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ALKUSANAT 
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liittyviä alustavia analyysejä jo 2018 vuoden syksyllä kandidaatin tutkielmani parissa. 

Erityiskiitokset avusta aineiston prosessoinnissa ja aiheen ymmärtämisessä tiiviin 

rypistyksen aikana joulukuussa 2021.
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1. JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Metsäorganisaatiot  käyttävät  metsävaratietoa  asiakkaiden  hankintaan,  puu-  ja

metsäkauppaan,  puunkorjuun  suunnitteluun,  puuvarantojen  hallintaan,  asiakkaiden

palveluun,  metsälain  valvontaan,  kestävän  metsätalouden  rahoituksen  hallintaan,

metsänomistajien  neuvontaan,  metsäteollisuuden  kannattavuuden  arvioimiseen  ja

erilaisten luonto- ja tuhokohteiden kartoitukseen (Kangas ym. 2018a). Metsävaratiedon

ollessa epätarkkaa voi  metsänomistajalle  ja  puun ostajalle  aiheutua tappioita  johtuen

puulajin,  tavaralajijakauman,  tilavuuden  ja  puun  laadun  aiheuttamista  virheistä

arvonmäärityksessä (Kangas ym. 2018a, Kangas ym. 2018b). 

Metsävaratietoa  on  tuotettu  pohjoismaissa  operatiiviseen  käyttöön  aluepohjaisen

laserkeilauksen  (ABA)  avulla (Naesset  2004).  Puustotiedot  tuotetaan  käyttämällä  ei

parametrista lähimmän naapurin regressiota, jossa tiedot yleistetään halutulle alueelle

laserpistepilvestä  laskettujen  tilastollisten  piirteiden  ja  maastokoealojen  avulla.

Suomessa on haluttu puustoa kuvaavien tunnusten lisäksi tietoa puulajisuhteista, joten

laserkeilauksen  lisäksi  on  kerätty  spektraalista  aineistoa  ilmakuvilla  tarkentamaan

puulajiosuuksien estimaatteja (Naesset 2007, Packalen ym. 2007, Maltamo ym. 2014).

Viime vuosina myös puustotiedon tuottamista fotogrammetrisilla pistepilvillä on tutkittu

enenevissä määrin (Tuominen ym. 2017, Kotivuori ym. 2019, Puliti ym. 2017).

Useissa tutkimuksissa on todettu puulajin tunnistuksen olevan yksittäisen puun tasolla

tarkkuudeltaan riittämätöntä sekä laserkeilauksen, että optisen kaukokartoituksen avulla

(Vauhkonen  2010,  Korpela  ym.  2014,  Hovi  ym.  2016).   Aluepohjaisella

laserkeilausmenetelmällä ilmakuvien spektraalisen informaation on todettu parantavan

puulajikohtaisia  tilavuusennusteita,  kun käytetään  laserkeilaus-  ja  ilmakuva-aineiston

yhdistelmää (Kukkonen ym. 2019). 

Puulajitietoa tarvitaan esimerkiksi arvon määrittämiseen, kasvun laskentaan, tilavuuden

laskentaan ja monimuotoisuuden arvioimiseen.  Puulajin määrittämisen tarkkuus ei ole

kuitenkaan vieläkään tarpeeksi tarkka operatiiviseen leimikonsuunnitteluun, jolloin on

tarpeen  tehdä  maastokäyntejä.  Puustotiedon  koostuessa  tulevaisuudessa
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kaukokartoituksella  tuotetuista  puuyksiköistä,  runkolukusarjojen  sijaan,  puulajin

tunnistaminen  kaukokartoitusmenetelmillä  tulee  olemaan  entistä  kriittisempää  tiedon

laadun  kannalta  verrattuna  aluepohjaiseen  menetelmään,  joka  tuottaa  tietoa  vain

puulajiosuuksista. 

1.2 Optinen kaukokartoitus

Kaukokartoituksella  tarkoitetaan  kohteiden  ominaisuuksien  etämittaamista

sähkömagneettisen  säteilyn  avulla.  Optiset  kaukokartoitusmenetelmät  käyttävät

hyväkseen  auringon  tuottamaa  säteilyä.  Mittalaitteena  toimii  satelliittiin,

lentokoneeseen, helikopteriin tai miehittämättömään lentoalukseen kiinnitetty kamera.

Optisen kaukokartoituksen teoria ja siihen liittyvä sanasto perustuu pitkälti Nicodemus

ym.  (1977)  esittelemiin  termeihin,  joita  on  sittemmin  laajennettu  ja  tarkennettu

(Schaepman-Strub ym. 2006). 

Optisessa  kaukokartoituksessa  tärkeitä  termejä  ovat  reflektanssikerroin,  irradianssi,

radianssi, steradiaani, aallonpituus ja bidirektionaalisen heijastuksen jakautumisfunktio

(BRDF). Reflektanssikerroin on yksikötön luku, joka kuvaa kohteeseen heijastuneen ja

kohteesta  heijastuneen  sähkömagneettisen  säteilyn  suhdetta.  Reflektanssikerroin  voi

saada arvoja 0-1 välillä. Kertoimen ollessa nolla, kohde ei heijasta valoa ja kertoimen

ollessa  yksi  kohde  heijastaa  takaisin  kaiken  siihen  heijastuneen  valon.  Sensorin

mittaama kohteesta heijastuneen säteilyn radianssi voidaan määritellä kaavalla:

Ls=H∗ p∗T+ Lp (1)

jossa Ls  on sensoriin heijastuneet radianssin teho, H on kohteeseen heijastuvan säteilyn 

teho, p on kohteen reflektanssikerroin, T on ilmakehän transmittanssi ja Lp on ilmakehän

aiheuttaman sironnan radianssi, joka on aallonpituuskohtaista. Ilmakehän 

transmittanssia voidaan arvioida ilmakehän optisen paksuuden avulla (AOT). 

Ilmakehän sironta koostuu pääasiallisesti kirkkaalla taivaalla Rayleigh-sironnasta, joka 

on voimakkainta sinisellä aallonpituusalueella ja aiheuttaa taivaankannen sinisen värin. 

Ilmakehän aiheuttama sironta vähenee suuremmilla aallonpituusalueilla (Bucholtz 

1995). Rayleigh-sironta aiheutuu valon aallonpituutta pienemmistä partikkeleista. 

Toinen hallitseva ilmakehän aiheuttaman sironnan muoto on Mie-sironta, joka aiheutuu 
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valon aallonpituutta suuremmista partikkeleista, kuten pölystä, savusta ja vesipisaroista. 

Myös Mie-sironta vähenee käänteisesti aallonpituuden kasvaessa (Mather ja Koch 

2011).  

Steradiaani on kolmiulotteinen avaruuskulma, jota käytetään kuvaamaan kohteen pinta-

alaa ja sen suhdetta suhteessa sensorin asemaan. Irradianssi on kohteeseen heijastuvan

säteilyn määrä,  radianssi  kohteesta  sensoriin  heijastuneen säteilyn määrä,  molemmat

ilmaistaan  yksikössä  (W·sr ¹⁻ ·nm ¹⁻ ).  Kaukokartoituksessa  on  oleellista,  että  kaikki

suureet  ovat  aallonpituuskohtaisia,  niiden  erilaisten  ominaisuuksien  takia  (Mather  ja

Koch  2011).  Mittalaitteesta  riippuen,  tallennetut  signaalit  voivat  olla  täsmällisesti

tietyllä  aallonpituusalueella  tai  signaalit  voidaan  tallentaa  laajakaistaiselta

aallonpituusalueelta,  jolloin  signaalit  voivat  olla  limittyneitä  toisten

aallonpituusalueiden kanssa. Kuvassa  1 on esimerkki tässä tutkimuksessa käytettävän

ilmakuvakameran laajakaistaisista herkkyysfunktioista (Pant ym. 2013). 

Kuva 1. Vexcel UltraCam-D ilmakuvakameran aallonpituusalueiden herkkyysfunktiot. 

Ilmakuvien  tallentamat  sävyarvot  koostuvat  suorasta  auringonvalosta,  sironneesta

valosta,  kohteesta  heijastuvasta  valosta  ja  kohteen  viereisistä  kohteista  heijastuvasta

valosta  (Beisl  2001).  Mikäli  halutaan  tulkita  kohteen  ominaisuuksia,  täytyy  kuville

tehdä ilmakehäkorjaus, jonka avulla voidaan poistaa saaduista sävyarvoista ilmakehän

vaikutus (Mather ja Koch 2011). Radiometrisen kalibroinnin avulla sävyarvot voidaan

muuttaa  fysikaalisiksi  suureiksi.  Empiirisellä  linjamenetelmällä  sävyarvot  voidaan

muuttaa reflektanssiksi, jos kuvasta löytyy vähintään kaksi kohdetta, joiden reflektanssi

tunnetaan  (Smith  ja  Milton  1999).  Sävyarvot  voi  myös  kalibroida,  ilman  niiden
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muuttamista  fysikaalisiksi  suureiksi.  Packalen  ym.  (2009)  kalibroivat  ilmakuvien

sävyarvot  keskiarvostamalla  sävyarvoja  usealta  ilmakuvalta  samalle  kohteelle,  tällä

tavalla pystyy vähentämään varjojen aiheuttamaa vaihtelua kohteen sävyarvoissa.

1.3 Bidirektionaalisen heijastuksen jakautumisfunktio

Bidirektionaalisen  heijastuksen  jakautumisfunktio  (BRDF)  on  malli,  jolla  voidaan

selittää valon käyttäytymistä  läpikuultamattomalla  pinnalla.  BRDF kuvaa kohteeseen

heijastuvan  ja  kohteesta  heijastuvan  säteilyn  suhdetta,  kun  kohteeseen  heijastuvan

säteilyn lähteen ja kohdetta mittaavan sensorin zeniitti- ja atsimuuttikulmat suhteessa

kohteeseen muuttuvat. Lambertiaanisella pinnalla valonlähteen ja sensorin kulmat eivät

vaikuta kohteesta heijastuvan säteilyn määrään, vaan säteilyn määrä on vakio kaikkiin

suuntiin. BRDF ei ole mitattava suure, mutta sitä voidaan approksimoida monikulmaisia

havaintoja sisältävästä aineistosta (Nicodemus ym. 1977, Schaepman-Strub ym. 2006).

Ilmakuvien  avulla  on  mahdollista  saada  monikulmaisia  havaintoja,  mutta  kulmat

kattavat vain osan BRDF:n aiheuttamasta fysikaalisesta ilmiöstä. Puiden ollessa erilaisia

ja  monimutkaisia  kolmiulotteisia  kohteita,  niillä  voidaan havaita  kulmien aiheuttama

vaikutus  heijastuvuuteen.  Tämä  tekee  puiden  kaukokartoituksesta  haastavaa,  mutta

auttaa  tunnistamaan  erilaisia  kohteita  niiden  lajityypillisten  heijastusominaisuuksien

perusteella. 

