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1. Sissejuhatus
Teame, et tehnika areneb, geodeesia valdkonnas
toimub seesama. Üks suuremaid muutusi 20.
sajandi teisel poolel oli raadioelektroonikal
põhineva joonemõõtmise tulek, teine revolutsioon oli GPS-mõõtmise võimaluse tekkimine.
Mõlemad olid tohutuks uuenduseks ka
geodeetiliste võrkude rajamisel. Triangulatsioon
asendus trilateratsiooniga ja seejärel millegi
hoopis paremaga – GPS-mõõtmistega. Käesolev
kirjatükk ei sea eesmärgiks peatuda täpsete
geodeetiliste põhivõrkude mõõtmise juures.
Inimesed, kes neid teevad, omavad reeglina
piisavalt teadmisi uutes meetodites peituvatest
võimalustest ja ka ohtudest. Loodan, et sellest
kirjutisest on kasu maamõõtjale, kes kasutab
oma töös GPS-seadmeid, samuti nende töö
kontrollijatele. Sissejuhatuses peab märkima, et
GPS pole piisav termin, kuna Ameerika
Ühendriikide GPS-süsteemile leidub sarnaseid
alternatiive ka teistel riikidel. Peaks kasutama
ehk sõna satelliitpositsioneerimine või maakeeli
asukohamääramine satelliitide abil. Rahvusvaheliselt on tulnud uus termin GNSS (Global
Navigation Satellite System, ehk ülemaailmne
navigatsioonisatelliitide süsteem).
Lisaks sellele, et on muutunud geodeetiliste
põhivõrkude rajamise meetod, on uus tehnika
tunginud ka tavamõõtmisse. GPS-meetodil
mõõdame geodeetilistele käikudele lähtepunkte
ning teeme ka otsest mõõtmist, näiteks
geoalused, trassid, piiripunktid, reljeefi mõõdistamine, aerofotogeodeesias lennuki asukoha
määramine jne. Lisaks veel mõõtmised GIS
tarbeks.
GPS-mõõtmise
tänane
täpsus
saavutati
põhiliselt
juba
milleeniumi
vahetuseks
(staatilise mõõtmise osas varem), viimased kuus
aastat on tehnika areng toimunud eeskätt
kasutusmugavuse suunas. Just see on aga üha
enam jätnud kasutajale mulje, et koordinaatide
määramine on midagi imelihtsat. Umbes nagu
mobiiltelefoniga helistamine, natuke menüüde
tundmist ja muudkui helista. Aseta sau punktile,

vajuta õiget nuppu ja asi korras. Samas siit
hakkavadki pihta vastulöögid. Õues käidi,
nuppu vajutati, tulemust nähti, aga tulemus ei
klapi. Viimane tõsiasi selgub vahest kahjuks
alles aastate pärast. Ja tulebki välja, et niipea,
kui hakkame selgitama vigade põhjusi, saab
äkitselt lihtsast keeruline. Üks asi on mõõta,
teine asi on saada head tulemust.
Kas saame kuidagi vältida GPS-mõõtmises
peituvaid vigu? See unistus on olnud paljudel.
100% on see unistus täitumata tänini. Aga
vaatame, mida teha saame. Kuulsin juba mõni
aasta tagasi Soome maamõõtja arvamust, et
Soomes tehakse u 50 protsenti mõõtmistest
GPS-meetodil. See osa kasvab ka meil. Arvan,
et GPS-alane teadlikkus peaks kasvama ka Eesti
maamõõtjate hulgas veel tükk maad. Käesoleva
artikli eesmärk ongi panna GPS-meetodi
kasutajat mõtlema meetodis peituvate võimaluste ja ohtude üle, innustama ennast harima selles
valdkonnas ka edaspidi. GPS-meetod on piiratud kasutusvõimalusega meetod, neid piiranguid
tuleb tunda.
2. GPS-meetodi idee, seos kohaliku
koordinaatraamistikuga
GPS-mõõtmismeetoditest on kirjutatud ka
käesolevas ajakirjas, seda ei hakka eriti
kordama. Teame, et GPS-mõõt-mine põhineb
spetsiaalsetel satelliitidel, mis tiirlevad ümber
Maa u 20 000 km kõrgusel. Meetodiks on
kosmosetriangulatsiooni lahendamine. Aja
mõõtmisest saavad joonepikkused, joonepikkustest ruumilised ristkoordinaadid X, Y, Z ja
neist arvutab GPS-seadme protsessor kasutaja
rõõmuks ka geodeetilised koordinaadid B ja L
ning tasapinnalised ristkoordinaadid x ja y
kasvõi L-Est97 süsteemis. Lähtepunktidena
kasutame geodeetilise põhivõrgu koordinaate
mingis realisatsioonis (raamistikus), tulemuse
saame seetõttu samas realisatsioonis. Üks GPSseade ei suuda anda meile täpset koordinaati
kohalikus raamistikus tingituna atmosfääri
segavast mõjust GPS-signaalidele ja muudest

