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Komplekssed pärandi 
mõõdistamise meetodid

Andres Uueni

Nüüdisaegne pärandi uurimine võimaldab näha artefakti 
sisse ja sellest läbi, uurida mõõdistus-, pildindus- ja info-
tehnoloogiate abil kihistusi, tuvastada ja visualiseerida 
uuritavate objektide detaile, lõikeid jms, mis pole muude 
meetoditega nii hõlbus. Sageli on hädavajalik dokumen-
teerida keerukaid, aga ka inimesele ligipääsmatuid kohti, 
et kaardistada objektide seisukorda. Kõrgekvaliteediline 
digitaalne dokumenteerimis- ja uurimistöö laiendab uuri-
miseks vajalikku andmestikku, see on rekonstruktsioonide 
ja arhitektuursete lahenduste alus, mis võimaldab teha 
artefakti kättesaadavamaks nii uurijatele kui ka laiemale 
avalikkusele. 

Kultuuripärandi puhul on enim kasutusel terviku ja 
detailide kõrgresolutsiooniline fotografeerimine. Enam- 
levinud on fotogramm-meetria ja laserskaneerimise  
kombinatsioon, kus on võimalik koguda suurel hulgal  
täppisandmeid artefakti kuju, vormi, värvi ja asetuse 
kohta. Lisaks on olemas tehnilised lahendused värvi- 
uuringuteks ning teisteks pildindusuuringuteks (külg- 
valgus-, infrapuna- ja ultraviolettpildistamine, jne).

Tehnoloogia areng ja kättesaadavus annab võimaluse 
liikuda 2D-projekteerimiskeskkondades joonestamiselt 
juba 3D-mudeleid toetavatele töövoogudele. Tänu sellele 
arengule on andmete esitamise, töötlemise ja kasuta-
tavuse efektiivsus oluliselt tõusnud. Kuigi üha kiiremat 
3D-laserskaneerimist peetakse tihti lahenduse kriitiliseks 
osaks, pole see ainus tööriist.

Järjest olulisem on erisuguste mõõdistus- ja pildindus- 
lahenduste omavaheline integreerimine. Parima võimaliku 
tulemuse saavutamiseks on kultuuripärandi mõõdis-
tamisel soovitatav kombineerida üksteist täiendavaid 
lahendusi. Dokumenteerimistööd ongi vähemasti teatud 
ulatuses interdistsiplinaarsed uurimisprojektid, andmeid 
kogutakse loodusteaduslike täppismeetoditega, 2D- ja  
3D-lahendustega. Visualiseerimisviisid võimaldavad 
spetsialistidel koguda ja töödelda saadud andmeid uues 
mahus ja vormis. 

1. Kanoobi tekstuuriga 3D mudel. Peegelduva pinnaga, 
 osaliselt läbikumav oonüks-alabastrist valmistatud kanoop 
 asub Eesti Ajaloomuuseumi püsiekspositsioonis. Kanoobi 
 mõõdistuse kõrgresolutsioonilise punktipilve punktide 
 vaheline kaugus oli 0.159585 mm. Ekraanitõmmis Andres 
 Uueni, Archaeovision OÜ, 2020
2. Kanoobi pinnamudel lihtsustatud printimiseks mõeldud 
 versioon (ca 1M pinda) ja oluliselt hõrendatud punkti-
 pilvemudel (48 000 punkti), kus on näha nii alabastrisse 
 tehtud süvendi suurus kui ka kuju. Just süvendi täpse vormi 
 saavutamiseks sai kasutatud spetsiaalset laserskannerit. 
 Ekraanitõmmis Andres Uueni, Archaeovision OÜ, 2020
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Archaeovision OÜ-l on lähiminevikus olnud palju projekte, 
kus rakendati kombineeritult erisuguseid vahendeid ja 
tehnoloogiaid. Fotodel 1 ja 2 on kaks erinevat näidet,  
kus on efektiivselt kasutatud just laserskaneerimise ja 
fotogramm-meetria kombinatsiooni.
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Fotogramm¯meetria on pildistamisel põhinev mõõdistus- 
tehnoloogia, mis võimaldab fotodelt informatsiooni 
mõõtmise teel luua kolmemõõtmelisi mudeleid, mille  
värvide esitus on oluliselt täpsem kui laserskaneerimisel.

