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SISSEJUHATUS 

Fotogramm-meetria on viimaste aastate jooksul palju arenenud ning sellega luuakse üha 

rohkem 3D-mudeleid. Loodud mudeleid kasutatakse mitmetes valdkondades, nagu näiteks 

arvutimängudes, filmides, arhitektuuris, ehituses ja arheoloogias. Üha enam huvitab 

inimkonda ruumilise maailma kujutamine arvutiprogrammides ning soov leida uudseid 

võimalusi selle kasutamiseks. Suurandmed (inglise keeles big data) on andnud meile 

võimaluse uurida, kaardistada ja muuta meie elu nii efektiivsemaks kui ka põnevamalt 

jälgitavamaks. 

Teema kogub üha rohkem aktuaalsust, kuna koroonapandeemiast tingitud piirangud 

Eestis ja mujal maailmas on viinud info jagamise vajaduse, kvaliteedi ning kiiruse uue 

tasemeni. Paljud näitused, väljapanekud, ettevõtjaid ja teised loomevaldkonna tegutsevad 

isikud otsivad lahendusi ning võimalusi, kuidas end rohkem igapäevaselt esile tuua. Antud 

teemat on tähtis uurida, kuna sageli on 3D-modelleerimisest huvitatud isikud sunnitud 

tegevused ise teostama, kuna kõrgekvaliteediga fotogramm-meetria nõuab suuri rahalisi 

ressursse. 

Fotogramm-meetria abil 3D-mudeli loomise teemat on Eestis veel vähe uuritud ja selle 

tõttu napib kättesaadavat eestikeelset teaduslikku materjali. Saadaval on 2021. aasta 

rakenduskõrghariduse lõputöö Robert Juhkamilt (Tallinna Tehnikaülikool), mis räägib 

fotogramm-meetria rakendamisest Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži linnaku 3D- 

modelleerimiseks (Juhkam 2021). Sarnasel teemal on ka kirjutanud Liivika Koobakene 

(Tallinna Tehnikaülikool). Koobakene keskendus Rõuge pesapuu vaatetorni fotogramm- 

meetrilise 3D-mudeli loomisele (Koobakene 2021). Viimasena tasub ka mainida Martin 

Kanguri (Eesti Maaülikool) poolt 2016. aastal kirjutatud bakalaureusetööd, mis uurib 

fotogramm-meetriat mõjutavaid faktoreid (Kangur 2016). Käesoleva lõputöö kirjutamise 

käigus käsitletakse eelpool mainitud kirjutisi ning antud lõputöö keskendub ka mudeli 

parandamisele, millele eelnevad tööd ei fokuseeru. 

Antud lõputöö kontsentreerub fotogramm-meetriliste mudelite loomisele ning toob välja, 

kuidas sellised mudeleid parandada. Praktilises osas teostakse erinevaid mudeli katsetusi ja 

meediadisaini osakonnast fotogramm-meetria abil 3D-mudel. Lõputöö väljundiks on 

tutvustada uudset 3D-mudelite loomise lähenemisviisi, mida saab potentsiaalselt kasutada 

nii virtuaalnäituste tegemisel kui ka digiarhiveerimisel. 
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Lõputöö teema tuleneb autori isiklikust huvist 3D-maailma vastu ning soovist uurida, 

kuidas saab antud tehnoloogiat kasutada. Ühtlasi leiab selle töö autor, et antud teema 

põhjalikum käsitlemine on kasulik ka Kõrgemale Kunstikoolile Pallas, sest varasemalt pole 

meediaosakonnast virtuaalselt külastavat tuuri tehtud. 

Esimeses peatükis kirjeldatakse fotogramm-meetriat ja selle abil 3D-mudeli loomist. 

Lisaks analüüsitakse erinevaid programme ja võimalusi mudeli loomisel ja selle 

parandamisel. Teises peatükis uuritakse meie digitaalsest inforuumi ning meie digitaalse 

arhiivi ja virtuaalse keskkonna kohta. Kolmandas peatükis analüüsitakse antud tulemusi ning 

autor annab oma hinnangu selle tehnika kasutamisele. Lisaks tuuakse välja soovitused, 

kuidas ja mis valdkondades saaks antud tehnikat tulevikus kasutada. 

Autori pöördumine: Soovin tänada skulptuuriosakonnast Rasmus Eisti, kes andis palju 

kasuliku infot töö läbiviimiseks. Soovin ka tänada Pallase fotoosakonna töötajaid, kes 

toetasid tehniliselt 360 kraadi piltide tegemist. 
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1. 3D-MUDELI LOOMINE FOTOGRAMM-MEETRIA ABIL 

Esimene peatükk tutvustab fotogramm-meetria abil 3D-mudeli loomist ja täpsemalt 

keskendub maapealsele fotogramm-meetriale ehk lähifotogramm-meetriale. Peatükk 

koosneb kahest osast, milles esimene osas räägib fotogramm-meetriast kui pildistamisest. 

Teine pool seletab, kuidas pildistatud materialist modelleerida kokku terviklik objekt. 

Fotogramm-meetrial on ka erinevaid kasutusviise ning selle töökäik võib varieeruda 

erinevate tulemuste saamisel. Esimese peatüki alapeatükid kirjeldavad, mismoodi käib 

fotogramm-meetria ning milliseid olulisi tähelepanekuid peab jälgima. Teises peatüki 

alapeatükid kirjeldavad, kuidas luua korrastatud 3D-mudel. 

Töö põhineb Kõrgema Kunstikool Pallase meedia osakonna virtuaaltuuri näitel ja Aivar 

Roosaare mööblikogul ning teistel mudelitel. Koostöös Ann-Liis Sääritsaga luuakse ka 

eestiaegsest toolist 3D-mudel, et näha, millisel viisil on võimalik seda digiarhiveerida. 

1.1 Fotogramm-meetria 

Fotogramm-meetria on fotode abil objektide asendi, kuju ning mõõtmete määramine. Seda 

kasutati algselt topograafiliste kaartide ja plaanide valmistamiseks aerofotode järgi. Punktide 

ruumilise koha määramiseks on vajalik, et igal pildil kujutatud objekt oleks vähemalt kahel 

kattuval fotol, mis on eri kohtades tehtud (Eesti Entsüklopeediast 1988). Fotogramm-meetria 

jaotub sateliitfotogramm-meetriaks, aerofotogramm-meetriaks ja maapealseks fotogramm- 

meetriaks ehk lähifotogramm-meetria (Liba 2005). 

Aerofotogramm-meetrial on kaamera on paigaldatud õhusõidukile, mis võimaldab teha 

õhust mitmeid fotosid objekti (maja, linnaosad, skulptuurid jne…) erinevatest külgedest. 

Loodud mudeleid kasutatakse peamiselt geograafiliste uuringute, maa ja pinnaseuuringute, 

linnastruktuuride kavandamisel jaoks (Marginean 2019). „Kosmoselennuaparaatidelt 

saadud fotogramm-meetrilise teabe põhjal koostatakse fotoskeeme, plaane ja kaarte, 

uuritakse Maa jt planeetide pinda ning saadakse informatsiooni meteoroloogilisteks, 

geograafilisteks ja geoloogilisteks uuringuteks (näiteks veevarude, lumikatte paksuse jms 

määramiseks).“ (Eesti Entsüklopeedia 1988). 

Google Earth on suurim geofotode kogum ja realistlikuim digitaalne versioon maast. 

Antud programm pakub kõigile võimalust avastada meie planeeti – saab reisida nii 

linnadesse, mägedesse kui ka isegi ookeani põhja. Google Earth’i esimene versioon loodi 
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2001. aastal. Aastatega on näha, kuidas Maa on arenenud ja kaardi kvaliteet on paranenud. 

Programmi täiustatakse pidevalt peamiselt satelliitide ja lennukite abil. Satelliitidega saab 

Maast luua kahedimensioonilise kaardi, mida on tehtud kogu maailmast ja 3D-andmeid 

kogutakse lennukitega, mis loob Google Earth kaardi ruumiliseks (Lisa 1). Google Earth 

koosneb kümnetest miljonitest fotodest. Antud pilvepanka täiendatakse pidevalt, mis annab 

võimaluse vaadata muutusi aastate jooksul (Nat and Friends 2017). 

Lähifotogramm-meetria tegemisel on kaamera käes või statiivil. Tehtud pildid ei ole 

topograafilist laadi nagu on aerofotogramm-meetria ning tehakse pilti objektist, millest 

soovitakse luua 3D-mudel. Selleks sobib täiesti poolprofessionaalsed kaamerad nagu on 

telefon või fotokaamera. Tavaliselt kasutatakse seda tehnikat kuni 300 m kaugusel olevate 

objektide puhul (Marginean 2019). 

