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Uurimustöö eesmärgiks oli uurida integreeritud RTK mooduliga mehitamata õhusõidukiga 

aerofotogramm-meetrilise mõõdistuse kõrguslikku täpsust teedeehituse näitel. Võrreldi 

erinevate trajektooridega lennuplaane, lennukõrguse ja tähiste 3D-punktipilve loomiseks 

kasutatud tähiste arvu mõju 3D-punktipilve kõrguslikule täpsusele. 

Uurimistöö objektiks oli tugimaantee nr 90 Põlva-Karisilla Rosma-Soohara lõigu 

rekonstrueerimine. Andmete kogumine toimus 2019. aasta juulis ja augustis. Mõõdistati tee 

kompleksstabiliseeritud kiht ja asfaltkatte pealmine kiht. Aerofotogramm-meetriliste lendude 

sooritamiseks kasutati mehitamata õhusõidukit DJI Phantom 4 RTK. Mõlema kihi 

mõõdistamiseks sooritati kolm fotogramm-meetrilist lendu: 50m kõrguselt ristuvate 

trajektooridega lennuplaaniga, 50m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaaniga ja 40m 

kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaaniga. Saadud tulemusi võrreldi OÜ Raxoest-i poolt 

teostatud teostusmõõdistustega, kus viimane võeti õigeks. Mõõdistuse kõrgusliku täpsuse 

hindamiseks arvutati keskmised ruutvead (krv) ja asfaltkatte kihi paksus tee teljel. 

 



 

 

Kompleksstabiliseeritud kihi aerofotogramm-meetrilisel mõõdistamisel saavutati parimad 

tulemused lennates 40m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaaniga ja 3D-punktipilve 

loomisel kasutati ühte tähist (krv tee vasakus servas 0.015m, teljel 0.012m ja paremas servas 

0.014m). Asfaltkatte pealmise kihi aerofotogramm-meetrilisel mõõdistamisel saavutati 

parimad tulemused lennates 40m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaaniga ja 3D-

puntkipilve loomisel kasutati ühte tähist (krv tee vasakus servas 0.028m, teljel 0.016m ja 

paremas servas 0.029m). Tähisteta 3D-punktipilve loomisel saavutati parim kõrguslik täpsus 

kasutades ristuvate trajektooridega lennuplaani. Asfaltkatte paksuse arvutamisel saadi 

parimad tulemused madalamalt lennates ja kasutades 3D-punktipilve loomisel kolme tähist 

aga tähisteta saavutati kõige paremad tulemused kasutades ristuvate trajektooridega 

lennuplaani. 

Uurimistöö tulemusena selgus, et ristuvate trajektooridega lennuplaaniga lennates saavutati 

tähisteta 3D-punktpilvest kõige täpsemad tulemused ja tähiseid kasutades saavutati 

madalamalt lennates kõrgem 3D-punktipilve kõrguslik täpsus. 

Märksõnad: Fotogramm-meetria, aerofotogramm-meetria, mehitamata õhusõiduk, kõrguslik 

täpsus 
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The aim of this Bachelor’s thesis is to evaluate vertical accuracy of aerial surveying using an 

unmanned aerial vehicle with integrated RTK module. Different flight plans, flight heights and 

ground control points effect on 3D-pointcloud vertical accuracy.  

The object of this study was reconstruction of basic road number 90 Põlva-Karisilla Rosma-

Soohara segment. Data was collected in August and July of 2019. Aerial survey was conducted 

using a DJI Phantom 4 RTK unmanned aerial vehicle. Collected data was then processed and 

compared with as-built survey conducted by OÜ Raxoest. Vertical accuracy was measured using 

root mean square error (rmse) and asphalt layer thickness in the middle of the road.   

The best results of the complex stabilized layer aerial survey were from a 3D-pointcloud made 

using one ground control point and flown with linear flight plan at 40m  (root mean square error 

at left side of the road was 0.015m, middle of the road 0.012m and right side of the road 0.014m). 

The best results for the top layer of asphalt were also from a 3D-pointcloud made using one 

ground control point and flown with linear flight plan (root mean square error at left side of the 

road was 0.028m, middle of the road 0.016m and right side of the road 0.029m). The best results 

without ground control points were from using 3D cross flight plan. The same was for asphalt 



 

 

layer thickness. Where the best results were achieved while flying at lower altitude and with three 

ground control points but when no ground control points were used then the best results were 

achieved using cross flight plan. 

Results of the research show that, 3D cross flight plan is the most accurate when no ground control 

points are used but when ground control points are used then flying at lower altitude produces 

better results. 

Keywords: UAV, aerial survey, photogrammetry. vertical accuracy 
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SISSEJUHATUS 

 

 

Mehitamata õhusõidukite, kaamerate ja akude tehnoloogia kiire areng võimaldab üha 

efektiivsemalt kasutada aerofotomõõdistamist ka geodeesias. Uurimistöö teema muudab 

aktuaalseks DJI Phantom 4 RTK turule saabumine. RTK moodul salvestab pildistamise asukoha 

ja aja ning hiljem fotogramm-meetria tarkvara paneb pildid selle abil õigesse järjekorda.  

Käesolev töö tugineb Kaupo Kokamäe 2018. aastal kaitstud magistritööle „Mehitamata 

õhusõiduki abil tehtud aerofotode põhjal puistangu mahtude arvutamise täpsus“  (Kokamägi, 

2018.), Karmo Siimu ja Oscar Rahu 2019. aastal kaitstud bakalaureusetööle „Mehitamata 

õhusõidukiga pildistatud aerofotodest valmistatud ortofotomosaiikide ja 3D-punktipilvede 

täpsust mõjutavad faktorid“  (Siim & Rahu, 2019) ja Romet Köögi 2018. aastal kaitstud 

magistritööle „Mehitamata lennumasinate (UAV) fotogramm-meetriliste mõõdistuste põhjal 

koostavate pinnamudelite täpsus tee-ehituslike rakenduste näitel“  (Köök, 2018). 

Praegu kasutatakse aerofotogramm-meetrilist mõõdistamist mehitamata õhusõidukilt peamiselt 

kaevetööde- ja puistangu mahtude arvutamiseks. Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, 

kas RTK mooduliga mehitamata õhusõidukiga teostatud fotogramm-meetriline mõõdistus on 

piisavalt täpne teedeehitusel asfaltkatte teostusmõõdistamiseks. 

Uurimistöö läbi viimiseks valiti Põlva-Karisilla tugimaanteel nr 90 Rosma-Soohara lõigu 

rekonstrueerimisel 500m pikkune lõik. Objekti jagati kaheks: kompleksstabiliseeritud kiht ja 

asfaltkatte pealmine kiht. Mõlema kihi mõõdistamiseks teostati kolm fotogramm-meetrilist 

lendu: 50m kõrguselt ristuvate trajektooridega lend, 50m kõrguselt lineaarse trajektooriga lend 

ja 40m kõrguselt lineaarse trajektooriga lend. Saadud andmetest loodi 3D-punktipilved, igast 

lennuplaanist loodi kolm 3D-punktipilve: tähisteta, ühe tähisega ja kolme tähisega. Mõlema kihi 

jaoks loodi üheksa 3D-punktipilve, mida võrreldi OÜ Raxoest teostusmõõdistuse tulemustega, 

mis loeti õigeks. Iga 3D-punktipilve võrdlemiseks kasutati 63 teostusmõõdistuse punkti. 

Tähised märgiti aerosoolvärviga pikettide juurde tee teljele ja koordineeriti tahhümeetrilise 

mõõdistuse teel. Tahhümeetri orienteerimisel kasutati teetööde jaoks rajatud mõõdistusvõrku. 
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Töö on jaotatud kolme ossa. Esimeses osas anti ülevaade mehitamata õhusõidukite 

klassifikatsioonist ja ehitusest, aerofotode georeferentseerimisest, mehitamata õhusõidukiga 

lendamist reguleerivast seadusandlusest ning varasematest, mehitamata õhusõidukitega 

teostatut, uurimistöödest ja nende tulemustest. Teises osas kirjeldati uurimistöö läbi viimiseks 

kasutatud riist- ja tarkvara, kirjeldati mõõdistus ja andmetöötlus metoodikat ning anti ülevaade 

punktipilvede kõrgusliku täpsuse hinnangust. Kolmandas osas tutvustati ja analüüsiti saadud 

tulemusi. 

Uurimistöös püstitati järgmised hüpoteesid: 

• Ristuvate trajektooridega lennuplaan annab parema kõrgusliku täpsuse kui lineaarse 

trajektooriga lennuplaan. 

• Madalamalt lennates on kõrguslik täpsus parem kui kõrgemalt lennates. 

Autor tänab oma juhendajaid Kristina Türki ja Natalja Libat. Lisaks avaldab autor tänu 

osaühingule Raxoest ja osaühingule Verston Ehitus.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Mehitamata õhusõidukite fotogramm-meetria 

 

Fotogramm-meetria on teadus, mis tegeleb objekti kuju, mõõtmete ja asendi määramisega 

fotode järgi. Fotogramm-meetrilised süsteemid jagatakse kolmeks: 

• satelliitfotogramm-meetria, kus fotod tehakse satelliidilt; 

• aerofotogramm-meetria, kus fotod tehakse õhusõidukilt; 

• terrestriline fotogramm-meetria, kus fotod tehakse maapinnalt; 

(Liba, 2005) 

UAV fotogramm-meetrias pildistatakse fotod mehitamata õhusõidukilt ja pakub odavamat 

alternatiivi klassikalisele aerofotogramm-meetriale. Mehitamata õhusõiduk pardal ei viibi 

pilooti vaid seda juhitakse kaugjuhtimisega või õhusõiduk lendab poolautomaatselt või 

automaatselt. Fotogramm-meetriliseks mõõdistuseks võib õhusõidukil olla foto-, video-, termo- 

või infrapunakaamera, LiDAR süsteem või kombinatsiooni eelnevatest. (Eisenbeiß, 2009) 

 

1.1.1 Mehitamata õhusõidukite klassifikatsioon 

 

Mehitamata õhusõidukid on kasutusel erinevates valdkondades erinevate ülesannete täitmiseks, 

mille tõttu on erinevad mehitamata õhusõidukid oma suuruse, lennukauguse ja võimekuse 

poolest. Lennuplatvormi alusel klassifitseerides jagunevad mehitamata õhusõidukid viide 

kategooriasse: 

• Fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõidukid; 

• Rootoriga mehitamata õhusõidukid; 
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• Dirižaablid 

• Liikuvate tiibadega mehitamata õhusõidukid 

• Hübriidid (Nonami jt, 2010) 

 

Fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõidukid (joonis 1.1) sarnanevad tavaliste 

lennukitega. Neil on fikseeritud tiivad ja ees propeller. 

 

Joonis 1.1. Topcon Sirius Pro fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõiduk. (kuvatõmmis 

Topcon Sirius Pro, 2020)  

Fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõidukid suudavad, tänu aerodünaamilisele ehitusele, 

kauem lennata, katta suurema ala ja lennata kõrgemal, kuid need vajavad õhku tõusmiseks 

lennurada või katapulti ning maandumiseks lennurada, võrku või langevarju. Lisaks on 

fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõidukid väiksema manööverdus võimega kui kopteri 

tüüpi. (Nonami jt, 2010)  

Rootoriga mehitamata õhusõidukid ehk kopterid (joonis 1.2) jagatakse veel omakorda 

klassidesse rootorite arvu järgi: ühe rootoriga, trikopter (kolme rootoriga), kvadrokopter (nelja 

rootoriga), heksakopter (kuue rootoriga) ja oktokopter (kaheksa rootoriga). (Nonami jt, 2010) 
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Joonis 1.2. DJI Phantom 4 Pro kvadrokopter. (Kuvatõmmis Dji Phantom 4 pro v2, 2020) 

Koptereid on odavam ja lihtsam toota kui fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõidukeid. 

Lisaks on nad parema manööverdus võimega, võimelised vertikaalselt õhku tõusma ja 

maanduma, lendavad aeglasemalt ja suudavad õhus kohapeal seista. Samas kopterite lennuaeg 

on väiksem kui fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõidukitel ja nad lendavad madalama 

kiirusega. (Nonami jt, 2010)  

Dirižaablid (joonis 1.3) või kuumaõhupallid on kuuma õhu või õhust väiksema tihedusega 

gaasiga täidetud. Sellised õhusõidukid väga suured ja  lendavad aeglaselt aga on võimelised 

pikalt lendama ning suuremaid raskusi kandma. (Nonami jt, 2010) 

 

Joonis 1.3. Tšehhis läbi viidud uurimustöös kasutatud dirižaabel. (Koska jt, 2017) 
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Dirižaablid on ohutumad kui kopterid ja fikseeritud tiibadega õhusõidukid, kuna alla tõrke 

esinemisel ei kuku õhusõiduk otse alla vaid langeb vaikselt maapinnale, säästes nii peal olevat 

tehnikat ja ümbritsevaid inimesi. Joonisel 1.3 olev dirižaabel on 12 meetrit pikk, sisaldab 57m3 

heeliumi ning võimeline lendama kuni 55km/h kuni 1000m kõrguselt. (Koska jt, 2017) 

Liikuvate tiibadega mehitamata õhusõidukid (joonis 1.4)  lennustiil jäljendab linde ja 

putukaid. Sellistel õhusõidukitel on väga väike kandevõime ja lennuaeg. (García Carrillo jt, 

2012) 

 

 

Joonis 1.4. Liikuvate tiibadega mehitamata õhusõiduk (García Carrillo jt, 2012) 

Hübriid mehitamata õhusõidukid kombineerivad fikseeritud tiibadega mehitamata 

õhusõidukid ja rootoritega mehitamata õhusõidukid. Joonisel 1.5 on kujutatud Wingtra 

WingtraOne VTOL (Vertical take-off and landing – vertikaalne õhku tõusmine ja maandumine) 

tüüpi mehitamata õhusõidukit. Sellised mehitamata õhusõidukid on võimelised kohapealt õhku 

tõusma ja maanduma. (García Carrillo jt, 2012) 
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Joonis 1.5. WingtraOne VTOL tüüpi hübriid mehitamata õhusõiduk. (Kuvatõmmis 

WingtraOne, 2020)  

Hübriid mehitamata õhusõidukid suudavad lennata nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt ning 

hõljuda. Sellised õhusõidukid on võimelised lendama kaua, katma suuri alasid ja neil on suurem 

kandevõime. (García Carrillo jt, 2012) 

 

1.2 Mehitamata õhusõidukitelt pildistamiseks vajalikud digitaalkaamerad 

 

UAV fotogramm-meetria juures on kaamera sama oluline kui mehitamata õhusõiduk – seetõttu 

on oluline teada millised parameetrid mõjutavad fotogramm-meetria fototoodete kvaliteeti. 

