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Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, millist kõrguslikku täpsust on võimalik 

saavutada kasutades võrgu RTK VRS lahendusi ainult GPS signaalide abil või koos teiste 

signaalidega. 

Võrreldi kahte erinevat RTK võrku: Trimble VRS-Now ja Maa-ameti võrk. Mõlemal 

juhul hinnati ainult VRS lahendusi. Täpsuse kontrollimiseks kasutati Eesti riiklike 

geodeetilisi II klassi võrgu punkte, millega tagati head mõõtmistingimused. Mõõdeti 

seadmega Trimble R4-3 koos Juno väliarvutiga. Mõõtmismeetodiks oli RTK koos 

initsialiseerimiste kordustega. Vastuvõtja asend fikseeriti 2-meetrise saua otsas, mille 

toestamiseks kasutati sauahoidjat. Täpsusi võrreldi ja analüüsiti keskmise ruutvea alusel. 

Tulemustest selgus, et RTK võrkude täpsustes on erinevusi. Trimble VRS-Now võrgus 

esines sageli süstemaatiline nihe 2-3 cm. Parim kõrguslik täpsus saavutati kasutades 

üksnes GPS signaale. Keskmine ruutviga oli nii mõõtes 1,8 cm, teiste GNSS signaalide 

lisamine alandas täpsuse 3,1 sentimeetrini. Suurim täpsus saavutati Lemmatsi punktil 

olenemata satelliitsignaalide kombinatsioonidest või võrgust. Halvimad tulemused 

saavutati Killinge punktil, mille asukoht püsijaamadest on kõige kaugem. 
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The aim of present study was to determine the best height accuracy measuring result while 

using RTK network VRS solutions with only GPS signals or together with other GNSS 

signals. 

Trimble VRS-Now and Maa-amet GNSS networks were compared and in both cases VRS 

methods were used. Measurements were carried out on the points of Estonian II-order 

national geodetic network, which provided good reference data. Trimble R4-3 receiver 

with Juno field computer were used. Measuring method was RTK together with repeated 

initializations. Position of the receiver was fixed firmly to a 2-meter long pole. 

Measurment accuracy was compared and analyzed based on root mean square error 

(RMSE). 

Results reveal accuracy differences in RTK networks. In Trimble VRS-Now network, 

there are constant systematic deviations about 2-3 cm. Best height accuracy was achieved 

by using only GPS signals with RMSE only 1,8 cm. Adding other GNSS signals lowered 

accuracy to 3,1 cm. Measurements at Lemmatsi point were the most accurate in any given 

combination of satellite signals or networks. Results were worst at Killinge point which 

is farthest from the base stations.  

Keywords: RTK, RTN, Network RTK, height accurasy, GNSS 

  



4 

 

 

 

SISUKORD 
 

LÜHENDID .......................................................................................................................... 6 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 7 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ........................................................................................ 9 

1.1. Tuntumad Globaalsed Navigatsioonisüsteemid ...................................................... 9 

1.2. RTK GNSS olemus ja mõõtmine .......................................................................... 10 

1.3. Võrgu RTK GNSS püsijaamad Euroopas ............................................................. 12 

1.4. GNSS püsijaamad ehk võrgud Eestis ................................................................... 13 

1.5. Kreekas teostatud katsed GPSi ja Galileoga ......................................................... 16 

1.6. Iirimaal teostatud katsed GPSi ja GLONASSiga ................................................. 16 

1.7. Mõõdistuste planeerimine ja täpsust mõjutavad tegurid ....................................... 21 

2. MATERJALID JA TULEMUSED ............................................................................. 23 

2.1. Mõõtmismeetod ja seadistus ................................................................................. 23 

2.2. Kasutatud seadmed ............................................................................................... 24 

2.3. Mõõtmistäpsuse kontroll Rõngu punktil ............................................................... 26 

2.3.1. Punkti kirjeldus .............................................................................................. 26 

2.3.2. Mõõtmiste läbiviimine ja andmed ................................................................. 27 

2.3.3. Tulemused ja võrdlus .................................................................................... 28 

2.4. Mõõtmistäpsuse kontroll Killinge punktil ............................................................ 30 

2.4.1. Punkti kirjeldus .............................................................................................. 30 

2.4.2. Mõõtmiste läbiviimine ja andmed ................................................................. 31 

2.4.3. Tulemused ja võrdlus .................................................................................... 32 

2.5. Mõõtmistäpsuse kontroll Erala punktil ................................................................. 34 

2.5.1. Punkti kirjeldus .............................................................................................. 34 

2.5.2. Mõõtmiste läbiviimine ja andmed ................................................................. 35 

2.5.3. Tulemused ja võrdlus .................................................................................... 37 

2.6. Mõõtmistäpsuse kontroll Lemmatsi punktil ......................................................... 38 

2.6.1. Punkti kirjeldus .............................................................................................. 38 

2.6.2. Mõõtmiste läbiviimine ja andmed ................................................................. 39 

2.6.3. Tulemused ja võrdlus .................................................................................... 40 

3. KOONDANALÜÜS JA ARUTELU .......................................................................... 43 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 45 

VIIDATUD KIRJANDUSE LOETELU ............................................................................. 46 



5 

 

LISAD ................................................................................................................................. 48 

Lisa 1. Trimble R4 tehnilised andmed ............................................................................ 49 

Lisa 2. Väliarvuti Juno T41/5 tehnilised andmed ............................................................ 50 

Lisa 3. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta .................................................. 51 

 

  



6 

 

 

 

LÜHENDID 

CORS (Continuously Operating Reference System) – Katkematult töötav tugisüsteem 

Ameerika Ühendriikides. 

GDOP/PDOP (Geometrical/Position Dilution of Precision) – Satelliitide geomeetriline 

konfiguratsioon, termin, mis kirjeldab satellitide paiknemist ja asendit. 

GLONASS – Venelaste väljatöötatud Globaalne Positsioneerimissüsteem.  

GNSS (Global Navigation Satellite System) – eesti keeles Globaalne Navigatsioonisüsteem. 

GPS (Global Positioning System) – Ameeriklaste väljatöötatud Globaalne 

Positsioneerimissüsteem. 

KRV – Keskmine ruutviga. 

MKM määrus – „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad 

nõuded” määrus (vastu võetud 14.04.2016). 

NRTK (Network Real Time Kinematic) – Püsijaamade võrk reaalajas mõõtmiseks. 

OS (Ordnance Survey) – Ühendkuningriigi üleriigiline kaartide agentuur. 

OTF (on-the-fly) – initsialiseerimisviis ilma võrgust väljalogimata. 

RMSE (Root Mean Square error) – keskmine ruutviga. 

RTK (Real Time Kinematic) – Reaalajas kinemaatiline mõõtmine. 

RTN (Real Time Network) – Püsijaamade võrk reaalajas mõõtmiseks. 

VRS (Virtual Reference System) – Virtuaalne tugipunktide süsteem. 
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SISSEJUHATUS 

Täpseim meetod punktide kõrguse määramiseks on nivelleerimine. Samas ei ole „Topo-

geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” määruses (edaspidi 

MKM määrus) üheselt välja toodud, et peab just nimetatud meetodit kasutama. On üldteada, 

et RTK meetod on palju odavam ja efektiivsem. Üha rohkem on tekkinud küsimus, kas ka 

kõrguslikku mõõdistusvõrgu punkti saaks teha RTK meetodil. Arvestades, et 

mõõdistusvõrgu punktide asukohta on võimalik ise valida, siis täpseks RTK mõõtmiseks on 

võimalik valida paremaid meetodeid võrreldes tavalise topomõõdistusega. Näiteks saame 

pikendada mõõteaega, valida avatud maastiku, teha rohkem initsialiseerimisi jne. RTK 

täpsuse hindamiseks sobivad Eesti riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi punktid, mis on 

tuntud oma heade mõõtmistingimuste poolest. Just nendel punktidel on testmõõtmised 

tehtud kasutades neist nelja. 

Töö eesmärgiks on uurida, mis täpsusega saame kõrgust mõõta võrgu RTK kaudu kasutades 

VRS lahendusi. Uurimisülesanneteks on, kas RTK täpsus on piisav ja vastavuses kehtiva 

seadusandlusega. Samuti, mis meetodit peab kasutama, et vajalik täpsus saavutada. Lisaks 

uuritakse, kas ja kui palju parandab RTK mõõtmistulemuste kõrguslikku täpsust teiste GNSS 

süsteemide signaalide ärajätmine ja mõõtmine üksnes GPS satelliitsüsteemi signaalide abil. 

Töös kajastuvad GPS signaalide kombineerimine GLONASSi ja Galileoga ning GPS 

üksinda.  

Eestis on kasutusel mitu erinevat püsijaamade võrku, mille parandeid on võimalik kasutada. 

Valikuks osutusid Maa-ameti võrk ja Trimble püsijaamade võrk VRS-Now. Maa-ameti võrk 

toetab nii GPS kui ka GLONASS signaale, VRS-Now lisaks veel Galileo süsteemi. 

Mõlemad võrgud väljastavad VRS lahendust, mille taga peituvad siiski erinevad algoritmid. 

Seetõttu oli vajalik analüüsida mõlemat võrku. Samuti ei paikne tugijaamade asukohad 

testpunktide suhtes samasuguselt.  

Katsed on läbi viidud seadmega Trimble R4-3, mis toetab GLONASSi ja Galileo signaale. 

Siiski puudus vastuvõtjal GPS L5 signaali tugi. Katsed on läbi viidud Lõuna-Eesti piirkonnas 

punktidel Erala, Lemmatsi, Rõngu ja Killinge. 
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Hüpoteesiks on, et alati ei pea aega kulutama nivelleerimisele, vaid tihti piisab võrgu RTK 

lahendusest, et saada kätte vajalik kõrguslik täpsus mõõdistusvõrgu punktidele. Raha ja aja 

kokkuhoidmiseks on vajalik uute meetodite kasutuselevõtt. 

Tänusõnad Eesti Maaülikoolile seadmete kasutamise võimaluse tagamise eest ja ka Eesti 

Keskkonnaobservatooriumi projektile, mille kaudu on kasutatud seadmed soetatud. 