asjaoludest. Ühe GPS-seadmega mõõtes on
täpsusklass mõne meetri piires (või halvem),
sõltuvalt mõõtmistingimustest. Lagedal vaimustust tekitava käsi-GPS-seadme täpsus langeb
drastiliselt, liikudes piiratud avatusega alale.
Seetõttu kasutame täpsetel mõõtmistel alati
tugijaama infot nö paranduste saamiseks. GPStugijaam mõõdab ise koordinaate ja võrdleb
tulemust tegelike etteantud koordinaatidega.
Tekivad vahed, ühe vektori korral eeldame
samu vahesid ka uues mõõdetavas punktis.
Muude vahede edasiandmise käigus uuele
mõõtepunktile (ükskõik kas reaalajas või
järeltöötlusega) antakse edasi ka kohaliku
koordinaatsüsteemi realisatsiooni ja globaalse
koordinaatsüsteemi realisatsiooni vahed, nii
saame tulemuse ikka kohalikus realisatsioonis,
milleks meil on EUREF-EST97.
3. GPS-meetodi täpsus staatilisel mõõtmisel
Staatiline mõõtmisviis püsib jätkuvalt kasutusel
ka väljaspool põhivõrkude rajamist, seega
peatume selle juures ka siin. Reaalaaja mõõtmine tungib küll üha peale, aga rasketes oludes on
staatilisel mõõtmisel eeliseid. Metsa ja võsa
Eestis jätkub, see teeb kogu mõõteprotsessi
palju keerukamaks, võrreldes ideaaloludega.
Et arvutada mõõteandmete järeltöötluse käigus
välja kahe punkti vaheline joone pikkus, vajame
tugijaamas ja uues punktis mõõteandmeid sama
aja jooksul. Seda tingib atmosfääriolude pidev
muutumine. GPS-andmete järeltöötlusel on
terve rida otsitavaid suurusi, selleks peame
salvestama teatud arvu nö epohhe, et hiljem
saaks võrrandid lahendada. Üks epohh sisaldab
endas mitu rida salvestatud suurusi. Salvestatud
andmed on loetavad RINEX-failiformaadis, mis
on ASCII-teksti kujul ning kust on
informatsiooni kõige ilmekam vaadata. Sealt on
näha ka satelliitide numbrid, mõõdetud
pseudokaugusi jne. Järeltöötluse käigus mingi
epohhide arvu juures toimub algtundmatute
lahendamine, täpsus muutub sellel hetkel
meeterklassist detsimeeter-täpsusklassi. Kui
epohhe on veelgi rohkem, saab tarkvara nüüd
hakata seda detsimeeterklassi parandama heal
juhul kuni u 0,5–1 cm täpsuseni sõltuvalt
epohhide arvust, mõõteajast, seadmetest, horisondi avatusest ja mitmetest muudest
asjaoludest. Palju epohhe on vaja juhuslike
vigade mõju vähendamiseks. Seetõttu mõni
minut pikendatud mõõteaeg lisab alati

usaldusväärsust (näiteks 10 minuti asemel 15
minutit).
Ühelt poolt vajame epohhe, teiselt poolt aega.
Epohhe, et algtundmatud üldse lahenduks, aega
selle pärast, et mõõtes erinevates satelliitide
paigutuse oludes, lisame taas usaldusväärsust,
vähendame süstemaatilist viga. Parem mõõta 20
minutit 5-sekundilise salvestusintervalliga, kui
10 minutit 1-sekundilise intervalliga. Samas,
kui te niikuinii mõõdate näiteks 15 minutit, siis
ikka koguda võimalikult palju epohhe. Kettal ju
ruumi on, salvestusintervalliks võiks panna
kasvõi 1 sekund (muidugi siis ka baasjaamas).
See lühike andmeseeria võib olla sellegipoolest
süstemaatilises nihkes, aga juhuslikud vead on
paremini elimineeritud.
Ostes GPS-seadme, saame kaasa ka seadme
spetsifikatsiooni. See teatab meile, et staatilisel
meetodil mõõdetud punkti täpsus on 5 mm +
0,5 mm/km kohta baasjaamast. Mida veel tahta?
Vaimustuses jääb tähele panemata väike tärn
selle juures, mis lehekülje all teatab väga olulist
lisainformatsiooni. Seda lugedes saame kohe
aru, et täpsus on tagatud vaid vahetevahel, st
juhul, kui on saadaval vähemalt 5–6 satelliiti
kõrgemal kui 10 kraadi, nende paigutus meie
suhtes (konstellatsioon, mida iseloomustab
näitaja PDOP) on ühtlane ning meie ja
satelliitide vahel pole mingeid segavaid objekte.
Seda spetsifikatsioon ütleb, aga jätab targu palju
veel ütlemata. Näiteks seda, et selline olukord
peab olema stabiilne, mitte vaid hetkeks (läbi
raagus puu võib see korra nii olla ja järgmine
hetk jälle mitte olla). Mõni tootja ütlebki targu
selle tärni juures veel kavalamalt ja üldisemalt,
et täpsus sõltub mõõtmisajast, peegelduvatest
signaalidest, atmosfääritingimustest, satelliitide
arvust ning asendist jne. Niisiis teeme endale
selgeks, et tootjad lubavad eelpool mainitud
täpsust vaid ideaalisarnastes olukordades.
Muudel juhtudel lähtu oma kogemustest (ka
sellise lause leidsin ühe juhtiva tootja
spetsifikatsioonist).
Tegemist on lisaks veel suhtelise e juurdekasvu
täpsusega. Absoluutsest täpsusest ei räägi
spetsifikatsioon midagi. Samuti vaikib spetsifikatsioon sellest, et kui need tingimused pole
täidetud, kui palju siis täpsus langeb. Nii
peamegi tõdema, et reaalsetes oludes tehtud
GPS-mõõtmi-sed on valdavalt tehtud segavates
oludes, kus täpsus kujuneb väga paljude
faktorite kombinatsioonina ja seda on rippuva