Monikulmaisia  satelliittikuvahavaintoja  on  käytetty  metsän  kaukokartoituksessa

hemiboreaalisen  metsän  heijastusominaisuuksien  tutkimiseen  CHRIS-

hyperspektrisatelliittikuvilla (Rautiainen ym. 2008). MISR-satelliittikuvien (Multi angle

imaging spectrometer) avulla on tutkittu puiden peiton ja pituuden estimoimista tundra-

alueilla (Heiskanen 2006). Puulajin tunnistusta monikulmaisilla ilmakuvahavainnoilla,

käyttäen  rivikameraa  on  tutkinut  Korpela  ym.  (2011)  ja  (2014).   Kehyskameralla

BRDF:n  käyttöä  metsätyyppien  luokittelussa  on  tutkinut  Koukal  ym.  (2012),  jotka

totesivat  monikulmaisten  havaintojen  parantavan  metsätyyppien  luokittelun  kappa-

arvoa arvosta 0,702 arvoon 0,872. Tutkimusta, jossa on hyödynnetty multitemporaalista

ja  monikulmaista  CCD-kennoisella  kehyskameralla  kuvattua  ilmakuva-aineistoa  ei

kuitenkaan kirjallisuuden perusteella löydy. Fassnacht (2012) esittääkin, että vertailuille
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jotka hyödyntävät  eri  sensoreita  ja  monikulmaista-  sekä  multitemporaalista  aineistoa

olisi tarvetta. 

1.5 Ilmakuvien geometria

Mikäli ilmakuvia käyttämällä halutaan tuottaa tarkkaa spatiaalista tietoa ja tehdä 3D-

mittauksia,  täytyy  tuntea  ilmakuvakameran  orientointi  suhteessa  ulkoiseen

koordinaatistoon kuvanottohetkellä sekä kameran sisäinen orientointi. Kameramalli on

myös  ilmakuvien  geometriaan  ja  käytettyyn  matematiikkaan  vaikuttava  tekijä.

Yksinkertaisempi  ja  käytetympi  kameramalli  on  perspektiivinen  eli

neulanreikäkameramalli (Schenk 1999).

Ilmakuvien  ulkoinen  orientaatio  (exterior  orientation)  tehdään  yleisesti  käyttämällä

ilmakolmiointi-menetelmää. Ilmakolmioinnin avulla selvitetään kameran avaruuskierrot

omega, phi ja kappa, sekä kameran pääpisteen paikka ulkoisessa koordinaatistossa (X0,

Y0 ja  Z0).  Kameran  sisäinen  orientointi  (interior  orientation)  saadaan  selville

kamerakalibroinnin  avulla,  jossa  selvitetään  linssikorjauksen parametrit,  polttoväli  ja

pikselin  koko.  Kameran  sisäisen  orientoinnin  ja  kuvan  ulkoisen  orientoinnin  ollessa

tunnettuja,  voidaan  käyttää  kollineaarisuusyhtälöjä  (Schenk  1999).

Kollineaarisuusyhtälöiden  avulla  voidaan  määrittää  kolmiulotteisen  pisteen  sijainti

kuvatasolla, jolloin saadaan selville mikä pikselin arvo edustaa haluttua kohdetta. 

Käyttämällä  kollineaarisuusyhtälöitä  voidaan yhdistää  sekä  laserkeilausaineistoa,  että

ilmakuvaineistoa  toisiinsa  (Maltamo ym.  2014).  Menetelmän  ongelmana  voivat  olla

ongelmat  joko  laserkeilaus-  tai  ilmakuva-aineiston  georeferoinnissa,  tai  kuvauksen

aikana  vallinneissa  tuuliolosuhteissa,  jolloin  latvuksen  sijainti  on  eri  paikassa eri

aineistoissa (Valbuena 2011). 

1.6 Tavoitteet

Tämän  opinnäytetyön  tavoitteena  on  tarkastella  kuinka  ilmakuvakameralla  havaitun

sähkömagneettisen  säteilyn  voimakkuus  muuttuu  valaistuksen  vaihdellessa  pitkään

kestävän  ilmakuvauksen  aikana,  jolloin  auringon  atsimuuttisuunta  ja  korkeuskulma

kasvavat, sekä ilmakehän koostumuksessa tapahtuu muutoksia. Tarkastelu on tarkoitus
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toteuttaa sekä yksittäisen puulajin sisällä, että puulajien välillä. Hypoteesi on, että puista

havaittavat  sävyarvot  muuttuvat  valaisu-  ja  katselukulmien  muuttuessa  eli  puusta

saatavat  signaalit  ovat  anisotropisia.  Erot  puulajien  välillä  auttavat  mahdollisesti

luokittelemaan puulajeja ilmakuva-aineistosta suuremmalla tarkkuudella tai paljastavat

sen,  ettei  tuloksia  ole  mahdollista  tarkentaa  käytettävän  aineiston  avulla.  Tietoa

auringon  korkeuskulman  muuttumisen  vaikutuksesta  eri  puulajeilla  voidaan  myös

käyttää avuksi eri korkeuskulmilla kuvattuja aineistoja vertailtaessa. 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

1 Voidaanko  luottaa,  että  ilmakuvakameran  havaitsema  valo  kuvaa  kohteesta

heijastuneessa säteilyssä tapahtuneita muutoksia?

2 Eroavatko puulajien heijastusominaisuudet auringon korkeuskulman muutoksen

suhteen toisistaan?

3 Missä valaisugeometriassa puulajien väliset erot ovat suurimmillaan?

4 Voidaanko  puulajitulkinnan  tarkkuutta  parantaa  käyttämällä  heijastuvuuden

muutosta auringon korkeuskulman suhteen selittävänä muuttujana?
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1 Aineisto

2.1.1 Tutkimusalue

Tutkimusalueena  toimii  Hyytiälän  metsäaseman  lähialue  Juupajoella  Pirkanmaan

maakunnassa  (N61.15°,  E24.18°,  Kuva  2).  Tutkimus  tehtiin  käyttäen  kahta  alueella

sijainnutta metsikkökoealaa ja laajemmalta alueelta mitattuja yksittäisiä puita käyttäen. 

Kuva 2. Kuvanottopisteet poikittaisen lentolinjan alueelta luodun ortomosaiikin päällä.
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2.1.2 Puuaineisto

Tutkimusalueella sijaitsi kaksi metsikkökoealaa, jotka oli mitattu viimeksi vuoden 2021

kesällä.  Ensimmäinen  koeala  on  kehitysluokaltaan  uudistuskypsä  metsä  (OG,

N61.8314°,  E24.3082°)  ja  toinen  koeala  on  kehitysluokaltaan  varttunut

kasvatusmetsikkö  (IM,  N61.8346°,  E24.3181°)  (Kuva  3).  Uudistuskypsän  metsikön

koealan  pohjapinta-ala  oli  36  m2/ha,  keskiläpimitta  33  cm,  runkoluku  485  r/ha,

keskipituus  25,4  m  ja  valtapituus  28  m.  Varttuneen  kasvatusmetsikön  koealan

pohjapinta-ala  oli  21,5  m2  /  ha,  keskiläpimitta  21,6  cm,  keskipituus  17,6  m  ja

valtapituus  19,65  m.  Ensimmäisen  vuoden  metsäylioppilaat  kävivät  mittaamassa

molemmat  koealat  viimeksi  vuoden  2021  kesällä  Helsingin  yliopiston  kenttäkurssin

puitteissa.  Maastomittauksissa  jokaiselle  puulle  määritettiin  latvusluokka,  puulaji  ja

läpimitta.  Tälle  tutkimukselle  tärkeää  oli  puulajin  varmistus  maastossa  tehdyillä

havainnoilla. 

 

Kuva 3. Vasemmassa kuvaajassa on varttuneen kasvatusmetsikön koealan (IM) puukartta ja 
oikeassa kuvaajassa on uudistuskypsän metsän koealan (OG) puukartta. Mänty (Pinus 
sylvestris L.) on merkitty punaisella värillä, kuusi (Picea abies (L.) H. Karst.) vihreällä ja koivut 
(Betula sp.) sinisellä. 

Maastossa  mitattujen  metsikkökoealojen  puiden  lisäksi  alueelta  mitattiin

fotogrammetrisen  yksinpuintulkinnan  avulla  lisäpuita  (ADD),  jotka  sijaitsivat  eri

puolilla  poikittaista  lentolinjaa  (Kuva  4).  Lisämittausten  avulla  haluttiin  saada

lisäaineistoa  etenkin  koivuista.  Lisäpuille  määritettiin  puulajin  ja  pituuden  lisäksi

latvusluokka (elävä, kuollut). Kaikki kuolleet puut olivat kuusia. 
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Kuva 4. Lisäpuiden (ADD) puukartta. 

2.1.3 Lentolaserkeilausaineistot

Tutkimuksessa  käytettiin  laserkeilausaineistoja  vuosilta  2011,  2012  ja  2013.  Kaikki

keilaukset oltiin tehty Leican ALS60 SN6125 Freebird sensorilla (Leica Geosystems,

Heerbrugg, Sveitsi).  Keilain tallensi kaikilla kerroilla koko aaltomuodon ja diskreetit

paluukaiut. Vuoden 2011 keilauksen ajankohta oli 2. elokuuta, vuoden 2012 keilauksen

5–6.  heinäkuuta ja  vuoden 2013 keilauksen 15–16. heinäkuuta.  Keilain tallensi  yhtä

pulssia kohden neljä diskreettiä paluukaikua. Analyysejä varten pistepilvet yhdistettiin

ja keskimääräinen pistetiheys oli 40 p / m2. 

2.1.4 Ilmakuvausaineisto

Tutkimusalueella  tehtiin  ilmakuvaus  28.  heinäkuuta  vuonna  2012,  käyttäen  Vexcel

UltraCam-D sensoria (Vexcel Imaging, Graz, Itävalta). Sensorissa on 8 kameraa, joista

puolet ovat PAN-linssillä ja puolet eri aallonpituusalueiden linsseillä (punainen, vihreä,

sininen,  lähi-infra).  Kameroiden  polttopisteet  olivat  PAN-kameroissa  101,4  mm  ja

RGBN-kameroissa 32,32 mm. Lentokorkeus oli 1500 metriä merenpinnan yläpuolella.

PAN-kuvien spatiaalinen resoluutio oli 14 cm ja RGBN-kuvien 42 cm. CIR- ja PAN-

kuvien resoluutio oli  7500 x 11500 pikseliä ja  RGBN-kuvien 3680 x 2400 pikseliä.