„Star Wars: Battelfront“ mängu tegemisel kasutati väga suurel hulgal fotogramm- 

meetriat. See annab võimaluse luua kõrgel realistlikumal tasemel 3D-mudeleid tekstuuriga. 

Fotogramm-meetria hoiab aega kokku objektide modelleerimise pealt, kuna annab 

võimaluse töötada väiksemas gruppi ja luua parem tulemus kiiremini. High poly’i ehk suure 

hulknurksete arvuga mudeli loomine on fotogramm-meetriaga võimalik ja vähese 

pingutusega saab hea tulemuse. Vastupidiselt 3D-modelleerimisele on vaja palju pingutada, 

et saada head tulemust. „Star Wars: Battlefont“ kasutas fotogramm-meetrit nii 

mängumaailma detailide, karakterite kui ka põhimängu maailma maapinna loomiseks (GDC 

2016). 

Fotogramm-meetria idee on objekti pildistada mitmest erinevast vaatenurgast, mille 

piltidel on kattuvad andmed ja trigonomeetriliste arvutuste abil välja otsida kattuvad 

koordinaadid. Loodud digitaalse objekti mudelil on võimalik leida täpsustavaid kattuvusi, et 

viia mudel parema tulemuseni. Fotode ehk kahemõõtmeliste andmete abil saab luua 

kolmemõõtmelisi objekte (Marginean 2019). Fotogramm-meetriat kasutatakse 3D-mudeli 

saamiseks peamiselt kahel juhul – massiivse ja vähese detailsusega objektide puhul või 

väikeste ning suurte detailsusega objektidel. Fotogramm-meetria suurimaks plussiks on 

täpsete värviandmete salvestamine. Miinuseks on pikad tööprotsessid võrreldes reaalajas 

skaneerimisega (Amper 2021). Lähifotogramm-meetrias on vaja teha optimaalse mudeli 

saamiseks keskmiselt 100 fotot. Pildid laetakse arvutisse ning tarkvara paigutab programmis 
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pildid õigetesse kohtadesse x-, y- ja z-telgede abil, mille abil moodustatakse 3D-mudel 

(Cthornsberry 2019). 

Fotogramm-meetriat kasutatakse alates 19. sajandist, kuigi seadmete võimalused 

suurenesid 20. sajandil. 20. sajandi teisel poolel olid võimalused suuremad ning pidevalt 

kasutusel nii arhitektuuris kui ka kunstiajaloos. Viimase kahekümne aasta jooksul on arvutite 

kasutus ja võimsus kasvanud märkimisväärselt ja samuti ka nende visualiseerimise 

võimekus. See võimaldab meil luua paremaid 3D-stseene, tänu millele saame luua veel 

paremaid tekstuure ja mudelkujusid. Fotogramm-meetria tööriistadega on võimalik luua 

detailseid kolmemõõtmelisi mudeleid (Pilcher 2020: 26-32). 

Fotogramm-meetria on sarnane 3D-skaneerimisega. 3D-skaneerimine annab meile täpse 

mudeli võrgustiku, kuid ei anna meile värvi infot. Fotogramm-meetria annab meile nii 

mudeli võrgustiku kui ka tekstuuri info. Fotogramm-meetria programmid on jõudnud 3D- 

mudeli võrgustiku loomise kvaliteedis sama kaugele kui skaneeringu seadmed. Parimaks 

lahenduseks peetakse jätkuvalt nende kahe tehnika kooskasutamist (Pilcher 2020: 26-32). 

1.1.1 Tehnika 

Fotogramm-meetria jaguneb mitmeteks suundadeks ja erinevatel lahendustel on vaja 

erinevat varustust. Kõige olulisem on mõista, millist objekti pildistatakse ja milliseid 

töövõtteid selle puhul peab kasutama. 

Lähifotogramm-meetrias pildistamiseks sobib edukalt poolprofessionaalsed kaamerad 

(Kangur 2016:12-16). Telefonid on mugavad 3D-mudeli objekti pildistamiseks, aga nende 

suurim puudus on see, et muudavad automaatselt valguseadmeid ning pildid on ebaühtlaselt 

valgustatud. Kaamera eeliseks on see, et saab kasutada manuaalseid seadmeid, mis ei muuda 

pildi valgustugevust. 

Tööprotsessis kasutati Canon EOS RP, Canon EOS 5D mark IV ja GoPro Max 360 

kaamerat. 360 kraadi kaameraga saab keskkonnast võimalikult suure ulatusega pilte ning 

jääb väiksema võimalusega mõni nurk pildistamata. GoPro Max 360 miinuseks on kehv 

pildikvaliteet. Meedia osakonna pildistamisel töö teostati GoPro Max 360 kaameraga, mis 

pildistab 5760x2880 piksli suuruseid pilte ning on väiksem kui Canon EOS RP kaamera 

6240x4160 pikslit. See tähendab, et GoPro Max teeb oluliselt ebateravamaid pilte kui 

kaamera. 360 kraadi kaameraga on pildistamine ajakulukam kui kaameraga, kuna 360 kraadi 
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kaameraga tuleb iga pildi jaoks kaamerat tõsta ning lahkuma kaamera pildi vaateväljast. 

Kõige parem on pildistada kaameraga, millel saad ekraani suunda muuta, kuna pildiotsijast 

on raske teha ülevalt ja alt suunast pilte. Lisaks võib vaja minna ka mehitamata õhusõidukit, 

millega teha pilti kohtadest, kuhu juurdepääs on piiratud. 

Tehnoloogiline uuendus, mis on muutnud tavakasutajate seas fotogramm-meetria 

populaarsuse suuremaks on Iphone 12 Pro turule tulek, millel on kaamerate hulgas ka 

LiDAR-skanner ehk laserskaneerimisseade. See võimaldab teha erinevaid 3D-skaneeringuid 

laseri ja fotogramm-meetria abil. LiDAR-skanner töötab laseri põhimõttel, suunates 

laserkiired objektile ja mõõdab nende tagasituleku aega, millega saame kiiremini ja täpsema 

tulemuse. LiDAR-i süsteem on läinud aja jooksul odavamaks, mis tagab selle parema 

kättesaadavuse tänapäeval tavakasutajale (Apple). 

Aerofotogramm-meetria puhul on vaja õhusõidukit, mille abil saab teha kõrgemalt pilte. 

Selleks sobib kõige paremini mehitamata õhusõiduk ehk droon. Seda on hea juhtida maast 

ning nende lennuajad on piisavalt pikad, et teha piisavalt pilte. Drooniga lendamiseks peab 

kindlasti eelnevalt tutvuma õhuruumis olevate reeglitega. Eestis on kehtiv mehitamata 

lennukite seadus, mis reguleerib droonide lennutamist. Aerofotogramm-meetria jaoks 

sobivad erinevad käsimüügis olevad droonid nagu DJI Mavic seeria. Abiks on programmid, 

mis aitavad tööd automatiseerida ning teevad töö tulemuse paremaks. Programm 

Dronedeloy võimaldab soovitud piirkonnas drooni lennuteed kaardistada, kasutades 

automaatset kaardistamise funktsiooni. Automaatne funktsioon teeb lihtsamaks ja 

süsteemsemaks pildistamise protsessi (Juhkam 2021: 14-17). 

Töötluseks on vaja suure võimsusega arvutit, kus saab ressursinõudvamaid projekte 

käsitleda. Programmide kiirus on suuresti seotud arvuti võimsusega. Arvuti näitajatega 

GeForce RTX 2060 SUPER, AMD Ryzen 5 2600 ja 32,0GB 1064MHz RAMil võttis aega 

400 pildiga korraliku mudeli loomiseks kõrge kvaliteediga arvutamiseks keskmiselt 3 tundi. 

Mida rohkem pilte projekti jaoks kasutada, seda suurem on piltide analüüsimise aeg. Agisoft 

soovitab põhifunktsioonide kasutamiseks arvutit võimsusega alates 16GB RAMist, nelja 

tuumalist 2,0 GHz protsessorit ja videokaardina NVIDIA või AMD GPU 700+ CUDA 

protsessoriga. RAM- maht piirab töö projekti suurust (Agisoft). 
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1.1.2 Mudelit mõjutavad tegurid 

Fotogramm-meetria oluliseks osaks on head fotod ning selle õigesti jäädvustamine annab 

parima tulemuse. On mitmeid asju, mida tuleb jälgida pildistamisel parima tulemuse 

saamiseks. 