Tänaksin veel juhendajat, kes oli töö koostamisel suureks abiks ja toeks ning oma 

kursusekaaslastest Helar Kuulerit, Helena Leontjevit, Ivar Kapsit, Karel Kõre, Kärt Metsoja 

ja Tauri Taalešt, kellega koos teostasime kahel testpunktil mõõtmisi. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Tuntumad Globaalsed Navigatsioonisüsteemid 

Satelliitnavigatsiooni maailma muudavad kiiresti arenevad Globaalse 

Navigatsioonisüsteemi (GNSS) osad. Navigatsioonisüsteemina tuntud ameeriklaste 

Globaalne Positsioneerimissüsteem (GPS) oli esimene kindlaks määratud satelliitide 

koosseisust ja asukohast koosnev kosmosepõhine raadionavigatsiooni süsteem. See käivitus 

1978. aastal ja saavutas oma täisfunktsionaalsuse orbiidil ringleva 24 satelliidi abil aastaks 

1993. Algselt vaid militaarkasutuses olnud süsteem tehti täielikult tsiviilkasutajale 

kättesaadavaks aastal 2000 ja on sellest alates mõjutanud oluliselt pea kõiki eluvaldkondi, 

sealhulgas mõistagi geodeesiat. GPSiga sarnase süsteemi nimega GLONASS töötas välja 

Venemaa. Nende kõrval on kaks kiiresti arenevat süsteemi: Euroopa Komisjoni kureeritav 

Galileo ja hiinlaste BeiDou (Li jt. 2015). BeiDou ei ole eriti sobilik Eestis kasutamiseks, sest 

satelliidid asuvad rohkem Hiina kohal ja meieni jõuavad nad niivõrd väikese tõusunurga all, 

et nendest saadud signaalide usaldusväärsus on madal. 

Venemaa globaalne positsioneerimissüsteem GLONASS on välja töötatud Nõukogude Liidu 

eksperimentaalse sõjalise kummunikatsioonisüsteemina aastal 1970. Külma sõja (1945-

1989. a.) lõppedes tunnistas Nõukogude Liit, et GLONASS on kommertsrakendus, mille 

süsteemil on võime edastada ilmateadet, side-, navigeerimis- ja luureandmeid. Esimene 

GLONASSi satelliit käivitati 1982. aastal ja süsteem kuulutati täielikult välja aastal 1993. 

Jõudluse vähenemine 90ndate aastate lõpus andis tõuke viia süsteem vähemalt 18 

satelliidini. Praeguseks on kasutusel juba 24 satelliiti, mida arendatakse üha edasi. Näiteks 

on viimase põlvkonna GLONASS-M satelliit valmis tööle rakendamiseks. Oma 

kolmemõõtmelise asukoha määramiseks ja süsteemi sünkroniseerimiseks kellaajaga on vaja 

vähemalt 4 GLONASS satelliiti. (Chapter 3 GNSS Satellite System: GLONASS 2018) 

Galileo süsteem hakkab koosnema 30 satelliidist, mis on ära jagatud 3 orbiidi vahel. Igale 

orbiidile on arvestatud võrdselt 10 satelliiti. Erinevad orbiidid on selleks, et satelliidid 

oleksid võimalikult paljudest kohtadest nähtavad (Galileo: A Constellation of Navigation 

Satellites 2017). Praeguseks, 2018. aasta kevadeks, on aktiivseid satelliite 18. Lisaks neile 
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on 2017. aasta lõpus orbiidile lennutatud veel 4 satelliiti, milledel on hetkel käimas testimise 

faas (faasi pikkus 6 kuud). Satelliitsüsteem peaks täiustuma juulis aastal 2018. 

Täisfunktisonaalsuse saavutab süsteem oletatavalt aastaks 2020 (The Galileo satellites 

'Nicole', 'Zofia', 'Alexandre' and 'Irina' are in Earth orbit 2017). 

Põhjused, miks Euroopa vajab oma navigatsioonisüsteemi, on seotud julgeoleku ja 

majanduslike aspektidega. Inimestel on võimalik valida alternatiive ja juhul, kui teiste 

süsteemide operaatorid otsustaksid sulgeda signaalid, jääb meil võimalus tuvastada oma 

asukoht ikkagi usaldusväärselt ja kiirelt. Finants- ja kommunikatsioonitegevused, 

kommunaalteenused, julgeoluku- ja humanitaaroperatsioonid ning hädaabiteenused saavad 

toimida vastavalt vajadusele ja peatumata, sõltumata domineerivate suurriikide survest. 

Risk, et ühel hetkel ühiskond, asukohatuvastus ja muu selline kokku kukuks, viiakse oma 

GNSS süsteemi väljaarendamise abil miinimumi. Galileo satelliidid asuvad Euroopa 

seisukohalt parema nurga all, mis omakorda mõjutab mõõtmiste täpsust (Galileo: Benefits 

2017). Galileo programmi kodulehelt leiab nimekirja Galileo satelliitide kasutamist 

võimaldavatest mõõteriistadest, 2018. aasta maiks on neid 57 (On The Map: Land Surveying 

2018). 

2015. aastaks oli ümber maakera juba üle 70 satelliidi. Umbes 120 satelliiti muutuvad 

kättesaadavaks, kui kõigi nelja süsteemi – GPS, GLONASS, Galileo ja BeiDou – satelliidid 

on täielikult kasutusele võetud (Li jt. 2015). Tohutu ressurssi paremini ära kasutamiseks 

võimaldavad paljud seadmed, sh geodeesias kasutatavad mõõteriistad, erinevate GNSS 

süsteemide kombineerimist. Vajalik on suur kanalite arv. Kas ja kuidas erinevate süsteemide 

kooskasutamine mõõtmise täpsust mõjutab ongi küsimus. Mitmed uurimused kinnitavad, et 

kui kasutada võimalikult palju süsteeme ja nende satelliite korraga, on usaldusväärsus ja/või 

efektiivsus suuremad (Li jt. 2015). Siiski võib täpsusega olla teistmoodi.  

 

 

1.2. RTK GNSS olemus ja mõõtmine 

GNSS tehnoloogiat kasutades on võimalik mõõtmisi korraldada erineval viisil. Viimastel 

aastatel geodeesias üks enim kasutatavamaid meetodeid on RTK (Real Time Kinematic) 

mõõtmine ehk reaalajas kinemaatiline mõõtmine, mis vajab kahte vastuvõtjat. Üks neist peab 
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olema baasjaam, mis asub koordineeritud punktil ja teine liikuvjaam, mis liigub ühelt 

punktilt teisele (Järve, Järvala 2015). Liikuvjaam saab parandusi baasjaamast sideühenduse 

kaudu. Selleks sobib raadio-, mobiiliside või Internet. Mõlemad jaamad kasutavad 

satelliitvaatlusi. Baasjaam saadab oma asukoha ja satelliitseire liikuvjaamale, mis ühendab 

need andmed enda satelliitvaatlustega ja arvutab oma asukoha reaalaajas. Selle tehnoloogia 

miinuseks on baasjaama ja liikuvjaama kauguse muutumine. Mida kaugemale liigutakse 

baasjaamast, seda ebatäpsemaks muutub reaalajas asukoha määramine. Seetõttu ei tohi 

jaamade vahelised kaugused olla suuremad kui 10-20 km (Berber, Arslan 2013). 

Jaamadevahelise kaugusprobleemi lahendamiseks on välja töötatud võrke, mis võivad olla 

üleriigilised mitmekümne jaamaga võrgud. Neid kutsutakse inglise keeles RTN (Real Time 

Network), mida eesti keelde tõlgituna võiks nimetada püsijaamade võrguks reaalajas 

mõõdistamiseks. Sama asja kohta kasutatakse ka terminit Network RTK (NRTK), mida eesti 

keeles võib tõlkida lihtsalt võrgu RTK. RTNi eesmärk on minimeerida kaugusest tulenevaid 

vigu liikuvjaama asukoha arvutamisel võrgu piires. Selleks teeb NRTK server kolme asja: 

arvutab võrgu parandusi, interpoleerib neid ja saadab liikuvjaamale. Parandeid on vaja 

atmosfääri- ja orbitaalsete vigade likvideerimiseks. (Berber, Arslan 2013) 

Paranduste interpoleerimiseks on erinevaid meetodeid, mis kasutavad erinevaid algoritme. 

Kõik lahendused on sarnased, aga tulemused võivad mõningal määral erineda. Üheks 

meetodiks on VRS (Virtual Reference System) ehk virtuaalse tugipunkti süsteem, mille 

algoritmid ei ole samuti kõigi tootjate poolt samasugused (Berber, Arslan 2013). Töös 

kasutatakse kahe erineva NRTK võrgu VRS lahendusi. 

VRS vajab kahepoolset sideühendust, et saada andmeid liikuvjaama asukoha kohta, mis 

võimaldab luua virtuaalse tugipunkti paari meetri kaugusele liikuvjaamast. Kõigepealt 

saadab liikuvjaam oma asukoha NRTK serverile, kus kasutatakse asukohateavet uue 

virtuaaljaama loomiseks, siis arvutatakse uued parandid ja saadetakse need liikuvjaamale 

tagasi. Meetod välistab baasjoonest tulenevaid atmosfäärilisi ja orbitaalseid vigu. (Berber, 

Arslan 2013) 

Problemaatiline on lahendus siis, kui kasutatakse ühte initsialiseerimist ja liigutakse 

algasukohast kaugele. Ühenduse loomisega luuakse virtuaaljaam liikuvjaama lähedusse, 

kuid edasi liikudes kaugenetakse virtuaalsest tugijaamast, mis põhjustab jällegi reaalajas 

asukohamääramise täpsusvigu. Olukorra vältimiseks saab kasutada algasukohast kaugemale 
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liikudes uusi initsialiseerimisi, kuid uue tugijaama loomisega muutuvad parandid ja 

asukohaandmete täpsus võib hakata kõikuma. (Berber, Arslan 2013) 

 

 

1.3. Võrgu RTK GNSS püsijaamad Euroopas 

RTK GNSS püsijaamade võrke kasutatakse üle maailma. Tegemist on võrkudega, mis 

katavad suure osa maa-aladest, et võimalikult kiirelt ja lihtsalt teha mõõtmisi GNSS RTK 

meetodil. Suurbritannias hõlmab 90 jaamaga võrk umbes 219 000 km2 kogu alast, Taanis 59 

jaama 43 000 km2, Šveitsis 30 jaama 41 500 km2, Rootsis 73 jaamaga võrk 441 400 km2 

alast, Soomes 76 jaamaga 338 500 km2, Madalmaades 23 jaamaga 37 400 km2 ja 

Prantsusmaal 100 jaamaga võrk 547 000 km2, rahuldades sentimeetrise täpsuse. (Tsakiri 

2011) 

Iirimaal on kasutusel kolm 

püsijaamade võrku: Leica Smartnet, 

Trimble VRS-Now (joonis 1) ja 

Topcon TopNET+. Neist Trimble 

VRS-Now ja Topcon TopNET+ 

kasutavad mõlemad Virtuaalse 

Referentsjaama (VRS) lahendust, mille 

abil server genereerib virtuaalse jaama 

kasutaja lähedale, kus interpoleeritakse 

võrguparandid. Need edastatakse 

omakorda üle lühikese baasjoone 

vastuvõtjale. (Martin, McGovern 

2012) 

Trimble VRS-Now on tugijaamade 

võrk, mis väljastab võrguga kaetud 

regiooni kohast ja atmosfäärist 

tulenevaid parandeid, et määrata võimalikult täpselt liikuvjaama asukoht. Tugijaamad ja 

liikuvjaamad on omavahel ühendatud mobiiliside kaudu (VRS-Now: Tutvustus 2018). 

