID 20587 19859 14157 

Nimi Rõõmu 3292 Vana-Otepää 

Klass tihendusvõrk kohalik võrk I järk tihendusvõrk 

Kõrgus 75,149 33,384 142,041 

Kaugus ajutisest 

reeperist 

linnulennult (m) 

1489 632 1558 

Suund objektist SE N NE 
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Joonis 2.11. Lauluväljaku RTK mõõtmiste baaspunkti nr 3292 asukoha skeem (GPA) 

 

Joonis 2.12. Otepää RTK mõõtmiste „Vana-Otepää“ baaspunkti asukoha skeem (GPA) 

 

 

2.4.1.  RTK mõõtmiste metoodika 
 

Kuna RTK mõõtmistele eelnes punktidele kõrguse määramine, siis ei pidanud eraldi 

kontrollpunkte leidma, veendumaks RTK algtundmatute lahendamise õigsuses. Punktide 

mõõtmise käigus lähtuti täpsuse hindamisel järgmistest teguritest: 
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a) võrdlus olemasolevate punktidega – kõrguste erinevused pidid jääma mõne cm 

piiresse 

b) seadme enda veahinnangust – vaikimisi täpsuspiirideks seati ±20 mm horisontaalsel 

ja ±30 mm vertikaalsel pinnal 

c) horisondi avatusest 

d) satelliitide nähtavuse eelinfost liikuvjaamas. 

Liikuvjaamaga mõõdeti igal katsepunktil kokku 30 lugemit. Mõõtmiste käigus oli tarvis 

korduvalt vastuvõtja initsialiseerida, mistõttu ei saanud teha võrdlevaid mõõtmisi erinevate 

algtundmatute lahendusega. 

 

 

2.4.2.  RTK mõõtmisel kasutatud seadmed 

 

Baasjaama ja liikuvjaama vaheline ühendus toimus 1W Satel raadiosaatjate vahendusel. 

RTK seadmed olid toodetud Topcon poolt. Baasjaamas paigutati puidust statiivile antenn 

PG-A1, ning ühendati Legacy-E vastuvõtjaga (joonis 2.13). Seadistamine ja käivitamine 

tehti juhtpaneeli FC-236 abil. Vajalik oli ka väline toiteaku. 

Liikuvjaamas oli saual asuv vastuvõtja+antenn Hiper+ koos juhtpaneeli ja välise 

raadiosaatjaga. Raadiosaatja ja vastuvõtja vahel oli kaabliühendus, side juhtpaneeli ja 

vastuvõtja vahel toimus Bluetooth ühenduse abil. Vastuvõtjate tehniline info on esitatud 

tabelis 2.4. 

 

Joonis 2.13. Topcon baasjaama komplekt  
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Tabel 2.4. RTK mõõdistuseks kasutatud vastuvõtjate tehnilised näitajad 

 

  

                                                           
5
 On-the-fly – nn lennult algtundmatute lahendamise viis. Vastuvõtja suudab  isegi liikuvana lahendada  

algtundmatud 10-30 sekundi jooksul, kahesageduslike mõõtmiste puhul ka kiiremini (Rüdja & Sander, 2013) 

Legacy-E: GNSS L1/L2 sagedused 

 Baasjoone täpsus 
L1+L2:  3 mm + 0,5ppm 

L1:   5 mm + 0,5ppm 

 RTK täpsus (OTF5) 
   10 mm + 1,0ppm 

   15 mm + 1,0ppm 

 Parandite formaat RTCM 

 Mõõtmed 23 x 11 x 3,5 cm 

Hiper+: Baasjoone täpsus 
L1+L2:  3 mm + 0,5ppm 

L1:   5 mm + 0,5ppm 

 RTK täpsus (OTF)  
   10 mm + 1,0ppm 

   15 mm + 1,0ppm 

 Parandite formaat RTCM 2.1, 2.2, 2.3, CMR, CMR+ 

 Ühendus Bluetooth® ver 1.1 



 45

2.5. RTN GNSS katsemõõtmised 
 

Meetodit on kirjeldatud peatükis 1.3. Seadmetest oli kasutusel sama liikuvjaama lahendus, 

nagu RTK mõõtmisete puhulgi. Erinevuseks oli raadiovastuvõtja mitte kasutamine. Kuna 

mõõdistustel kasutati parandeid VRS Hadnet püsijaamade võrgust, oli NTRIP kaudu vaja 

luua ühendus võrguserveriga, kasutades mobiilset internetiühendust. Seda võimaldas 4G 