Järgnevas peatükis antakse ülevaade digitaalkaamera tööpõhimõttest ja objektiivis asuvate 

läätsede, apertuuri ehk ava, ISO ja säriaja mõju fotodele.  

Digitaalse foto saamiseks muudab kaamera objekti poolt peegeldatud valguse elektriliseks 

signaaliks, mis mõõdetakse ja salvestatakse. Jäädvustatav ala ehk vaateväli sõltub kaamera 

objektiivis asuvatest läätsest ja sensori suurusest, millele  projitseeritakse kujutis (joonis 1.6). 

(O’Connor jt, 2017) 
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Joonis 1.6. Vasakul on kujutatud kaamera süsteemi vaateväli ja paremal kujutise projitseerimine 

sensorile. (O’Connor jt, 2017) 

Fookuskaugus on kaugus kaamera läätsest kuni paralleelsete valguskiirte koondumispunktini, 

kui lääts on  fokuseeritud lõpmatusele. Nende valguskiirte koondumispunkti projitseeritakse 

kõige teravam kujutis objektist ja sinna pannakse tavaliselt sensor. Sensor on valgustundlik 

element kaameras, mis muudab valguse elektriliseks laenguks ja koosneb pooljuhist ning seda 

katvast valgustundlikust elemendist. Valguse langemine pooljuhile tekitab elektrilaengu, mis  

mõõdetakse. Värvide eristamiseks kasutavad paljud kaamerad värviliste filtrite võrgustikku 

(CFA – Colour Filter Array) (joonis 1.7 a) sensorite peal. CFA takistab valguse langemist 

pikslile nii, et pikslile langeb kas punane, roheline või sinine valgus. Tervikliku värvilise 

kujutise loomiseks  interpoleeritakse sama värvi pikslite info kogu sensori ulatuses. Tavaliselt 

kasutatakse Bayerni konfiguratsioonis CFA-d, kus on rohelisi piksleid kaks korda rohkem kui 

punaseid ja siniseid, kuna inimese silm on tundlikum rohelisele värvile. (O’Connor jt, 2017) 
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Joonis 1.7. Tavalistes kaamerates määratakse värve kas värviliste kihtide võrgustikuga CFA (a) 

või erinevate värvi kihtidega sensoril (b). (O’Connor jt, 2017) 

Mõned kaamerad kasutavad CFA asemel sensorit, mis koosneb kolmest valgustundliku 

elemendi kihist (joonis 1.7 b). Selliseid sensoreid on tüüpiliselt kallim toota kui CFA sensoreid, 

kuid nende väljundeid ei vaja nii palju interpoleerimist ning jäädvustavad teravaid ääri paremini. 

Veel ei ole selliseid sensoreid põhjalikult fotogramm-meetria valdkonnas kasutamiseks uuritud, 

kuna need ei ole laialt kasutuses. (O’Connor jt, 2017) 

ISO ( International Organization for Standardization – Rahvusvaheline 

Standardiorganisatsioon) näitab kaamera sensori tundlikust, mida kõrgem ISO väärtus, seda 

tundlikum on sensor. Tundlikum sensor on kasulik vähese valgusega oludes, kuid suurem 

tundlikus toob kaasa rohkem müra. Suurte ISO väärtuste juures võib müra hakata oluliselt 

fotode kvaliteeti vähendama. (O’Connor jt, 2017) 

Apertuur ehk ava kaudu jõuab valgus sensorini. Ava ja säriaeg on omavahel seotud. Tüüpiliselt 

nõuab väiksem säriaeg suuremat ava, et piisavalt valgust jõuaks sensorini ja pikem säriaeg 
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väiksemat ava, et vältida üle säritamist. Ava suurus on seotud teravussügavusega – mida 

väiksem ava, seda suurem teravussügavus. Teravussügavus on efekt, kus kaamerast teatud 

kaugusel olev objekt on fookuses aga tema ees ja taga olevad objektid on udused. (O’Connor jt, 

2017) 

Säriaeg  määrab kui kaua aega fotot jäädvustatakse ehk kui kaua lastakse valgust sensorile. 

Mida pikem on säriaeg, seda kauem jäädvustatakse fotot ja sensorile lastakse valgust. Pikem 

säriaeg annab vähese valgusega parema teravama foto aga liikumiselt tekib liikumishägu, mis 

hakkab hiljem fotogramm-meetria fototoodete täpsust vähendama. Liikumishägu 

vähendamiseks peaks säriaeg olema nii seatud, et foto jäädvustamise ajal õhusõiduk liiguks 

lühema kui  1,5 kordse GSD pikkuse vahemaa. (O’Connor jt, 2017) 

Kaamerate väljundiks on sensorilt loetud digitaalseid andmeid sisaldav RAW fail. Lisaks 

luuakse RAW failist töödeldud JPEG (Joint Photographic Experts Group) formaadis versioon. 

Töötlemise ajal pakitakse andmeid kokku, mille tõttu on JPEG failid RAW failidest väiksemad. 

(O’Connor jt, 2017) 

 

1.3 Aerofotode georeferentseerimine 

 

Aerofotode georeferentseerimine on aerofoto viimine lokaalsest koordinaatsüsteemist riiklikku 

koordinaatsüsteemi. Aerofotosid saab georeferentseerida kaudsel meetodil või otsesel meetodil. 

(Cramer & Haala, 2001) 

Aerofotode kaudse meetodiga georeferentseerimiseks tuleb objektile märkida 

koordinaatsüsteemis mõõdistatud tähised. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb tähised 

paigaldada nii, et neid oleks võimalik tuvastada võimalikult paljudelt aerofotodelt. Märgitud 

tähised registreeritakse hiljem andmetöötlus tarkvaras ning viiakse riiklikku 

koordinaatsüsteemi. (Cramer & Haala, 2001) 
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Aerofotode otsese georeferentseerimise jaoks peab olema õhusõidukile paigaldatud piisava 

mõõdistustäpsusega GNSS seade, mis mõõdistab kaamera asukoha pildistamise hetkel. Sellist 

georeferentseerimist on võimalik teha kahte moodi: RTK ja PPK. RTK (Real Time Kinematic) 

puhul on mehitamata õhusõidukil olev GNSS seade ühendatud püsijaamade võrguga või 

baasjaamaga ning GNSS mõõdistuse parandid antakse reaalajas. PPK (Post Processing 

Kinematic) puhul sooritatakse fotogramm-meetriline lend ja baasjaamas mõõtmine samal ajal 

ning andmetöötluse käigus antakse baasjaama parandid fotogramm-meetrilise lennu andmetele. 

(Cramer & Haala, 2001) 

 

1.4 Mehitamata õhusõidukiga lendamist reguleeriv seadusandlus Eestis 

 

Eesti Vabariigis reguleerib mehitamata õhusõidukite käitlemist Lennuamet. Eestis on õhuruum 

jagatud kaheks: kontrollitav ja mittekontrollitav õhuruum. Kontrollitavas õhuruumis õhusõiduki 

käitamiseks on vaja taotleda ühekordne luba. Ühekordse loa saamiseks tuleb esitada 

Lennuametile taotlus. Luba kehtib aasta aega ja selle alusel saab taotleda Lennuametilt 

kooskõlastust mehitamata õhusõiduki käitamiseks aladel, kus on ühekordse loa kohustus. 

Lennutamisel tuleb täita kooskõlastuses sätestatud tingimusi. (Lennuamet Ühekordne luba, 

2020) 

Lennuloa kohustusega alad on: kontrollitav õhuruum, lennuinfotsoon, piirangualad ja kõrgemal 

kui 500 jalga (150m) lendamiseks. Kontrollitav õhuruum on piiritletud õhuruum, kus 

lennujuhtimisteenust osutatakse vastavalt õhuruumi klassifikatsioonile ning neid on Eestis 

kolm: Tallinn, Tartu ja Ämari. Lennuinfotsoonid on mittekontrollitavad piiritletud õhuruumid, 

milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust ja neid on Eestis kolm: Pärnu, Kärdla ja 

Kuressaare. Piiranguala on piiritletud õhuruum, kus õhusõidukite lendamine on piiratud 

eritingimustega. Piirangualad jaotatakse kaheks: püsivad ja ajutised piirangualad. Püsivates 

piirangualades mehitamata õhusõiduki käitamiseks on vaja Politsei- ja Piirivalveameti (piiriala) 

või Keskkonnaministeeriumi luba (Vilsandi, Matsalu). Ajutised piirangualad aktiveeritakse 

NOTAM-teatega, kui need alad ei ole aktiveeritud, siis seal võib kuni 500 jala (150m) kõrguseni 
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lennutada ilma piiranguteta ehk ei ole vaja ühekordset luba.  NOTAM – teade (a notice to 

airmen) on aeronavigatsiooniteade kõikidele õhus toimetatavatele sõidukitele. Mehitamata 

Õhusõiduki käitamiseks kõrgemal kui 500 jalga (150m) on vaja taotleda ühekordne luba ka 

väljaspool kontrollitavat õhuruumi, lennuinfotsoone ja piirangualasid, kuna teiste õhusõidukite 

miinimumlennukõrguseks on 500jalga (150m) maapinnast. (Lennuamet Ühekordne luba, 2020) 

(Lennundusteave, 2020) 

 

1.5 Mehitamata õhusõidukitega abil tehtud uurimistööd Eestis 

 

Eestis on erinevate mehitamata õhusõidukitega ja fotogramm-meetria tarkvaradega tehtud 

mitmeid uurimistöid. Uurimistöödes on uuritud mehitamata õhusõidukite erinevaid 

kasutusvõimalusi. Järgnevalt on välja toodud mõned olulisemad geodeesia valdkonna 

uurimistööd.  

2019. aastal kaitsesid Oscar Rahu ja Karmo Siim Eesti Maaülikoolis oma bakalaureusetöö 

teemal "Mehitamata õhusõidukiga pildistatud aerofotodest valmistatud ortofotomosaiikide ja 

3D-punktipilvede täpsust mõjutavad faktorid“. Eesti Maaülikooli Metsamaja läheduses oleval 

katsepolügoonil (joonis 1.8) sooritati 13 fotogramm-meetrilist lendu nägemaks, kuidas 

mõjutavad erinevad lennuparameetrid ortofotomosaiikide ja 3D-punktipilvede kõrguslikku ja 

plaanilist täpsust. (Siim & Rahu, 2019) 
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Joonis 1.8. K. Siimu ja O. Rahu uurimistöö läbiviimiseks valitud katsepolügoon. (Siim & Rahu, 

2019) 

Uurimistöö tegemiseks kasutati Trimble ZX5 mehitamata õhusõidukit koos Olympus E-PL7 

(16,1 Mpix) kaameraga, Trimble S5 tahhümeetrit ja Trimble Business Centre tarkvara. Töös 

uuriti mehitamata õhusõiduki lennukiiruse, lennukõrguse ja aerofotode omavahelise kattuvuse 

mõju. Töö läbiviimiseks märgiti maha tähised, mis mõõdistati Trimble S5 tahhümeetriga. 

Tahhümeeter orienteeriti kasutades Eesti Maaülikooli Metsamaja ümbruses olevat 

mõõdistusvõrku. Aeromõõdistamise tulemusi võrreldi tahhümeetriliselt mõõdistatud tähistega.  

Autorid leidsid, et kõige paremad tulemused tulevad 50m kõrguselt lennates, lennukiirusega 

300cm/s lennates ja piltide kattuvusega 80% * 80%. (Siim & Rahu, 2019) 

Romet Köök kaitses 2018. aastal Tallina Tehnikaülikoolis magistritööd „Mehitamata 

lennumasinate (UAV) fotogramm-meetriliste mõõdistuste põhjal koostatavate pinnamudelite 

täpsus tee-ehituslike rakenduste näitel“. Töö käigus sooritati Võõbu katselõigul (joonis 1.9) 

mehitamata õhusõidukitega fotogramm-meetrilise lende, eesmärgiga hinnata antud meetodil 

pinnamudelite vertikaaltäpsusi. Muudeti lennukõrgust, tähiseid, kaameraid ja jälgiti nende 
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tegurite mõju tulemustele. Erinevatel viisidel saadud pinnamudeleid kasutati mahtude 

arvutamisel ja võrreldi saadud tulemusi nõuetega. (Köök, 2018) 

Uurimistöö läbiviimiseks kasutati DJI Phantom 2 Vision Plus kaameraga FC200 (14Mpix), DJI 

S1000 kaameraga Sony NEX-7 (24 Mpix), laserskannerit ja GNSS seadet. Enne õhusõidukilt 

lendamist paigaldati objektile tähised, mis mõõdistati GNSS seadme abil. Tähistena kasutati 

keraamilisi plaate, aerosoolvärviga tehtud riste ja kontrastseid 50 * 50 cm mõõtudega must-

valgeid tähiseid. 

 

 

Joonis 1.9. Võõbu katselõik. (Köök, 2018)  

 

Uurimistöö tulemusena leiti, et kõrgema lahutusvõimega kaamera fotodest moodustatud 

pinnamudel oli tunduvalt täpsem võrreldes ebakvaliteetsema kaameraga tehtud piltide põhjal 

moodustatud pinnamudeliga. Autor soovitab nõutava täpsuse saavutamiseks valida lennukõrgus 

selliselt, et GSD oleks kolm korda väiksem nõutud täpsusest. 
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Kaupo Kokamägi kaitses 2018. aastal Eesti Maaülikoolis oma magistritöö „Mehitamata 

õhusõiduki abil tehtud aerofotode põhjal puistangu mahtude arvutamise täpsus“. Mehitamata 

õhusõidukiga tehti aeromõõdistamisi Laiküla turbamaardlas (joonis 1.10) ja Karude karjääris. 

Aeromõõdistamise andmetest loodi pinnamudelid, mida võrreldi GNSS mõõdistuse ja 

terrestrilise laserskaneerimise mõõdistuse tulemustega. (Kokamägi, 2018.) 