Joonis 1. Iirimaa Trimble VRS-Now püsijaamade 

võrk (Trimble VRS Now Sensor Map 2018). 
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Tugijaamasid on püstitatud paljudesse riikidesse üle maailma. Iirimaale lisaks veel 

Belgiasse, Tšehhi Vabariiki, Eestisse, Saksamaale, Inglismaale, Hollandisse, Rootsi, 

Prantsusmaale, Hispaaniasse jne (VRS-Now: Benefits 2018). 

 

 

1.4. GNSS püsijaamad ehk võrgud Eestis 

2018. aasta seisuga töötab Eestis kolm RTN võrku, mida haldavad eraettevõtjad või 

riigiinstitutsioonid: Trimble VRS-Now, Maa-ameti ESTPOS ja Hades Geodeesia OÜ 

Hadnet. Uuringusse on valitud kaks esimest. VRS-Now võrku haldab Geosoft OÜ ehk 

eraettevõtja ja ESTPOS võrku Maa-amet ehk riigiinstitutsioon (edaspidi Maa-ameti võrk).  

Maa-ameti püsijaamade võrk sai oma esimese püsijaama Maa-ameti hoone katusele aastal 

2006. Aasta hiljem rajati veel viis GNSS püsijaama, mis moodustasid referentsjaamade 

võrgu. Kolm püsijaama rajati 2008. aastal. Rekonstrueerimise käigus aastatel 2014-2016 

vahetati välja 9 GNSS püsijaama seadmestik ja lisati juurde 19 uut jaama. Juhtimiskeskus 

asub Tallinnas Maa-ameti peahoones, mille kaudu saavad kasutajad oma asukohta reaalaajas 

määrata paari cm täpsusega (GNSS püsijaamad 2018). Praeguseks on Eestis Maa-ameti 

püsijaamasid kokku 28 (joonis 2). 
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Joonis 2. Maa-ameti püsijaamade asukohad koos nelja II klassi geodeetilise testpunkti 

asukohtadega (GNSS püsijaamad 2018). 

Eestisse hakati VRS-Now võrku rajama sarnaselt Maa-ametile aastal 2006, kui paigaldati 

Tallinnasse esimene GNSS püsijaam. 2007. aastal toimus võrgu I etapi ehitamine, mis 

koosnes 4 püsijaamast. Aasta hiljem toimus tarkvara installeerimine ja II etapi ehk 16 

püsijaama ehitamise jätkamine. 2009. aastal lõpetati püsijaamade ehitamine ja käivitati 

Trimble VRS-Now teenus Eestis, mille edasimüüjad on Geosoft OÜ ja AlphaGIS. (Valdmaa 

2018). Praeguseks on VRS-Now püsijaamasid Eestis 21 (joonis 3) (Trimble VRS-Now 

Sensor Map 2018), millest kaks kõige uuemat asuvad Mustvees ja Võrus. 
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Joonis 3. Trimble VRS-Now püsijaamade asukohad Eestis koos uuringus kasutatud 

testpunktide asukohtadega. Punaste kolmnurkadega on tähistatud testpunktid. (Trimble 

VRS-Now Sensor Map) 

Eesti püsijaamade võrkude mõju kooridnaatide mõõtmise täpsusele ning initsialiseerimisele 

kuluvale ajale uuriti 2016. aastal Maaülikoolis kaitstud lõputöös „Eesti erinevate RTK 

GNSS võrkude efektiivsuse hindamine“ (Orle, Hiop 2016). Seal leiti, et RTK GNSS 

püsijaamade võrgud mõjutavad koordinaatide täpsust ja initsialiseerimisele kuulunud aega. 

Kõige täpsem tulemus saavutati Trimble VRS-Now võrgulahendusega (Orle, Hiop 2016). 

Teine sarnane täpsuse hindamise uuring on Maaülikoolis läbi viidud aastal 2017. Uuriti, kas 

GNSS seadmega koordinaatide määramise täpsus erinevates GNSS RTN võrkudes ja võrgu 

äärealadel erineb või mitte (Kirs 2017). Leiti, et Eesti RTN võrkudes mõõtes ei sõltu RTK 

GNSS mõõtmiste täpsus sellest, kus asub mõõtja võrgu püsijaamade suhtes. Isegi võrgu 

äärealal mõõtes ei ole täpsuse mõjutusi näha. Väidetakse, et uurimustulemusi mõjutas 

mõõtmiste korduste arv, satelliitide paiknevus eri kellaaegadel, keskkonnatingimused ning 

geodeetilise punkti ümbruskonnas segavad faktorid (võsastumine, kõrgepingeliinid jne) 

(Kirs 2017). 
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1.5. Kreekas teostatud katsed GPSi ja Galileoga 

Näiteks Kreekas on läbi viidud uuring, kus võrreldi RTK mõõtmise täpsust ainult GPS 

süsteemi kasutades ja GPSi Galileo signaalidega kombineerides. Kreeka geograafilist 

eripära – keeruline rannajoon ja meres asuvate saarte rohkus – silmas pidades otsiti 

optimaalseimat lahendust püsijaamade võrgu asukohale ja jaamade arvule. Uuriti RTK 

mõõtmiste täpsust ainult GPS signaalidega ja GPSi koos Galileoga. Tulemused näitavad, et 

GPSi üksikult kasutades ei täideta vastavaid täpsusnorme. Galileo lisamine viib tulemused 

vajaliku edukuse 99% läveni. Galileoga paranevad täpsused pikemate vahemaade korral, 

mida on vaja mandri ja saarte katmiseks. Siiski ei saavuta GPS ja Galileo koos piisavat 

usaldusväärsust vahemaadel üle 100 km. Turvalisuse seisukohast ei soovitata seda kasutada 

olulistes rakendustes lennunduses ja merel navigatiooniks. Küll aga sobib selline RTK-

võrgustik suuresti maamõõtmisrakendustesse. (Tsakiri 2011) 

Uuringute kohaselt annab praegune 98 jaamaga võrk sarnaseid tulemusi võrreldes 

olukorraga, kui vähendada jaamade arvu 60 võrra ja kasutada GPSi koos Galileoga. 

GPS/Galileo süsteem pakub tugevamaid NRTK lahendusi merealal, toetades ka merealade 

katmist. (Tsakiri 2011) Uuring tõestab, et Galileo signaalide lisamine parandab täpsust ja on 

ökonoomsem nii ajaliselt kui majanduslikult. 

 

 

1.6. Iirimaal teostatud katsed GPSi ja GLONASSiga 

Iirimaal on 2011. aasta mais läbi viidud käesoleva tööga sarnaseid katseid. Testitud on 

erinevate võrkude ja süsteemide koostoimet (GPS ja GPS koos GLONASSiga). Testimiseks 

on kasutatud Iirimaa geodeetilise täppisvõrgu IRENET punkte, et hinnata NRTK täpsust 

erinevates stsenaariumites: punktid NRTK võrkudes, punktid NRTK võrgu piiril, punktid 

väljaspool NRTK võrku ja punktid, mille asukoht on Iirimaa kahest Katkematult Töötavast 

Tugisüsteemi (CORS) võrkust kõrgemal. Punktid on valitud Dublini linna lähedusest  

(joonis 4), mille ümber oleks avatud maastik hea satelliitide nähtavuse tagamiseks. (Martin, 

McGovern 2012) 
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Mõõtmistes kasutati kolme erinevat 

vastuvõtjat, mis samaaegselt olid 

seadistatud aluse abil (joonis 5) 

IRENET punktil olevale statiivile. 

Nagu jooniselt 5 on näha, siis üks 

vastuvõtjatest on punkti keskel ja 

teised kaks on 0,250 m nihkes 

keskmise suhtes. Vastuvõtjatest on 

kasutusel Leica Viva NetRover 

(joonisel vasakpoolsem), Topcon 

GRS-1 (joonisel parempoolsem) ja 

Trimble R8-3 (joonisel keskmine). 

Nihkega vastuvõtjatele määrati koordinaadid ja kaugus IRENET punktist ning kinnitati 

alusega täpselt määratud asukohta. Kõigi kolme vastuvõtjaga on teostatud igal punktil nii 

Leica, Trimble kui ka Topconi võrkuga 

18 mõõtmist. (Martin, McGovern 2012)  

Kõik kolm toetavad GPS ja GLONASS 

funktsiooni. Profiilis määrati epohhe 5 ja 

tõusunurgaks 10°. Mõõtmisperioodiks 

määrati 45 minutit. Ekspordiks kasutati 

.txt laiendiga faili, kus olid olemas 

punkti number, x- ja y-koordinaat ja 

ortomeetriline kõrgus. Iga punkti kohta 

oli kaks faili – „GPS üksinda“ fail ja 

„GPS+GLONASS“ fail. Saadud 

koordinaate võrreldi Ordnance Survey’i 

(OS) veebilehelt saadud 

koordinaatidega. Salvestatud kõrgusi võrreldi olemasolevatest elliptilistest kõrgustest 

saadud kõrgustega, mille saamiseks kasutati OSi GridInquest tarkvara. Andmete 

statistiliseks analüüsiks kasutati järgmisi näitajaid: 

 maksimaalse ja minimaalse vea vahemik; 

 standardhälve; 

 keskmine tulemus; 

 keskmine ruutviga. (Martin, McGovern 2012) 

Joonis 5. Alus, mis võimaldab kasutada 

samaaegselt kolme vastuvõtjat (Martin, 

McGovern 2012). 

Joonis 4. IRENET punktidest valitud testpunktide 

asukohad (Martin, McGovern 2012).  
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Mõne vastuvõtjaga ilmnesid probleemid, mida märgati tulemustest. 18 sessioonist 4 puhul 

oli märgata tõsiseid initsialiseerimisprobleeme. Nende nelja hulka kuulus ka üks täielikult 

ebaõnnestunud initsialiseerimine. Topconi kasutamisel ilmnes samasugune probleem 2. 

sessioonil. Probleemide põhjused on ebaselged. Üks võimalikest põhjustest võid olla halb 

mobiiliside levik, kuigi IRENET punktid on rajatud suurlinnadesse või nende lähistele, kus 

eeldatakse head mobiilisidet. Teine võimalikest põhjustest võiks olla CORSi jaamade 

katkestused. Sellegi põhjuse võib välistada, kuna Leica ja Topcon kasutavad samu CORSi 

jaamasid ja katkestused mõjutaksid mõlemat süsteemi üheaegselt, mida pole juhtunud. 

