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Sissejuhatus

• Alateemad.

- Stereofotogramm-meetriast.

- ArcGIS Pro stereo.

• Stereofotogramm-meetria.

- Piltide abil objektide asendi, mõõtmete ja kuju määramine.

- Kattuvate 2D piltide põhjal 3D ruumilise olukorra taastamine.



Fotogramm-meetriast Eestis

• Varasemad fotogramm-meetria ja stereo võimekused: 

- 196x.a. fotode transformeerimine, ortofoto.

- 1977.a. analoog.
Mehaaniline ülekanne, hiljem perfokaart ja magnetlint.

- 1992.a. analüütiline.
Tulemuseks digiandmed.

- 1997.a. analüütiline ja digitaalne.
Digiandmed ja digitaalne fototöötlus.

- 2006.a. digitaalne. Aerokaamera ja -laserskanner.

• Saavutused:
- põhikaart ja ETAK, linnade kaardid, üksikud projektid.



• Objektid ja alad võivad olla väga suured või väikesed.

• Pildistamise aeg on oluline nt 16.04.2019 ja 29.04.2019.

ADS

Pildistamine



Pildistamine ja stereokaardistus

• Olukorra fikseerimine, dokumenteerimine:

- drooni pildid, aeropildid sh ADS kaamera pildid, satelliitpildid jne;

- must-valged, värvilised ja multispektraalsed pildid.

• 3D ruumi taju, ülevaatlik, detailne ja realistlik:

- suur mõõdistustäpsus;

- täpsem objektide tuvastamine ja - kaardistus;

- kvaliteetsem vastavuse hindamine ja kontroll.



Pildid

objektid perspektiivvaade 2D vektorandmed ja pilt

kaamera asukoht GNSS
kalded IMU

keskpunktid

kattuvad pildid



Pildid kogumis

näited



ArcGIS Pro stereomonitorid

• Anaglyph 3D stereo, tavamonitor või projektor ja värviklaasidega prillid.
- Lai valik seadmeid.

• Stereomonitorid koos aktiiv - või passivprillidega.

- Kasutab videokaardi võimekust.

- Pildid eraldi monitoridel või kaks pilti vaheldumisi.



Stereopildid



ArcGIS Pro stereopiltide haldamine

• Pildid, parameetrid ja andmed.

- Kaamera, asukoht ja nurgad (kõrgusmudel ortofoto jaoks).

• Mosaiik - ja stereoandmete moodustamine.

- Siduspunktid, fototriangulatsioon.

• Stereopiltide kasutamine.

- Piltide kuvamine, objektide kaardistamine, mudelarvutused.



ArcGIS Pro stereo

• ArcGIS Pro laienduses Image Analyst.

• Integreeritud funktsioonid ja ühised andmed.

• 3D stereo aken ja tööriistad:

- stereokursor, sümboli valik, liikuv või keskel;

- stereopiltide valik käsitsi või automaatselt;

- objekti pinna leidmine ja hoidmine;

- klaviatuuri lühikäsud;

- parallax nihete korrigeerimine;

- vektorandmete kuvamine ja kaardistamine.



• ArcGIS Pro ühised kaardistusvahendid.

• Topoloogia ja snapid.

• Kasutatav olemasolev kihtide kujundus, kuid praktikas 
vajalik rohkem esile tõsta kontuure ja vähem pindu.

• 3D aknas oluline vektorandmete kõrgus, valel kõrgusel 
pole ka õige asukoht nähtav.

Stereokaardistus



• Koostalitlus, integreeritus.

• Kasutuse lihtsus, mõistetavus.

• Paindlikkus, võimalused.

ArcGIS Pro stereo infosüsteemis



Kokkuvõtteks ArcGIS Pro ja stereokaardistus

• Teistes süsteemides orienteeritud pildid kohe kasutatavad.

• Võimalik kasutada piltide kogumeid.

• Hea maastiku tunnetus.

• Rohkem infot otsustamiseks.

• Suurem dešifreerimise võimekus.

• 3D kaardistus.

• Koostoimiv integreeritud.

• Lihtne kasutada.
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