
 
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

 

 

 

 

Gerly Annok 

  

MOBIILSE LASERSKANEERIMISE KÕRGUSLIK TÄPSUS 

METSA JA LAGEDA ALA KORRAL 

  

MOBILE LASER SCANNING ELEVATION DATA ACCURACY 

IN FOREST AND OPEN SKY AREAS 

 

Bakalaureusetöö 

Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekava 

 

  

 

 

  

Juhendaja dotsent Natalja Liba, PhD 

Kaasjuhendaja  geodeet Kaupo Kokamägi, BSc 

 

                                                         

  

 

 

 

 

Tartu 2017 



2 
 

 

Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Gerly Annok Õppekava:  geodeesia, maakorraldus ja 

kinnisvara planeerimine 

Pealkiri: Mobiilse laserskaneerimise kõrguslik täpsus metsa ja lageda ala korral 

Lehekülgi: 60 Jooniseid: 29   Tabeleid: 11  Lisasid: 2   

Osakond: Geomaatika 

Uurimisvaldkond: Mobiilne 

laserskaneerimine 

Juhendajad: dotsent Natalja Liba,  

geodeet Kaupo Kokamägi 

Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2017 

 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on saada teada, kas mõõdistatava ala asukoht horisondi 

avatuse suhtes mõjutab mobiilse laserskaneerimise andmete kõrguslikku täpsust ning kui 

mõjutab, siis kui palju. 

 

Andmed saadi 2016. aasta talvel läbi viidud projektist, kus mõõdistati Tartu-Põlva 

maanteel Vastse-Kuuste – Põlva lõiku mobiilse laserskanneriga. Uurimistöö eesmärgi 

täitmiseks valiti kaks polügooni kogu mõõdistatud maanteest. Üks polügoon asub lagedal 

alal, kus mõlemal pool teed on põld ning ühtegi kõrget taimestikku ega objekti ei ole. Teist 

lõiku piirab mõlemalt poolt kõrge mets. Mobiilse laserskanneriga saadud andmete 

kõrgusliku täpsuse hindamiseks mõõdeti mõlemal maanteelõigul kontrollpunktid 

elektrontahhümeetriga.  

 

Uurimistöö tulemustest selgus, et mõlemal maanteelõigul oli kõrguslik täpsus parem kui 

üks sentimeeter. Lagedal alal oli keskmine ruutviga 4,69 mm ning metsaga piiratud 

maanteelõigul oli keskmine ruutviga 6,85 mm. Mõlema ala keskmiste ruutvigade vahe on 

ligikaudselt 2,17 mm. Uurimistöö tulemustest võib järeldada, et kõrged objektid maantee 

ääres mõjutavad mobiilse laserskaneerimissüsteemiga saadavaid kõrguslikke tulemusi. 

Suuremat täpsust vajavatel geodeetilistel töödel tuleks kasutada täiendavaid meetode nagu 

näiteks positsioneerimismärkide tihedam paigutamine. 

 

Märksõnad: mobiilne laserskaneerimine, punktipilv, kõrguslik täpsus, dünaamiline 

skaneerimine 
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The aim of the current study was to find out, whether the location of the measured area 

concerning the sky visibility affects mobile laser scanning elevation data and if so, how 

much. 

 

The data used in the study was obtained from the project that was carried out in winter 

2016, during mobile laser scanning of the Vastse-Kuuste – Põlva section from the Tartu-

Põlva main road. To accomplish the aim of the study, two test sites were chosen. One test 

site is located in an open sky area, where the road is surrounded by a field and no high 

vegetation nor objects are present. Second test site has high forest in both sides of the road. 

For the elevation data accuracy assessment, the mobile laser scanner data was compared 

with the checkpoints, that were measured in both test sites using a total station. 

 

As a result of the study, it appeared that the elevation data in both test sites were more 

accurate than one centimeter. The RMSE in the open sky area was 4,69 mm and RMSE 

6,85 mm was calculated in the road edged by the forest. The difference of the RMSE in 

both areas is approximately 2,17 mm. From the results of this study, it could be concluded 

that the high objects next to the road affect the elevation data gathered with the mobile 

laser scanner system. Additional methods should be considered for the geodetical works 

that require higher precision. For example installing ground control targets more densely. 

 

Keywords: mobile laser scanning, point cloud, kinematic measuring, vertical accuracy 



4 
 

 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ............................................................................................ 7 

1.1 Laserskaneerimine ....................................................................................................... 7 

1.2 Mobiilne laserskaneerimine ......................................................................................... 8 

1.2.1 Mobiilse laserskaneerimise tööpõhimõte .............................................................. 9 

1.2.2 Mobiilse laserskaneerimise mõõtmisviisid ......................................................... 11 

1.3 Mobiilse laserskaneerimisega seotud tööd................................................................. 13 

1.3.1 Mobiilse laserskaneerimisega tehtud tööd Eestis ................................................ 13 

1.3.2 Mobiilse laserskaneerimisega tehtud tööd välismaal .......................................... 19 

2. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA............................................................ 26 

2.1 Uurimistöö objekt ...................................................................................................... 26 

2.2 Mobiilse laserskaneerimise läbiviimine Vastse-Kuuste – Põlva maantee lõigul....... 27 

2.3 Uurimistöös kasutatud materjal ja metoodika ........................................................... 32 

3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED ....................................................................................... 41 

3.1 Erinevate polügoonide mõõtmistulemused ................................................................ 41 

3.2 Tulemuste analüüs ..................................................................................................... 41 

3.2.1 Lagedal alal oleva maanteelõigu ehk I polügooni mõõtmiste kõrgusliku täpsuse 

hindamine ..................................................................................................................... 41 

3.2.2 Metsaga piirneva maanteelõigu ehk II polügooni mõõtmiste kõrgusliku täpsuse 

hindamine ..................................................................................................................... 42 

3.3 Arutelu ....................................................................................................................... 43 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 46 

VIIDATUD ALLIKAD ....................................................................................................... 48 

MOBILE LASER SCANNING ELEVATION DATA ACCURACY IN FOREST AND 

OPEN SKY AREAS ............................................................................................................ 51 

LISAD ................................................................................................................................. 53 

Lisa 1. Elektrontahhümeetriga mõõdetud kontrollpunktid kahel polügoonil .................. 54 

Lagedal alal oleva maanteelõigu ehk I polügooni kontrollpunktide koordinaadid .. 54 

Metsaga piirneva maanteelõigu ehk II polügooni kontrollpunktide koordinaadid... 55 

Lisa 2. Mobiilse laserskaneerimise täpsushinnangute arvutustulemused tabelites .......... 57 

Lagedal alal oleva maanteelõigu ehk I polügooni kõrguslike andmete täpsus......... 57 

Metsaga piirneva maanteelõigu ehk II polügooni kõrguslike andmete täpsus ......... 58 

 

 



5 
 

SISSEJUHATUS 

Mobiilset laserskaneerimist on üha enam hakatud kasutama suuremate alade 

mõõdistamistel, sest mobiilsed laserskannerid on suutelised koguma kolmemõõtmelisi 

andmeid ümbritsevast keskkonnast. Mobiilse laserskaneerimise tulemusel on võimalik 

saada suur hulk täpseid punktipilvi objekti detailidest ning seda vähese ajakuluga, mis teeb 

mobiilse laserskaneerimise atraktiivseks ehitusinseneerias, liiklusolude fikseerimisel, 

linnaplaneerimises ja mujal.  

 

Mobiilse laserskaneerimise järjest kasvava populaarsuse tõttu on oluline teada skanneri 

võimeid – kui täpselt laserskanner suudab mõõta teed, mis asub osati nii lagedal alal kui ka 

metsaga piirneval alal. Eestis ei ole veel seda uuritud. Tulemused näitavad, kas järgmine 

kord mobiilset laserskannerit mõõtmistel kasutades peaks horisondi avatusele rohkem 

tähelepanu pöörama või mitte.  

 

Antud töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas on tutvustatud laserskaneerimise aluseid 

ning mobiilse laserskaneerimise tööpõhimõtet ja mõõtmisviise. Lisaks on kirjeldatud kahte 

Eestis tehtud uurimistööd, mille jaoks on kasutatud mobiilset laserskannerit. Ülevaade on 

tehtud ka kahest välismaal läbi viidud tööst, mis on otseselt seotud antud uurimistöö 

teemaga. Teises osas on välja toodud uurimistöös kasutatud riistvara, tarkvara ja 

metoodika. Kolmandas osas on mõõtmistulemused ja nende analüüs. 

 

Uurimistöös kasutatud andmed pärinevad Tartu-Põlva maantee projektist, mille viis läbi 

Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ 2016. aasta detsembris. Projekti 

teostamiseks kasutati mobiilset laserskannerit. Andmete võrdlemiseks kasutas töö autor 

Eesti Maaülikoolile kuuluvat elektrontahhümeetrit. Kõrguslike andmete võrdlemiseks 

mõõdeti Põlva maantee kahel teelõigul kontrollpunkte. Üks teelõik asus lagedal alal, teist 

aga piiras mõlemalt poolt kõrge mets. 

 

Uurimistöö eesmärgiks on saada teada, kas mõõdistatava ala asukoht horisondi avatuse 

suhtes mõjutab mobiilse laserskaneerimise andmete kõrguslikku täpsust ning kui mõjutab, 

siis kui palju. 
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Uurimistöös püstitatud hüpoteesid on järgnevad: 

 Lagedal alal oleva maanteelõigu kõrguslik täpsus on kõrgem kui metsaga piirneva 

maantee. 

 Lagedal alal on mõõdistamistäpsus alla ühe sentimeetri. 

 Metsaga piirneva maanteelõigu mõõdistamistäpsus on üle ühe sentimeetri. 

 

Töö autor tänab oma juhendajaid Natalja Liba ja Kaupo Kokamägit, kes olid suureks abiks 

antud uurimistöö valmimisel. Samuti soovib autor tänada REIB OÜ-d ja Ülo Amorit, tänu 

kellele sai töö autor osaleda mobiilse laserskaneerimise projektis, kust saadi antud 

uurimistöö jaoks materjalid.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Laserskaneerimine 

Laserskanner leiutati juba 1960ndate alguses, kuid tolleaegne tehnoloogia ei võimaldanud 

seda seadeldist veel kaardistamisalal kasutada. Vahetu asukohamääramise tehnoloogia 

ning üldine arvutitehnoloogia areng 1990ndate keskel võimaldas hakata kasutama laserit 

ning skaneerimissüsteeme topograafiliste kaardistamistööde juures. Sellel perioodil hakati 

laserskannerit kasutama ka geodeesias ja inseneriteadustes. (Shan, Toth 2009: 2)  

 

Laserskaneerimine on mõõdistamise meetod, mis kogub ümbritsevast keskkonnast X, Y ja 

Z koordinaate, kujutades vaatajale ruumilise pildi mõõteobjektist. Selleks kasutatakse 

lasertehnoloogiat. Tulemuseks on hulk punktipilvi, mis järeltöötluse käigus ühendatakse  

punktipilve mudeliks ning seotakse koordinaatsüsteemiga. (Barber, Mills 2011: 4) 

Punktipilvedest on võimalik koostada 2D-jooniseid, 3D-mudeleid, fikseerida keskkonnast 

objekte, teha kontrollmõõdistusi jpm (Pärtna 2016: 38).  

 

Laserskaneerimine jaguneb terrestriliseks- ja aerolaserskaneerimiseks. Terrestriline 

laserskaneerimine jaguneb omakorda staatiliseks ja mobiilseks laserskaneerimiseks. 

Esimese puhul teostatakse mõõtmine fikseeritult maapinnal - statiivilt. Mobiilset 

laserskaneerimist teostatakse liikuvalt platvormilt mööda maapinda või vees, kasutades 

näiteks autot, rongivagunit, käsikäru või paati. Tihtipeale käsitletakse vees 

laserskaneerimist eraldiseisva skaneerimisharuna, mille süsteemi nimetatakse 

paadipõhiseks mobiilseks kaardistamissüsteemiks (Boat-Based Mobile Mapping System – 

BoMMS) (Kukko, Kaartinen jt 2012: 11719). Aerolaserskaneerimine toimub õhusõidukilt. 