Probleemi uurimiseks määrati uuesti kahe punkti – D145 ja D147 – asukoht oktoobris 2011 

kasutades Leica ja Topconi vastuvõtjaid. Eelnevaid initsialiseerimisprobleeme enam ei 

ilmnenud. (Martin, McGovern 2012) 

Uuringus on välja toodud erinevate firmade vastuvõtjatega saadud tulemused GLONASSiga 

ja ainult GPSiga. Võrreldud on testpunktide kõrguste keskmist ruutviga. Saadud tulemused 

on näha joonisel 6. (Martin, McGovern 2012) 

 



19 

 

 

Joonis 6. GLONASSi lisamise/ärajätmise mõju iga tootja kõrguse lahenduses erinevatel 

kontrollpunktidel (Martin, McGovern 2012). 

Tulemustest on näha, et Leica ja Trimble lahenduste puhul GLONASSi lisamine 

märkimisväärset mõju ei avaldanud. Leica puhul tähistab katkendlik joon ebaõnnestunud 

initsialiseerimist punktil D156, mis asub kõrgemal kui teised testpunktid. Topconi lahenduse 

puhul on näha GLONASSi lisamisega märkimisväärseid tulemuste paranemisi, kuid 

GLONASSiga on näha ka üksikuid maksimaalseid vigu. (Martin, McGovern 2012) 
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Kõrguse keskmise ruutvea tulemused 45 minutilise mõõtmisajaga ja GLONASSi kasutades 

on välja toodud joonisel 7. (Martin, McGovern 2012) 

 

Joonis 7. Kõrguse keskmise ruutvea tulemused koos 45 minutilise mõõtmisajaga 

GPS+GLONASS kombinatsioonis. Rohelisega tähistatud Topconi tulemused on teistest 

erineva vastuvõtja seadistusega (Martin, McGovern 2012). 

Tulemustest on näha, et vead jäävad vahemikku 2-103 mm. Siinkohal peab ära märkima, et 

suured vead rohelisega tähistatud Topconi tulemuste põhjuseks on kindlasti vastuvõtja 

teistsugused seadistused. Punktides D145 ja D147 on näha, et samade seadistuste puhul on 

tulemused vastavalt 32 mm ja 23 mm. Teistes punktides on uued kontrollmõõtmised 

tegemata ajalise piirangu tõttu. (Martin, McGovern 2012) 

Joonisel 8 on näha 45 minutilise mõõtmisajaga saadud kõrguste keskmiseid ruutvigu ainult 

GPSi kasutades (Martin, McGovern 2012). 
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Joonis 8. Kõrguse keskmise ruutvea tulemused 45 minutilise mõõtmisajaga kasutades GPSi 

üksinda. Rohelisega tähistatud Topconi tulemused on teistest erineva vastuvõtja 

seadistusega. (Martin, McGovern 2012) 

Tulemustest on näha, et kõrguste vead jäävad vahemikku 8-90 mm, mille üldine keskmine 

on 42 mm. Topconi seadme krv on 70 mm ning Leica ja Trimble krv 30 mm. Siingi on 

põhjuseks erinev Topconi vastuvõtja seadistus. Kordusmõõtmistega saadud tulemused 

punktidel D145 ja D147 on 19 mm ja 21 mm. Teiste punktide kordusmõõtmisteks ei jäänud 

rohkem aega. (Martin, McGovern 2012) 

Üldiselt võib väita, et GLONASSi lisamisega ei toimu märkimisväärseid muutuseid. 

Topconi tulemused ei ole usaldusväärsed. Trimble ja Leica puhul on näha et GLONASSi 

lisamise ja ärajätmisega ei toimu süstemaatilist muutust. Siiski võib väita, et Leica puhul on 

tulemused enamus ajast paremad kasutades üksnes GPS signaale ja Trimble puhul ei mängi 

GLONASSi lisamine rolli. (Martin, McGovern 2012) 

 

 

1.7. Mõõdistuste planeerimine ja täpsust mõjutavad tegurid 

Leidub faktoreid, millega tuleks mõõtmistele eelnevalt arvestada. Tulemusi mõjutab aeg, 

kuna mõõtmistöid tehakse. Maa kui üks planeet on pidevas liikumises ja satelliidid ühes 

sellega. Sellest olenevalt leidub aegasid, millal on parem mõõta. Interneti vahendusel saab 

leida, millised kellaajad on kõige sobilikumad mõõdistustöödeks, et satelliite oleks 

võimalikult palju. Sellega omakorda käib kaasas satelliitide nurgad mõõdetava punkti 
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suhtes. Mida konkreetsemad on satelliitide signaalide lõikuvused omavahel, seda täpsemad 

on tulemused (Meneghini, Parente 2016). Väikse tõusunurga puhul võivad tekkida juba 

lisavead nagu Eesti puhul juhtub BeiDou satelliitsignaale kasutades. 

Hoolimata sellest, et on olemas võimalikult palju satelliite ja nende sobivad nurgad, on vaja 

arvestada ka paigutuse ühtlusega, mida mõõdetakse GDOP (Geometric Dilution of 

Precision) näitajana. Mida väiksem on GDOP, seda usaldusväärsem on tulemus ehk seda 

hajusamalt on satelliidid taevalaotuses (Meneghini, Parente 2016). Satelliitide asetust ja 

saadud tulemuse usaldusväärsust näitab ka PDOP (Position Dilution of Precision). Viimane 

näitaja ei tohiks mõõtmiste ajal olla kindlasti üle 6, sest satelliidid paiknevad sellise näitaja 

puhul üksteise suhtes niivõrd halvasti, et tulemus võib olla oodatust märksa halvem. 

GPSiga mõõtes on kõige olulisemaks siiski koht, kus mõõdetakse ehk suurt rolli mängib 

horisondi avatus (Meneghini, Parente 2016). Asukohast olenevalt hakkavad mõõtmisi 

mõjutama eelpool nimetatud faktorid. Kui ümberringi on mets või kõrval on kõrge hoone, 

siis kättesaadavaid satelliitsignaale on vähem, nad on ühelt poolt, kus takistusi pole ees ja 

sellest tingituna on hajusus väike. Mida avatum on mõõdetava koha ümbrus, seda 

mõistlikum on mõõta ja seda usaldusväärsemad on tulemused. 

Heade asukoha omaduste poolest on uuringusse valitud just Eesti riiklikud geodeetilised II 

klassi punktid. Siiski ei ole töös jälgitud kõiki nimetatud tingimusi, mis parandavad täpsust. 

Põhjuseks on Eestis üldiselt levinud kella 8-17 kestev tööpäev. Geodeedina ei saa tööd 

tegemata jätta, et valida satelliitide arvu poolest sobilikku aega. Sellepärast on mõõtmised 

läbi viidud suvalistel hetkedel, et hinnata tulemuste kvaliteeti hoolimata kellaajast ja 

satelliitide arvust. 
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2. MATERJALID JA TULEMUSED 

2.1. Mõõtmismeetod ja seadistus 

Töö eesmärgiks on eeskätt kõrguse täpsuse kontroll võrgu RTK VRS lahendustes Eestis. 

Selle täitmiseks oli vaja teostada GNSS RTK mõõtmised erinevate profiilidega mitmel Eesti 

riiklikul geodeetilisel II klassi punktil. Eri profiilid määravad, mis satelliitsüsteeme 

kasutatakse. Punktide valik on tehtud vastavalt nende asukohalähedusest Tartule, et vältida 

pikki sõite. Testpunktideks on Lõuna-Eesti piirkonda jäävad neli 1997. aastal rajatud 

geodeetilise II klassi võrgu punkti: Erala97, Lemmatsi97, Rõngu97 ja Killinge97.  

Juhendaja poolt sain meetodi kõrgtäpse mõõdistusvõrgu punktimõõtmise kohta RTK 

meetodil, milleks on: 

1) head mõõtetingimused (avatud horisont, pole signaali takistusi ega peegeldusi, 

PDOP < 3);  

2) satelliitide tõusunurk 12° või enam, vähemalt 8 satelliiti; 

3) väiksema arvu satelliitsüsteemide kasutamine (kasutada ainult GPS süsteemi); 

4) jäik, fikseeritud pikkusega sau või statiiv; 

5) sauahoidja kasutamine; 

6) mõõteaeg 5 sekundit ja mitu epohhi; 

7) initsialiseerimise kordused, mõõtmistulemuste analüüs ja keskmistamine. (Jürgenson 

2017)  

Head mõõtetingimused on tagatud II klassi geodeetiliste punktidega, tõusunurgaks valisin 

12° ja mõõtmisajaks 2 sekundit. Kasutasin 2-meetrist saua koos sauahoidjaga ja määrasin 

mõõdistuse kiirkinnituse alla. Igale mõõtmisele eelnevalt tegin uue initsialiseerimise ja 

andmete töötluses kasutasin maksimaalse ja minimaalse vea vahemikku kui ka keskmist 

ruutviga. Seda, kas väiksema arvu satelliitsüsteemide kasutamine tagab parema täpsuse, 

hinnatakse võrdluste põhjal. 

Mõõtmiste teostamisel kasutasin Trimble R4-3 vastuvõtjat ja Juno väliarvutit. Vastavalt 

eelnevale seadistuse kirjeldusele koostasin samaväärsed 5 profiili erinevate 

satelliitsüsteemide kombinatsioonidega:  

 Maa-amet, GPS ainult;  

 Maa-amet, GPS ja GLONASS;  
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 VRS-Now, GPS ainult; 

 VRS-Now, GPS ja Galileo ning 

 VRS-Now, kõik signaalid koos. 

Punktile jõudes sättisin saua fikseeritult punkti tsentrile ja käivitasin vastuvõtja. Veendusin, 

et sau on kindlasti tsentri peal ega ole sellelt maha libisenud. Igal valitud punktil mõõtsin 

kõigi profiilidega kaks korda. Enne igat mõõtmist tegin uue initsialiseerimise, et iga 

mõõtmine oleks eraldiseisev.  