 Uurimistöö läbiviimiseks kasutati laserskannerit Trimble SX10, mehitamata õhusõidukeid DJI 

Phantom 4 Pro v2.0 ja Aibotix Aibot X6 ning GNSS vastuvõtjat Trimble R4-3. Aerofotodest 

punktipilvede loomiseks kasutati Agisoft Photoscan Professional tarkvara. Töö tegemist alustati 

tähiste märkimisest ja GNSS seadmega objekti mõõdistamisega. Järgmiseks teostati 

laserskaneerimine ning viimaseks fotogramm-meetrilised lennud. Andmete võrdlemisel loeti 

laserskaneerimise tulemused õigeks. (Kokamägi, 2018.) 

 

 

Joonis 1.10.  Vaade Laiküla turbamaardlale, pildistatud Aibot X6 pardalt. (Kokamägi, 2018.) 

 

Uurimistöö tulemusena leiti, et mõlema mehitamata õhusõidukiga tehtud aerofotodest loodud 

pinnamudelid annavad mahtude määramisel piisava täpsuse. Võrreldes GNSS mõõdistuse 
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tulemustega andis aeromõõdistamine ühel objektil sama täpsuse ja teisel parema täpsuse. Lisaks 

leiti, et piisav täpsus saavutati tähiseid kasutamata, kuid mida rohkem tähiseid kasutati, seda 

täpsemad olid punktipilved. (Kokamägi, 2018.) 

Kevin Reimann kaitses 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis magistritöö „GNSS-RTK 

võimekusega mehitamata lennumasinatega saavutatava mõõdistustäpsuse evalveerimine“. 

Uurimistöös hinnati RTK-GNSS võimekusega mehitamata õhusõidukiga saavutatavat 

mõõdistustäpsust. Mõõdistustäpsust hinnati asfalteel ja künkal (joonis 1.11) ning punktipilvede 

arvutamisel varieeriti kasutatavate tähiste arvu. (Reimann, 2019.) 

Uurimistöö läbiviimiseks kasutati DJI Phantom 4 RTK mehitamata õhusõidukit. Alusvõrgu 

loomiseks kasutai Trimble T8 GNSS vastuvõtjat ning asfalttee ja künka mõõdistamiseks 

kasutati tahhümeetrit Trimble S5. Aeromõõdistamise andmete töötlemiseks kasutati Pix4D 

Mapper tarkvara ja pinnamudelite võrdlemiseks kasutati 3DReshaper tarkvara. 

Aeromõõdistamise punktipilvi võrreldi tahhümeetrilise mõõdistusega. (Reimann, 2019.) 

 

 
Joonis 1.11. Uurimistöö objekt. Piirkond 1 (punaselt) on asfalttee ja piirkond 2 (mustalt) on 

küngas. Punased punktid on tahhümeetrilised mõõdistuspunktid. (Reimann, 2019.) 
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Uurimistöö tulemusena leiti, et aeromõõdistamisega tähisteta ja GNSS seadmega mõõdistatud 

tähistega punktipilvedel ei ole erinevused märgatavalt suured. Autori arvates põhjustas 

plaanilise täpsuse hindamisel suuremaid erinevusi metoodika ja puudulik referentsandmestik. 

Töös kasutati plaanilise täpsuse hindamiseks asfalttee serve, mida kattis kohati vana teepeenar. 

Autori arvates peaks plaanilise täpsuse hindamiseks kasutama objekti, mille serv on selgelt 

eristatav. (Reimann, 2019.) 

Jürgen Resev kaitses 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis magistritöö „UAV fotogramm-

meetria kasutamine hoone välisgeomeetria ja deformatsioonide mõõdistamisel Tallinna 

Lennusadama näitel“.  Uurimistöös hinnati mehitamata õhusõiduki kasutusvõimalust hoone 

välisgeomeetria ja deformatsioonide mõõdistamisel. Töö objektiks oli Tallinna Lennusadam 

(joonis 1.12) ning tulemusi võrreldi COBIM2012 juhendis esitatud täpsusnõuetega 

mõõdistusmudelile. (Resev, 2019) 

 

Joonis 1.12. Vaade Tallinna Lennusadamale loode suunast. Foto tehtud UAV DJI Phantom 4 

pro-ga (Resev, 2019) 
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Uurimistöö läbiviimiseks kasutati mehitamata õhusõidukit DJI Phantom 4 Pro, laserskannerit 

Leica C10, GNSS vastuvõtjat Trimble R8 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6. Aerofotodest 

punktipilvede loomiseks kasutati Pix4D Mapper tarkvara. Objektil mõõdistati tähised GNSS  

mõõdistusega ja tahhümeetrilise mõõdistusega. Laserskaneerimist 10 jaamast, millest kuus olid 

hoone fassaadi mõõdistamiseks ja neli skaneerimist teostati Lennusadama nurgatornide 

katustelt. Tervet katust ei saadud skaneerida katuse kuju ja katte tõttu. Fotogramm-meetrilisi 

lende toestati 3: ristuvate trajektooridega lend 40m kõrguselt, ristuvate trajektooridega lend 50m 

kõrguselt ja ümbritsev lend 30m  kõrguselt. (Resev, 2019) 

Uurimistöö tulemusena leiti, et mehitamata õhusõidukiga aeromõõdistamisel on võimalik hoone 

katust mõõdistades jääda COBIM2012 esitatud lubatud hälvete piiridesse. Hoone fassaadi 

mõõdistamisel tuleks rakendada alternatiivseid metoodikaid. Autor soovitab edasistel 

uurimistöödel katsetada hoone fassaadi mõõdistamiseks mitut ümbritseva trajektooriga lendu 

ning lendude vahel muuta lennukõrgust ja kaamera vaatenurka. (Resev, 2019) 

 

1.6 Mehitamata õhusõidukite abil tehtud uurimistööd välismaal 

 

Itaalias Parma Ülikoolis 2018. aastal Gianfranco Forlani, Elisa Dall’Asta, Fabrizio Diotri, 

Umberto Morra di Cella, Riccardo Roncella ja Marina Santise poolt läbi viidud uurimistöös 

hinnati mehitamata õhusõidukil oleva RTK mooduliga georeferentseeritud fotode põhjal loodud 

DSM-ide kvaliteeti. Fotogramm-meetrilised lennud teostati Parma Ülikooli linnakus (joonis 

1.13) 2016. aasta suvel. (Forlani jt, 2018) 
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Joonis 1.13. Uurimistöö objekt Parma Ülikooli linnakus koos GNSS mõõdistatud punktid. 

Punaselt on tähised, roheliselt on aeromõõdistamise kontrollpunktid ja kollaselt DSM 

kontrollpunktid. (Forlani jt, 2018) 

Fotogramm-meetrilised lennud teostati mehitamata õhusõidukiga SenseFly eBee-RTK 

digitaalse kaameraga Sony Cyber-Shot DSC-WX220 (18,2 Mpix). Aeromõõdistamise andmeid 

töödeldi Agisoft Photoscan tarkvaraga. Tähised ja kontrollpunktid mõõdistati GNSS seadmega. 

(Forlani jt, 2018) 

Aeromõõdistamise tähised ja kontrollpunktid mõõdeti GNSS seadmega keskmiselt neli korda 

kasutades Stop&Go meetodit oma baasjaamaga ja CORS (Continuously Operating Reference 

Station – GNSS püsijaamade võrk) võrguga. DSM-i täpsuse hindamiseks mõõdistati GNSS 

seadmega rohkem kui 1600 punkti kasutades võrgu RTK meetodit. Fotogramm-meetrilised 

lennud teostati 90m kõrguselt maast, GSD-ga 2,3cm ning piki kattuvusega 85% ja põiki 

kattuvusega 80%.Kokku lennati 8 korda: neli korda GNSS parandid oma baasjaamast ja neljal 

korral saadi parandid püsijaamade võrgust. Aeromõõdistamise andmeid töödeldi kolmel viisil: 

12 tähisega, mehitamata õhusõiduki RTK andmetega ning mehitamata õhusõiduki RTK 

andmetega ja ühe tähisega. (Forlani jt, 2018) 
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Uurimistöös leiti, et ainult tähiseid kasutades ja mehitamata õhusõiduki RTK andmed koos ühe 

tähisega andsid DSM-i täpsuses võrdväärsed tulemused, vastavalt 5,2cm ja 5,6cm. Ainult 

mehitamata õhusõiduki RTK andmeid kasutades oli DSM-i täpsus 8,5cm. (Forlani jt, 2018) 

Markus Gerke ja Heinz-Jürgen Przybilla viisid 2014. aasta aprillis Saksamaal Duisburgi 

linna lähedal läbi uurimistöö. Töös analüüsiti mehitamata õhusõidukil oleva RTK mooduli ja 

ristuvate trajektooridega lennu mõju aeromõõdistamise täpsusele. (Gerke & Przybilla, 2016) 

Fotogramm-meetrilised lennud sooritati Mavinci Sirius Pro mehitamata õhusõidukiga koos 

Panasonic LumixGX1-Pancake14mm-Pro kaameraga. Võrdluseks mõõdistati punktid GNSS 

seadmega. Aeromõõdistamise andmed töödeldi Agisoft Photoscan tarkvaraga. (Gerke & 

Przybilla, 2016) 

Katseid tehti kahel objektil. Esimene objekt oli Saksamaal Duisburgi linna lähedal olev kivine 

ja liivane ala, kus madalaima ja kõrgeima punkti vahe on 50m (joonis 1.14) Mõlemal juhul 

lennati 85% piki kattuvusega, 60% põiki kattuvusega keskmiselt 105m kõrguselt GSD-ga 

(Ground Sample Distance – piksli suurus maastikul) 2,7cm. Esimesel objektil lennati põhja-

lõuna suunaliselt ja umbes 20% ulatuses ka 75m kõrguselt lääne-ida suunaliselt. 

Aeromõõdistamise andmete täpsuse hindamiseks mõõdistati GNSS seadmega 35 punkti. (Gerke 

& Przybilla, 2016) 
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Joonis 1.14. Esimene objekt. Vasakul on ortofotomosaiik, keskel on kõrgus mudel, punaselt on 

kõrgemad objekti ja roheliselt madalamad, ja paremal on kujutatud lennutrajektoor. (Gerke & 

Przybilla, 2016) 

Teine objekt oli tasasem aga endise kivisöekaevanduse hoonetega (joonis 1.15). Fotogramm-

meetrilise lennu parameetrid olid samad nagu esimesel objektil. Teisel objektil ei saadud lennata 

RTK mooduliga mehitamata õhusõidukiga, seega uuriti teisel objektil ainult ristuvate 

trajektooridega lennu mõju aeromõõdistamise täpsusele. Aeromõõdistamise andmete täpsuse 

hindamiseks mõõdistati GNSS seadmega objektil 34 punkti. (Gerke & Przybilla, 2016) 

 

Joonis 1.15. Esimene objekt. Vasakul on ortofotomosaiik, keskel on kõrgus mudel, punaselt on 

kõrgemad objekti ja roheliselt madalamad, ja paremal on kujutatud lennutrajektoor. (Gerke & 

Przybilla, 2016) 
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Esimesel objektil leiti, et ristuvate trajektooridega lennul olid kontrollpunktides sarnased 

tulemused tavalise lennutrajektooriga, kuid teisel objektil olid ristuvate trajektooridega lennul 

tulemused tunduvalt paremad, eriti kõrguses. RTK mõõtmise kasutamine lennu ajal annab 

parema tulemuse kui ilma RTK-t. Uurimustööst võib järeldada, et kui mõõdistava objekt on 

tasane, siis tuleks kasutada ristuvate trajektooridega lendu ja RTK kasutamine annab parema 

tulemuse. Siiski tasuks kasutada RTK-ga mõõtmisel mõnda täpset tähist, et parandada kõrguse 

täpsust. (Gerke & Przybilla, 2016) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

 

2.1 Uurimistöö objekt ja kasutatud vahendid 

 

Uurimisobjekti valikul võeti arvesse järgmiseid kriteeriume: objekt pidi asuma 

mittekontrollitavas õhuruumis, võimalikult madala liiklussagedusega ja objektil ei tohtinud olla 

asfaltkate ehitatud.  

Lennupiirangualasid võeti arvesse selleks, et ei peaks mõõdistamiseks lennuluba taotlema. 

Liiklussageduse arvestamine oli oluline kuna tähised märgiti tee teljele ja suure 

liiklussagedusega on teel liikumine ohtlik. Lennupiirangualade leidmiseks kasutati  Drooniäppi 

kaardirakendust ja liiklussageduste leidmiseks kasutati Maanteeameti 2018. aasta 

liiklussageduse loendusaruande lisa 10 „liiklussagedus põhi- ja tugimaanteel“. (Jairus, Metlitski 

2019).  

Valikus oli kolm tee ehitusobjekti:  

1. riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Pikknurme-Puurmani lõigu 2+1 

möödasõidualade ehitus; 

2.  riigitee nr 7 Riia-Pihkva Missoküla-Hindsa ja Misso aleviku vahelise lõigu 

rekonstrueerimine; 

3.  tugimaantee nr 90 Põlva-Karisilla Rosma-Soohara lõigu rekonstrueerimine. 

 

Pikknurme-Puurmani lõigu 2+1 möödasõidualade ehitust ei valitud suure liikluskoormuse tõttu. 

Missoküla-Hindsa ja Misso aleviku vaheline lõik asub Eesti Vabariigi ja Venemaa 

Föderatsiooni piiri läheda ning seal on püsiv piiranguala, kus lendamiseks on vaja lennuluba ja 

Politsei- ja Piirivalveameti luba. 
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Uurimistöö läbiviimiseks valiti Rosma-Soohara lõigu rekonstrueerimisel (joonis 2.1) 500m 

pikkune lõik pikettide 60+00 ja 65+00 vahel.  

 

 

Joonis 2.1. Vaade Rosma-Soohara lõigule, pildistatud DJI Phantom 4 RTK pardalt.  

 

Aerofotogramm-meetrilisi lende toestati kahel korral: 11.07.2019 mõõdistati 

kompleksstabiliseeritud kiht ja 16.08.2019 mõõdistati asfaltkatte pealmine kiht. Pikettide 60+00 

ja 65+00 vahelisel lõigul põhja pool asusid suuremas osas põllud ja objekti lõpu poole ka natuke 

metsa.  Lõuna pool olid terve objekti ulatuses tee ääres puud, millede võrad ulatusid tee kohale. 