Joonisel 1.1 on näidatud staatilise, mobiilse ja aerolaserskaneerimise viise. 

 

 



8 
 

 

Joonis 1.1 Laserskaneerimise viisid: a) staatiline laserskaneerimine ruumis, statiivilt 

(Sinluz); b) mobiilne laserskaneerimine väliskeskkonnas, liikuva auto pealt (Topcon); c) 

aerolaserskaneerimine lennukilt (Informed Instrastructure) 

 

Kuna antud uurimistöös tehakse mõõtmine mobiilse laserskanneriga, siis on järgnevalt 

pikemalt tutvustatud mobiilse laserskaneerimise olemust ja tehtud töid.  

 

1.2 Mobiilne laserskaneerimine 

Mobiilne laserskaneerimine (edaspidi ka: MLS) on kiire ja paindlik meetod 

kolmemõõtmeliste andmete saamiseks. Skaneerimise ajal paikneb üks või mitu 

laserskannerit ning kaamera liikuval alusel nagu näiteks auto või paat, mis on ühenduses 

vahetu positsioneerimise ja suuna anduritega. (Barber, Mills 2011: 9) Võrreldes 

traditsioonilise staatilise mõõtmisega, jääb ära iga mõõdistuse alguses skanneri 

ülesseadmine ning mõõdistusandmed saadakse ühe mõõdistusprotsessi ajal mitme nurga 

alt, mis hoiab ära katmata alade tekkimise. Mobiilse laserskaneerimise süsteemi 

kasutamine on sobiv suuremahuliste joonobjektide mõõdistamistel nagu näiteks maanteed, 

raudteed, linnatänavad jne (Pärtna 2016: 39). 

 

MLSi kasutatakse nii maa peal, maa all kui ka veekogudel. Autole paigaldatud MLSi 

kasutatakse laialdaselt linnade kaardistamisel, sest sõiduk tagab liikluses piisavalt hea 

liikluses ning piisavalt suure ruumi mõõtmisvahenditele. MLSi andmed võimaldavad 

automaatselt eraldada näiteks sebra mustrit, geomeetrilist informatsiooni hoonete kohta, 

kõnniteed jpm.  Kui autoga pole võimalik navigeerida näiteks kõnniteedel, siis kasutatakse 

käsikäru, mida on kerge käsitleda ning turvaline transportida mõõdistatavatesse 

kohtadesse. Peale kõnnitee mõõdistamise kasutatakse seda ka põllumaade mõõdistamisel. 

Laserskannerid on viidud ka paatidele, milles on võimalik koguda detailseid jõgede 

topograafilisi andmeid, mis on vajalikud hüdraulika modelleerimiseks ja 

geomorfoloogiaks. Paadilt on võimalik mõõdistada sügavaid jõepanku nurga alt, mida on 

A B C 
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keeruline saavutada aero- ja maapealse laserskaneerimisega. (Kukko, Kaartinen jt 2012: 

11716-11720) Nii käsikärule kui ka paadi peale paigaldatud laserskaneerimise süsteem on 

näidatud joonisel 1.2. 

 

 

Joonis 1.2. Laserskaneerimissüsteem käsikäru ja paadi peal (Kukko, Kaartinen jt 2012: 

11718, 11720) 

 

Lisaks loetakse mobiilseks laserskaneerimiseks inimese seljale paigaldatud 

skaneerimissüsteemi, mis kogub andmeid samal ajal kui inimene kõnnib. Mobiilset 

laserskannerit on võimalik veel rakendada mitmetes erinevates oludes, kus staatiline ega 

aerolaserskaneerimine pole efektiivne. Järgnevad peatükid on pühendatud sõidukile 

paigaldatud skaneerimissüsteemidele.  

 

1.2.1 Mobiilse laserskaneerimise tööpõhimõte 

Iga mobiilne laserskaneerimise süsteem töötab vaid koos mitme allsüsteemiga: 

laserskanner, GNSS (Global Navigation Satellite System - globaalne 

satelliitnavigatsioonisüsteem) vastuvõtja ja antenn, inertsiaal-navigatsioonisüsteem (INS – 

Inertial Navigation System), mis sisaldab inertsiaalmõõtmise osa (IMU – Inertial 

Measurement Unit) ning keerulist tarkvara sisaldav arvuti (Ussyshkin 2009: 4). Soovitatav 

on ratta külge veel lisada DMI (Distance Measurement Indicator – läbitud teekonna 
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mõõtja). Joonisel 1.3 on näidatud mobiilseks laserskaneerimiseks vajalikud ning 

soovituslikud komponendid. 

 

 

Joonis 1.3. Mobiilse laserskanneri töötamiseks vajalikud ja soovituslikud süsteemid (Gräfe 

2008: 2) 

 

GNSS vastuvõtja koos antenniga fikseerib seadme asukoha koordinaatsüsteemis, mille 

eelduseks on, et igal mõõdistushetkel on laserskanner sünkroniseeritud GNSS ja IMU 

seadmetega. IMU on elektrooniline seade, mis mõõdab sõiduki kiiruse muutusi ja kaldeid. 

IMU on osa INSist. INS on süsteem, mis kasutab güroskoope ja kiirendusmõõtureid 

selleks, et parandada sõiduki liikumisest ja kaldumisest tulenevaid vigu (Pockett 2013). 

INSi kasutatakse ka andmete ühtsesse koordinaatsüsteemi viimisel. Mobiilse 

laserskaneerimissüsteemi täpsuse määramisel on INSi täpsusel suur osa. (Ussyshkin 2009: 

4) Trajektoori määramiseks on ratta külge veel kinnitatud hodomeeter või DMI, mis 

suudab koos IMU seadmega määrata teekonda, kui ühendus satelliitidega katkeb. (Pärtna 

2013: 34) See on eriti oluline linnaaladel, kus mobiilset laserskaneerimist tihti kasutatakse 

ning taevalaotus pole alati piisavalt avatud. Keeruline tarkvara kontrollib kõiki eelpool 

mainitud komponente, sünkroniseerides kõikide seadeldiste mõõtmiste aegu ning 
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salvestades mõõdetavaid andmeid. (Ussyshkin 2009: 4) Tihtipeale lisatakse alusele veel 

kaamera(d), et pildistada skaneeritud ala, mis võimaldab koordinaatidele omistada RGB 

värve (Põldre 2010).  

 

Koordinaatide saamise põhimõte on kõigil laserskanneritel sarnane. Mõõdistamise ajal 

saadab skanner välja laserkiire teatud horisontaal- ja vertikaalnurga all. (Joala 2006: 21) 

Valguse levimise kiiruse abil töötavad laserskannerid mõõdavad mõõdistusobjektilt 

skannerisse tagasipeegelduvate laserimpulsside kulgemise aega ning kuna valguskiirus on 

teada, saab laserimpulsi levimiskiirusest arvutada objekti täpset kaugust. Faasinihke 

laserskannerite korral võrreldakse skannerist välja saadetud laserkiire faasi, objektilt 

sensorisse tagasi peegeldunud laserkiire faasiga. Teades laserkiire ühele võnkele kulunud 

aega, saab arvutada kauguse laserskannerist mõõdetud objektini. (Quintero jt 2008: 22-24) 

Laserpunkti koordinaadid arvutatakse nurkade abil sel hetkel, kui lasersignaal alustab 

tagasiteed mõõteseadme suunas (Joala 2006: 21). Lisaks laserkiire kulgemise ajale mõõdab 

skanner laserkiire intensiivsust ja omistab punktile RGB-värvikoodi kasutades 

laserskannerisse sisseehitatud digikaamerat või tavalist digikaamera pilti (Põldre 2010).  

 

Mõõdistusandmete kogumisele järgneb andmetöötlus, kus on tähtis osa tarkvaral, millega 

ühendatakse punktipilved ühtsesse koordinaatsüsteemi ning vähendatakse punktide müra 

(Lee, Majid jt 2013: 3). Nimelt saadakse mõõtmisprotsessi ajal koordinaadid laserskanneri 

suhtes ning hiljem tuleb nad viia vajalikku projekti koordinaadistikku (Joala 2006: 21). 

Lisaks toimub hälbega punktide eemaldamine. Nii-öelda valed punktid on tingitud autode 

peegelduvast korpusest, loomadest, inimestest või objektidest. Need tekitavad nii 

nimetatud musta augu (informatsiooni pole) või siis näivaid objekte, mida tegelikult pole. 

(Staiger 2003: 6) Selleks, et saaks viia punktipilved ühtsesse koordinaatsüsteemi, peavad 

punktipilved mingis osas kattuma (Lee, Majid jt 2013: 3).   

 

1.2.2 Mobiilse laserskaneerimise mõõtmisviisid 

Mobiilsel laserskaneerimisel on võimalik saada andmeid kahel meetodil: peatu-ja-mõõda 

(stop-and-go) ning pideval skaneerimisel. Sobiv meetod valitakse vastavalt laserskanneri 

tüübist ja vajaminevate andmete täpsusest.  
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Peatu-ja-mõõda meetodi (joonis 1.4) korral on laserskanner asetatud seisva sõiduki peale 

ning skanner mõõdab keskkonda fikseeritud positsioonist. Järgmise mõõtmise jaoks 

liigutatakse sõidukit edasi ning mõõtmine viiakse uuesti läbi. (Asai, Kanbara jt 2005: 1) 

Sõiduki peatudes saadab laserskanner välja kiired ning saab tagasi laserimpulsid 

skaneeritava profiili kohta. Samaaegselt pöörleb skanner järjepidevalt ümber telgede, 

saades lõpuks 3Ds andmed. Asukohapõhiste koordinaatide saamisel kasutatakse IMU/ 

GNSS moodulit, mis varustab tervet süsteemi vahetult vajamineva informatsiooniga. (Lin, 

Hyyppä jt 2013: 8147) Antud meetodi puhul tuleb punktipilv registreerida igas punktis, 

mis eeldab punktipilvede kattumist miinimum 20% ulatuses (Caltrans 2011: 22). Peatu-ja-

mõõda meetodi ohuks on mõõtmata jäävate aukude tekkimine, mistõttu suurte alade 

skaneerimine võtab kaua aega (Asai, Kanbara jt 2005: 1).  

 

 

Joonis 1.4. Mobiilsel laserskaneerimisel peatu-ja-mõõda meetodi skeem, kus v on sõiduki 

kiirus 

 

Pideva skaneerimise meetod (joonis 1.5) on eelnevast efektiivsem, kuid ebatäpsem. 

Punktipilve tihedus ning täpsus sõltub liikuva masina kiirusest, kuhu laserskanner on 

asetatud. Mida kiiremini sõiduk liigub seda hõredam on punktipilv. Lisaks mõjutab täpsust 

ebatasane tee. (Lin, Hyyppä jt 2013: 8150) Pideva mõõtmise ajal kasutab skanner GNSSi 

ja INS sensorit selleks, et hankida pidevalt andmeid kaugusmõõturi asukoha ning suuna 

kohta. Pikkadel mõõtmistel võib GNSSi mõjutada peegelduvad objektid nagu hooned, 

millelt peegelduvad tagasi raadiolained. Samuti ei suuda INS sensor tagada piisavalt 

täpseid koordinaate, kui antud süsteemi kasutatakse liiga pika perioodi vältel. (Asai, 

Kanbara jt 2005: 1) Eeltingimused tulemuslikuks skaneerimiseks on otsene aja 

sünkroniseerimine ning sensori kalibreerimine (Gräfe 2008: 3). 
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Joonis 1.5. Mobiilsel laserskaneerimisel pideva mõõtmisviisi skeem, kus v on sõiduki 

kiirus 

 

Peatu-ja-mõõda peamine eelis pideva mõõdistuse ees on selle stabiilsus. Kuigi teoreetiliselt 

peaksid mõlemad meetodid saavutama sama täpsuse, siis reaalsuses see nii ei ole. Selle 

põhjuseks on eelnevalt mainitud ebatasane maastik (näiteks tee), millel sõiduk sõidab. 