ühendusega mobiiltelefoni olemasolu, millega vahendati andmete liikumist virtuaalse 

referentsjaama ja juhtpaneeli vahel. 

Mõõtmiste täpsust hinnati samade tegurite põhjal nagu peatükis 2.4.1. kirjeldatud. 

Lisatakistuseks osutus andmeside keskmine kvaliteet. Seevastu mõõtmiste kestuse kohta 

olid kasutatavad andmemahud väga väikesed ning samuti polnud seadmel täheldada 

suuremat energiatarbimist. 

Igal punktil koguti asukoha andmed 30 korda. Saadud tulemuste põhjal arvutati keskmine 

kõrgus ning standardhälve. Kõrguste leidmiseks BK 77 kõrgussüsteemis rakendati geoidi 

mudelit EST-GEOID2011. Geoidi mudel ühtib merepinnaga ja sisaldab kõrgusi 

referentsellipsoidist (N) koos asukohaandmetega. Vastuvõtjaga määrati kõrgus 

referentsellipsoidist (h), seega leiti igal punktil absoluutkõrgus (H) merepinnast suhtega 

. = ℎ − /.         (2.5.) 

 

 

2.6. Millimeeter GPS katsemõõtmised 

 

MmGPS tööpõhimõtet on kirjeldatud peatükis 1.6. Sarnaselt tahhümeetriga 

mõõdistamisele, tehti Otepää ja Raadi objektide katsemõõtmised otspunktidelt ja keskelt. 

Kõiki punkte mõõdeti 30 korda. 

Mõõtmiste alustamiseks tsentreeriti pöördlaser põhja alt projitseeritava tsentreerimiskiire 

abil punktile ja määrati kaldkõrgus. Seadistamine toimus juhtpaneelis tarkvara Pocket 3D 

abil, mis on loodud masinjuhtimise tarbeks. Juhtpaneeli kaudu sisestati kaldkõrgus, RTK 

mõõtmistest saadud x- ja y- koordinaadid ning kõrgus nivelleerimisandmetest. Kuna 

pöördlaser on isehorisonteeriv seade ja statiivist olenevalt ei olnud sundtsentreerimine 

võimalik, võis tsentri punktiga ühitamine aega nõuda. 

Lisaks määrati andmed signaali vastu võtva sensori kohta – signaali edastamise kanal ja 

ühendusmeetod. Sensor paigaldati tavapärase keerdühenduse abil lati külge ning 

lisaadapteri abil kinnitati sensori peale vastuvõtja.  
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Kokku võttes kasutati mõõtmistel järgnevaid seadmeid (joonis 2.14) 

a) pöördlaser PZL-1 

b) liikuvjaamas:  

� GNSS vastuvõtja Hiper+ 

� optiline sensor PZS-1 

� juhtpaneel FC-236 

� mobiiltelefon. 

 

Joonis 2.14. mmGPS töökomplekt. Statiivil asub pöördlaser PZL-1 ja liikuvjaamas sensor 

PZS-1 koos vastuvõtjaga. Raadio teel baasjaamalt parandite vastuvõtmiseks on vajalik ka 

väline vastuvõtja 

 

Kõrguste arvutamine punktile toimus juhtpaneeli sisestatud vastuvõtja kõrguse kaudu. See 

eeldas, et sensor ja vastuvõtja olid alati ühtemoodi ühendatud. Liikuvjaama sensor pidi 

olema suunatud pöördlaserile, kuna signaali vastu võtmine oli võimalik vaid 10° nurga 

ulatuses. Selles, et mmGPS sensor oli LaserZone signaali tuvastanud, võis veenduda neljal 

moel: 1) sensori küljel süttis ühenduskanali indikaatortuli, 2) juhtpaneelil oleva 

