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Metsien inventoinnin tarkoituksena on kerätä tietoa metsäsuunnittelua varten. 

Tätä varten tarvitaan tarkka tieto puuston määrästä ja laadusta, usein 

yksittäisen puun tarkkuudella. Nykyisin puun halkaisijan mittaukseen 

käytetään etupäässä mittasaksia, mittanauhaa ja kaulainta. Tehokkaammille, 

mittaajasta riippumattomalle maastomittauslaitteille on tarvetta, sillä nykyisin 

maastomittaukset ovat aikaa vieviä ja kalliita, koska ne vaativat käynnin 

kunkin mitattavan puun luona.

Työssä kehitettiin etämittaukseen perustuvan maastomittauslaitteen 

prototyyppi, joka antaisi mittaajasta riippumattomia tuloksia mahdollisimman 
vähäisellä mittaamiseen käytetyllä ajalla. Tekniikka perustuu laservalaisuun, 

digitaalikameraan ja kuvankäsittelyyn. Puun leveys määritetään etsimällä 

kuvasta viivalaserin valaisema alue. Laite suunniteltiin 1-15 m säteisen 

ympyräkoealan mittaukseen ± 5 mm mittausepävarmuudella. Etäisyysmittaus 

suoritettiin erillisellä laseretäisyysmittarilla. Mittaustulosten perusteella laite 
todettiin testausolosuhteissa toimivaksi epävarmuuden ollessa sallituissa 

rajoissa.
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The purpose of forest evaluation is to gather information for forest plan

ning. Thus, information on the quantity and quality of wood is needed. 

Nowadays common methods used for measurement of tree diameter are 

measurement scissors, measurement tape and calendar bowl. However, 

there is a demand for a more powerful, measurer-independent landscape 

measurement device. At present the best measurement results are ob

tained by measuring each tree independently, which is time consuming 

and expensive.

The scope of the work was to develop a prototype of a device for remote 

measurements of the tree diameter, which would give measurer- 

independent measurement results in a minimal time. The prototype is 

based on a line laser, digital camera and image processing, in which the 

red laser line is separated from the surrounding image. The device is 
planned for measuring an experimental plot with a radius from 1 to 15 m, 

while maintaining measurement uncertainty below ± 5 mm. The distance 

measurement is done with a separate laser distance meter. Experimental 

results prove that the method achieves the specified uncertainty in labora

tory conditions.

Keywords: Forest evaluation, measurement of a tree diameter, line laser, 
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Käytetyt lyhenteet

d läpimitta (m tai mm)

du rinnankorkeusläpimitta ts. läpimitta 1,3 metrin korkeudelta

d6 läpimitta 6 metrin korkeudelta

g pohjapinta-ala

q alkeisvaraus (1,6-10'19C)

X aallonpituus (m)

E energia (J)
h Pianokin vakio (6,63-10"34 Js)
c valon aallonpituus (3 • 108 m/s)

f polttoväli (mm)
p normaalijakauman odotusarvo

o normaalijakauman keskihajonta

D etäisyys (mm)
x vaakasuuntainen matka

y pystysuuntainen matka (mm)

hccD CCD-kennon korkeus (mm)
Ny у-suuntaisten kuvapisteiden määrä

w analogiakameran kennon leveys (mm)

W viivan leveys (mm)

N kuvapisteiden määrä

Nx,tot vaakasuuntaisten kuvapisteiden lukumäärä
r puun säde (m tai mm)

Eneas puun mitattu säde (m tai mm)

Wtot kuva-alan todellinen leveys (mm)
A kuvapi steen koko (mm)

dmeas mitattu läpimitta (mm)

Ad mitattujen läpimittojen ero
di linssin leveys

k poltto väliarvon koijauskerroin

da kameran aukon halkaisija
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1 Johdanto

Metsäteollisuus on Suomelle kansantaloudellisesti merkittävä 
teollisuudenala: 1990-luvun loppupuolella metsäteollisuuden osuus 

Suomen bruttokansantuotteesta oli noin 7 prosenttia ja tavaraviennistä 30 

prosenttia [1]. Metsien inventoinnin tarkoituksena on kerätä tietoa 
metsätalouden suunnittelua varten. Mittauksilla kerätään tietoa metsän 

tilasta ja sen muutoksista. Yksittäisen puun kuvaaminen ja sen tunnusten 

tunteminen luo perustan metsikön ja metsäalueen puuston mittaamiselle 
ja arvioinnille.

Puun osista runko on kaupallisesti arvokkain ja sen vuoksi myös 

keskeisin mittausten kohde. Runko voidaan edelleen jakaa käyttöpuuhun 

ja hakkuutähteeseen. Lisäksi käyttöpuu voidaan jakaa arvoltaan ja 
käyttötarkoitukseltaan erilaisiin puutavaralajeihin [2]. Puuston tilavuuden 

määritys on tärkeää erityisesti metsän myynnissä.

Vaatimukset metsästä kerättävän tiedon tarkkuudelle sekä tiedonkeruun 

kustannustehokkuudelle ja päivitettävyydelle kasvavat koko ajan [3]. 
Ongelmana on, että vaaditun mittaustarkkuuden kasvaessa kasvaa myös 

mittauksen hinta. Parhaisiin mittaustarkkuuksiin päästään 

maastomittauksilla, mutta ne ovat aikaa vieviä.

Viime aikojen tutkimuksessa on painotettu erityisesti kaukokartoitukseen 
pohjautuvaa inventointia. Kaukokartoitusmittaukset vaativat kuitenkin 

tulkinnan avuksi maastomittaustuloksia. Tarkalle ja tehokkaalle 

kenttämittauslaitteelle onkin tarvetta. Laitteita on kehitetty erityisesti 
laserteknologiaa hyväksi käyttäen, mutta toistaiseksi mittaustarkkuus ei 

ole merkittävästi parantunut. Laitteiden hinnatkin ovat korkeita [4].
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Nykyisin käytössä olevien menetelmien ongelmana ovat menetelmästä 
riippuen mittaukseen kuluva aika, kustannukset, epävarmuus sekä 

riippuvuus mittaajasta. Työn tarkoituksena oli kehittää prototyyppi 

nopeasta ja kohtuuhintaisesta laitteesta, jolla voidaan mitata tarkasti ja 

mittaajasta riippumattomasti puun halkaisija käymättä yksittäisen puun 

luona. Mittauksen tulisi olla tehtävissä säteeltään 1-15 m olevalla 

ympyräalalla, joka on metsänarvioinnissa yleisesti käytetty koeala. Puun 

halkaisijan mittausepävarmuuden tulisi olla alle ± 5 mm. Mittaus 

perustuu strukturoituun valoon ja kuvankäsittelyyn.

Luvussa 2 tarkastellaan metsän inventoinnissa nykyisin käytettäviä 

menetelmiä. Luvussa 3 tarkastellaan menetelmiä sekä virhelähteitä ja 

luvussa 4 laitteen käytännön toteutusta. Luvussa 5 tarkastellaan laitteen 

avulla saavutettuja mittaustuloksia ja luvussa 6 niiden epävarmuutta.
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2 Katsaus metsänarviointiin

2.1 Puun läpimitta

Läpimitalla tarkoitetaan puun halkaisijaa annetulla mittauskorkeudella. 

Keskeisin puun kokoa kuvaava tunnus on kuorellinen rinnankorkeus- 

läpimitta, dii tai d, joka mitataan yleensä kohtisuoraan puun 

pituusakselia vasten 1,3 m korkeudelta. Korkeusmittauksen lähtötaso on 

puun syntypiste tai maanpinnan taso.

Läpimittatietoja voidaan mitata myös rungon muilta korkeuksilta 

esimerkiksi pystypuiden tai kaadettujen runkojen tilavuuden tarkempaa 

määrittämistä varten. Pystypuista useimmiten käytetty toinen 

mittauskorkeus on kuuden metrin kohdalta mitattava yläläpimitta dó [5]. 

Läpimitoista voidaan johtaa muita puustotunnuksia, kuten pohjapinta-ala

g = *d 2
1,3 9 (2.1)

kapeneminen kahden halkaisijanahan erotuksena, esimerkiksi 

sekä tilavuusarvio pituuden ja runkokäyrien [6] avulla. Rungon arvo 

voidaan laskea yksikköhinnoittelemalla arvoltaan erilaiset rungon osat, 

laskemalla niiden tilavuudet, hinnoittelemalla saadut kappaleet 
yksikköhinnoilla ja summaamalla niiden hinnat [2].
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2.2 Metsänarvioinnissa nykyisin käytettävät menetelmät

Puun läpimitta mitataan yleisimmin mittasaksilla, kaulaimella tai 

tallmeter-mittanauhalla. Mittasakset voivat olla elektroniset, jolloin 
tulokset rekisteröidään mittalaitteen tai maastomikron muistiin. 

Mittaustulosten johdonmukaisuus voidaan näin tarkastaa jo metsässä. 

Mittasaksilla ja -nauhalla mitattaessa tarkkuus on ± 1 mm, kaulaimella 

± 1 cm. Virheiden jakaumaksi oletetaan normaalijakauma, ja 

mittausvirhe on enintään normaalijakauman keskihajonnan suuruinen 68 

%:ssa tapauksista [2]. Tallmeter-mittanauha ilmoittaa läpimitan suoraan 

omalla mitta-asteikollaan, perinteistä mittanauhaa käytettäessä on 

ympärysmitasta laskettava läpimitta. Mittasaksilla ja kaulaimella 
läpimitta saadaan suoraan, ja rungon epäpyöreyden aiheuttamaa 

mittausepävarmuutta voidaan pienentää toistamalla mittaus kahdesta tai 

useammasta eri suunnasta. Halkaisija voidaan laskea mittaustulosten 
keskiarvona. Edellä mainittujen menetelmien ongelmana on, että 

mittaajan on siirryttävä aina mitattavan puun luokse. Hänen on myös 

tehtävä erillinen etäisyysmittaus koealan määrittämiseksi. Millimetrin 

resoluutiolla mitattaessa virheiden keskiarvon on todettu olevan 0,5 cm:n 

luokkaa johtuen muun muassa väärästä mittauskorkeudesta ja rungon 

epäpyöreydestä. Työn yksinkertaistamiseksi ja kustannusten vähentä
miseksi puun läpimitta ilmoitetaan usein 1 cm tarkkuudella [2].

Muita metsänarvioinnissa käytettäviä maastomittausmenetelmiä ovat 

takymetri ja laser-relaskooppi. Takymetrilla voidaan mitata saman

aikaisesti mittauspisteen ja mitattavan pisteen välinen vaaka- ja 
pystykulma sekä etäisyys. Etäisyysmittauksessa takymetriltä lähetetään 

infrapunasäde mitattavaan kohteeseen kiinnitetylle heijastinprismalle, 

jolta säde heijastuu takaisin takymetrille. Laitteen sisältämän 

mittausohjelman avulla voidaan määrittää kohteen läpimitta, pituus ja 

sijainti. Takymetri soveltuu lähinnä koealamittauksiin, joissa tarvitaan
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tarkkaa tietoa puiden ja muiden tunnusten sijaintitiedoista [2]. Tällä 

menetelmällä saadaan puustosta yhdellä mittauksella useita tarpeellisia 
tunnuslukuja, mutta ongelmana on prismojen kiinnitykseen ja takymetrin 

pystytykseen kuluva aika.

Työn aiheena olevaa ongelmaa on tutkittu aiemmin TEKES-projektissa 

”Metsänmittauksen tehostaminen”, jossa kehitettiin niin kutsuttu laser- 
relaskooppi Helsingin Yliopiston Metsävarojen käytön laitoksen ja 

Masser Oy:n yhteistyönä [3]. Laitteen etuna on, ettei mittaajan enää 

tarvitse mennä mitattavan puun luokse. Kun relaskoopin hahlon sivut 
säädetään puun sivujen kohdalle, puun halkaisijan ja etäisyyden suhde on 

sama kuin hahlon leveyden ja relaskoopin varren pituuden. Etäisyys 

puuhun mitataan laseretäisyysmittarilla. Muiden mittojen ollessa tiedossa 
voidaan halkaisija laskea yhdenmuotoisten kolmioiden avulla. Tässä 

työssä tutkittavassa laitteessa hahlo korvataan laserviivalla. Tällöin 
mittaajan ei tarvitse arvioida puun leveyttä kuten hahloa säätäessään. 