Tee lõik oli suuremas osas sirge ja ühtlase kaldega läänest-itta aga lõpu poole hakkas maapind 

järsemalt langema.  
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2.2  Kasutatud riistvara 

 

Välitöö tegemiseks kasutati Geostation OÜ mehitamata õhusõidukit DJI Phantom 4 RTK 

(joonis 2.2) ja Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli tahhümeetrit Trimble S6 koos 

väliarvuti Trimble TSC 7 ning aktiivprisma Trimble Active Track 360. Tähiste 

markeerimiseks kasutati valget ja roosat aerosoolvärvi ja tahhümeetri kõrguse mõõtmiseks 

kasutati mõõdulinti. Valget aerosool värvi kasutati, et tähiseid oleks asfaldi taustal hästi näha. 

 

Joonis 2.2. DJI Phantom 4 RTK ( Kuvatõmmis DJI Phantom 4 RTK kasutusjuhendist, 2020) 
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DJI Phantom 4 RTK on varasemale DJI Phantom 4 Pro platvormile ehitatud RTK mooduliga 

mehitamata õhusõiduk. Phantom 4 RKT-l on sisse ehitatud RTK GNSS moodul, mille alla on 

paigaldatud lisa GNSS moodul, mis säilitab täpsust signaalivaesemates kohtades. RTK moodul 

on võimeline vastu võtma L1 ja L2 signaale GPS ning GLONASS satelliitidelt ja E1 ning E5a 

signaale Galileo satelliitidelt. Lisaks on veel külge ehitatud ühe tolline  20 MP CMOS sensoriga 

kaamera ja gimbal. Mehitamata õhusõiduki komplekti kuulub ka transpordikohver, neli DJI 

Intelligent Flight Battery akut ja Phantom 4 RTK SDK (joonis 2.3) kaugjuhtimispult koos 

puutetundliku ekraaniga. Kaugjuhtimis puldil on sisse/välja lülitamise nupp, koju naasmise 

nupp, kaks juhtkangi kõrguse ja lennu suuna kontrollimiseks, kaks raadio antenni mehitamata 

õhusõidukiga ühenduse hoidmiseks ja puutetundlik ekraan. Intelligent Flight Battery tähendab, 

et koos DJI GS RTK rakendusega on võimalik reaalajas näha palju aku on järel ja läbi selle 

rakendus arvutab kui kaua saab veel lennata.  Lisaks on akudel peal ka üle laadimise kaitse ja 

kui jätta aku seisma rohkemaks kui kümneks päevaks, siis aku laeb end tühjaks kuni 65% juhul 

kui aku oli rohkem kui 65% laetud. Akudel on ka peal 4 LED tulukest, mis näitavad aku laetust. 

(Geosoft, 2020) (DJI, 2020) 
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Joonis 2.3. DJI Phantom 4 RTK kaugjuhtimispult. (Kuvatõmmis DJI kasutusjuhend, 2020) 

Tähised märgiti tee teljele valge aerosoolvärviga ja mõõdeti koordinaadid Trimble S6 

tahhümeetriga. Tahhümeeter orienteeriti kasutades tuntud punkti meetodit ehk tahhümeeter 

tsentreeriti punktile, mille koordinaadid olid teada, ja mõõdeti tagasivaate punkt tuntud punktile. 

Uurimistöös kasutati tahhümeetri orienteerimiseks Raxoest OÜ poolt paigaldatud ja 

koordineeritud mõõdistusvõrku, et tagada andmete võrreldavus. Tähised mõõdeti L-EST97 

koordinaatsüsteemis ja BK77 kõrgussüsteemis. 

  

2.3  Kasutatud tarkvara 

 

Tähiste koordinaatide mõõtmiseks kasutati väliarvutit TSC 7  Trimble Access tarkvaraga ja 

mehitamata õhusõiduki lennuplaani koostamiseks ja kontrollimiseks kasutati DJI GS RTK. 

Tehtud pildid salvestati mehitamata õhusõidukisse sisestatud MicroSD kaardile. 3D-punktipilve 

tehti Pix4D Mapper tarkvaraga ja töödeldi veel ka CloudCompare tarkvaraga ning Autodesk 
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ReCap Pro tarkvaraga. 3D-punktipilvest kõrguste mõõtmiseks loodi AutoCAD Civil 3D 2020 

tarkvaraga pinnamudel ja punktid eksporditi csv formaadis Microsoft Excelisse.  Excelis 

arvutati hälbed teostusjoonisest, arvutati keskmised ruutvead ning loodi andmete 

visualiseerimiseks vajalikud tabelid ja graafikud. 

Trimble Access on Trimble poolt loodud mõõdistus tarkvara, millega kontrollitakse 

tahhümeetreid ja GNSS seadmeid. Väliarvuti on ühendatud tahhümeetriga ja kõik mõõdistatud 

tulemused saadetakse raadioside teel tahhümeetrist väliarvutisse. Uurimistöös kasutati punkti 

mõõtmise orienteerimise ja punkti mõõtmise funktsiooni. 

DJI GS RTK mehitamata õhusõidukite lennu planeerimise ja jälgimise tarkvara. Lennuplaani 

loomisel näidati mõõdistatav ala, lennu kõrgus, pikki ja põiki kattuvus ning kaamera kaldenurk. 

Parameetrite järgi arvuti lennutrajektoor. Lineaarse trajektooriga lennuplaani korral lennati 

paralleelselt joonistatud ruudu või hulknurga pikema küljega (joonis 2.4) ja  3D lennu korral 

lennati ka risti (joonis 2.5). 

 

Joonis 2.4. Lineaarse trajektooriga lennuplaan, kollaste joontega on kuvatud lennu marsruut. 

(kuvatõmmis DJI GS RTK lennuplaneerimise tarkvarast). 
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Joonis 2.5. Ristuvate trajektooridega lennuplaan, kollaste joontega on kuvatud mehitamata 

õhusõiduki lennu marsruut (kuvatõmmis DJI GS RTK lennuplaneerimise tarkvarast). 

Mõõdistamise ajal jälgiti õhusõiduki asukohta kaardil, kiirust, kõrgust, säriaega,  aku olekut, 

mälukaardi täituvust ja lennu lõpuni jäänud aega. Iga lend salvestati eraldi kausta koos 

timestamp.mrk failiga. Timestamp.mrk faili salvestati iga foto järjekorra number, salvestamise 

ajal GPS aeg, antenni faasikese nihe CMOS sensori keskpunkti suhtes foto jäädvustamise hetkel 

põhja, ida ja vertikaal suunas, RTK antenni faasikese asukoha koordinaadid WGS84 süsteemis, 

standardhälbed põhja, ida ja vertikaal suunas ja RTK olek. 

Pix4D peakontor asub Šveitsis ja nad toodavad fotogramm-meetria tarkvara erinevatele 

valdkondadele näiteks: geodeesia, kaevandus ja põllumajandus. Pix4D Mapper tarkvaraga on 

võimalik andmeid töödelda oma arvutis või üles laadida pilveteenuses.  

Pix4D-s loodud punktipilvi töödeldi CloudCompare ja Autodesk ReCap Pro tarkvaradega. 

CloudCompare on 3D-punktipilve töötlemiseks loodud avatud lähtekoodiga vabavara. 

Uurimistöös kasutati CloudCompare tarkvara 3D-puntkipilvede liitmiseks ja lõikamiseks. 
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Autodesk ReCap Pro on Autodeski 3D-punktipilve töötlus tarkvara ja on vajalik, et muuta .las 

failid rcp failideks, mida on võimalik töödelda muude Autodesk tarkvaradega näiteks Civil 3D. 

AutoDesk Civil 3D 2020 infrastruktuuri projekteerimiseks mõeldud Autodeski tarkvara. 

Uurimistöös kasutati Civil 3D tarkvara 3D-punktipilvedest pinnamudelite loomiseks ja 

toestujoonisega võrdlemiseks punktide eksportimiseks. 

MicroSoft Excel on tabelarvutus- ja tabeltöötlusprogramm. Uurimistöös kasutati Excelit 

punktide organiseerimiseks ning tulemuste võrdlemiseks ja visualiseerimiseks. 

 

2.4 Uurimistöös kasutatud materjalid ja metoodika 

 

Uurimistöö läbi viimise metoodika on kujutatud joonisel 2.5. Esiteks valiti objekt ja seadmed.  

Nagu varem mainitud, valitud objektiks osutus Põlva-Karisilla tugimaanteel nr 90 Rosma-

Soohara lõigu rekonstrueerimine pikettide 60 – 65 vaheline lõik. Välitööde käigus, enne 

andmete kogumist, markeeriti ja koordineeriti objektil tähised elektrontahhümeetriga. Objekt 

jagati kaheks: kompleksstabiliseeritud kiht ja asfaltkatte pealmine kiht. Erinevaid kihte pildistati 

eraldi kolm korda õhusõidukiga DJI Phantom 4 RTK kasutades erinevaid lennuplaane: 50m 

kõrgusel ristuvate trajektooridega lennuplaani, 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennuplaani 

ja 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennuplaani. Lennuplaanid valmistati ette objektil 

kasutades DJI GS RTK tarkvara. Igast lennuplaani kohta loodi kolm 3D-punktipilve: tähiseta, 

ühe tähisega ja kolme tähisega. Saadud tulemusi võrreldi OÜ Raxoesti poole teostatud 

teostusmõõdistusega, mis loeti õigeks. Lisaks arvutati iga piketi juures tee teljel asfaltkatte kihi 

paksus. Uurimistöö läbiviimise metoodika on kujutatud joonisel 2.6.  
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Joonis 2.6. Uurimistöö metoodika. Rohelise taustaga on märgitud välitööd ja kollase taustaga 

on sisetööd. 
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Sisetööde käigus pärast andmete kogumist eksporditi fotod mälukaardil arvutisse. Arvutis 

kasutati 3D-punktipilve loomiseks Pix4D Mapper tarkvara. 3D-punktipilve töötlemiseks 

kasutati CloudCompare ja AutoDesk ReCap Pro. Pinnamudeli loomiseks kasutati AutoDesk 

Civil 3D 2020 tarkvara. Kõrguste võrdlemiseks ja tulemuste visualiseerimiseks Microsoft Excel 

tarkvara. 

 

2.4.1 Andmete kogumine välitööde käigus  

 

Nagu varem mainitud, koosnes objekt kahest kihist: Kompleksstabiliseeritud kiht ja asfaltkatte 

pealmine kiht. Kompleksstabiliseeritud kihi aerofotogramm-meetrilisel mõõdistamisel 

kasutati valget ja roosat värvi risti kujulisi tähiseid aga asfaltkatte pealmise kihi mõõdistamisel 

kasutati ainult valget värvi risti kujulisi tähiseid (joonis 2.7). Tähised märgiti tee teljele 

aerosoolvärviga, et tagada hea nähtavus ja tähiste püsivus. Objektil märgiti tähised silma järgi 

iga piketi juurde ehk ligikaudu 25 meetriste vahedega. Järgmiseks mõõdeti tähiste tsentrisse 

koordinaadid kasutades Trimble S6 tahhümeetrit ja Trimble TSC 7 väliarvutit. Tahhümeetri 

orienteerimiseks kasutati tuntud punkti meetodit ja OÜ Raxoesti poolt paigaldatud ning 

mõõdistatud mõõdistusvõrgu punkte. 

 

 

Joonis 2.7. Uurimistöös kasutatud tähised. 
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Kompleksstabiliseeritud kihi fotogramm-meetrilise mõõdistamise jaoks märgitud tähiste 

asukohad on kujutatud joonisel 2.8. 

 

Joonis 2.8. Kompleksstabiliseeritud kihi fotogramm-meetrilisel mõõdistuse kasutatud tähiste 

asukohad. Punaselt on märgitud teostusjoonise punktide asukoha, siniselt on märgitud tähiste 

asukohad ja violetne joon on uurimistöö objekt. 

Asfaltkatte pealmise kihi fotogramm-meetrilise mõõdistamise jaoks märgitud tähiste asukohad 

on kujutatud joonisel 2.9.  



41 

 

 

Joonis 2.9. Asfaltkatte pealmise kihi fotogramm-meetrilisel mõõdistuse kasutatud tähiste 

asukohad. Punaselt on märgitud teostusjoonise punktide asukoha, siniselt on märgitud tähiste 

asukohad ja violetne joon on uurimistöö objekt. 

 

Lennu planeerimine 

Valmistati lennuks ette mehitamata õhusõiduk DJI Phantom 4 RTK. Lennuplaan tehti DJI GS 

RTK tarkvaraga kaugjuhtimispuldis kohapeal. 
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Piltide kattuvuseseks valiti 80% * 80%, lähtudes Karmo Siimu ja Oscar Rahu 2019. aastal 

kaitstud lõputööst, kus leiti, suuremat fotode kattuvust kasutades on tulemused täpsemad  (Siim 

& Rahu, 2019). Enne lendamise alustamist kalibreeriti õhusõiduk, pöörates seda ümber 

horisontaal telje ja vertikaal telje (joonis 2.10)  ja ühendati seade, RTK parandite saamiseks 

Trimble VRS Now võrku.  

 

 

Joonis 2.10. Mehitamata õhusõiduki kompassi kalibreerimine, nooled näitavad pööramis 

suunda. (Kuvatõmmis DJI Phantom 4 RTK kasutusjuhendis, 2020) 

 

Fotogramm-meetriline lend 

Mõlema kihi mõõdistamiseks lennati kolm lendu: esiteks ristuvate trajektooridega 

lennuplaaniga 50 meetri kõrgusel, teiseks lineaarse trajektooriga lennuplaaniga 50 meetri 

kõrgusel ja kolmandaks lineaarse trajektooriga lennuplaaniga 40 meetri kõrgusel. Lennati 

täis automaatselt ehk õhusõiduk tõusis ise õhku lendas ise lennuplaani järgi ja maandus ise. 

Lisaks on võimalik lennata ka pool automaatselt, kus õhusõiduk viiakse manuaalselt õhku ja 

tuuakse manuaalselt maapinnale. Võib ka lennata täiesti manuaalselt aga see ei ole soovitatav 

kuna kiirus, kõrgus ja lennu suund võivad liiga palju kõikuda, mis põhjustavad ebatäpseid 
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tulemusi. Enne õhku tõusmist salvestab õhusõiduk endale Home point-i ehk kodupunkti, kuhu 

naastakse fotogramm-meetrilise lennu lõpus või hädaolukorras. 

40m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaaniga lennates saavutati 1.22cm GSD, jäädvustati 

365 pilti ja lennuplaani läbiviimiseks kulus 16 minutit ning ristuvate trajektooridega lennuplaani 

täitmiseks kulus 30 minutit, jäädvustati 480 pilti ja saavutati 1.83cm GSD (tabel 2.1). 