Jõnksud skanneri platvormil võivad mõjutada IMU/GNSSi tööd. Teiseks suudab peatu-ja-

mõõda meetod täiustada sihtmärgi esitluse täielikkust, mis tuleneb antud meetodi puhul 

rakendatavast konstantsest skaneerimiskiirusest. (Lin, Hyyppä, Kukko 2013: 8150) Seistes 

on mõõteobjekt skanneri vaateväljas kauem kui pidevalt liikudes, mistõttu saadakse objekti 

kohta rohkem koordinaate. 

 

1.3 Mobiilse laserskaneerimisega seotud tööd 

1.3.1 Mobiilse laserskaneerimisega tehtud tööd Eestis  

Mobiilne laserskaneerimine on Eesti geodeesia ettevõtete jaoks uus suund mõõtmiste 

läbiviimisel. Hetkel on mobiilne laserskanner vaid vähestel ettevõtetel, kuid erinevate 

projektide raames laenutatakse vastavat riistvara välismaalt. Kuna mobiilne 

laserskaneerimine pole Eestis veel nii levinud, siis pole ka tehtud tööde hulk väga suur.  

 

Teadaolevalt on mobiilset laserskaneerimist kasutatud Tallinna vanalinna 3D mudeli 

loomise projektis, mille eesmärkide hulgas oli Tallinna Ruumiandmete Registri 

ajakohastamine, jätkusuutliku süsteemi loomine ja vanalinna muinsusala kaardistamine 

(Tallinna vanalinna 3D... 2012). 2015. aastal viisid Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) viisid 

Julge, Ellmann, Vajakas ja Kolka läbi praktilise testi, uurides mobiilse laserskanneri 

võimeid. Uurimistöös analüüsiti, kui täpselt suudab skanner mõõdistada, kui sõiduki kiirus 

ja trajektoor muutub märkimisväärselt. Aasta hiljem kaitses Eesti Maaülikooli tudeng 

Kaupo Kokamägi bakalaureuseastme uurimistöö teemal „Mobiilse laserskaneerimise 
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kõrgusliku täpsuse hindamine erineva taimestiku korral“. Nii TTÜs kui Eesti Maaülikoolis 

läbi viidud uurimistöid on järgnevalt tutvustatud pikemalt. 

 

 

Tallinna Tehnikaülikooli parkla mõõdistamine mobiilse laserskanneriga erinevatel 

sõidukiirustel 

 

2015. aasta detsembris viidi Tallinna Tehnikaülikooli parklas läbi mobiilne 

laserskaneerimine, mille eesmärgiks oli uurida GNSS/INS süsteemi vastupidavust 

erinevates tingimustes, nagu näiteks järskudel liikumistel pöördeid tehes või sirgjoonelisel 

kiirendamisel. MLSi punktipilve täpsust hinnati kõrgtäpse staatilise laserskanneri 

andmetega. Mobiilne skaneerimissüsteem oli paigaldatud autole. (Julge, Ellmann jt 2016: 

1) 

 

Mõõtmised tehti MLS süsteemiga, mille komponentideks oli Velodyne VLP-16 LiDARi 

sensor ning kahe-antenniline GNSS/INS süsteem Advanced Navigation Spatial Dual. Auto 

katusele paigaldatud riistvara on näidatud joonisel 1.6. Mõõtealaks oli 50x100m suurune 

Tallinna Tehnikaülikooli parkla. Mõõtmistel pöörati kõige rohkem tähelepanu asfaltkattega 

parklale ja lähedalasuva hoone fassaadile. Andmeid koguti nii stabiilse kiirusega sirgelt 

liikudes, pöördeid tehes, suunda muutes, kui ka vahelduvalt pidurdades ja kiirendades. 

(Julge, Ellmann jt 2016: 2-3) 
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Joonis 1.6. Mõõtmistel kasutatud riistvara paigutus auto katusel (Julge, Ellmann jt 2016: 

3) 

 

MLS punktipilve võrreldi staatilise laserskanneri andmetega. Selleks kasutati skannerit 

Leica ScanStation C10, mille positsioonilist täpsust on hinnatud 6 mm juurde. VLP-16 

täpsus on aga ±3 cm. (Julge, Ellmann jt 2016: 3) Seetõttu võis lugeda Leica ScanStation 

C10 andmed õigeks.  

 

Töö autorid nägid tulemustest, et punktipilved kattusid hästi sõiduki trajektoori lähedal, 

kuid viga läks jooneliselt suuremaks trajektoorist eemaldudes. Vead tulenevad enamasti 

INS andmete ebapiisavast kvaliteedist, mis võimendub siis, kui liikumistrajektoor pole 

sirge. Vigade suurenemist nähti punktipilvedest, mis saadi nurkades pöördeid tehes või 

suunda muutes. (Julge, Ellmann jt 2016: 3) MLSi punktipilvedest moodustunud mõõteala 

on näidatud joonisel 1.7.  
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Joonis 1.7. MLSi punktipilv mõõdistatud alast (Julge, Ellmann jt 2016: 3) 

 

Tulemustest tuli välja, et absoluutväärtuste erinevus ei ületanud enamasti 15 cm, keskmise 

ruutvea suurus oli 7,5 cm. Erinevused fassaadil olid tihtipeale vähem kui 10 cm, kuid 

MLSi ja TLSi (terrestriline laserskanner. Antud töös mõeldud staatilist laserskaneerimist.) 

andmed olid mõnes kohas horisontaalselt ja vertikaalselt üksteise suhtes kaldes. Autorid 

arvavad, et horisontaalne nihkumine tulenes asukohamääramise täpsusest (GNSS andmed) 

ning vertikaalne erinevus sõidu suunamuutusest. Hoone mõõtmed (kõrgus ja laius) olid 

MLS ja TLS andmete puhul heas kooskõlas. Vertikaalne viga jäi 1 cm ja horisontaalne 

viga 3 cm sisse. MLSi ja TLSi andmed erinesid kõige rohkem nurkades tehtavate pöörete 

korral, kus sõiduki trajektoori lähedal oli enamus punktide erinevus 12,5 cm ümber. 

Trajektoorist kaugemal olid erinevused juba üle 50 cm. Sarnase mustriga tulemused tulid 

ka suuna muutustel, kus kaugemad punktid olid suuremate vigadega ning trajektoori 

lähedal olevate punktide täpsused jäid paari sentimeetri sisse. Üldiselt ei ületanud 75% 

punktide erinevused  ±5 cm. (Julge, Ellmann jt 2016: 4-5) 

 



17 
 

 

Mobiilse laserskaneerimise kõrgusliku täpsuse hindamine erineva taimestiku korral 

Kaupo Kokamägi kaitses 2016. aastal Eesti Maaülikoolis bakalaureusekraadi, uurides, kui 

täpselt suudab mobiilne laserskanner mõõta erineva taimestiku korral. Mõõtmised viidi 

läbi Tallinn-Tartu maantee Põltsamaa-Kärevere lõigul 2015. aasta suvel.  

 

Laserskaneerimisel kasutati StreetMapper 360 süsteemi, millel oli kaks laserskannerit 

VQ250 (joonis 1.8). Mõõtmised teostati kiirusel 80 km/h edasi-tagasi sõites. (Kokamägi 

2016: 23-24) 

 

 
Joonis 1.8. Mõõtmistel kasutatud laserskaneerimissüsteem StreetMapper 360 (Kokamägi 

2016: 25) 

 

Uuriti kolme erineva tiheduse ja kõrgusega taimestikuala – madal, keskmine ja kõrge. 

Madala taimestikuga alaks oli karjamaa, millel kasvas mõne sentimeetri kõrgune rohi. 

Keskmise taimestikuga ala kattis põld, millel kasvas umbes ühe meetri kõrgune vili. Kõrge 

taimestikuga alaks valiti võssa kasvanud kraav, mille taga oli põld. Lisaks taimestiku 

mõjule, uuriti, kas mobiilse laserskanneri trajektoorist eemaldudes muutub kõrguslike 

andmete täpsus. Analüüsimiseks mõõdeti kõrgusandmeid paralleelset maanteega. Madala 

ja keskmise taimestikuga alal kolmes reas ning kõrge taimestikuga alal kuues reas. 

Kontrollpunktide paiknemine keskmise taimestikuga alal on näidatud joonisel 1.9. Kõik 

kolm mõõteala asusid lagendikul. (Kokamägi 2016: 26-27) 
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Joonis 1.9. Kontrollpunktide paiknemine keskmise tihedusega taimestikualal (Kokamägi 

2016: 28) 

 

Tulemustest tuli välja, et taimestiku tihedus ja kõrgus mõjutab koordinaatide kõrguslikku 

täpsust, kuid mitte tendentsiga, mida kõrgem, seda ebatäpsem. Madala taimestiku korral 

tuli keskmine ruutviga 0,23 m. Keskmise kõrguse ja tihedusega taimestiku mõõtmiste 

keskmine ruutviga oli 0,98 m ning kõrgel taimestikul 0,61 m. Võrreldes kõrguslikku 

täpsust mõõtmistrajektoorist eemaldudes tulid madala ja keskmise tihedusega taimestike 

alal ootuspärased tulemused – trajektoorist eemaldudes läksid kõrguslikud andmed 

ebatäpsemaks. Kõrge taimestikuga alal olid aga kõige täpsemad kolm kaugemat rida. 

Esimese kolme rea kõrgusliku ebatäpsuse põhjuse taga võis Kokamägi arvates olla 

kolmanda rea laserskanneri vaateväljast väljajäämine ning kõrge ja tiheda taimestiku 

olemasolu esimese ja teise rea korral. Üllatuslikult mõõtis laserskanner läbi võsa tiheda 

taimestiku taga oleva põllu ning seda kõrguslikult üsna täpselt – ligikaudu 30 sentimeetrise 

täpsusega. Esimese, teise ja kolmanda rea täpsused jäid 0,58 m ja 1,2 m vahele. (Kokamägi 

2016: 39-48, 68-72) 

 

Lisaks joonestati mobiilse laserskanneri andmetest välja maapinna ristprofiilid 

uurimispiirkonnas. Antud meetodit kasutades saadi keskmise ruutvea täpsuseks vastavalt 

0,19 m madala taimestiku korral, 0,69 m keskmise kõrguse ja tihedusega taimestikualal 

ning 0,53 m kõrge taimestikuga alal. Kaupo Kokamägi järeldas saadud tulemustest, et 

ristprofiilide joonestamine tõstab kõrguslikku täpsust. (Kokamägi 2016: 48, 72-81) 
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Tulemused näitavad, et mobiilne laserskaneerimine tuleks viia läbi ajal, mil taimkatet on 

minimaalselt. Samuti saab järeldada uurimistöö tulemustest seda, et kui taimestik on madal 

või pole väga tihe ja kõrge, siis laserskannerist kaugenedes muutub mõõdetavate punktide 

kõrguslik täpsus kehvemaks.  

 

 

1.3.2 Mobiilse laserskaneerimisega tehtud tööd välismaal 

Esimesed mobiilsed laserskannerid hakkasid välismaal levima juba 1990ndate lõpus ning 

sellest ajast peale on laseri ulatus kui seda toetav riistvara hoogsalt paranenud (Puttonen, 

Lehtomäki jt 2013: 1755). Seetõttu on muutunud mobiilse laserskaneerimissüsteemide 

kasutamine välismaa geodeesia ettevõtetes üha atraktiivsemaks ning tavalisemaks.  

 

Välisriikides on tehtud mitmeid uurimistöid, mille käigus on uuritud horisondi avatuse 

mõju mobiilse laserskaneerimise andmete täpsusele. Itaalias mõõdeti aastal 2007 Bologna 

linnatänavaid selleks, et arendada maa-alust infrastruktuuri (Gandolfi jt 2008). Mõõtmised 

viidi turvalisuse ja kiiruse tõttu läbi mobiilse laserskanneriga. Austraalias kaitses Daniel 

Smith 2011. aastal magistrikraadi uurimistöö teemal „Georefereerimine Optech Lynx 3D 

mobiilse laserskanneriga: mõiste ja hinnang“, kus tehti mõõtmised ranna- ja linnaalal 

(Smith 2011). Mõlemal alal võrreldi mõõdetud koordinaatide täpsust. Käesoleva 

uurimistöö autor peatub mõlemal uurimistööl. 