Laser-relaskoopilla on kokeissa päästy normaalijakautuneeseen, 

keskihajonnaltaan 8,2 mm virheeseen halkaisijan mittauksissa. 

Mittaustulos on kuitenkin mittaajasta riippuvainen. Nykyinen laite on 
melko painava, joten mittaaminen useiden tuntien ajan on raskasta [4]. 

Laitteen valmistuksesta ja myynnistä on sittemmin toistaiseksi luovuttu, 
sillä se ei ollut edellä mainituista syistä soveltuva käytännön 

metsänmittaukseen.

Kaukokartoituksessa mittaustuloksia saadaan laajoilta ja vaikeasti 

saavutettavilta alueilta. Tulokset ovat mittaajasta riippumattomia ja 

perustuvat tilastollisiin malleihin. Kuvina voidaan käyttää joko satelliitti-, 

tutka-, tai ilmakuvia, ja kuvat voidaan tulkita visuaalisesti tai 

automaattisesti. Visuaalinen tulkinta on halpaa, mutta tulkitsijasta 
riippuvaista. Ilmakuvauksiin tarvitaan lentokone, jonka on pystyttävä 

lentämään hitaasti, sekä kantamaan 2-3 hengen miehistö ja mittakamera. 

Vaihtoehtoisesti mittaukset voidaan tehdä helikopterista, radio-
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ohjattavasta pienoiskoneesta tai leijasta. Ilmakuvat ovat satelliittikuvia 
tarkempia, mutta myös kalliimpia. Spatiaalisen resoluution kasvaessa 

kasvaa kuvan hinta. Etenkin laserkeilauksella on päästy hyviin tuloksiin 

yksittäistenkin puiden kohdalla, mutta korkea hinta rajoittaa menetelmän 
käyttöä [2]. Keilaus mahdollistaa vain puiden korkeusmittauksen, 

ongelmana on maaston muodon kartoitus.

Kaukokartoitusta käytetään valtakunnallisten ja alueellisten 

puustotunnusten arviointiin. Aluetasolla tarkkuus on riittävä 
puustotunnusten estimointiin. Kaukokartoituskuvien tutkimisen 

yhteydessä tarvitaan yleensä kuitenkin maastomittauksin saavutettua 

tietoa tulkinnan oikeellisuuden varmistamiseksi ja helpottamiseksi [2].
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3 Menetelmä

Työssä käytetty mittausmenetelmä on puun reunojen haku kuvasta. 
Koska se on vaikeaa suoraan puustosta otetusta kuvasta, käytetään 

reunanhaun apuna ja mittauspisteen määrityksessä laserviivaa. 

Käytännön mittauksessa heijastetaan laserviiva rungolle, otetaan 

kameralla kuva tilanteesta ja lasketaan viivan pituudesta puun halkaisija 

käyttäen hyväksi etäisyys- ja polttoväli-informaatiota. Kuvassa 1 on 

esitetty mittaustilanne.

Kamera

Etäisyyslaser

Viivalaser

Kuvankäsittely

Kuva 1. Mittausjärjestely.

Vastaavankaltaista, laseriin ja digitaalikameraan perustuvaa tukkipuun 

mittausmenetelmää on tutkittu Tampereen Teknillisessä yliopistossa 

Mittaus- ja informaatiotekniikan laitoksella. Menetelmät eroavat 
toisistaan siten, että TTY:llä tutkitussa menetelmässä muodostetaan 

kolmiulotteinen malli tukista sen pituuden, tilavuuden ja kaareutumisen 
määrittämistä varten. Tukin irrotuksessa käytetään tällä hetkellä väri- 

informaatiota ja tekstuurin avulla tehtävää irrotusta [7].
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3.1 Kamera

Tässä työssä kamerana käytettiin digitaali]äijestelmäkameraa, sillä sen 

kuvanottoasetuksia ja optiikkaa voidaan vaihdella helposti. 

Valotusasetuksia muokkaamalla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti kuvan 

laatuun. Digitaalikameralla otettu kuva saadaan myös siirrettyä 

välittömästi tietokoneelle jatkokäsiteltäväksi sen ottamisen jälkeen.

Kameran tärkeimmät ominaisuudet tämän työn kannalta ovat CCD- tai 

CMOS-kennon kuvapistemäärä sekä linssi]äijestelmä. CCD- eli Charge 

Coupled Device -kenno on piistä valmistettu ruudukko. Yksi ruutu 

vastaa tuloskuvan yhtä kuvapistettä. Kunkin ruudun kohdalle synnytetään 

potentiaalikaivo ulkoisen varauksen avulla. Kennolle saapuvat fotonit 

muuntuvat valosähköisen muunnoksen johdosta elektroneiksi ja 

varastoituvat potentiaalikaivoihin synnyttäen varauksen. Varausten siirto 

siirtorekisteriin tapahtuu riveittäin kaikkien kuvapisteiden varauksien 

siirtyessä yhtäaikaisesti. Tämän jälkeen ne luetaan jonomuodossa 

jatkokäsiteltäväksi lukurekisteriin [8]. Kennon toimintaa on havainnollis
tettu kuvassa 2.

Prosessorille

Vahvistin
Viimeisin rivi siirtyy siirtorekisteriin

Kuva 2. CCD-kennon toimintaperiaate [9].
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Varauslukemat luetaan riveittäin siten, että reunimmainen rivi siirretään 
ensin lukurekisteriin luettavaksi, ja siirretään muiden sensoririvien 

varausarvot viereiseen sensori riviin. Varausarvoista saadut 

jännitelukemat vahvistetaan ja muunnetaan numeeriseen muotoon 

analogia-digitaali-muuntimella. Kun kaikki j änniteinformaatio on 

käsitelty ja muunnettu numeeriseksi, voidaan kenno varata uudestaan 

seuraavan kuvan ottamista varten.

CMOS-kennon toimintaperiaate on samankaltainen, mutta jokaista 
valosensoria kohden on transistoreja ja muuta elektroniikkaa sisältävä 

vahvistin, jonka avulla signaali kerätään ja tallennetaan [9]. CMOS- 

kennoon voi integroida muita toimintoja, kuten kohinanpoiston ja A/D - 
muuntimen, jotka CCD-kennoa käytettäessä vaatisivat omat piirinsä. 

CMOS-kennot ovat kauan olleet liian huonolaatuisia kameroihin, mutta 

yleistyneet viime vuosina.
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Valkoisella valolla on jatkuva spektri, joka kattaa koko näkyvän alueen. 

Valkoisesta valosta voidaan siten erotella jokin tietty värikomponentti 

valitsemalla tietty aallonpituusalue ja rajoittamalla muiden kuin tällä 
aallonpituudella olevien fotonien läpäisyä. Työssä käytetyssä RGB- eli 

red-green-blue -värikuvan otossa halutaan kutakin kuvapistettä vastaava 

punainen, vihreä ja sininen komponentti. Aallonpituusalueiden tarkat 
rajaukset ovat kamerakohtaisia. Työssä oletetaan, että käytetyn kameran 

vaste on likimain sama kuin Canon 350 D-kameralle mitattu.

4000 5000 6000 7000 8000 9000

Aallonpituus (A)

Kuva 3. Canon 350D -kameran mitattu vaste [10].
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Kullekin sensorille tuleva valo suodatetaan punaisella, vihreällä tai 

sinisellä värisuodattimella. Tyypillisesti sensoreista Vi on päällystetty 
vihreillä suodattimilla, 14 sinisillä ja !4 punaisilla. Vihreitä suodattimia on 

eniten, sillä ihmissilmä on herkin vihreän valon aallonpituuksille. Eri 

värien suodattimet on jäljestetty kennolle kuvassa 4 esitetyn Bayerin 
värisuodatintaulukkomallin mukaisesti.

G R G R
В G В G
G R G R
В G В G

Kuva 4. Bayerin värisuodatintaulukko [10].

Näin muodostuu pohja kolmelle eri värikanavalle, joiden puuttuvat 

kuvapisteet täydennetään kuvamatriisiin interpoloimalla. Väri- 

interpoloinnissa määritetään puuttuva kuvapiste määrittelemällä sen 
väriarvo kuvapistettä ympäröivien kuvapisteiden väriarvojen avulla siten, 

että ympäröivien pisteiden arvo keskiarvoistetaan värikanavittain. Tämä 

aiheuttaa kuvaan reunaviivojen samentumista. Vaihtoehtoinen tapa väri- 

interpolointiin on suorittaa reunanhaku käyttämällä ympäröiviä 

kuvapisteitä ja tekemällä tämän jälkeen keskiarvoistus reunalinjoja 

seuraten [11]. Algoritmit ovat valmistajakohtaisia, eikä niistä ole yleisesti 

tietoa saatavilla. Väri-informaatioon perustuvan viivanirrotuksen 

huonona puolena on resoluution heikkeneminen. Käytännössä 6 

miljoonan kuvapisteen kennossa on fyysisesti 1,5 miljoonaa punaista 

kuvapistettä ja loput muodostetaan laskennallisesti. Monitaulukko- 

jäijestelmiä, joissa on oma kennonsa vihreälle, punaiselle ja siniselle, on 
kehitetty, mutta ne ovat toistaiseksi melko kalliita. [9]
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D

Kuva 5. Kuva-alan leveyden geometria.

Vaakasuuntaisten kuvapisteiden lukumäärä vaikuttaa suoraan mittauksen 

dynamiikkaan. Linssiyhtälöä [13] ja yhdenmuotoisia kolmioita käyttäen 
voidaan koko kuva-alan leveys laskea kuvan 5 avulla

W.„ wD
Y' (3.1)

Kameran kennon leveyden w voidaan olettaa olevan perinteisen 

valokuvausfilmin leveyden, 35 mm, suuruinen, jos linssin polttoväliarvo 

on korjattu kameran valmistajan ilmoittamalla korjauskertoimella k. 

Korjauskerrointa tarvitaan, sillä digitaalikameran CCD- tai CMOS- 

kennot ovat yleensä huomattavasti pienempiä kuin analogiakameran 

filmi. D on etäisyys mitattavaan kohteeseen millimetreinä, / kameran 

linssijäijestelmän polttoväli millimetreinä.
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Yksittäistä kuvapistettä vastaava leveysmitta A on tällöin

wD (3.2)

missä Nx¡ tot on vaakasuuntaisten kuvapisterivien pistemäärä eli paljas 

luku. Linssijäijesteinään avulla voidaan säädellä kuva-alan kokoa. Mitä 

suurempana kohde näkyy kuvassa, sitä pienempi on resoluutiosta 
aiheutuva mittaustuloksen epävarmuus. Tässä työssä on hyvä käyttää 

teleobjektiivia, sillä halkaisijaltaan 10 cm puu tulisi voida mitata 15 m 

etäisyydeltä. Kameran linssijäijestelmän aukeamiskulmaa määritettäessä 
pyritään siihen, että mitattava kohde täyttäisi leveyssuunnassa 

maksimissaan 2/3 kuva-alasta. Tällöin vältetään viivan leikkautuminen 

kuvan reunoilla mitattavan kohteen näkyessä mahdollisimman isona.

Kuvan valotusta voidaan säädellä kennon herkkyyden, kennoon osuvan 
valon voimakkuuden, aukon koon ja valotusajan avulla. Kennon 

valoherkkyys ilmaistaan yleensä ISO-arvona, jonka kaksinkertaistuessa 

valoherkkyyskin kaksinkertaistuu. Aukon kokoa ja sulkimen nopeutta 

säätämällä voidaan kontrolloida kennolle saapuvan valon määrää: 

pienemmästä aukosta pääsee valoa läpi vähemmän. Tällöin valotusajan 

tulee vastaavasti olla pidempi, jotta kennolle saapuisi ekvivalentti määrä 

valoa [14]. Aukkokoko ilmaistaan yleensä f-lukuna, jonka määritelmä on 

[13]

ff - luku = — , 
d„

(3.3)

missä f on kameran polttoväli ja da aukon halkaisija.
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Tuloskuvassa on pyrittävä erottamaan viiva selkeästi, ilman heijastuksia. 