Andmete ekspordiks valisin formaadi GPS point raport, kus on olemas punkti nimi, 

koordinaadid, ellipsoidaalne kõrgus, täpsused, satelliitide arv, PDOP ja kood. Iga punktil 

teostatud mõõtmise kohta on üks koondfail, mille koodi lahtris on ära määratletud, mis võrku 

ja satelliitsüsteemide kombinatsiooni on kasutatud. Andmete töötlemiseks ja analüüsimiseks 

kasutasin programmi MS Excel. Tulemuste võrdlemiseks arvutasin statistilistest näitajatest 

keskmise ruutvea (krv) ning maksimaalse ja minimaalse vea. Vigasid käsitlesin 

absoluutarvudena, mis võivad olla mõlemasuunalised (positiivsed/negatiivsed). Vigade 

leidmiseks lahutasin Maa-ameti olemasolevatest punkti kõrgustest mõõtetud kõrgused. 

Keskmise ruutvea valisin, kuna tõenäosusteoorias käsitletakse paljude kaalutluste kohaselt 

mõõtmiste täpsuse hindamiseks just seda näitajat. See on parim viis iseloomustamaks neid 

tingimusi, milles mõõtmised on tehtud. Arvutusteks kasutasin Gaussi valemit: 

𝑚 = ±√
[∆2]

𝑛
, 

kus n on mõõtmiste arv ja [∆2] on juhuslike vigade ruutude summa (Randjärv 2016: 262).  

Pärast andmete töötlemist koostasin ülevaatlikud joonised, mis annavad kiire ja asjakohase 

teabe saadud tulemustest. 

 

 

2.2. Kasutatud seadmed 

Töös kasutasin Eesti Keskkonnaobservatooriumi projektiga Eesti Maaülikoolile soetatud 

seadmeid Trimble R4-3 (joonis 9) ja Juno (joonis 10). GNSS vastuvõtja Trimble R4-3 on 

väga levinud Trimble vastuvõtja, mis toetab kõiki signaale peale L5. Tänaseks on see 
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asendatud uuema põlvkonna vastuvõtjaga R8s või R10, lagedal mõõtmise täpsused 

paranenud siiski pole. (Seadmed: GPS/GNSS vastuvõtjad 2018) 

Vastuvõtja sisaldab GNSS-i antenni, 

vastuvõtjat, sisemist raadiot koos 

edastusvõimalustega või sisemist GSM-

moodulit ning kergekaalulist akut. Seade 

võimaldab jälgida nii satelliite, 

raadiovastuvõttu, andmete logimisstaatust 

kui ka aku kestvust. Bluetooth-

raadiosidetehnoloogia tagab kaablivaba 

ühenduse vastuvõtja ja väliarvuti vahel 

(Trimble R8 model 4, R6 model 4, and R4 

model 3 GNSS Receivers User guide 2013). Trimble R4-3 toetab 220 erinevat kanalit ja 

võimaldab jälgida näiteks: 

 GPS: L1 C/A, L1C, L2C, L2E; 

 GLONASS: L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3; 

 Galileo: E1, E5A, E5B.  

Lubatakse täpsust horisontaalselt 8 mm + 0,5 ppm ja vertikaalselt 15 mm + 0,5 ppm, 

reaalajas positsioneerimise võimalust ja kuni 10 Hz andmete uuendamist. Liikudes on 

tagatud automaatne OTF (on-the-fly) 

initsialiseerimine. Vastuvõtja täpsemad tehnilised 

andmed on välja toodud lisas 1. 

Väliarvutina kasutasin Eesti Maaülikooli 

puutetundlikku 5 seeria Juno T41. Tegemist on 

mugava ja kompaktse väliarvutiga. Juno jõudlus 

on 512 MB, protsessor 1 GHz ja mälu 16 GB. 

Täpsemad tehnilised andmed on toodud lisas 2. 

(Trimble Juno 5 Datasheet 2016) 

Joonis 9. Trimble R4-3 vastuvõtja. 

Joonis 10. Juno T41/5 väliarvuti. 
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2.3. Mõõtmistäpsuse kontroll Rõngu punktil 

2.3.1. Punkti kirjeldus 

Rõngu punki aadressiks on Tartu maakond Elva vald, Tilga küla, Räma kinnistu 

katastritunnusega 69403:001:0017. Punkti leidmiseks on geodeetiliste punktide 

andmekogus välja toodud täpsem kirjeldus, mille asukohaskeem on näha joonisel 11. Punkt 

asub Jõhvi-Tartu-Valga maantee 170 km-l. Täpsemalt 14 m paremale loode suunas mööda 

Teedla kruusateed, Tartu poolt tulles teelt 9 m vasakul heinamaal (u 3 km enne Rõngus 

asuvat Otepää-Pikasilla teeristi). (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018) 

 

Joonis 11. Rõngu97 punkti asukohaskeem (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018). 

Tegemist on 1997. aastal rajatud riigi geodeetilise II klassi võrgu punktiga, nagu ka kõik 

teised testpunktid. Punkt on tähistatud tunnusposti ja kollase raudtaraga, kaitsevööndiga  

5 m. (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018) 

Säilivuse tagamiseks on punkt rajatud maa sisse, punkti tsenter asub u 30 cm sügavusel. 

Ümbritsev maastik on lage ja GPS seadmega mõõtmiseks väga soodne. Siiski asub punktist 

u 5 meetri kaugusel kirde suunas kaks madalat kasvu puud. 12° tõusunurga abil on kasutusel 

signaalid, mis ei tule läbi puude. 
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2.3.2. Mõõtmiste läbiviimine ja andmed 

Rõngu punktil käisin testmõõtmisi tegemas 22. oktoobril 2017. Oli ilus päikesepaisteline 

ilm. Vastavalt sügisele juba piisavalt jahe. Parkisin auto punktist veidikene eemale, et säiliks 

horisondi avatus. Seadsin punkti tsentri peale 2-meetrise saua, mille asukoha fikseerisin 

sauahoidjaga (joonis 12). Lülitasin seadmed tööle ja teostasin kordusinitsialiseerimistega 10 

testmõõtmist.  

 

Joonis 12. Mõõtmiste teostamine Rõngu punktil. 

Mõõtmisi alustades tekkis tõrge. Puudus interneti ühendus väliarvutis. Proovisin mitmeid 

kordi uuesti ühendada, aga muutusteta. Tahtsin teha väliarvutile restart’i ehk taaskäivitust, 
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kuid väliarvuti jooksis kokku. Põhjust ei oska välja tuua, aga ühel hetkel hakkas tehnika jälle 

tööle. Õnneks sain mõõtmised teostatud. 

 

 

2.3.3. Tulemused ja võrdlus 

Rõngu punktil on tehtud kokku 10 testmõõdistust. Tulemuste analüüsimiseks kasutasin 

punkti olemasolevaid andmeid. Maa-ameti andmete järgi on Rõngu97 punkti x-

koordinaadiks 6448695,383, y-koorinaadiks 634866,991 ja kõrguseks (h) 108,926 m. 

Kõigepealt leidsin kõrguste erinevuse (∆h), et võrrelda mõõtmistulemuse õigsust tegelikust 

ja analüüsida keskmise ruutvea alusel tulemuste täpsust.  

Tabel 1. Rõngu punkti andmed koos arvutatud kõrgusliku veaga 
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6448695,394 634866,993 108,887 

22.10.

2017 all 

vrs 

now 0,007 0,013 1,3 24 0,039 

6448695,394 634866,997 108,885 

22.10.

2017 all 

vrs 

now 0,007 0,012 1,2 25 0,041 

6448695,397 634866,991 108,928 

22.10.

2017 gps ma 0,009 0,019 2,4 9 -0,002 

6448695,404 634866,994 108,910 

22.10.

2017 gps ma 0,017 0,032 1,8 10 0,016 

6448695,400 634867,000 108,886 

22.10.

2017 gps 

vrs 

now 0,010 0,019 1,7 11 0,040 

6448695,400 634866,998 108,908 

22.10.

2017 gps 

vrs 

now 0,010 0,020 1,8 10 0,018 

6448695,396 634866,993 108,889 

22.10.

2017 

gps

+gal 

vrs 

now 0,010 0,019 1,6 14 0,037 

6448695,389 634866,993 108,887 

22.10.

2017 

gps

+gal 

vrs 

now 0,008 0,015 1,6 14 0,039 

6448695,408 634867,000 108,923 

22.10.

2017 

gps

+glo ma 0,013 0,024 1,6 15 0,003 

6448695,405 634866,999 108,923 

22.10.

2017 

gps

+glo ma 0,013 0,024 1,4 16 0,003 

Märkused: 

„all“ tähendab kõiki GNSS satelliitsignaale. 

„gps+glo“ tähendab GPS signaale koos GLONASSiga. 

„gps+gal“ tähendab GPS signaale koos Galileoga. 

„ma“ tähistab Maa-ameti püsijaamade võrku. 
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Punkti kõrguslik viga varieerub vahemikus ±0,002 kuni ±0,041 m. Vigade põhjal arvutatud 

krv annab ülevaate punktil mõõdetud tulemuste täpsustest ainult GPSiga ja kõikide 

satelliitsignaale koos kasutades (joonis 13). 

 

Joonis 13. Rõngu punkti kõrguslik krv kas ainult GPS või GNSS satelliitsignaalidega 

kombineerides. 

Tulemustest hakkab silma, et VRS-Now abil saadud tulemused on süstemaatilises nihkes 

keskmiselt 3,6 cm. Maa-ameti võrgus teostatud mõõtmised on väga head, v.a üks, mis andis 

suurema vea kui 1 cm, kuid ei ületanud suurust 2 cm. Maa-ameti võrgus saadud halvim 

tulemus (0,016 m) on lähedane VRS-Now võrgus saadud parima tulemusega (0,018 m). 

Viimane on ainuke hea tulemus VRS-Now võrgus, teised tulemused jäävad kõik 4 cm 

suuruse vea ümbrusesse. Olukord ei läinud paremaks ka GLONASSi väljajätmisega 

kasutades GPSi kõrval vaid Galileod. Muidugi pole 4 cm kõrguslikku viga 2-sekundilise 

mõõtmise kohta katastroofiline, aga siiski tähelepanuväärne. Põhjuseks võib olla 

ümbritsevate baasjaamade andmete vead või modelleerimise viga. Samas peab rõhutama, et 

Maa-ameti võrgu abil saadud tulemused on kogu aeg vaid mõne mm suuruse veaga, 

sõltumata sellest, kas GLONASS signaalid lisada või mitte. Vaadates vigu mõlemas võrgus 

summaarselt, on siiski ainult GPS signaalidega tehtud mõõtmistel väiksemad vead. 
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2.4. Mõõtmistäpsuse kontroll Killinge punktil 

2.4.1. Punkti kirjeldus 

Geodeetiline punkt asub Valga maakonnas, Valga vallas, Killinge külas, Tragoni kinnistul 

(nr. 94301:002:0231) (joonis 14). Sõites Valga-Tartu-Jõhvi maanteed mööda, tuleb pöörata 

24,5 km-l teeristilt paremale enne Killinge bussijaama (Geodeetiliste punktide andmekogu 

2018). Maanteelt on punkt 9 m kaugusel, mida on näha oma kollase raudtaraga juba 

põhiteelt. Lagedal heinamaal kruusatee ääres asuval punktil on mõõdistuste tegemiseks 

soodne koht. 