 

 

Mobiilse laserskanneriga mõõtmine Bologna linnatänavatel 

Paljud suurlinnad arendavad maa-alust infrastruktuuri, kuid selle teostamine on juba 

projekti faasis keeruline, sest see on seotud maapealsete ehitiste ja rajatistega. Bologna 

linnavalitsus töötas välja kõrge täpsusega maa-aluse käigu, mis nõudis ka täpset 

mõõdistamist. Projekteerimisfirma Project Group valis mõõdistamiseks mobiilse 

kaardistamissüsteemi, mis suudab mõõta täpselt väikese ajakuluga. Mõõtmised viidi läbi 

2007. aasta oktoobris Bologna linnas Itaalias. (Gandolfi jt 2008: 909) 

 

Projektjoone pikkus oli ligikaudu 7,5 km ning see kulges mitmete hoonete, keskuse ja 

raudteejaama lähistelt. Lubatud veaks määrati nii plaaniliselt kui ka kõrguslikult alla ühe 

detsimeetri. Raudteejaama alad ja kontrollkaevud pidid olema mõõdistatud väga detailselt 
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ning ette oli antud maapealsed objektid, mida pidi joonistel kindlasti näitama sh 

kindelpunktid, hooned, aiad, puud jne. Aega anti töö valmimiseks 30 päeva, mistõttu valiti 

mobiilne kaardistamissüsteem. (Gandolfi jt 2008: 909-910) 

 

Mõõdistamissüsteem koosnes laserskannerist FARO LS880, kahest GNSS-seadmest ja 

INS sensoritest (Applanix POS-LV 220 süsteem), neljast digitaalsest kaamerast ja 

OMNISTAR vastuvõtjast (Trimble AG332). (Gandolfi jt 2008: 910) Projektis kasutatud 

süsteemid on näidatud joonisel 1.10.  

 

 

Joonis 1.10. Bologna projektis kasutatud mõõdistussüsteemi komponendid (Gandolfi jt 

2008: 910) 

 

Laserskanneri FARO LS880 täpsus on 25 meetri ulatuses 3 mm. Navigatsioonisüsteemi 

POS-LV 220 XY koordinaatide täpsus on 15 mm ja kõrguslik täpsus 20 mm. 

Navigatsioonisüsteemis olev GNSS ei suuda fikseerida usaldusväärseid andmeid pärast 60 

sekundit, kui GNSS on sattunud keerulistesse keskkonna tingimustesse (horisont suletud 

ehk suur PDOP (Position Dilution of Precision – asukohamääramise täpsuse 

vähenemine)). Kui GNSS signaal on saavutanud täpse lahenduse, vastab mõõtmistäpsus 

dünaamilisele mõõtmisele, mille punktid on järeltöödeldud ehk enamasti jääb täpsus 2-5 

cm juurde. (Gandolfi jt 2008: 910) 
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Mõõtmisalal oli nii avatud kui ka suletud horisonti, mis ei võimaldanud igal pool saada 

GNSSiga täpseid asukohaandmeid. Seetõttu käidi eelnevalt GNSSiga mitmetes kohtades 

mõõtmas, et saada teada, kus on GNSSi signaal kõige tugevam. Mõõtmiste ajaks sulgeti 

liiklus, et hoida ära olukorda, kus andmeid ei saada liikuvate või parkivate autode tõttu. 

Mõõtmised viidi läbi kiirusel 20 km/h või veel aeglasemal kiirusel. Antud meetod tagas 

kõrge täpsuse ja kõikide nõutud objektide kohta koordineeritud andmed. (Gandolfi jt 2008: 

911) 

 

Mõõtmistulemuste täpsuse hindamiseks viidi läbi RTK (Real Time Kinematic – reaalaja 

kinemaatiline) mõõtmine kohtades, kus eeldatati, et RTK mõõtmine on täpne. 

Mõõdistusalalt valiti neli tsooni, mille kontrollpunktid tuvastati piltidelt. Ühe 

kontrollpunkti andmed võeti vähemalt neljalt erinevalt punktipilvelt ning saadud 

koordinaatidest võeti keskmine. Seejärel võrreldi tulemust RTK mõõtmistega. (Gandolfi jt 

2008: 911-912) Tsoonide asukohad ja seal nähtaval olnud GPS (Global Positioning System 

– ülemaailmne asukohamääramise süsteem) satelliitide arv on näidatud joonisel 1.11. 

 

 

Joonis 1.11. Vasakul on näidatud tsoonide asukohad Bologna linnas. Paremal on näidatud 

projekti alal nähtaval olnud GPS satelliitide arv (Gandolfi jt 2008: 912, 914) 

 

Kogu alal mõõdeti 62 kontrollpunkti. Esimeses tsoonis 9, teises ja kolmandas 15 ning 

neljandas 23 kontrollpunkti. Kõigis tsoonides RTK mõõtmistega saadud kontrollpunktide 

võrdlused mobiilse laserskaneerimisel saadud andmetega on välja toodud tabelis 1. 
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Tabel 1. Mobiilse laserskanneri andmete ja RTK mõõtmiste võrdlus (Gandolfi jt 2008: 

913) 

Tsoon Komponent Min (m) Max (m) 
Keskmine 

(m) 

1 

X -0,09 -0,39 -0,15 

Y 0,01 0,10 0,01 

h 0,54 0,64 0,59 

 

2 

X 0,00 0,40 0,09 

Y 0,00 0,21 0,04 

h -0,06 0,10 -0,01 

3 

X 0,00 0,04 0,00 

Y 0,00 0,23 0,00 

h 0,12 0,44 0,05 

 

4 

X 0,01 -0,32 -0,02 

Y 0,01 -0,26 -0,02 

h 0,02 -0,12 -0,03 

 

Tabelist 1 on näha, et kõige paremad tulemused saadi tsoonis 3. Seal oli maksimaalne 

erinevus MLSi ja RTK mõõtmiste vahel vastavalt X, Y koordinaadis ja kõrguses 4 cm, 23 

cm ja 44 cm. Absoluutväärtuste keskmine erinevus oli plaaniliselt 0 cm ja kõrguslikult 5 

cm. Kõige kehvemad tulemused tulid esimeses tsoonis, kus juba minimaalne erinevus 

kõrguslikus komponendis oli 54 cm, maksimaalne aga 64 cm. Keskmine viga X 

koordinaadis oli -15 cm, Y koordinaadis 1 cm ja kõrguses 59 cm. Teise ja neljanda tsooni 

keskmised erinevused jäid 1-9 cm vahele.  

 

Uurimistöö tulemused olid ootuspärased – esimeses tsoonis, kus horisont oli enamasti 

suletud lähedal asuvate kõrgete hoonete tõttu ja sellest tulenevalt oli nähtaval väga vähe 

satelliite, tulid kõige ebatäpsemad tulemused. Teistes tsoonides jäi täpsus lubatud 

piiridesse ehk alla ühe detsimeetri. Tulemused kinnitavad seda, et mobiilne laserskanner ei 

saavuta ainult GNSS seadmega piisavalt head täpsust igas keskkonnas. Mobiilse 

laserskaneerimise juures on oluline, et oleks ka lisaseadmed nagu IMU ja DMI, mis 

vähendavad GNSSist tekkivaid ebatäpsusi, kuid millimeetri täpsuseni ei suuda ka 

lisaseadmed keerulistes keskkonnatingimustes andmeid viia. 

 

 

Mobiilse laserskanneriga mõõtmine linna- ja rannaalal Austraalias 

Daniel Smith uuris 2011. aastal mobiilse laserskanneri nõudeid, mis tagaks korduvalt 

kõrge täpsusega andmed. Selleks viis ta mõõtmised läbi kahel testialal, Perthis Austraalias. 

Üks ala asus ranna ääres, kus oli sirge tee. Teine oli aga linnas.  



23 
 

 

Mõõtmiste läbiviimiseks kasutati mobiilset kaardistamissüsteemi Lynx Mobile Mapper 

V200 (joonis 1.12), mille täpsus on ±0,050 m hea (PDOP 3 või parem 10° horisondi 

korral) GNSS andmete kättesaadavuse korral. Andmete täpsuse kontrolliks mõõdeti 

kontrollpunktid üle RTK-GPS meetodil. (Smith 2011: 3, 5) 

 

 

Joonis 1.12. Mobiilse kaardistamissüsteemi Lynx Mobile Mapper komponendid (Smith 

2011: 5) 

 

Rannaalal sõideti heas korras maanteel kiirusega 70 km/h. Kontrollpunktidena kasutati iga 

35 meetri tagant teekatte märgistust. Kontrollpunkte oli kokku 101, mille andmeid kasutati 

iga mõõtmise kõrguslikuks kontrolliks. Mõõteala pikkus oli 3,2 km ning selle läbimine 

võttis aega viis minutit. Lisaks veel staatilise GNSS andmete kogumine enne mõõtmist, 

mis võttis samuti viis minutit. GNSS vastuvõtja oli mõõtmiste ajal paigaldatud 

lähedalolevale kindelpunktile. Mõõtmisi tehti kolm korda. (Smith 2011: 24) Kõigi 

mõõtmiskordade kõrguslikud andmed on näidatud joonisel 1.13. Täpsemalt on tulemused 

välja toodud tabelis 2.  
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Joonis 1.13. Kolmel korral mõõdetud rannaala kõrguslikud andmed (Smith 2011: 44) 

 

Tabel 2. Kolme mõõtmise kõrguslikud vead rannaalal (Smith 2011: 39, 41-42) 

 Mõõtmine 1 Mõõtmine 2 Mõõtmine 3 

Keskmine 0,045 0,053 0,055 

Standardhälve 0,011 0,012 0,010 

Min 0,014 0,018 0,028 

Max 0,089 0,093 0,084 

Keskmine ruutviga 0,046 0,054 0,056 

 

Kõigi kolme mõõtmise tulemustest leiti süstemaatiline viga ligikaudu 0,050 m, mis võis 

Smithi arvates tulla RTK-GPS mõõtmistest, sest kõigi kolme mõõtmise vead kõiguvad 

sarnase tendentsiga. Antud vea taga võib olla ka midagi muud, kuid kuna terve mõõteala 

oli avatud horisondiga, siis ei saa olla iga kord samas kohas suuri kõrvalekaldeid mobiilse 

kaardistamissüsteemi andmetes. (Smith 2011: 44-45) 

 

Teiseks mõõtealaks valiti linn, kus GNSS signaali kättesaadavus ei olnud nii hea ning 

lisaks tuli teha ka järske manöövreid tänavatel. Kontrollpunktide paigaldus oli 

ebakorrapärane. Andmete täpsuse kontrolliks mõõdeti 110 kontrollpunkti. Enamasti pandi 

need ristmikutele ja kohtadesse, kus kõrged hooned ei sulgenud horisonti. 

Kontrollpunktide täpsuseks saadi 0,026 m, mis on piisavalt täpne mobiilse 

kaardistamissüsteemi andmete koordinaatsüsteemi viimise täpsuse kontrollimiseks. 

Mõõtmised viidi läbi 5,8 kilomeetri pikkusel alal, kiirusega 40 km/h. Üks mõõtmine võttis 
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aega umbes 20 minutit. (Smith 2011: 22, 25) Kõigi mõõtmiste kõrguslik täpsus on 

näidatud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Kolme mõõtmise kõrguslikud vead linnaalal (Smith 2011: 48-50) 

 Mõõtmine 1 Mõõtmine 2 Mõõtmine 3 

Keskmine 0,028 -0,028 -0,051 

Standardhälve 0,158 0,086 0,037 

Min -0,298 -0,208 -0,156 

Max 0,384 0,140 0,032 

Keskmine ruutviga 0,159 0,090 0,063 

 

Smith eeldas, et mõõtmiste erineva täpsuse taga võis olla liiklus. Kuigi mõõtmised viidi 

läbi õhtul, kui liiklust oli vähem, siis kolmanda mõõtmise ajal peatuti mitmeid kordi 

valgusfoori taga, mis eeldatavasti parandas GNSSi täpsust ja see omakorda INSi täpsust. 