CIR-kuvia  käytettiin  vain  visualisointiin.  Spektraaliset  kanavat  kamerassa  ovat

laajakaistaisia ja päällekkäisiä. UltraCam-D sensori koostuu yhdeksästä keskiformaatin

CCD-kennosta,  joiden  vasteen  lisääntyvään  radianssiin  oletetaan  olevan  lineaarinen

(Honkavaara 2008). 
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Kuvaus  kesti  90  minuuttia  alkaen  06:35:19  ja  loppuen  07:56:41  Greenwichin

keskimeridiaanin aikaa (GMT). Kuvauksen aikana auringon korkeuskulma kasvoi 31,25

asteesta  39,5  asteeseen  ja  auringon  atsimuuttikulma  kasvoi  109,3  asteesta  130,7

asteeseen. Pääkuvauslinjat lennettiin pohjois-eteläsuunnassa kahteen kertaan sivupeiton

ollessa 60 %. Poikkilinja lennettiin ennen, keskellä ja jälkeen pystylinjojen kuvaamisen.

Lentolinjojen suunnassa sivupeitto oli 80 %. Kuvauksen aikana otettiin yhteensä 432

kuvaa. Kameran asetukset olivat samat koko kuvauksen ajan. Valotusaika oli 1/250 s ja

aukkosuhde f/8. Samasta kuvanottopisteestä kahdella eri ajankohdalla otettuja kuvia oli

384 ja samasta kuvanottopisteestä kolmella eri ajankohdalla otettuja kuvia oli 48. 

Kuvat oli orientoitu KKJ2-koordinaatistoon ilmakolmioinnin avulla käyttäen MATCH-

AT-ohjelmistoa  (Trimble  Geospatial,  Sunnyvale,  Kalifornia  Yhdysvallat).

Ilmakolmioinnissa  saatiin  pääpisteen  sijainti  KKJ2-koordinaatistossa  ja  kameran

avaruuskierrot  kollineaarisuusyhtälöitä  varten.  Tutkimusalueella  on  oma

koordinaattimuunnoksensa  KKJ2-koordinaateista  ETRS-TM35FIN-koordinaatteihin.

Kameran  kalibrointitodistuksesta  saatiin  polttoväli,  pääpisteen  sijainti

kuvakoordinaatistossa ja pikselin koko. 

2.1.5 Reflektanssimittaukset

Hyytiälän  metsäaseman  piha-alueella  tehtiin  spektrometri  mittauksia  31.  toukokuuta

vuonna  2009.  Mittaukset  tehtiin  ASD  FieldSpec  PRO  FR-spektrometrillä  (Malvern

Panalytical,  Egham,  Surrey,  Iso-Britannia).  Mitattuja  kohteita  olivat  asfaltti,

lentopallokentän  hiekka,  ruohikko  ja  sora.  Kohteilta  mitattiin  HDRF-  ja  BRF-

reflektanssikertoimet.  Mittaukset  tehtiin  2151  eri  aallonpituusalueella.  Valkoisena

referenssikohteena  käytettiin  Spectralon®  paneelia.  Mittausten  tuloksista  laskettiin

nadiirista mitattujen reflektanssien avulla laajakaistaiset reflektanssikertoimet kohteille

sinisellä (435–485 nm), vihreällä (535–585 nm), punaisella (610–660 nm), lähi-infran

(835–885 nm) ja näkyvän valon (400–700 nm) aallonpituusalueella (Taulukko 1).
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Taulukko 1. Reflektanssikertoimet mitatuilla kohteilla kanavittain.

2.2 Menetelmät

2.2.1 Aineiston validointi ja kalibrointi

Ennen  kuin  aineistosta  voitiin  alkaa  tekemään  analyysiä,  täytyi  varmistua,  että

mittaukset  ovat  olleet  luotettavia  ja  loogisia  suhteessa  samassa  kuvanottopisteessä

otettuihin toistoihin ja maastossa sijaitsevien kohteiden heijastuvuuksiin. Mittalaitteen

eli  kameran  havaintojen  oikeellisuus  varmistettiin  sovittamalla  regressiosuorat

sävyarvojen  ja  reflektanssikohteiden  välille  jokaisella  aallonpituusalueella.  Vuonna

2009 mitattujen reflektanssien oletettiin pysyneen kohteilla samanlaisena vuoteen 2012.

Mitattujen  reflektanssien  lisäksi  mukana  mallinnuksessa  on  järven  pinnalta  etsitty

tummin alue, jonka reflektanssin oletettiin olevan  nolla. Estimoitujen regressiosuorien

selitysasteen  tulisi  olla  lähellä  arvoa  yksi,  kameran  vasteen  valotehoon  ollessa

lineaarinen.  

Eri  ajankohtina  otettujen  kuvien  sävyarvot  täytyi  muuttaa  suhdeasteikolle,  jotta

kuvaparien  välisiä  muutoksia  voitaisiin  tulkita  suhteellisesti.  Kameran  tallentamien

sävyarvojen sisältäessä kameran sisäisen elektronisen kohinan ja  ilmakehän sironnan

aiheuttaman  säteilyn,  sävyarvojen  nollapiste  ei  vastaa  valotehon  nollapistettä.

Sävyarvojen  muuttamiseksi  suhdeasteikolle  täytyi  estimoida  offset-arvo,  joka  kertoo

kameran  sisäisestä  kohinasta  ja  Lpath joka  kuvaa  kuvaparien  välisen  ajan  aikana

kasvanutta  ilmakehän  sironnan  osuutta  sävyarvojen  muutoksissa.  Poistettaessa

sävyarvoista  offset-arvo  ja  Lpath,  voidaan  olettaa  sävyarvojen  kuvaavan  kohteesta

heijastuvaa radianssia ja siinä tapahtuvia muutoksia. Ilmakuvauksen aikana ilmakehän

optinen  tiheys  vaihteli  15–20 %–yksikön  välillä,  kasvaen  hieman  kuvauksen  aikana

(Kuva 5). Tutkimusalueella sijaitsevalta SMEAR II kenttäasemalta (Kulmala ym. 2001)
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Kanava Asfaltti Lentopallokenttä Nurmi Sora Bitumi
Sininen (B) 0.12 0.14 0.02 0.11 0.03
Vihreä (G) 0.15 0.22 0.07 0.13 0.05

Punainen (R) 0.16 0.27 0.05 0.13 0.05
Lähi-infra (NIR) 0.19 0.32 0.48 0.14 0.05
Näkyvä (PAN) 0.15 0.21 0.05 0.12 0.03



saatiin mittaustulokset näkyvän aallonpituusalueen (400–700 nm) suoraa sekä diffuusia

säteilyä  mittaavasta  sensorista  (Li-Cor,  Li-190SZ  quantum).  Mittausten  mukaan

kuvaparien  välisenä  aikana,  auringon  korkeuskulman  kasvaessa  keskimäärin  neljä

astetta,  kasvoi  suoran  PAR-säteilyn  määrä  12,5  %.  Ilmakuvauksen  alusta  loppuun

suoran säteilyn määrä kasvoi arvosta 983 arvoon 1230 (µmol m ² s ¹), kasvua oli 25 %.⁻ ⁻

Mittausten  sisältämä  data  oli  jälkitarkistettua  ja  sitä  voitiin  pitää  luotettavana

indikaattorina  suoran  laajakaistaisen  näkyvän  valon  säteilyn  tehon  kasvusta

ilmakuvauksen aikana.

Kuva  5.  Ilmakehän  optinen  tiheys  (AOT)  eri  aallonpituusalueilla  NASA:n  AEROSPACE

verkoston mittauksissa ilmakuvauksen aikana. 

Kuvien  sävyarvojen  kalibrointi  suhdeasteikolle  tehtiin  käyttämällä  tietoa  maastossa

mitattujen kohteiden reflektansseista ja tietoa kohteilla kuvaparien välillä muuttuneista

sävyarvoista. Oletettaessa tutkimusalueella sijaitsevan järven reflektanssin olevan nolla,

kameralla mitattujen sävyarvojen tulisi olla myös  nolla. Kameran sisäisen kohinan ja

ilmakehän  aiheuttaman  sironnan  vuoksi  sävyarvot  eivät  kuitenkaan  ole  nollia.

Kuvaparien välillä tapahtunut sävyarvojen kasvu kuvaa kohteesta heijastuneen säteilyn

lisäksi myös ilmakehän aiheuttaman sironnan kasvua auringon noustessa. Reflektanssin

ollessa yli  nolla,  kohteesta mitattujen sävyarvojen kasvu sisältää ilmakehän sironnan

lisäksi  kohteen  reflektanssin  muuttumisen  bidirektionaalisen  heijastusfunktion

aiheuttaman ilmiön vuoksi, jossa kuvapareja käyttämällä hallitsevan ilmiön aiheuttaa

auringon  korkeuskulmassa  tapahtuvat  muutokset.  Tummilla  kohteilla,  joiden

reflektanssin  oletetaan  olevan  nolla,  sävyarvoissa  tapahtuva  kasvu  kuvaparien

sävyarvojen välillä aiheutuu pääasiallisesti ilmakehän sironnan aiheuttamasta säteilyn
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kasvusta.  Ilmakehän  sironta  on  teoreettisen  taustan  mukaan  voimakkainta  sinisellä

kanavalla ja lähi-infralla lähellä nollaa  (Mather ja Koch 2011). Kameran  tallentamien

sävyarvojen voidaan ajatella koostuvan kaavan 2 mukaisesti: 

DN band=Offset+Gainband∗ ASRband (2)

jossa  kanavakohtainen  sävyarvo  DNband koostuu  kohinaa  kuvaavasta  offset-arvosta,

kameralle  ominaisesta  Gainband arvosta  ja  sensoriin  mittaamasta säteilyn  määrästä

ASRband.

Sensoriin  heijastunut  säteily  (ASR) koostuu kohteesta  heijastuneesta  valosta  Ltarget ja

ilmakehästä  sironneesta  säteilystä  Lpath.  Sensoriin  heijastunut  säteily  vaimentuu

ilmakehän vaikutuksesta aallonpituusalueen, etäisyyden ja ilmakehätilan funktiona. Jos

oletetaan  sensoriin  heijastuneen  säteilyn  koostuvan  Lpath ja  Ltarget summasta,  voidaan

kaava 2 muuttaa muotoon: 

DN band=Offsetband+Gainband∗ (Ltarget+Lpath )band (3)

Sensorin tallentama Ltarget on riippuvainen kohteen valaisusta (H), reflektanssista (p) ja

ilmakehän transmittanssista  (T)  (kaava  1).  Ilmakuvauksen aikana  kohteen valaisu ja

transmittanssi suurenivat, kohteiden reflektanssit tasaisilla pinnoilla mitatuilla kohteilla,

voitiin  olettaa pysyneen samoina.  Ilmakehän transmittanssissa tapahtuneet  muutokset

jätettiin huomioimatta sävyarvojen kalibroinnissa. 