Mehitamata  õhusõiduk suutis järjest lennata umbes 25 minutit, mis tähendas, et lennuplaani 

täitmine jäi pooleli. Juhul kui fotogramm-meetrilise lennuplaani täitmine jääb aku tühjaks 

saamise tõttu pooleli, siis salvestatakse automaatselt katkestuse koht ja naastakse kodupunkti 

ning pärast aku vahetust jätkatakse pooleli jäänud kohast. Lennu ajal kodupunkti koordinaatide 

muutmiseks on kaks võimalust, kas kasutatakse õhusõiduki asukohta või kaugjuhtimispuldi 

asukohta. Suurte objektide korral annab see võimaluse liikuda õhusõidukile lähemale, et säästa 

akut kodupunkti lendamise ja tagasi pooleli jäänud kohta lendamise arvelt. 

Tabel 2.1 Fotogramm-meetrilistele lendudele kulunud aeg, tehtud piltide arv ja keskmine GSD. 

Lennuplaan 
Piltide 
arv 

Lennuaeg 
(min)  

GSD 
(cm) 

50m kõrguselt ristuvate 
trajektooridega 
lennuplaan 480 30 1.83 

50m kõrguselt lineaarse 
trajektooriga lennuplaan 290 16 1.52 

40m kõrguselt lineaarse 
trajektooriga lennuplaan 365 16 1.22 

 

Kõik teostatud lendude andmed salvestati eraldi kausta koos timestamp.mrk failiga see 

tähendab, et kui lennuplaan jäi pooleli tehti teisele poolele uus kaust. Pärast lendamist ühendati 

mälukaart arvutiga ja aerofotod viidi arvutisse, kust neist loodi Pix4D Mapper tarkvaraga 3D-

punktipilved.  
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3D-punktipilvede loomine 

Pix4D Mapper tarkvaraga loodi 3D-punktipilved kasutades töölaua rakendust isiklikus arvutis 

ja Pix4D pilveteenust. Tarkvarasse üle viidud aerofotode kaustad koos timestamp.mrk failiga, 

kus tarkvara tuvastas automaatselt fotode koordinaatsüsteemi ja kasutatu kaamera mudeli. 

Lisaks saab selles staadiumis viia tarkvarasse ka tähiste koordinaadid aga käesolevas töös tehti 

see hiljem. Kolmandaks määrati väljundi koordinaat süsteemiks L-EST97 koordinaatsüsteem ja 

anti geoidi kõrguseks WGS84 ellipsoidist 19.323 meetrit, mis arvutati tähiste koordinaatide järgi 

Maa-ameti EST-GEOID2011 kalkulaatoris. Viimaseks valiti väljundiks 3D Maps, kuna sellega 

luuakse ortofotomosaiik, DSM, 3D Mesh ja 3D-punktipilv. 3D Maps-i töötluskiirus on aeglane 

aga väljund on kvaliteetne.  

Pix4D Mapper pilveteenust kasutades on kolm võimalust: luua projekt ja laadida pildid üles läbi 

veebibrauseri, luua projekt arvuti töölaua rakenduses ja laadida projekt koos parameetritega 

pilveteenusesse või luua projekt töölaua rakenduses ning teha läbi töötlemise esimene etapp ja 

siis laadida projekt pilveteenusesse. Esimese meetodiga ei saa muuta koordinaatsüsteemi ega 

kõrgust geoidist. Teise meetodiga saab seada paika koordinaatsüsteem ja geoidi kõrgus ning 

saab lisada ka tähiste koordinaadid, mis võetakse 3D-punktipilve loomisel arvesse. Kolmanda 

võimalusega on võimalik märkida tähiste asukohad pärast töötluse esimest etappi rayCloud 

editoris, mis on hõrendatud punktipilv koos geolokeeritud aerofotodega, ja laadida projekt 

pilveteenusesse, kus lõpetatakse andmete töötlus. Uurimistöös kasutati teist ja kolmandat 

meetodit, kuna esimese meetodiga tuleksid tulemused ebatäpsed.  

 

3D-punktipilve loomisel tähiste märkimine 

Pärast andmetöötluse esimest etappi toodi projekti tähiste koordinaadid ja märgiti rayCloud 

editoris. Iga fotogramm-meetrilise lennu andmetest loodi kolm 3D-punktipilve: tähisteta, ühe 

tähisega ja kolme tähisega. Ühe tähisega 3D-puntkipilvedel kasutati objekti keskel olevat tähist 

ja kolme tähisega 3D-punktpilivedes kasutati objekti otstes ja keskel olevaid tähiseid. RayCloud 

editoris tähiste märkimisel kuvatakse tähiste koordinaatide järgi kõik pildid, kus tähis peaks 



45 

 

asuma ja seal näidati käsitsi tähise keskpunkti. Kahel pildil tähise näitamisel arvutab programm 

järgmistele piltide märgitud tähise asukoha (joonis 2.11). Paremal kuvatakse tähise esialgse ja 

käsitsi näidatud asukoha nihe. Pärast kahe punkti näitamist kasutati automatic markingu  

funktsiooni, mis märkis automaatselt ülejäänud fotodel tähise uue asukoha. 

 

 

Joonis 2.11. Vasakul on kujutatud tähise asukoha märkimine rayCloud editoris. Sinine ring 

täpiga on tähise asukoht mõõdistatud koordinaatide järgi, kollane rist sinises ruudus on käsitsi 

märgitud tähise asukoht ja roheline rist violetses ruudus on arvutatud tähise asukoht. Pildid 

päises on kirjas pildi nimi ja tähise nimi. Parempoolsel pildid on kujutatud tähise looduses 

mõõdistatud koordinaadid ja nihe algsest asukohast. 

Pärast tähiste märkimist algas andemete töötlemine uuesti esimesest etapist peale. Pix4D 

Mapper tarkvaraga ei saanud töötlust pausile panna ega jätkata, mis tähendas, et iga kord kui 

pandi tarkvara andmeid töötlema, siis pidi ootama kuni kolmanda etappi lõpuni. Iga etapi lõpus 

kuvati kvaliteedi aruanne. Lõpuks eksporditi 3D-punktipilv .las formaadis CloudCompare 

tarkvarasse, kus lõigati 3D-punktipilvest objekt välja.. 
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Enne CloudCompare tarkvara kasutamist valmistati ette OÜ Raxoestilt saadud asfaltkatte 

pealmise kihi teostusjoonis. Esmalt polügoon piketist 60+00 kuni 65+00 kasutades 

teostusjoonise teekatte ääre joont. Järgmiseks viidi loodud polügoon uude joonisesse koos 

polügooni sisse jäävate mõõtmispunktide ja mõõtkõrgustega. Teostusjoonisel olevad 

mõõdistuspunktid viidi AutoCAD Civil 3D tarkvaras teksti järgi õigele kõrgusele. Järgmiseks 

loodi CoGo punktid, mis nummerdati käsitsi ja eksporditi csv formaadis.  CloudCompare 

tarkvaras 3D-punktipilve lõikamiseks tehti eelnevalt loodud asfalti äärest 10 cm laiem joon, et 

mudel ulatuks asfaldi ääreni. 

 

3D-punktipilvest objekti välja lõikamine 

CloudCompare tarkvara kasutati 3D-punktipilve väiksemaks lõikamiseks (joonis 2.12). Pix4D 

Mapperis loodud .las formaadis punktipilv toodi koos kahe .dxf formaadis polügooniga 

CloudCompare tarkvarasse. Polügoone kasutati pealt vaates ja kõrvalt vaates 3D-punktipilvest 

ainult tee osa välja lõikamiseks. Pealt vaates lõigati välja, alates teepeenrast, teed ümbritsev ala 

ja küljelt vaates lõigati välja tee kohal olevad puuvõrad. Lõigates välja mitte olulised osad 

väheneb punktipilve maht oluliselt näiteks enne lõikamist oli 3D lennuplaaniga lennatud 

punktipilves umbes 45 miljonit punkti, siis pärast kärpimist jäi alles umbes 4 miljonit. Lisaks 

hakkavad tee kohal olevad puuvõrad rikkuma pinnamudelit, kuna AutCAD Civil 3D võtab tee 

mudeli loomisel ka puuvõrade punktid arvutusse.  



47 

 

 

Joonis 2.12. Vasakul on kujutatud terve 3D-punktipilv ja paremal on kujutatud 3D-punktipilvest 

välja lõigatud objekt. 

 

3D-punktipilve konverteerimine 

Autodesk ReCap Pro tarkvara kasutati las faili konverteerimiseks rcp failiks, sest AutoCAD 

Civil 3D ei ole võimeline kuvama .las faile. Konverteerimiseks loodi ReCap programmis uus 

projekt ja imporditi las fail. Lisaks kustutati ära alles jäänud müra punktid.  

 

3D-punktipilvest pinnamudeli loomine ja kõrguste eksportimine 

Autodesk AutoCAD Civil 3D tarkvarasse toodi teostusjooniselt loodud COGO punktid ja 3D-

puntkipilv referentsina. Civil 3D tarkvara ei võimalda punktipilve üksikute punktidena 

joonisesse tuua. Piketi kohtadele kõrguste saamiseks loodi 3D-punktipilvest pinnamudel. 

Pinnamudeli loomisel kasutati Krigingu interpoleerimis meetodit, et muuta pinnamudel 

ühtlasemaks ja välistada üksikute müra punktide sattumist pinnamudeli arvutusse. Pinnamudel 



48 

 

piirati teostusjoonise asfaldi ääre joonega, et vältida teepeenra punktide sattumist 

pinnamudelisse. Viimaseks anti COGO punktidele pinnamudeli kõrgus ja eksporditi COGO 

punktid csv formaadis. 

 

Tulemuste arvutamine ja visualiseerimine 

Esimesena viidi csv formaadis punktide koordinaadid veergudesse nii, et iga puntki number, x, 

y ja z koordinaadid ning punkti kood oleksid eraldi veerus ja järjestati punktid koodide alusel. 

Iga piketi kohal võeti asfaldi ääre vasaku serva, telje ja parema serva kõrgus. Iga kolmanda 

punkti valimiseks kasutati Exceli valemit ja hälvete arvutamiseks lahutati 3D-punktipilve 

kõrgusest teostusjooniselt saadud kõrgus. Iga lennuplaani kohta arvutati keskmine (krv) 

ruutviga Gauss-i valemiga (valem 1). (Randjärv, 1997: 262) 

𝑚 = ±√
∑∆2

𝑛
           (1) 

Valemis 1 tähistab Δ teostusjoonise ja 3D-punktipilve kõrguste vahelisi hälbeid ning n on 

punktide arv. Lisaks arvutati ka keskmise ruutvea täpsuse hindamiseks keskmine ruutviga 

valemiga 2.  

𝑚𝑚 = ±
𝑚

√2𝑛−1
          (2) 

Kus m on keskmine ruutviga ja n on punktide arv. (Randjärv, 1997: 262) 

Eelnevalt saadud tulemustest arvutati asfaltkatte kihi paksus tee teljel. Kihi paksuse 

arvutamiseks lahutati, iga piketi juures, asfaltkatte pealmise kihi kõrgusest 

kompleksstabiliseeritud kihi kõrgus. 

  



49 

 

3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Uurimistöö eesmärgiks on hinnata integreeritud RTK mooduliga mehitamata õhusõidukiga 

aerofotogramm-meertilise mõõdistamise kõrguslikku täpsust teedeehitusel. Kõrgusliku täpsuse 

hindamiseks võrreldi fotogramm-meetriliste lendude andmeid OÜ Raxoest-i poolt teostatud 

teostusmõõdistamise andmetega, mis loeti õigeks. Kompleksstabiliseeritud kihi 

teostusmõõdistus teostati vahemikus 15.07 – 31.07.2019 ja asfaltkatte pealmise kihi 

teostusmõõdistus teostati vahemikus 27.08 – 30.08.2019. Nagu eelnevalt mainitud toimus 

kompleksstabiliseeritud kihi fotogramm-meetriline mõõdistamine 11.07.2019 ja asfaltkatte 

pealmise kihi fotogramm-meetriline mõõdistamine toimus 16.08.2019. 

Nagu varem mainitud pildistati mõlemaid kihte kolm korda, kasutades erinevaid lennuplaane ja 

igast lennuplaanist loodi kolm 3D-punktipilve - mõlema kihi jaoks loodi üheksa 3D-punktipilve. 

Kõrguseid võrreldi pikettide 60+00 ja 65+00 vahel tee vasakus servas, teljel ja paremas servas 

– kokku 63 punkti. Kõrguste hälvetest arvutati Gauss-i valemiga keskmine ruutviga (krv) (valem 

1) ja keskmise ruutvea täpsuse hindamiseks keskmise ruutvea täpsus (valem 2). Tabelites ja 

joonistel kasutati 3D-punktipilvede järgmiseid lühendeid: 

• 3D 0P – 50m kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja tähiseta loodud 3D-

punktipilv; 

• 3D 1P – 50m kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-

punktipilv; 

• 3D 3P – 50m kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-

punktipilv; 

• LIN50 0P – 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-

punktipilv; 

• LIN50 1P – 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-

punktipilv; 

• LIN50 3P – 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-

punktipilv; 

• LIN40 0P – 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-

punktipilv; 

• LIN40 1P – 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-

punktipilv; 
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• LIN40 3P – 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-

punktipilv; 

 

 

3.1  Kompleksstabiliseeritud kihi kõrgusliku täpsuse hindamine 

 

Kompleksstabiliseeritud kihi kõrgusliku täpsuse hindamiseks loodi üheksa 3D-punktipilve ning 

võrreldi saadud tulemusi OÜ Raxoest-i teostusmõõdistuse tulemustega. Saadud hälvetest 

arvutatud keskmised ruutvead on kujutatud joonisel 3.1.  

 

 

Joonis 3.1. Kompleksstabiliseeritud kihi hälvete keskmised ruutvead, kus 3D0P on 50m 

kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, 3D1P on 50m 

kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv, 3D3P on 50m 

kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN50 0P 

on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, LIN50 1P 

on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN50 
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3P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv, 

LIN40 0P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, 

LIN40 1P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-

punktipilv ning LIN40 3P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega 

loodud 3D-punktipilv. 

Jooniselt 3.1 on näha, et 3D ehk ristuvate trajektooridega lennuplaaniga lennates on 3D-

punktipilve loomisel tähiseid kasutamata tulemused märgatavalt paremad, kui lineaarse 

trajektooriga lennuplaaniga lennates. Ristuvate trajektooridega lennul jäid keskmised ruutvead 

vahemikku 0.040-0.045m, kuid 50m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaanil jäid 

keskmised ruutvead vahemikku 0.660-0.676m ja 40m kõrguselt lineaarse trajektooriga 

lennuplaanil jäid keskmised ruutvead 0.475-0.484m vahele.  