Kennolle saapuvan valon määrän tulee olla riittävän vähäinen, jotta kuva 

ei ylivalottuisi, mutta tarpeeksi suuri, jotta laserviiva ehtii valaista rungon 

kunnolla. Valotusaikaa pidennettäessä kuvan tärähdysherkkyys kasvaa ja 

herkkyyden kasvatus lisää kohinaa. Aukkokoko vaikuttaa myös kuvan 
syväterävyyteen, eli siihen, millä etäisyysvälillä kuva on terävä. Pieni 

aukko kasvattaa syväterävyysaluetta [9]. Kuvan on oltava terävä ainakin 

rungon alueelta. Tämä ei kuitenkaan rajoita suuresti syväterävyysaluetta, 
sillä rungon sädettä vastaava syvyys on melko pieni.

Kennon dynamiikalla tarkoitetaan tummien ja kirkkaiden sävyjen 

erottelukykyä. Liian kirkkaita sävyjä ei enää voida mitata, ja liian 

tummat sävyt hukkuvat kohinaan. Dynamiikkaa voidaan säätää 
aukkokokoa muuttamalla: pienempi aukko päästää vähemmän valoa 

lävitseen ja ylivalottumisen riski on pienempi. Vastaavasti herkkyyttä 

pienentämällä voidaan vähentää taustakohinaa. Kuvan dynamiikka 

riippuu kennon suurimmasta valonkeräyskyvystä, kohinasta ja 

mahdollisesti numeerisen tallennuksen käyttämästä bittimäärästä. Tässä 

työssä on tärkeää, että kamera kykenee erottamaan valaistut kuvapisteet 
taustakohinasta rungon reunoilla. Dynamiikkaa voidaan parantaa 

käyttämällä valotusaika-aukkokokoyhdistelmänä sellaista yhdistelmää, 
jossa on pieni aukko ja pitkä valotusaika. Herkkyys on myös säädettävä 

sopivaksi.

CCD- ja CMOS-kennojen resoluutio ja herkkyys ovat parantuneet viime 

vuosina, samoin niiden hinnat ovat laskeneet. Näin ollen niihin 

pohjautuvien, kohtuuhintaisten laitteiden kehitys on mahdollista. 

Vastaavasti kameran optiikan hinnat eivät ole laskeneet, ja laadukas 

optiikka nostaakin työssä tarvittavan kameran hintaa.
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3.2 Viivalaser

Lasersäde tuotetaan puolijohdelaserin avulla. Laserdiodin etuja ovat pieni 

koko ja suuri valoteho. Syötettäessä injektiovirtaa diodiin syntyy 

puolijohteeseen liitettyjen elektrodien kohdalla elektroni-aukkopareja, 
jotka rekombinoituvat p-n -liitoksessa. Puolijohdelasereissa käytetään 

yleisesti niin kutsuttua heteroliitosrakennetta, jossa p- ja n-tyypin 

puolijohteiden välissä on matalamman energia-aukon puolijohde
materiaalia. Elektronit ja aukot liikkuvat suuremman energia-aukon 

materiaaleista matalamman energia-aukon materiaaliin, jossa ne 

rekombinoituvat ja emittoivat fotoneja. Emittoitu fotoni voi vuoro- 

vaikuttaa joko valenssielektronin kanssa synnyttäen elektroni-aukkoparin 

tai johtavuusvyön elektronin kanssa stimuloiden identtisen fotonin 

emittoitumista. Laseroinnilla tarkoitetaan ketjureaktiona tapahtuvaa 

stimuloitujen emissioiden saijaa. Stimuloitua emissiota voidaan ylläpitää 

vahvistimen ja takaisinkytkennän avulla: injektiovirta pumppaa 

aktiiviselle alueelle vahvistuksen edellyttämän populaatioinversion. 

Takaisinkytkentänä toimivat puolijohteen päätypintojen heijastukset. 

Vahvistuksen ollessa puolijohteen sisäisiä häviöitä suurempi diodi 
laseroi.

Puolijohdemateriaalin johtavuus- ja valenssivyön välinen energia-aukko 
määrää fotonien energian ja sitä kautta aallonpituuden [15]:

E (3.4)

josta
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(3.5)

missä E on fotonin energia, X aallonpituus, h Pianokin vakio ja c valon 

nopeus tyhjiössä.

Laserdiodin lähettämä säde on luontaisesti elliptinen. Valitsemalla 

elliptisyyden suunta oikein linsseihin nähden voidaan käyttää pienempiä 
linssejä, eli pidempi sivu kannattaa asettaa pystysuuntaan. Diodi on myös 

herkkä jännitetransienteille sekä staattisille sähköpurkauksille, sillä sen 

sisäiset mitat ovat hyvin pieniä, jolloin pienikin ylijännite voi aiheuttaa 
läpilyönnin. Tämä taas aiheuttaa häviöiden lisääntymistä aiheuttaen 

stimuloidun emission ketjureaktion eli laseroinnin loppumisen tai tehon 

heikkenemisen. Herkkyys on ongelma lähinnä kokoamisvaiheessa ja 
laserin virtalähteen suunnittelussa. Valoteho on säädettävä riittävän 

suureksi, jotta viiva erottuisi kirkkaassakin valaistuksessa. Värinä 

punainen on optimaalisin, sillä puhdasta punaista esiintyy metsässä hyvin 

vähän. Punaisia, suuritehoisia lasereita on myös helposti saatavilla.

Puun rungolle kohdistettavan laserviivan tuottamisessa tutkittiin kahta 

menetelmää: teleskooppilinssijäijestelmää, joka mahdollistaa viivan 

pituuden säätämisen, sekä lasersäteen pyyhkäisyä rungolla edestakaisin 
värähtelevän peilin avulla. Jälkimmäisen etuna on mittauksen kannalta 

optimaalisempi intensiteettijakauma, eli suurimmat intensiteetit 
kohdistuvat puun reunoille. Linssijäijestelmää käytettäessä suurin 

intensiteetti sijoittuu viivan keskelle kentän muodosta johtuen. Mikäli 

laser on tehokas eikä mitattava pinta kovin heijastava, kuten puun runko 

ei ole, tästä ei kuitenkaan aiheudu suuria ongelmia. Viivan on kuitenkin 

oltava tarpeeksi pitkä ja linssijäijestelmän oikein mitoitettu, jotta 

valoteho rungon reunoilla on riittävä.
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3.2.1 Linssijärjestelmä

Kollimoidun lasersäteen hajotus viivaksi voidaan toteuttaa esimerkiksi 

kuvan 6 kaltaisella jäijestelmällä kahden sylinterilinssin avulla. Muitakin 

toteutusmahdollisuuksia on.

Tasokupera
sylinterilinssi

Kollimoiva
linssi

Tasokovera
sylinterilinssi

f2

Kuva 6. Linssijärjestelmän periaatekuva.

Kollimoivalla linssillä kootaan lasersäde. Tasokoveralla sylinterilinssillä 

säde hajotetaan viivaksi ja tasokuperalla sylinterilinssillä se kootaan 

linssin edessä olevaan polttopisteeseen, josta se hajoaa uudelleen. 
Koveran ja kuperan linssin etäisyyttä säätämällä voidaan säätää viivan 

leveyttä, mikä on tarpeellista, koska etäisyyden muuttuessa tarvittava 
aukeamiskulma muuttuu.
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Kollimoitu lasersäde voidaan olettaa intensiteetiltään normaali- 

jakautuneeksi, eli sen tiheysfunktio on

(3.6)

josta saadaan puolenarvonpisteiksi (+/-)

x = ju± (Тл/21п2 . (3.7)

Jakauman leveys tulee valita linssejä säätämällä siten, että puun 

reunoihin osuu mahdollisimman suuri osa käytettävissä olevasta tehosta. 
Koska puiden koot vaihtelevat, käytännössä oletetaan, että puun leveys 

on korkeintaan 2/3 kuva-alasta, joka puolestaan riippuu käytettävän 

objektiivin aukeamiskulmasta.
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3.2.2 Värähtelevä peili

Värähtelevän peilin avulla voidaan tuottaa niin nopeasti edestakaisin 

pyyhkäisevä lasersäde, että lopputulos näyttää viivalta. Pyyhkäisyn tulee 

olla ajallisesti kameran valotusaikaa lyhyempi, jotta viiva piirtyisi 
kokonaan. Kuvassa 7 on esitetty menetelmän periaate.

Laserviiva

Tuleva lasersäde

Heijastunut
lasersäde

MagneettiValoportti

Kiinnitys

Sähkömagneetti

Kuva 7. Värähtelevä peili

Koska edestakainen pyyhkäisy riittää, päädyttiin jousen päähän 

kiinnitettävään peiliin, jolla lasersäde heijastetaan rungolle. Jouseen 

kiinnitetään myös metallipala tai magneetti. Magneetin läheisyyteen 

sijoitetaan rautasydäminen käämi, johon syötetään vaihtovirtaa. Tällöin 

käämin muuttuva magneettikenttä vuorotellen vetää puoleensa ja hylkii 
magneettia, jolloin jousi alkaa värähdellä.

Vaihtovirta tuotetaan kytkemällä piirin tasajännite päälle ja pois 
värähtelijän heilahdusten mukaisesti. Heilahdusta tarkkaillaan valoportin 

avulla. Kelan jännitettä ohjataan PIC-16F84A -mikrokontrollerin avulla
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siten, että valoportin ohittavalla värähtelijän heilahduksella piirin tila 

vaihdetaan kytkemällä kelan jännite päälle tai pois. Kytkimenä toimii n- 

MOSFET-transistori. Peili ja jousi muodostavat harmonisen 
oskillaattorin, johon syötetään energiaa magneettikentällä. Energian 

syötön on tapahduttava oskillaattorin resonanssitaajuudella, jotta 

energian kytkeytyminen olisi tehokasta. Kun virta kytketään päälle, kela 

vetää jousijäijestelmää puoleensa, ja virran pois kytkeminen aiheuttaa 

jousen palautumisen kohti nollakohtaansa [16].

Piirin kytkentäkaavio on kuvassa 8 ja ohjausohjelma liitteenä A.

IC1
14

16
15

R66
RB5

OSC1 RB4
RB3

OSC2 RB2
RB1

MCLR\ RBO

T0CKI/RA4
RA3
PA2
RA1

VSS RAÛ

'IC16F84ASO

ÏÏT

m
GND

R1
-WA-

Ж

311C o

Kuva 8. Värähtelevän peilin ohjauspiirin kytkentäkaavio.
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3.3 Etäisyyden mittaus

Etäisyystietoa tarvitaan sekä puun leveyden laskentaan että mahdollisesti 

lisäinformaationa puun pituusmittaukseen. Etäisyys voidaan määrittää 

joko laseretäisyysmittaria käyttäen tai vaihtoehtoisesti lisäämällä 
kameralla otettavaan kuvaan piste, jonka etäisyys viivasta on kiinteä. 

Kameran polttoväli-informaatiota hyväksi käyttäen voidaan etäisyys 

laskea kaavalla

Z) = ykf
hccD Ny

(3.8)

missä y on laserviivan ja -pisteen välinen etäisyys, f kameran 

linssijäijestelmän polttoväli, k polttovälin korjauskerroin, hCcD kennon 
korkeus muunnettuna vastaamaan valokuvausfilmin korkeutta, ja Ny 

viivan ja pisteen välissä olevien kuvapisteiden määrä. Pisteen ja viivan 

paikoiksi voidaan approksimoida niiden keskikohdat.

