
ESTDinsar 
Probleem 
 
Maapinna deformeerumist põhjustavad 
erinevad faktorid. Näiteks võib maapind vajuda 
piirkonnas, kus toimub kaevandamine või kuhu 
on rajatud uusi ehitisi, mis avaldavad 
maapinnale lisaraskust. Eestis võib selliste 
kriitiliste piirkondadena välja tuua näiteks Ida-
Virumaa, kus paiknevad mitmed kaevandused 
ja Tartu, mis on ehitatud suures osas soisele 
pinnasele. Sellised muutused toimuvad pika aja 
peale, kuid mõne millimeetrine vajumine aastas 
võib aastakümnete pärast tuua kaasa piisavalt 
suure maapinna deformatsiooni, et põhjustada 
s u u r t k a h j u e h i t i s t e n i n g r a j a t i s t e 
konstruktsioonides, mille hilisem prandamine 
või taastamine nõuab palju raha.  
 
 

Lahendus 
 
Suurema kahju vältimiseks on vajalik maapinna 
tõusu ja languse risk võimalikult vara tuvastada. 
Seda on Eestis varem tehtud maapinna 
nivelleerimise või perioodiliselt konkreetsete 
objektide mehhaanilise mõõtmise teel. See pole 
aga eriti efektiivne, kuna maapinna nivelleerimisi 
viivad geoloogid läbi iga 20 aasta järel ning kõiki 
objekte eraldi mõõta on liiga ressursimahukas. 
ESTDinsari lahendus on mõõta maapinna 
deformatsioone satelliitpiltide võrdlemise kaudu.  
 
Maapinna deformatsiooni mõõtmiseks kasutame 
Euroopa Kosmoseagentuuri satelliidi Sentinel-1 
interferomeetrilise tehisava-radariga tehtud pilte, 
mille pikslites oleva infoga (faasiga) arvutame 
välja, kui suur on olnud muutus kahe pildi vahel. 
Selliselt saab mõõta suur tel maa-aladel 
toimuvaid muudatusi millimeetrise täpsusega 
ning tuvastada võimalikke ehituslike probleeme 
juba väga varakult.  
 
 
 
 

Visioon 
 
ESTDinsar-i eesmärk on pakkuda teenust Eesti 
ehitusettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja 
muudele ehitusvaldkonnaga seotud isikutele, 
milles me tuvastamemaapinnas toimuvate 
muudatuste tõtt ehitise või rajatise kahjustumise 
r i s k i v õ i m a l i k u l t v a r a ,  e t  v ä l t i d a 
rekonstrueerimisele tehtavaid kulutusi.  
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Vanema põlvkonna satellidiga tehtud pilt, millel on kujutatud Ida-
Virumaa maapinna tõus ja langus perioodil 1995-1999. Sentinel-1 
poolt tehtud piltide resolutsioon on suurem, mis võimaldab saada 
täpsemat infot. [2] 

Sentinel-1[1] 

Pilt Pärnu rannikust. Tegemist on lahtipakkimata faasiga, mis 
illustreerib ühte etappi meie projektist 

http://estdinsar.wix.com/project 

 Interferomeetrilise tehisavaradarisüsteemi geomeetria. 𝒓𝒓 – kaugus 
peegeldaja ja sensori vahel; ∆𝒓𝒓 – esimese ja teise mõõtmise kauguse vahe; 
𝑩𝑩 – vahemaa sensorite asukohtade vahel; 𝑩𝑩⊥ – efektiivne vahemaa ehk 
sensorite vahemaa mõõdetuna kaldulatusest ristisihis 

[1] http://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2014/01/
sentinel-1_radar_vision/13494392-1-eng-GB/Sentinel-1_radar_vision.jpg 
[2] Martin Valgur. Maapinna ja hoonete liikumise tuvastamine interferomeetrilise tehisavaradari abil. 