ühendusikoon värv muutus siniseks ja kuvati ühenduskanali number (joonis 2.15.), 3) 

juhtpaneeli menüüs fikseeritud lahenduse ülevaates kuvati tekst „Initialized + mmGPS!“, 

4) samas ülevaates nähtav vertikaalne teoreetiline veahinnang  oli alla 1 cm. 
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Joonis 2.15. Pocket 3D poolt GNSS signaali kohta kuvatavad ikoonid: roheline – baasiga 

ühendatud ja olemas fikseeritud lahendus, sinine – olemas mmGPS ühendus. Lisaks veel: 

oranž – madal täpsus, punane – ühendus puudub (Pocket 3D Reference Guide, 2007) 

 

Kuigi mmGPS puhul kasutatakse optilisi lahendusi, puudus võimalus seadmele atmosfääri 

parandeid määrata. Malarski ja Pasiki (2011) järgi ei võeta mmGPS puhul arvesse ka Maa 

kumerusest tingitud parandeid. Seega oli mõõtevigade vältimiseks parim viis lasta 

pöördlaseril enne mõõtmiste algust temperatuuriga kohaneda ning viia läbi pöördlaseri 

kalibreerimine. 

Võimalus testida mmGPS masinjuhtimise sensorit PZS-MC puudus. Selle komplektis on 

kasutusel GNSS antenn MC-A1 ning seade töötab masina vooluahela toitel. Peamine 

erinevus kahe sensori vahel on võime signaali vastu võtta 360° ulatuses. Kindlasti eeldab 

see ka suuremat arvu seadmesiseseid fotodetektoreid kui seda on liikuvjaama sensoris. 
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3. TESTMÕÕTMISTE TULEMUSED 

 

Selgitamaks välja, kas mmGPS tagab lubatud täpsuse lubatud ulatuses, võrreldi selle 

mõõtmisandmeid eelkõige geomeetrilise nivelleerimise ja tahhümeetrilise meetodiga. 

Lisavõrdluse võimaluse andsid GNSS mõõtmised. Võrdluste eesmärk oli uurida peatüki 2 

alguses nimetatud mõjusid. 

Raadi mõõdistuspunktide abil võrreldi kauguse mõju mmGPS mõõtetäpsusele. Leiti 

erinevatel meetoditel saadud väärtuste ja geomeetrilise nivelleerimise väärtuse vahe. 

Saadud lahknevused nivelleerimisandmetest on kujutatud joonisel 3.1 oleval joonisel. Igas 

punktis kogutud mõõtmistulemuste põhjal on leitud standarhälbed toomaks välja eri 

meetodite tulemuste varieeruvuse. Standardhälbed on esitatud joonisel 3.2. 

Juhtpaneeli menüü kaudu oli võimalik suurendada sensori signaali tundlikkust ja seeläbi 

LaserZone tööraadiust. Mõõtmiste käigus katsetati skaala erinevaid astmeid tundlikkusega 

Keskmine ja Maksimaalne. Kui mmGPS tööulatuseks oli tootja poolt märgitud 300 

meetrit, siis Keskmise tundlikkusega kadus LaserZone signaali vastu võtmine 300 ja 325 

meetri vahel. Maksimaalse tundlikkusega saadi tulemused kuni 425 meetri kauguselt. 