punkti korral äärmiselt raske hinnata. Võibolla
mõni ütleb nüüd, et tema seadmel seda muret
pole, see teatab alati talle keskmise ruutvea.
Osadel Magellan firma (võib-olla ka teistel)
seadmetel on tehtud klientide aitamiseks peale
juba mõõtmise ajal juhendav tekst, mis teatab,
et nüüd aitab epohhide kogumisest, soovitud
täpsusklass on saavutatud (hinnang juba enne
järeltöötlust). Tähtis on siin mõista, et see
teadustamine on tehtud võhikute päästmiseks
kõige hullemast. Kogemustega asjatundjal pole
sellisest infost mingit kasu. Miks siis nii?
Teeme selgeks, et rippuva GPS-vektori
mõõtmisel GPS-seade tegelikult ei tea tulemuse
täpsust eelnevalt. Ta hindab üldteooria ja
kogemuste põhjal, et näiteks ühesagedusliku
seadme korral 20 minutiga iga sekund
salvestades võiks tulla hea tulemus. Ja võibki
tulla. Aga ei pruugi. Kui on olnud palju signaali
katkestusi, satelliitide paigutus on olnud halb,
satelliite alla 7, pole ime, et tulemus on oodatud
1–2 cm asemel näiteks 5 cm.
3.1. Välimõõtmiste järeltöötlus
Aga järeltöötlus? Jah, järeltöötlustarkvara annab
veahinnangud. Need on aga kõik saadud
sisemiste andmeseeriate lahendamisel tekkinud
jääkvigade hindamisel. Toimub võrrandite
lahendamine, enamasti on mõõtmisandmeid
tunduvalt rohkem kui otsitavaid. Siis kasutatakse näiteks vähimruutude meetodit, ning
antakse ka lahendi keskmine ruutviga. Aga see
on puhtalt sisemine hinnang. See hindab
korduvalt mõõdetud suuruste omavahelist
hajumist, aga ei hinda siiski saadud tulemuse
absoluutset täpsust, mis meid tegelikult huvitab.
Absoluutse täpsuse kohta puudub otsene
informatsioon. Kui kogu andmeseeria on
süstemaatilises nihkes, seda GPS-tarkvara ei
tea (üksiku vektori korral). Mida lühem
salvestusaeg, seda suurem on tõenäosus
süstemaatiliseks nihkeks.
Muidugi on mõõtmistingimuste ja täpsuse vahel
korrelatsioon. Mida paremad mõõtetingimused
väljas, seda suurem täpsus. Aga võib vabalt olla
olukord, et tarkvara annab veahinnanguks 5 cm,
tegelikult on tulemuse täpsus 1 cm ja vastupidi.
Eriti kõrguse puhul. Mida rohkem signaali
katkestusi, halvem PDOP, kinnisem horisont,
seda vähem on meil põhjust tarkvara hinnangut
uskuda. Näiteks olen saanud kahesageduslike
GPS-seadmetega osaliselt suletud horisondiga

kohas kõrguse 5 cm valesti ka punktil tund aega
mõõtes. Algtundmatud lahendusid, aga tulemus
oli ikka jama.
3.1.1. Staatilise mõõtmise järeltöötlus
(üksik e rippuv vektor)
Staatilise mõõtmise järeltöötluse tulemus sõltub
ka tarkvara kvaliteedist, aga veelgi rohkem selle
haldamisest. Antenni kõrgused oskab iga
kasutaja sisestada, aga antenni kõrguse tüübi
unustab mõni kasutaja õieti defineerida. Nii
võib juhtuda, et mõõtsite väljas antennile
kaldkõrguse (slope), aga programmis on
aktiivne hoopis vertikaalkõrgus ja siit tuleb juba
näiteks paari cm-ne viga. Teine asi on antenni
tüübi määratlus. Peab jälgima, et tarkvaras on
ikka sama antenn defineeritud aktiivsena, mida
väljas kasutati. Eri antennide faasitsentrid
erinevad omavahel sentimeetreid.
Mida võiks veel teha? Kergesti saab analüüsida
erinevate satelliitide ühiseid aegu. Kui mõne
satelliidi informatsiooni salvestuses on palju
katkestusi ja tsükli hüppeid ning muid hälbeid,
selle satelliidi võib proovida arvutuse ajaks
välja lülitada. Samas võib tekkida olukord, kus
satelliite välja lülitades tarkvara poolt saadud
lahendi hinnanguline keskmine ruutviga
muudkui paraneb. See võib ka jama olla. Ta
paraneb, kuna viletsa signaaliga satelliite jääb
aina vähemaks. Kuskilt läheb aga ohtlik piir.
Arvestame, et satelliite välja lülitades
vähendame samas kogu aeg usaldusväärsust.
Oleks satelliite 25, siis võiks rahuga ka 10 välja
panna. Aga kui neid on 8, siis otsus 3 satelliiti
välja lülitada on juba ehk palju. Iga lisasatelliit
on samas tohutu kontrolli komponent. Sest iga
uue satelliidiga tekib uus konstellat-sioon, uus
algtundmatute lahendus. Seega võib panna
satelliite välja nii palju, kui hädapärast vaja,
mitte
võtta
aluseks
üksnes
tarkvara
vektorlahenduse hinnangute paranemine. Igal
juhul mitte leppida miinimumarvu satelliitidega,
millega algtundmatud lahenduvad (tavakasutajate slängis: joon muutub roheliseks), vaid
proovida tulemust saada ka rohkemate
satelliitidega.
Teine asi, mida saab teha, on mõne satelliidi
signaaliperioodi osaline deaktiveerimine. Ka
seda võib proovida, satelliidi signaalid tulid osa
aega läbi raagus puu, tekkis palju katkestusi,
sellele perioodile võib tõmmata nö risti peale
(deaktiveerida). Siingi tuleb olla ettevaatlik.