Lineaarse trajektooriga lennuplaanide puhul paranesid tulemused märgatavalt juba ühe tähise 

kasutamisel aga ristuvate trajektooridega lennu puhul olid tulemused kehvemad. Ühe tähise 

kasutamisel saavutati kõige paremad tulemused 40m kõrguselt lineaarse trajektooriga 

lennuplaaniga, kus keskmised ruutvead jäid vahemikku 0.012-0.014m. 50m kõrguselt lineaarse 

trajektooriga lennuplaaniga lennates saavutati natukene halvemad tulemused ja keskmised 

ruutvead jäid vahemikku 0.015-0.020m, kuid ristuvate trajektooridega lennuplaaniga olid 

tulemused tunduvalt halvemad ja keskmised ruutvead olid 0.125m. 

3D-punktipilve loomiseks kolme tähist kasutades paranesid ristuvate trajektooridega 

lennuplaani andmetest loodud 3D-puntkipilve kõrguslik täpsus märgatavalt ja keskmised 

ruutvead jäid vahemikku 0.012-0.017m. Kolme tähisega lineaarse trajektooriga lennuplaani 

andmetest loodud 3D-punktipilve kõrguslik täpsus oli halvem kui ühe tähisega loodud 3D-

punktipilve kõrguslik täpsus. 50m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaani keskmised 

ruutvead jäid vahemikku 0.017-0.031m ja 40m kõrguse lennu keskmised ruutvead jäid 

vahemikku 0.021-0.033m.  

Kompleksstabiliseeritud kihi aerofotogramm-meetrilisel mõõdistamisel saavutati kõige 

täpsemad tulemused 40m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaaniga lennates ja 3D-
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punktipilve loomisel kasutati ühte tähist, krv 0.012-0.015m ja krv täpsus 0.002m. Ristuvate 

trajektooridega lennuplaaniga lennates saavutati kõige paremad tulemused kasutades 3D-

punktipilve loomisel kolme tähist, krv 0.012-0.017m ja krv täpsus 0.002-0.003m. 50m kõrguselt 

lineaarse trajektooriga lennuplaani lennates saavutati kõige parem tulemus kasutades 3D-

punktipilve loomiseks ühte tähist, krv 0.015-0.020m ja krv täpsus 0.002-0.003m.  

 

Kõige halvemad tulemused tulid lineaarse trajektooriga lennuplaaniga lennates ja 3D-

punktipilve loomisel ei kasutatud tähiseid. 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennuplaanil jäi 

krv 0.660-0.676m vahele ja krv täpsus jäi 0.103-0.106m vahele ning 40m kõrgusel lineaarse 

trajektooriga lennuplaanil jäi krv 0.475-0.484m vahele ja krv täpsus 0.074-0.076m vahele. 

 

3.2  Asfaltkatte pealmise kihi kõrgusliku täpsuse hindamine 

 

Asfaltkatte pealmise kihi kõrgusliku täpsuse hindamiseks loodi üheksa 3D-punktipilve ning 

võrreldi saadud tulemusi OÜ Raxoest-i teostusmõõdistuse tulemustega. Saadud hälvetest 

arvutati keskmine ruutviga ja keskmise ruutvea täpsus. Keskmise ruutvea tulemused on esitatud 

joonisel 3.2. 
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Joonis 3.2. Asfaltkatte pealmise kihi hälvete keskmised ruutvead, kus 3D0P on 50m kõrgusel 

ristuvate trajektooridega lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, 3D1P on 50m kõrgusel 

ristuvate trajektooridega lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv, 3D3P on 50m kõrgusel 

ristuvate trajektooridega lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN50 0P on 50m 

kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, LIN50 1P on 50m 

kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN50 3P on 

50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN40 

0P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, LIN40 

1P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv ning 

LIN40 3P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-

punktipilv. 

 

Joonisel 3.2 on näha, tähisteta 3D-punktipilve loomisel saavutati kõige täpsemad tulemused 

kasutades ristuvate trajektooridega lennuplaani, kus keskmised ruutvead jäid vahemikku 0.087-

0.110m. 50m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaaniga lennates saavutati halvemad 

tulemused, kus keskmised ruutvead jäid vahemikku 0.173-0.199m. Kõige kehvemad tulemused 

3D 0P LIN50 0P LIN40 0P 3D 1P LIN50 1P LIN40 1P 3D 3P LIN50 3P LIN40 3P

Vasak serv 0.097 0.184 0.770 0.071 0.029 0.028 0.030 0.030 0.034

Telg 0.087 0.173 0.781 0.087 0.016 0.016 0.016 0.015 0.021

Parem serv 0.110 0.199 0.757 0.060 0.032 0.029 0.041 0.033 0.045
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olid 40m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaaniga lennates, kus keskmised ruutvead jäid 

vahemikku 0.757-0.781m.  

Sarnaselt kompleksstabiliseeritud kihi mõõdistamisel oli ka asfaltkatte pealmise kihi 

mõõdistamisel lineaarse trajektooriga lennuplaani kasutades kõige paremad tulemused 

kasutades 3D-punktipilve loomisel ühte tähist. 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga 

lennuplaaniga lennates jäid keskmised ruutvead 0.016-0.032m vahele. 40m kõrguselt lineaarse 

trajektooriga lennuplaaniga lennates jäid keskmised ruutvead 0.016-0.029m vahele. Erinevalt 

kompleksstabiliseeritud kihi mõõdistamisest paranesid 3D-punktipilve loomisel tähise 

kasutamisega ristuvate trajektooridega lennuplaani tulemused, kus keskmised ruutvead jäid 

0.060-0.087m vahele.  

3D-punktipilve loomisel kolme tähise kasutamisel olid 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga 

lennuplaaniga lendamisel sarnased ühe tähise kasutamise tulemustega. Kolme tähisega loodud 

3D-punktipilve hälvete keskmised ruutvead jäid vahemikku 0.015-0.033m. Sarnaselt 

kompleksstabiliseeritud kihi mõõdistamisele paranesid kolme tähist kasutades ristuvate 

trajektooridega lennuplaani tulemused ja 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennuplaaniga 

lennates tulemused olid halvemad. Ristuvate trajektooridega lennuplaani andmetest kolme 

tähisega loodud 3D-punktipilve loomisel jäid keskmised ruutvead vahemikku 0.016-0.041m ja 

40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennuplaani puhul jäid keskmised ruutvead vahemikku 

0.021-0.045m (joonis 3.4). 

Sarnaselt kompleksstabiliseeritud kihi mõõdistamisele saavutati ka asfaltkatte pealmise kihi 

mõõdistamisel kõige täpsemad tulemused 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennuplaaniga 

lendamisel ja kasutades 3D-punktipilve loomisel ühte tähist. Ristuvate trajektooridega 

lennuplaani kasutades saavutati kõige täpsemad tulemused kolme tähisega loodud 3D-

punktipilvega ja 50m kõrguselt lineaarse trajektooriga lennuplaaniga lennates saavutati kõige 

täpsemad tulemused kasutades 3D-puntkipilve loomiseks ühte tähist. Kõige halvemad 

tulemused tulid ilma tähisteta 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennuplaaniga lennatud 3D-

punktipilvest, kus krv jäi vahemikku 0.757-0.781m. 
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3.3  Asfaltkatte paksuse arvutus 

 

Asfaltkatte paksuse arvutamiseks lahutati asfaltkatte pealmise kihi kõrgustest 

kompleksstabiliseeritud kihi kõrgused. Asfaltkatte kihi paksust hinnati ainult tee teljel kuna  

teljel saavutati kõige täpsemad tulemused. Asfaltkatte kihi paksuse arvutamiseks loodi 

pinnamudelid. Saadud tulemused on kujutatud joonistel 3.3, 3.4 ja 3.5. Igale joonisele on 

võrdluseks lisatud teostusjooniste tulemustest arvutatud kihi paksused. Teostusjooniselt 

arvutatud kihi paksuste keskmine oli 8cm ja jäid vahemikku 7-9cm. 

Joonisel 3.3 on näha, et ilma ristuvate trajektooridega tähisteta loodud 3D-punktipilv andis 

kõige sarnasemad tulemused võrreldes teostusjooniste tulemustega. Keskmine asfaltkatte 

kihi paksus oli 0.04m, kõige väiksem oli kihi paksus piketi 65+00 juures (-0.02m) ja kõige 

paksem piketi 63+25 juures (0.09m). Lineaarse trajektooriga 50m kõrguselt lennatud 

tähisteta loodud 3D-punktipilvedes keskmine asfaltkatte kihi paksus oli -0.76m. Kogu lõigu 

ulatuses jäid kihi paksused -0.81m ja -0.76m vahele, kõige väiksem kihi paksus oli piketi 

61+75 juures (-0.81m) ja kõige suurem kihi paksus oli piketi 64+25 juures. Lineaarse 

trajektooriga 40m kõrguselt lennatud 3D-punktipilve keskmine asfaltkatte kihi paksus oli 

0.38m. Kogu lõigu ulatuses jäid kihi paksused -0.31m ja -0.44m vahele, kõige väiksem kihi 

paksus oli piketi 60+50 juures (-0.81m) ja kõige suurem kihi paksus oli piketi 64+25 juures 

(0.44). 
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Joonis 3.3. Tähisteta loodud 3D-punktipilvedest arvutatud asfaltkatte kihi paksused, kus 3D0P on 50m kõrgusel ristuvate trajektooridega 

lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, LIN50 0P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv 

ning LIN40 0P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv. 

 

 

60+00 60+25 60+50 60+75 61+00 61+25 61+50 61+75 62+00 62+25 62+50 62+75 63+00 63+25 63+50 63+75 64+00 64+25 64+50 64+75 65+00

Teostus 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08

3D 0P 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.06 0.00 0.07 0.05 0.04 0.08 0.09 0.08 0.04 0.03 0.00 0.05 0.00 -0.02

 Lin50 0P -0.78 -0.75 -0.73 -0.75 -0.76 -0.76 -0.78 -0.81 -0.76 -0.74 -0.74 -0.75 -0.80 -0.74 -0.74 -0.74 -0.75 -0.72 -0.75 -0.78 -0.79

Lin40 0P 0.39 0.38 0.31 0.37 0.38 0.36 0.40 0.40 0.39 0.37 0.36 0.38 0.40 0.40 0.38 0.42 0.39 0.44 0.41 0.36 0.36
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Joonis 3.4. Ühe tähisega loodud 3D-punktipilvedest arvutatud asfaltkatte kihi paksused, kus 3D1P on 50m kõrgusel ristuvate 

trajektooridega lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN50 1P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe 

tähisega loodud 3D-punktipilv ning LIN40 1P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv 

 

  

60+00 60+25 60+50 60+75 61+00 61+25 61+50 61+75 62+00 62+25 62+50 62+75 63+00 63+25 63+50 63+75 64+00 64+25 64+50 64+75 65+00

Teostus 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08

3D 1P 0.04 0.05 0.07 0.04 0.07 0.03 -0.01 -0.01 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.08 0.03 0.06 0.13 0.02 0.00 -0.08

Lin50 1P 0.09 0.10 0.08 0.15 0.07 0.07 0.10 0.09 0.08 0.11 0.09 0.11 0.08 0.09 0.11 0.09 0.04 0.09 0.15 0.12 0.11

Lin40 1P 0.08 0.07 0.03 0.09 0.08 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10 0.06 0.09 0.11 0.10 0.09 0.13 0.12 0.10 0.10 0.07 0.05
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Joonisel 3.4 on näha, et lineaarse trajektooriga 40m kõrguselt lennatud ühe tähisega loodud 3D-

punktipilve keskmine asfaltkatte kihi paksus olid kõige sarnasem teostusjoonise tulemustega 

(0.09m). Kogu lõigu ulatuses jäid kihi paksused 0.3m ja 0.13m vahele, kõige väiksem kihi 

paksus oli piketi 60+50 juures (0.03m) ja kõige suurem kihi paksus oli piketi 63+75 juures 

(0.13m). ristuvate trajektooridega lennatud ühe tähisega loodud 3D-punktipilve keskmine 

asfaltkatte kihi paksus oli 0.04m, kõige väiksem oli kihi paksus piketi 65+00 juures (-0.08m) ja 

kõige paksem piketi 64+25 juures (0.13m). Lineaarse trajektooriga 50m kõrguselt lennatud 

tähisteta loodud 3D-punktipilvedes keskmine asfaltkatte kihi paksus oli 0.10m. Kogu lõigu 

ulatuses jäid kihi paksused 0.04m ja 0.15m vahele, kõige väiksem kihi paksus oli piketi 64+00 

juures (0.04m) ja kõige suurem kihi paksus oli piketi 60+75 juures (0.15m).  

 

 

  



59 

 

 

Joonis 3.5. Kolme tähisega loodud 3D-punktipilvedest arvutatud asfaltkatte kihi paksused, kus 3D3P on 50m kõrgusel ristuvate 

trajektooridega lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN50 3P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme 

tähisega loodud 3D-punktipilv ning LIN40 3P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv. 

 

60+00 60+25 60+50 60+75 61+00 61+25 61+50 61+75 62+00 62+25 62+50 62+75 63+00 63+25 63+50 63+75 64+00 64+25 64+50 64+75 65+00

Teostus 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08

3D 3P 0.16 0.16 0.17 0.15 0.16 0.14 0.13 0.13 0.16 0.18 0.16 0.16 0.19 0.15 0.20 0.20 0.15 0.17 0.20 0.14 0.12

Lin50 3P 0.09 0.08 0.03 0.08 0.11 0.09 0.07 0.08 0.08 0.11 0.09 0.11 0.09 0.11 0.11 0.17 0.11 0.05 0.09 0.10 0.10

Lin40 3P 0.09 0.09 0.1 0.09 0.1 0.08 0.08 0.06 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.1 0.08 0.09 0.1 0.14 0.1 0.08 0.08

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

A
sf

al
tk

at
te

 p
ak

su
s

Piketi number

Asfaltkatte kihi paksused pikettide kohal (m)

Teostus 3D 3P Lin50 3P Lin40 3P



60 

 

Joonisel 3.5 on näha, et lineaarse trajektooriga 40m kõrguselt lennatud kolme tähisega loodud 

3D-punktipilve keskmine asfaltkatte kihi paksus olid kõige sarnasem teostusjoonise 

tulemustega (0.09m). Kogu lõigu ulatuses jäid kihi paksused 0.06m ja 0.14m vahele, kõige 

väiksem kihi paksus oli piketi 61+75 juures (0.06m) ja kõige suurem kihi paksus oli piketi 

64+25 juures (0.14m). ristuvate trajektooridega lennatud ühe tähisega loodud 3D-punktipilve 

keskmine asfaltkatte kihi paksus oli 0.16m, kõige väiksem oli kihi paksus piketi 65+00 juures 

(0.12m) ja kõige paksem piketi 64+50 juures (0.20m). Lineaarse trajektooriga 50m kõrguselt 

lennatud tähisteta loodud 3D-punktipilvedes keskmine asfaltkatte kihi paksus oli 0.09m. Kogu 

lõigu ulatuses jäid kihi paksused 0.04m ja 0.15m vahele, kõige väiksem kihi paksus oli piketi 

60+50 juures (0.03m) ja kõige suurem kihi paksus oli piketi 63+75 juures (0.17m).  