Kõigi kolme mõõtmise veatendentsid oli sarnased, mis tulid antud linnaku hoonete 

asetusest. Smith leiab, et kui peatuda mõõtmiste ajal avatud horisondiga kohtades nagu 

ristmik, siis saaks täpsemad mõõtmistulemused. (Smith 2011: 50) 

 

Austraalias läbi viidud uurimistöös tehti mõõtmisi ranna- ja linnaalal, et teada saada Lynx 

Mobile Mapperi võimeid erinevates keskkondades. Rannaalal saadi kõrgusandmete 

keskmiseks ruutveaks 0,046-0,056 m ning linnaalal 0,063-0,159 m. Rannaalal 

kahtlustatakse mõõtmistel süstemaatilist viga kuni 0,050 m. Kuid kuna kontrollmõõtmisi ei 

tehtud, ei saa seda kindlalt väita. Rannaala kõrguslikud andmed tulid ikkagi täpsemad kui 

linnaalal. Seda võis eelnevalt ka oodata. Antud uurimistöö pööras tähelepanu mitmetele 

aspektidele, mis parandaks mõõtmisandmete täpsust: tuleks mõõta rohkem kontrollpunkte 

kui algselt arvatakse vaja minevat; kontrollpunktid võiks olla skanneerimise trajektoorile 

nii lähedal kui võimalik; kontrollpunktile lähenedes tuleks vähendada kiirust, mis aitab 

koguda andmeid tihedamini punkti identifitseerimiseks; kontrollpunktide mõõtmiseks 

peaks kasutama elektrontahhümeetrit jne. 
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2. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Uurimistöö objekt  

Mobiilne laserskaneerimine toimus Lõuna-Eestis Põlva maakonnas Tartu-Põlva maanteel 

nr 61 ning mõõdeti 13-kilomeetrine lõik Vastse-Kuustest Põlvani. Mõõdistusala on 

näidatud joonisel 2.1 ja 2.2. Tellimuse täitmiseks oli vaja mõõdistada teekatet, et 

projekteerija saaks koostada teetööde kirjelduse. Töö viidi läbi firma Rakendusgeodeesia ja 

Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ (edaspidi: REIB OÜ) poolt ning antud uurimistöö autor 

osales tellimuse täitmiseks vajalikes etappides.  

 

 

Joonis 2.1. Tartu-Põlva maantee mõõdistusala asukoht Eestis (Maa-ameti kaardirakendus 

2017) 
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Joonis 2.2. Vastse-Kuuste – Põlva maanteelõik, kus toimusid mõõtmised mobiilse 

laserskanneriga (Maa-ameti kaardirakendus 2017) 

 

Lisaks mobiilsele laserskaneerimisele viidi läbi kahe ristmiku topogeodeetilised tööd 

Kanarikus ja Mammastes, et projekteerija saaks koostada eelprojektid.  

 

2.2 Mobiilse laserskaneerimise läbiviimine Vastse-Kuuste – Põlva 

maantee lõigul  

Mobiilne laserskaneerimine viidi läbi firmas REIB OÜ 2016. aasta talvel. Andmeid koguti 

mobiilse laserskaneerimise süsteemiga Riegl VMZ, mille hulka kuulub terrestriline 

laserskanner Riegl VZ-400. Esimene mõõtmine toimus 2. detsembril, kui maanteed kattis 

osaliselt lumi. Teine mõõtmine toimus 19. detsembril, kui lumi oli ära sulanud. Mobiilne 

laserskaneerimine viidi Vaste-Kuuste – Põlva lõigul läbi järgmiste etappidena: 

 Ettevalmistustööd 

• Markeerimine 

• Metalltorude paigaldus mõõtealasse 

• GNSS vastuvõtjate ülesseadmine 

 Skaneerimine 

 Andmete töötlus ja analüüs 
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Ettevalmistustööd 

Enne andmete kogumist tehti ära eeltööd, mis hõlmas kogu mõõdistusalasse jääva maantee 

markeerimist positsioneerimismärkidega. Positsioneerimismärkideks kasutati oranži 

värviga värvitud märke, mis lõikusid teekattel oleva valge kattemärgistustriibuga. 

Lõikumiskohta löödi asfaltinael. Märgid pandi iga 200 meetri tagant, kokku 65 tükki. 

Positsioneerimismärk on näidatud joonisel 2.3. Enne skanneerimise alustamist mõõdeti 

kõik teekattesse paigaldatud naelad üle GNSS seadmega Trimble R8s. 

 

 

Joonis 2.3. Positsioneerimismärk teekattel, mille keskmes on nael 

 

Märkide markeerimisele järgnes GNSS vastuvõtjate ülesseadmine mõõdistusalas oleva 

maantee kõrvale, kuhu oli eelnevalt paigaldatud kuus koordineeritud metalltoru. 13-

kilomeetrine maanteelõik jagati enne mõõtmiste alustamist ligikaudselt kaheks ning 

vastavalt sellele, millisel lõigul skanneeriti, seati üles kolm identset GNSS vastuvõtjat. 

GNSS vastuvõtjatena kasutati firma Sokkia vastuvõtjaid GCX2. Paigaldamisasukohtade 

valikul vaadati, et vastuvõtja ümber oleks avatud horisont ning kogu lõik oleks kaetud. 

Enne skaneerimise alustamist mõõdeti GNSS seadmega kõrgtäpseid staatilisi andmeid, 

selleks et mõõtmised algaks autole ja maapinnale paigaldatud GNSS seadmetel identsete 

positsioneerimistäpsustega.  
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Skaneerimine 

Ettevalmistustöödele järgnes ala mobiilne laserskaneerimine. Nagu varem oli juba 

mainitud, kasutati mõõtmiste jaoks terrestrilist laserskannerit Riegl VZ-400, mis paigaldati 

sõiduki katusele horisontaalselt (joonis 2.4). Antud laserskanneri andmed on välja toodud 

tabelis 4. Riegl VMZ süsteemi IMU ja GNSS täpsus on näidatud tabelis 5. Enne tee 

mõõdistamist initsialiseeriti ja kalibreeriti IMU ja GNSS seadmed. Initsialiseerimiseks 

sõitis auto koos katusele paigaldatud töötava laserskanneriga väikese teelõigu 

mõõtepiirkonna lähistel. Sõideti kiirendades, aeglustades kui ka erinevaid manöövreid 

kasutades. Pärast süsteemi initsialiseerimist ja kalibreerimist hakati mõõtma maanteed.  

 

 

Joonis 2.4. Auto katusele paigaldatud terrestriline laserskanner Riegl VZ-400, IMU, GNSS 

vastuvõtja ja fotoaparaat (Foto autor: K. Kokamägi) 

 

 

Tabel 4. Skaneerimisel kasutatud laserskanneri Riegl VZ-400 andmed (Riegl VZ-400 

Specification 2017) 

Näitaja Suurus (ühik) 

Täpsus 5 mm 

Korduse täpsus 3 mm 

Maksimaalne tähiste arv signaali 

kohta 
piiramatu 
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Näitaja 

Suurus (ühik) 

Pika ulatusega 

mõõtmisviis 

Suure kiirusega 

mõõtmisviis 

Laserimpulsi sagedus 100 kHz 300kHz 

Efektiivne mõõtmiskiirus 42 000 skan/sek 122000 skan/sek 

Maksimaalne mõõtmisulatus: 

Looduslikud tähised ρ ≥ 90% 

Looduslikud tähised ρ ≥ 20% 

 

600 m 350 m 

280 m 160 m 

Minimaalne mõõtmisulatus 1,5 m 

Laseri lainepikkus Infrapunakiirguse lähedane 
1 

Laserkiire kõrvalekalle 0,3 mrad 

Nurklahutus parem kui 0,0005° 

Mõõdud Ø180 x 308 mm 

Kaal ~9,6 kg 

Tööks sobilik 

temperatuurivahemik 
0°C kuni +40°C 

2 

Ilmastiku kindlus IP64, tolmu- ja pritsmete kindel 

Märkused: 
1
 Infrapunakiirguse ligikaudne lainepikkus on 750 nm kuni 1 mm. 

 
2 
Isoleerides skanner sobivate materjalidega, on võimalik mõõta ka kuni -40°C korral. 

 

Tabel 5. Riegl VMZ IMU/GNSS täpsus (Riegl VMZ Technical Data 2017) 

Näitaja Suurus (ühik) 

Asukoha täpsus (absoluutne) Enamasti 20-50 mm 

Kaldenurk ja pikikalle/ suuna täpsus 0,015°/ 0,05° 

 

Mõõtmine teostati enamasti kiirusel 30 km/h. Positsioneerimismärke ületades sõideti 

natukene aeglasemini, et saada märgist rohkem koordinaate, mis omakorda tagab kõrgema 

täpsuse punktipilve koordinaatsüsteemi viimisel. Maantee skaneeriti kaks korda edasi-

tagasi sõites. Lisaks sõideti veel korra pärisuunas asfaldi servas ja kaks korda vastassuunas. 

Ühel korral neist sõitudest skaneeriti ka mahasõidud. Terve skaneerimise ajal salvestati 

pidevalt skannerist, GNSS seadmetelt, INSilt ja auto ratta küljes olevalt DMIlt andmeid 

autos jälgitavasse sülearvutisse ehk kontrollsüsteemi. Antud mõõtmistel oli autole 

paigaldatud kaks GNSS vastuvõtjat. Auto tagumises osas olev GNSS-seade mõõtis terve 

mõõdistamise ajal liikumissuunda ning eesotsas olev GNSS vastuvõtja mõõtis asukohta. 

Kui üks lõik sõideti läbi, initsialiseeriti süsteem uuesti, et tagada täpsemad 



31 
 

mõõtmistulemused. Uuesti initsialiseerimine toimus sarnaselt alguses tehtud 

initsialiseerimisele. Seejärel lõpetati GNSS andmete kogumine ja hakati mõõdistama 

järgmist lõiku. Mõlema lõigu skaneerimine võttis kokku aega umbes kolm tundi. 

 

 

Andmete töötlus ja analüüs 

Mobiilse laserskaneerimise käigus kogutud andmeid töödeldi enne situatsiooni välja 

joonestamist. Töötlemine hõlmas punktipilve koordinaatsüsteemi viimist ja ebavajalike 

andmete eemaldamist. Joonisel 2.5 on näidatud Tartu-Põlva maanteel skaneeritud ning 

registreeritud punktipilve. 

 

 

Joonis 2.5. Mobiilse laserskanneriga skaneeritud ja registreeritud punktipilv Tartu-Põlva 

maanteel  

 

Skaneeritud andmete töötlemise esimeseks etapiks oli punktipilvede viimine ühtsesse 

koordinaatsüsteemi. Selleks kasutati teekattele märgitud positsioneerimismärke, mis 

koordineeriti kogu mõõtealas oleva tee ulatuses. Lisaks kasutati staatilise GNSS-i andmeid, 

mis tegid mõõtmisi terve skaneerimise ajal. Nagu eelnevalt juba välja toodi, seati 

mõõdistusalale kaks korda kolm GNSS vastuvõtjat. Andmete töötluseks valiti mõlemal 

lõigul vaid ühe GNSS vastuvõtjaga saadud andmed. Valiku tegemisel vaadati, et milliste 

metalltorule ja autole paigaldatud GNSS vastuvõtja kasutatud satelliidid ühtisid enim. 

Enamasti jääb kattuvus 9% juurde. Kuna mõõteala oli suur, jagati see andmetöötluseks 
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väiksemateks osadeks, mis vähendas koormust arvutile. Andmetöötlus toimus tarkvaras 

AutoCAD Civil 3D 2015 ja Riegli poolt pakutava tarkvaraga. 

 

2.3 Uurimistöös kasutatud materjal ja metoodika 

Uurimistööks kasutati firma REIB OÜ poolt mõõdetud mobiilse laserskanneri andmeid. 

Andmed olid eelnevalt uurimistööks töödeldud. Kogu Tartu-Põlva maantee andmetest 

valiti välja kaks ala, mille põhjal toimus koordinaatide kõrguslik analüüs. Uurimisalade 

asukohad maanteel on näidatud joonisel 2.6. 

  

 

Joonis 2.6. Mõõtealad Tartu-Põlva maanteel: punane romb – lagedal olev tee osa, sinine 

romb – metsaga piirnev tee osa (Maa-ameti kaardirakendus 2017)  

 

Uurimistöö eesmärgiks oli saada teada, kas mõõdistatava ala asukoht horisondi avatuse 

suhtes mõjutab mobiilse laserskaneerimise andmete kõrguslikku täpsust ning kui mõjutab, 

siis kui palju.  