Otepää mõõdistuspunktide abil vaadeldi punktide kõrguste vahest tulenevat mõju mmGPS 

mõõtetäpsusele. Mõõtmispunktide kõrguste vahe ületas mmGPS tehnilise kirjelduse järgset 

tööpiirkonda. Kuigi suuremate kõrguskasvudega punktidel oli sensor laseri töötsoonist 

väljas ja teoreetiline veahinnang näitas madalat täpsust, viitasid nii ikoon ekraanil kui ka 

andmekanali indikaatortuli laserandmete vastu võtmisele. Kauguse poolest asusid kõik 

mõõdistuspunktid töötsoonis. mmGPS ja tahhümeetri abil mõõdetud kõrgusi võrreldi 

geomeetrilise nivelleerimise andmetega, erinevusi on kujutatud joonisel 3.3, RTK ja RTN 

meetoditega võrdlus on esitatud joonisel 3.4. 
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Joonis 3.1. Eri meetoditel mõõdetud punktide kõrguste vahe võrrelduna geomeetrilise nivelleerimisega. Kahest eri otspunktist mõõdetud 

tulemused on kauguse põhjal toodud ühte lähtepunkti. 
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Joonis 3.2. Eri meetoditel mõõdetud tulemuste standardhälbed iga punkti kohta. Kahest eri otspunktist mõõdetud tulemused on kauguse põhjal 

toodud ühte lähtepunkti 
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Joonis 3.3. mmGPS ja tahhümeetriga mõõdetud kõrguste erinevused geomeetrilise nivelleerimise suhtes. Kahest eri otspunktist mõõdetud 

kõrgused on pandud lähtuma ühest seisupunktist 
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Joonis 3.4. Eri meetoditel leitud kõrguste erinevused geomeetrilise nivelleerimise suhtes. Tahhümeetri ja mmGPS-ga tehtud mõõtmised kahest 

otspunktist on pandud lähtuma ühest seisupunktist. RTK ja RTN seeria mõõtmistulemused sellest lähtepunktist ei sõltu 
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Lauluväljaku objekti punktide mõõtmiste eesmärk oli võrrelda laseri pöördenurgast 

tulenevat mõju mmGPS mõõtetäpsusele. Seisupunktist 25 meetrise raadiusega ringile 45° 

vahega paigutatud punktidele mõõdetud tulemuste võrdlus nivelleerimisega on esitatud 

joonisel 3.5. Sama on tehtud 50 meetrise raadiusega ringil, mille võrdlus on esitatud 

joonisel 3.6. 

 

Joonis 3.5. 360° ulatuses paigutatud punktide mõõtetulemuste võrdlemine 

nivelleerimisandmetega. Tahhümeetri ja mmGPS abil on saadud kõrgused 25 m kaugusel 

seisupunktist. 

 

 

Joonis 3.6. 360° ulatuses paigutatud punktide mõõtetulemuste võrdlemine 

nivelleerimisandmetega. Tahhümeetri ja mmGPS abil on saadud kõrgused 50 m kaugusel 

seisupunktist.  
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Katsena viidi läbi kõrguste ülekandmine pikema vahemaa taha. Selleks mõõdeti mmGPS 

abil paigaldatud punktile kõrgus, seati pöördlaser sellele ning korrati sama, moodustades 

niimoodi trigonomeetrilise nivelleerimiskäigu ning sulgedes kõrguslikult lähtepunktile. 

Eesmärgiks oli uurida, kas tee-ehitusobjektil on mmGPS abil mõistlik lähtepunkte 

paigaldada. Kahe improviseeritud mõõdistuskäigu tulemused on esitatud tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1. Kahe mmGPS mõõdistuskäigu koondandmed 

Objekt 
Käigu 

nr 
Lähtereeperi 

nr 
Käigu pikkus 

(km) 
Kuupäev Jaamu 

sulgemisviga 
f (mm) 

fhlub 
Kõrgus 

Raadi 41 600 
2,0 2016-02-25 21 13,5 

±42,4 65,377 
Keskmine viga jaamas: 0,64 

Raadi 42 600 
1,0 2016-02-25 11 14  

±30,0 65,304 
Keskmine viga jaamas: 1,27 

      fhlub = ±30√L 
 

 

Pöördlaser kalibreeriti enne mõõtmise algust. Seejärel mõõdeti kõrgus 100 meetri 

kaugusele eelnevalt paigaldatud punktile – täpsemalt kasutati mõõtepolügooni punkte. 