 

 

3.4 Arutelu  

 

Uurimistöö tulemusena leiti, et ristuvate trajektooridega lennuplaaniga lendamine on kasulik 

juhul kui soovitakse vältida tähiste märkimist objektile. Mõlema kihi mõõdistamisel andis 

ristuvate trajektooridega lennuplaan lineaarse trajektooriga lennuplaaniga võrreldes palju 

täpsemad tulemused. 3D-punktipilve loomisel tähiste kasutamine annab lineaarse trajektooriga 

lennuplaanidel täpsemad tulemused, kui ristuvate trajektooridega lennuplaaniga. Vastavalt 

ootustele saavutati 3D-punktipilve loomisel tähiseid kasutades 40m kõrguselt lineaarse 

trajektooriga lennuplaaniga lennates kõige täpsemad tulemused. Kompleksstabiliseeritud kihi 

mõõdistamisel saavutati ristuvate trajektooridega lennuplaaniga, 3D-punktpilve loomisel 

tähiseid kasutamata, täpsemad tulemused kui asfaltkatte pealmise kihi mõõdistamisel. Samas 

3D-punktipilve loomisel ühe tähise kasutamisel vähenes kompleksstabiliseeritud kihi ristuvate 

trajektooridega lennuplaani kõrguslik täpsus ja asfaltkatte pealmise kihi mõõdistamisel jäi 

kõrguslik täpsus samaks nagu tähiseta 3D-punktipilvel.  
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Ootamatult ei saavutatud, lineaarse trajektooriga lennuplaani puhul, 3D-punktipilve luues 

kolme tähist kasutades paremaid tulemusi kui ühte tähist kasutades. Asfaltkatte pealmise kihi 

mõõdistamise puhul jäid tulemused samaks aga kompleksstabiliseeritud kihi puhul läksid 

tulemused halvemaks. 

Asfaltkatte kihi paksuse arvutamisel saavutati kõige paremad tulemused kasutades lineaarset 

lennutrajektoori. 40m kõrguselt lennates ja 3D-punktipilve loomisel ühte tähist kasutades saadi 

keskmiseks asfaltkatte paksuseks 0.09m, kui kogu lõigu ulatuses jäid asfaltkatte paksused 0.03m 

ja 0.13m vahele ning 3D-punktipilve loomisel kolme tähist kasutades saadi keskmiseks 

asfaltkatte kihi paksuseks 0.09m ning kogu lõigu ulatuses jäid kihi paksused 0.06m ja 0.14m 

vahele. 50m kõrguselt lennates ja 3D-punktipilve loomisel ühte tähist kasutades saadi 

keskmiseks asfaltkatte paksuseks 0.10m, kui kogu lõigu ulatuses jäid asfaltkatte paksused 0.04m 

ja 0.15m vahele ning 3D-punktipilve loomisel kolme tähist kasutades saadi keskmiseks 

asfaltkatte kihi paksuseks 0.09m ning kogu lõigu ulatuses jäid kihi paksused 0.03m ja 0.17m 

vahele. 

Suuremas osas jäid kõige suuremad ja väiksemad asfaltkatte paksused objekti algusesse ja 

objekti lõppu. Kõige probleemsemad kohad olid piketi 60+50, 64+25 ja 65+00 juures (joonis 

3.6). Piketi 60+50 kohal langesid teele puuvõrad, mis võisid tulemusi mõjutada. Alates piketist 

63+75 hakkas maapind langema, mis võis tulemusi negatiivselt mõjutada. 
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Joonis 3.6. Piketaaž ortofotol. Tee telg ja pikettide asukohad on märgitud lillat värvi joonega.  

Kompleksstabiliseeritud kihi mõõdistuse ja asfaltkatte mõõdistuse tulemused on kujutatud 

joonisel 3.7.
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Joonis 3.7. 3D-punktipilvede hälvete keskmised ruutvead, kus 3D0P on 50m kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja tähiseta 

loodud 3D-punktipilv, 3D1P on 50m kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv, 3D3P on 50m 

kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN50 0P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga 

lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, LIN50 1P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-

punktipilv, LIN50 3P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN40 0P on 40m 

kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, LIN40 1P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud 

ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv ning LIN40 3P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-

punktipilv. 

3D 0P LIN50 0P LIN40 0P 3D 1P LIN50 1P LIN40 1P 3D 3P LIN50 3P LIN40 3P

Kompleksstabiliseeritud kihi vasak serv 0.043 0.660 0.478 0.125 0.018 0.015 0.012 0.025 0.022

Asfaltkatte pealmise khi vasak serv 0.097 0.184 0.770 0.071 0.029 0.028 0.030 0.030 0.034

Kompleksstabiliseeritud kihi telg 0.045 0.666 0.475 0.125 0.020 0.012 0.017 0.031 0.031

Asfaltkatte pealmise kihi telg 0.087 0.173 0.781 0.087 0.016 0.016 0.016 0.015 0.021

Kompleksstabiliseeritud kihi parem serv 0.040 0.676 0.484 0.125 0.015 0.014 0.016 0.017 0.021

Asfaltkatte pealmise kihi parem serv 0.110 0.199 0.757 0.060 0.032 0.029 0.041 0.033 0.045
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Ootamatu oli kompleksstabiliseeritud kihi mõõdistamise paremad tulemused kui asfaltkatte 

pealmise kihi mõõdistamise tulemused. Asfaltkatte pealmise kihi tee serva kehvemad tulemused 

võisid tuleneda teepeenra punktide sattumisest pinnamudeli arvutusse, kuna teepeenar oli 

mõõdistamise ajal välja ehitamata ning asus asfaltkatte pealmisest kihist ~5cm madalamal 

(joonis 3.8). Teepeenra madalamate punktide pinnamudelisse sattumise ära hoidmiseks tuleks 

3D-punktipilv lõigata teeservale lähemalt, mida käesolevas töös ei tehtud, kuna siis ei oleks 

pinnamudel ulatunud äärmiste punktideni. Lisaks oli asfaltkatte mõõdistamise ajal päikseline 

ilm, mille tõttu tekkisid mõnes kohas teele varjud, kuid kompleksstabiliseeritud kihi 

mõõdistamisel oli ilm pilvine ja varje ei tekkinud. 

 

 

Joonis 3.8. Asfaltkatte pealmise kihi serv mõõdistamise ajal. (Foto Kristina Türk) 
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Kompleksstabiliseeritud kihi mõõdistamise ajal teostati uurimusobjekti alguse juures kaevetöid, 

mille tõttu jäid punktipilvele ehitusmasinad (joonis 3.9). Sellised punktid kustutati 3D-

punktipilvest käsitsi. 

 

Joonis 3.9. Teedeehituse käigus kasutatavad masinad ja seadmed punktipilvel. 

 

Asfaltkatte kihi paksuste koondjoonisel (joonis 3.10) tuleb selgelt välja kui palju erinesid ilma 

tähisteta lineaarsete lendude tulemused teiste tulemustega. Samas ülejäänud mõõdistuste 

tulemused jäävad -0.2m ja 0.2m vahele .   
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Joonis 3.10. Asfaltkatte kihi paksused pikettide kaupa, kus 3D0P on 50m kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja tähiseta loodud 

3D-punktipilv, 3D1P on 50m kõrgusel ristuvate trajektooridega lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv, 3D3P on 50m kõrgusel 
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ristuvate trajektooridega lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN50 0P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud 

ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, LIN50 1P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega loodud 3D-punktipilv, 

LIN50 3P on 50m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv, LIN40 0P on 40m kõrgusel lineaarse 

trajektooriga lennatud ja tähiseta loodud 3D-punktipilv, LIN40 1P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja ühe tähisega 

loodud 3D-punktipilv ning LIN40 3P on 40m kõrgusel lineaarse trajektooriga lennatud ja kolme tähisega loodud 3D-punktipilv. 

  



68 

 

Tulevikus soovituslik uurida RTK mooduliga mehitamata õhusõiduki kasutamist teedeehitusel 

kasutades tähistena teedeehituse mõõdistusvõrgu punkte. Lisaks võib katsetada erinevaid 

fotogramm-meetrilisi tarkvarasid ja nende mõju tulemustele. Võimaluse korral võrrelda ka 

erinevat tüüpi mehitamata õhusõidukeid näiteks WingtraOne VTOL ja DJI Phantom 4 RTK.   

.  
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4. KOKKUVÕTE 

 

 

Mehitamata õhusõidukid on viimastel aastatel muutunud tavakasutajale järjest 

kättesaadavamaks tänu tehnoloogia kiirele arengule ja erinevatele kasutusvõimalusele. Lisaks 

on kiiresti arenenud ka digitaalkaamerad, mis on kompaktsed, kaaluvad vähe ja teevad hea 

kvaliteediga pilte. DJI Phantom 4 RTK on integreeritud RTK mooduliga mehitamata õhusõiduk, 

mis pakub taskukohase hinnaga geodeedile võimaluse luua väiksema vaevaga täpseid 3D-

punktipilvi ja ortofotomosaiike. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli hinnata integreeritud RTK mooduliga mehitamata 

õhusõidukiga aerofotogramm-meetrilise mõõdistamise kõrguslikku täpsust teedeehitusel. 

Teema valiti, kuna RTK mooduliga mehitamata õhusõidukid mõõdistavad pildistamise ajal pildi 

tsentri asukoha, mis muudab aerofotogramm-meetrilise mõõdistamise kiiremaks ja lihtsamaks. 

Aerofotogramm-meetrilisi mõõdistamise viidi läbi kaks korda samal teedeehitus objektil: 

esimesel korral mõõdistati tee kompleksstabiliseeritud kiht ja teisel korral asfaltkatte pealmine 

kiht. Aerofotogramm-meetrilise mõõdistuse tulemusi võrreldi OÜ Raxoest-i poolt 

teostusmõõdistuste tulemustega, mis loeti õigeks. Kõrgusliku täpsuse hindamiseks arvutati 

uurimisobjektil hälbed teostusmõõdistustest ja keskmised ruutvead, mida kasutati täpsuste 

hindamiseks. 

Uurimistöös kasutatud metoodikaga ei saavutatud teekatendi teostusmõõdistamiseks piisavat 

kõrguslikku täpsust. Parim tulemus saadi 40m kõrgusel lineaarse lennuplaaniga lennates ja 3D-

punktipilve loomisel kasutati ühte tähist, kus krv oli kompleksstabiliseeritud kihi mõõdistamisel 

tee vasakus servas  0.015m, tee teljel 0.012m ja tee paremas serva 0.014m ja asfaltkatte pealmise 

kihi mõõdistamisel oli krv tee vasakus servas 0.028m, tee teljel 0.016m ja paremas servas 

0.029m. 3D-punktipilve tähisteta loomisel saavutati parim kõrguslik täpsus kasutades ristuvate 

trajektooridega lennuplaani, kus kompleksstabiliseeritud kihil oli krv vasakus servas 0.043m, 
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tee teljel 0.045m ja paremas servas 0.040m ning asfaltkatte pealmisel kihil oli krv vasakus servas 

0.097m, tee teljel 0.087 ja paremas servas 0.110m. Asfaltkatte kihi paksuse arvutamine näitas, 

et kahe 3D-punktipilve kokku panemisel varieerusid asfaltkatte paksus objektil suurel määral. 

Parimal juhul jäid asfaltkatte paksused 0.06 ja 0.14 cm vahele ning kõige halvemal juhul  -0.08 

ja 0.13cm vahele.  

Lisaks võib katsetada erinevaid fotogramm-meetrilisi tarkvarasid ja nende mõju tulemustele. 

Samuti võib soovitada RTK mooduliga mehitamata õhusõidukiga uurimust kasutades 

teedeehitusel tähistena mõõdistusvõrgu punkte. Edaspidisteks uurimusteks soovitatav võrrelda  

erinevat tüüpi mehitamata õhusõidukite andmete kogumise kiirust ja tulemuste kõrgusliku 

täpsust näiteks WingtraOne VTOL ja DJI Phantom 4 RTK.  
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Lisa 1. Kompleksstabiliseeritud kihi 3D-punktipilvede hälbed 

 

Kompleksstabiliseeritud kihi vasaku serva hälbed teostusjoonisest 

Piketi 
nr. 