Saab teha veel palju muud (täpsed efemeriidid,
mitmete vähe tulemust mõjutavate parameetrite
kasutamine, aga need pole ehk mõne cm
mõõtmisklassis nii olulised. Kes tahab lugeda
silmaringi avardamiseks eesti keeles staatilise
mõõtmise andmetöötluse täppisprobleemidest
detailselt, võiks vaadata Jaanika Sanderi
magistritööd (Sander, 2005). Võõrkeelseid
raamatuid on palju (nt Hoffmann-Wellenhof,
2004), kodumaistest autoritest soovitaks lugeda
Andres Rüdja doktoritööd (Rüdja, 2004).
3.2. Tegeliku mõõtmistäpsuse määramine
Kuna GPS-l pole lõplikku informatsiooni
tulemuse täpsuse kohta, ongi tihti kehtestatud
nn kordusmõõtmise nõue, näiteks ka meie
katastrimõõtmise eeskirjas. See on mõistetav.
Ideaalne oleks teha seda kordusmõõtmist
hiljem, kui tingimused on teised. Mõni kavalpea
teeb muidugi nii, et mõõdab pikemalt ja siis
lahutab saadud faili pooleks, nagu oleks kaks
mõõtmist. Selle võtte miinus on jälle asjaolu, et
tsentreerimise-horisonteerimise
ja
antenni
kõrguse mõõtmise vead on samad, kasutatud
satelliidid, nende paigutus ja atmosfääri
tingimused üsna sarnased. Ideaalne oleks tulla
teisel päeval tagasi, aga see on muidugi
kulukas.
Väga hea mõte on uut punkti mõõta kolme
GPS-seadmega samaaegselt, siis saaks jälgida
kolmnurga sulgematust. See on juba hoopis teist
laadi
täpsuse
hindamise informatsioon,
usaldusväärne viis, mida kasutame geodeesias
laialdaselt ka mujal. Kolmnurga sulgematuse
jälgimine on absoluutset täpsust hindav
kriteerium, mida ei saa aga öelda üksiku GPSvektori täpsushinnangute kohta.
Kasutatakse
ka
tahhümeetriga
joone
ülemõõtmist. See hinnang on küll veidi poolik,
kuna viga võib paikneda ringil, mille
teoreetiliselt moodustab kaugus teisest punktist.
Siiski sõltumatu meetod ja alati soovitatav. Ei
tohi aga unustada tahhümeetriga mõõdetud
joont projektsiooni (Lambert-EST) ja kõrguse
parandi võrra korrigeerimast. Vastasel korral
võib näiteks Kesk-Eestis tulla vahe 4 cm poole
kilomeetri kohta. Ei asu ju GPS-meetodil
mõõdetud koordinaadid mitte punkti tsentril,
vaid projektsiooni tasandil.
3.3. GPS-järeltöötlustarkvara aruanded
Ühe vektori korral tekkivate täpsushinnangute

probleemidest rääkisime. Aruandes toodud
PDOP ja satelliitide arv on hea info, kuid ei
anna alust tööd kordaläinuks lugeda. Kahjuks
on võimalik PDOP ja satelliitide arvu väärtusi
kergelt võltsida ja võltsingud on sisuliselt
kontrollimatud, kuna välimõõtmiste toorfaile ju
ei anta sageli tellijale kaasa. Kordusmõõtmiste
puhul on kontrolliks muidugi rohkem infot.
Võib olla ka oht, kus mõõtja mõõdab endale
ajutise tugipunkti, aruanded esitab aga ainult
objektil mõõdetud punktide kohta. Selline
toimetamine jätab kontrollijad
pooleldi
teadmatusse.
Siinkohal tahaks rõhutada, et teretulnud on
Maa-ameti kontrolli büroo töö katastriüksuste
piiride kontrollimisel. See on sõltumatu kontroll
teiste mõõtjate kaudu ja teisel ajal. Kui
avastatakse mõne firma töös puudujääke, võiks
võtta vaatluse alla ka selle firma teisi töid.
Pisteline kontroll võiks leida aset pidevalt, ka
ilma kaebusteta. Ma ei tea seadust, kas trahvi
saab teha, aga on olemas ka teisi
mõjutusvahendeid. Nii kaob võltsimise tahe ehk
üsna kiiresti.
4. Täppismõõtmine reaalajas
Inglise keeles kasutame väljendit Real Time
Kinematic ehk RTK. See on olnud viimase viieseitsme aasta mugavuse hitt geodeesias. Eriti,
kui tuli GSM-ühendus parandite edastamiseks,
millega seoses vähenes mõõtevarustus veelgi.
Anna baasile koordinaadid ja liikuvjaamas
pressi nuppu. Juba ongi võetud mõnel pool
võhikud seda töö tegema.