 

Kõrgusliku täpsuse hindamiseks valis uurimistöö autor skaneeritud maanteelt välja kaks 

polügooni – lage- ja metsaala. Lageda ala polügoonil polnud ühtegi kõrget taimestikku ega 

objekti, mis segaks GNSSi tööd. Metsaala polügooni piirab aga mõlemalt poolt kõrge 

mets. Mõlemat polügooni ja seal tehtud mõõtmisi on eraldi kirjeldatud järgnevates 

alapeatükkides. 



33 
 

 

Käesoleva töö autor püstitas enne uurimistöö teostamist ka kolm hüpoteesi, mis on 

järgnevad: 

 Lagedal alal oleva maanteelõigu kõrguslik täpsus on kõrgem kui metsaga piirneva 

maantee. 

 Lagedal alal on mõõdistamistäpsus alla ühe sentimeetri. 

 Metsaga piirneva teelõigu mõõdistamistäpsus on üle ühe sentimeetri. 

 

 

Kontrollmõõtmiste läbiviimine lagedal alal ehk I polügoonil 

Lagedal alal oleva teelõigu kontrollmõõtmised viidi läbi töö autori poolt 22.02.2017. Pilt 

antud asukohast on näidatud joonisel 2.7. Nagu varem mainitud, on mõlemal pool teed 

põllumaa, kus pole ühtegi kõrget taimestikku, mis segaks GNSS vastuvõtja ja satelliitide 

omavahelist nähtavust. Mõõtmisi tehti Eesti Maaülikoolile kuuluva GNSS seadmega 

Trimble R4-2 ja elektrontahhümeetri Trimble S5-ga. GNSS vastuvõtjaga saadud andmeid 

kasutati elektrontahhümeetri orienteerimiseks. Antud alal mõõdeti 51 kontrollpunkti, mis 

paiknesid teel kolme kaupa ehk tee ühest äärest teiseni. Punktid katsid ligikaudu 200-

meetrise lõigu maanteel. Kontrollpunktide paiknemine on näidatud joonisel 2.8. 
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Joonis 2.7. Uurimisala Tartu-Põlva maanteel – lagedal alal olev teelõik (Google Street 

View 2017) 

 

 

Joonis 2.8. Kontrollpunktide paiknemine lagedal alal oleval teelõigul 
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Mõõtmise tulemusel saadud koordinaadid on lisatud töö lisasse nr 1. Kõrguslikud andmed 

tasandati hiljem programmis MS Excel, mis loeti uurimistööks õigeteks. Tasandatud 

kõrgusi võrreldi mobiilse laserskaneerimise käigus saadud kõrgustega. Selleks leiti 

mobiilse laserskanneriga saadud punktipilvest 2,5 cm raadiuses elektrontahhümeetriga 

mõõdetud punkti lähedusest tee kõrgused. Laserskanneriga saadud kõrguse leidmiseks 

kasutati programmis AutoCAD Civil Metric 2015 olevat käsklust, mis võttis kõigist 

elektrontahhümeetri punktide lähedalolevatest kõrgustest keskmise. Joonisel  2.9 on 

väljavõte lageda ala punktidest, kus on näidatud MLSiga saadud keskmine kõrgus ja 

elektrontahhümeetriga mõõdetud kõrgus. 

 

 

Joonis 2.9. Kõrgusandmed programmis AutoCAD Civil 3D 2015. Punasega on välja 

toodud elektrontahhümeetriga mõõdetud kõrgus meetrites. Must arv näitab MLSiga saadud 

punktide keskmist kõrgust. Sinisega on välja toodud mõõtepunkti number.  

 

Arvutamiseks kasutati tarkvara MS Excel, kus võrreldi elektrontahhümeetriga mõõdetud 

punktide kõrguseid MLSi andmetega. Väljavõte lagedal alal asuva teelõigu andmetest on 

välja toodud tabelis 6. Terve lageda ala kõrguslikud andmed, võrdlused ja täpsused on 

täismahus lisatud töö lisasse 2. 

 

Tabel 6. Väljavõte lageda ala teepunktide kõrguste võrdlusest 

Punkti nr 

Elektrontahhümeetriga 

saadud punkti kõrgus 

(m) 

Skaneeritud 

punktide 

keskmine 

kõrgus (m) 

Elektrontahhümeetriga 

saadud punkti ja 

skaneeritud punkti 

kõrguste vahe (m) 

Δ² 

A 1 2 3 4 

200 69,848 69,852 0,004 0,000016 

201 70,032 70,035 0,003 0,000009 
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Tabeli 6 järg 

A 1 2 3 4 

202 70,167 70,170 0,003 0,000009 

203 70,226 70,231 0,005 0,000025 

204 70,094 70,100 0,006 0,000036 

...     

246 70,566 70,571 0,005 0,000025 

247 70,330 70,339 0,009 0,000081 

248 70,423 70,424 0,001 0,000001 

249 70,613 70,618 0,005 0,000025 

250 70,823 70,827 0,004 0,000016 

Keskmine vahe 0,004314 0,000022 

Miinimum vahe 0,001  

Maksimum vahe 0,009  

Keskmine ruutviga m (m) 0,004686 

Keskmise ruutvea enda täpsus mm (m) 0,000464 

 

Tabelis 6 on välja toodud lagedal alal elektrontahhümeetriga mõõdetud kõrgused ning 

mobiilse laserskanneriga saadud keskmised kõrgused. Seejärel on leitud 

elektrontahhümeetriga saadud kõrguse ja mobiilse laserskanneriga saadud kõrguse vahe. 

Tabelis on välja toodud kõrguste erinevuse kui vahe ruudu keskmine vahe. Leitud on 

miinimum ja maksimum kõrguste vahe. Mõõtmistäpsuse hindamiseks on arvutatud 

keskmine ruutviga, kasutades valemit 1 (Randjärv 2006: 262). Lisaks on arvutatud 

keskmise ruutvea täpsus valemiga 2 (Randjärv, Meijel: 9).  

 

Kõrguslike andmete täpsuse hindamiseks on kasutatud Gaussi keskmise ruutvea valemit.  

𝑚 = ±√
[∆2]

𝑛
,         (1) 

kus n on mõõtmiste arv ja [∆²] elektrontahhümeetriga ja mobiilse laserskanneriga saadud 

kõrguste aritmeetiliste keskmiste vahede ruutude summa.   

 

Keskmise ruutvea m täpsuse hindamiseks arvutati eelnevalt saadud tulemuse keskmine 

ruutviga järgneva valemiga: 

𝑚𝑚 = ±
𝑚

√2𝑛 
,         (2) 

kus m on keskmine ruutviga ning n on mõõdetud punktide arv. 
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Kontrollmõõtmiste läbiviimine metsaalal ehk II polügoonil 

Metsaalal oleva teelõigu kontrollmõõtmised viis töö autor läbi 10.02.2017. Situatsioon 

antud asukohast on näidatud joonisel 2.10. Mõlemal pool teed on kõrge mets, mis ei 

võimalda GNSS seadmel saavutada mõõtmistel kõrget täpsust. Puude kõrguseks on 

keskmiselt 30 meetrit (Metsaregistri veebikaart, 2017). Mõõtmisi antud polügoonil tehti 

Eesti Maaülikoolile kuuluva GNSS seadmega Trimble R4-2 ja elektrontahhümeetri 

Trimble S5-ga. Elektrontahhümeetri orienteerimiseks mõõdeti GNSS vastuvõtjaga 

kindelpunktid metsaala lähistel, kus horisondi avatus oli hea. Antud alal mõõdeti 51 

kontrollpunkti, mis paiknesid teel kolme kaupa ehk tee ühest äärest teiseni. 

Kontrollpunktid katavad umbes 148 meetrit maanteelõigust. Kontrollpunktide paiknemine 

on näidatud joonisel 2.11. 

 

 

Joonis 2.10. Uurimisala Tartu-Põlva maanteel – teelõik, mida piirab mõlemast küljest mets 

(Google Street View 2017) 
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Joonis 2.11. Kontrollpunktide paiknemine teel, mida piirab mõlemast küljest mets 

 

Elektrontahhümeetriga mõõdetud punktide koordinaadid on lisatud töö lisasse nr 1. 

Seejärel tasandati punktid programmis MS Excel sarnaselt esimesele polügoonile. 

Tasandatud kõrgusi võrreldi mobiilse laserskaneerimise käigus saadud kõrgustega. Selleks 

leiti mobiilse laserskanneriga saadud punktipilvest 2,5 cm raadiuses elektrontahhümeetriga 

mõõdetud punkti lähedusest tee kõrgused. Kõrgus saadi programmis AutoCAD Civil 

Metric 2015, kus võeti kõigist elektrontahhümeetriga mõõdetud punkti lähedalolevatest 

kõrgustest keskmine. Joonisel 2.12 on väljavõte metsaala punktidest, kus on näidatud 

MLSiga saadud keskmine kõrgus ja elektrontahhümeetriga mõõdetud kõrgus. 

 



39 
 

 

Joonis 2.12. Kõrgusandmed programmis AutoCAD Civil 3D 2015. Punasega on välja 

toodud elektrontahhümeetriga mõõdetud kõrgus meetrites. Must arv näitab MLSiga saadud 

punktide keskmist kõrgust. Sinisega on välja toodud mõõtepunkti number.  

 

Arvutamisel kasutati tarkvara MS Excel, kus võrreldi elektrontahhümeetriga mõõdetud 

kõrguseid MLSi andmetega. Väljavõte metsaalal asuva teelõigu andmetest on välja toodud 

tabelis 7. Metsaala kõrguslikud andmed ja nende võrdlus on täismahus töö lisas nr 2. 

 

Tabel 7. Väljavõte metsaala teepunktide kõrguste võrdlusest 

Punkti nr 

Elektrontahhümeetriga 

saadud punkti kõrgus 

(m) 

Skaneeritud 

punktide 

keskmine 

kõrgus (m) 

Elektrontahhümeetriga 

saadud punkti ja 

skaneeritud punkti 

kõrguste vahe (m) 

∆² 

1 71,799 71,813 0,014 0,000196 

2 71,893 71,909 0,016 0,000256 

3 71,854 71,865 0,011 0,000121 

4 71,852 71,865 0,013 0,000169 

5 71,868 71,883 0,015 0,000225 

...     

47 71,819 71,822 0,003 0,000009 

48 71,792 71,793 0,001 0,000001 

49 71,730 71,739 0,009 0,000081 

50 71,792 71,791 -0,001 0,000001 

51 71,683 71,684 0,001 0,000001 

Keskmine vahe 0,004 0,000047 

Miinimum vahe -0,009  

Maksimum vahe 0,018  

Keskmine ruutviga m (m) 0,006853 

Keskmise ruutvea enda täpsus mm (m) 0,000679 
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Tabelis 7 on välja toodud elektrontahhümeetriga mõõdetud tee kõrgused metsaalal ning 

mobiilse laserskanneriga saadud kõrgused. Seejärel on leitud elektrontahhümeetriga 

saadud kõrguse ja mobiilse laserskanneriga saadud kõrguse vahe. Tabelis on lisaks toodud 

välja kõrguste erinevused ja vahe ruudu keskmine vahe. Leitud on miinimum ja maksimum 

kõrguste vahe. Mõõtmistäpsuse hindamiseks on arvutatud keskmine ruutviga, kasutades 

valemit 1 (Randjärv 2006: 262). Lisaks on arvutatud keskmise ruutvea täpsus valemiga 2 

(Randjärv 2006: 263). Mõlemad valemid on välja toodud eelmises alapeatükis. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

3.1 Erinevate polügoonide mõõtmistulemused 

Tartu-Põlva maanteel läbi viidud mobiilse laserskaneerimise kõrguslike andmete täpsuse 

hindamiseks uuriti mõõdetava piirkonna horisondi avatuse mõju kõrguslikele 

koordinaatidele. Uurimisaladeks võeti kaks lõiku firma REIB OÜ poolt skaneeritud 

maanteest, millest esimene asus lagedal alal (I polügoon) ja teine, metsaga piiratud alal (II 

polügoon). Teelõigud mõõdeti üle elektrontahhümeetriga, mille andmed loeti pärast 

tasandamist õigeks. Mõlemal alal mõõdeti 51 kontrollpunkti maantee servadest ja keskelt 

(joonis 2.8 ja 2.11). Mõõtmiste tulemusel saadud koordinaadid on töö lisas 1. Töödeldud 

punktipilve kõrguslikke andmeid, mis saadi mobiilse laserskaneerimisega, võrreldi 

elektrontahhümeetriga saadud andmetega. Võrdlused mõlema ala kohta on välja toodud 

töö lisas nr 2. Kõrguslikku täpsust hinnati Gaussi keskmise ruutvea valemiga (valem nr 1) 

ning ruutvea enda täpsus leiti valemiga nr 2. 