Vahemaa 100 meetrit valiti eeldusel, et täpsus ei langeks väga madalaks suure kauguse 

tõttu ning et mõõtejaamade arv ei paisuks üleliia suureks. Mõõtmised tehti vaid ühes, see 

tähendab – edasivaate suunas ning kõrguste järeltöötlust läbi ei viidud. 
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4. ARUTELU 

 

Mõõtmistulemuste kohaselt vastab mmGPS üldjoontes ootustele. Kõrguslik täpsus võib 

olla millimeetrite tasemel isegi tootja poolt lubatud töötsoonist kaugemal. Pöördlaserist 

eemaldudes signaal lõpuks hajub, kuid tõenäoliselt tänu oma N-kujulisele formatsioonile 

on nurgalised suhted sensorile loetavad. Suuremate kauguste puhul on oluline ka teada, et 

katkendliku LaserZone signaaliga kasutab vastuvõtja kõrgusandmeid RTK lahendusest 

ilma, et kasutaja seda märkaks. 

Kauguse mõju kõrguse täpsusele tuleb selgelt välja joonisel 3.1. Kuigi RTK mõõtmised on 

reeglina üsna kõikuvate tulemustega, andsid Raadi polügoonil tehtud katsemõõtmised 

stabiilseid tulemusi. Siiski parandas mmGPS sealgi kõrguslikku komponenti. Lähima 100 

meetri raadiuses erinesid kõrgusandmed ligikaudu 10 mm, kuni 300 meetrini olid 

erinevused väiksemad või isegi vastupidised, RTK meetodi kasuks. Samas oli tegu 

kordusmõõtmistega, mmGPS andmete standardhälbed püsisid vahemikus ±5 mm ning 

RTK meetodil kuni 10. RTN mõõtmised seevastu näitavad, miks kõrguslikke lähtepunkte 

ehitusobjektidel sel meetodil paigaldada ei tohi. Erinevused mmGPS andmetest ulatusid 

kuni 30 mm-ni ning ühel punktil kogutud andmed varieerusid enam kui 20 mm. 

Samal joonisel kujutatud tulemuste põhjal on tahhümeetri kasutamisel selged eelised. 

Keskmised erinevused geomeetrilisest nivelleerimisest ulatusid 600 meetri kaugusel kuni 8 

mm-ni ning mõõtmiste standardhälve kuni 4 mm. Mõõtmiste täpsusele aitas kaasa ka 

parandite kasutamine, mis mmGPS puhul võimalik ei ole. Terve mõõdistusobjekti ulatuses 

püsis raadioühendus tahhümetri ja juhtpaneeli vahel ning häireid tekkis vaid juhul, kui 

viimane maapinnale asetati. 

Hoolimata igakordsest kalibreerimisest enne mõõtmisi ilmnes mmGPS puhul 

süstemaatiline viga, mida võib lugeda kollimatsiooniveaks. Joonistel 3.1 ja 3.3 tuleb see 

selgelt esile erisuunaliste kõrguslike vigadena. Otepää katsepunktide puhul on reljeefist 

tingituna kõrgemalt madalamale tehtud mõõtmised nihkes ülespoole ning madalamalt 

kõrgemale tehtud mõõtmised nihkes allapoole, seega mõlemal puhul instrumendi horisondi 

poole. Puudub mõjuv põhjus arvata, et see on laserkiirte vihu omapära, vaid tõenäolisem 

on pöördlaseri ehitusest tulenev juhuslik mõju parandi määramisel. 
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Pöördlaseri kalibreerimisel on ette nähtud püsida kõrguste vahemikus ±1 kraad. Tulenevalt 

laservihu N-kujulisest formatsioonist on just kiirte keskelt võimalik leida nende 

omavaheline suhe ning määrata kindlaks instrumendi horisont. Sensoriga, mis asub 

väljaspool seda vahemikku, pole võimalik kalibreerimist läbi viia kuna 

kalibreerimisprotsess katkeb automaatselt. Seega kõik parandid, mis seadmele määratakse, 

peaksid tagama töötsoonis lubatud kõrgusliku täpsuse. 