Laseretäisyysmittari aiheuttaa lopputulokseen oman epävarmuutensa. 
Mikäli käytetään kiinteän välimatkan piste ja viiva - menetelmää, on 

lasersäteiden kollimointiin käytettävien linssien oltava hyvälaatuisia, 

jotta säde pysyy kasassa kauempaakin mitattaessa. Pisteen ja viivan on 
oltava samansuuntaisia, muutoin mittaukseen aiheutuu etäisyydestä 

riippuva virhe. Käytettävän mekaniikan on siis oltava tarpeeksi jäykkä, 

jotta komponentit eivät pääse liikkumaan mitattaessa tai laitetta 
kuljetettaessa.
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3.4 Ohjelmisto

Laserviiva erotetaan puun rungolta kuvankäsittelyn avulla. Käsittelyssä 

voidaan käyttää hyväksi kuvan intensiteetti- ja väri-informaatiota. RGB- 

värikuva koostuu luvun 3.1 mukaisesti punaisesta, vihreästä ja sinisestä 

värikanavasta, jotka yhdistetään tuloskuvassa. Pelkkää intensiteettiä 

tarkasteltaessa saattaa ongelmia aiheuttaa jokin korkeaintensiteettinen, 
viivasta eroava kohde. Esimerkiksi aurinkoisena päivänä taivasta vasten 

kuvattaessa taustan intensiteetti voi nousta korkeaksi ja häiritä viivan 

irrotusta. Häiriöitä voidaan vaimentaa punaisella värisuodattimella, joka 

rajoittaa muiden paitsi punaista väriä vastaavan valon aallonpituuksien 

pääsyä kameran linssille. Väri-informaatiota käytettäessä voidaan 

vaimentaa vihreän ja sinisen värikanavan kuvapisteiden intensiteettejä, 
jolloin punainen väri saadaan näkymään kuvassa kirkkaimpana. RGB- 

kuvia otettaessa käytössä oleva efektiivinen kuvapistemäärä tosin putoaa 

neljännekseen luvussa 3.1. esitetyn sensoreiden värisuodatinjaottelun 

vuoksi. Tällöin mittaustarkkuus heikkenee kuvapisteiden interpoloinnin 

johdosta, mutta on kuitenkin suurikennoisella (yli 6 miljoonaa 

kuvapistettä) kameralla riittävän suuri kaukanakin sijaitsevaa kohdetta 
mitattaessa.

Värisuodattimen käyttö RGB-kuvan yhteydessä aiheuttaa yleisväriltään 

punaisen kuvan, jonka taustan kirkkaiden kuvapisteiden vaimentaminen 

ei enää helposti onnistu, sillä vaimennuksessa tarvittavat 

korkeaintensiteettiset siniset ja vihreät kuvapisteet on jo valmiiksi 

vaimennettu suodattimena.

Viiva voidaan hakea kuvasta esimerkiksi reunanhakualgoritmilla tai 

kuvapisterivien ja -sarakkeiden intensiteettejä tarkkailemalla. Kuvaa 

voidaan tarvittaessa terävöittää ylipäästösuodattamalla. Mikäli halutaan 

irrottaa viiva tai piste täydellisessä muodossaan, apuna voidaan käyttää
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morfologisia kuvankäsittelyoperaatioita, joissa tietyn muotoisen rakenne- 

elementin avulla vahvistetaan kuvassa olevaa muotoa avaamalla ja 

sulkemalla kuvapisteitä. [ 17]

Kun viiva on irrotettu, lasketaan sen sisältämien vaakasuuntaisten 
kuvapisteiden lukumäärä. Tämän jälkeen voidaan määrittää viivan 

todellinen leveys W

W- wND (3.9)

kertomalla kaavalla 3.1 laskettu kuvapisteen koko kuvapisteiden määrällä 
N.

3.5 Virhearvio

3.5.1 Epävarmuuslaskelma

Laskennan epävarmuuskomponenttien voidaan olettaa olevan 

korreloimattomia. Näin ollen voidaan tehdä epävarmuuslaskelma 

osittaisderivoimalla kaavaa 3.9 kunkin virhelähteen eli etäisyyden, 
kuvapisteiden määrän ja kameran polttovälin suhteen. Laskemalla 

epävarmuustermien neliösumma päädytään suhteellisen virheen antavaan 
kaavaan

A W 
W

Г лг \2 wN
kfN

AD-
r wD Л

\ “ x.tot у vW,.to,y
AN wND

\2
Af2 , (3.10)

x,tot у
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missä ЛD on etäisyyden, AN viivan valaistujen kuvapisteiden ja Af 

polttovälin epävarmuus.

Otetuissa kuvissa reuna voidaan hahmottaa ± 1 kuvapisteen tarkkuudella, 

jolloin viivan epävarmuudeksi tulee 2 kuvapistettä. Pisteen koko riippuu 

mittausetäisyydestä ja käytetystä polttovälistä kaavan 3.1 mukaisesti. 

Sijoittamalla kuvapisteiden määrän epävarmuus kaavaan 3.10 saadaan se 

yhteisen tekijän ottamisen jälkeen muotoon

(3.11)

Valmiin etäisyysmittarin etäisyyden epävarmuutena käytetään kokeellisin 

etäisyysmittauksin saavutettua epävarmuusarviota. Muutoin tarkkaillaan 

etäisyyden virhettä у-suuntaisten kuvapisteiden ja kameran polttovälin 
avulla. Kameran linssij äij estelmän polttovälin absoluuttisena arvona 

voitaan käyttää valmistajan antamaa polttoväliarvoa, ja epävarmuutena 

polttoväliasteikon kahden peräkkäisen lukeman välimatkaa. Kameran 
sisäistä rakennetta tuntematta ei epävarmuutta voida määritellä 

tarkemmin. Sitä voidaan kuitenkin korjata kai ibro i nt imittausten 
perusteella.

24



3.5.2 Kameran aukeamiskulma

*•

Mitattaessa puuta lähietäisyydeltä, kameran näkemän kuvan 
aukeamiskulma saattaa jäädä liian pieneksi eikä runkoa voi nähdä 

reunoille asti. Tuloksena on liian pieni halkaisija, joka voidaan koijata 

kuvan 9 geometriaa tarkastelemalla.

meas

Kuva 9. Tilanne, jossa puuta mitataan läheltä

Halkaisijan mittausvirhe on kuvan 4 merkintöjä käyttäen

e = 2 (r — r ).V meas J (3.12)

Kuvan 9 geometrian perusteella

rsm (p --------
D + r

(3.13)

ja
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r. (3.14)COS (p =
r

Koska

Sin2 (9 +cos2 (p = 1, (3.15)

voidaan puun todellinen säde r laskea ratkaisemalla 3. asteen yhtälö

(3.16)

ja valitsemalla sopiva juuri. Yhtälön ratkaisu on liitteenä B. Virhe voi 

olla useita senttimetrejä mitattaessa suurta kohdetta lähietäisyydeltä.

Mikäli oletetaan, että mittausetäisyys on huomattavasti suurempi kuin 

puun halkaisija, voidaan kaavaa (3.13) approksimoida

sinp = -^*-^. (3.17)

Tällöin yhtälö puun säteen ratkaisemiseksi yksinkertaistuu muotoon

Käytettäessä kaavaa (3.18) halkaisijan korjauksessa, halkaisijaltaan 0,5 

m:n puuta mitattaessa halkaisijan virhe on 1 m etäisyydeltä 8 mm ja 2 m
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etäisyydeltä enää 2 mm, eli sallitun epävarmuuden rajoissa. Ilman 

koijausta vastaavat virheet ovat 10 mm ja 6 mm. Yhtälöiden (3.16) ja 

(3.18) ratkaisut siis lähestyvät toisiaan mittausetäisyyden kasvaessa, ja 

samalla niiden ratkaisut lähestyvät suoralla mittauksella saatua arvoa.

3.5.3 Taustavalo

Ongelmatilanteen saattaa aiheuttaa etenkin vaalearunkoiselle puulle 
osuva auringonvalo. Käytetyn laserin aallonpituusalueella 635 nm, 

suoran auringonvalon spektraalinen irradianssi on kuvan 10 mukaisesti 

noin 1.4 Wm"2nm-1 [18]. Kameran punainen aallonpituuskaista on kuvan 

3 mukaan noin 73 nm. Tällä kaistalla auringon aiheuttama tehotiheys 
olisi 102 Wm"2.

2,000 2,500

Aallonpituus (nm)

Kuva 10. Auringon säteilyn spektri [18].

Metsäolosuhteissa pahimmaksi tilanteeksi voidaan arvioida 45° 

tulokulma. Tällöin tehotiheys putoaa 70 %:iin maksimistaan, eli arvoon 
71,5 Wm"2. Tästä voidaan vielä vähentää ilmakehässä tapahtuvan 

absorption ja sironnan aiheuttamat häviöt, jotka riippuvat muun muassa
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sääolosuhteista. Laserin tehotiheys sen osuessa puun rungolle riippuu 
sädettä hajottavista linsseistä ja niiden asettelusta, mutta pitkää viivaa 

(50 cm x 1 cm) ja 30 mW laseria käytettäessä voidaan laserin 
tehotiheyden arvioida olevan 6 Wm~2. Mikäli aurinko paistaa suoraan 

mittaajan takaa, on mittauksella epäonnistumisriski. Auringon paistaessa 

kohti kameraa, saattaa kuva ylivalottua. Ylivalottumisriskiä voidaan 
kontrolloida valotusaikaa lyhentämällä ja aukkokokoa pienentämällä.
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4 Toteutus

Kuvassa 11 on esitetty laitteen prototyyppi. Kamera asetettiin 

kolmijalalle tärähdysriskin pienentämiseksi.

Kuva 11. Mittalaite. Yläpuolella on etäisyysmittari, alapuolella viivalaser.
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Kuvassa 12 on esitetty mittalaitteen lohkokaavio.

Laserosoitin

Kamera

Kuva 12. Kaaviokuva laitteen toteutuksesta.

4.1 Kamera

Kamerana käytettiin Canon EOS 1 OD-j ärj estelmäkameraa Canon EF 

100-400 mm f/4.5-5.6L USM -objektiivilla varustettuna. Kamerassa on 

CMOS-kenno, jonka koko on 6,3 miljoonaa kuvapistettä. Ongelmana 

objektiivissa on sen paino ja suuri koko sekä lopputuotetta ajatellen 

korkea hinta.

Optimaalista valotusaika-aukkokokoyhdistelmää etsittiin kuvaamalla 

puun rungolle heijastettua laserviivaa aurinkoisena päivänä eri 

valotusaika-aukkokokoyhdistelmillä. Suurimmalla osalla yhdistelmistä 

kuva jäi joko liian pimeäksi tai yli valottui. Pisimmillä valotusajoilla ja 

pienimmillä aukkokooilla ongelmia aiheutti myös kuvan tärähtäminen, 

jolloin kirkkaanpunaiset kuvapisteet samentuivat niin, että niiden väri
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muuttui kirkkaanpunaisesta lähemmäs rungon väriä. Viiva saatiin 
parhaiten irrotettua valotusajoilla 1/45-1/125 s ja aukkokooilla f5.6-fl 1. 

Pientä aukkokokoa käytettiin suuren syväterävyysalueen 

aikaansaamiseksi. On huomattavaa, että hyviä yhdistelmiä on useita, sillä 

hyvinkin erilaiset yhdistelmät päästävät saman tai miltei saman määrän 

valoa kameran kennolle. Koska laserviivassa on aina yhtä paljon valoa, 

samoja yhdistelmiä voidaan käyttää useimmissa tapauksissa olosuhteista 

riippumatta.

Valotusaikatarkasteluissa käytettiin heikkotehoisempaa laseria kuin 

lopullisessa prototyypissä, mutta vastaavasti kuvat otettiin alle 15 m 
etäisyydellä puista. Etäisyyden kasvaessa kennolle tulevan valon määrä 

tulee säilyttää suurena, mutta rajoittaa valotusaikaa siten että 

tärähdysherkkyys ei kasva liikaa.

Koemittaukset sisätiloissa tehtiin aukkokoolla fl 1.0, valotusajalla 1/45 s 

ja herkkyydellä ISO 800. Mittaukset tehtiin teleobjektiivin poltto- 
väliarvoilla 100 mm ja 400 mm, polttovälin korjauskerroin on 1,5. 

Kamerassa käytettiin kuvanvakaajaa.