Varsti peaks minema lõunale, aga tulemust ei ole!?

Keegi helistas mulle põllult ja ütles, et on
algtundmatute lahendust (nende keeles fiksti või

muud sarnast) juba kolmveerand tundi oodanud,
aga ei tule. Mis nüüd lahti? Kas GPS on rikkis?
Ei, parandid tulevad baasist.
Küsisin: „Mitu satelliiti GPS näitab?“
Vastab: „Kolm, korra ka neli.“
No tore on!
Ütlesin: „Lähed äkki lähimasse kohvikusse, on
soojem aega veeta. Söö kõht täis ja proovi tunni
aja pärast jälle. Kui ikka ei ole satelliite, siis
vali parem koht.“
Seda, et algtundmatute lahendamiseks on vaja
vähemalt 5 ühist satelliiti baasjaamaga, polnud
mees kuulnudki.
Tahaks rõhutada, et GPS-i ei saa suhtuda nagu
tahhümeetrisse. GPS-meetod on kapriisne ja
heitlik, selle kasutusulatus on tänaseni
karmilt piiratud. Targa suhtumise korral teeme
imet, lahmides liigume nagu siil udus.
4.1. Meetodi idee
Reaalajas mõõtmise idee on sama, mis
staatilisel mõõtmisel. Väga lihtsalt öeldes
tugijaam mõõdab ja võrdleb tulemust tegelike
koordinaatidega
ning
saadab
tulemuse
erinevuse
informatsiooni
liikuvjaamale
reaalajas. Eeldame, et seal on samad erinevused
samal ajahetkel ja liidame need juurde
liikuvjaama poolt mõõdetud tulemusele. Jah
tõesti, ainult eeldame. Ja see eeldus peab paika
reeglina täpsusega 1 mm 1 km kohta
baasjaamast, kui on head mõõtmistingimused.
Kuna atmosfäär muutub sekunditega, vajame
tugijaamast korrektsiooni iga sekund. St, et
tugijaamas tegeliku ja mõõdetud tulemuse vahe
muutub sekunditega. Põhiliselt on tegemist
ionosfääri ja troposfääri mõjuga, mis
põhjustavad GPS-signaali levimisele viivitusi.
Viivituste suurus aga pidevalt muutub.
Kui alustame mõõtmist, loome side tugijaamaga
ja parandid hakkavad tulema. Kasutades seda
infot, hakkab liikuvjaama GPS koguma infot
ning lahendama algtundmatuid. Kui infot
(epohhe) koguneb piisavalt palju, et tundmatud
võrrandites usaldusväärselt lahenduvad (selle
arvutuse teeb reeglina liikuvjaama GPS-seadme
protsessor), teatab GPS väliarvuti meile, et RTK
täpsus on saavutatud. See toimub tavaliselt 10
sekundi kuni minuti jooksul (siin pole
arvestatud side loomisele kulunud aega). Idee
kohaselt on siis olemas see täpsus, millest
spetsifikatsioonis on juttu. Plaaniliselt 1 cm + 1
mm km kohta ja kõrguslikult 2 cm + 1 mm km

kohta arvestades kaugust tugijaamast. Siin
kehtib sama asi, et täpsus on tagatud vaid
kindlal juhul, millest eespool oli juttu staatilise
mõõtmise osas. Muudel juhtudel võib tulla
hoopis ebatäpsem tulemus. Siiski enda ja teiste
kogemused näitavad, et kui algtundmatud
lahenduvad ja see lahendus püsib, siis ka puu all
jääb viga reeglina ikka poole detsimeetri
(detsimeetri) sisse.
Reaalaajas saadud tulemused põhinevad
tegelikult algtundmatute lahendusel. Iva peitub
seal. See on meetodi probleemseim osa. Eri
tootjad kasutavad siin ka veidi erinevat
metoodikat ja algoritme. Pärast algtundmatute
lahendumist arvutab GPS reaalajas sisuliselt
juurdekasvud ja liidab need OTF-meetodil
saadud lahendile. Kui algtundmatud lahendati
valesti, siis sellele lahendile toetuv mõõdistus
kasvõi lagedal on ikka sama vale, kui
algtundmatute
lahend.
Seega
samale
algtundmatute
lahendile
põhinevad
korduvmõõtmised ei tõsta mõõtmistäpsust, kui
ehk saua värina elimineerimise võrra. Soovitav
on seetõttu saavutada algtundmatute lahend
alati lagedamas kohas, ja siis liikuda
mõõtepunkti peale, mis on kinnisema
horisondiga
kohas.
Algtundmatute
lahendamiseks (sh ka pikema vahemaa kohta
atmosfääri viivituse erinevuse rehkendamiseks)
kasutatakse ka L2 signaali faaside vahet, mis on
tugevuselt palju nõrgem L1 signaali faaside
vahest. Algtund-matute lahenduse järgne
mõõdistus toimub aga põhiliselt L1 signaali
osade kaudu, mis läbivad takistusi veidi
paremini. Algtundmatute lahenduse järgselt
piisab mõõtmiseks minimaalselt ka neljast
satelliidist, mis pole aga soovitatav.
4.2. RTK-meetodi täpsuse hindamine
Kui on soov teha sisulist kordusmõõtmist, tuleb
teha uus algtundmatute lahendus. Selleks
pöörata GPS korraks kasvõi tagurpidi, aga
intelligentsem on kasutada menüüs vastavat
käsku. Algtundmatute lahendi saamise
täpsust kasutaja määrangutega muuta ei saa.
Saame muuta hoiatuste piiri hilisemas
mõõtmises. Mõõtes puu all näiteks 5 sekundit,
võib saadud tulemuse standardhälve (GPS
mõõdab palju kordi selle aja jooksul) ületada
etteantud 2 cm ja tuleb hoiatus. Hoiatuse
piirväärtus ei muuda mõõtmistäpsust, GPS
mõõdab alati nii täpselt kui saab.