 Nagu 3. peatükis kirjeldatud, näitas mmGPS sensor vaatamata üle 20 meetrisele kõrguste 

vahele töötsoonis püsimist. Selle tulemuseks oli aga oluliselt kesisem kõrguslik täpsus – 

kuni 58 mm võrreldes 10 mm-ga RTK meetodil. Mõõtmistulemuste korduvus oli sama hea 

nagu eelnevalt Raadi mõõdistusobjekti puhul kirjeldatudki – mmGPS standardhälve alla ±5 

mm ja RTK ±10 mm. Võib järeldada, et nagu kirjeldatud, on mmGPS mõeldud eelkõige 

tööks tasasel maal. 

Lauluväljaku mõõdistuspunktide puhul laseri pöördenurgast tulenevat mõju täpsusele ei 

tuvastatud (joonised 3.5 ja 3.6). Tulemused geomeetrilise nivelleerimise andmetega 

võrreldes küll erinesid, kuid mitte samades suundades ega samas suuruses. Samuti olid 

vahemaad üsna väikesed. Siiski kinnitasid radiaalselt paiknevate punktide mõõtmised: a) 

märkimisväärse mõju puudumist väikestel vahemaadel, b) kõrge täpsuse tagamist 

töötsoonis, c) head korduvust – standardhälbed nii tahhümeetri kui ka mmGPS tulemustel 

jäid alla ±1 mm, RTK puhul ±10 mm ja võrgulahendusega mõõtes ±37 mm. 

Mõõdistuskäik improviseeriti tehnilise nivelleerimisena kui alternatiivne meetod. Eraldi 

kalibreerimist igal punktil ei tehtud. Jaamades leiti instrumendi kõrgus eelnevalt 

paigaldatud punktidest, seega korrates nõuaks see eraldi ettevalmistust. Kuigi vigade 

tekkimise oht kõrguse lindiga määramisel oli suur, õnnestus mõõdistuskäigu sulgemisviga 

jätta lubatud piiridesse. Tabelis 3.1 nimetatud jaama keskmine viga ulatus 1,3 mm-ni. 

Suurim käigu sulgemisviga oli 14 mm/km. 
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5. KOKKUVÕTE 

 

Uurimistöös käsitleti masinjuhtimise valdkonda ning sellega seonduvaid kõrgusliku 

täpsuse alaseid küsimusi. Topcon mmGPS kui RTK lahendusi täiendav seade pole väga 

laialdaselt tuntud, kuigi on üle maailma olnud kasutuses juba üle kümne aasta. Töö 

esimeses osas kirjeldati, millisesse keskkonda mmGPS sobitub ja mis on selle 

mõõteseadme eesmärk. Seejärel anti tehniline ülevaade ning koondati olemasolev info 

teoreetilise täpsuse kohta. Töö teises pooles tehti peale ettevalmistusi läbi katsemõõtmised, 

et panna seadme täpsus proovile. Viidi läbi mõõtmised kokku viiel erineval meetodil – 

geomeetriline nivelleerimine, trigonomeetriline nivelleerimine tahhümeetriga, RTK ja 

RTN GNSS meetoditel ning mmGPS laserZone seadmetega. Mõõtmispiirkondi oli kokku 

kolm asukohaga Lõuna-Eestis. Saadud tulemusi võrreldi omavahel ning katsemõõtmistega 

kinnitati mmGPS tehniliste kirjelduste paikapidavust. 

Kõrguslikult nimetatud viiest kõige ebatäpsem meetod on RTN ehk võrgu RTK meetod, 

kus kasutatakse Maa tehiskaaslaste asukoha andmete kohta parandite saamiseks 

püsijaamade võrku. See on kasutajate jaoks küll kiire lahendus, kuid ei vasta tihtipeale 

teedeehituses ja mujal vaja minevatele täpsusnõuetele. Tahhümeetriga saadud tulemused 

kinnitasid selle meetodi paremust mmGPS ees. Täpsust nõudvates töödes on endiselt 

tähtsal kohal geomeetriline nivelleerimine, mis võimaldab mõne millimeetrise täpsusega 

kõrguse edasi kandmist kilomeetrite kaugusele. 