Vaihtoehtona laitteeseen kytketylle kameralle tehtiin koemittauksia myös 

Nikon Coolpix 8700 - kameralla. Tässä kamerassa CCD-kennon koko oli 
suurempi, 8 miljoonaa kuvapistettä, mutta vastaavasti vain 180 mm:n 

teleobjektiivia vastaava optiikka. Heikomman suurennoksen huonona 

puolena on, että etenkin pieniä kohteita kaukaa mitattaessa tärähdysvaara 

kasvaa, ja kohteen sijoittumisessa kuva-alan keskikohtaan tulee olla 

tarkkana. Kameraa käytettiin valotusajalla 1/8 s, aukkokoolla 0.2 ja 

herkkyydellä ISO 200, polttoväliarvona suurin mahdollinen eli 180 mm.
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4.2 Vi i va laser

Laserina käytettiin Sanyon diodilaseria, jonka maksimiteho on 30 mW, 
nimellisaallonpituus 635 nm ja kynnysvirta 50 mA. Laseria käytettiin 

vakiovirtasäädöllä noin 20 mW teholla, joka vastaa noin 90 m A 

injektiovirtaa. Diodin suojaamiseksi päälle kytkettäessä esiintyviltä 

jännite- ja virtapiikeiltä sekä virran rajoittamiseksi ja stabiloimiseksi 

käytettiin Thorlabsin valmista laserin virta-ajuria. Laserin virtalähteen 

käyttöjännite otettiin 7,4 V:n Canon BP511 A-kameranakusta. Akun ja 
virta-ajurin välissä käytettiin Traco Powerin DC-DC -muuntajaa 

nostamaan akun antojännite 12 V:iin, sillä virtalähde ei pystynyt 

syöttämään riittävää virtaa alemmilla jännitteillä. Laserin ja etäisyys- 
mittarin yhteinen teholähde on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. Laserin ja etäisyysmittarin virtalähde. Akku on nostettu sivuun.
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4.2.1 Viivan tuottaminen

Lopullisessa laitteessa päädyttiin käyttämään viivan tuottamiseen 

linssijäijestelmää, sillä peilimenetelmä olisi vaatinut jatkokehittelyä.

Linssijäijestelmän kuperaa linssiä liikuttamalla voidaan viivan pituutta 

säätää vastaamaan mitattavan kohteen leveyttä, jolloin kohteelle saadaan 

keskitettyä mahdollisimman paljon valotehoa luvun 3.2.1 viivan 
intensiteettijakaumatarkastelun mukaisesti.

Kameran objektiivin maksimaalinen aukeamiskulma on 20 °. Tällöin 

kuva-alan leveys 15 m päässä on

W - 2 • 15m ■ tan 20° = 10m (4.1)

ja säteen tarvittava aukeamiskulma 2/3:aan kuva-alasta

a = arctan (4.2)
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Edelleen kuvasta 14 saadaan yhtälö linssin leveydelle di ja polttovälille f

A

2/,’
(4.3)

josta voidaan valita sopiva leveys-polttoväliyhdistelmä.

f, 15 m

Kuva 14. Säteen aukeamiskulma.

Linssijäijestelmä koottiin kuvan 6 mukaiseksi kollimoivasta linssistä 
sekä tasoko verasta ja -kuperasta sylinteri linssistä. Koverana linssinä 

käytettiin Thorlabsin LK1753-020 - linssiä, jonka polttoväli, kuvan 6 

merkinnöillä //, on -15 mm. Kuperana linssinä käytettiin Edmund 
Opticsin pyöreää sylinterilinssiä, jonka polttoväli, kuvan 4 merkinnöillä 

f2, on 20 mm.
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4.3 Etäisyysmittari

Etäisyyden mittaus tehtiin Noptelin CM2-30 -laseretäisyysmittarilla. 

Mittarin toiminta perustuu valon kulkuaikamittaukseen. Valmistajan 

antama käyttöjännite mittarille oli 7-11 V. Jännitelähteenä toimi suoraan 

kameranakku. Mittaustulokset siirrettiin etäisyysmittarilta RS-232 

-saijaportin välityksellä tietokoneelle. Valmistajan ilmoittama mittaus- 

epävarmuus on 5-20 mm referenssipisteen ollessa laitteen takapaneelissa. 

Kokeellisesti puun runkoja tutkittaessa havaittiin, että mittausepävarmuus 

on ± 2 cm ja referenssipiste laitteen etuosassa, 5 cm edempänä kuin 
valmistajan ilmoittama.
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Mittarin ongelmana oli kohdistuspisteen hajoaminen suuria etäisyyksiä 

mitattaessa. 15 m päässä kohdistuspiste oli halkaisijaltaan jo 8 cm. 

Mittauspiste erosi kohdistuspisteestä jopa 5 cm, jolloin mittaus tehtiin 

käytännössä jostakin puun takana olevasta kohteesta, vaikka kohdistus

piste vielä osuisikin rungolle. Pienellä mittauskohteella saattaa etäisyys- 

mittaukseen tulla kuvan 15 mukaisesti huomattavakin heitto suurempaa 
kohdetta suhteellisesti suuremman kaareutumisen johdosta. Kolmanneksi 

mittaus tehdään aina lähimmästä pisteestä. Mikäli etäisyysmittauksen 

aikana esimerkiksi oksa tai lehti lennähtää mittaussäteen eteen, tulee 

etäisyyslukemasta virheellinen.

Mittaussäde

Kohdistu ssäde

Kuva 15. Etäisyysmittauksen virhe, joka on sitä suurempi mitä voimakkaammin 

kohde kaareutuu.
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4.4 Ohjelmisto

4.4.1 Kuvan ottoja etäisyyden mittaus

Kuvan siirrossa käsiteltäväksi käytettiin Canonin RemoteCapture- 

ohjelmaa. Samalla ohjelmalla voitaisiin ottaa kuva myös tietokoneelta 
käsin. Kuva tallennetaan jpg -muotoisena. Ohjelma ilmoittaa kameran 

käyttämän polttovälin, mutta sitä ei saatu suoraan siirretyksi kuvan

käsittelyohjelmaan. Informaatio on myös luettavissa exif-muodossa 
kuvatiedostossa. Vaihtoehtona olisi ollut käyttää avoimen lähdekoodin 

ohjelmaa, esimerkiksi Capture -nimistä Canonin digitaalikameroille 

käytettyä ohjelmaa kameran ohjailuun. Tällöin polttoväliarvo olisi 

mahdollisesti voitu siirtää suoraan halkaisijan laskentaan. Kyseisellä 

ohjelmalla ei kuitenkaan voinut ohjata jäijestelmäkameraa.

Exif -muotoisen tiedon lukemiseen olisi myös voitu käyttää erillistä 

ohjelmaa, mutta laitteen tässä versiossa automatisointia ei nähty 

tarpeelliseksi. Etäisyys lukema luettiin saijaportilta suoraan kuvan

käsittelyohjelmaan Matlab -ohjelman saijaporttitoiminnon avulla.
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Käsittelemättömästä kuvasta tulee kuvan 16 kaltainen

Kuva 16. Puusta otettu käsittelemätön kuva.
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Etäisyysmittarin liipaisussa käytettiin hyödyksi kameran lankalaukaisijan 

liitintä, josta saadaan tieto kameran laukaisimen painamisesta. Kuvan 17 

mukainen piiri muodostaa etäisyysmittarin liipaisussa tarvittavan pulssin.

Kameran käyttöjännite

O
Ü
> A Etäisyysmittarin käyttöjännite

H
Oletettu 
piiri kameran 
sisällä

Etäisyysmittarin liipaisu

Kuva 17. Kytkinpiiri.

4.4.2 Viivan irrotus

Viivan irrotus tehtiin invertoimalla ensin kuvasta vihreä ja sininen 

värikanava. Tällöin punainen sävy erottuu kuvassa hyvin vahvana. Kuva 

muunnettiin harmaasävykuvaksi, jotta voitiin paremmin tarkastella 

kuvapisteiden intensiteettiä. Tämän jälkeen saadusta harmaasävykuvasta 

vähennetään vihreä komponentti. Vihreän komponentin vähentäminen 
vähentää ei-punaisten kuvapisteiden intensiteettiä tehokkaammin kuin 

sinisen, sillä vihreän aallonpituusalue on lähempänä punaisen vastaavaa 

kuin sinisen aallonpituusalue. Tässä vaiheessa kuvan kuvapisteiden 

intensiteetit olivat hyvin pieniä punaisia kuvapisteitä lukuun ottamatta.
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Seuraavaksi muodostettiin uusi apukuva invertoimalla alkuperäisen 
kuvan punakomponentti. Lopuksi vähennettiin saatu apukuva edellisestä 

apukuvasta. Tuloskuvassa kaikki muut kuvapisteet ovat nolla-arvoisia 

paitsi paljon punaista sekä vähän vihreää ja sinistä komponenttia 

sisältäneet kuvapisteet. Kuvan terävöitystä ylipäästösuodatuksella tai 

morfologisin operaatioin ei käytetty, sillä niiden avulla ei saavutettu 

konkreettista hyötyä: viiva erottui kuvasta hyvin ilman niitäkin eikä 

laskennasta tullut kovin raskasta.

Kuva saattaa sisältää heijastumia oksista tai toisista puista. Heijastuma 

näkyy viivan katkeamisena ja jatkumisena alkuperäisen viivan ylä- tai 

alapuolella. Tämä johtuu siitä, että litistettäessä kolmiulotteinen kuva-ala 

kaksiulotteiseksi kauempana sijaitsevat kohteet näyttävät kuvassa olevan 

ylempänä, kun kamera on mittauspistettä alempana kuten tässä 

prototyypissä. Ohjelmassa oletetaan, että irrotettava viiva on alin 

vaakasuuntainen viiva kuvan keskellä. Oletus voidaan tehdä, koska 

käyttäjän tulee huolehtia, että viiva näkyy puun rungolla kokonaan. 

Tällöin viiva ei voi heijastua häiritsevästi puun edessä sijaitsevasta 

kohteesta. Viivalle haetaan ylä- ja alareunat sekä vasen ja oikea 

päätepiste. Päätepisteet ovat viivan leveyden maksimiarvot, ja 

esimerkiksi irtonainen kaarna vaikuttaa tällöin tulokseen kasvattavasti. 

Tarkkuutta voitaisiin parantaa määrittämällä reuna keskiarvoksi viivan 

keskiosan valaistujen kuvapisterivien reunimmaisten pisteiden 
keskiarvona. On huomattava, että koko viivan alueelta ei keskiarvoisesta 

voi tehdä, sillä viiva kapenee reunojaan kohti. Laboratorio-olosuhteissa 

viiva saattoi näkyä kuvassa hieman liian pitkänä, etenkin jos kuva otettiin 

läheltä. Tällöin olisi voitu tutkia, mitkä heijastumat todellisuudessa 

tulivat kohteelta, ja määrittää reuna määrittämällä se pienimmäksi, vielä 

puun rungolta tulevaksi heijastukseksi. Luonnonvalaistuksessa otetuissa 

kuvissa viivan pitenemisongelmaa ei kuitenkaan esiintynyt, joten reunan 

koijaus ja keskiarvoista jätettiin tekemättä, sillä laitteen toimiminen 

ulkotiloissa oli ensisijaista. Vaakasuuntainen epäjatkuvuus merkitsee 

heijastumaa kohteen edestä tai takaa, pystysuuntaisen epäjatkuvuuden
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saattaa aiheuttaa myös puun pinnan epätasaisuus runsaassa 

luonnonvalossa. Pienet epäjatkuvuudet on tästä johtuen sallittava.

Määritetyt vasen ja oikea päätepiste merkitään kuvaan pystyviivoilla, 

jotta voidaan tarkistaa, että rungon reunojen määritys tapahtui oikein. 
Kuva 18 on käsitelty kuva 16, johon on merkitty reunat. 

Kuvankäsittelyohjelma on liitteenä C.

Kuva 18. Väärävärikuva käsitellystä kuvasta (kuva 16), jossa viiva on erotettu 

taustasta ja jonka reunat on merkitty kuvaan.
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Kuva 19. Viivan reuna suurennettuna. Kuvapisteiden intensiteettiarvot putoavat 
nollaan kahden pisteen matkalla. Akselien yksiköt ovat kuvapisteitä.