Väliskeskkonnas pildistamise juures on oluline ilm, kuna see mõjutab fotogramm-meetria 

tehnika kasutamist. Kõige suuremaks segavaks faktoriks on vihm ja lumi, kuna pinnad 

võivad olla liikuvad, nendes oludes on peegeldused on tugevamad ja ilmastikuolud on 

kiiresti muutuvad. Mainitud olukord võib tekitada hiljem 3D-mudeli loomisel defekte 

(Lachambre jt 2017). 

Tuult ei ole välitingimustes võimalik mõjutada ning see võib põhjustada puude, rohu, 

tolmu ja teiste kergesti lendlevate objektide liikumist. Kergesti liikuvate objektide tuule käes 

pildistamine ei ole mõistlik ja selle puhul on kindlam pildistada sisetingimustes, kuna nii 

saame kontrollida keskkonda. Kontrollitud ruum on oluline, sest nii on võimalik saada parim 

tulemus kergesti liikuvate esemete puhul. Väiksemate esemete puhul on seda teha lihtsam 

kui suurematega (Lachambre jt 2017). 

Päike tekitab fotodel tugevaid varje. See on olukord mida peame vältima, kuna sellistes 

tingimustes saab halva tulemuse. Järeltöötluses on raske eemaldada tugevaid varje ning see 

mõjutab oluliselt mudeli tekstuuri infot. Pilvise ilmaga on kõige parem pildistada, kuna on 

tagatud pidev ühtlane valgustus ja väga pehmed varjud. Juhul kui soovime pildistada objekti 

päikselise ilmaga, sest hea ilma ootamine võib võtta aega, tuleks varjata pildistav osa päikese 

eest, et vältida varje. Kõige olulisem on ühtlane valgus, kuna nii saame kõige parema 

tulemuse rekonstrueerimistarkvara kasutades. Halbades ilmaoludes oleks mõistlik 

pildistamine jätta pooleli ning oodata paremaid ilmastikuolusid või kaaluda võimalusel 

nende muutmist (Lachambre jt 2017). 

Mudeli enda läbipaistvus, detailsus, tekstuur ja läikivas mõjutab mudeli 3D-mudeli 

loomist. Läbipaistvatest esemetest nagu klaas, aken või muu selline on fotogramm-meetria 

tehnika abil võimatu luua korraliku 3D mudelit. Detailsuse saavutamiseks on oluline, et 

fotode arv esemest oleks piisav, millest soovitakse 3D-mudelit teha. Kui programmil ei ole 

piisavalt pilte, mis omavahel ühtiks, siis võib tekkida moonutusi. Mida rohkem fotosid 

rasketest kohtadest, seda parema tulemuse saab keerulistest kohtadest. Pildistava objekti 

tekstuur on oluline, kuna programm saab sellest paremini aru ja leiab selgemini kattuvusi. 
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Siledate pindade puhul tekib programmil segadus, mis kujuga see koht on. Seda probleemi 

aitab vältida eseme markeerimine väikeste täppidega. Läikivate pindadega objekte on 

keeruline pildistada, kuna tekitavad programmile raskesti loetavaks 3D-mudeli loomise. 

Läikivus tekitab ka tekstuuri moonutusi, mis tekivad objekti nurkadesse. (Kangur 2016: 35) 

Sisekeskkonna pildistamine on üks problemaatilisemaid sellel tehnikal. Tänu ruumide 

suurele detailsusele ja nurkadele, mis jäävad kaamera pilgust välja, põhjustavad mudelil 

vigu. Valguse erinevad tasemed toovad piltidel esile ülevalgustatud ja alavalgustatud kohad. 

Siseruumide objektide rohkus, mille pildistamisel jäävad pildistamata alad või kohad, kuhu 

kaamera ei ulatu. Lisaks objektide rohkusele on suurem tõenäosus, et erinevad objektid on 

ebasobivad fotogramm-meetria tehnika jaoks. 

1.1.3 Pildistamine 

Kaamera seadmed on esmane prioriteet fotogramm-meetria puhul, kuna tegemist on 

eelkõige fotokunstiga. Pildistamise juures tuleb jälgida kaamera seadeid ning osata neid 

käsitleda. Eesmärk on pildistada teravaid pilte ilma liikumishägususe ja vajalik on tagada 

ühtlane teravus. Pildi udususe vältimiseks on soovitatav kasutada lühikest säriaega või 

statiivi, seadistada ava suurel teravussügavusel ja vähendada müra minimeerimiseks ISO-t 

(Lachambre jt 2017). 

Objektile, mis on tähelepanu keskpunktis tuleb panna rohkem rõhku kui teistele 

pildistamisaladele. Kui on vajalik tekstuurset 3D-mudelit, pead tegema objektist lähemalt 

pilte, et saada detailsem objekti tekstuur. Tuleb hinnata objekti enda suurust, kuna parima 

tulemuse saamiseks peaks objekt maksimaalselt täitma kaadrit. See annab parema alginfo 

mudeli loomisel (Lachambre jt 2017). 

Kaadrite asukoht määrab suurelt töö tulemuse ning oluline on, et objekt oleks kaetud 

täielikult piltidega. Objekti osadest peavad kõik pildid osaliselt kattuma. See aitab luua 

sarnase piltide rühmi rekonstrueerimistarkvaral, et lõpptulemusel ei oleks kaduma minevaid 

osi ehk mudeli sees auke või kummalisi pindasid. Kaadrite asukoht peaks välja nägema 

selline (Pilt 1), kus tehakse objektist ringi liikudes kaugvõtteid 1-2 m kauguselt. Objekti 

pildistamise kaugus sõltub ka eseme suurusest. Ideaalset ringi liikumist on raske saavutada 

ning lõpptulemus võib näha välja natukene kaootilisem. Fotogramm-meetria tehnika juures 

on oluline teha rohkem pilte, kui mudeli loomiseks vaja. Kui tehakse liiga vähe pilte on 

tagasi tulemine ajakulukas ning keskkonnast on sarnaste olude saavutamine peaaegu 
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võimatu, mis tähendab uuesti antud töö tegemist. Soovitav on katta pildistamise ajal objektist 

kõik suunad, et pärast ei tekiks mudeli loomisel vigu (Lachambre jt 2017). 

 

 
Pilt 1. Õige ja vale Fotogramm-meetria pildistamisrada interjööris ja eraldi objekti puhul. Autor: TheHighTechHobbyist 
2016 

 

Suuruste suhte mõõtmine on oluline mudelite loomisel pärismaailmaga, kui soovime neid 

kasutada mängus või kunstiteoses ning tahame kujutada seda päriselu suuruselt teiste 3D- 

mudelite suhtes. Selleks peab olema võrdlusobjekt, milleks sobib näiteks värvipass või teine 

mõõteriist pildil, mille abil me mõõdame objekti suurust. Värvipass on hea vahend, kuna 

sisaldab viie sentimeetrist joonlauda. Suuremate objektide puhul, saab mõõta seina või mõne 

detaili järgi objekti suurust (Lachambre jt 2017). 

1.2 Modelleerimine 

Peale objekti vastavalt nõuetele sisse pildistamist jätkub ülejäänud töö arvutis ning vajadusel 

kui tekivad probleemid piltidega mudeli loomisel, tuleb minna töö esimesse etappi tagasi. 

Programmid, mida antud töös kasutati on peamiselt vabavaralised, et hoida eelarve töö 
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teostamisel võimalikult madal. Järeltöötlus annab meile objekti üle suuremat kontrolli ning 

võimaldab muuta paremini vaadeldavaks. 

Modelleerimise juures on olulised terminid, mis tuleb 3D-maailmast arusaamiseks 

mõista. Vertex ehk tipp on 3D-mudelil üksik punkt, mis on kõige väiksem komponent. Edge 

ehk serv on kahe punkti vahel, loodud ühendus, mis aitab määrata 3D-kuju. Polygon ehk 

hulknurk on mistahes kujuline, mille moodustab sirgete ühendus. Hulknurki võib olla 

mitmesuguseid, mis sõltuvad nende servade arvust ning nende paiknemisest. Face ehk nägu, 

mis on võrgu kõige põhilisem osa ja mis on servade vaheline ruum, kus moodustub lame 

pind. Mesh ehk võrk, mis on nende kõigi kooslus ja millest moodustub 3D-objekt, mis võib 

koosneda ühest kui ka mitmest 3D-võrgust (Ekaran 2021). Need on põhilised 3D-terminid, 

mis aitavad kaasa 3D-maailma mõistmisele. 

1.2.1 3D-mudeli loomine fotogramm-meetria programmis 

Fotogramm-meetria tarkvarasid on palju. Tarkavara peaks valima vastavalt oma oskustele ja 

ootustele. Lõputöö autor on kasutanud Meshroomi, mis on lihtsasti kasutatav ja tasuta 

programm ning Agisoft Metashape, mille hinna ja kvaliteedi suhe on heal tasemel, et hoida 

töö eelarve võimalikult madal ning samas antud programmid annavad väga heal tasemel 

soovitud tulemuse. 