4.3. Märkusi mõõtmise kohta
Reaalaajas mõõtmises on väga oluline
tugijaama asukoha valik. Tugijaama antenn
peab olema avatud horisondiga kohas. Kui
mingi satelliit, mis on nähtav liikuvjaama poolt,
ei ole nähtav tugijaama poolt, jääb ta kahjuks
kasutusest välja. Ja kui nii juhtub juba kahe või
rohkema satelliidiga, on asi seda hullem. Juba
ühe satelliidi ärajäämine võib vähendada
oluliselt nii tööviljakust kui usaldusväärsust.
Mõtlen siin just algtundmatute lahendi saamise
aega ja täpsust. Kahjuks on mitmete meie
tihendusvõrgu punktide vaatevälja avatus
osaliselt piiratud. Sellise punkti kasutamisel
oleks ilmselt otstarbekas mõõta endal lagedale
esmalt uus tugipunkt. Nii kaotate küll 1–2 cm,
aga hiljem võidate selle tagasi. Ja
mõõtmisvõimalused avarduvad oluliselt.
Mõõtmisel kasutatav lõikenurk võiks olla ikka
10 kraadi piirimail. Ehk ka kaheksa. Selle nurga
vähendamisel ühtepidi võib saada juurde ühe
või kaks satelliiti, aga samas võib madalalt
saabuv signaal olla sedavõrd häiritud
tihedamast
atmosfäärist,
et
muudab
algtundmatute lahendi võimatuks. Nii võib
esineda olukord, kus 8 satelliidi ja 7-kraadise
lõikenurga korral algtundmatud ei lahendu,
samas kui samas kohas ja samal ajal 6 satelliidi
ja 10-kraadise lõikenurgaga lahenduvad
algtundmatud väga edukalt. Lõikenurga
vähendamine alla 10 kraadi tuleb rohkem kõne
alla uue, 5 korda tugevama L2C signaali
kättesaadavaks muutumise korral, kuid sinna on
veel aega. Aga miks mitte vahel ka nüüd
proovida.
Kasutatakse ka taolist mõõtmisvõtet, et
tugijaam starditakse paari meetri täpsuste
koordinaatidega, mis GPS endale ise määrab.
Nüüd sellelt jaamalt töötades külastatakse
muude punktide seas ka kahte kindelpunkti.
Nendes punktides peaks tekkima samasugune
vahe tegelike koordinaatidega. Nüüd liites selle
vahe juurde ka teistele uutele mõõtepunktidele,
saadakse õiged väärtused ka nendele. See
meetod võimaldab ühelt poolt paigaldada
tugijaam lagedale ja näiteks talu lähedale, kus ei
pea valvet teostama. Selline paarimeetrine nihe
rakendub veel peaaegu lineaarselt mõõtes u
paari-kolmekümne
kilomeetri
raadiuses
tugijaamast. Ega RTK-meetodil mõõtmine
kaugemale
polegi
eriti
võimalik.
Katastrimõõtmises nii kaotatud 1–2 cm ei ole

probleem.
4.4. RTK-täpsuse kontrollimine töö
vastuvõtja poolt
Raske teema. Satelliitide arv, PDOP ja
keskmine ruutviga näitavad midagi, aga ei taga
täpsust. Alla 5 satelliidi ju niikuinii ei saa
algtundmatuid lahendada, esitatakse aga hoopis
mõõtepunkti satelliitide arv, algtundmatute
lahendi saamisel olnud mõõteolusid ei esitata
üldse. Katastritööde vastuvõtjatel oleks pigem
tähtis kontrollida, kas algtundmatud üldse
lahendusid. Metsa ääres mõõtes löödi ehk
käega. Muidugi on see näha keskmise ruutvea
väärtusest. Aruandest peaks olema selgelt näha,
et piiripunkti mõõtmisel ikka kaks korda
algtundmatuid lahendati.
5. GPS mõõtmistäpsust mõjutavad kaudsed
tegurid
Mõõtmise absoluutset täpsust mõjutavad veel
mitmed tegurid, nagu lähtepunkti täpsus,
tsentreerimise
täpsus,
antenni
kõrguse
mõõtmine.
Mulle
tundub
isiklikest
kokkupuudetest, et suur osa maamõõtjatest ei
oska kontrollida ja justeerida optilist loodi, kui
see on treegeri sisse ehitatud (võib vaadata
Randjärv, 2006). Ja nii võib treeger aja
möödudes näidata tsentri suunda meile vigaselt.
6. Kes on paremad tootjad?
Maailma juhtivad tootjad, keda ka Eestis
esindatakse, on kõik väga heal tasemel. Mõni
kasutaja püüab vahest öelda, et ühe tootja seade
lahendab algtundmatud mõõtes RTK-meetodil
kiiremini kui teise tootja oma. Tõepoolest
kasutatakse veidi erinevaid algoritme, aga
sisulist vahet ikkagi pole. Lähteülesanne ja
kasutatavad lähteallikad on samad. Kui on soov
midagi taolist väita, siis peaks mõõtma mõlema
seadmega täpselt samal ajal ja samas kohas ning
kasutades sama baasjaama. Samuti peaks
kasutama samaväärseid antenne. Algtundmatute
lahenduse kiirus sõltub ka sellest, kas seda
tehakse esimest korda peale seadme käivitamist
või veidi hiljem juba uuesti. Niisiis võib öelda,
et vahe eri tootjatel võib olla teatud määral
kasutusmugavuses,
võib-olla
ka
mitte.
Maamõõtja seisukohalt rohkem meeldivuse
küsimus.