Katsemõõtmistega veenduti, et tootja poolt nimetatud mmGPS täpsus vastab tegelikkusele. 

Nimetatud LaserZone töötsoonis püsimine on täpsuse huvides vajalik. Täpsele 

elektrontahhümeetrile jääb mmGPS võimekuselt alla. mmGPS puhul täheldati järgnevaid 

puuduseid ja eeliseid: 

Miinused: 

o Tehniliselt tavapärasest keerukam seade – nii objekti töödejuhataja kui ka 

geodeet vajavad lisaväljaõpet; 

o Vajab kalibreerimist enne iga mõõtmist – ajakulu; 

o Ei asenda tahhümeetrit, kuna vajab tööks alati RTK fikseeritud lahendust; 

o Ei saa kasutada atmosfääri ega Maa kumeruse parandeid; 

o Selliseid ehitusobjekte, kus mmGPS parimal viisil kasutada, pole palju; 
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o Tõenäoliselt koos masinjuhtimissüsteemiga kulukas lahendus. 

Plussid: 

o Suur kõrguslik täpsus oma töötsoonis, parandab RTK kõrgust mitmeid 

kordi; 

o Vastuvõtvate sensorite arv töötsoonis pole piiratud, üks seade võib 

teenindada tervet objekti; 

o Võimalik pikendada töötsooni kuni 2400 m pikkuseks ja 600 m laiuseks 

täpse kõrgusega alaks; 

o Patendis kirjeldatu järgi kiirendab algtundmatu lahendamist RTK GNSS 

vastuvõtjas (Brabec et al., 2007). 
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Improving vertical accuracy in RTK applications using 

Millimeter GPS. Summary 

 

In the light of rapidly developing RTK GNSS positioning and ground-based machine 

control systems, new challenges have arisen regarding the vertical accuracy. In the field of 

road construction the legislative acts determine the maximum discrepancies allowed in the 

construction process. Relative to the control network points, the strictest requirements for 

deviation on road surface and well-designated details reach up to ±3 cm. 

Machine control systems are aimed for faster process on earthmoving and paving. 

Depending on task, different systems are being used. Most commonly the systems are 

being defined by the surfaces that machine is reshaping. 1D systems are using only vertical 

axis and 3D systems are fully-equipped for autonomous work using the tools with defined 

position. 2D machines are autonomous with defined inner-state but without absolute 

position. Largest machine control manufacturers are Leica Geosystems, Moba Mobile 

Automation, Topcon Positioning Systems and Trimble Navigation. Also, 2D systems are 

being built in by machine producers so that the systems can be easily upgraded to three-

dimensional level. 

Most common 3D machine control systems use RTK GNSS signals captured and translated 

by antennas and receivers. Position corrections can be sent by individual GNSS base 

station or a network of permanent base stations. RTK signal is said to have accuracy up to 

1 cm + 2 ppm on planar surface and  2 cm + 2 ppm on vertical surface. Also, robotic total 

stations are being used to provide construction machines with absolute position. These 

instruments are crucial in the conditions where RTK solution is not possible. 

Millimeter GPS system is meant to supplement RTK positioning. An optical sensor has 

been added to a GNSS rover or a construction machine. Sensor receives and calculates the 

vertical difference from a rotating LaserZone laser using trigonometric relations. Thus a 

rover unit can use satellite positioning with highly accurate vertical position. In order to 

ensure this technology is truly providing such quality, test measurements were carried out. 

Three test areas in South Estonia were prepared to test the working radius and height zone 

of the mmGPS. Heights on the same points were measured using 5 different methods: 

1) differential levelling with leveller Trimble DiNi; 

2) trigonometric levelling with Leica TS15A total station; 

3) RTK measurements with Topcon base station and Hiper+ rover unit; 
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4) Network RTK (RTN) mesurements with Hiper+ rover unit and using 

Hadnet VRS corrections; 

5) Millimeter GPS with Hiper+ rover unit and RTN GNSS solution. 