Töö protsess näeb erinevates programmides välja erinev. Esimesena luuakse (Pilt 2) 

punkt pilv (inglise keeles point cloud), kus on esmased 3D-mudelil punktid. Järgmiseks 

luuakse tihendatud punktpilv (inglise keeles Dense cloud), esmaste punktide vahele luuakse 

täiendpunktid ja selle mudeli puhul joonistub kujund kenasti välja ning on näha detailsuse 

kasvu. Seejärel eemaldatakse üleliigsed punktid ja luuakse mudel koos esmase tekstuuriga. 

Sellele järgneb mudeli tekstuuri loomine piltide abil, mis annab mudelile suurema detailsuse. 

 

 
Pilt 2. Aivar Roosaare mööblikogu tooli näitel fotogramm-meetri abil 3D-mudeli loomise etapid. Point colud, dense cloud, 
model solid, model Shaded, model texture. 



14  

Esimeseks valikuks on Agisoft Metashape. Selle programmil on palju kasulikke 

funktsioone, nagu näiteks fotogramm-meetriline triangulatsioon, punktpilveandmed, 

kauguste, mahtude ja alade mõõtmine, 3D-mudeli genereerimine ja tekstuurid. Agisoftiga 

saab teha väga mitmekülgset tööd tänu programmi funktsionaalsele tööriistakastile. 

Programmil on nii professionaalne kui ka standard versioon, kus on päris hea valik 

töövahendid varieeruvate tööde tegemiseks. Algusfaasis vajab kasutaja aega, et õppida 

Agisofti käsitlema, kuid programm on väga kergesti õpitav ning programmi tulemused on 

head. Selleks, et programmi täisversioonis kasutada, tuleb maksta litsentsitasu (Sculpteo (a) 

2021). 

Programmi tööprotsessi alguses tuleb pildid kõigepealt importida, mille abil luuakse 

piltidest esimene punktpilve mudel. Peale seda valitakse punktide piirkond, mida soovitakse 

edasi töödelda. Peale üleliigsete punktide eemaldamist tihendame olemasoleva punktpilve 

tihedamaks, et antud tulemus oleks täpsem ja detailsem. Saadud uus punktipilv on 

arusaadavama kujuga kui esmane punktpilv. Järgmisena puhastatakse uuesti objekt 

suuremast mürast, mis ei ole pildi mudelile mõeldud. Kui mudel on puhastatud tehakse 

sellest 3D-mudel ehk punktpilve punktid ühendatakse omavahel nii, et tekib mudeli 

võrgustik. Loodud mudelil näeme esimesi värve, mis ei ole veel tekstuur. Nüüd loome 

tekstuuri mudelile, mis annab objektile värvi. Selle abil luuakse pilt, kus on kogu kujutise 

laotatud värviline info ning seda loeb programm UV kaardi abil. Protsessi lõpuks on loodud 

3D-mudel, mida saab erinevates faili formaatides programmist välja eksportida. Hetkel 

kasutame mudeli jaoks obj-failikonteinerit ja tekstuuri jaoks JPG-failikonteinerit. Ning kui 

see on tehtud saab liikuda edasi järgmisesse programmi, kus on mudeli muutmine ja 

parandamine lihtsam (Sculpteo (b) 2021). 

Teiseks valikus on Meshroom, mis kasutab fotogramm-meetrilise arvutinägemise 

raamistiku AliceVision ja avatud lähtekoodi tarkvara. Meshroomi tarkavara kasutamine on 

väga lihtne, kuna ei pea midagi muud tegema kui laadima pildid programmi ja „start” nuppu 

vajutama. Seejärel kulub vastavalt mudeli keerukuse ja piltide arvule aega. Peale 

protsessimist on kasutajal olemas 3D-mudel. Saadud tulemuseks on mudelil kaasas ka 

tekstuur. Fotogramm-meetria esmakortel katsetusel ei ole lihtsamat programmi kui 

Meshroom (Lanthony 2020). Suurimaks probleemiks on programmi loob mudeli 

tekstuuripiltide arv millega tuleb teha lisatööd, et muutaks tekstuurid ühtseks pildiks. Teiseks 

suuremaks miinuseks on vähene võimalus muuta mudelit programmist ehk puhastada 
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ebaolulise punktid. Võrreldes Meshroomi Agisoftiga, on esimesel suuremad raskused 

hakkama saada suurte projektidega. Meshroomi programmi kvaliteedi ja hinna suhe on igati 

hea, kuna on tegemist tasuta programmiga ning väiksematel mudelitel saab hea tulemuse. 

Virtuaaltuuride loomiseks on programm Matterport. See on keskendunud keskkonna 

loomisele ja tema programmiehitusele saab lihtsalt luua koos toimivaid 3D- ja 360 kraadi 

tuure. Selle loomiseks on vaja Iphone 6. uuemat telefoni või kindlaid mudeleid 360 kraadi 

kaameraid, et luua hea ning kiire tulemus enda kodust, kontorist või ruumist, mida on soov 

näidata. 

1.2.2 Objekti parandamine 

Fotogramm-meetria abil tehtud 3D-mudelitel on ebatäpsuseid ning vigu, mida tuleks 

parandada, et saada parem tulemus. Selleks kasutame Blenderi 3D-modeleerimise 

programmi, mis on vabavaraline. 

Instant Meshes on tasuta programm, millest on võimalik luua puhtam versiooni oma 

objekti võrgustikust. See on vajalik selleks, et saaksime oma 3D-mudelit parandada 

kergemini ja süsteemsemalt. Lisaks aitab see korrastada tekstuuripilti ning faili suurust ja 

kasutajasõbralikkust (Pilt 3). Instant Meshes korrastab high poly mudeli ning vähendab 

hulgaliselt verts ja feces’e ning selle abil väheneb ka oluliselt obj-faili andmemahu suurus. 

Meedia osakonna arvutitooli puhul on näha, et tool, mis koosnes algselt 106174 verts’ist on 

pärast korrastamist 8176 verts’i, mis muudab faili käsitlemise lihtsamaks ja mahukate 

projektide tegemise kiiremaks. Programmis saab määrata palju tippe on soov saada mudelile. 

Lisaks saab programmis muuta ka mudeli võrgu kuju, juhul kui see ei jookse mudeli kujuga 

sobivas suunas. Korrastatud mudeli saab laadida välja obj-failina. 
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Pilt 3. Meedia osakonna arvuti tooli high poly ja low poly obj faili andmed. 
 

3D-modeleerimise programmis Blender loome uue projekti ning laeme eelnevalt loodud 

high ja low poly mudeli obj-faili programmi, mis on 3D-mudeli kohta teavet pakkuva 

failivorming. See failivorming edastab meile infot 3D-mudeli pinna geomeetria kohta, värvi 

kui ka tekstuuriteavet, aga ei salvesta stseeniteavet nagu valguse paigutus ja animatsioon. 

Seda kasutatakse tavaliselt 3D-mudelleerimisprotsessi lõppfailina. Obj-fail on avatud 

lähtekoodiga ja neutraalne ehk see on üldlevinud failiformaat 3D-kogukonnas. (Chakravorty 

2018). Kui high ja low poly mudel on programmis kohakuti, saame kanda high poly mudelit 

tekstuuri üle low poly mudelile. Selleks peame eelnenvalt looma low poly mudelile uue 

tekstuuripildi ja tegema talle UV laotuse. Tänu sellele saame korrastatud mudeli 

tekstuuripildi low ploy mudeli võrgule. Mudeli parandamiseks saab kasutada veel 

modelleerimis võtteid, millega mudeli kuju korrastada. 

1.2.3 Tekstuuride parandamine 

Tekstuuride parandamine on oluline selleks, et antud fotogramm-meetria tehnika käigus 

tekkinud tekstuurivead saaksid parandatud. Tekstuuride parandamiseks on mitu võimalust, 

kuidas tekstuure parandada. Antud töö jooksul sai parandatud mudeleid Blenderi ja 

Photoshopi abil. 

Blenderi programmis tekstuuri parandamine toimub otse mudelil ning näeme, kuidas 

mudeli peal tekstuur muutub. Selle kasutamisel on hea muuta tekstuuri liitumiskohtadel 
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olevaid vigu. Photoshopi abil on kõige lihtsam muuta tekstuuri pilti. Sellega saab väga hästi 

suuremaid osi muuta ning lisada erinevaid detaile või värvida mõnda kohta üle. Lisaks on 

veel spetsiaalseid tekstuurimise programme, nagu näiteks Substance, millele antud lõputöö 

ei keskendu, kuna need on mõeldud mudeli tekstuuri edasiandmiseks mängudele ja 

filmidele. 

