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Prismata mõõtmist kasutatakse tänapäeval järjest rohkem. Probleem seisneb selles, et 

objektidel esineb prismaga mõõtmiseks raskesti ligipääsetavaid kohti. See teeb mõõtmised 

ressursi ja ajakulukamaks. Probleemi lahenduseks on kasutada prismata mõõtmist, kuid 

selle meetodi kasutamiseks on vaja teada, kuidas käitub ja millise täpsuse annavad laserid 

erinevatele pindadele mõõtes. Sellest tuli vajadus uurida elektrontahhümeetrite täpsust kui 

mõõta kaugust erinevatele pindadele. Uurimistöö praktilise osa läbiviimisel kasutati 

Trimble S6 DR300+ ja Leica TS15 elektrontahhümeetreid.  

Mõõtmised tehti erinevatele materjalidele - puit, kivi ja metall. Lauale fikseeriti koht, kuhu 

asetati mõõtmiste teostamiseks erinevaid mõõtmispindu. Täpne joonepikkus saadi kuue 

täisvõttega prismale mõõtes. Igale materjalile mõõdeti kaugus viie täisvõttega. 

Mõõdistamise ajal jäid elektrontahhümeetrid kindlasse asendisse ja poolvõtteid vahetati 

ainult instrumendi tarkvaraliste kiirkäsklustega. Töö tulemustes arvutati välja 

mõõtmistulemuste hälbed ning keskmised ruutvead. Samuti koostati võrdlevad graafikud.  

Tulemustest on näha, et parima mõõtetulemuse andsid mõlemad elektrontahhümeetrid 

musta vineeri puhul. Suuremad hälbed esinesid kivipindadel – Aeroc plokk, silikaat, tellis, 

betoonkivi. Käesoleva töö tulemustest järeldub, et laseriga mõõtmisel peab olema kriitiline 

mõõdetava pinna valikul. Tuleb arvestada nii pinna struktuuriga kui ka tooniga. 

Märksõnad: pulsslaser, faaslaser, prismata mõõtmine 
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Reflectorless measurements are becoming widely used due to their effectivness. The 

reason is that the work sites have various different unaccesible points. Therefore, 

measuring without prism is chosen instead, but it is important to know how lasers reflect 

off different surfaces and is the necessary precision achieved. This research is aimed to 

study total station laser measuring precision to different surfaces. Trimble S6 DR300+ and 

Leica TS15 total stations were used, equipped with pulse and phase laser respectively. 

The test was conducted with variety of different surfaces such as wood, stone and metal. 

The accurate lenght of the distance was obtained by measuring to the prism with 6 full 

rounds. 5 full rounds were made to the surfaces which were placed behind the fixated spot 

on the table. Deviation and mean squared error were calculated to analyze the results. 

Charts are also displayed to illustrate the differences in distances. 

The research results show that the lowest deviations occured from measurements on black 

plywood. Bigger deviations came from stone surfaces. This thesis concludes that choosing 

the surface where to conduct laser measurements must be critically considered. The 

structure and tone of the surface must be taken into consideration. 
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SISSEJUHATUS 

Nüüdisaja elektrontahhümeetrid on teinud läbi suure tehnilise arengu kiirema ja 

kvaliteetsema töö tegemiseks. Instrumentidele on lisatud laserid, mis annavad võimaluse 

mõõta ilma prismata. Prismata mõõtmise meetodit kasutatakse juhul, kui prismaga pole 

võimalik vajalikku kohta mõõta.  

Suurim erinevus laseriga ja tavalise mõõtmise vahel on see, et laseriga mõõdistamise puhul 

pole tarvis prismat. Laserkiir peegeldub tagasi erinevatelt pindadelt: metall, puit, betoon 

jne. Seega on oluline teada, kuidas erinevad pinnad mõjutavad laseriga kauguse mõõtmise 

täpsust.  

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada kuidas mõjutavad erinevate materjalide omadused 

elektrontahhümeetriga mõõdetud joonepikkust. Nendeks omadusteks on näiteks toon ja 

pinna struktuur. Lisaks sellele on uuritud kauguse mõju elektrontahhümeetriga mõõdetud 

joonepikkuse mõõtmise täpsusele. 

Elektrontahhümeetrite tootjad on samuti testinud laserkaugusmõõturite võimekust, kuid 

nende katsete puhul on kasutatud ideaalseid tingimusi. Need testid ei hõlma endas ka suure 

variatsooniga materjale, vaid on keskendutud pigem ainult pinna peegeldusvõimele. 

Käesolevas töös ei tekitata ideaalkeskkonda ning kasutatakse materjale, mis erinevad 

üksteisest ka struktuuri poolest.  

Elektrontahhümeetrite konstrueerimisel kasutatakse peamiselt kahte liiki lasereid – 

pulsslaser ja faaslaser. Need erinevad teineteisest peamiselt tööpõhimõtte ja võimekuse 

poolest. Antud bakalaureuse töös on kasutatud neid mõlemaid. Mõõtmised viidi läbi 

elektrontahhümeetritega Trimble S6, mis on varustatud pulsslaeriga ning Leica TS15, 

millel on faaslaser.  

Mõõtmistel kasutati erinevaid mõõtepindasi nagu betoon kuubik, betoonkivi, tellis, metall, 

silikaat, aeroc tuhaplokk, vineer, puit. Need erinevad üksteisest nii tooni, struktuuri kui ka 

füüsikaliste omaduste poolest. Materjalid on valitud selle järgi, mida kasutatakse erinevatel 

ehitusobjektidel.  
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Enne praktilise katse läbiviimist kontrolliti mõlemal instrumendil kollimatsiooniviga 

tahhümeetri enda tarkvara programmiga ning määrati prisma konstant. Mõõtmisi teostati 

kahelt erinevalt kauguselt (84-85m ja 37-38m). Mõõtepinnad asetati lauale fikseeritud 

kaugusele. Selleks kinnitati metallist nurgik pitskruvidega laua külge. Esimene mõõtmine 

teostati prismale, sellega saadi teada täpne kaugus. Seejärel asetati fikseeritud kaugusele 

ükshaaval katsematerjalid. Mõõdistamise ajal jäid instrumendid kindlasse asendisse ja 

poolvõtteid vahetati ainult instrumendi tarkvaraliste käsklustega.  