 

3.2 Tulemuste analüüs 

Järgnevalt on analüüsitud mõlema polügooni andmeid eraldi ja seejärel võrreldud saadud 

tulemusi. Andmete töötluseks ja visualiseerimiseks on kasutatud programmi MS Excel. 

3.2.1 Lagedal alal oleva maanteelõigu ehk I polügooni mõõtmiste kõrgusliku täpsuse 

hindamine 

Lagedal alal mõõdetud maantee kontrollpunktide ja mobiilse laserskanneriga saadud 

punktipilve kõrguslike andmete vahe keskmiseks ruutveaks saadi 4,69 mm ning keskmise 

ruutvea enda täpsuseks 0,464 mm. Elektrontahhümeetriga mõõdetud ja skaneeritud 

punktide keskmine kõrguste vahe oli 4,31 mm. Maksimaalne kõrguste vahe oli 9 mm ning 

minimaalne 1 mm. Joonisel 3.1 on näidatud kõigi 51 kontrollpunkti kõrguste vahed.  
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Joonis 3.1. 51 kontrollpunkti kõrguste vahed lagedal alal, mis on saadud mobiilse 

laserskanneriga ja elektrontahhümeetriga mõõdetud kõrguste erinevusest (punktide 

numbrid on esitatud üle kahe) 

 

Jooniselt 3.1 on näha, et kõrguse vahed on vahemikus 0,001 m ja 0,009 m ehk tulemused 

kõikusid kaheksa millimeetri vahel. Kõik erinevused on plussmärgiga ning jaotunud 

ühtlaselt üle kogu mõõteala.  

 

3.2.2 Metsaga piirneva maanteelõigu ehk II polügooni mõõtmiste kõrgusliku täpsuse 

hindamine 

Metsaalal mõõdetud maantee kontrollpunktide ja mobiilse laserskanneriga saadud 

punktipilve kõrguslike andmete vahe keskmiseks ruutveaks saadi 6,85 mm ning keskmise 

ruutvea enda täpsuseks 0,679 mm. Mobiilse laserskanneri ja elektrontahhümeetriga saadud 

kõrguste keskmine vahe oli 3,5 mm. Maksimaalne kõrguste vahe metsalal oli 18 mm, 

minimaalne -9 mm. Mobiilse laserskanneriga ja elektrontahhümeetriga mõõdetud kõrguste 

vahed on näidatud iga kontrollpunkti kohta joonisel 3.2. 
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Joonis 3.2. 51 kontrollpunkti kõrguste vahed metsaalal, mis on saadud mobiilse 

laserskanneriga ja elektrontahhümeetriga mõõdetud kõrguste erinevusest (punktide 

numbrid on esitatud üle ühe) 

 

Jooniselt 3.2 on näha, et kõikumine metsaga piiratud maanteelõigu kõrguste vahedes on 

ligikaudu kolm sentimeetrit. Erinevused on nii positiivsed kui ka negatiivsed. Suuremad 

vead tulid mõõteala lõunapoolses osas, punktidel 1-9, kus oli maantee trassi koridoris 

üksikud puud lisaks ümbritsevale metsale. Tulemuste kõikumine näitab GNSS 

vastuvõtjasse saabuvate andmete ebastabiilsust antud keskkonnas. 

 

3.3 Arutelu 

Tulemuste põhjal võib väita, et mobiilne laserskanner suudab mõõta lagedal alal täpsemini 

kui metsaalal. Lagedal alal oleva maantee läheduses ei olnud mobiilse laserskanneri 

süsteemi jaoks segavaid faktoreid. Seal saadi keskmiseks ruutveaks 4,69 mm. Kuigi 

lagedal alal saadi maanteel täpsemad tulemused mobiilse laserskanneriga mõõtes, oli ka 

metsaga piiratud maantee osa täpsus alla ühe sentimeetri – keskmine ruutviga 6,85 mm. 

102 kontrollpunkti täpsused on näidatud joonisel 3.3, kus on eristatud erinevate 

polügoonide punktid. 
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Joonis 3.3. Mobiilse laserskanneriga ja elektrontahhümeetriga mõõdetud kõrguslike 

andmete vahed. Metsaala kontrollpunktid on näidatud sinise rombiga ning lageala 

kontrollpunktid punase kolmnurgaga 

 

Joonisel 3.3 on näha, et metsaga piiratud maantee kõrguste vahed erinevad üksteisest 

suuremal määral ja ei ole nii korrapärased, kui lageda ala korral. Kõrguste vahed metsaalal 

jäävad 0,018 m ja -0,009 m vahele. Lageda ala kõrguste vahed jäävad 0,001 ja 0,009 m 

vahele.  

 

Arvutuste tulemusel saadi, et lagedal alal oleva maantee kõrguslike andmete keskmine 

ruutviga on 4,69 mm ja metsaala maantee keskmine ruutviga on 6,85 mm. Kahe uurimisala 

mõõtmiste keskmise ruutvea vahe on 2,17 mm. Kogu mõõtmise keskmine ruutviga on 5,87 

mm. Võrdlus mõlema ala keskmisest ruutveast on esitatud graafiliselt joonisel 3.4. 

 

-0,010

-0,005

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

Metsa ala

Lage ala

K
õ
rg

u
se

 v
ah

e 
(m

) 

Mobiilse laserskanneri ja 

elektrontahhümeetriga mõõdetud 

punktide kõrguste vahe 



45 
 

 

Joonis 3.4. Mõlema polügooni kõrguslike andmete keskmine ruutviga. Lageala on 

tähistatud sinise ja metsaala punase värviga.  

 

Mobiilne laserskaneerimise süsteem Riegl VMZ saavutas nii hea kui ka halva mõõdetava 

piirkonna horisondi avatusega alal kõrgusliku täpsuse alla ühe sentimeetri, mis on topo-

geodeetiliste tööde korral lubatud viga.  
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KOKKUVÕTE 

Laserskaneerimine on üha tihedamini kasutatav meetod mõõtmiste läbiviimisel. Mobiilsete 

laserskannerite abil saab mõõta vähese ajakuluga joonobjekte, mis vähendab oluliselt 

geodeedi välitööde hulka. Lisaks on laserskaneerimissüsteemid kergemini 

kättesaadavamad kui varem, mis võimaldab geodeesiafirmadel soetada mõõtmisteks 

vajalikku tehnikat ning neid oma töö teostamisel kasutada. Oluline osa on ka tarkvarade 

arengul, mis võtavad vastu üha suuremaid andmehulki, mis teeb andmetöötluse kergemaks. 

Tark- ja riistvara praegune arengujärk võimaldab saada mõõtmistulemused juba 

millimeetri täpsusega. 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli saada teada, kas mõõdistatava ala asukoht horisondi avatuse 

suhtes mõjutab mobiilse laserskaneerimise andmete kõrguslikku täpsust ning kui mõjutab, 

siis kui palju. Antud teema valiti sellepärast, et GNSS on üks osa mobiilse 

laserskaneerimise süsteemist ja selle täpsus sõltub mõõtmisala horisondi avatusest. 

Seetõttu tuli uurida, kas teised skaneerimissüsteemid suudavad tagada skaneerimisel 

lubatud täpsuse, kui GNSS vastuvõtja ei suuda koguda täpseid andmeid.  

 

Uurimistöö tulemusi analüüsides saadi kõigi kõrguslike mõõtmisandmete keskmiseks 

ruutveaks 5,87 mm. Eraldi uuriti andmeid lagedal ja metsaga piiratud maanteelõigul. 

Lagedal alal saadi kõrguste keskmiseks ruutveaks 4,69 mm ning metsaga piiratud teelõigul 

6,85 mm. Suurem viga tuli metsaga piiratud teelõigul, mida võis eeldada enne uurimistöö 

läbiviimist. Mõlema maanteelõigu keskmise ruutvea vahe on ligikaudselt 2,17 mm.  

 

Uurimistöö tulemustest selgus, et mõõdetava ala horisondi avatus mõjutab mobiilse 

laserskaneerimise kõrguslikku täpsust. Mõju jääb küll alla ühe sentimeetri, mis on 

enamasti lubatav viga joonobjektide, nagu teede mõõtmisel. Kõrgusliku täpsuse 

parandamiseks aladel, kus horisont pole avatud, tuleks kasutada rohkem 

positsioneerimismärke, mis võimaldavad viia punktipilve õigele kõrgusele väiksemate 

vahemaade tagant.  

 

Enne praktilise töö tegemist püstitatud hüpoteesid said osaliselt kinnitust. Lagedal alal 

oleva maanteelõigu kõrguslikud andmed tulid täpsemad kui metsaga piiratud 



47 
 

maanteelõigul ning nagu eeldati, olid lageda ala andmed täpsemad kui üks sentimeeter. 

Üllatuslikult tulid ka metsaala maanteelõigul kõrguslikud andmed alla ühe sentimeetri, 

kuigi töö autor arvas eelnevalt tehtud uurimistööde põhjal, et kõrguslik täpsus on kindlasti 

üle ühe sentimeeter.  

 

Tulevikus tuleks uurida mobiilse laserskaneerimissüsteemi täpsust erinevates 

ilmastikuoludes, sest nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides katab maad mingi aeg aastast 

lumekate. Seetõttu võiks uurida, kas mobiilse laserskanneriga mõõdistamine annab nendes 

ilmastikuoludes täpsed tulemused. Kasulik oleks leida ka optimaalne 

positsioneerimismärkide paigaldusvahe erinevates keskkondades – kui lähedale või 

kaugele peaks need olema üksteisest paigaldatud, et andmetöötluse tulemusel saaks 

soovitud täpsuse.  
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MOBILE LASER SCANNING ELEVATION DATA 

ACCURACY IN FOREST AND OPEN SKY AREAS 

Summary 

 

Laser scanning is becoming more oftenly used method for land surveying. With the mobile 

laser scanner the linear objects could be measured in a short time reducing the fieldwork 

time significantly for the geodesist. In addition, laser scanning systems are becoming more 

accessible, allowing the geodesy companies to buy the necessary technology for the 

measuring tasks. Development of the softwares have also important role, as they take in the 

growing amount of data, making the data processing easier. The present development stage 

of the software and hardware enables to achieve the millimeter precision. 

 

The aim of the current study was to find out, whether the location of the measured area 

concerning the sky visibility affects mobile laser scanning elevation data and if so, how 

much. The thesis was chosen, because GNSS is a part of the mobile scanning system and 

its accuracy depends on visibility of the sky. For that reason, it should be investigated, 

whether other scanning systems could guarantee the accuracy of the whole scanning 

system, when GNSS receiver can not collect accurate data.  

 

Analyzing the results of the study, the RMSE of elevation data of all the data gathered was 

5,87 mm. The road in the open sky area and forest area was examined separately. The 

study found that the RMSE in the open sky area is 4,69 mm and in the area where the road 

is edged with the forest – 6,85 mm. Bigger impreciseness was found in forest edged road, 

which was expected before conducting the research. The difference of the RMSE in both 

test sites is approximately 2,17 mm.  

 

Results of the study show that, the sky visiblity of the measured area affects elevation data 

when using mobile laser scanning. The impact is still below one centimeter, which is 

mostly accepted error in measuring the linear objects like the road. To improve the 

elevation data in an areas where the sky is not open, more ground control targets should be 

used. That enables to register the point cloud in shorter distances, resulting in better 

elevation data.  
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The hypotheses of the study were partly confirmed. The elevation data in the open sky area 

was more accurate than in forest edged road, as it was expected. Additionally, the accuracy 

of open sky area was better than one centimeter. Surprisingly the elevation data accuracy 

in a road edged with the forest was higher than one centimeter as well, even though the 

author of the study expected it be definitely over one centimeter.  