Varjude ja muude heletumeduse probleemide jaoks on kasutada programmid Agisoft De- 

Lighter, kuna antud programm eemaldab valgusest tulenevad hele-tumedused[GU1]. Seda on vaja 

mudeli juures, kui loome stseeni ning valgustame seda mudelit punktist X. Antud mudeli 

vari tekib valgusest X tulevast suunast ning kui mudelil on varasemalt Y suunast vari, siis 

võib olla antud tulemus naljakas, kuna stseeni vari ei lähe kokku mudeli varjuga. See annab 

võimaluse ka päikesepaistelise ilmaga pildistada 3D-mudeli objekte väliskeskkonnas. 

Erinevate tekstuuri kaartidega saab mudelile lisada materjalide omadusi. Selle eesmärk 

on hoida kokku mudeli modelleerimise aega, kuna arvuti suudab lihtsamini pildiinfot lugeda. 

Peamised tekstuuri kaardid on color texture, normal (Bump), displacement, reflection 

(Specularity), gloss (roughness) ja metalness (pilt 4). Color Texture kaart on värviline 

tekstuuri kaart, millelt saame värvi infot mudelile. See on tavaline foto, mida kasutatakse 

materjali värvimiseks. Normal kaart on lillakas kaart, mille iga värv tähistab erinevat valguse 

suunda ning 3D-tarkvarad saavad sellest lihtsalt aru. See kaart sobib väikeste ja keskmise 

suurustega mudeli kuju andmiseks. Displacement kaarti kasutatakse võrgusilma 

deformeerimiseks. Seda kasutatakse pindadel, kus kuju on oluline nagu nt kivil. Reflection 

ehk peegeldused on kaart, mis sisaldab infot kohtade kohta, mis peegeldama valgust tagasi 

ja mis ei peegeldada. Gloss kaart ehk läige või roughness kaart ehk karedus on vastandlikud 

kaardid. See kaart kontrollib peegelduse teravust. Metalness kaart ehk metallilisus näitab 

programmile, milliseid pindu tuleb kasutada metallina ja milliseid mittemetallina. Metallid 

peegeldavad valgust erinevalt teistest materjalidest ning see muudab palju lõpptulemusel 

väljanägemist (Barber 2021). 
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Pilt 4. Color Texture, Reflection, Gloss, Normal maps ja lõpplik tulemus kaartide saamisel 3D-mudelil. Autor: Barber 2021. 
 

Tekstuuride juures tuleb silmas pidada soovitavat tulemust. Kui kasutame fotogramm- 

meetrias high poly mudelit, siis kõiki tekstuuri kaarte ei ole tihtipeale vaja. Kui kasutame 

low poly mudelit on vaja erinevaid tekstuure ning ruumiliseks kujutamiseks on vaja 

erinevaid kaarte luua. 
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2.  VIRTUAALKESKKOND[GU2] 

Varasemaid teadaolevaid elektroonilisi teoseid on kollektsioonist V & A „Oscillono 40“ 

aastast 1952 (Lisa 8). Katsetused arvuti tulekuga olid enamasti teadlaste või matemaatikute 

poolt. Digitaalse tehnoloogia areng on olnud äärmiselt kiire ja 1980. ndatel jõudis arvutid 

laialdaselt kasutusele. Tõusis video ja arvutimängude populaarsus ning hakati kasutama 

erinevaid arvutigraafikaid ja efekte. Kenneth Snelson oli üks kunstniketest, kes tegles 3D- 

graafikaga, tema töö „Forest Devils’ Moon Night“ (Lisa 9) ilmus 1991. aastal, mis tehtud 

3D-graafikas (Victoria and Albert Museum). Üha suurenev andmete maht ning nende 

haldamine ei ole lihtne ning infot mida saame uurida on palju. Info optimeerimine on 

muutnud digitaalse info salvestamise olulisust, et info oleks kiiremini ja mugavam käsitletav 

ning virtuaalmaailma külastused oleksid kogemusrikkamad. 

2.1 Digiarhiiv 

Digitaalmaailma vastu on ühiskonnal suur huvi ning üha rohkem leitakse võimalusi 

digitaalarhiivide loomiseks ja nende näitamiseks. Nende kiire areng on tulenenud tarbija 

nõudlusest, kus tahetakse üha rohkem uurida 3D-objekte. Puuduvad inimesed, kes aitaks 

digitaalseid arhiive luua ja sellest tulenevalt on kogu digitaliseerimine olnud konarlik 

(Pilcher 2020: 88-108). Virtuaalmuuseumite eesmärk on pakkuda isikupärasemat, 

interaktiivsemat ja sisukamat muuseumi külastust. Virtuaalselt tegutsev muuseum saab 

toimida füüsilise muuseumi lisana või siis täiesti eraldi seisvana. Virtuaalne muuseum annab 

võimaluse külastada kunstikogusid ja kohtasid, kuhu me ei satu või kuhu puudub juurdepääs. 

Sarnaselt füüsilisele muuseumile saab ka virtuaalmuuseumis vahetada eksponaate (Hazan jt 

2014: 39). 

Arvutipilt ei esita tõde rohkem ega vähem kui muud kunstivormid. Digitaalse faili puhul 

on raske rääkida originaal failist, kuna faili mõjutamisest ei jää märki ehk me ei tea, kas 

antud fail on originaal või mitte. Arvutipilt koosneb nähtavast välimusest, mis on kindla 

välimusega, mille loob pildi lähtekood. Sellest koodist tuleneb see, et ei ole vahet originaalil 

ja koopial. Digitaalse kunsti puhul puudub sisuliselt originaali mõiste. Isegi faili suurusega 

on võimatu teha vahet, kuna pildi info võib olla erinevates digitaalsetes formaatides 

samasugune, aga faili suurus erinev. Pildi koodi vaadates on raske midagi konkreetset öelda, 

kuna kood võib olla kaootiline või korrapärane ning antud info räägib meile vähe teose 

originaalsusest (Grau 2003: 248-251). 
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Christian Ackermanni näitel on hea vaadata, kuidas on fotogramm-meetria andnud edasi 

digiarhiivi loomist. Sketchfabi vahendusel leiab palju Ackermanni puunikerduskunsti, mida 

ta oma eluajal oli teinud (Sketchfab). Ackermann oli puunikerdaja, kellel õnnestus murda 

vabameistrina välja tsunftisüsteemist ja tema käe all valmis 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi 

algul tähelepanuväärset puunikerduskunsti (Kreem jt 2020. 18). Fotokunst on oluline 

dokumenteerimisvahend 19. sajandist, mille abil on jõutud fotogramm-meetria 3D-mudeli 

loomiseni ja selle rakendamiseni ajaloo uurimiseks. See annab võimaluse võrrelda erinevaid 

objekte ja detailemalt uurida. Eestis pole varasemalt Ackermanni teoseid sellisel viisil ja 

mahus uuritud (Kreem jt 2020. 24-25). 

Fotogramm-meetria abil loodud 3D-mudelid aitavad viia 3D-visualiseerimist uuele 

tasemele. Antud tehnoloogia pakub asendust sellele, kui muuseumites ei ole võimalik teost 

külastada ega katsuda. Ühtlasi võib fotogramm-meetria abil loodud mudeli vaatlejas tekitada 

tunde, et ta on objektile lähemal ning tänu uuele tehnoloogiale on võimalik ka tutvuda 

teosega igast nurgast. Haruldased muuseumi arhiivid ei ole sageli avalikkusele 

ligipääsetavad ega nähtavad. See on murekoht, mida digiarhiivid saavad lahendada (Pilcher 

2020: 88-108). 

Hetkel üks tuntumaid 3D-mudelite arhiive on Sketchfab. Lisaks on 3D-maastikul veel 

mitmeid teisi erineva otstarbega arhiive. Osad kogusid keskenduvad ainult 3D-printimisele 

nagu seda teeb Thingiverse. 3D-arhiivid on hea koht, kust leida endale vajalikke mudeleid 

kunsti või erinevate projektide loomiseks, kuna see säästab aega ning ka raha projekti 

teostamisel. 

2.2 Big Data ehk suurandmed 

Suurandmed uurides jõuame tihtipeale uute vaatenurkade juurde. See võimaldab käsitleda 

erinevaid andmeid ning kasutada uurimisel erinevaid metoodikaid. Kahjuks küll on enamus 

Big Data lähenemisviise käsitlenud võimalusi, mida võiksime saavutada mitme tehnika 

rakendamisel konkreetsetel juhtudel (Pilcher 2020: 32-34). Big data mõiste sai alguse 1990. 

aastate alguses, mille tähtsus on aastatega üha suurenenud. Suurandmete olulised omadused 

on: maht, kiirus, mitmekesisus, varieeruvus, tõepärasus, kehtivus, haavatavus, volatiilsus, 

visualiseerimine ja väärtus (Firican 2017). 