Väri-informaatioon perustuvaa erotusmenetelmää käytettäessä 
menetetään kuvapisteinformaatiota, mutta pelkkä intensiteettiin 

perustuva tarkastelu ei ole riittävän selektiivinen erotusmenetelmä 

luonnonvalossa. Käytetyllä menetelmällä voidaan havaita kuvapisteiden 
intensiteettiarvojen putoavan puun reunalla viivan intensiteetistä nollaan 

muutaman kuvapisteen matkalla. Kuvassa 19 putoaminen tapahtuu 

kahden kuvapisteen matkalla.

Puun halkaisijaa voitaisiin hakea esikäsitellystä kuvasta, ts. kuvasta, josta 

on invertoitu sininen ja vihreä värikanava sekä vähennetty vihreä, myös 

hakemalla suuri-intensiteettisin kuvapisterivi ja derivoimalla se. Tällöin 

puun reunat näkyvät derivaattakäyrällä huippu- ja minimiarvoina, ja 
niiden välinen erotus on puolet puun ympäryksestä kuvapisteinä. 

Vaihtoehtoisesti hyvälaatuisen, heijastuksettoman kuvan tapauksessa 
voitaisiin tarkastella pelkästään suuri-intensiteettisintä riviä ja määrittää 

puun leveyden olevan kohinasta erottuvien kuvapisteiden määrä. Ulkona 

otetuissa kuvissa heijastuksia ei käsittelyn jälkeen näkynyt.
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4.4.3 Puun halkaisijan laskenta

Määritetystä viivasta lasketaan loppu- ja alkupisteen välinen erotus 

kuvapisteinä. Kun kameran linssijäijestelmän käyttämä polttoväli, sen 

koijauskerroin sekä puun etäisyys kamerasta tiedetään, voidaan kuva- 

alan leveys sekä yksittäisen kuvapisteen koko laskea kaavoilla (3.1) ja 

(3.2).

Kun tiedetään viivassa olleiden kuvapisteiden lukumäärä, voidaan viivan 

leveys d laskea

wND
Wx.,o, ’

(4.4)

missä w on kameran kennon leveys, N kuvapisteiden määrä viivassa, D 

mittalaitteen etäisyys mitattavasta kohteesta, f kameran polttoväli, k 

polttovälin koijauskerroin ja Nx>tot vaakasuuntaisten kuvapisteiden määrä 

kameran kennolla. Viiva tunnistetaan kokonaisuudessaan, vaikka se ei 

olisi aivan yhdensuuntainen kuvan alareunan kanssa. Etenkin 

lähietäisyydeltä tehtävässä mittauksessa on huomioitava kaavan (3.16) 

vaikutus. Ohjelmaan ei koijaustermiä lisätty, sillä laitteistosta johtuen 
lyhin mahdollinen mittausetäisyys oli 1,8 m, jolloin aukeamiskulmasta 

aiheutuva halkaisijan virhe olisi luvun 3.5.2 tarkastelun mukaan 

virherajojen sisään mahtuva 5 mm 0,5 m:n halkaisi]aiselle puulle.

4.5 Epävarmuusarvio

Etäisyysmittauksen epävarmuus riippuu heijastavasta materiaalista. 

Valmistajan antama yksittäisen mittauksen epävarmuus on ±5-20 mm
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riippuen etäisyydestä ja heijastavasta pinnasta. Koska valmistaja ei 

ilmoita jakauman muotoa, oletetaan ilmoitettu epävarmuus tasajakauman 

100 % luottamusväliksi. Tehdyissä mittauksissa päästiin tarkkuuteen ±20 
mm virheen ollessa koemittausten perusteella likimain tasajakautunut. 

Mittarin referenssipiste sijaitsi noin 5 cm valmistajan antamaa paikkaa 

edempänä. Tästä aiheutunut poikkeama korjattiin kuvankäsittely

ohjelmaan lisäämällä etäisyyteen sen lukemisen jälkeen 50 mm.

Valmistaja ilmoitti kameran polttovälin epävarmuudeksi ± 5 mm, minkä 

voidaan olettaa olevan tasajakauman 100 % luottamusväli.

Viiva irrotetaan kuvasta kahden kuvapisteen epävarmuudella luvun 3.5.1 

mukaisesti. Yksittäisen kuvapisteen koko riippuu kuvausetäisyydestä ja 
polttovälistä kaavan (3.2) mukaisesti. Tällöin myös viivan sisältämien 

kuvapisteiden määrän epävarmuus on tasajakautunut. Taulukossa 1 on 

yhteenveto eri komponenttien epävarmuuksien suuruuksista sekä 
jakaumista.

Taulukko 1. Epävarmuuslähteet, niiden suuruudet ja jakaumat

Epävarmuuslähde Epävarmuus Epävarmuuden jakauma
Etäisyys ± 20 mm Tasajakautunut
Kameran polttoväli ± 5 mm Tasajakautunut
Kuvapisteiden määrä 2 kpl Tasajakautunut
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5 Mittaustulokset

Laitteen kalibroinnissa käytettiin muovisia ja pahvisia sylintereitä, joiden 

halkaisijat olivat 110, 160 ja 311 mm. Sylintereihin teipattiin tarvittaessa 

kiinni paperia, jotta pinta olisi ollut vähemmän heijastava. Luonnonpuita 

ei laitetta kalibroitaessa voitu käyttää, sillä ne ovat usein epäpyöreitä. 

Lisäksi niiden halkaisijoissa on usein pystysuuntaista vaihtelua, joka 

aiheuttaisi mittauskohdan muuttuessa esimerkiksi kameran tärähtämisen 

johdosta hajontaa tuloksiin. Kuvassa 20 on esitetty Canon EOS 10D- 

kameralla tehty toistomittaus etäisyyden funktiona. Kuvasta on nähtä
vissä toistomittausten hajonta. Negatiivinen virhe tarkoittaa, että mittaus

tulos on kohteen todellista halkaisijaa suurempi.

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Etäisyys (mm)

Kuva 20. Canon EOS 10D -kameralla, polttovälillä 100 mm tehty toistomittaus 
absoluuttisesta virheestä etäisyyden funktiona
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Jatkossa kuvaajissa on havainnollisuuden vuoksi esitetty virheenä 
virheiden itseisarvojen keskiarvo tietyltä etäisyydeltä tai tietyn kokoisista 

kohteista tehdyistä mittauksista. Mittaustulosten keskihajonta on 

ilmoitettu kuvaajassa virhepalkkina. Virhetarkastelussa etäisyyden 
funktiona ei ole eroteltu erikokoisia sylintereitä, eikä vastaavasti 

halkaisijan funktiona tehdyssä tarkastelussa eri etäisyyksiltä tehtyjen 

mittausten tulosten hajontaa. Tämä selittää osin tuloksissa esiintyvää 
hajontaa.

5.1 Canon EOS 10D -kamera

Kuvassa 21 on esitetty halkaisijan mittausten virhe etäisyyden funktiona 

100 mm polttoväliä käytettäessä. Virhe pienenee etäisyyden funktiona, 
mutta muutos on niin vähäistä hajontaan verrattuna, että voidaan 

approksimoida virheen olevan etäisyydestä riippumaton.

Kuva 21. Absoluuttinen virhe etäisyyden funktiona, polttoväli 100 mm.
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Käytettäessä 100 mm polttoväliä tuloksen riippuvaisuus mittaus- 

etäisyydestä ja kohteen halkaisijasta on vähäinen, mutta halkaisija on 

kuvaajien 21 ja 22 mukaan systemaattisesti 1-2 millimetriä liian suuri. 
Tämän aiheuttanee käytetty approksimaatio, jossa kameran polttopisteen 

paikka oletetaan vakioksi, vaikka se hivenen muuttuu kuvausetäisyyden 

funktiona. Kenno ja vaakasuuntaisten kuvapisteiden lukumäärä ovat 

etäisyydenlaskentakaavan vakiotermit, ja vaakasuuntaisten kuvapisteiden 

lukumäärä tarkistetaan ohjelmassa kuvaa käsiteltäessä.

Todellinen halkaisija (mm)

Kuva 22. Virhe todellisen halkaisijan funktiona, polttoväli 100 mm.

47



Käytettäessä 400 mm polttoväliä virheen muutos etäisyyden funktiona on 

kuvan 23 mukaan edelleenkin vähäistä hajontaan verrattuna. Hajonta on 

kuitenkin suurempaa kuin 100 mm polttoväliä käytettäessä.

10000 12000 14000 16000

Etäisyys (mm)

Kuva 23. Absoluuttinen virhe etäisyyden funktiona, polttoväli 400 mm.
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Kuvasta 24 havaitaan, että 400 mm polttoväliä käytettäessä kohteen 
halkaisija vaikuttaa absoluuttisen virheen suuruuteen. Mitatut halkaisijat 

ovat systemaattisesti liian pieniä. Tämä johtuu siitä, että kameran 

linssijäijesteinään polttopisteen paikka muuttuu polttoväliä säädettäessä, 

ja etäisyyslukemaa ohjelmassa pitäisi muuttaa vastaavasti. Kuvan 23 

mukainen tulosten suurempi hajonta etäisyyden funktiona mitattaessa 

selittyy halkaisijan vaikutuksella: suurihalkaisijaisen kohteen 

absoluuttinen virhe on pienemmän kohteen virhettä suurempi, sillä 

kaavan (4.4) polttoväliarvon virhe aiheuttaa suhteelliseen virheen, joka 
on absoluuttiarvoltaan suurempi suuremmilla kohteilla.

Todellinen halkaisija (mm)

Kuva 24. Virhe todellisen halkaisijan funktiona, polttoväli 400 mm.
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Polttopisteen paikka approksimoitiin CMOS-kennon etupuolelle, lähelle 

kennoa. Tarkempaa paikkaa kameran valmistaja ei ilmoittanut. Tästä 
johtuen koijaus tehtiin vain lopulliseen halkaisija-arvoon toistetuista 

mittauksista saadun systemaattisen virheen keskiarvon perusteella, eikä 

polttopisteen paikkaa koijattu. Systemaattinen virhe halkaisija-arvossa oli 

kuvan 25 mukaan keskimäärin 8 %, halkaisijasta mitatun halkaisijan 

ollessa liian pieni.

Todellinen halkaisija (mm)

Kuva 25. Mitatun halkaisijan prosentuaalinen virhe todellisen halkaisijan 

funktiona, polttoväli 400 mm.
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Kuva 26. Polttopisteen paikan tarkempi approksimointi.

Tarkemmassa polttopisteen paikan tarkastelussa voidaan kuvan 26 
merkintöjä käyttäen hyödyntää tietoa, että

*1*2 =/2> (5.1)

missä xi on polttopisteen etäisyys kennosta ja kohteen etäisyys 

linssijäijestelmän polttopisteestä. Tästä saadaan polttopisteen 
etäisyydelle kennosta

*i (5-2)

Kuvattaessa 1 m etäisyydellä olevaa kohdetta polttovälillä 100 mm, 

polttopiste muodostuisi kaavan (5.2) mukaisesti 10 mm etäisyydelle 

kennosta. 15 m etäisyydellä olevan kohteen kuvauksessa polttopiste olisi 

vastaavasti 0,6 mm päässä. Polttovälillä 400 mm kuvattaessa 1 m päässä 

olevaa kohdetta polttopiste muodostuisi 160 mm etäisyydelle kennosta. 
Polttopiste on liikkunut kennon edestä jo niin paljon, että se aiheuttaa 

systemaattisen virheen mittaustuloksiin. Vastaavasti 15 m päässä olevan 

kohteen kuvauksessa polttopiste on 10 mm päässä kennosta. Laskuissa 
on tosin käytetty ohuen linssin approksimaatiota, joka ei välttämättä päde 
objektiiville.
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5.2 Nikon Coolpix 8700 -kamera

Nikon Coolpix 8700-kameralla tehtyjä mittauksia rajoitti kameran 

tarkennuksen toiminta, ja kaukaa tehtäviä mittauksia rajoittaa myös 
mitattavan kohteen koko.

Kuvasta 27 nähdään, että mittausetäisyydellä ei ole yksiselitteistä 

vaikutusta virheeseen. Tuloksissa on systemaattinen virhe, mitatut 

halkaisijat ovat keskimäärin 17 mm todellisia halkaisijoita pienempiä. 