Laskemalla kuvaparien välisiä suhteellisia muutoksia keskimäärin 40 minuutin välein

otetuilla  kuvilla,  joiden  välillä  auringon  korkeuskulma  kasvoi  keskimäärin  4  %,

kasvoivat  sävyarvot  suhteellisesti  6–14  %,  kohteesta  riippuen.  Vedessä  suhteellinen

kasvu oli 6–8 % välillä. Laskemalla kuvaparien välinen suhteellinen muutos kanavittain

vedellä, voitiin keskimääräinen Lpath arvioida kertomalla veden sävyarvojen suhteellinen

muutos  veden  keskimääräisillä  sävyarvoilla  kuvaparien  välillä  sekä  jakamalla  tulos

mitatulla  radianssin  suhteellisella  12,5  %  muutoksella.  Vähentämällä  vedessä

sijainneiden kuvaparien sävyarvon keskiarvosta saatu Lpath, saatiin estimaatti kameran

offset-arvolle. Vähentämällä Lpath ja offset-arvojen (Taulukko 2) estimaatit sävyarvoista

kanavittain  saatiin  kameran  tallentamat  sävyarvot  lähelle  suhdeasteikkoa,  jolloin
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suhteellisten  muutosten  tarkkuus  ja  taso  on  lähempänä  mitatun  radianssin  todellisia

suhteita.

Taulukko 2. Ilmakehän sironta (Lpath) ja kameran offset-arvot kanavittain. 

Sävyarvojen kalibroinnin tarkkuus ei ollut absoluuttisen tarkka johtuen tuntemattomista

kameran  herkkyysfunktioista,  reflektanssikohteiden  ollessa  mitattu  vain  läheltä

ilmakuvien nadiiria. Maastossa mitattujen kohteiden reflektansseissa on myös saattanut

olla  muutoksia  vuosien  2009  ja  2012  välillä.  Lpath  osuus  sävyarvoissa  kasvaa

katselukulman  ja  kuvausetäisyyden  kasvaessa,  mutta  tämä  virhelähde  jätettiin

kalibroinnissa huomiotta. 

2.2.2 Puiden näytteistys ja aineiston arviointi

Puut,  joiden  suhteen  tarkastelut  tehtiin,  valittiin  tekemällä  yksinpuintulkinta

poikittaisten  lentolinjojen  alueella,  fotogrammetrisen  työaseman  avulla.

Yksinpuintulkinta  tehtiin  alueille,  joilta  löytyi  maastossa mitattuja  puita.  Ilmakuvilta

valittiin  yksittäisen  puun  latvapistettä  edustava  pikseli,  jota  kohti  projisoitiin

suuntavektori  kamerasta.  Suuntavektorin  läheisyydestä  etsittiin  ensimmäinen

vastaantuleva laserkaiku ja latvapisteen paikka määritettiin suuntavektorin ja laserkaiun

välisen  vektorin  etäisyyden  puolivälistä (monoplotting).  Puiden  pituudet  laskettiin

normalisoimalla  laserkaiun  korkeus  maanpintamallin  avulla.  Jokaiselle  puulle

tallennettiin puulaji, latvapisteen koordinaatit sekä pituus. Jokaiselle puulle sovitettiin

laserkaikuja ja ilmakuvia käyttämällä latvusmalli kolmen parametrin pyörähdyspintana: 

r=cf ∗h∗(( 10.6 )∗(
zdifference
h ))

pw

+cont 22 (4)

jossa r on latvuksen säde,  h on puun pituus,  Zdifference on etäisyys puun latvapisteestä ja

mallin muotoon vaikuttavat parametrit ovat cf, pw, cont2.
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Mallin parametrit ratkaistiin jokaiselle yksittäiselle puulle kokeilemalla iteratiivisesti eri

parametrien arvoja ja arvioimalla sovitusta visuaalisesti (Kuva 6).

  

Kuva  6. Sovitettu  latvusmalli  uudistuskypsän koealan  kuusella.  Vasemmalla  kuvassa  näkyy

valkoisina pisteinä sovitetun latvusmallin säde (etäisyys latvasta sivulle).

Käyttämällä latvuspisteen koordinaatteja ja latvusmallia, jokaiselle puulle laskettiin 1 +

96 kolmiulotteista  pistettä  latvusmallin  ympärille  2,  5,  7,5,  10,  15,  20,  30  ja  40-%

suhteellisille  korkeuksille  napakoordinaatiston  30  %  välein  olevissa

atsimuuttisuunnissa,  alkaen  pohjoisesta.   Jokaiselle  pisteelle  määritettiin  auringon

korkeuskulman,  atsimuuttisuunnan,  puun  sijainnin  ja  kameran  sijainnin  perusteella

valaisuluokka.  Valaisuluokka  kertoo  näkyykö  piste  kameraan,  tai  onko  piste  puun

itsensä varjostama, muissa tapauksissa piste ei ollut näkyvissä ilmakuvalla (Kuva 7).

Laskennassa  projisoitiin  suuntavektori  kamerasta  ja  auringosta  kohti  kolmiulotteista

pistettä latvusmallin pinnalla ja laskettiin 25 cm palloiksi muutettujen laserpisteiden ja

suuntavektorin leikkauspisteet. Kamerasta lähteneen vektorin ja pisteen välisen vektorin

kulman  ollessa  puoliympyrää  suurempi, luokiteltiin  puu  itsensä  aiheuttamaan

katveeseen  (SH),  auringosta  lähteneen  vektorin  ja  pisteen  välisen  vektorin  kulman

ollessa puoliympyrää suurempi, luokiteltiin puu itsensä varjostamaksi. Kameravektorin

osuessa laserkaikua edustavaan palloon piste luokiteltiin katveessa olevaksi (Kuva 8).

Aurinkovektorin osuessa laserkaikua edustavaan palloon luokiteltiin piste toisen puun

varjostamaksi.  Oletusluokkana  käytettiin  pisteen  sijaintia  suorassa  auringonvalossa

(SL). Saatuja pisteitä eri valaisuluokissa suodatettiin rajaten pois auringon valaisemat
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pisteet,  jotka  olivat  yli  +/-  30  astetta  sivussa  aurinkovektorin  suunnassa.  Varjossa

olevista  pisteistä  suodatettiin  myös pois  yli  +/-  30 astetta  aurinkovektorin suunnasta

olevat pisteet. Tällä tavalla saatiin suurempia eroja auringon valaisemien ja puun itsensä

varjostamien pisteiden sävyarvojen välille, eli aineiston erottelukyky suoran ja diffuusin

säteilyn välillä  parantui.  Käytetty  menetelmä valaisuluokan määritykseen on kuvattu

pääpiirteittäin Korpelan ym. (2011) artikkelissa. Liitteestä 2 löytyy koodi valaisuluokan

laskentaan. 

Kuva  7.  Ylemmässä kuvaajassa on 29 metrisen kuusen latvusmallin  perusteella luodut 3D-

pisteet 2D-koordinaatistossa.  Alemmassa kuvaajassa 3D-pisteet  on kuvattu kolmiulotteisessa

koordinaatistossa. Keltaiset pisteet ovat suorassa auringonvalossa (SL), punaiset katveessa ja

mustat puun itsensä varjostamia (SH). 
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Kuva 8.  Kahden kuvanottopisteen kameravektorit  projisoituna puun latvusmallin  pinnan 3D-

koordinaattiin.  Vektori,  joka  ei  osu  mustiin  25  cm  laserpisteitä  esittäviin  pisteisiin  näkyy

kameralle.  Samaa  asetelmaa  käytettiin  myös  auringon  valaisun  määritykseen  yhdessä

atsimuuttikulmien rajauksen kanssa. 

Jokaiselle  puun  suhteellisella  korkeudella  ja  eri  atsimuuttisuunnassa  sijaitsevalle

kolmiulotteiselle pisteelle laskettiin kuvakoordinaatit kollineaarisilla yhtälöillä 5 ja 6:

(5)

(6)

joissa Rij on kameran avaruuskiertojen muodostaman kiertomatriisin alkio, c on kameran

polttoväli,  X,  Y ja  Z ovat  kolmiulotteisen  pisteen  koordinaatit  ulkoisessa

koordinaatistossa, x0 ja y0 ovat kameran pääpisteen koordinaatit kuvakoordinaatteina ja

X0,  Y0 ja  Z0 ovat  kameran  pääpisteen  koordinaatit  ulkoisessa  koordinaatistossa.

Yhtälöiden  avulla  saadaan  kolmiulotteisille  pisteille  sävyarvot  kuvilta.  Menetelmän

koodi löytyy liitteestä 1. Kuvakoordinaattien esiintyessä useasti saman kuvan ja puun

yhdistelmällä, poistetaan kaksoiskappaleet sävyarvoista. 

Havaintoyksiköt koostuivat yhden puun näkymisestä yhdellä ilmakuvalla. Poikittaisten

lentolinjojen  alueella  yhdestä  puusta  saatiin  40-50  havaintoyksikköä.  Sävyarvojen
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lisäksi  jokaiselle  havaintoyksikölle  laskettiin  vektorikulmina  katseluatsimuutti  (φview),

katselukulma  (θview)  ja  atsimuuttiero  (φ =  φview -  φsun).  Aurinkoatsimuutti  (φsun)  ja

auringon  korkeuskulma  (θsun)  laskettiin  käyttäen  Michalsky  (1988)  julkaisemaa

algoritmia  auringon  sijainnin  määrittämiseksi  maantieteellisen  sijainnin  ja  ajan

perusteella. 

Jokaiselle puuhavainnolle yhdellä kuvalla laskettiin valoon osuneiden ja puun itsensä

varjostamien  pikseleiden  keskiarvo  kaikilla  ilmakuvakameran  kanavilla.  Jos  puulle

kuvalla  ei  pystytty  laskemaan  keskiarvoa  molemmissa  valaisuluokissa,  havainto

poistettiin  tarkasteltavasta  aineistosta.  Samasta  kuvanottopisteestä  otettujen  kuvien

ollessa tunnettuja,  voitiin  puiden sävyarvoista  laskea kahtena eri  ajankohtana erotus,

joka  kuvasi  sävyarvojen  kasvamista  auringon  korkeuskulman  noustessa  kuvaparien

välillä.  Jokaiselle  puulle  laskettiin  12  m säteellä  suhteellinen  pituus  ja  säteen  alalta

olevista puista valtapituus, analyyseistä poistettiin alle 70 % valtapituudesta olevat puut.