Samuti käib tehnoloogiliste probleemide lahendamine suurandmete vahendusel, kus 

luuakse uusi tööriistu teatud probleemide lahendamiseks, leidmaks kompromissi kvaliteedi 
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ja kvantiteedi vahel. Suurandmete töötlemise probleem on andmemaht ja info rohkus. Lisaks 

on probleemiks ka allikate ja andmete originaalteose manipuleerimine (Pilcher 2020: 32- 

34). 

Suurandmete kõige olulisem omadus on andmete maht. Suurema osa andmetest on 

loodud viimaste aastate jooksul (Firican 2017). Andmete mahtu näitab asjaolu, kui palju 

infot liigub meie veebikeskkonnas. Saas Scout andmetel 2021. aasta toodab iga inimene 

hinnanguliselt umbes 1,7 megabaiti andmeid sekundis. Iga päev toodetakse veebis 2,5 

kvintiljonit baiti andmeid. Hinnanguliselt kulub kogu veebi andmete allalaadimiseks umbes 

181 miljonit aastat. Facebooki kasutajaid on 2019. aastal 2.3 miljardit. Twitteris tehakse 

minuti jooksul pool miljonit säutsu. Google’is tehakse aastas 1.2 triljonit otsingut ehk 40 000 

sekundis. Interneti ja andmeside tarbimine suureneb iga päevaga ja see tähendab 

suurandmete jätkuvat kasvu (Saas Scout). 

Kiirus on seotud meie andmete värskuse ja mugavusega. Andmete mahu osas tuleb 

arvestada sellega, et andmeid peab suutma töödelda ja jagada suurel kiirusel (Saas Scout). 

Viivituse tõttu ja vanade süsteemide kasutamisel võib kasutaja ühendus olla internetis 

aeglane ning infovahetus poolik. Mängumaailmas nimetatakse aeglast ühendust 

mahajäämuseks ehk lag’iks, mis teeb süsteemi imelikult toimivaks. Lag’i ja kiirust vahendab 

arusaam Verizoni poolt loodud reklaamvideo „The Reset“, kus näidatakse, mis juhtub, kui 

me ei kasuta kiiremaid ühendusviise, nagu seda on 5G ühendus (Verizon 2021). 

Suurandmete visualiseerimine on keeruline, mis on seotud mahu kiiruse ja tehnoloogiliste 

piirangutega. Selleks, et visualiseerida erinevaid andmeid on vaja luua suuri süsteeme, mis 

loob kiiremad võimalused antud andmete töötlemiseks (Firican 2017). 

3D-suurandmete visualiseerimine on pakkunud uut võimalust andmete analüüsimiseks. 

2D-andmed on seni võimaldanud vaadata asju enamasti tasapinnalaselt, kuid 3D- 

visualiseerimisega on meie vaatemaailm paremini hallatav. Interaktiivne 3D on palju 

huvitavam ning selles maastikus on veel palju avastada. 3D-suurandmed on liikuv suund, 

mille kättesaadavus ja kasutatavus suureneb igapäevaelus nagu Google Maps, mis on 

vaadeldav 3D-s või Mars Rover, mis saadab teadlastele Marsilt uurimiseks 3D infot 

(Chavez). 

Suurandmete oletatav väärtus on 2023. aastaks 103 000 000 000 dollarit (Saas Scout). 

Andmete muud omadused on tähtsusetud, kui neid ei ole rahalist väärtust. Oluline väärtus 
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on nende sihtpärane kasutamine, mis hoiab kokku suuri summasid klientide mõistmiseks 

(Firican 2017). 

2.3 Mudeli näitamine Sketchfab keskkonnas 

Mudeleid on võimalik uurida internetivahendusel. 3D-maastikul on kujunenud välja 

suuremad keskkonnad, kus jagatakse mudeleid. Tuntumad on free3d, Sketchfab, Cgtrader, 

Thingiverse. Peamiselt on iga 3D-pank keskendunud kindlale 3D-suunale. Näiteks nagu 

Thingiverse’i lehelt võib leida ainult 3D-printimise mudeleid ja Sketchfabist leiab peamiselt 

keskkonna modelleerimiseks või valmis 3D-kunsti animatsioonide ja mängude jaoks. Kooli 

virtuaaltuuri ja mudelite publitseerimise jaoks kasutas autor Sketchfabi. 

Sketchfabil on palju võimalusi, mida saab kasutada mudeli seadistamiseks keskkonnas. 

Mudeli üleslaadimisel tuleb arvestada kasutajasõbralikkusega, kuna raskesti loetavad failid 

ja seadistused, mis nõuavad suurt jõudlust seadmelt ja internetilt tähendavad pikka mudeli 

laadimise aega ning mahajäämust (Sketchfab Help Center). 

Tehnilised seadistused mõjutavad meie mudeli kasutamist ning sellepärast on oluline 

mudeli optimeerimine eelnevalt ja ka programmis. Võrgusilma juures mõjutavad mudeli 

vaatamist ja andmete mahtu tippude ja hulkade arv. Tekstuuri pilte on võimalik laadida oma 

3D-steenides 100 pilti. Põhjuseks on see, et mudeli tekstuuride arv mõjutab mudeli 

vaatamise kiirust keskkonnas, mida rohkem pilte seda aegalasemalt avaneb mudelit 

programmikeskkonnas. Mudeli tekstuure võiks valida prioriteetsuse järgi. Näiteks on 

soovituslik hoida olulisemad ja detailsemad tekstuurid eraldi ja vähetähtsamad koos. 

Tekstuuri pildi puhul on oluline jälgida, et see ei ületaks 8192 × 8192 pikslit, sest Sketchfab 

keskkond ei lase üles laadida suuremat pilti. 4k tekstuur võib nõuda mudeli laadimisel juba 

50mb mälu lisaks mudelile. Valgustuse andmiseks saab programmis kasutada HDRi 

keskkonna pilte, mis annab meile stseeni valgustuse infot või fikseeritud pilti kui ka lihtsalt 

värvilist tausta. Stseeni optimeerimiseks on hea, kui eemaldatakse üleliigne info mudelilt 

nagu kasutamata pildiosad tekstuuripildi peal. Sketchfab toetab palju erinevaid faili formaate 

ning levinumad on obj, blend, fbx ja gltf formaadid. Antud töös kasutati mudelite 

üleslaadimiseks obj, blend ja ply formaate, millest viimane on punktpilve kasutamiseks. 

Mudelite suurus on oluline osa keskkondade puhul, kuna 3D-mudeli andmemahud on suured 

ja Sketchfab on pannud 50mb piirangu tasuta kasutamisel ja PRO versiooni kontol 200mb. 
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Seadistamisel on palju tööriistu, millega saab anda sobiva keskkonna, valgustuse ja tekstuuri 

mudelile (lisa 2) (Sketchfab Help Center). 

Selleks, et luua mudelit interaktiivsemaks on erinevaid võimalusi nagu kujutised, lingid, 

videod, teksti rõhutamine, teksti pealkirjad ja loendid. Need annavad võimaluse märkida 

erinevaid olulisi kohti ära ning annab mudelile lisaväärtust juurde. Märkepunkti lisamine 

HTML-i teisendamise tööriist, mille abil saab luua erinevat sisu. Keskkonnas on võimalik 

lisada ka erinevatele mudelitele helisid ja panna mudeleid liikuma animatsioonina 

(Sketchfab Help Center). 

Kogu 3D-mudeli eelnev protsess on oluline kasutajasõbraliku mudeli saamiseks. 

Korrastatud mudel suurendab selle jagamise potentsiaali nii müügi või tasuta jagamise 

puhul, kuna korrastatud mudeleid on lihtsam kasutada teistel. See on üks võimalustest, 

kuidas 3D-kunstnik võib endale elatist teenida. 
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3. 3D-MUDELI LOOMISE ANALÜÜS FOTOGRAMEETRIA 

ABIL 

Antud peatükis analüüsitakse 3D-mudeli tekstuuri, geomeetriat, andmemahtu ja mudeli 

kasutatavust. Analüüs käsitleb tulemusi Aivar Roosaare toolikogu tooli ja meediadisaini 

osakonna 3D-keskkonna ning teiste töö käigus tehtud mudelite näitel. 

3.1 Fotogramm-meetria tulemus 

Fotogramm-meetria tegemisel on tulemused erinevad. Töö tulemuseks olid mitmeid 

õnnestunud mudelid kui ka vähem õnnestunud. Mitmel korral tuli mudelist teha uuesti pilte 

ja korduvalt koostada fotogramm-meetria programmis mudelit. 