7. Satelliitnavigatsiooni arengud
Arengud toimuvad siin vallas pidevalt.
Efektiivsust suurendaks just satelliitide arvu
suurenemine.
Kahjuks
on
Euroopa
satelliitnavigatsioonisüsteemi
Galileo:
www.esa.int/esaNA/galileo.html
arendus algsest ajagraafikust maas. Testsatelliit
saadeti küll orbiidile 2005. aasta lõpus, aga
kodulehel kirjutatud plaanist, 4–5 satelliiti
aastatel 2005–2006, pole kinni peetud. Sama
kehtib ka USA GPS-süsteemi moderniseerimise
kohta. Uue L2C toega esimene satelliit saadeti
üles 2005. aasta septembris, algne ajagraafik on
aga siingi takerdunud. Tugev L2C signaal
võimaldaks vähendada satelliitide lõikenurka ja
nii suurendada nende kasulikku arvu. Ka tuleb
see signaal paremini takistustest läbi. Tundub,
et peame ootama veel vähemalt 1–3 aastat, kuni
enamus L2C toega satelliite orbiidile saab.
Lähiaastatel on GPS-süsteemis lisandumas ka
kolmas
sagedus
L5,
mis
kiirendab
algtundmatute lahendamist.
Maaülikooli tugijaama almanahhfaili andmetel
on praegu (november 2006) orbiidil 31 GPSsatelliiti, neist 30 on kasutatavad.
Venemaa satelliitsüsteem GLONASS on
toiminud juba üle 15 aasta. Selle süsteemi
põhimured on satelliitide arv ja kvaliteet.
Süsteem areneb aga jõudsalt, satelliitide
põlvkonnad vahetuvad tunduvalt moodsamate
seadmete vastu. Lähemalt saab lugeda detaile
süsteemi kohta internetile-helt: www.glonassianc.rsa.ru, millel on toodud ka hetke satelliitide
seisukord. Ametlik sisuline info on toodud
internetilehel:
www.glonassianc.rsa.ru/i/glonass/ICD02_e.pdf.
Kuna GLONASS-süsteemis on kasutusel GPSsüstee-mist erinev aja- ja koordinaatsüsteem,
siis ei saa me nende süsteemide satelliite
niisama lihtsalt koos kasutada. Lisaks GPSsatelliitidele
vajame
vähemalt
kolme
GLONASS-satelliiti
(3
sama
satelliiti
samaaegselt nii baas- kui tugijaamas), et selle
süsteemi tundmatuid lahendada. Ja reaalajas
tekib oluline kasutegur ikka alles alates neljast
GLONASS-süsteemi ühisest satelliidist. Neid
aegu trehvab aga 10–12 GLONASS-süsteemi
satelliidi
korral
päeva
jooksul
vähe.
Mõistetavalt sõltub väga palju siin horisondi
avatusest. Siiski on GLONASS-süsteem
arenemas ja satelliitide arvu suurenedes saame
selle süsteemi kasutamisest olulist abi. Hetkel