 

In the future, the mobile laser scanner system accuracy should be investigated in a different 

weather conditions, as in Estonia and in many other countries the land is covered with the 

snow in some part of the year. The research should be conducted to find out whether 

mobile laser scanners could measure accurately in those weather conditions. It would be 

also useful to find the optimal distance of the ground control targets in different conditions 

– how close or far they should be installed from each other to get the required accuracy 

after data processing.  
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Lisa 1. Elektrontahhümeetriga mõõdetud kontrollpunktid kahel 

polügoonil 

Lagedal alal oleva maanteelõigu ehk I polügooni kontrollpunktide koordinaadid 

Punkti 

nr 

X koordinaat 

(m) 

Y koordinaat 

(m) 

Kõrgus 

(m) 

200 6446952,372 674106,566 69,789 

201 6446952,562 674110,576 69,973 

202 6446952,843 674114,288 70,108 

203 6446961,472 674114,123 70,167 

204 6446961,534 674110,101 70,035 

205 6446961,319 674106,201 69,835 

206 6446970,282 674105,559 69,866 

207 6446970,617 674109,429 70,062 

208 6446971,184 674113,257 70,185 

209 6446978,844 674112,542 70,243 

210 6446978,543 674108,648 70,065 

211 6446978,433 674104,753 69,879 

212 6446987,336 674103,927 69,971 

213 6446987,539 674107,880 70,126 

214 6446987,995 674111,653 70,337 

215 6446997,817 674110,646 70,387 

216 6446997,570 674106,667 70,216 

217 6446997,317 674102,808 70,083 

218 6447006,247 674101,539 70,092 

219 6447006,812 674105,464 70,267 

220 6447007,370 674109,469 70,477 

221 6447015,497 674108,364 70,536 

222 6447015,249 674104,012 70,265 

223 6447015,017 674100,025 70,139 

224 6447023,376 674098,749 70,121 

225 6447024,363 674102,822 70,335 

226 6447025,088 674106,526 70,540 

227 6447034,412 674104,963 70,574 

228 6447033,882 674100,898 70,317 

229 6447033,272 674096,936 70,145 

230 6447041,139 674095,119 70,168 

231 6447042,089 674099,085 70,360 

232 6447043,058 674103,075 70,609 

233 6447051,192 674101,51 70,640 

234 6447050,578 674097,236 70,413 

235 6447049,770 674093,196 70,183 

236 6447058,979 674091,238 70,209 

237 6447060,124 674095,136 70,451 
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Metsaga piirneva maanteelõigu ehk II polügooni kontrollpunktide koordinaadid 

Punkti 

nr 

X koordinaat 

(m) 

Y koordinaat 

(m) 

Kõrgus 

(m) 

1 6444734,829 675910,435 71,752 

2 6444737,333 675912,759 71,846 

3 6444740,191 675915,500 71,807 

4 6444746,551 675908,739 71,805 

5 6444743,707 675906,115 71,821 

6 6444741,188 675903,245 71,736 

7 6444747,441 675896,462 71,749 

8 6444749,992 675899,173 71,800 

9 6444753,086 675901,820 71,769 

10 6444758,943 675895,589 71,756 

11 6444756,423 675892,941 71,817 

12 6444753,702 675890,441 71,793 

13 6444759,645 675883,790 71,801 

14 6444762,381 675886,063 71,834 

15 6444765,156 675888,697 71,768 

16 6444771,488 675881,966 71,797 

17 6444768,932 675879,376 71,882 

18 6444766,441 675876,873 71,830 

19 6444772,761 675869,900 71,846 

20 6444775,399 675872,178 71,901 

21 6444778,262 675874,707 71,805 

22 6444784,355 675868,256 71,830 

23 6444781,693 675865,635 71,922 

24 6444779,228 675862,708 71,873 

25 6444785,294 675856,512 71,900 

26 6444787,880 675858,912 71,930 

Lisa 1 järg 

238 6447061,209 674098,911 70,655 

239 6447068,630 674097,357 70,687 

240 6447067,587 674092,999 70,447 

241 6447066,595 674089,217 70,204 

242 6447074,166 674087,448 70,238 

243 6447075,086 674091,083 70,455 

244 6447076,300 674094,876 70,703 

245 6447083,931 674093,030 70,736 

246 6447083,071 674089,059 70,507 

247 6447082,091 674084,995 70,271 

248 6447090,140 674082,888 70,364 

249 6447091,285 674086,581 70,554 

250 6447092,394 674090,301 70,764 
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27 6444790,869 675861,540 71,855 

28 6444796,942 675854,906 71,873 

29 6444794,356 675852,058 71,981 

30 6444791,955 675849,192 71,939 

31 6444798,132 675842,514 71,916 

32 6444800,945 675844,892 72,002 

33 6444803,605 675847,224 71,867 

34 6444809,757 675841,102 71,860 

35 6444807,376 675838,137 71,965 

36 6444804,562 675835,442 71,898 

37 6444810,557 675828,901 71,866 

38 6444813,334 675831,610 71,922 

39 6444816,184 675833,628 71,867 

40 6444822,180 675827,637 71,810 

41 6444819,725 675824,721 71,901 

42 6444817,099 675821,791 71,871 

43 6444823,411 675815,301 71,816 

44 6444826,068 675817,843 71,822 

45 6444828,542 675820,088 71,754 

46 6444834,298 675813,885 71,698 

47 6444831,831 675811,404 71,772 

48 6444829,168 675808,704 71,745 

49 6444835,048 675802,279 71,683 

50 6444837,933 675804,852 71,745 

51 6444840,550 675807,069 71,636 
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Lisa 2. Mobiilse laserskaneerimise täpsushinnangute arvutustulemused 

tabelites 

Lagedal alal oleva maanteelõigu ehk I polügooni kõrguslike andmete täpsus 

Punkti nr 
Elektrontahhümeetri 

kõrgus (m) 

Skaneeritud 

punktide 

keskmine 

kõrgus (m) 

Elektrontahhümeetriga 

saadud punkti ja 

skaneeritud punkti 

kõrguste vahe (m) 

∆² 

200 69,848 69,852 0,004 0,000016 

201 70,032 70,035 0,003 0,000009 

202 70,167 70,17 0,003 0,000009 

203 70,226 70,231 0,005 0,000025 

204 70,094 70,1 0,006 0,000036 

205 69,894 69,901 0,007 0,000049 

206 69,925 69,929 0,004 0,000016 

207 70,121 70,127 0,006 0,000036 

208 70,244 70,25 0,006 0,000036 

209 70,302 70,307 0,005 0,000025 

210 70,124 70,128 0,004 0,000016 

211 69,938 69,943 0,005 0,000025 

212 70,03 70,032 0,002 0,000004 

213 70,185 70,19 0,005 0,000025 

214 70,396 70,4 0,004 0,000016 

215 70,446 70,45 0,004 0,000016 

216 70,275 70,277 0,002 0,000004 

217 70,142 70,145 0,003 0,000009 

218 70,151 70,154 0,003 0,000009 

219 70,326 70,328 0,002 0,000004 

220 70,536 70,54 0,004 0,000016 

221 70,595 70,599 0,004 0,000016 

222 70,324 70,331 0,007 0,000049 

223 70,198 70,2 0,002 0,000004 

224 70,18 70,181 0,001 0,000001 

225 70,394 70,397 0,003 0,000009 

226 70,599 70,604 0,005 0,000025 

227 70,633 70,638 0,005 0,000025 

228 70,376 70,382 0,006 0,000036 

229 70,204 70,21 0,006 0,000036 

230 70,227 70,229 0,002 0,000004 

231 70,419 70,424 0,005 0,000025 

232 70,668 70,671 0,003 0,000009 

233 70,699 70,706 0,007 0,000049 

234 70,472 70,48 0,008 0,000064 

235 70,242 70,245 0,003 0,000009 

236 70,268 70,269 0,001 0,000001 



58 
 

Lisa 2 järg 

237 70,51 70,517 0,007 0,000049 

238 70,714 70,718 0,004 0,000016 

239 70,746 70,75 0,004 0,000016 

240 70,506 70,511 0,005 0,000025 

241 70,263 70,267 0,004 0,000016 

242 70,297 70,304 0,007 0,000049 

243 70,514 70,519 0,005 0,000025 

244 70,762 70,764 0,002 0,000004 

245 70,795 70,798 0,003 0,000009 

246 70,566 70,571 0,005 0,000025 

247 70,33 70,339 0,009 0,000081 

248 70,423 70,424 0,001 0,000001 

249 70,613 70,618 0,005 0,000025 

250 70,823 70,827 0,004 0,000016 

Keskmine vahe 0,00431 0,000022 

Miinimum vahe 0,001 0,000001 

Maksimum vahe 0,009 0,000081 

Keskmine ruutviga m (m) 0,004686 

Keskmise ruutvea enda täpsus mm (m) 0,000464 

 

Metsaga piirneva maanteelõigu ehk II polügooni kõrguslike andmete täpsus 

Punkti nr 
Elektrontahhümeetri 

kõrgus (m) 

Skaneeritud 

punktide 

keskmine 

kõrgus (m) 

Elektrontahhümeetriga 

saadud punkti ja 

skaneeritud punkti 

kõrguste vahe (m) 

∆² 

1 71,799 71,813 0,014 0,000196 

2 71,893 71,909 0,016 0,000256 

3 71,854 71,865 0,011 0,000121 

4 71,852 71,865 0,013 0,000169 

5 71,868 71,883 0,015 0,000225 

6 71,783 71,796 0,013 0,000169 

7 71,796 71,806 0,01 0,000100 

8 71,847 71,860 0,013 0,000169 

9 71,816 71,834 0,018 0,000324 

10 71,803 71,810 0,007 0,000049 

11 71,864 71,868 0,004 0,000016 

12 71,840 71,838 -0,002 0,000004 

13 71,848 71,853 0,005 0,000025 

14 71,881 71,889 0,008 0,000064 

15 71,815 71,823 0,008 0,000064 

16 71,844 71,846 0,002 0,000004 

17 71,929 71,934 0,005 0,000025 

18 71,877 71,878 0,001 0,000001 

19 71,893 71,894 0,001 0,000001 
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20 71,948 71,953 0,005 0,000025 

21 71,852 71,851 -0,001 0,000001 

22 71,877 71,875 -0,002 0,000004 

23 71,969 71,973 0,004 0,000016 

24 71,920 71,920 0 0,000000 

25 71,947 71,954 0,007 0,000049 

26 71,977 71,979 0,002 0,000004 

27 71,902 71,901 -0,001 0,000001 

28 71,920 71,923 0,003 0,000009 

29 72,028 72,024 -0,004 0,000016 

30 71,986 71,985 -0,001 0,000001 

31 71,963 71,963 0 0,000000 

32 72,049 72,048 -0,001 0,000001 

33 71,914 71,912 -0,002 0,000004 

34 71,907 71,905 -0,002 0,000004 

35 72,012 72,015 0,003 0,000009 

36 71,945 71,94 -0,005 0,000025 

37 71,913 71,911 -0,002 0,000004 

38 71,969 71,966 -0,003 0,000009 

39 71,914 71,915 0,001 0,000001 

40 71,857 71,860 0,003 0,000009 

41 71,948 71,951 0,003 0,000009 

42 71,918 71,915 -0,003 0,000009 

43 71,863 71,854 -0,009 0,000081 

44 71,869 71,872 0,003 0,000009 

45 71,801 71,805 0,004 0,000016 

46 71,745 71,747 0,002 0,000004 

47 71,819 71,822 0,003 0,000009 

48 71,792 71,793 0,001 0,000001 

49 71,730 71,739 0,009 0,000081 

50 71,792 71,791 -0,001 0,000001 

51 71,683 71,684 0,001 0,000001 

Keskmine vahe 0,004 0,000047 

Miinimum vahe -0,009 0,000081 

Maksimum vahe 0,018 0,000324 

Keskmine ruutviga m (m) 0,006853 

Keskmise ruutvea enda täpsus mm (m) 0,000679 
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