Fotogramm-meetria ei õnnestu alati. Ajuti tekkis geomeetrilisi probleeme, mida tuli 

käsitsi parandada. Mudeleid tehes tuli ette olukordi, kus mudel ei tulnud selline nagu 

soovisin, põhjuseks on tihtipeale, kas läige või udune pilt. Parema mudeli saamiseks tuli 

mudelit parandada ja teha korduvaid 3D-mudeli renderdusi, mis tegi mudelit korrektsemaks. 

Piltide sorteerimine on oluline osa, kuna kehvade piltide eemaldamine annab parema 

arusaama 3D-mudeli loomiseks. Mõned mudelid tulid katkised, mis on omamoodi huvitav 

(Lisa 5). Ebaõnnestunud mudelite parandamine on modelleerides keeruline ning vajab suuri 

oskusi. Tulemuse mõttes ei ole see mõistlik. Geomeetria õnnestus enamasti objektidel, mis 

ei olnud läikivad, nagu meediadisaini osakonna heli seinapaneelid, punane diivan või 

inimese keha kujutis. Mida arusaadavam on objekti tekstuur, seda parem tuleb on tulemus. 

Tekstuuri pildid olid enamasti head. Tekstuuripilt aitas peita mudeli olevaid vigu. 

Suuremate objektide puhul hakkas mängima tekstuuri pildi suurus. Piltide tekstuuri luues oli 

peamine murekoht udused pildid, mille pärast osa kohti tulid udusemad ja teised teravamad. 

Objektide tekstuuripildi parandamine ja UV laotuse tegemine tõi pildi tekstuuri 

parandamisel selguse. 

3D-mudeleid programmis luues ei ole mõistlik kasutada kõige paremaid seadeid, kuna 

teinekord annab see halvema tulemuse kui keskmised või madalad kvaliteedi seadistused. 

Ajakulu mõttes on mõistlik alguses kasutada mudeli loomise madalaid seadeid, et näha kas 

mudel õnnestub. Kõrge kvaliteediga loodud mudel on andmemahult oluliselt suurem kui 

madalama seadetega mudel. Suure kvaliteediga mudeleid on tihtipeale raske parandada, 
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kuna nende andmemaht on niivõrd suur, et programmid ei suuda neid lugeda või töötempo 

on aeglane. 

Aivar Roosaare toolikogu toolist tehti 525 pilti, millest kasutati lõpptulemuse saamiseks 

304 pilti. Peamine probleem oli tooli pildistades läige ja peegelduvad pinnad, mis segas 

hiljem programmil mudeli loomist (lisa 3). Teiseks raskuseks on peened detailid, millest 

programm ei saa hästi aru nagu selleks olid jalad ja erinevad õhukesed kohad. Hea tulemuse 

annab tolmune ja krobeline pind, millelt on lihtne lugeda infot, nagu seda on toolil kanga 

osa, mis tuleb mudelil kenasti välja (lisa 4). Tooli mudeli kvaliteet on hea, esineb probleeme 

jalgadel ja nurkadel, kus tekivad läiked ja selle tõttu tekstuuri sisse tuli valgeid laike. 

Tekstuuri juures ilmnes uduseid kohti, mis olid põhjustatud ebaletavatest kohtadest fotodel 

(lisa 7). Lõpptulemuseks valmis sketchfab keskkonda üleslaetud 3D-mudel kui ka 

punktpilve mudel. 

3.1.1 Meedia osakonna keskkonna mudel 

Töö käigus loodi meediadisaini osakonnast 3D-mudeli (pilt 5), punktpilve ja 360 kraadi 

virtuaaltuur. Osakonda pildistamiseks kasutati GoPro max 360 kaamerat, millega pildistati 

osakonnast 1124 pilti. 

 

Pilt 5. Meediadisaini osakonna 3D-mudel. 
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Suurimaks probleemideks kujunes 3D-mudeli andmemaht ja tekstuuri pildi kvaliteet. 

Kogu osakonna materjalis on näha, et 360 kraadi kaameraga loodud tekstuuripilt ei ole 

detailne ja terav. Geomeetriline kuju on ebaselge ning konarlik, kuna detailide rohkus tekitab 

programmil segaduse mudeli loomisel. Mudel on andmemahult suur, mida tuli vähendada, 

kuna iga punkt mudelil oli kindel väärtus andmeid ning neid vähendades annab viia 

andmemahtu väiksemaks. Andmemahu vähendamisega kaob mudeli detailsem kuju. Mudeli 

kuju vähendades hindas autor silmaga, millise väiksema punktide hulgaga mudeli kuju ei 

muutu. Mudeli kuju loomine oli 360 kraadi kaameraga oluliselt lihtsam, kuna arvutil oli seda 

kiirem arvutada piltide vähesuse tõttu. Väiksed esemed ruumides ei ole suutnud fotogramm- 

meetria ilmutada või siis teinud poolikult, mille kuju on ebamäärane. Üheks põhjuseks 

osakonna mudeli 3D-mudeli ebamäärasuses on siledad pinnad, millel puudub tekstuur ja 

klaas uksed, millest nägi läbi. Mudelit parandasin objektidega, mille eraldi sisse pildistasin 

ning lõin neist 3D-mudeli. Lisatud mudelid pildistati peegelkaameraga, mille tekstuuri 

visuaalne pilt on parem kui 360 kraadi kaameraga tehtud. Mudelid, mis lisati hiljem näevad 

oluliselt detailsemad ja ilusamad välja kui seda algselt meediadisaini osakonna mudelil. 

Punktpilve oli raske modelleerida, kuna autor ei leidnud head viisi, kuidas punktpilvi 

omavahel ühendada. Probleemiks oli poolikute andmete lugemine ning andmemaht, mida 

3D-programmid tihtipeale ei suutnud lugeda võrreldes fotogramm-meetria programmiga 

ning tekkis mahajäämus. Punktpilve mudel on kindlasti kunstilisem ja mõnusamalt 

vaadeldavam, kuna ei tule välja suuremaid vigu, mis võiks häirida antud mudeli kuju. 

Punktpilvena on osakond omapärasem ja sobilikum kunstikooli mainega. Punkti suuruseid 

ja nende tihedust muutes saame igakord erineva tulemuse. 

 

 
3.1.2 Fotogramm-meetria alternatiivsed võimalused 

Kui võrrelda fotogramm-meetriat, 360 kraadi pildina vaadeldavat, modelleeritut või laser 

skaneeritut 3D-mudelit, siis igal ühel on oma eelised ja miinused. 360 kraadi mudel on juba 

muutunud tavalisemaks ning ei anna head ülevaadet ega ettekujutust virtuaalruumist nii nagu 

3D-mudelid, mida saab vaadata sealt nurgast, kust on soov vaadata. Modelleerimine on 

ajakulukas ning vajab suuri oskusi mudeli loomiseks, kuid samas annab hea tulemuse. Laser 

skaneerimine on hetkel kallis, kuna seadmed millega luua mudelit on kallid ning väheseks 

kasutamiseks soetada neid ei ole mõistlik. 
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Kvaliteetne 360 kraadi kaamera pilt on kõige selgemine mõistetav, kuna tegemist on 

fotodega. Sell viisil on kõige lihtsam luua 360 kraadi vaadeldavat mudelit, mis sõltub piltide 

tehtud suunast. Fotogramm-meetria abil loodud 3D-mudeli kvaliteet jääb natuke kehvaks, 

kuigi õnnestunud mudelid annavad hea ülevaate. See on oluliselt säästlikum aja ja 

modelleerimise oskuste mõttes ning tulemus on tihtipeale parem kui modelleerimise teel 

saavutatav. 3D-mudeli loomine modelleerimise teel on ajakulukas ning selle kvaliteet sõltub 

autori oskustest. Modelleerimise teel on ka raske saavutada sarnast tulemust päriselus oleva 

objektiga. Laserskaneerimise jaoks on vajalik soetada seadmeid, millel on oma piirangud 

ning on oluliselt vähem kättesaadavam hinna tõttu 3D-mudeli loomise huvilistele. 

Fotogramm-meetria abil on hea siseruumi loomine keeruline. Visuaalselt tulemuselt ja 

ajakulu mõttes on 360 kraadi tuuri tulemus kõige parema kvaliteediga. 360 kraadi tuuri 

loomine nõuab kõige vähem oskusi ja on kättesaadavam. Punktpilve mudel osakonnast jätab 

mudelina hea tulemuse, kuna ei tekkinud erinevaid ebamääraseid kohti, aga suureks 

miinuseks on andmete maht, mille tõttu on suurte mudelite näitamine keeruline. Fotogramm- 

meetria abil 3D-mudelina on osakonda huvitav vaadata, objektid on selgesti eristatavad, aga 

kvaliteet pärismaailmaga on oluliselt kehvem ning mudeli loomine ajakulukas. 3D- 

skaneerimine on selle juures kõige efektiivsem mudeli loomisel, aga selle miinuseks on selle 

hind, kuna laseri seadmed maksavad palju ja peab olema arvutiga ühendatud. 