 

Joonis 14. Killinge97 punkti asukohaskeem (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018). 

Punkti turvalisuse säilitamiseks on sellelgi 5 m kaitsevöönd (Geodeetiliste punktide 

andmekogu 2018) ja tsenter asub u 30 cm sügavusel. 
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2.4.2. Mõõtmiste läbiviimine ja andmed 

Killinge punkti mõõtmisi on töös rohkem kui Rõngu punkti mõõtmisi. Pooled mõõtmised 

on läbi viidud samal päeval (22.10.2017), mis Rõngu punkti mõõtmised, kuid kellaajaliselt 

varem. Teise osa andmeid sain oma juhendajalt, kes tegi samal teemal väikese kokkuvõtte 

ajakirja „Geodeet“ (Jürgenson 2017). Mõõtmiste teostamine punktil toimus  

1. oktoobril 2017. Mõlemal mõõtmispäeval oli ilus sügisene ja päikseline ilm. Auto parkisin 

punktist veidikene kaugemale. Asetasin punkti tsentrile 2-meetrise saua ja loodoleku 

hoidmiseks fikseerisin sauahoidjaga (joonis 15).  

 

Joonis 15. Mõõtmiste teostamine Killinge punktil. 

Mõõtmised sujusid hästi ja ühendusprobleeme ei esinenud.  



32 

 

2.4.3. Tulemused ja võrdlus  

Mõõtmistulemusi on kokku 20, millest pooled on saadud juhendajalt (tabelis 2 sinisega).  

Mõõtmiste võrdlemiseks kasutasin Maa-ameti olemasolevaid andmeid. Punkti x-koordinaat 

on 6427078,441, y-koordinaat 628363,040 ja ellipsoidi kõrgus 107,063 meetrit 

(Geodeetiliste punktide andmekogu 2018). Kõrguse vahe leidmiseks lahutasin tegelikust 

mõõdetud kõrguse. Tabelis 2 on näha saadud vigade tulemused. 

Tabel 2. Rõngu punkti andmed koos arvutatud kõrgusliku veaga. Sinisega andmed on 

saadud juhendajalt. 
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6427078,412 628363,028 107,024 

22.10. 

2017 all 

vrs 

now 0,006 0,011 1,1 27 0,039 

6427078,416 628363,026 107,018 

22.10. 

2017 all 

vrs 

now 0,007 0,013 1,1 27 0,045 

6427078,438 628363,032 107,027 

22.10. 

2017 gps ma 0,022 0,035 1,8 9 0,036 

6427078,434 628363,030 107,022 

22.10. 

2017 gps ma 0,015 0,024 1,8 9 0,041 

6427078,417 628363,026 107,044 

22.10. 

2017 gps 

vrs 

now 0,009 0,015 1,8 9 0,019 

6427078,421 628363,027 107,037 

22.10. 

2017 gps 

vrs 

now 0,009 0,015 1,8 9 0,026 

6427078,427 628363,035 107,036 

01.10. 

2017 gps ma 0,017 0,029 2,4 8 0,027 

6427078,427 628363,038 107,045 

01.10. 

2017 gps ma 0,016 0,027 2,1 9 0,018 

6427078,429 628363,039 107,042 

01.10. 

2017 gps ma 0,016 0,027 2,1 9 0,021 

6427078,434 628363,042 107,051 

01.10. 

2017 gps ma 0,016 0,027 2,1 9 0,012 

6427078,435 628363,031 107,042 

01.10. 

2017 gps ma 0,016 0,027 2,1 9 0,021 

6427078,438 628363,032 107,043 

01.10. 

2017 gps ma 0,016 0,027 2,1 9 0,020 

6427078,430 628363,039 107,043 

01.10. 

2017 gps ma 0,01 0,017 2,1 9 0,020 

6427078,430 628363,041 107,029 

01.10. 

2017 gps ma 0,009 0,016 2,1 9 0,034 
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Tabel 2 järg 

Märkused: 

„all“ tähendab kõiki GNSS satelliitsignaale. 

„gps+glo“ tähendab GPS signaale koos GLONASSiga. 

„gps+gal“ tähendab GPS signaale koos Galileoga. 

„ma“ tähistab Maa-ameti püsijaamade võrku. 

Tabelist on näha, et tänu juhendaja andmetele (tabelis 2 sinised) on ainult GPS signaalidega 

andmeid tunduvalt rohkem, mis muudab tulemuste usaldusväärsuse suuremaks. Siiski jääb 

koheselt silma suured kõrguste vahed, mis ulatuvad ±0,069 m-ni. Kõik saadud tulemused on 

süstemaatilises nihkes 3 cm andmebaasi kõrgusest, seega esineb süstemaatiline viga. 

Killinge punktil on kõige paremad tulemused saadud VRS-Now võrgus kasutades GPSi 

üksinda kui ka Galileo juurdelisamisega. Viimase puhul on vead alla 2 cm (joonis 16).  

 

Joonis 16. Killinge punkti kõrguslik krv erinevate satelliitsüsteemide kombinatsioonidega. 

Parimad tulemused on saavutatud ainult GPS signaalidega ja seda mõlemas võrgus, aga vigu 

leidub ka 4 cm ümbruses. Järelikult ei piisa GPS signaale üksinda kasutades vaid ühest 

0,000 0,020 0,040 0,060 0,080

gps

gps+glo

gps+gal

Kõrguse KRV (m)

Sa
te

lli
it

sü
st

ee
m

id
6427078,428 628363,031 107,026 

01.10. 

2017 gps 

vrs 

now 0,009 0,016 2,1 9 0,037 

6427078,427 628363,030 107,030 

01.10. 

2017 gps 

vrs 

now 0,009 0,016 2,1 9 0,033 

6427078,417 628363,031 107,046 

22.10. 

2017 

gps 

+gal 

vrs 

now 0,006 0,013 1,5 15 0,017 

6427078,417 628363,030 107,048 

22.10. 

2017 

gps 

+gal 

vrs 

now 0,008 0,016 1,5 15 0,015 

6427078,447 628363,032 106,994 

22.10. 

2017 

gps 

+glo ma 0,016 0,024 1,3 16 0,069 

6427078,445 628363,029 106,995 

22.10. 

2017 

gps 

+glo ma 0,019 0,029 1,2 17 0,068 
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mõõtmisest, vaid tuleb teha kordusi, et vältida juhuslikke suuri vigu. GLONASSi lisamine 

on tulemusi halvendanud nii Maa-ameti kui VRS-Now võrgus. Kohati ulatuvad vead lausa 

7 cm-ni ja tegemist on süstemaatilise veaga. 

Kuigi mõõtmistingimused olid head, pole tulemused ootuspärased. Üheks põhjuseks võib 

olla punkti asukoht püsijaamade suhtes – VRS-Now võrgu äärmiste tugijaamade 

ühendusjoon läheb läbi testpunkti. Seega pole ümbritsevate tugijaamade asend parim. Kuigi 

eelnevalt on äärealadel asuvate punktide täpsust pisteliselt hinnatud, ei saa kindlalt väita, et 

asukoht üldse ei mõjutaks. Kaugus püsijaamast suurendab parandite vigu. 

 

 

2.5. Mõõtmistäpsuse kontroll Erala punktil 

2.5.1. Punkti kirjeldus 

1997. aastal rajatud riiklik geodeetiline II klassi võrgu punkt Erala97 asub Tartu maakonnas, 

Tartu vallas, Võibla külas, Mäe-Variku maatükil (nr. 79401:005:0448). Punkti 

absoluutkõrgused on mõõdetud nivelliiriga kõrgusvõrgu rekonstrueerimise käigus 

(Geodeetiliste punktide andmekogu 2018). Töös on tähtsal kohal siiski ellipsoidi kõrgus, 

mida mõõdetakse GPS seadmega.  

Seisukorda on Maa-amet kontrollinud 2016. aasta lõpus ja hindavad seda heaks. Punkti 

ülesse leidmist hõlbustab täpsem kirjeldus, mille kohaselt asub punkt Tartu-Jõgeva maantee 

8,2 km-l 50 m enne Erala bussipeatust keerates teeristmikult vasakule. Liikudes pool km-t 

otse edasi, asub punkt teest paremal u 7 m kaugusel põllul. Asukohasekeem on joonisel 17. 

(Geodeetiliste punktide andmekogu 2018) 
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Joonis 17. Erala97 punkti asukohaskeem (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018). 

Punkt on tähistatud tunnuspostiga, millest 1 m kaugusel postil olevast sildist on maa sees 

punkti tsenter. Märgistatud ala ümbritseb metallist kollane raudtara, mis muudab punkti 

leidmise lihtsamaks, eeskätt kaitseb seda. Seoses punkti asukohaga on sellel kinnistul ka 

kitsendus, mis tuleneb geodeetilise punkti 5 m kaitsevööndist. (Geodeetiliste punktide 

andmekogu 2018) 

 

 

2.5.2. Mõõtmiste läbiviimine ja andmed 

Erala punktil on mõõdistused teostatud 10. novembril 2017. Mõõtmisi oli võimalik teostada 

hästi, kuna sel aastal (aasta 2017) jäi lume tulek mõõtmistest veel hilisemaks. Ilm oli tuuline 

ja väga jahe. Punktil mõõtmiste läbiviimine erines sellepoolest, et kaasas olid kõik minu 

kursuse geodeeditudengid (joonis 18). Väliarvutit käsitlesin mina ja teised aitasid seadme 

ülespanekuga. Mõõtmist kiirendas eelnevalt koostatud profiilide olemasolu ja iga mõõtmise 

peale eraldi kulus maksimaalselt 1-2 minutit. 
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Joonis 18. Mõõtmiste teostamine koos kursusekaaslastega Erala punktil. 