Käesolevas töös on antud ülevaade kaugusmõõturite arengust ja täpsust mõjutavatest 

teguritest. Esimeses peatükis on käsitletud kaugusmõõturite ajaloolist arengut erinevate 

generatsioonide väljatöötamisel. Samuti on kirjeldatud kaugusmõõturi ja erinevate tootjate 

poolt kasutatud laserite tööpõhimõtteid. Teises peatükis on välja toodud kuidas atmosfääri 

tingimused mõjutavad laine kiirust. Lisaks on käsitletud ka laseri hajumist. Kolmandas 

peatükis on lähemalt kirjeldatud mõõtmismetoodikat. Lõpetuseks on välja toodud töö 

tulemused, kus on arvutatud mõõtmistulemuste hälbed ja keskmised ruutvead. Koostati ka 

võrdlevad graafikud erinevate pindade mõõdistamisest tekkinud hälvete kohta. Töö 

lisadesse on koondatud kõik mõõdistamiste tulemused ning lisatud ka praktiliste mõõtmiste 

välilehed. 
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1. KAUGUSMÕÕTURITE ARENG 

1.1. Ülevaade 

Elektrooniliste kaugusmõõturite ehk EDM (Electronic Distance Measurement) seadmete 

areng sai alguse 1950-ndatest aastatest (Sa'at, S 2015). Need olid väga lihtsa ehitusega 

võrreldes tänapäeva instrumentidega, kuid palju massiivsemad ja raskemad ning sobisid 

ainult pikkade kauguste mõõtmiseks.  

Üks esimesi laserkaugusmõõtureid oli Tellurometer MA-100. Selle ehitas T.L. Wadley 

Lõuna- Aafrikas 1957. aastal. Mõõtmised tuginesid kahele raadiojaamale, mis asetati 

mõõdetava joone otspunktidesse. Edastavate raadiolainete aja ja laine levimise kiiruse 

põhjal arvutati vahemaa kahe jaama vahel. (Randjärv jt. 1998) Joonisel 1 on välja toodud 

Tellurometer MA-100 mudeli illustratiivne pilt.  

 

Joonis 1. Tellurometer MA-100 (EDM instruments 2000) 

Tellurometer kaugusmõõtur ehitati selliselt, et ta suudaks mõõta täpselt lühikest kaugust, 

kuid sellegipoolest oli mõõteulatus kuni kolm kilomeetrit. Mõõtmistäpsuseks oli kolme 

kilomeetrise vahemaa puhul ± 1 cm (EDM instruments 2000). Tellurometer MA-100 

kaugusmõõturi suurimaks miinuseks oli massiivsus (17,3 kg), mis raskendas selle kaasas 

kandmist.  
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1960-ndatel töötati välja EDM seadmete teine generatsioon. Need kaugusmõõturid olid 

juba väiksemad, kergemad ning energiasäästlikumad. Nende muudatustega kaasnes 

seadme tööulatuse vähenemine (0,2 - 5 km) ning täpsus jäi 2-10 mm piiridesse (Jürgenson 

2014). 

Nende uuendustega kaasnes ka kolmanda generatsiooni EDM seadmete väljatöötamine. 

Instrumendid muutusid veel kergemaks, väiksemaks, olid väiksema voolutarbega ning 

samuti suurenes tööpiirkond (15m kuni 60km). Nende täpsus oli ± 5 mm ± 2 ppm, see 

tähendab, et 5 mm-le veale lisandub iga kilomeetri kohta veel 2 mm juurde. Kolmandasse 

generatsiooni kuulub näiteks Geodimeter Model 8 (joonis 2). Selle generatsiooni eripäraks 

on sisseehitatud laser, mida varasematel generatsioonidel ei olnud (Venkatramaiah 1996). 

 

Joonis 2. Geodimeter model 8 (Nelson 2003) 

1980-ndate alguses tulid kasutusele elektrontahhümeetrid. See oli samm tuleviku poole, 

kus ehitati teodoliit ja kaugusmõõtur üheks mõõteinstrumendiks. See andis võimaluse 

mõõta lisaks nurgale ka kaugust. Kaugust sai ka varasemalt juba mõõta, kuid selle jaoks oli 

vaja lisaseadet ja teha ka lisaarvutusi. 1990-ndatel aastatel tutvustas Dandryd Sweden 

esimest elektrontahhümeetrit Geodimeter System 400 (joonis 3). (Total… 2017) 
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Joonis 3. Geodimeter System 400 (Geodetic… 2017) 

Geodimeter System 400 elektrontahhümeetri eripäraks on tarkvara ja riistvara ühildatus. 

Mõõtmisvigade parandamine toimus nüüd juba tarkvara siseselt, mis varasemate 

mõõteinstrumentide puhul polnud võimalik. Geodimeter System 400 oli programmeeritud 

nii, et see arvutas vajalikud parameetrid (näiteks kaugus) instrumendi sisese tarkvaraga 

(Geodetic… 2017). 

1.2. Laserkaugusmõõturi tööpõhimõte 

Elektrontahhümeetrid on teinud läbi suure tehnilise arengu. On välja töötatud prismata 

mõõtmise võimalus. Selleks on elektrontahhümeetritele sisse ehitatud 

laserkaugusmõõturid. Laserkaugusmõõtur töötab nii, et saadab välja lasersignaali, mis 

peegeldub mõõtepinnalt tagasi mõõturi vastuvõtjasse (Seubert 2017) ning arvutab kauguse. 

Kaugusmõõturites kasutatakse kahte tüüpi lasereid - pulss- ja faaslaser.  

1.2.1. Pulsslaser 

Pulsslaser on üks laseri tüüpidest, mida laserkaugusmõõturites kasutatakse. Pulsslaseri 

tööpõhimõtet on kujutatud joonisel 4. 
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Joonis 4. Pulsslaseri tööpõhimõte (Lenz 2005) 

Pulsslaser saadab välja valgusimplusi ning mõõdetakse aeg impulsi liikumisel sihtmärgini 

ja tagasi vastuvõtjani. Aja järgi arvutatakse välja kaugus elektrontahhümeetri ja sihtmärgi 

vahel. Pulsslaseri hea omadus on see, et see on ajaliselt kiire, sest selle mõõteaeg ei muutu 

oluliselt vahemaa kasvamisega. Pulsslaser on võimsam kui faaslaser, see tähendab, et 

sellega on võimalik mõõta pikemaid vahemaid kui faaside vahe laseriga (Höglund jt. 

2016). 

Pulsslaser arvutab kauguse valemiga 1.1 (Wikipedia 2017). 