 

All measurements were compared with difeerential level valus, which is known as the most 

accurate method to deliver height to long distances. Test measurements showed that 

mmGPS provides sub-millimetre precision in 300 meter radius and in vertical zone ±5 m 

from the laser. The measurements had good repetitivity. Accuracy became worse until the 

signal disappeared at approximately 400 meters. Vertical difference of 20 meters gave also 

big discrepancies even outreaching RTN results. Trigonometric levelling proved itself to 

be more accurate and stable method than mmGPS. Regarding that mmGPS was created to 

improve RTK/RTN vertical accuracy, the comparison showed good results. RTK method 

with its base station in vicinity, gave height differencies approximately twice as big and 

twice as fluctuating as mmGPS method did. Measurements with RTN method proved that 

vertical quality was not good enough to give reference points on the road sites. Same goes 

to RTK method, because two consequent measurements could mismatch more than 2 cm. 

mmGPS showed some good and some mediocre sides. 

Some of the disadvantages  about the system: 

- System needs calibrating before every survey session – time consuming; 

- Very technical  and not simply used; 

- mmGPS can’t be used without RTK – total station is still necessary near forests; 

- Only single job sites have fleet of machines as large as mmGPS would be sufficient to; 

- Technology requires extra training the job managers and surveyors; 

- Pricy. 

Advantages: 

- Improves RTK and RTN vertical accuracy; 

- Solution enables combining 4 lasers into one 2400-meter long LaserZone with high 

accuracy; 

- Number of sensors is not limited in the working zone. 

 

How widely mmGPS would be used depends on the usage of machine control usage. Depending on 

rapid development of machine control sensors this solution probably retains its position as a niche 

product. 
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Lisa 1. Geomeetrilise nivelleerimise tulemused 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RÕÕMU 

Nr h   Remark 

721 75,149 

 

Rõõmu TV 

N1000 65,374   ajutine rp 

  

  

  

RAADI 

  I II III 

Nr h h h 

  

  

  

000 65,969 65,965 65,964 

025 66,034 66,033 66,033 

050 66,109 66,103 66,103 

075 66,203 66,198 66,197 

100 66,257 66,250 66,249 

125 66,304 66,299 66,299 

150 66,377 66,373 66,373 

175 66,410 66,409 66,409 

200 66,504 66,504 66,504 

225 66,538 66,537 66,537 

250 66,603 66,603 66,603 

275 66,688 66,688 66,688 

300 66,679 66,678 66,678 

325 66,656 66,655 66,655 

350 66,562 66,560 66,561 

375 66,496 66,495 66,495 

400 66,425 66,425 66,426 

425 66,332 66,332 66,333 

450 66,289 66,285 66,286 

475 66,225 66,219 66,219 

500 66,012 66,012 66,012 

525 65,786 65,786 65,787 

550 65,558 65,559 65,559 

575 65,436 65,434 65,435 

600 65,303 65,303 65,304 
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LAULUVÄLJAK 

Nr h   Remark 

1656 42,834 

 

KOV II j 

C 38,668   keskpunkt 

2025 38,942 

 

  

2050 38,980     

6525 38,568 

 

  

6550 38,183     

11025 38,190 

 

  

11050 37,739     

15525 38,096 

 

  

15550 37,581     

20022 38,502 

 

  

20050 38,414     

24525 38,870 

 

  

24550 39,250     

29025 39,269 

 

  

29050 39,939     

33525 39,235 

 

  

33550 39,749     

        

OTEPÄÄ 

Nr h   Remark 

6 151,813 

 

KOV reeper 

001 141,438   ajutine reeper 

025 139,511 

 

  

050 137,037     

075 136,461 

 

  

100 134,821     

125 133,566 

 

  

150 131,641     

175 128,959 

 

  

200 125,772     

225 123,204 

 

  

250 121,409     

275 120,321 

 

  

300 119,426     
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