Teiste poolt püsti pandud seade asus kindlalt punkti tsentril, sau oli vesiloodi abil sirgelt 

sauahoidjaga ära fikseeritud nagu on näha jooniselt 18. GPS vastuvõtja kõrgus jäi kõigi 

peadest kõrgemale, mis välistas horisondi avatuse takistamise. Tegemist oli väga lageda 

alaga ja maksimaalselt efektiivsete tingimustega mõõtmiste teostamiseks.  
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2.5.3. Tulemused ja võrdlus 

Erala punkti koordinaatideks on x – 6485260,065 ja y – 656053,514. Geodeetiline kõrgus, 

mille alusel on leitud kõrguslik viga, on 91,139 m (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018). 

Punkti kohta on 10 mõõtmistulemust (tabel 3). Igat võrku koos erinevate 

kombinatsioonidega on kasutatud kaks korda. PDOP, mis näitab satelliitide hargnevust 

taevalaotuses, on stabiilselt vahemikus 1,1-1,6, mis on väga hea tulemus. Seda tingib lage 

asukoht, mis tagab horisondi avatuse. Satelliitide arvu poolest on samuti aru saada, et 

tingimused on head. 

Tabel 3. Erala punkti andmed koos arvutatud kõrgusliku veaga 
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6485260,045 656053,504 91,114 10.10.2017 all 

vrs 

now 0,006 0,009 1,1 23 0,025 

6485260,046 656053,505 91,111 10.10.2017 all 

vrs 

now 0,006 0,009 1,1 23 0,028 

6485260,037 656053,507 91,141 10.10.2017 gps ma 0,018 0,025 1,5 9 -0,002 

6485260,038 656053,506 91,137 10.10.2017 gps ma 0,018 0,025 1,5 9 0,002 

6485260,044 656053,513 91,120 10.10.2017 gps 

vrs 

now 0,009 0,012 1,6 9 0,019 

6485260,046 656053,504 91,107 10.10.2017 gps 

vrs 

now 0,009 0,013 1,6 9 0,032 

6485260,043 656053,504 91,107 10.10.2017 

gps 

+gal 

vrs 

now 0,007 0,010 1,4 15 0,032 

6485260,040 656053,506 91,103 10.10.2017 

gps 

+gal 

vrs 

now 0,006 0,010 1,4 15 0,036 

6485260,031 656053,506 91,137 10.10.2017 

gps 

+glo ma 0,008 0,010 1,5 13 0,002 

6485260,031 656053,507 91,132 10.10.2017 

gps 

+glo ma 0,007 0,009 1,5 13 0,007 

Märkused: 

„all“ tähendab kõiki GNSS satelliitsignaale. 

„gps+glo“ tähendab GPS signaale koos GLONASSiga. 

„gps+gal“ tähendab GPS signaale koos Galileoga. 

„ma“ tähistab Maa-ameti püsijaamade võrku. 

Tabelist 3 on näha, et maksimaalseks veaks on ±0,036 ja minimaalseks veaks ±0,002 m. 

Kõige paremad tulemused on saadud Maa-ameti võrgus nii variandiga GPS üksinda kui GPS 

+ GLONASS. Mõlema puhul jäävad vead alla 1 cm. VRS-Now võrgus on jällegi näha 
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süstemaatilist viga keskmiselt 2,9 cm. Sealne üks parem tulemus on saavutatud ainult GPS-

ga (1,9 cm). Teised tulemused VRS-Now võrgus on kõik veaga üle 2,5 cm. Galileo lisamine 

halvendab siin täpsust (tabel 3), aga GLONASS ei muuda saadud tulemusi. Summeeritud 

tulemused on näha joonisel 19. 

 

Joonis 19. Erala punkti kõrkuslik krv ainult GPSiga ja kõiki koos kombineerides. 

Variante summeerides on näha jooniselt 19, et ainult GPS signaale kasutades jääb krv alla  

2 cm ja GNSS satelliitsignaale kasutades ületab krv 2,5 cm. 

 

 

2.6. Mõõtmistäpsuse kontroll Lemmatsi punktil 

2.6.1. Punkti kirjeldus 

Neljandaks geodeetiliseks II klassi võrgu punktiks on Lemmatsi97. Number nime lõpus 

tähistab põhivõrgu 2. klassi punkte, mis on rajatud aastal 1997. Asukoha-aadressiks on Tartu 

maakond, Kambja vald, Lemmatsi küla, Põhja-Nigula (nr. 94901:005:1577). Punkti 

andmeid on kontrollitud kolm aastat tagasi. (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018) 

Punkti leiab ülesse, kui minna mööda Jõhvi-Tartu-Valga maanteed Tartu linnapiirist u  

0,7 km kaugusel asuvast ristmikust paremale kruusateele ja sõita pool km-t (joonis 20).  
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Joonis 20. Lemmatsi punkti asukohaskeem (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018). 

Punkt on lagedal alal (põllul kruusatee ääres) ja juba põhiteelt hoomatav tänu kollasele 

raudtarale. Kõigile teistele punktidele sarnaselt on kirjeldatud punktil tunnuspost ja 5 m-ne 

kaitsevöönd (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018). 

 

 

2.6.2. Mõõtmiste läbiviimine ja andmed 

Testmõõtmised Lemmatsi punktil on läbi viidud 26. septembril 2017. Lisamõõtmised 

juhendaja poolt on tehtud sama kuu viimasel päeval. Punkt on hea asukohaga ja Tartule 

lähedal, et läbi viia mitmekordseid mõõtmisi. Valitud punktile on saadud kõige rohkem 

tulemusi ja erinevatel päevadel, mis tõstab andmete usaldusväärsust. 

Lemmatsi punktil käisime mõõtmisi tegemas terve kursusega koolitöö raames nagu Erala 

punktil. Juhendaja tegi kordusmõõtmisi ajakiri „Geodeet“ artikli jaoks. Kirjeldatav punkt oli 

esimeseks kokkupuuteks riikliku geodetilise põhivõrgu II klassi punktiga.  
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Teistega koos seadsime mõõtevahendid mõõtmiseks valmis. Kõigil punktidel saua kõrguse 

määramisest tuleneva vea minimaliseerimiseks oli kasutuses 2-meetrine fikseeritud sau ja 

sauahoidja. Veenduti, et sau on kindlalt punkti tsentril ja vesilood paigas. Esimese punkti 

mõõtmiste ajal kujunes välja lõplik mõõtmiste süsteem. 

 

 

2.6.3. Tulemused ja võrdlus 

Lemmatsi punkti fikseeritud andmeteks on x – 6470080,362, y – 656449,101 ja kõrgus 

85,863 m (Geodeetiliste punktide andmekogu 2018). Need on aluseks testmõõtmiste 

tulemuste vigade leidmiseks ja analüüsimiseks. Andmeid on võrreldes teiste punktidega 

kõige rohkem, mida mõjutab vahetu lähedus Tartuga ja juhendajalt saadud andmete rohkus 

(tabelis 4 sinised). Suur andmete hulk annab võimaluse hinnata, kas rohkemate 

kordusmõõtmistega on võimalik saada paremaid tulemusi.  

Tabelist 4 on näha, et vead jäävad vahemikku 0 kuni 3,1 cm. Vigade keskmiseks on vaid  

4 mm ehk süstemaatilist nihet sellel punktil ei tuvastatud. Suurem osa tulmustest jäävad paari 

mm täpsuse juurde. 

Tabel 4. Lemmatsi punkti andmed koos arvutatud kõrgusliku veaga. Sinisega märgitud 

andmed on saadud juhendajalt. 
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6470080,358 656449,106 85,866 26.09.2017 all 

vrs 

now 0,006 0,008 1,3 16 -0,003 

6470080,350 656449,102 85,858 26.09.2017 gps 

vrs 

now 0,010 0,012 2,0 7 0,005 

6470080,359 656449,109 85,869 26.09.2017 gps ma 0,016 0,027 4,1 6 -0,006 

6470080,351 656449,113 85,862 30.09.2017 gps ma 0,017 0,024 1,6 9 0,001 

6470080,349 656449,109 85,862 30.09.2017 gps ma 0,017 0,024 1,6 9 0,001 

6470080,347 656449,113 85,862 30.09.2017 gps ma 0,017 0,024 1,6 9 0,001 

6470080,349 656449,115 85,860 30.09.2017 gps ma 0,019 0,027 1,6 9 0,003 

6470080,351 656449,115 85,867 30.09.2017 gps ma 0,02 0,028 1,6 9 -0,004 

6470080,351 656449,113 85,864 30.09.2017 gps ma 0,021 0,029 1,6 9 -0,001 
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Tabel 4 järg