𝑑 =
𝑐∗𝑡

2
,                 (1.1.) 

kus c – valguskiirus, t – signaali liikumise aeg 

1.2.2. Faaside vahe laser 

Faaslaseri tööpõhimõte sarnaneb pulsslaserile, kuid valgusimpulsside asemel mõõdetakse 

faasinihet. Faaslaseri tööpõhimõtet kirjeldab joonis 5. 

 

Joonis 5. Faaslaseri tööpõhimõte (Lenz 2005) 
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Elektrontahhümeetri tarkvarasse on programmeeritud valem 1.2, mille järgi saab välja 

arvutada signaali saatja ja reflektorpinna vahelise kauguse (Jürgenson 2014). 

𝑑 =
(𝑁+ʎ𝑀)

2
,                  (1.2) 

kus N – täisarv lainepikkusi saadetud ja tagasipeegelduva signaali puhul, ʎM – faasinihe. 

Elektrontahhümeeter võrdleb saadetud ja vastuvõetud signaali, mille järgi arvutab välja 

faasinihke. Faasinihet saab defineerida, kui kahe lainepikkuse erinevust (Technopedia 

2017). Reflektorpinnast tagasipeegelduva signaali lained on nihkes saadetud signaaliga 

võrreldes.  

1.2.3. Laserite klassid ja nende ohutus 

Laserid jaotatakse erinevatesse klassidesse nende võimsuse, kahjulikkuse ja kiiruse järgi. 

Laseritega varustatud elektrontahhümeetritel on hoiatussildid, mis annavad informatsiooni 

laseri liigist, turvalisusest ja võimsusest. Laserid jagunevad nelja klassi (tabel 1). Kõige 

ohutumad laserid inimestele on 1 ja 2. klassi laserid. 3R, 3B, 4 on juba võimsamad ning 

kahjulikud, kas siis otsese kontakti puhul näiteks nahale või silmale. Kolmanda klassi 

laserid klassifitseeruvad kaheks – 3R ja 3B. 3R klass on väiksema võimsusega kui 3B 

klassi laser (Laser safety… 2016). 

Tabel 1. Laserite klassid, võimsus ja nende ohutus (Laser safety… 2016) 

Laserite klassid Võimsus Ohutus 

1-2 0-1 mW Ei tekita ohtu inimese otsesel kontaktil nahale või 

silma sattumisel 

3R 1-5 mW Ei tekita ohtu inimesele, kuid tuleks vältida silma 

sattumist 

3B 5-500 mW Võib tekitada põletust erinevatele pindadele nagu 

ka inimese nahale, kui laserkiirt hoida seal kauem. 

Silma sattumist vältida, kuna kahjustab 

silmanägemist. 

4 500 mW või 

suurem 

Vältida igasugust kontakti naha või materjaliga, 

kuna laser on võimas ning tekitab koheselt põletusi. 

Vältida silma sattumist, kuna kahjustab 

silmanägemist. 

 

Joonisel 6 on näiteks välja toodud Leica instrumendi hoiatussildid ja nende asukoht 

instrumendil (Leica TS15… 2016). 
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Joonis 6. Hoiatussilt Leica instrumendil (Leica TS15… 2016) 

Hoiatussildid on mõõteinstrumendil kasutajale ohutuse tõttu - osad laserid on silmale 

nähtavad ja inimesele ohtlikud. Siltidel on näidatud, kust laserkiir väljub, et kokkupuudet 

laserkiirega vältida. Võimsamate laseritega tuleb eraldada kaitsetsoon ja paigaldada sildid, 

mis teavitaks inimesi ohust. Ohutuse mõttes tuleb kanda spetsiaalset varustust (prillid, 

kaitseriided) (Laser safety… 2016). 

1.2. Mõõtepindade kirjeldus 

Laseriga on kaugust võimalik mõõta erinevatele pindadele. Nendeks pindadeks võivad olla 

näiteks: betoon, puit, metall jms. Erinevate pindade peegeldusvõime on erinev. 

Peegeldusmisvõimet mõjutab materjali struktuur ning ka selle värvus.  

Elektrontahhümeetrite tootja Trimble on uurinud nende poolt kasutatavat laserit praktilises 

katses. Mõõtmisel kasutati kahepoolset paberilehte, mida kasutatakse ka fotograafias. 

Paberi üks pool oli valge, st 90% peegeldumisvõimega, teine pool oli hall, st 18% 

peegeldusmisvõimega (Höglund jt 2017). Täpsem nimetus on neil Kodak white ja Kodak 

gray kaart (joonis 7).  
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Joonis 7.  Kodak white (üleval) ja Kodak gray (all) kaart (Kodak… 2016) 

Trimble tootja toob uurimiskatses välja, et enamus objektidel, kus mõõtmisi teostatakse, on 

erinevate materjalide peegeldumisvõime 18% (Höglund jt 2017). Kodak white kui 

mõõtepind näitab elektrontahhümeetri maksimaalset töövõimet ehk kui kaugele on sellega 

võimalik mõõta. Trimble katse tulemusest saab järeldada, et mida tumedam ja matim on 

pind, seda väiksem on laserkiire tagasipeegeldumine.  

Tabelis 2 on välja toodud Trimble elektrontahhümeetri tootja katse mõõtmistulemused 

prismata mõõtmise puhul erinevatele pindadele. 

Tabel 2. Trimble tootja katsetulemused erinevatele pindadele (Höglund jt. 2017) 
Pind Mõõtmistulemus (m) 

90% Kodak white ˃800 

18% Koday gray ˃300 

Betoon ˃400 

Puit ˃400 

Hele kivi ˃300 

Tume kivi ˃200 

Katsetulemustest selgus, et tumedama kivi puhul on mõõdetav kaugus väiksem, kui 

heledama kivi puhul. See tõestab järelduse, et tumedam pind neelab laserkiirt ja heledam 

pind peegeldab seda. 

Alternatiivne variant prismadele on reflektorkleebised (joonis 8). Nendega saab märgistada 

näiteks ajutist punkti vajalikku kohta.  