Tämä systemaattinen virhe on korjattu luvussa 6.2. Hajonta on 

suurempaa kuin CanonEOS 10D-kameraa käytettäessä. Osasyy hajontaan 

on, että Nikon Coolpix-kameraa ei kiinnitetty etäisyysmittariin kiinteästi, 
jolloin etäisyyslukemien hajonta saattaa olla suurempaa kuin kiinteää 

järjestelyä käytettäessä. Kaukaa otetuissa kuvissa on suuri 

epäonnistumisriski kuvan tärähtäessä, sillä kohde näkyy kuva-alalla 
pienenä.

45-

40-

35-

30-

10-

5-

0-

-5 -|---- 1------1---- 1------1—
0 2000 4000

I 1 I 1 I 1 I 1 i 1 i
6000 8000 10000 12000 14000 16000

Etäisyys (mm)

Kuva 27. Virhe etäisyyden funktiona, Nikon Coolpix-kamera.
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Kohteen halkaisijan havaitaan kasvattavan virhettä kuvan 28 mukaisesti. 

Tämä viittaa siihen, että polttoväliarvo tai CCD-kennon koko eivät täysin 
vastaa ilmoitettua, kuten CanonEOS 10D-kamerallakin tehdyissä 

mittauksessa havaittiin tapahtuvan.

Todellinen halkaisija (mm)

Kuva 28. Virhe todellisen halkaisijan funktiona, Nikon Coolpix-kamera.
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Kuvasta 29 havaitaan halkaisijasta riippuvan virheen olevan 
suhteellisesti keskimäärin 9 %.

Todellinen halkaisija (mm)

Kuva 29. Prosentuaalinen virhe todellisen halkaisijan funktiona, Nikon Coolpix- 

kamera.

Heikompaa optiikkaa voidaan siis käyttää, mutta tällöin mitattavan 

kohteen kokoa tai mittausetäisyyttä joudutaan rajaamaan.

Mittauksia ja tuloskuvia tarkasteltaessa havaittiin mittaustuloksissa 
esiintyvän hajonnan johtuvan etäisyysmittauksien epätarkkuudesta sekä 

kuvien laadun vaihtelusta. Kuvan tärähdys tai mittauskohteen reunalla 
oleva irtonainen kaarna aiheuttavat virheen mittaukseen. Kohteen 

pienentyessä ja etäisyyden kasvaessa mittauksen tärähdysherkkyys 

kasvaa.
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6 Tarkkuus

Suurempaa polttoväliä käytettäessä virhe on teoriassa suhteellisesti 

pienempi mittausetäisyyden pysyessä samana, sillä yksittäinen 
tuloskuvan kuvapiste on luonnossa pienempi. Kamera ilmoittaa 

polttovälin ± 5 mm epävarmuudella. Tuloksia tarkasteltaessa kuitenkin 

havaittiin 400 mm polttovälin tuottavan systemaattisen virheen. 

Mitattaessa alle 2 m päässä olevaa kohdetta epävarmuus kasvaa, mikä 

johtuu kuvan tarkentamisen (epätarkka alle 1,8 m etäisyyksillä) sekä 

etäisyysmittauksen (epätarkka alle 2 m etäisyyksillä) kasvaneista 

epävarmuuksista. Etenkin suurta polttoväliä käytettäessä polttopisteen 

paikan approksimaatio heittää todellisen polttopisteen paikasta jopa 

16 cm mittauskohteen ollessa lähellä mittaajaa. Polttopisteen sijaitessa 

lähempänä kennoa approksimaatiosta aiheutunut virhe on luonnollisesti 

pienempi.

Etäisyyden mittaus tapahtuu noin 5 cm säteellä mittarin osoittimen 

laserpisteestä, Mikäli mittapiste on kohdistettu keskelle runkoa, mittarin 

ilmoittama etäisyyslukema on liian suuri. Suuremman kaareutumisen 

vuoksi vaikutus on voimakkaampi pienemmillä rungoilla, jolloin 

ympäryslukemasta tulee liian suuri.

6.1 Canon EOS 10D -kamera

Alkuehdoista poiketen mittausalueen alarajaksi muodostui 1,8 m, jonka 

alle kameran automaattitarkennus ei enää toimi. Myös etäisyysmittarin 

lukeman epävarmuus kasvoi valmistajan mukaan alle 2 m etäisyyksillä. 

Laitteella saatiin virherajojen sisään sopivia tuloksia 100 mm 

polttovälillä 25 m ja 400 mm polttovälillä 30 m etäisyydeltä. Etäisyyden
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kasvaessa tärähdysherkkyys kasvaa, etenkin pienemmällä polttovälillä. 

Mittauksen epäonnistumisen riski on siten suurempi. Käytettävä 

polttoväli on mitoitettava siten, että pyritään viivan täyttävän 
mahdollisimman suuren kuva-alan, kuitenkin maksimissaan 2/3 

verrattuna kokonaiskuva-alaan. Viivan ollessa pidempi vaarana on, että 

se leikkaantuu reunoistaan kuvan tärähtäessä. Peukalosääntönä voidaan 
sanoa, että alle 6 m etäisyyksillä kannattaa käyttää pientä polttoväliä, 

tästä eteenpäin suurta mitattavan kohteen koko huomioiden.

Mitatulle halkaisijalle johdettiin kuvaajien perusteella korjauskaava

rf = (/ -100).0,08¿„„, + d.„, -Imm (6.1)

Kuvassa 30 on esitetty mittaustulokset korjauksen jälkeen. Ne asettuvat 

melko hyvin ± 5 mm sisään todellisesta halkaisijasta.

Todellinen halkaisija (mm)

Kuva 30. Korjatun halkaisijan absoluuttinen virhe todellisen halkaisijan 
funktiona, Canon EOS 10D.
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6.2 Nikon Coolpix 8700 -kamera

Koska Nikon Coolpix 8700 - kameralla tehdyissä mittauksissa käytettiin 

vakiopolttoväliä, koijaustermiä johdettaessa otettiin huomioon vain 

käytetyn polttovälin arvon epävarmuus. Tulosten perusteella voitiin 

halkaisija koijata kaavalla

d = dmeas+№dmetts. (6.2)

Koijatut tulokset on esitetty graafisessa muodossa kuvassa 31. 

Korjauksesta huolimatta isoilla halkaisija-arvoilla jää hajontaa tuloksiin. 

Suurilla etäisyyksillä hajontaa aiheuttaa etupäässä tärähtäminen, 

lähietäisyyksillä isohalkaisijaisia kohteita mitattaessa hajontaa aiheuttaa 

luvussa 3.5 esitetty laserviivan liian vähäinen aukeaminen.

Todellinen halkaisija (mm)

Kuva 31. Korjatun halkaisijan absoluuttinen virhe todellisen halkaisijan 

funktiona, Nikon Coolpix.
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On huomioitavaa, että korjauksia tehtäessä ei ole niinkään pyritty 

saavuttamaan oikeaa arvoa, vaan saamaan tulos keskimäärin ± 5 mm 
etäisyydelle oikeasta arvosta.

Mittaus on häiriöherkin alle 2,5 m ja yli 12 m etäisyyksiltä mitattaessa. 
Kaukaa mitattaessa tärähdys aiheuttaa kuvaan suuremman virheen, 

läheltä mitattaessa viiva ei välttämättä ehdi aueta koko kohteen 

leveydelle ja halkaisijan laskennassa on otettava huomioon myös 

virheellisen geometrian vaikutus luvun 3.5 kaavan 3.16 mukaisesti. Tämä 

on nähtävissä 2 m etäisyydellä Nikon Coolpix-kameralla otetuista kuvista 

311 mm:n kohteesta.

Tärähdyksen tai kohteen reunalla olevan kaamanpalan aiheuttaman 

mittausvirheen jälkeen suurimman hajonnan lopputuloksiin aiheuttaa 

etäisyysmittarin epävarmuus. Kameran linssien mahdollisesti 

aiheuttamaa vääristymää ei tutkittu erikseen. Sitä voitaisiin tutkia 

esimerkiksi valokuvaamalla tunnetun kokoista ruudukkoa, ja 

tarkastelemalla tuloskuvasta vastaavatko ruutujen koot ja suhteet 

todellista ruudukkoa.
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7 Johtopäätökset

Menetelmällä päästään laboratorio-olosuhteissa mittaustarkkuuteen 
± 5 mm mitattaessa etäisyyksiltä 2-25 m. Halkaisijaltaan pienen kohteen 

mittausta rajoittaa etäisyysmittarin kohdistuspisteen koko, joka on melko 

suuri jo 15 m etäisyydellä. Etäisyysmittarin kohdistussäteen tulisi näin 

ollen pysyä kasassa paremmin. Vaihtoehtoisesti etäisyyslaskenta 

voitaisiin suorittaa laserpisteen ja -viivan avulla luvussa 3 esitetyllä 

tavalla. Etäisyyden ollessa suurempi kuin 12 m laitteen tärähdysherkkyys 

kasvaa etenkin pientä polttoväliä käytettäessä, jolloin mittauksen 

epäonnistumisen riski kasvaa. Käytettävä polttoväli on mitoitettava siten, 
että pyritään viivan täyttävän mahdollisimman suuren kuva-alan, 

kuitenkin maksimissaan 2/3 verrattuna kokonaiskuva-alaan. Viivan 

ollessa pidempi on vaara, että se leikkaantuu reunoistaan kuvan 
tärähtäessä. Käytettäessä 400 mm polttoväliä aiheutui polttopisteen 

paikan epätarkkuudesta johtuva systemaattinen virhe, joka voidaan 

laskennassa koijata. Vaihtoehtoisesti voitaisiin laskea 
mittausetäisyydestä ja käytetystä polttovälistä approksimaatio 

polttopisteen paikalle. Heijastukset mitattavan kohteen edessä ja takana 

voidaan erottaa viivasta kuvankäsittelyssä, tosin ulkona suoritetuissa 
mittauksissa heijastukset olivat vähäisiä. Kennon kohinaominaisuuksista 

riippuu, kuinka hyvin viivan reunimmaiset pisteet voidaan erottaa 

taustakohinasta. Epäpyöreyden aiheuttamaa mittausvirhettä laite ei 
poista, lisätarkkuutta tarvittaessa on mittaus tehtävä useammista 

suunnista. Mittaukseen kuluvaa aikaa kuitenkin säästetään, sillä laitteella 

voidaan tehdä mittauksia paikallaan pysyen. Mittaustulosten epävarmuus 
riippuu käytettävien komponenttien osalta kameran CCD / CMOS 

-kennon resoluutiosta, optiikasta sekä etäisyysmittauksen 
epävarmuudesta. Mittaustulos on mittaajasta riippumaton, mutta kameran 

tärähdys saattaa aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen etenkin kaukaa 

mitattaessa. Viivan irrotus kuvasta saattaa vaikeutua, mikäli aurinko 

paistaa suoraan mitattavan puun rungolle. Laitteessa voidaan käyttää 

myös suurempikennoista kameraa heikommalla optiikalla, mutta tällöin
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kaukana sijaitsevien pienten puiden mittaus vaikeutuu. Mittalaitteen 

kalibrointi on suoritettava kamerakohtai sesti.

7.1 Jatkokehitysmahdollisuudet

Laitteen olisi hyvä olla hieman kevyempi ja vähemmän tärähdysherkkä, 

jotta sen käytettävyys maasto-olosuhteissa olisi hyvä. 

Tärähdysherkkyyttä voisi pienentää kasvattamalla aukkoa ja 

lyhentämällä valotusaikaa. Tässä prototyypissä käytettiin kolmijalkaa, 
joka antaisi vakautta myös kevyemmälle laitteelle.

Ensimmäinen jatkokehitystoimenpide on ohjelmiston kehittäminen siten, 

että sama ohjelma suorittaisi kuvan oton ja käsittelyn sekä etäisyyden 

mittauksen. Tällöin polttovälin vaihtaminenkin voitaisiin tehdä 
joustavasti eikä sitä tarvitsisi syöttää erikseen. Kuvanotto 

etäkäyttöohjelmaa käyttäen vähentää huomattavasti tärähdysriskiä, sillä 

otettaessa kuva kameralla kamera tärähtää hieman, jalustakiinnityksen 
tukevuudesta riippuen.