(17.11.2006) on kasutatavaid satelliite üksteist,
viis satelliiti oli ajutiselt deaktiveeritud. Seega
on orbiidil kokku 16 satelliiti.
Niisiis peame ootama veel mitu aastat, et
kättesaadavate satelliitide arv oluliselt kasvaks.
See aga tooks satelliitpõhise kohamääramise
kasutusvõimalustesse piiratud horisondiga
piirkondades suure hüppe.
8. GIS-mõõtmine
GIS-mõõtmiseks vajatakse kohamääramise
infot tavaliselt täpsusega 0,5 kuni 1 meeter.
Seda täpsust ei saavuta odavate käsi-GPSseadmetega (lagedal võib trehvata sinna kanti
küll üsna sageli). Kui käsi-GPS-seade kasutab
parandusi spetsiaalselt EGNOS-satelliidilt, on
täpsus reeglina vähemalt 3 meetri ringis. Eesti
suhtes madala orbiidi asetuse tõttu (u 18o) näeb
EGNOS-satelliiti praktilises töös meil harva.
On aga üks võimalus pidevaks EGNOSsatelliidilt tulevate diferentsiaalparanduste
kasutamiseks – lagedal olev tugijaam võtab
vastu parandeid EGNOS-sateliidilt ja edastab
need GSM-side kaudu kasutajale. Kasutaja GPS
peab parandite vastuvõttu muidugi võimaldama.
See on GIS GPS-seadmete (hinnaklass umbes
40–70 000 EEK) puhul tavaline töövõte
tänapäeval. Miks me EGNOS-satel-liidi
parandeid kasutades ei saa paremat tulemust?
Sest keskmised parandid on määratud suure
piirkonna (Euroopa, kasutades küll mitut
maapealset tugijaama) põhjal, mitte spetsiaalselt
meie mõõtepiirkonna kohta.
GIS-mõõtmisel kasutame tegelikult vaid L1
sageduse koodi osa. See signaal on tugevam,
mistõttu on GIS-mõõt-mine hoopis vähem
tundlik takistustele kui RTK-meetod. Seetõttu
on mõttetu minna poolemeetrist täpsust
taotlema RTK-meetodit kasutades. Küll on alati
RTK-seadmetel olemas ka koodilahenduse
(DGPS) funktsioon. Spetsifikatsioonid annavad
siis täpsuseks 25 cm plaaniliselt ja 50 cm
kõrguses + 1 mm sõltuvalt kaugusest
tugijaamast. Kuna RTK-seadmetel on olemas
alati sidevahendid tugijaamaga, on neid GISmõõtmiseks mugav kasutada. Väike meetodi
muutus menüüs ja asi töötab. Samas on neid
üksnes GIS-mõõtmiseks mõttetu muretseda.
GIS-mõõtmiseks piisaks tegelikult ühest
tugijaamast Eesti keskel kogu Eesti jaoks.
Praegu saab reaalajas kasutada Maaülikooli
tugijaama, aga kuulda on, et ka teised on neid

püstitanud (püstitamas).
Spetsiaalsed GIS GPS-seadmeid eristab käsiGPS-seadmetest tõsiasi, et nad on võimelised
vastu võtma koodiparandusi reaalajas GSM- või
raadioside vahendusel ja salvestama ka staatilisi
mõõtmisandmeid (ainult L1) järeltöötluseks.
Osaliselt siit tulebki hinnavahe käsi-GPS-seadmetega. Kuna nende seadmete antennid ei ole
nii kvaliteetsed kui RTK-seadmetel, antakse
tootja
poolt
täpsuseks
koodiparanduse
kasutamise korral reaalajas tavaliselt pool
meetrit. Need seadmed võimaldavad kasutada
järeltöötluse korral ka L1 signaali faaside vahe
andmeid, aga see seab kohe kauguse piirangud
(alla 10 km) tugijaamast. Seetõttu leiab
nimetatud omadus vähe kasutust.
Seega on minu arust kõige otstarbekam ja
mugavam
kasutada
GIS-mõõtmiseks
spetsiaalset
GIS
GPS-seadet
koos
koodiparandustega reaalajas (RTCM-formaadis)
otse kodumaisest maapealsest tugijaamast. Kas
parandite sidekandja on raadiosignaal, GSM
datakõne, WiFi- või GSM-põhine GPRSühendus, ei oma tähtsust.

10. Kokkuvõte
Loodan, et eelöeldu paneb meid suhtuma GPSmeetodi
kasutamisse
senisest
suurema
tähelepanuga ja innustab kasutajaid selles
valdkonnas end jätkuvalt arendama. GPSmeetodil mõõtmine võib näida lihtne, aga hea
tulemuse saamine on pigem keeruline.
Meetod on küllalt komplitseeritud ja sõltuv
paljudest parameetritest. Mõnda nendest saab
mõõtja mõjutada, paljudega tuleb aga lihtsalt
arvestada. Meetodi kasutaja vajab koolitust ja
kogemusi. Kvaliteet nõuab pingutust, aga see
pingutus tasub end ära.

9. GPS statsionaarsete tugijaamade võrk
Kui Eestis paigaldatakse GPS statsionaarsete
tugijaamade võrk, muutub RTK-mõõtmine
mugavamaks, natuke ka efektiivsemaks,
mõnikord ka täpsemaks. Mugavuse all mõtlen,
et ei pea ise tugijaama paigaldama. Efektiivsust
suurendab
algtundmatute
veidi
kiirem
lahendamine, kuna kasutatakse mitut tugijaama
korraga. Kasutaja saab mitte lähima tugijaama
parandid,
vaid
lähimate
tugijaamade
kompleksparan-di. Täpsus võib suureneda
seetõttu, et mitme tugijaama parandi korral pole
see enam niivõrd sõltuvuses kaugusest
tugijaamast.
Kuna meil Eestis, isegi maailma mastaabis, on
ainulaadne
tihe
geodeetiline
põhivõrk
(keskmine tihedus maal 5 km), on tugijaamade
võrgu kasutegur siin väiksem kui mujal.

Mis täpsus sellises kohas tuleb?

2x Internet

Viidatud kirjandus
1. Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H.,
Collins, J. (2004): GPS – Theory and
Practice (Fourth Edition). Springer-Verlag.
2. Randjärv, J. (2006): Geodeesia I osa. Tartu,
OÜ Halo Kirjastus.
3. Rüdja, A. (2004): Geodetic Datums,
Reference Systems and Geodetic Networks
in Estonia. Suomen Geodeet-tisen laitoksen
julkaisuja, n:o 132. Kirkkonummi. ISBN
951-711-251-3.
4. Sander,
J.
(2005):
Geodeetiline
tihendusvõrk Eestis. Satelliidi-, vastuvõtjaja keskkonnapõhiste veaallikate mõju.
Tallinn.