14 

 

 

Joonis 8. Reflektorkleebis  

Reflektorkleebis sarnaneb helkurile. Reflektorkleebiste tootjateks on Trimble, Leica, 

Sokkia ja teisedki firmad. Need erinevad värvuse, suuruse ja nende peal olevate tähiste 

poolest. 
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2. ELEKTRONTAHHÜMEETRI LASERKAUGUSMÕÕTURI 

TÄPSUST MÕJUTAVAD TEGURID 

2.1. Atmosfääritingimuste mõju laine kiirusele 

Valguse murdumist liikudes ühest keskkonnast teise kirjeldab Snelli seadus. Selle kohaselt 

liigub valgus ühest optilise tihedusega keskkonnast teise, valguskiir murdub ja muudab 

oma leviku suunda (Füüsikaleksikon 2017). Näiteks valguse liikumisel õhust vette on tegu 

kahe erineva optilise tihedusega keskkonnaga ja seetõttu objektid, mida vaadata läbi vett 

täis klaasi, muudavad petlikult oma asukohta. Sellist valguse murdumist nimetatakse 

refraktsiooniks. 

 

Tänapäeva kaugusmõõturid kasutavad kauguse mõõtmiseks valgust ning seda mõjutab 

omakorda refraktsioon. Refraktsioon on atmosfääris leviva laine murdumine (Refraction 

of… 2012). Refraktsioon tuleb hästi ilmsiks kui kaugusmõõturiga mõõta üle veekogu. 

Veekogu kohal, võrreldes maapinnaga, on tavaliselt erineva tihedusega õhumassiivid, ning 

kui mõõta kaugusmõõturiga läbi erinevate õhumassiivide, siis paratamatult valgusekiir 

murdub (Edlen 1965; Decker 2011). 

 

Refraktsioonist tekkivaid vigu on võimalik tänapäeva instrumentidel parandada. Selleks 

instrument küsib kahte muutujat – temperatuur ja õhurõhk. Nende kahe parameetri järgi 

arvutab tarkvara refraktsiooniindeksi, millest tulenevalt saab arvutada elektromagnetlainete 

kiirust.  

Elektromagnetlainete kiirus avaldub valemist 2.1 (Jürgenson 2014). 

V=
𝑉𝑜

𝑛
,                               (2.1) 

kus V0 – valguse kiirus vaakumis, n – õhu refraktsiooniideks. 

Valguslainete puhul on vaja teada normaalse õhu (760 mmHg, 0ºC) refraktsiooni indeksit 

ng, mida arvutatakse valemiga 2.2 (Jürgenson 2014). 

𝑛𝑔 = 1 + (287,604 +  
4,8864

𝜆2 +
0,068

𝜆4 ) ∗ 10−6,             (2.2) 
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kus ʎ - kandva valguskiire lainepikkus. 

Kui muutub temperatuur, rõhk ja niiskus, siis muutub õhu refraktsiooni indeks (valem 2.3) 

𝑛𝑎-ks (Jürgenson 2014). 

𝑛𝑎 = 1 +
0,359474∗(𝑛𝑔−1)∗𝑝

273,2+𝑡
−

1,5026∗𝑒∗(10−5)

27,2+𝑡
,              (2.3) 

kus p – õhurõhk, t – õhutemperatuur, e – veeauru rõhk. 

Valguslainetele mõjub niiskus ehk valemi 2.3 puhul veeauru rõhk vähesel määral. 

Tavamõõdistamisel võib seda mitte arvestada, kuid kõrgtäpsel mõõdistamisel tuleb arvesse 

võtta. (Jürgenson 2014) Kaugusmõõturitel on võimalik sisestada temperatuuri ja õhurõhku, 

mis arvutavad atmosfäärist tingitud parandused. 

2.2. Laseri hajumine 

Pikkade vahemaade mõõtmisel tekib laserkiire hajumine. Kiire hajumine on seotud 

energiakaoga. Mida võimsam on laser, seda pikemat vahemaad on võimalik sellega mõõta. 

Joonisel 9 on näha laserkiire hajumist erinevatele kaugustele mõõtmise puhul.  

 

Joonis 9. Laserkiire hajuvus (Trimble S… 2005) 

Joonisest võib järeldada, et mida suuremaks läheb vahemaa instrumendi ja mõõdetava 

punkti vahel, seda ebatäpsemaks mõõtmistulemus muutub. Laseri täpi suurus tekitab 

probleeme nurgapunkide mõõdistamisel (joonis 10), sest laserkiir hajub. 
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Joonis 10. Nurgapunkti mõõtmine (Trimble S… 2005) 

Nurgapunkti mõõtmisel laseriga on üheks võimaluseks offset funktsiooni kasutamine. See 

tähendab, et joonepikkuse lugem tuleks võtta nurgapunktist natuke eemal ja seejärel võtta 

horisontaal- ja vertikaalringi lugemid nurgapunkti. Nurgapunkti kõrvale tuleks asetada 

prisma samale joonele mõõdetava punktiga, sest muidu ei saada funktsiooniga offset täpset 

mõõtmistulemust. Laseriga mõõtmisel tuleks vältida struktuurseid pindasid ja nurkadesse 

mõõtmist. 

  



18 

 

 

 

3. METOODIKA 

3.1. Instrumentide spetsifikatsioonid ja nende kontroll 

Uurimistöös kasutati elektrontahhümeetreid Trimble S6 DR300+ ja Leica TS15. Nende 

tehnilised näitajad on välja toodud tabelis 3. 

Tabel 3. Elektrontahhümeetrite spetsifikatsioonid (Leica TS15… 2016; Datasheet 2016) 

 Trimble S6 DR300+ Leica TS15 

Standard kauguse mõõtmise 

täpsus DR puhul 

±(3mm + 2ppm) 0-500m ±(2mm + 2ppm) 

Üle 500m ±(4mm + 2ppm) 

Nurga mõõtmise täpsus 5“ 5“ 

Mõõtmise aeg DR puhul 3-15s 3-12s 

Mõõtekaugus laseriga 0-1200m 1,5-1200m 

Lühim fookuskaugus 1,5m 1,5m 

Pikksilma maksimaalne 

suurendus 

30x 30x 

Töötemperatuur -20°C kuni +50°C -20°C kuni +50°C 

Tolmu ja veekindlus IP55, veepritsmete ja 

tolmukindel 

IP55, veepritsmete ja 

tolmukindel 

Aku kestvus 6h 6h 

Instrumendi kaal 5,15kg 5,5kg 

Tahhümeetrid on sarnaste tehniliste andmetega. Leica TS15 DR funktsiooniga mõõtmise 

puhul on väiksem maksimum mõõteaeg, kui Trimble tahhümeetril. DR tähendab inglise 

keeles Direct Reflex, tõlkes otsepeegeldus, st võimalust mõõta punkti ilma prismata. 