2.2.4 Puulajiluokitus

Auringon  korkeuskulman  muutoksen  vaikutusta  puulajien  luokitukseen  testattiin

tekemällä  luokituksia  käyttäen  toisen  asteen  diskriminantti  analyysia  (QDA) (Hastie

ym.  2009).  Luokituksen  tarkkuutta  arvioitiin  kokonaistarkkuuden  (OA)  ja  Cohenin

kappa-arvon  avulla  (Cohen  1960).  Malli  sovitettiin  kuvaparien  ensimmäisillä

havainnoilla  ja  testaukseen käytettiin  kuvaparien jälkimmäisiä  kuvia,  joiden välisenä

aika auringon korkeuskulma oli noussut keskimäärin 4 astetta. Ensimmäisessä testissä

jälkimmäisten  kuvien  sävyarvoja  ei  korjata,  ja  toisessa  testissä  sävyarvoja  korjataan

kaikkien puiden kuvahavaintojen kuvaparien valaisuluokkien muutoksen keskiarvolla.

Korjaus tehdään kaikille kanaville, sekä varjossa että valossa oleville pikseleille. Mallin

selittäjinä  käytetään  puun  kaikkien  kuvahavaintojen  kanavakohtaisia  ja

valaisuluokkakohtaisia keskiarvoja (5 kanavaa x 2 valaisuluokkaa).

2.2.5 Tilastolliset testit

Suhteellisten  muutosten  eroja  puulajien  välillä  auringon  korkeuskulman  suhteen

testattiin käyttämällä Kruskal-Wallis H-testiä (Kruskal ym. 1952). Kruskal-Wallis on ei-
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parametrinen  menetelmä,  jolla  voidaan  testata,  ovatko  kaikkien  ryhmien  populaatio

mediaanit yhtä suuria. Testi tehtiin kaikille puulajeille, sekä puulajeista muodostettujen

parien välille,  jotta  saatiin  selville,  mitkä puulajeista  eroavat  toisistaan tilastollisesti.

Testaus tehdään 5 % merkitsevyystasolla. Tehtäessä Kruskal-Wallis testi kahden ryhmän

välille käytetään testin F-arvon kriittisenä raja-arvona Chi-square jakauman arvoa 3,84.

3. TULOKSET

3.1 Ilmakuvakameran havaintojen tarkkuus 

Sovitettaessa  maastossa  mitattujen  reflektanssien  ja  kuvilta  mitattujen  sävyarvojen

välille  regressiomallit,  valittiin  kaksi  kuvaparia,  jotka  oli  mitattu  mahdollisimman

läheltä kuvan nadiiria, eli katselukulman nolla-arvoa. Kuvan 9 kuvaajista voidaan nähdä

regressiosuoran  selitysasteiden olevan lähellä  arvoa  yksi.  Selitysasteen  (R2)  suuruus

vaihteli  arvojen  0,95–1,0  välillä.  Lähi-infran  kanavalla  Lpath on  lähellä  nollaa  ja

ilmakehän  vähäisen  vaikutuksen  voidaan  olettaa  olevan  syynä  sävyarvojen  ja

reflektanssikohteiden  lineaariseen  yhteisvaikutukseen.  Sinisellä  kanavalla  taas

ilmakehän aiheuttaman sironnan osuus on suurin, joka näkyy myös kuvan 9 kuvaajassa

suurempana  vaihteluna  y-akselin  suhteen.  Tuloksien  avulla  voidaan  todeta

ilmakuvakameran vasteen valotehoon olleen lineaarinen, vaikka reflektanssikohteet oli

mitattu kolme vuotta ennen ilmakuvausta. 
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Kuva 9. Kuvaajissa on sovitettu lineaarinen regressiosuora sävyarvojen (DN) ja maastossa 
mitattujen reflektanssikohteiden välille. Suoran selitysaste löytyy kuvaajista (R2).

Kalibroitaessa  ilmakuvakameran  tallentamia  sävyarvoja  huomattiin,  että punaisen

kanavan havainnot olivat epätarkkoja. Tarkasteltaessa kuvaparien välisiä eroja tasaisilla

maastonpinnoilla, punaisen kanavan sävyarvot saattoivat olla pienempiä jälkimmäisillä

kuvilla,  jolloin  auringon  korkeuskulma  oli  kasvanut  ja  säteilyn  määrä  oli  suurempi

kosinilain  mukaisesti.  Negatiivisen  kasvun  lisäksi  punaisella  kanavalla  sävyarvot

kasvoivat  kuvaparien  välillä  jopa  25–30  % ilman,  että  luvut  olivat  suhdeasteikolla,

jolloin  suhteelliset  kasvut  olisivat  olleet  suurempia.   Punaisen  kanavan  havaintojen

variaatiokerroin  oli  myös  systemaattisesti  suurempi  kuin  muilla  näkyvän  valon

kanavilla, kaikilla tarkastelluilla kohteilla. 

3.2 Puulajien heijastusominaisuudet 

Taulukossa 3 on esitelty puulajien reflektanssikertoimet koealoittain ja kanavittain sekä

suoraan auringon valoon osuneissa pisteissä (SL) ja varjoon osuneissa pisteissä (SH).

Reflentanssikertoimet  olivat  vakaat  koealojen  välillä  puulajeittain,  vaikka  koealojen

välillä  oli  paljon  vaihtelua  puulajeittaisissa  frekvensseissä.  Koivu  oli  puulajeista
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kirkkain  jokaisella  kanavalla  sekä  varjossa,  että  valossa.  Latvuston  geometriselta

rakenteeltaan koivua muistuttava mänty oli  toiseksi kirkkain ja kuusi heijasti lajeista

vähiten valoa.  

Taulukko 3. Reflektanssikertoimet koealoittain, lajeittain, kanavittain ja valaisuluokittain. 

3.3 Auringon korkeuskulman vaikutus puulajiluokitukseen

Puulajitunnistuksen  kokonaistarkkuus  (OA)  opettamalla  QDA-malli  kuvaparien

ensimmäisillä kuvilla ja testaten kuvaparien toisilla jälkimmäisillä kuvilla vaihteli 73–

93  %  välillä  (Taulukko  4).  Cohenin  kappa-arvo  vaihteli  välillä  0,57–0,84.  Heikoin

luokituksen  tarkkuus  puulajiluokitukselle  oli  lisäpuilla  (ADD).  Lisäpuiden  puulajien

lukumäärän jakautuminen lajeittain oli tasaisinta, 237 mäntyä, 176 kuusta ja 352 koivua.

Katselugeometrialtaan  lisäpuiden  puujoukko  oli  jakautunut  tasaisimmin.  Perustuen

katselu ja valaistusgeometrian tasaiseen jakautumiseen yhdessä puulajijakauman kanssa,

voidaan  lisäpuiden  puulajiluokituksen  tarkkuutta  pitää  parhaiten  todellisuutta

kuvaavana. 
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ADD
Species SL_B SH_B SL_G SH_G SL_R SH_R SL_N SH_N SL_P SH_P
1 0.022 0.014 0.043 0.028 0.038 0.028 0.237 0.176 0.044 0.029
2 0.016 0.008 0.036 0.020 0.033 0.021 0.212 0.141 0.039 0.022
3 0.025 0.015 0.045 0.029 0.044 0.031 0.255 0.189 0.048 0.031

IM
Species SL_B SH_B SL_G SH_G SL_R SH_R SL_N SH_N SL_P SH_P
1 0.022 0.016 0.044 0.031 0.037 0.028 0.236 0.186 0.046 0.030
2 0.015 0.010 0.034 0.022 0.030 0.022 0.201 0.157 0.038 0.022
3 0.024 0.015 0.047 0.032 0.041 0.029 0.300 0.228 0.049 0.031

OG
Species SL_B SH_B SL_G SH_G SL_R SH_R SL_N SH_N SL_P SH_P
1 0.020 0.012 0.038 0.024 0.035 0.025 0.192 0.138 0.039 0.027
2 0.016 0.007 0.034 0.018 0.031 0.020 0.184 0.118 0.036 0.021
3 0.022 0.013 0.043 0.027 0.040 0.027 0.278 0.192 0.043 0.029



Taulukko  4. Puulajiluokituksen  tarkkuus  kuvaparien  ensimmäisten  kuvien  sävyarvoihin

sovitetulla ja jälkimmäisillä kuvilla testatulla QDA-mallilla. 

Korjaamalla  jälkimmäisten  kuvaparien  sävyarvoja  kuvaparien  puuhavaintojen

muutoksen kanavittaisilla keskiarvoilla, puulajiluokituksen kokonaistarkkuus lisäpuilla

kasvoi  20 prosenttiyksikköä.  Korjauksen  jälkeinen  kokonaistarkkuus  oli  93  %  ja

Cohenin  kappa-arvo  0,84,  kun  ennnen  korjausta  arvo  oli  0,57  (Taulukko  5).

Luokituksen  kokonaistarkkuus  ja  kappa-arvo  eivät  juurikaan  kasvaneet  IM-  ja  OG-

koealalla.

Taulukko 5. Puulajiluokituksen kokonaistarkkuus ja kappa-arvo. 

Opettamalla malli käyttäen kuvaparien ensimmäisiä havaintoja ja testaamalla samoilla

havainnolla, luokituksen tarkkuus oli keskimäärin hieman korkeampi, kuin käyttämällä

testaamiseen korkeammalla auringon korkeuskulmalla kuvattua aineistoa (Taulukko 6). 

Taulukko 6. Puulajiluokituksen kokonaistarkkuus ja kappa-arvo. 

Käyttämällä  kuvaparien  jälkimmäisiä  havaintoja  sekä  opetukseen,  että  testaamiseen,

luokituksen  tarkkuus  parani  verrattuna  pelkästään  ensimmäisten  havaintojen

käyttämiseen.  Luokituksen  tarkkuus  parani  etenkin  OG-koealalla,  jossa  kappa-arvo

nousi luvusta 0,8 lukuun 0,86 (Taulukko 7). 
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Koeala OA KAPPA
IM 0.9 0.81
OG 0.93 0.84
ADD 0.73 0.57

Koeala OA KAPPA
IM 0.92 0.85
OG 0.93 0.83
ADD 0.93 0.84

Koeala OA KAPPA
IM 0.93 0.87
OG 0.91 0.8
ADD 0.91 0.87



Taulukko 7. Puulajiluokituksen kokonaistarkkuus ja kappa-arvo. 

3.4 Puiden heijastuvuuden muutos auringon korkeuskulman funktiona ja 

tilastolliset erot

Taulukossa 8 on esitetty varjossa ja valossa sijainneilla pisteillä tapahtunut muutos, kun 

auringon korkeuskulma on kasvanut 4 astetta samassa sijainnista otettujen kuvaparien 

välillä. Lisäpuiden (ADD) kuolleilla kuusilla varjossa ja valossa sävyarvot kasvoivat 

kaikilla kanavilla likimain saman verran, mutta kuolleilla kuusilla voitiin havaita 

muutoksen olleen voimakkaampaa, sekä varjossa ja valossa suhteellisten kasvujen 

eronneen selkeästi toisistaan, kuolleilla kuusilla reflektanssi kasvoi varjossa 

suhteellisesti enemmän kuin valossa sijaitsevilla pisteillä. 