Olenevalt artefakti suurusest, materjalist ja morfoloo-
gilisest keerukusest on kõrgekvaliteediliseks 3D-mudeliks 
vaja väga erinev hulk fotosid. Nt kanoobi puhul 120 fotot, 
Tallinna Pühavaimu kirikus asetseva Notke altariretaabli 
mudeldamiseks 384 fotot. Arhitektuurse objekti nagu 
Tallinna toomkiriku katuste ja fassaadide drooni mõõdis-
tuseks omakorda 888 fotot. 

Kui museaalsete esemete fotogramm-meetrilisel 
mudeldamisel peab kindlasti tähele panema sobilikku 
valgustust, siis drooniga mõõdistamisel saab parima  
tulemuse ühtlase pilvisusega.

Kasutades algoritmide kombinatsioone saab eri tark-
varaga valmistada suure täpsusega 3D-mudelid, mille abil 
saab võrrelda detaile, lihtsustada andmete esitamist jne.

Laserskaneerimine võimaldab objekti dokumenteerida 
kiirelt, detailselt ja sõltuvalt seadmest ka suure täpsusega. 
Mõõdistamise tulemus on kõrge resolutsiooniga miljo-
nitest koordineeritud üksikpunktidest koosnev kolme-
mõõtmeline punktipilv. Punktipilve põhjal saab koostada 
3D-mudeleid (nt tekstuuriga pinnamudel või vajadusel 
üldistav pärandi lähteolukorra infomudel1). Nii punktipil-
vest otse kui ka loodud lähteolukorra mudelist on võima-
lik koostada jooniseid ja lõikeid, küsimus on töömahus.

Kaasaegsed laserskannerid võimaldavad lisaks objekti 
geomeetriale ja koordinaatpunktidele osaliselt talletada 
värve, mis on pärandi dokumenteerimisel ja andmete 
mõistmisel ning tõlgendamisel väga oluline. 

ANDMETE KASUTATAVUS JA HALDUS
Suure täpsuse ja resolutsiooniga kombineeritud punkti-
pilve 3D-mudelid on väärtuslik dokumentatsioon, mida on 
võimalik paindlikult kasutada. Oluline nüanss on andmete 
terviklikkus ja andmete n-ö puhtus – muu hulgas kas  
eri nurkade alt on kõik võimalik talletatud, kui palju on 
mõõdistamisel nt ilmastikuoludest, ebasobivatest seade-
test või distantsist tekkinud andmemüra.

Andmete analüüsi ja tõlgendamise juures on uue töö-
voo rakendamisel võimalik näha seda, mida reaalelus ei 
ole tihti võimalik kõrvutada ja uurida objekte distantsilt. 

Kiire ja kvaliteetne mõõdistamine võimaldab väga kii-
resti koguda palju andmeid, aga see eeldab ka võimekust 
andmeid töödelda ja säilitada. Tulemuste kasutamiseks, 
leidmiseks ja arhiveerimiseks on vaja andmehaldussüs-
teemi, mis võimaldab salvestada hulga terabaite andmeid.

3. Lõige Tallinna toomkirikust. Mõõdistamisel kasutasime 
 kombinatsioonis laserskaneerimisega ka drooni fotogramm-
 meetriat. Puhastatud punktipilv on üle 1,5 miljardi punkti. 
 Ekraanitõmmis Andres Uueni, Archaeovision OÜ, 
 DataCap OÜ, 2020
4. Kombineeritud ja lihtsustatud fotogramm-meetriline ja 
 laserskaneeritud mudel, kus on näha erisugused andmete 
 esitusviisid: võrk- ehk traatmudel ja tekstuuriga pinnamudel. 
 Ekraanitõmmis Andres Uueni, Archaeovision OÜ, 2019
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1  3D-infomudel annab tervikliku ülevaate objekti hetkeolukorrast. Sellist 
lähteolukorra mudelit saab kasutada projekteerimise alusmudelina nt 
renoveerimislahenduste väljatöötamisel, infomaterjalina tehnosüsteemide 
valikul ja ka kinnisvara haldamisel. Vastavalt vajadustele võib lähteolu- 
korra modelleerimist teostada erinevatel detailsus/arengutasemetel 
(Level of Development – LOD). Pärandi puhul kasutatakse lähteolukorra 
mudeli puhul täpsustavalt ingliskeelset terminit Heritage Building  
Information Model (HBIM).