Mõlema tootja spetsifikatsioonides on välja toodud kauguse mõõtmise täpsus 

lasermeetodiga. Trimble elektrontahhümeetri kauguse mõõtmise täpsus DR funktsiooniga 

on ± 3 mm + 2 ppm. Leica instrumendil on alla 500 meetri kaugusele mõõtes viga ± 2 mm 

+ 2 ppm ning üle 500 meetri kaugusele mõõtes ± 4 mm + 2 ppm. Laserkaugusmõõturite 

tehnilised näitajad on välja toodud tabelis 4. 

Tabel 4. Trimble ja Leica laserkaugusmõõturite võrdlus (Leica TS15… 2016; Datasheet 

2016) 

 Trimble S6 DR300+ Leica TS15 

Prismata mõõtmise võimalus + + 

Mõõtmise aeg 3-15 s 3-12 s 

Lainepikkus 660nm 650-690nm 

Laseri tüüp Pulsslaser Faaslaser 

Laseri klass Klass 1 Klass 3R 
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Elektrontahhümeetrites on kasutusel põhiliselt kahte tüüpi laserkaugusmõõtureid -  

pulsslaserid ja faaside vahe laserid. Tabel iseloomustab nende laserite mõõtmise aega, 

lainepikkust ning klassi. Mõõteaeg on Trimble elektrontahhümeetril 3-15 sekundit ning 

Leica elektrontahhümeetril 3-12 sekundit. Lainepikkus näitab laine kahe punkti vahelist 

kaugust, mis on samas lainesignaalis (Dictionary 2017). Lainepikkus määrab ära ka 

värvuse, mis on antud juhul punane (Elektromagnetism 2017).  

3.1.1. Elektrontahhümeetri kontroll 

Enne mõõtmisi teostati elektrontahhümeetri kollimatsioonivea kontroll. Kollimatsioon on 

instrumendi horisontaal- ja vertikaalringi kõrvalekalle. See määrati kasutades 

elektrontahhümeetrite sisemisi tarkvara funktsioone. Elektrontahhümeetrid paigaldati Eesti 

Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi hoone teise korruse koridori algusesse. 

Sihtmärgiks seati üles umbes 90 m kaugusele statiivi peal prisma. Instrumentide 

pikksilmad suunati prisma keskpunkti, mõõdeti üks poolvõte, vahetati poolvõtet ning 

suunati uuesti prisma keskpunkti. Leica TS15 horisontaalseks kollimatsiooniks saadi 2" ja 

vertikaalseks 11". Trimble S6 DR300+ elektrontahhümeetril oli horisontaalne 

kollimatsioon -6" ja vertikaalne kollimatsioon -1". 

3.2. Mõõtmismetoodika 

Mõõtmiseks kasutati elektrontahhümeetreid Trimble S6 DR300+ ja Leica TS15. Mõõtmisi 

teostati ilma prismata ehk lasermeetodil. Mõõdistamiseks olid vajalikud 

elektrontahhümeetrid, kolm statiivi, laud, treegerid, metallist nurgaliist, pitskruvid ning 

erinevad materjalid, millele mõõtmisi teostati. 

Mõõtmised viidi läbi Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi hoone teise 

korruse koridoris (joonis 11). Koridori pikkuseks oli ligikaudu 90 m. 
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Joonis 11. Mõõtmiste läbiviimise koht  

Mõõtmiseks paigaldati koridori ühte otsa elektrontahhümeetrid ning teise otsa laud, millele 

paigutati mõõdetavad materjalid. Laua horisontaalsust kontrolliti loodiga. Lauale kinnitati 

rauast nurgaliist pitskruvidega. Selle taha asetati iga mõõteseeria ajal materjal, millele 

mõõtmisi teostati. Fikseeritud koha eesmärk oli tagada iga mõõtmise ajal samasugune 

kaugus. Esimese mõõteseeria ajal olid elektrontahhümeetrid mõõdetavatest punktidest 84-

85 meetri kaugusel ning teise mõõteseeria ajal 37-38 meetri kaugusel.  

Täpne kaugus määrati prisma abil. Enne mõõtmist määrati prisma konstant. Prisma 

konstandi määramiseks asetati ühele joonele kolm statiivi, mille pikkus mõõdeti kahest 

seisust – otsast ja keskelt. Otsast mõõdistamisel seati ühte koridori otsa prisma ning teise 

tahhümeeter. Peale joonepikkuse määramist tahhümeeter asendati prismaga. Seejärel 

elektrontahhümeeter seati ülesse umbes kahe prisma keskele ning mõõdistati alguses ühele 

prismale ja seejärel teisele. Otsast mõõdistamise tulemuseks saadi 87,446 m (AC) ning 

keskelt mõõtmisel ühele prismale 43,749 m (BA) ja teisele 43,727 m (BC). Prisma 

konstant arvutati valemiga 3.1. Prisma konstandiks saadi – 30 mm.  

𝑃𝐾 = 𝐴𝐶 − (𝐴𝐵 + 𝐵𝐶),                (3.1) 

kus AC – kogu joonepikkus, AB, BC – keskelt mõõdetud joonepikkus. 
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Esimesed mõõtmised teostati prismale. Prisma asetati lauale fikseeritud koha taha ning 

joonepikkus saadi kuue täisvõtte tulemusena. Seejärel mõõdeti nihikuga prisma 

keermestuskoha diameeter ja jagati kahega ning lahutati mõõdetud kaugusest maha. 

Sellega saadi teada täpne kaugus lauale fikseeritud kohta. Elektrontahhümeetrid, 

sealhulgas pikksilm, jäi fikseeritud asendisse ja mõõtmise käigus enam ei muudetud. 

Mõõtmised teostati kaheksale erinevale pinnale (joonis 12). Igale pinnale mõõdeti viis 

täisvõtet. Poolvõtte vahetamiseks kasutati käsklust muuda poolvõte. 

 

Joonis 12. Katsemõõtmistel kasutatud materjalid 

Pinnad erinesid üksteisest materjali, tooni ja struktuuri poolest. Mõõtepindasid eristab veel 

peegelduvus (läikiv/matt). Mõõtepindade loetelu koos üldise kirjeldusega on toodud välja 

tabelis 5.  