Kaikilla puulajeilla, kanavilla ja alueilla muutoksen voimakkuus oli suurempi varjossa 

sijainneilla pisteillä. Voimakkaampi muutos varjossa voi johtua osittain pisteiden 

valaisuluokan määrittävän algoritmin toiminnasta, jonka tarkkuutta ei tunneta, sekä 

puutteellisesta laserpisteistön tiheydestä ja tarkkuudesta. Virheellisen luokituksen 

vaikutuksen pitäisi pienentyä otoskoon kasvaessa ja satunnaisvirheiden kumotessa 

toisiaan. 

Vanhan (OG) ja nuoren (IM) metsikkökoealan välisessä vertailussa voidaan huomata 

muutosten olevan järjestelmällisesti suurempia vanhassa metsikössä. Koivujen osalta 

otoskoot jäivät pieniksi ja koealojen välisiä eroja ei ole mahdollista tulkita luotettavasti 

suhteellisen muutoksen keskivirheen ollessa suuri. 

Puulajien välisistä eroista voidaan todeta männyn ja koivun suhteellisen muutoksen 

olleen lähempänä toisiaan kuin kuusta. Tätä eroa voidaan selittää latvuksen geometrian 

samankaltaisuudella lajien välillä, kuusen erotessa selkeästi molemmista. Kuusella 

oksien biomassa on painottunut latvuksen alaosaan, kun taas männyllä ja kuusella 

latvuksen yläosaan. Auringon korkeuskulman kasvaessa aurinko valaisee suurempaa 
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Koeala OA KAPPA
IM 0.94 0.89
OG 0.94 0.86
ADD 0.93 0.89



osaa kuusen latvuksesta, valaisun kohdistuessa enenevässä määrin latvuksen alaosaan, 

jossa sijaitsee reflektanssiltaan voimakkaimmat osat puusta.

Punaisella kanavalla tapahtuneet muutokset jätettiin huomiotta, koska laskettaessa 

ilmakuvien sävyarvojen histogrammien 0,1 prosenttipisteen arvoja kuvauksen ajan 

funktiona, huomattiin osassa kuvia tummimpien pisteiden sävyarvojen laskeneen, kun 

auringon korkeuskulman, ilmakehän sironnan ja valotehon kasvaessa sävyarvojen olisi 

pitänyt nousta. 

Taulukko  8.  Auringossa  ja  valossa  sijainneiden  pisteiden  sävyarvojen  suhteellinen  kasvu
kuvatoistojen välillä, kun auringon korkeuskulma on kasvanut kuvien oton välillä 4 astetta. 

Tarkasteltaessa puulajiparien suhteellisten reflektanssin kasvuprosenttien välisiä  eroja

lisäpuilla  ei-parametrisen  Kruskal-Wallis  testin  avulla,  suurin  osa  pareista  erosi

toisistaan  tilastollisesti  merkitsevästi  (Taulukko  9).  Kuusien  ja  kuolleidein  kuusien

välinen ero oli merkitsevä pisteillä, jotka olivat osuneet sinisellä kanavalla aurinkoon, ja

lähi-infran kanavalla varjoon. Tilastollisesti ei-merkitsevät puulajiparit olivat kuusen ja

kuolleiden kuusien väliset erot, lukuun ottamatta edellä mainittua yhteyttä, sekä mänty –

koivu ja mänty – kuusi parit lähi-infran kanavalla (Taulukko 10).
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ADD
Puulaji SL_B SH_B SL_G SH_G SL_R SH_R SL_N SH_N SL_P SH_P N
Kuollut 0.238 0.326 0.299 0.379 0.231 0.328 0.146 0.173 0.283 0.408 158
Mänty 0.205 0.26 0.22 0.276 0.163 0.211 0.074 0.091 0.203 0.274 238
Kuusi 0.309 0.324 0.351 0.358 0.276 0.272 0.133 0.111 0.337 0.373 170
Koivu 0.142 0.223 0.172 0.243 0.358 0.181 0.058 0.083 0.166 0.258 357

IM
Puulaji SL_B SH_B SL_G SH_G SL_R SH_R SL_N SH_N SL_P SH_P N
Mänty 0.106 0.22 0.151 0.264 0.152 0.287 0.004 0.058 0.137 0.301 139
Kuusi 0.15 0.271 0.206 0.34 0.224 0.387 0.034 0.09 0.192 0.433 143
Koivu 0 0.223 0.053 0.276 0.048 0.307 -0.032 0.087 0.008 0.348 27

OG
Puulaji SL_B SH_B SL_G SH_G SL_R SH_R SL_N SH_N SL_P SH_P N
Mänty 0.222 0.293 0.209 0.271 0.189 0.27 0.068 0.086 0.204 0.299 76
Kuusi 0.287 0.408 0.271 0.383 0.25 0.41 0.086 0.116 0.293 0.467 244
Koivu 0.104 0.217 0.103 0.202 0.085 0.191 0.011 0.046 0.112 0.235 21



Taulukko 9. Tilastollisesti merkitsevät puulajiparit 5-% merkitsevyystasolla.

 

Taulukko 10. Tilastollisesti ei-merkitsevät puulajiparit 5-% merkitsevyystasolla. 
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Laji/Laji Luokka F-arvo p-arvo< 0.05
Mänty-Koivu SLB 62.644 0
Mänty-Kuusi SLB 18.611 0
Kuusi-Koivu SLB 90.109 0
Kuusi-Kuollut SLB 5.074 0.02
Mänty-Koivu SHB 13.408 0
Mänty-Kuusi SHB 14.496 0
Kuusi-Koivu SHB 43.494 0
Mänty-Koivu SLG 47.782 0
Mänty-Kuusi SLG 16.84 0
Kuusi-Koivu SLG 72.073 0
Mänty-Koivu SHG 12.223 0
Mänty-Kuusi SHG 15.971 0
Kuusi-Koivu SHG 42.101 0
Mänty-Koivu SLR 41.98 0
Mänty-Kuusi SLR 7.768 0.01
Kuusi-Koivu SLR 54.937 0
Mänty-Koivu SHR 9.667 0
Mänty-Kuusi SHR 6.697 0.01
Kuusi-Koivu SHR 23.502 0
Mänty-Koivu SLN 16.996 0
Mänty-Kuusi SLN 5.665 0.02
Kuusi-Koivu SLN 28.156 0
Kuusi-Koivu SHN 10.511 0
Kuusi-Kuollut SHN 9.011 0
Mänty-Koivu SLP 47.352 0
Mänty-Kuusi SLP 14.302 0
Kuusi-Koivu SLP 68.847 0
Mänty-Koivu SHP 5.008 0.03
Mänty-Kuusi SHP 20.57 0
Kuusi-Koivu SHP 36.466 0

Laji/Laji Luokka F-arvo p-arvo< 0.05
Kuusi-Kuollut SHB 0.495 0.48
Kuusi-Kuollut SLG 0.722 0.39
Kuusi-Kuollut SHG 0.047 0.82
Kuusi-Kuollut SLR 0.534 0.46
Kuusi-Kuollut SHR 0.471 0.49
Mänty-Koivu SHN 3.731 0.05
Mänty-Kuusi SHN 3.152 0.07
Kuusi-Kuollut SLP 1.752 0.18
Kuusi-Kuollut SHP 0.192 0.66



Suurimman F-arvon sai kuusi – koivu pari valoon osuneilla sinisen kanavan pisteillä

(Kuva  10).  Puulajiparien  välisten  tilastollisten  erojen  ollessa  merkitseviä,  auringon

korkeuskulman  aiheuttaman  reflektanssin  suhteellisen  muutoksen  voimakkuus  ei  ole

muuttuja,  joka  mahdollistaisi  puulajiluokituksen  suurella  tarkkuudella,  kuvan  10

osoittaman jakaumien limittäisyyden takia. 

Kuva 10. Kuusen ja Koivun suhteellisen reflektanssin muutoksen normaalijakauman 
histogrammi ja tiheysfunktio. 

4. TULOSTEN TARKASTELU

Auringon korkeuskulman vaikutuksesta kasvillisuuden heijastuvuuteen on ollut todella

vähän  tutkimuksia,  olemassa  oleva  tutkimus  on  keskittynyt  pääasiallisesti

kaukokartoitukseen satelliittikuvien avulla, jolloin aineiston resoluutio on suurin ja tieto

ei  ole  kovin  yksityiskohtaista.  Tässä  tutkimuksessa  tarkasteltiin  auringon

korkeuskulman vaikutusta puiden heijastuvuuden kasvamiseen usealla eri ajankohdalla

otetuissa ilmakuvissa. Ilmakuvien lisäksi tutkimuksessa käytettiin usean eri ajankohdan

LiDAR-aineistoa  ja  hyödynnettiin  aikaisemmissa  tutkimuksissa  kehitettyjä  3D-

kuvamittausten menetelmiä,  joita  muokattiin tämän  tutkimuksen  tarpeisiin.

Radiometrinen  kalibrointi  kuville  tehtiin  kehittämällä  teorian  avulla  tapa,  jossa

hyödynnettiin olemassa olevaa tutkimusaineistoa hyödyksi. 
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Ilmakuvakameran  tarkkuuden  osoittaminen  käyttämällä  aiemman  ajankohdan

reflektanssikohteita  osoitti  aineiston  olevan  punaista  kanavaa  lukuun  ottamatta

käyttökelpoista, vaikka absoluuttista kalibrointia radianssiksi ei ollut mahdollista tehdä.

Kameran  vasteen  suhteessa  kohteiden  reflektansseihin  todettiin  olevan  lineaarinen,

vaikka  kaikkien  kanavien  suhteen  ei  saatu  sävyarvojen  ja  reflektanssin  välille

regressiosuoraa,  jonka selitysaste  olisi  täydellinen.  Reflektanssikohteiden ja  kameran

mittaaamien sävyarvojen välillä oleva epätarkkuus muodostaakin yhden virhelähteen,

joka  tulee  ottaa  huomioon  arvioitaessa  tulosten  kokonaisluotettavuutta.

Reflektanssikohteiden  ja  kameran  herkkyysfunktioiden  lisäksi  valotehon  määrän  ja

suhteiden tarkkuuteen vaikutti reflektanssikalibrointi, joka tehtiin käyttämällä SMEAR

II  aseman  diffuusin  elektromagneettisen  säteilyn  mittauksia.  Valotehon  kasvussa

kuvauksen aikana otettiin huomioon vain laajakaistainen PAR-säteily välillä 400-700

nm. 