Vasaku serva hälbed teostusjoonisest (m) 

3D 0P 3D 1P 3D 3P LIN50 0P LIN50 1P LIN50 3P LIN40 0P LIN40 1P LIN40 3P 

60+00 -0.07 0.1 -0.02 0.64 -0.02 -0.06 0.46 -0.02 -0.03 

60+25 -0.07 0.1 -0.02 0.63 -0.03 -0.05 0.46 -0.03 -0.04 

60+50 -0.03 0.15 0.01 0.67 0.01 -0.02 0.49 0.01 0 

60+75 -0.05 0.11 -0.01 0.66 -0.04 -0.04 0.46 -0.01 -0.04 

61+00 -0.03 0.14 0.01 0.67 0.01 -0.01 0.48 0.03 -0.01 

61+25 -0.05 0.12 -0.02 0.67 0.01 -0.01 0.47 0 -0.02 

61+50 -0.03 0.13 0 0.67 0.02 0 0.48 0 0 

61+75 -0.03 0.12 0 0.68 0.02 0 0.48 0 -0.01 

62+00 -0.08 0.11 0.01 0.65 -0.01 -0.01 0.48 0.01 -0.03 

62+25 -0.04 0.12 0.01 0.64 0.01 -0.01 0.49 0.02 -0.01 

62+50 -0.04 0.11 0.02 0.66 0 -0.02 0.47 0.01 -0.01 

62+75 -0.03 0.12 0.01 0.68 0.01 -0.01 0.47 0.02 -0.01 

63+00 -0.04 0.11 0 0.65 0 -0.02 0.46 0 -0.02 

63+25 -0.04 0.12 0.01 0.66 0.01 -0.03 0.47 0.01 -0.02 

63+50 -0.05 0.11 -0.02 0.65 -0.01 -0.03 0.47 -0.02 -0.04 

63+75 -0.02 0.14 0.01 0.67 0.02 -0.01 0.48 0.01 -0.01 

64+00 -0.04 0.12 0 0.6 0 -0.01 0.47 0 -0.02 

64+25 -0.03 0.12 0 0.66 -0.02 -0.03 0.47 -0.02 -0.03 

64+50 -0.01 0.14 0.01 0.68 -0.02 -0.02 0.49 0 -0.01 

64+75 -0.03 0.16 0 0.68 -0.01 -0.01 0.52 0 0 

65+00 -0.01 0.15 0 0.69 -0.03 -0.02 0.51 -0.01 -0.02 
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Kompleksstabiliseeritud kihi telje hälbed teostusjoonisest 

Piketi 
nr. 

Telje hälbed teostusjoonisest (m) 

3D 0P 3D 1P 3D 3P LIN50 0P LIN50 1P LIN50 3P LIN40 0P LIN40 1P LIN40 3P 

60+00 -0.05 0.1 -0.02 0.66 -0.02 -0.05 0.46 -0.02 -0.04 

60+25 -0.05 0.1 -0.01 0.65 -0.02 -0.04 0.47 -0.01 -0.04 

60+50 -0.04 0.1 0 0.65 -0.02 0 0.49 -0.01 -0.04 

60+75 -0.04 0.12 0.01 0.67 0.01 -0.02 0.48 -0.01 -0.03 

61+00 -0.03 0.1 0.01 0.67 0.01 -0.04 0.47 -0.01 -0.04 

61+25 -0.04 0.12 0.01 0.67 0 -0.01 0.48 0 -0.03 

61+50 -0.06 0.12 -0.02 0.69 0 -0.01 0.46 -0.01 -0.03 

61+75 -0.06 0.15 0.01 0.68 -0.01 -0.02 0.46 -0.02 -0.02 

62+00 0.01 0.12 0.01 0.66 0.02 0 0.48 0 -0.05 

62+25 -0.05 0.11 -0.01 0.67 -0.01 -0.01 0.47 -0.01 -0.03 

62+50 -0.05 0.11 0.01 0.66 0 -0.02 0.47 0 -0.03 

62+75 -0.05 0.1 0 0.65 -0.02 -0.03 0.45 -0.01 -0.03 

63+00 -0.07 0.11 -0.02 0.67 0 -0.02 0.47 -0.01 -0.03 

63+25 -0.06 0.09 -0.01 0.65 -0.01 -0.03 0.46 -0.01 -0.03 

63+50 -0.06 0.11 -0.01 0.65 -0.01 -0.04 0.47 -0.01 -0.02 

63+75 -0.03 0.18 0.01 0.65 0.01 -0.08 0.47 -0.01 -0.02 

64+00 -0.04 0.14 0.05 0.66 0.06 -0.01 0.49 -0.02 -0.02 

64+25 -0.03 0.04 0 0.67 0.01 0.04 0.46 -0.01 -0.03 

64+50 -0.03 0.15 -0.03 0.66 -0.04 -0.01 0.47 -0.02 -0.03 

64+75 -0.01 0.15 0.01 0.69 -0.02 -0.01 0.52 0.01 -0.01 

65+00 0.01 0.21 0.01 0.7 -0.02 -0.02 0.52 0.01 -0.01 
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Kompleksstabiliseeritud kihi parema serva hälbed teostusjoonisest 

Piketi 
nr. 

Parema serva hälbed teostusjoonisest (m) 

3D 0P 3D 1P 3D 3P LIN50 0P LIN50 1P LIN50 3P LIN40 0P LIN40 1P LIN40 3P 

60+00 -0.06 0.1 -0.02 0.66 -0.01 -0.04 0.47 -0.02 -0.04 

60+25 -0.04 0.12 0.02 0.66 -0.01 -0.03 0.48 0.01 -0.02 

60+50 -0.05 0.11 -0.02 0.65 -0.02 -0.03 0.47 -0.03 -0.04 

60+75 -0.05 0.12 -0.01 0.68 0.01 -0.01 0.48 -0.02 -0.02 

61+00 -0.04 0.13 0.01 0.68 0 -0.01 0.48 0.01 -0.02 

61+25 -0.03 0.13 0.01 0.69 0.02 0 0.49 0.01 0 

61+50 -0.06 0.12 0 0.69 0.01 -0.01 0.47 0 -0.02 

61+75 -0.04 0.13 -0.01 0.68 0 0 0.48 0 -0.02 

62+00 -0.03 0.13 0.01 0.66 0.02 -0.01 0.5 0.02 -0.03 

62+25 -0.04 0.12 0.01 0.67 0 -0.01 0.49 0 -0.02 

62+50 -0.05 0.1 0 0.68 0.02 -0.01 0.48 0.02 -0.01 

62+75 -0.03 0.13 0.02 0.68 0.03 0 0.5 0.02 0 

63+00 -0.05 0.11 0 0.67 0.01 -0.01 0.47 0 -0.02 

63+25 -0.04 0.1 -0.02 0.66 -0.01 -0.03 0.47 -0.01 -0.02 

63+50 -0.03 0.13 0.04 0.67 0.03 0 0.49 0.02 0 

63+75 -0.02 0.16 0.03 0.68 0.01 0.02 0.5 0 0 

64+00 -0.04 0.12 0.01 0.67 -0.01 -0.01 0.47 -0.01 -0.03 

64+25 -0.02 0.14 0.01 0.69 0.01 0 0.49 0 -0.01 

64+50 -0.04 0.12 0 0.68 -0.02 -0.02 0.48 -0.02 -0.03 

64+75 -0.02 0.14 0 0.68 -0.01 -0.01 0.49 -0.01 -0.01 

65+00 0.01 0.15 0.02 0.71 0 -0.01 0.51 0 0 
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Lisa 2. Asfaltkatte pealmise kihi 3D-punktipilvede hälbed 

 

Asfaltkatte pealmise kihi vasaku serva hälbed teostusjoonisest 

Piketi 
nr. 

Vasaku serva hälbed teostusjoonisest (m) 

3D 0P 3D 1P 3D 3P LIN50 0P LIN50 1P LIN50 3P LIN40 0P LIN40 1P LIN40 3P 

60+00 -0.09 0.08 -0.02 -0.17 -0.02 -0.02 0.76 -0.02 -0.02 

60+25 -0.10 0.07 -0.02 -0.19 -0.04 -0.06 0.77 -0.05 -0.06 

60+50 -0.04 0.10 -0.01 -0.19 -0.03 -0.04 0.77 0.00 -0.02 

60+75 -0.11 0.08 0.00 -0.17 -0.02 -0.03 0.76 -0.01 -0.03 

61+00 -0.10 0.07 -0.02 -0.20 -0.01 -0.03 0.75 -0.01 -0.04 

61+25 -0.15 0.08 -0.02 -0.19 -0.02 -0.01 0.77 -0.01 -0.03 

61+50 -0.09 0.10 -0.04 -0.17 -0.05 -0.06 0.77 0.00 -0.03 

61+75 -0.11 0.05 -0.03 -0.20 -0.06 -0.05 0.76 -0.06 -0.06 

62+00 -0.10 0.05 -0.05 -0.18 -0.02 -0.03 0.76 -0.03 -0.03 

62+25 -0.07 0.07 -0.01 -0.18 0.00 0.00 0.76 -0.01 -0.02 

62+50 -0.07 0.05 -0.02 -0.18 -0.06 -0.03 0.79 0.00 -0.05 

62+75 -0.10 0.06 -0.02 -0.19 -0.02 -0.02 0.75 -0.02 -0.02 

63+00 -0.08 0.07 0.01 -0.17 -0.03 0.00 0.76 -0.02 -0.04 

63+25 -0.12 0.05 -0.02 -0.18 -0.02 -0.02 0.75 -0.01 -0.04 

63+50 -0.11 0.06 -0.03 -0.21 -0.02 -0.02 0.75 -0.02 -0.04 

63+75 -0.09 0.11 0.00 -0.19 0.00 -0.01 0.77 0.00 0.00 

64+00 -0.11 0.07 -0.01 -0.18 -0.01 -0.02 0.78 0.00 -0.01 

64+25 -0.10 0.06 -0.03 -0.19 -0.03 -0.02 0.80 -0.01 -0.02 

64+50 -0.11 0.06 -0.03 -0.21 -0.02 -0.02 0.78 -0.02 -0.02 

64+75 -0.09 0.06 -0.04 -0.19 -0.02 0.00 0.78 -0.03 -0.02 

65+00 -0.01 0.05 0.08 -0.11 0.02 -0.02 0.83 0.08 0.04 
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Asfaltkatte pealmise kihi telje hälbed teostusjoonisest 

Piketi nr. 

Telje hälbed teostusjoonisest (m) 

3D 0P 3D 1P 3D 3P LIN50 0P LIN50 1P LIN50 3P LIN40 0P LIN40 1P LIN40 3P 

60+00 -0.09 0.10 -0.01 -0.18 0.01 -0.01 0.79 -0.02 -0.01 

60+25 -0.09 0.08 0.00 -0.18 -0.01 -0.01 0.79 0.01 -0.03 

60+50 -0.07 0.12 -0.01 -0.17 0.01 0.02 0.80 0.02 -0.01 

60+75 -0.08 0.10 0.00 -0.17 -0.01 -0.02 0.77 -0.01 -0.02 

61+00 -0.09 0.09 0.00 -0.17 0.00 -0.03 0.77 -0.01 -0.02 

61+25 -0.08 0.09 -0.01 -0.17 0.00 0.00 0.78 -0.02 -0.02 

61+50 -0.11 0.08 0.05 -0.15 0.04 0.02 0.78 0.02 -0.02 

61+75 -0.08 0.07 0.01 -0.17 -0.01 -0.01 0.79 0.02 0.02 

62+00 -0.12 0.09 -0.02 -0.18 0.01 -0.02 0.78 0.04 -0.03 

62+25 -0.09 0.09 -0.01 -0.17 0.02 0.02 0.76 0.00 -0.02 

62+50 -0.07 0.09 0.03 -0.18 0.02 -0.01 0.77 -0.01 -0.02 

62+75 -0.09 0.08 -0.01 -0.18 0.01 -0.01 0.75 0.00 -0.04 

63+00 -0.07 0.07 -0.01 -0.18 0.00 -0.01 0.76 0.00 -0.04 

63+25 -0.09 0.09 0.01 -0.18 0.00 0.00 0.76 -0.01 -0.02 

63+50 -0.07 0.10 -0.02 -0.16 0.00 -0.01 0.78 0.01 -0.02 

63+75 -0.07 0.09 0.00 -0.15 0.00 0.00 0.80 0.01 0.00 

64+00 -0.08 0.10 0.00 -0.17 0.05 0.01 0.79 0.01 0.01 

64+25 -0.08 0.06 -0.02 -0.16 -0.01 -0.03 0.80 0.00 0.01 

64+50 -0.07 0.09 0.00 -0.17 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 

64+75 -0.11 0.06 0.01 -0.19 0.00 -0.01 0.78 -0.02 -0.01 

65+00 -0.10 0.07 0.00 -0.19 0.00 0.01 0.81 -0.02 0.01 
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Asfaltkatte pealmise kihi parema serva hälbed teostusjoonisest 

Piketi 
nr. 

Parema serva hälbed teostusjoonisest (m) 

3D 0P 3D 1P 3D 3P LIN50 0P LIN50 1P LIN50 3P LIN40 0P LIN40 1P LIN40 3P 

60+00 -0.11 0.07 -0.02 -0.18 0.01 -0.04 0.76 -0.01 -0.01 

60+25 -0.08 0.07 -0.01 -0.19 -0.01 -0.01 0.78 -0.01 -0.03 

60+50 -0.11 0.04 -0.09 -0.25 -0.05 -0.03 0.76 -0.03 -0.06 

60+75 -0.10 0.06 -0.05 -0.22 -0.01 -0.03 0.75 -0.03 -0.05 

61+00 -0.11 0.03 -0.03 -0.18 -0.04 -0.04 0.76 -0.07 -0.05 

61+25 -0.11 0.04 -0.02 -0.19 0.00 -0.01 0.75 -0.02 -0.05 

61+50 -0.11 0.06 -0.04 -0.16 -0.03 -0.05 0.76 -0.02 -0.05 

61+75 -0.09 0.06 -0.03 -0.19 -0.05 -0.04 0.76 -0.02 -0.07 

62+00 -0.10 0.08 -0.02 -0.19 -0.02 -0.01 0.76 -0.02 -0.03 

62+25 -0.11 0.05 -0.03 -0.20 -0.03 -0.04 0.73 -0.04 -0.01 

62+50 -0.10 0.05 -0.01 -0.19 -0.03 -0.02 0.72 -0.02 -0.05 

62+75 -0.11 0.05 -0.02 -0.21 -0.04 -0.02 0.74 -0.02 -0.05 

63+00 -0.08 0.05 -0.03 -0.19 -0.01 -0.01 0.74 -0.01 -0.03 

63+25 -0.09 0.06 -0.04 -0.22 -0.02 -0.05 0.76 -0.03 -0.07 

63+50 -0.13 -0.09 -0.04 -0.16 0.01 -0.02 0.78 -0.03 -0.05 

63+75 -0.09 0.04 -0.03 -0.22 -0.03 -0.04 0.74 -0.03 -0.05 

64+00 -0.11 0.06 0.05 -0.20 0.00 -0.03 0.73 -0.02 -0.04 

64+25 -0.20 0.07 -0.07 -0.20 -0.07 0.06 0.77 -0.02 -0.04 

64+50 -0.12 0.07 -0.07 -0.19 -0.04 -0.01 0.78 -0.02 -0.02 

64+75 -0.06 0.07 -0.01 -0.23 -0.01 -0.03 0.78 -0.04 -0.05 

65+00 -0.13 0.05 -0.03 -0.19 -0.04 -0.05 0.79 -0.03 0.00 
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