Tabel 5. Mõõdetavate tasapindade kirjeldus 
Mõõtepinna nimetus Värvus/Toon Struktuur Peegelduvus 

Betoonkivi Hall Kare Matt 

Aeroc tuhablokk Hallikas valge Kare Matt 

Silikaat Heledam hall Kare Matt 

Veekindel vineer Must Sile Läikiv 

Tellis Punane Sile Matt 

Puit Helepruun Sile Läikiv 

Betoonist kuubik Heledam hall Sile Matt 

Metall Hall Sile Läikiv 

 

Materjalide omaduste kirjeldamisel on lähtutud töö autori hinnangust. Peegelduvuste 

määramisel on hinnatud, kas materjalil esineb mingisugune läige (läikiv) või mitte (matt). 
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4. TÖÖ TULEMUSED 

Antud töö raames kasutati elektrontahhümeetreid Trimble S6 ja Leica TS15. Katsed viidi 

läbi kahelt erinevalt kauguselt (84-85m ja 37-38m). Mõõtmiste teel saadi joonepikkused. 

Prismaga mõõdetud joonepikkus loeti kõige täpsemaks joonepikkuseks. Hälbed on 

arvutatud valemiga 4.1 (Ruus 2012). 

σ = Sprisma.kesk - Smõõtepind ,                (4.1) 

kus σ – hälve, Sprisma.kesk – prisma kuue täisvõtte keskmine joonepikkus, Smõõtepind – 

mõõtepinna joonepikkus. 

Mõõtmistulemused on välja toodud lisades 1 ja 2. Tulemuste illustreerimiseks on koostatud 

2 graafikut (joonis 13 ja 14), kus on kõikidest täisvõtetest arvutatud keskmine hälve 

prismaga mõõdetud tulemusest. Miinusmärgiga hälve tähendab, et mõõdetud joonepikkus 

on saadud pikem kui prismaga mõõdetud joonepikkus. Graafikutel tähistab T - Trimble ja 

L - Leica elektrontahhümeetreid. 

 

Joonis 13. Pikema vahemaa mõõtetulemuste hälbed 

Kõige suurem hälve Leica tahhümeetriga mõõtes oli pikema vahemaa puhul -6,8 mm 

(metall) ning väikseim -2,8 mm (must vineer). Mõõtmisel Trimble tahhümeetriga oli 

suurim hälve -3,6 mm (hele puit) ning väikseim -0,4 mm (must vineer). Tulemustest on 

näha, et parima mõõtetulemuse andsid mõlemad elektrontahhümeetrid musta vineeri puhul. 
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Suuremad hälbed esinesid kivipindadel - Aeroc plokk, silikaat, tellis, betoonkivi. Need 

kivipinnad olid heledad ja karedad (v.a tellis), kuid must vineer oli läikiv ja sile. 

 

Joonis 14. Lühema vahemaa mõõtetulemuste hälbed 

Kõige suurem arvutatud hälve Leica elektrontahhümeetri puhul oli lühema vahemaa puhul 

-6 mm (Aeroc plokk) ning väikseim -2,2 mm (metall). Trimble tahhümeetriga mõõdistades 

saadi suurim hälve -5,2 mm (hele puit) ning väiksem 0,4 mm (metall). Lühema kauguse 

mõõteseeria puhul olid mõlema elektrontahhümeetri puhul väikseimad hälbed metallil. 

Suurimad hälbed aga kivipindadel: betoon kivi, betoon kuubik, silikaat, tellis. Leica ja 

Trimble mõõtmistulemuste hälbed erinevad, kuid mõlemad elektrontahhümeetrid suutsid 

mõõta samas suurusjärgus, seda ka pikema vahemaa puhul. Mõlema tahhümeetriga 

mõõdetud kauguste vead olid olenemata vahemaast pigem ühesuunalised, see tähendab et 

peaaegu kõik laseriga mõõdetud jooned olid tegelikust pikemad. 

Mõõtmistest järeldub, et Trimble tahhümeetriga saadud mõõtmistulemused on täpsemad 

kui Leicaga. Elektrontahhümeetrite Leica TS15 ja Trimble DR300+ spetsifikatsioonides on 

ära märgitud kauguse mõõtmise täpsus DR funktsiooniga. Nendes on välja toodud, et 

Trimble suudab mõõta 3 mm täpsusega ning Leica tahhümeeter alla 500 m kauguselt 2 mm 

ning üle 500 m 4 mm täpsusega. Antud töö raames toimunud mõõtmiste puhul tulid vead 

suuremad. 

Kuna poolvõtted vahetati tahhümeetri tarkvaraliste käsklustega, siis peale pikki 

mõõtmisseeriaid esines pikksilma väike kõrvalekalle esialgsest asendist. Leica TS15 puhul 
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oli märgata pikksilma vertikaalset vajumist. Kasutatud mõõtmismetoodika puhul puudus 

pikksilma asendi kontrolli võimalus.  

Tulemuste analüüsimiseks arvutati samuti keskmine ruutviga. Keskmise ruutvea 

arvutamiseks kasutati Besseli valemist 4.2 (Ruus 2012). 

𝑚 = ±√
[𝑣2]

𝑛−1
,                  (4.2) 

kus [v2] – hälvete ruutude summa, n – mõõtmiste arv. 

Keskmise ruutveaga saab hinnata mõõtmiste täpsust. Keskmise ruutvea tulemused on välja 

toodud tabelis 6. 

Tabel 6. Mõõtmistulemuste keskmised ruutvead 

Materjal Keskmine ruutviga (mm) 

mõõtekaugus 84-85 m 

Keskmine ruutviga (mm) 

mõõtekaugus 37-38 m 

Trimble Leica Trimble Leica 

Must vineer 0,7 3,2 1,0 3,0 

Hele puit 4,1 3,4 5,8 4,5 

Metall 0,7 7,6 0,7 2,5 

Betoonkivi 1,9 6,1 1,9 4,5 

Betoonkuubik 1,4 5,4 2,1 4,5 

Aeroc tuhablokk 3,2 5,6 4,7 6,7 

Silikaat 2,5 4,7 2,7 4,5 

Tellis 1,9 6,1 3,4 5,4 

 

Tabelis toodud keskmised ruutvead annavad kinnitust hälvetest tehtud järeldustele. 

Trimble S6 tegi pikema vahemaa puhul väiksemaid vigu kui lühema vahemaa puhul. Leica 

elektrontahhümeeter oli täpsem lühemalt vahemaalt mõõtes. 

Keskmise ruutvea täpsus (tabel 7) arvutati välja valemiga 4.3 (Ruus 2012). 