Puiden näytteistys  tehtiin  käyttämällä  pyörähdyspintaa  latvusmallina,  joka  sovitettiin

jokaiseen puuhun visuaalisesti, käyttäen apuna pienimmän neliösumman epälineaarista

regressioanalyysiä  parametrien  sovituksessa.  Latvusmalli  itsessään  aiheuttaa  virhettä,

koska mallin pinnalle laskettu piste ei todellisuudessa aina edusta puun latvuksen rajaa

tai  oksien  jakautumista  puun  latvuksessa.  Ilmakuvakameran  pikselien  koon  ollessa

kohtuullisen  suuri,  virheet  latvusmallin  kuvauksessa  eivät  ole  kuitenkaan  olennaisia

pisteen  sijainnin  määrityksessä.  Pisteiden  valaisuluokkien  määrittäminen  oli

laskennallisesti  tutkimuksen  haastavin  osuus,  jokaista  kamera-  ja  aurinkovektorin

osumista  latvuksessa  sijaitsevaan  pisteeseen  osumista  varten  piti  käydä  läpi  kaikki

laserpisteet  koealaa  ympäröivältä  alueelta.  Valoon  ja  varjoon  osuneiden  pisteiden

luokituksen avulla voitiin todeta puiden reflektanssien vastaavan Korpelan ym. (2014)

rivikameralla  tehdyn  tutkimuksen  tuloksia,  jolloin  saatuja  tuloksia  voidaan  pitää

onnistuneesti johdettuina. 

Auringon  korkeuskulman  muutoksen  ja  sävyarvojen  suhteellisen  muutoksen  suhteen

tehdyissä  tarkasteluissa  pystyttiin  huomaamaan  selkeitä  eroja  lajien  välillä.  Kuusen

heijastuvuuden kasvu auringon korkeuskulman kasvun suhteen oli voimakkaampaa kuin

männyllä  ja  koivulla,  joiden  heijastuvuuden  muutos  oli  hyvin  lähellä  toisiaan.

Reflektanssin  suhteellinen  kasvu  korkeuskulman  suhteen  oli  kaikilla  kanavilla
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voimakkaampaa varjossa sijainneilla pisteillä, kuin suorassa auringon valossa olleilla

pisteillä.  Varjossa  sijainneiden  pisteiden  reflektanssin  voimakkaampi  kasvu  johtui,

todennäköisesti  valaisuluokan  määrityksen  tarkkuudesta,  sekä  epätasaisesta  pisteiden

jakautumisesta valaisuluokittain.

Tehtäessä  puulajiluokitus  käyttämällä  opetus-  ja  testi-aineistona  eri  ajankohdalla  ja

auringon korkeuskulmalla otettuja kuvia, voitiin todeta puulajiluokituksen tarkkuuden

olevan  heikompi,  kuin  käyttämällä  vain  saman  ajankohdan  kuvia  molempiin.

Korjaamalla  eri  ajankohdalla  otettujen  kuvien  sävyarvoja  puuhavaintojen

keskimääräisen  muutoksen  kanavittaisilla  keskiarvoilla,  parani  puulajiluokituksen

tarkkuus  balansoidussa  aineistossa  yli  0,2  prosenttiyksikköä.  Testaamalla

puulajiluokitusta  käyttäen sekä testaus- ja opetusaineistona saman ajankohdan kuvia,

voitiin  myös  todeta  korkeammalla  auringon  korkeuskulmalla  otettujen  kuvien

parantavan luokituksen kokonaistarkkuutta 0,02 – 0,06 prosenttiyksikön verran. 

Tarkastellessa  puulajien  välisten  suhteellisten  muutosten  eroja  tilastollisten  testien

avulla, voitiin todeta puulajiparien välisten erojen olleen 87 % tapauksista tilastollisesti

merkitseviä 5 % merkitsevyystasolla. Deering ym. (1999) tutkimuksessa todettiin ettei

auringon korkeuskulman kasvulla ollut vaikutusta Banksin männyn (Pinus banksiana

L.) koealalla heijastuvuuteen lähi-infran kanavalla. Tässä tutkimuksessa päästiin samaan

lopputulokseen,  lähi-infralla  puulajiparien  väliset  erot  eivät  olleet  tilastollisesti

merkitseviä,  ja  puista  heijastuneen  valon  määrän  kasvu  auringon  korkeuskulman

suhteen oli pienintä juuri lähi-infralla. Tätä eroa on myös mahdollista selittää lähi-infran

suuremmalla reflektanssilla puilla, jolloin pienet muutokset voivat kadota mittalaitteen

epätarkkuuteen,  kun  taas  kanavilla  joilla  reflektanssi  on  pieni,  epätarkat  mittaukset

voivat aiheuttaa suuria suhteellisia muutoksia, eli kohinan osuus suhteessa valon tehoon

on pienempi lähi-infralla. 

Korpela  ym.  (2014)  tutkivat  puulajintunnistusta  käyttäen  luokituksessa  apuna  tietoa

puulajien heijastuvuuden muutosta valaisu- ja katselukulmien suhteen. Tutkimuksessa

keskityttiin  ja  atsimuutti  ja  katselukulmien  vaikutukseen  puiden  heijastuvuuteen  ja

parhaimmassa skenaariossa puulajiluokituksen kokonaistarkkuus oli 87 %. Käyttämällä

auringon korkeuskulman aiheuttamia heijastuvuuden muutosta kuvaavia selittäjiä saatiin

luokituksen  tarkkuudeksi  parhaimmillaan  94  %  yksittäisellä  koealalla.  Tämän
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perusteella  voidaan  sanoa  auringon  korkeuskulman  ja  lisääntyneen  säteilyn  olevan

vähintään yhtä merkittävä tekijä puulajiluokituksessa, kuin atsimuutti- ja katselukulmien

vaikutuksen. 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä  tutkimuksessa  tarkasteltiin  ilmakuvahavaintojen,  auringon  ja  puiden

vuorovaikutusta  pitkään  jatkuneen  ilmakuvauksen  aikana,  käyttäen  apuna

laserkeilausaineistoa muodostamalla  kolmiulotteisen  geometrisen kohteen yksittäisestä

puusta.  Hyödyntämällä  maastossa  mitattuja  reflektanssikohteita  ja  auringon

laajakaistaisen  irradianssin  mittauksia,  saatiin  kehitettyä  empiirinen  menetelmä,  jolla

voidaan kalibroida  ilmakuvien  sävyarvot  vastaamaan kohteesta  sensoriin  langenneen

säteilyn  muutoksia.  Kalibroiduista  ilmakuvahavainnoista  voitiin  tehdä  havaintoja

puulajien välisistä eroista auringon korkeuskulmassa tapahtuneiden muutosten suhteen,

sekä  arvioitua  näiden  muutosten  vaikutusta  puulajiluokituksen  tarkkuuteen  eri

skenaarioissa. 

Tulosten perusteella voidaan suositella metsien inventointiin tähtäävän ilmakuvauksen

tekemistä korkeammalla auringon korkeuskulmalla. Puulajiluokituksen todettiin olevan

hieman  tarkempi,  kun  auringon  korkeuskulma kasvoi  ~  4  astetta  kuvauksen  aikana

samoissa  kuvanottopisteissä.  Puulajiluokitusta  voitiin  myös  parantaa  korjaamalla  eri

auringon  korkeuskulmalla  otettujen  kuvien  sävyarvoja  lasketuilla  kanavittaisilla

muutoksilla  varjoon  ja  valoon  osuneilla  pisteillä.  Korjauksen  ongelmana  on,  että

inventointialueen puulajisuhteet pitäisi tuntea ennen puulajiluokituksen tekemistä, jotta

korjaustekijät olisivat painotettua puulajiluokkien osuuksien mukaisesti.  Puulajiparien

sävyarvojen suhteellisen muutoksen voimakkuudella auringon korkeuskulman suhteen

todettiin  olevan  tilastollisesti  merkitseviä  eroja,  joten  suositeltavampi  tapa  olisi

hyödyntää  puulajiluokituksessa  yksittäiselle  puulla  laskettuja  suhteellisia  muutoksia

selittävinä  muuttujina,  mikäli  inventointialueella  on  lennetty  useasti  eri  auringon

korkeuskulmilla. 
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Yhdistämällä ilmakuva-aineistojen tuottamaa spektraalista tietoa laserkeilauksen avulla

saatuihin  kolmiulotteisiin  geometrisiin  objekteihin,  on  mahdollista  tuottaa

yksityiskohtaista  tietoa,  jota  voidaan  käyttää  apuna  puulajiluokituksessa.  Tulosten

perusteella  voidaan  myös  implikoida,  että  kuolleiden  puiden  tunnistaminen  on

mahdollista, käyttämällä tietoa kohteen muutoksista auringon korkeuskulman suhteen

lähi-infran  aallonpituusalueella.  Käytettyjen  menetelmien  haasteena  on,  että

ilmakuvakameralla  on  haasteellista  saada  havaintoja  vallitsevan  latvuskerroksen  alla

sijaitsevista  puista,  joten  vastaavien  analyysien  toteuttaminen  on  mahdollista

käytännössä  valtapuiden  osalta.  Tulevaisuudessa  vastaavanlainen  tutkimus  voitaisiin

toteuttaa  droonilla  kerätyllä  ilmakuva-  ja  laserkeilausaineistolla.  Kuvatessa  droonilla

pienillä  lentolinjojen  välisillä  peitoilla,  on  mahdollista  saada  kuvahavaintoja  myös

lisävaltapuista ja aluspuista. 
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LIITTEET 

Liite 1. 3D-pisteen projisointi kuvatasolle ja valaisu- sekä katselugeometrian laskenta.

import numpy as np

class Point:

    def __init__(self):

        self.x = None

        self.y = None

        self.z = None

def vector_angle(vec1: Point, vec2: Point):

    return np.arccos((vec1.x * vec2.x + vec1.y * vec2.y + vec1.z * vec2.z) /

                     (vector_length(vec1) * vector_length(vec2)))

def vector_length(vector: Point):

    return np.power((np.power(vector.x, 2) + np.power(vector.y, 2) +

                     np.power(vector.z, 2)), 0.5)

class ImageHeader:

    def __init__(self, filename: str):

        self.filename = filename

        self.image_type = None

        self.image_code = None

        self.sub_width = None

        self.sub_height = None

        self.color = None

        self.c_col = None

        self.c_row = None

        self.o_col = None

        self.o_row = None

        self.width = None

        self.height = None
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        self.constant = None

        self.x_ps = None

        self.y_ps = None

        self.lambda_ = None

        self.alpha = None

        self.mean_x = None

        self.mean_y = None

        self.X_mean = None

        self.Y_mean = None

        self.a_ = None

        self.b_ = None

        self.c_ = None

        self.d_ = None

        self.e_ = None

        self.f_ = None

        self.omega = None

        self.phi = None

        self.kappa = None

        self.x0 = None

        self.y0 = None

        self.z0 = None

        self.sun_azimuth = None

        self.sun_elevation = None

        self.start_of = None

        self.r = None

    def read_header(self):

        file = open(self.filename, mode='r')

        self.image_type = file.readline().rstrip('\n')

        self.image_code = int(file.readline().rstrip('\n'))

        self.sub_width = int(file.readline().rstrip('\n'))

        self.sub_height = int(file.readline().rstrip('\n'))

        self.filename = file.readline().rstrip('\n')

        self.color = int(file.readline().rstrip('\n'))

        self.c_col = int(file.readline().rstrip('\n'))

        self.c_row = int(file.readline().rstrip('\n'))

        self.o_col = int(file.readline().rstrip('\n'))