6470080,354 656449,114 85,866 30.09.2017 gps ma 0,021 0,028 1,6 9 -0,003 

6470080,351 656449,116 85,866 30.09.2017 gps ma 0,021 0,029 1,6 9 -0,003 

6470080,351 656449,116 85,867 30.09.2017 gps ma 0,02 0,028 1,6 9 -0,004 

6470080,352 656449,114 85,866 30.09.2017 gps ma 0,021 0,029 1,6 9 -0,003 

6470080,352 656449,116 85,876 30.09.2017 gps ma 0,02 0,027 1,6 9 -0,013 

6470080,346 656449,114 85,869 30.09.2017 gps ma 0,02 0,027 1,6 9 -0,006 

6470080,352 656449,116 85,870 30.09.2017 gps ma 0,019 0,027 1,6 9 -0,007 

6470080,352 656449,115 85,867 30.09.2017 gps ma 0,019 0,026 1,6 9 -0,004 

6470080,350 656449,115 85,866 30.09.2017 gps ma 0,02 0,028 1,6 9 -0,003 

6470080,355 656449,111 85,868 30.09.2017 gps ma 0,02 0,028 1,6 9 -0,005 

6470080,353 656449,114 85,867 30.09.2017 gps ma 0,019 0,026 1,6 9 -0,004 

6470080,352 656449,115 85,862 30.09.2017 gps ma 0,019 0,027 1,6 9 0,001 

6470080,349 656449,116 85,860 30.09.2017 gps ma 0,021 0,029 1,6 9 0,003 

6470080,353 656449,115 85,862 30.09.2017 gps ma 0,019 0,027 1,6 9 0,001 

6470080,354 656449,115 85,865 30.09.2017 gps ma 0,019 0,027 1,6 9 -0,002 

6470080,350 656449,114 85,866 30.09.2017 gps ma 0,019 0,027 1,6 8 -0,003 

6470080,351 656449,112 85,866 30.09.2017 gps ma 0,019 0,027 1,6 9 -0,003 

6470080,354 656449,112 85,861 30.09.2017 gps ma 0,02 0,028 1,6 9 0,002 

6470080,354 656449,114 85,863 30.09.2017 gps ma 0,021 0,03 1,6 9 0,000 

6470080,353 656449,114 85,866 30.09.2017 gps ma 0,02 0,027 1,6 9 -0,003 

6470080,357 656449,115 85,864 30.09.2017 gps ma 0,022 0,03 1,6 9 -0,001 

6470080,355 656449,115 85,868 30.09.2017 gps ma 0,022 0,03 1,6 9 -0,005 

6470080,354 656449,113 85,868 30.09.2017 gps ma 0,022 0,03 1,6 9 -0,005 

6470080,353 656449,117 85,864 30.09.2017 gps ma 0,021 0,029 1,6 9 -0,001 

6470080,353 656449,117 85,864 30.09.2017 gps ma 0,021 0,03 1,6 9 -0,001 

6470080,352 656449,117 85,863 30.09.2017 gps ma 0,021 0,03 1,6 9 0,000 

6470080,353 656449,117 85,862 30.09.2017 gps ma 0,02 0,028 1,6 9 0,001 

6470080,351 656449,116 85,865 30.09.2017 gps ma 0,022 0,031 1,6 9 -0,002 

6470080,352 656449,117 85,866 30.09.2017 gps ma 0,02 0,028 1,6 9 -0,003 

6470080,351 656449,118 85,863 30.09.2017 gps ma 0,021 0,03 1,6 9 0,000 

6470080,349 656449,117 85,864 30.09.2017 gps ma 0,02 0,028 1,6 9 -0,001 

6470080,351 656449,115 85,865 30.09.2017 gps ma 0,022 0,03 1,6 9 -0,002 

6470080,349 656449,119 85,861 30.09.2017 gps ma 0,022 0,03 1,6 9 0,002 

6470080,349 656449,112 85,877 30.09.2017 gps ma 0,03 0,037 2,3 7 -0,014 

6470080,349 656449,113 85,874 30.09.2017 gps ma 0,026 0,032 2,3 7 -0,011 

6470080,349 656449,114 85,864 30.09.2017 gps ma 0,028 0,035 2,3 7 -0,001 

6470080,346 656449,112 85,860 30.09.2017 gps ma 0,018 0,025 1,6 9 0,003 

6470080,359 656449,101 85,860 26.09.2017 

gps 

+gal 

vrs 

now 0,010 0,011 1,9 9 0,003 

6470080,358 656449,103 85,866 26.09.2017 

gps 

+gal 

vrs 

now 0,006 0,009 1,3 14 -0,003 

6470080,350 656449,098 85,842 26.09.2017 

gps 

+glo ma 0,023 0,032 1,9 11 0,021 

6470080,351 656449,101 85,846 26.09.2017 

gps 

+glo ma 0,024 0,033 1,9 11 0,017 
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6470080,336 656449,116 85,884 30.09.2017 

gps 

+glo ma 0,014 0,02 1,4 15 -0,021 

6470080,337 656449,116 85,883 30.09.2017 

gps 

+glo ma 0,014 0,02 1,4 15 -0,020 

6470080,338 656449,115 85,885 30.09.2017 

gps 

+glo ma 0,014 0,02 1,4 15 -0,022 

6470080,331 656449,109 85,883 30.09.2017 

gps 

+glo ma 0,019 0,026 1,5 14 -0,020 

6470080,331 656449,111 85,890 30.09.2017 

gps 

+glo ma 0,019 0,026 1,5 14 -0,027 

6470080,333 656449,113 85,894 30.09.2017 

gps 

+glo ma 0,019 0,026 1,5 14 -0,031 

6470080,333 656449,112 85,870 30.09.2017 

gps 

+glo ma 0,017 0,023 1,2 16 -0,007 

Märkused: 

„all“ tähendab kõiki GNSS satelliitsignaale. 

„gps+glo“ tähendab GPS signaale koos GLONASSiga. 

„gps+gal“ tähendab GPS signaale koos Galileoga. 

„ma“ tähistab Maa-ameti püsijaamade võrku. 

Tulemustest hakkab silma, et ainult GPSiga on saavutatud suurepäraseid tulemusi, mida on 

hästi näha jooniselt 21. Isegi üksikuid suuremaid vigu leidub ainult GPSiga mõõtes 

suhteliselt vähe (3 korral 45st).  

 

Joonis 21. Lemmatsi punkti kõrguslik krv ainult GPSi kasutades ja kõiki teisi GNSS 

signaaale koos kombineerides. 

Head tulemused on ka Galileo juurdelisamisega, kus tulemused jäävad alla 1 cm. Teiste 

testpunktidega võrreldes on VRS-Now võrguga saavutatud paremaid tulemusi ja kohati isegi 

väga häid jäädes vaid paari mm vea juurde. GLONASSi lisamine muudab tulemused 

tunduvalt halvemaks. Suurimad vead on saavutatud just GPS ja GLONASS signaalide 

kombinatsiooniga.   
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3. KOONDANALÜÜS JA ARUTELU 

Tulemustest selgus, et mitmes punktis esines süstemaatiline viga tavaliselt 2-3 cm. Enamasti 

esines süstemaatilist viga VRS-Now võrgus, mida väljendab ka joonis 22. See võib olla 

tingitud nii testpunkti kvaliteedist, võrgu lähtepunktide koordinaatidest kui ka 

mõõtmistingimustest. Ainuke testpunkt, kus vead jäid mõlemas võrgus juhuslikeks, oli 

Lemmatsi punkt. 

 

Joonis 22. 2 RTN võrgu kõrgusliku krv summaarne võrdlus erinevatel testpunktidel. 

Jooniselt 22 on näha, et VRS-Now võrgus jäävad vead kolmel testpunktil 30 mm ümbrusesse 

või kõrgemalegi. Hea tulemus on saavutatud Lemmatsi punktil (krv 4 mm). Põhjuseks võib 

olla Lemmatsi punkti asukoht püsijaamade suhtes mõlemas RTN võrgus (vt joonist 2 ja 3). 

Maa-ameti võrgus jäävad vead vastupidiselt VRS-Now võrgule 3 testpunktil 10 mm piirile 

ja alla selle. Suur keskmine ruutviga (37 mm) ilmnes Killinge punktil. Selle punkti puhul 

võib rolli mängida testpunkti kaugus püsijaamadest. 

Paljudel punktidel selgus, et ainult GPS signaalidega on võimalik saavutada parem kõrguslik 

täpsus kui teiste GNSS signaalidega koos. Killinge punktil saavutati häid tulemusi GPS 

signaalide kõrval ka Galileo lisamisega, kuid summeerides kõik teised GNSS signaalid, on 

tulemus siiski järgmine: ainult GPS signaalidega saavutatakse paremaid kõrguslikke 

täpsusi ja seda stabiilsemalt (joonis 23). Nii mõõtes ei ületa keskmine ruutviga mitte ühelgi 
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testpunktil 3 cm, kõikide testpunktide ühine keskmine ruutviga oli 1,8 cm. Teiste GNSS 

signaale kasutades ulatuvad vead kohati peaaegu 5 cm-ni, mis jääb siiski MKM määruses 

nõutud piiridesse (MKM § 7 lg 3 ja 4). Testpunktide ühine ruutviga oli GNSS signaalidega 

mõõtes 3,1 cm. Seega saab ikkagi soovitada mõõtmist kasutades ainult GPS signaale, eriti 

kui täpsus on oluline ja horisont on avatud. 

 

Joonis 23. GPS signaalide ja teiste GNSS signaalide summarne võrdlus erinevatel 

testpunktidel. 

GLONASS signaalide lisamine on mitmel juhul siiski täpsust parandanud. Kokkuvõtvalt see 

siiski nii ei olnud. Killinge punktil on GNSS mõõtmistega saavutatud uuringu kõige 

suuremad juhuslikud vead, milleks on u 7 cm. Parim saavutatud tulemus jääb mõne mm 

piiridesse. 
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas töös on tehtud RTK mõõtmisi mitmel riiklikul geoteetilisel II klassi võrgu 

punktil, et kontrollida Eesti püsijaamade võrkude (VRS-Now ja Maa-amet) täpsust. Eesmärk 

oli analüüsida eeskätt mõõtmise kõrguslikku täpsust ja selle sobivust mõõdistusvõrgule. 

Tähelepanu on pööratud nii juhuslikele kui ka süstemaatilistele vigadele. Analüüsitud on 

kahte erinevat püsijaamade võrku kasutades erinevaid satelliitsignaale. Peamine rõhk on 

asjaolul, et välja selgitada, kas teiste GNSS signaalide ärajätmine parandaks kõrguslikku 

täpsust. Katsed on läbi viidud seadmega Trimble R4-3 ja täpsuste võrdlemiseks on kasutatud 

keskmist ruutviga. 

Tulemustest selgus, et RTN võrgud erinevad täpsuse ja stabiilsuse poolest. Paremaks osutus 

Maa-ameti võrk, millega kaasnesid suured juhuslikud vead vaid ühel punktil ja teistel 

punktidel jäid vead 1 cm piiresse. VRS-Now võrguga saavutati väga hea tulemus (krv 4 mm) 

vaid ühel testpunktil. Teistel punktidel küündisid vead 3-4 cm-ni (krv). 

GNSS signaalide võrdlusest selgus, et ainult GPS signaalidega saavutatakse paremaid ja 

stabiilsemaid tulemusi. GLONASSi lisamine kord parandab ja kord halvendab täpsust, aga 

pigem halvendab. Kõikide punktide ühine keskmine ruutviga ainult GPS signaalidega 

mõõtes oli 1,8 cm ja kasutades ka teisi GNSS signaale halvenes väärtus 3,1 cm-ni. 

Kombineerides GPS ja Galileo signaale, saavutati keskmine ruutviga 2,2 cm (8 mõõtmist). 

Kõiki signaale koos kasutades muutusid tulemused siiski kehvemaks võrreldes variandiga 

GPS ainult. Kõikide variantide keskmine ruutviga oli 2,5 cm, mis jääb MKM määrusega 

nõutud 5 cm piiridesse olenemata satelliitsignaalide kombinatsioonidest. Ainult GPS 

signaale kasutades on täpsuse varu siiski suurem (krv 1,8 cm). 

Hüpotees, et vajalik kõrguslik täpsus on võimalik saavutada mõõdistusvõrgu punktidele 

võrgu RTK lahendusega, vastab põhiliselt tõele. Silmas tuleb pidada vaid, et ühest 

mõõtmisest ei piisa. Tuleks teha mitu mõõtmist uute initsialiseerimistega ja valida 

võimalikult lage koht horisondi avatuse tagamiseks. Saadud tulemustest peaks võtma 

keskmise ja välja jätma juhuslikud suured vead. 
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(Trimble R4 GNSS System Datasheet 2013)  
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(Trimble Juno 5 Datasheet 2016)  
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