𝑚𝑚 = ±
𝑚

√2∗(𝑛−1)
,                 (4.3) 

kus m – keskmine ruutviga, n – mõõtmiste arv 
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Tabel 7. Mõõtmistulemuste keskmiste ruutvigade täpsus  

Materjal 

Keskmise ruutvea täpsus (mm) 

mõõtekaugus 84-85 m 

Keskmise ruutvea täpsus (mm) 

mõõtekaugus 37-38 m 

Trimble Leica Trimble Leica 

Must vineer 0,3 1,1 0,4 1,1 

Hele puit 1,4 1,2 2,1 1,6 

Metall 0,3 2,7 0,3 0,9 

Betoonkivi 0,7 2,1 0,7 1,6 

Betoonkuubik 0,5 1,9 0,7 1,6 

Aeroc tuhablokk 1,1 2,0 1,7 2,4 

Silikaat 0,9 1,7 1,0 1,6 

Tellis 0,7 2,2 1,2 1,9 

Trimble elektrontahhümeeter tegi suurema vea heledale puidule kuid väiksema vea 

tumedale vineerile mõõtes. Trimble tootja tegi sarnase katse Kodak Gray pinnale, kus üks 

pool on heledam ja teine tumedam. Katses ilmnes, et mida heledam pind seda paremini see 

peegeldab laserkiirgust vastuvõtjasse ehk mõõtetulemus peaks olema täpsem. Antud töö 

raames selline seaduspärasus välja ei tulnud. Mõõtmistulemused näitavad hoopiski 

vastupidist tendentsi. Erinevus katsete vahel on ka mõistagi tingimustes, milles mõõtmised 

läbi viidi. Nimelt elektrontahhümeetrite tootja Trimble on omad katsed läbi viinud 

laboritingimustes. Antud töö raames oli eesmärk uurida mõõtmiste täpsust reaalsetes 

oludes ning laboritingimuste poole ei püüeldud. 

.   
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KOKKUVÕTE 

Nüüdisaja elektrontahhümeetrid on läbinud suure tehnilise arengu. Sellega kaasnes 

võimalus teostada kauguse mõõtmisi laseriga. Laseriga saab teostada mõõtmisi ilma 

prismata. Näiteks raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse saab mõõta kiiremini ja 

mugavamini. Lasereid on olemuselt mitmeid, ning eri tootjad kasutavad eri lasereid.  

Töö eesmärk oli uurida erinevate materjalide mõju laseriga mõõdetud joonepikkuse 

täpsusele. Mõõtmistel kasutati pulsslaseriga varustatud Trimble S6 elektrontahhümeetrit 

ning faaslaseriga Leica TS 15.  

Elektrontahhümeetritega teostati mõõtmisi erinevatele materjalidele. Materjalid valiti 

sellised, mida tänapäeva ehitusobjektidel kõige tihedamini kasutatakse. Nendeks 

materjalideks oli puit, kivi ja metall. Materjalid asetati laua peale. Eelnevalt laud looditi 

ehitusloodi abil. Laua peale asetati pitskruvidega metallist nurgaliist, mis fikseeris 

kauguse. 

Mõõtmisseeriad teostati kahe erineva kauguse pealt, esmalt olid tahhümeetrid 84-85 meetri 

kaugusel mõõdetavatest pindadest ning seejärel 37-38 meetri kaugusel. Esimene mõõtmine 

oli kuue täisvõttega prismale. See võeti täpseks joonepikkuseks. Erinevatele 

mõõtepindadele tehti viis täisvõtet, ning neid tulemusi võrreldi prismale mõõdetud 

tulemusega. 

Töö tulemustest järeldub, et parim mõõtetulemus oli mõlema elektrontahhümeetri puhul 

mustale vineerile. Suuremad hälbed esinesid kivipindadel nagu Aeroc plokk, silikaat, tellis 

ja betoonkivi. Pikema joonepikkuse mõõdistamisel oli suurim mõõtetulemustest arvutatud 

hälve Leical -6,8 mm ning Trimblel -3,6 mm. Mõlemad suurimad hälbed on saadud 

heledale puidule teostatud mõõtmiste tulemustest. Lühema joonepikkuse mõõtmisel oli 

suurim arvutatud hälve Leical -6 mm (Aeroc plokk) ja Trimblel -5,2 mm (hele puit). 

Mõõtmistest järeldub, et Trimble tahhümeetriga saadud mõõtmistulemused on täpsed kui 

Leica omad. 

Mõõdistamise ajal olid tahhümeetrid kindlas asendis, kus poolvõtteid vahetati ainult 

kiirkäsklustega, seetõttu metoodika ei võimaldanud kontrollida, et instrumentide 

pikksilmad oleks alati fikseeritud ühte punkti. Mõõtmiste ajal selgus, et mõlemal 
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tahhümeetril esines väike horisontaal- ja vertikaalringi nihkumine täisvõtetega mõõtmisel. 

Seetõttu võiks edasiste uuringute puhul elektrontahhümeeter koordineerida ja salvestada ka 

mõõtmiste toorandmed. Koordinaatidega mõõdistamise andmete järgi näeb nii plaanilisi 

kui ka kõrguslike erinevusi. aitab näidata muid nihkeid peale joonepikkuse – nii plaanilisi 

kui ka kõrgust. Samuti tuleks kontrollida viseerimise täpsust. Plaanilised ja kõrguslikud 

koordinaadid annavad peale instrumendi horisontaalringi kaldumise vigade ka kindluse, et 

iga joonepikkus on tõepoolest mõõdetud samasse punkti. Samuti tuleks uurida, kui palju 

mõjutab elektrontahhümeetri vertikaal- või horisontaalnurk mõõtepinnale mõõdetud 

joonepikkuse täpsust.  

Käesoleva töö tulemustest järeldub, et laseriga mõõtmisel peab olema kriitiline mõõdetava 

pinna valikul. Tuleb arvestada nii pinna struktuuriga kui ka tooniga. Tänapäeva kiire 

töötempo juures kasutatakse üha enam laseriga mõõtmist ka elektrontahhümeetri 

orienteerimisel vabas seisupunktis. Lõputöös läbiviidud katsest selgus, et siledatele ja 

tumedamatele pindadele mõõtes on kaugusemõõtmise täpsus parem. Sellega peaks 

arvestama geodeet ka igapäevaselt oma töös. 
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RANGE PRECISION OF TOTAL STATION INTEGRATED 

WITH AN ELECTRIC DISTANCE MEASUREMENT ON 

VARIOUS SURFACES 
 

SUMMARY 

Nowadays total stations are more and more technically improved. One of those 

improvements is an oppurtinity to measure without prism – direct reflection which uses 

laser to determine distances and circle readings. There are 2 main types of lasers – pulse 

and phase laser. 