36



        self.o_row = int(file.readline().rstrip('\n'))

        self.width = int(file.readline().rstrip('\n'))

        self.height = int(file.readline().rstrip('\n'))

        self.constant = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.x_ps = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.y_ps = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.lambda_ = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.alpha = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.mean_x = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.mean_y = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.X_mean = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.Y_mean = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.a_ = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.b_ = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.c_ = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.d_ = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.e_ = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.f_ = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.omega = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.phi = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.kappa = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.x0 = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.y0 = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.z0 = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.sun_azimuth = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.sun_elevation = float(file.readline().rstrip('\n'))

        self.start_of = file.readline().rstrip('\n')

        self.r_transform_matrix()

    def get_filename(self):

        return self.filename

    def get_width(self):

        return self.width

    def get_height(self):

        return self.height
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    def r_transform_matrix(self):

        """

        Returns camera rotation matrix given omega, phi, kappa rotations

        https://engineering.purdue.edu/~bethel/rot2.pdf

        """

        self.r = np.empty((3, 3))

        self.r[0][0] = np.cos(self.phi) * np.cos(self.kappa)

        self.r[0][1] = - np.cos(self.phi) * np.sin(self.kappa)

        self.r[0][2] = np.sin(self.phi)

        self.r[1][0] = np.cos(self.omega) * np.sin(self.kappa) + \

                       np.sin(self.omega) * np.sin(self.phi) * \

                       np.cos(self.kappa)

        self.r[1][1] = np.cos(self.omega) * np.cos(self.kappa) - \

                       np.sin(self.omega) * np.sin(self.phi) * \

                       np.sin(self.kappa)

        self.r[1][2] = -np.sin(self.omega) * np.cos(self.phi)

        self.r[2][0] = np.sin(self.omega) * np.sin(self.kappa) - \

                       np.cos(self.omega) * np.sin(self.phi) * \

                       np.cos(self.kappa)

        self.r[2][1] = np.sin(self.omega) * np.cos(self.kappa) + \

                       np.cos(self.omega) * np.sin(self.phi) * \

                       np.sin(self.kappa)

        self.r[2][2] = np.cos(self.omega) * np.cos(self.phi)

    def r_transform_ground_to_pixel(self, x, y, z):

        """

        Transform ground coordinates to image-coordinates

        :param i:

        :param x:

        :param y:

        :param z:

        :return:

        """

        camera_x, camera_y = self.r_transform_3d(x, y, z)
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        direction = 0

        p_x, p_y = self.a_transform_affine(direction,

                                           camera_x,

                                           camera_y)

        return p_x, self.height - p_y

    def r_transform_3d(self, x, y, z):

        """

        This function calculates 3D -> 2D transformation

        :param x:

        :param y:

        :param z:

        :return:

        """

        camera_x = 0.0

        camera_y = 0.0

        k = (self.r[0][2] * (x - self.x0) + self.r[1][2] *

             (y - self.y0) + self.r[2][2] * (z - self.z0))

        if k != 0:

            camera_x = -self.constant *\

                       (self.r[0][0] * (x - self.x0) + self.r[1][0] *

                       (y - self.y0) + self.r[2][0] * (z - self.z0)) / k

            camera_y = -self.constant * (self.r[0][1] * 

                       (x - self.x0) + self.r[1][1] *

                       (y - self.y0) + self.r[2][1] *

                       (z - self.z0)) / k

        return camera_x, camera_y

    def a_transform_affine(self, direction, x, y):

        """

        Return camera coordinates

        When direction is 0, transform is from  camera coordinates to image 

coordinates (pixels)

        When direction is 1, transform is from image coordinates (pixels) to camera 

coordinates (mm)
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        :param direction:

        :param x:

        :param y:

        :return:

        """

        p_x = None

        p_y = None

        if direction == 0:

            p_x = self.a_ * x + self.b_ * y + self.c_

            p_y = self.d_ * x + self.e_ * y + self.f_

        if direction == 1:

            p_x = (-self.e_ * self.c_ + self.e_ *

                   x + self.f_ * self.b_ - y * self.b_) /\

                  (self.a_ * self.e_ - self.b_ * self.d_)

            p_y = -(self.a_ * self.f_ - self.a_ *

                    y - self.c_ * self.d_ + x * self.d_) /\

                  (self.a_ * self.e_ - self.b_ * self.d_)

        return p_x, p_y

    def view_illumination(self, xsol, ysol, zsol):

        """

        Method to return view and light source angles

        :param xsol:

        :param ysol:

        :param zsol:

        :return:

        """

        fii = np.radians(90 - np.degrees(self.sun_azimuth))

        theta = np.radians(90 - np.degrees(self.sun_elevation))

        sun_vector = Point()

        sun_vector.x = 1 * np.sin(theta) * np.cos(fii)

        sun_vector.y = 1 * np.sin(theta) * np.sin(fii)

        sun_vector.z = 1 * np.cos(theta)
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        camera_vector = Point()

        camera_vector.x = self.x0 - xsol

        camera_vector.y = self.y0 - ysol

        camera_vector.z = self.z0 - zsol

        plumb_vector = Point()

        plumb_vector.x = 0

        plumb_vector.y = 0

        plumb_vector.z = 1

        t1 = Point()

        t1.x = sun_vector.x

        t1.y = sun_vector.y

        t1.z = 0

        t2 = Point()

        t2.x = camera_vector.x

        t2.y = camera_vector.y

        t2.z = 0

        sun_azimuth = np.degrees(fii)

        sun_elevation = 90 - np.degrees(theta)

        view_zenith = np.degrees(

            vector_angle(plumb_vector,

                         camera_vector))

        azimuth_difference = np.degrees(vector_angle(t1, t2))

        view_azimuth = azimuth_difference - sun_azimuth

        return sun_azimuth, sun_elevation, view_zenith, azimuth_difference, 

view_azimuth
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Liite 2. Koodi valaisuluokan laskentaan.

import numpy as np

from image_header import vector_angle, vector_length

class Point:

    def __init__(self):

        self.X = None

        self.Y = None

        self.Z = None

class Angles:

    def __init__(self):

        self.Az = None

        self.Ze = None

def inclusion(Pt: int,

              number: np.array,

              tree_point: Point,

              camera_point: Point,

              normal_vector: Point,

              ang_sun: Angles,

              R: float,

              shiftZ: float):

    """

    Function to calculate point visibility class with sun and camera vectors and

    calculating intersections with LiDAR-points

    :param shiftZ: shift from normalized points to elevation or vice-versa

    :param R: radius of LiDAR-points transformed to sphere

    :param ang_sun: Angles() containing sun azimuth and sun elevation

    :param normal_vector: Point()

    :param Pt: number of points in 'number' array

    :param number: array containing LiDAR-points ([x1, y1, z1, x2, y2, z2........])
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    :param tree_point: Point()

    :param camera_point: Point()

    """

    self_occluded = 0

    self_shadowed = 0

    occluded = 0

    shadowed = 0

    pi = np.pi

    # Correct sun angles to normal positive direction counter-clock

    ang_sun.Az = (pi / 2 - ang_sun.Az)

    # Calculate Angles tree to camera

    vCam = Point()

    vCam.X = camera_point.X - tree_point.X

    vCam.Y = camera_point.Y - tree_point.Y

    vCam.Z = camera_point.Z - tree_point.Z

    vNorm = Point()

    vNorm.X = normal_vector.X

    vNorm.Y = normal_vector.Y

    vNorm.Z = normal_vector.Z

    apu = vector_angle(vCam, vNorm)

    # Checking self occlusion

    if apu > pi / 2.0:

        self_occluded = 1

    lengthCam = vector_length(vCam)

    vSun = Point()

    lengthSun = 1

    vSun.X = lengthSun * np.sin(ang_sun.Ze) * np.cos(ang_sun.Az)

    vSun.Y = lengthSun * np.sin(ang_sun.Ze) * np.sin(ang_sun.Az)
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    vSun.Z = lengthSun * np.cos(ang_sun.Ze)

    apu = vector_angle(vSun, vNorm)

    # Checking self shadowing

    if apu > pi / 2.0:

        self_shadowed = 1

    vPoint = Point()

    vA = Point()

    vB = Point()

    # Looping over all LiDAR points

    ptNr = 1

    while ptNr <= Pt:

        vPoint.X = number[ptNr - 1] - tree_point.X

        vPoint.Y = number[ptNr] - tree_point.Y

        vPoint.Z = number[ptNr + 1] + shiftZ - tree_point.Z

        # Compare Azimuth to Camera position and Sun position

        if occluded == 0:

            apu = vector_angle(vPoint, vCam)

        if apu < pi / 2 and occluded == 0:

            # Point lies in the direction of the camera, and it has not been determined 

occlusion yet

            # Vector product of vCam and vPoint

            vA.X = (vCam.Y * vPoint.Z) - (vCam.Z * vPoint.Y)

            vA.Y = (vCam.Z * vPoint.X) - (vCam.X * vPoint.Z)

            vA.Z = (vCam.X * vPoint.Y) - (vCam.Y * vPoint.X)

            lengthA = vector_length(vA)

            distPointCam = lengthA / lengthCam

            if distPointCam <= R:

                occluded = 1

        if shadowed == 0:

            # Check if point lies in the direction of the sun

            if vector_angle(vSun, vPoint) < pi / 2:

                vB.X = (vSun.Y * vPoint.Z) - (vSun.Z * vPoint.Y)

                vB.Y = (vSun.Z * vPoint.X) - (vSun.X * vPoint.Z)
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                vB.Z = (vSun.X * vPoint.Y) - (vSun.Y * vPoint.X)

                lengthB = vector_length(vB)

                # Distance from point to line

                distPointSun = lengthB / lengthSun

                if distPointSun <= R:

                    shadowed = 1

        ptNr += 3

    return int(int(self_shadowed) * 1000 + int(self_occluded) * 100 + shadowed * 10 

+ occluded)
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