 

 
3.2 Soovitused fotogramm-meetria kasutamiseks 

Fotogramm-meetria on üks suund, kuhu tehnoloogia liigub. Vajadus kasutada fotogramm- 

meetriat aina kasvab, kuna antud tehnoloogia pakub mitmekülgset kasutusviisi kunsti ja 

disaini suunas. 

Kujutava kunstiga tegelevad kunstnikud, näiteks skulptoritel või puuseppadel on 

võimalus jagada enda tehtud teosest parema ülevaate saamiseks portfoolios fotogramm- 

meetria abil. 3D-printimisega saab luua ka koopiaid tehtud tööst ja juhul, kui objekt on 

suurem printeri võimaldavast prinditavast suurusest, siis prinditakse teos vähendatud kujul. 

Töö käigus prinditi 3D-tooli mudel, millega lõputöö autor endale koopia väiksemas 

mõõtmahus toolist (Lisa 6). Emma Tuvikese lõputöös on näha, kui ajakulukas on 

modelleerimine ning luua algusest peale 3D-mudel. Töös rekonstrueeriti Tuvike Aarniku 

veski 3D-programmis, mille eelnevalt oli fotogramm-meetria abil hoonest loonud 3D- 
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mudeli, mille järgi on oluliselt lihtsam luua uut mudelit. Töö toob ka välja võimaluse 

kasutada 3D-printimiseks antud mudelit (Tuvike 2018). Restaureerimise erialal saab luua 

olemasolevast esemest mudeli, kuhu saab teha arvutivahendusel puuduolevad detailid või 

kasutada seda 3D-maailmas näidismudelina. 

Digiarhiivis 3D-mudelina füüsilise kunsti kujutamine annab paremaid võimalusi uurida 

kujutavat kunsti, kui lihtsalt pildina, millel võib olulisi detaile antud uurimusel puudu jääda 

2D-info tõttu. Selle abil saab tutvuda varasemalt loodud teostega ning neid kasutada õppetöö 

tegevuses. See annab võimalusi näidata koolis tehtud tõid interaktiivsemalt. 

Virtuaaltuur annab võimaluse luua ka interaktiivsema keskkonna, mis ei ole enam ainult 

2D-pinnalised, vaid pakub vaatlejale võimaluse ise valida asukohta ning vaatenurka. See on 

uudne lähenemisviis virtuaaltuuridesse, mille huvitavus on suurem kui 360 kraadi pildi 

tuuril. Kahjuks 3D-mudelina fotogramm-meetria sisekeskkonna loomisel on hetkel veel 

palju murekohti, millega tuleb arvestada. Meediadisaini osakonna mudel on oluline 

tutvustamiseks osakonda sisseastujatele kui ka õppejõududele. See annab võimaluse tutvuda 

kooliga piirangute ajal paremini ning turundada osakonda väljaspoole kooli, konverentsidel 

või haridusmessidel. 
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö eesmärgiks oli uurida fotogramm-meetria abil 3D-mudeli loomist ning mõista 

virtuaalkeskkonda. Töö praktilises pooles valmis meediadisaini osakonnast virtuaalselt 

külastatav 3D-mudel, punktpilvemudel ja 360 kraadi tuur. Koostöös Ann-Liis Sääritsaga 

valmis ka Aivar Roosaare mööblikogu tooli mudel ja lisaks katsetusi teistest mudelitest. 

Meediadisaini osakonnast loodud mudelid ja Aivar Roosaare mööblikogu tooli saab uurida 

Sketchfabis ja 360 kraadi kaamera tuuri netikeskkonna „Kuula“ vahendusel. 3D-mudelite 

loomiseks sai kasutatud fotogramm-meetria ja 3D-modelleerimise võtteid. Töö käigus sai 

keskkonda Sketchfab üles laetud seitse mudelit. Lõputöö käigus loodi mudelite tegemisega 

kokku 295 GB andmemahtu. 

Fotogramm-meetria idee on objekti pildistada mitmest erinevast vaatenurgast, mille 

piltidel on kattuvad andmed ja trigonomeetriliste arvutuste abil luua 3D-mudel. Selleks on 

palju tehnilisi asjaolusid, mida tuleb mudeli pildistamise juures jälgida, et saada hea tulemus. 

3D-mudelid on andmemahult suured, mille paremaks kasutamiseks tuleb luua korrastatud ja 

vähendatud mudelivõrgustik. Algsed tekstuuripildid on segased, mille jaoks luuakse 

korrastatud tekstuur. Parema tulemuse saamiseks on hea kasutada erinevaid tekstuuride 

kaarte, mis muudavad objekti tõepärasemaks virtuaalmaailmas. 

Digitaalse tehnoloogia areng on olnud äärmiselt kiire, 1980. aastatel jõudsid arvutid 

laialdaselt kasutusele. Tõusis video ja arvutimängude populaarsus ning hakati kasutama 

erinevaid arvutigraafikaid ja efekte. Üha suurenev andmete maht[GU3] ning nende haldamine ei 

ole lihtne. Infot, mida saame uurida on palju ning andmete optimeerimine on muutnud 

oluliseks, et info oleks kiiremini käsitletavam ja virtuaalmaailma külastused 

kogemuserikkamad. 

Tulevikus võiks uurida fotogramm-meetria abil karakteri loomise tehnikat ning 

fotogramm-meetria stuudio ehitust. Lisaks saab testida, kuidas panna liikuma fotogramm- 

meetria abil loodud karakterit, kasutades markeerimispunkte või reaalajas elektroonilist 

liikumiskostüümi.[GU4] 



30  

RESÜMEE 

Creating a 3D-model using photogrammetry technique 

 
The aim of this thesis was to study the creation of 3D-models and to understand virtual 

environments with photogrammetry. In the practical part of the thesis, a 3D-model, point 

cloud model and a 360 degree tour were created of the media design department, which can 

virtually be visited. In collaboration with Ann-Liis Säärits a 3D-model of a chair from Aivar 

Roosaar’s furniture collection was made and in addition, other models were tested. The 

models made of the media design department and the chair from the collection of Aivar 

Roosaar can be seen in Sketchfab and a 360 degree camera tour through the online 

environment “Kuula” (“Listen”). To create the 3D-models, photogrammetry and 3D- 

modelling techniques were used. During the practical part of this thesis, 7 models were 

uploaded to Sketchfab and 295GB of data was created. 

The idea of photogrammetry is to take pictures of an object from several different 

viewpoints which have matching data and with trigonometric calculations, a 3D-model is 

created. A lot of different technical circumstances have to be monitored to get a good result 

from the model. The photogrammetry and 3D-models are significantly sizable, so a reduced 

and organized model network has to be created for them to be more easily used. At first, the 

texture images are obscure, so they too have to be organized. To get a better result, maps of 

variable textures could be used, which make the object more realistic in the virtual world. 

The development of digital technology has been extremely fast, in the 1980s computers 

were already widely used. The popularity of videos and computer games rose and different 

computer graphics and effects had started to be used. Managing the increasing amount of 

data is difficult and the information which we can study is plenty. Optimizing information 

is important for saving information, so using it would be quicker, more convenient and visits 

to the virtual world would be richer in experience. 

In the future, the technique of character design with photogrammetry or a 

photogrammetry studio construction could be researched on this topic. In addition, it could 

be tested how a character made with photogrammetry could be set in motion following 

marking points or a real life electronic movement suit. 
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LISAD 

LISA 1. Google Earthil 3D-mudel New Yorki linnaosast, mis on loodud 

Aerofotogramm-meetria abil 
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LISA 2. Mudeli seadistamine Sketchfab keskkonnas 
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LISA 3. Läikest tekkinud värvi info ja mudeli moonutus 
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LISA 4. Tooli katte kvaliteet 
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LISA 5. 3D-mudelid, mida arvuti ei suutnud luua tervena 
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LISA 6. Fotogramm-meetria abil loodud 3D-mudeli 3D-print 
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LISA 7. Udune tekstuuri pilt, mille on põhjustanud uduste piltide 

kasutamine mudeli loomisel. 
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LISA 8. Ben Laposky, 'Oscillon 40', 1952. Muuseum nr. E.958-2008 
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LISA 9. Kenneth Snelson, „Forest Devils’ Moon Night“ 
 