The purpose of this research was to study how different surfaces effect spatial distances 

measured with laser. Two different total staions were used. Trimble S6 DR300+ with pulse 

laser and Leica TS15 with phase laser. Total stations were used to measure to different 

surfaces, which were chosen what we might encounter on the nowaday worksites. 

Including 2 kinds of wood, 5 kinds of stone and a piece of metal. Materials were placed 

behind fixated spot on the school table.  

Measuring sets were done from two different distances (84-85 m and 37-38 m). The 

accurate lenght of the distance was obtained by measuring to the prism with 6 full rounds. 

5 full rounds were measured to different surfaces and spatial distances were compared. It 

was concluded that deviations on concrete stone surfaces were similar to eachother thus it 

can be said that if only these surfaces are used in the measurements on worksites then the 

errors stay constant.  

Trimble S6 DR300+ was capable to measure more accurately than Leica TS15. An 

interesting fact is that Trimble showed smaller errors from longer distance than shorter. 

Leica phase laser was not very effective compared to trimble, in both measurement 

schemes Leica showed significantly higher deviations than Trimble. 

The main problem of this thesis was the methodology. It turned out during the 

measurements that there was a slight incline in vertical and horizontal circle and there was 

not any countermeasurement to assure the telescope was pointing to the same spot for 

every measuring round. It is suggested for the furthe reasearch to use a coordinate system 

and save raw data. Coordinate system brings out not only line distance incline but also 
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horizontal circle and height incline. Height incline should be checked for Leica TS15 

because the incline of the vertical circle after measurements was concerning and likely 

effected the outcome. Systematic coordinates give reliability that distances are measured 

on the same point. Also it should be researched how much horizontal and vertical angles 

incline effect the total stations measured distance.  

The research results conclude that choosing the surface where to conduct laser 

measurements must be critically considered. The structure and tone of the surface must be 

taken into consideration. Nowadays laser measurement is more used in total station 

resection. The test also indicates that distance measurement on smooth and dark surfaces 

tend to have better accuracy. It must be takein into consideration by surveyor in his/her 

everyday work. 
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Lisa 1. Mõõdistamise tulemused (84-85 m) 

 Tabel 8. Hälbed (84-85m mõõtmistulemustest) 

Must vineer 

 

Trimble hälve (mm) Leica hälve (mm) 

I täisvõte -1 -3 

II täisvõte 0 -3 

III täisvõte 0 -2 

IV täisvõte 0 -3 

V täisvõte -1 -3 

Hele puit 

I täisvõte -4 -3 

II täisvõte -4 -3 

III täisvõte -4 -3 

IV täisvõte -3 -3 

V täisvõte -3 -3 

Metall 

I täisvõte -1 -6 

II täisvõte 0 -7 

III täisvõte -1 -7 

IV täisvõte 0 -7 

V täisvõte 0 -7 

Betoonkivi 

I täisvõte -1 -5 

II täisvõte -2 -5 

III täisvõte -2 -6 

IV täisvõte -1 -6 

V täisvõte -2 -5 

Betoon kuubik 

I täisvõte -1 -4 

II täisvõte -2 -5 

III täisvõte -1 -5 

IV täisvõte -1 -5 

V täisvõte -1 -5 

Aeroc blokk 

I täisvõte -2 -5 

II täisvõte -3 -5 

III täisvõte -3 -5 

IV täisvõte -3 -5 

V täisvõte -3 -5 
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Lisa 1 järg 

Silikaat 

 

Trimble hälve (mm) Leica hälve (mm) 

I täisvõte -2 -5 

II täisvõte -2 -4 

III täisvõte -2 -4 

IV täisvõte -2 -4 

V täisvõte -3 -4 

Tellis 

I täisvõte -1 -4 

II täisvõte -2 -5 

III täisvõte -1 -6 

IV täisvõte -2 -6 

V täisvõte -2 -6 
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Lisa 2. Mõõdistamise tulemused (44-45 m) 

Tabel 9. Mõõtmistulemused 44-45 meetri kauguselt 

Must vineer 

 

Trimble hälve (mm) Leica hälve (mm) 

   I täisvõte -1 -3 

II täisvõte 0 -3 

III täisvõte -1 -3 

IV täisvõte -1 -2 

V täisvõte -1 -2 

Hele puit 

I täisvõte -6 -4 

II täisvõte -5 -4 

III täisvõte -5 -4 

IV täisvõte -5 -4 

V täisvõte -5 -4 

Metall 

I täisvõte 0 -2 

II täisvõte 1 -2 

III täisvõte 1 -2 

IV täisvõte 0 -3 

V täisvõte 0 -2 

Betoonkivi 

I täisvõte -2 -4 

II täisvõte -2 -4 

III täisvõte -2 -4 

IV täisvõte -1 -4 

V täisvõte -1 -4 

Betoon kuubik 

I täisvõte -1 -4 

II täisvõte -2 -4 

III täisvõte -2 -4 

IV täisvõte -2 -4 

V täisvõte -2 -4 

Aeroc blokk 

I täisvõte -4 -6 

II täisvõte -4 -6 

III täisvõte -4 -6 

IV täisvõte -5 -6 

V täisvõte -4 -6 
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Lisa 2 järg 

Silikaat 

 

Trimble hälve (mm) Leica hälve (mm) 

I täisvõte -2 -4 

II täisvõte -2 -4 

III täisvõte -3 -4 

IV täisvõte -2 -4 

V täisvõte -3 -4 

Tellis 

I täisvõte -3 -5 

II täisvõte -3 -5 

III täisvõte -3 -5 

IV täisvõte -3 -5 

V täisvõte -3 -4 
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Lisa 3. Välileht 

Joonis 15. Välileht joonepikkuste tulemustega lühemalt vahemaalt 
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Lisa 4. Välileht 

Joonis 16. Välileht joonepikkuste tulemustega lühemalt vahemaalt 
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Lisa 5. Välileht 

Joonis 17. Välileht joonepikkuste tulemustega lühemalt vahemaalt 
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Lisa 6. Välileht 

Joonis 18. Välileht joonepikkuste tulemustega lühemalt vahemaalt 
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