Kuvankäsittelyohjelma on kiijoitettu Matlab-ohjelmointikielellä, mutta 

kieli voitaisiin vaihtaa esimerkiksi C:hen, jolloin ei tarvittaisi erillisiä 

Matlab-kutsuja eikä maksullisia lisenssejä.

Komponenttien kokoa voitaisiin pienentää ja keventää samalla laitetta. 
Esimerkiksi kameramallia voitaisiin vaihtaa, ja käyttää kameraa jossa on 

heikkolaatuisempi optiikka ja suurempi CMOS- tai CCD-kenno. Samoin 

etäisyysmittarista sekä laserosoittimesta voitaisiin rakentaa huomattavasti 
pienemmät.
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Kuvan siirtoon ja käsittelyyn kuluvaa aikaa voitaisiin vähentää 

rajaamalla siirrettäväksi kuvaksi vain viivan sisältävä osa kuvasta. Mikäli 

ohjelma käyttää tuloskuvaa, voisi viivan päätepistemerkeistä tehdä 

siirrettävät: tällöin, mikäli viivan määrittämisessä tapahtuisi virhe, 

mittaaja voisi koijata sen manuaalisesti siirtämällä päätepistemerkit 

oikeisiin paikkoihin ja suorittamalla laskennan uudelleen.

Laitteeseen voitaisiin lisäksi liittää säädettävä laserosoitin sekä kulma- 

anturi puun korkeuden mittaamista varten, sekä GPS-paikannin 
sijaintitietojen määrittämiseen. Tällöin se olisi maastomittauskelpoinen.
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9 Liitteet

A. Mikrokontrollerin ohjausohjelma

; peilin_liikutus.asm

¡Ohjelma vaihtaa piirin ulostulon tilan joka toisella

¡valoportilta tulevalla käänteisellä
¡pulssilla

LIST P=16F84a ; määrittää käytetyn piirin

#include "P16F84a.INC"

__CONFIG CP OFF & WDT OFF & PWRTEON & 
_HS_OSC

¡Muuttujien määritys.

VERAJA EQU 4

OUTPUT EQU 2

LASKURI EQU 0x10

COUNTO EQU 0X20 ¡Aikalaskija 0
COUNT 1 EQU 0X21 ¡Aikalaskija 1
COUNT2 EQU 0X22 ¡Aikalaskija 2

; Lähtöportin määritys.

ORG 0x0000 ; alkutilan palautusvektori
GOTO INIT

INIT

BCF STATUS, RP0 ; (bank 0)
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BSF STATUS, RPO ; (bank 1)

; tyhjäys varmuuden vuoksi
CLRFPORTA 

C LRF PORTE 

CLRF TRISA

MOVLW ЬТ1110000' ; Portin bitit 7-4 tuloksi 
;ja 3-0 lähdöksi.

; Siirretään portin В 
¡asetukseksi.

;(bank 0)

MOVWF TRI S В

BCF STATUS, RPO

GOTO MAIN

MAIN

; alussa kytketään jännite päälle.
; odotus alkuun, että värähtelijä ehtii poistua 

; valoportin edestä

CALL AIKA 10

; tarkistus, onko portti auki. Jos ei, odotetaan.

BTFSC VERÄJÄ 

CALL AIKA 10 

GOTO KAANNA2

ALKU

; laitetaan laskuriin luku 2, sillä piiri kytketään päälle joka 

¡toisella valoportilta tulevalla pulssilla
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MOVLW d'2' 

MOVWF LASKURI

; heilurin ohjaus 

HEILURI
CALL AIKA 10

; Tarkkaillaan valoportin signaalia, reagointi jos signaali 0 

BTFSS PORTB, VERÄJÄ 

DECFSZ LASKURI

; Ensimmäisellä ohituksella palataan alkuun 

GOTO HEILURI 

CALL AIKA 10

; tutkitaan, mihin ulostulon tila vaihdetaan 
GOTO VERTAA

VERTAA

;katsoo, onko bitti 0 vai 1 ja kääntää sen tilan

BTFSS PORTB, OUTPUT

GOTO KAANNA1 

GOTO KAANNA2

KAANNA1

; asettaa ulostulobitin tilaan 1

BSF PORTB, OUTPUT 

GOTO ALKU
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KAANNA2

; asettaa ulostulobitin tilaan 0

BCF PORTB, OUTPUT 

GOTO ALKU

AIKA01

MOVLW d'247'

Asetetaan laskijaan COUNTO luku 247 

MOVWF COUNTO

AIKA01A

DECFSZ COUNTO,F

; Vähennetään laskijaa COUNTO

GOTO AIKA01A

; Jos countO ei ole nolla, vähennetään lisää

RETURN

; Jos countO on nolla jatketaan kutsutusta paikasta

AIKA 10

MOVLW d'1000'

; Asetetaan laskijaan COUNT 1 luku 500 

MOVWF COUNT 1
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AIKAI OA

CALL AIKAOl ; Kulutetaan aikaa

; Vähennetään laskijaa COUNT 1

DECFSZ COUNT 1,F

GOTO AIKA10A

; Jos count 1 on nolla vähennetään lisää

RETURN

; Jos count 1 on nolla jatketaan kutsutusta paikasta

END
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В. Yhtälön 3.16 ratkaisu

Yhtälön 3.16 ainoa reaalinen ratkaisu on muotoa

r + Zry _ meas__________|_

6 D
- r.4 -Sr2D2-DAmeas meas '

6D(-rL.-66r^,D- -Д6-37зV3/-1, D~‘ +38rl,ß* +155r^,D' +4rl,ßl0) =

(<£.-12r„4mß! -66,¿„D4 -D‘ +38r¿„Z)‘ +155Г1,/)1 +4r„!„0'»)5

6D

kompleksiset ratkaisut ovat

r2 + £>2~ _ wees_____ iM,c - 6D
(l + zV3)(-r4 - 8r2 D2-DA)
V v /V meas mees /

12C(-rl. -12г1,Дг -66г.!шВ4 -Ö» -3V3V3rl,B4 +38C,D‘ +155Cs0S+4r¿„D,0);

WL -12rl,D! -66^,,04 -Bs +3V3V3rl,D4 +38^,0* +155r.4,„ß- + 4,¿„fl"y

12D

ja

r _Cas+4Ö~ ,
Г2,С - ~h

6Z)
(l-,V3)(-r4 -8 Г2п2-й‘)

12ß(-r.‘m -12rl, ß4 - 66r.!mI ß4 - D6 - ЗТЗ V3r,*„, ö4 + 38,^, D‘ + 155 £>' + 4rl. Z)10
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(rLas --12rl$B2-terLsD'-Db+lS^r^D* +38CasDb +\55r¿easD* + 4r2easD'°ÿ

12 D
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C. Kuvankäsittelyohjelma

% kuva.m

% tätä funktiota käytetään laserviivan leveyden määrittämiseen 

% valokuvasta,

% se antaa tuloksena puun rungolle heijastetun laserviivan pituuden 

% (puun halkaisijan) millimetreinä

% otos otettu kuva

% etäisyys puun etäisyys, mitattu pulssilaserilla (yksikkö mm)

% polttoväli "focal length" zoombrowserin kuvainformaatiolaatikosta 
% yksikkö mm

% avataan saijaporttiyhteys 

¡mode com5:115200,n,8,l

% luodaan sarjaportti objekti 

fid - fopen('COM5', 'r');

% luetaan etäisyys sarjaportilta ja muunnetaan sopivaan muotoon 

etaisyys_mjono= fgets(fid); 

etaisyys=str2double(etaisyys_mjono(2:6))+50

%odottaa 30 s, jotta ehditään siirtää kuva koneelle 

t = timer(TimerFcn',@mycallback, 'Period', 30.0); 
wait(t);

% kameran polttoväli 
polttoväli = 100;
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D=dir('*.jpg'); %haetaan kaikki kuvatiedostot

% val itaan listan viimeisin kuvatiedosto jatkokäsittelyyn 

otos=D(length(D)).name;

% luetaan kuva 

A = imread(otos,'JPG');

% puusta otettu kuva

figure(l);

image(A);

% erotellaan RGB-kuvasta vihreä ja punainen komponentti 
punainen = A(:,:,l); 

vihreä = A(:,:,2);

% invertoidaan alkuperäisen kuvan vihreä ja sininen komponentti 

%punainen säilyy ennallaan, Tehdään näistä uusi kuva 

Al(:,:,2) = 256-A(:,:,2);
Al(:,:,3) = 256-A(:,:,3);

AI 1 ) = A(:,:,l);

% muunnetaan tuloskuva kuva harmaasävytasoon 

A2 = rgb2gray(Al);

% Vähennetään harmaasävykuvasta vihreä komponentti 

A3 = A2-vihrea;

% Invertoidaan alkuperäisen kuvan punakomponentti 

A4 = 256-punainen;

% Vähennetään edellä muodostetut apukuvat toisistaan ja saadaan 

% lopullinen tuloskuva, jota käytetään viivan leveyden laskennassa
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A5= A3-A4;

% kuva, jossa näkyy erotettu punainen väri 

figure(6); 

image(A5);

% Seuraavissa kahdessa silmukassa lasketaan viivan leveys.
% Leveyden laskenta suoritetaan siten, että etsitään keskikohdasta 

%lähtien viivan vasemman-ja

% oikeanpuoleinen alkupiste, ja lasketaan niiden erotus. Näin ei 

%haittaa, vaikka viivan keskellä olisikin epäjatkuvuus.

[xdim ydim]=size(A5); 

vasenreuna=l ; 

oikeareuna=ydim; 
keskikohta=ydim/2 ;

% haetaan viivalle ylä- ja alareuna

for i = 1 :xdim

if A5(xdim-i, keskikohta)~0; 

alareuna = xdim-i; 

break; 
end; 

end;

alareuna = xdim-i;

for k = 1 :xdim;

if A5(alareuna-k, keskikohta)=0; 

yläreuna = alareuna-k; 
break;
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end;

end;

yläreuna = alareuna-к;

% sallitaan viivan pieni käyryys 

alareuna = alareuna+15; 

yläreuna = yläreuna -15;

% Tarkastelu viivan jatkuvuudesta vaakasuunnassa. Epäjatkuvuus voi 
%syntyä välittömästi puun takana olevasta oksasta.

% Tässä vaiheessa viivasta on poistettu suuremmat pystysuuntaiset 

% epäjatkuvuudet

for i = 1 :keskikohta-l

if sum(A5(ylareuna:alareuna,keskikohta-i))~0; 

viimeisin_kirkas = keskikohta-i;

else

if abs((keskikohta-i)-viimeisin_kirkas) > 10;

break;

end;

end;

end;

vasenreuna = viimeisin_kirkas;

for i = 1: keskikohta-1

if sum(A5(ylareuna:alareuna,keskikohta+i))~0; 
viimeisinkirkas = keskikohta+i;
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else

if (keskikohta+i)-viimeisin_kirkas >10;

break;
end;

end;

end;

oikeareuna = viimeisin_kirkas;

% merkataan kuvaan erotettu viiva

fori = 1:10

A5 ( :, vasenreuna+i-5 )= 255; 

A5(:,oikeareuna-5+i)= 255;

end;

% kuva josta näkee viivan reunamerkit

figure(7);

image(A5);

% Reunojen erotus antaa viivaan kuuluvien pikselien lukumäärän 

pix lkm = oikeareuna - vasenreuna;

% Kameran kennon leveys mm 

kennon_lev = 35;

% Kuva-alan "todellinen" leveys 

kokonaislev = etäisyys * kennon_lev/po ltto väli ;
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% Pikselin koko kuvassa 

pikselinlev = kokonaislev/ydim;

% Kuvassa näkyy viiva heijastumassa puolikkaalta puun 
ympärysmitalta 

lev = pix_lkm*pikselin_lev;

% käytetään koijauskaavaa

leveys = (polttoväli-100)/300*8/100* lev + lev-2

% suljetaan saijaporttiyhteys 

fclose(fid);
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