
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsanduse ja inseneeria insituut 

 

 

 

 

Karolin Illus 

 

PUUTÜVEDE LÄBIMÕÕDU MÄÄRAMINE MEHITAMATA 

ÕHUSÕIDUKI LASERSKANEERIMISE ANDMETE 

PÕHJAL 

 

DETERMINING THE DIAMETER OF TREE TRUNKS ON THE 

BASIS OF THE DATA COLLECTED BY AN UAV USING 

LASER SCANNING 

Bakalaureusetöö 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekava 

 

Juhendaja: Aive Liibusk, PhD 

 

 

 

 

 

2022 Tartu 



 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Karolin Illus  Õppekava: Geodeesia, kinnisvara- ja 

maakorraldus 

Pealkiri: Puutüvede läbimõõdu määramine mehitamata õhusõiduki laserskaneerimise 

andmete põhjal 

Lehekülgi:64 Jooniseid: 27  Tabeleid: 9  Lisasid: 6 

Õppetool: Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool  

ETIS-e teadvusvaldkond ja CERC S-i kood: Geodeesia P515 

Juhendaja: Aive Liibusk, PhD 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2022 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kui täpselt on võimalik määrata 

metsas kasvavate puude tüveläbimõõt, kasutades selleks punktipilve, mis on kogutud 

mehitamata õhusõidukile paigaldatud laserksaneerimisseadmega. Töö eesmärgi 

saavutamiseks viidi 55 m kõrgusel maapinnast läbi kaks lendu, esmalt 45° ning seejärel 

70° laserskaneerimisseadme nurgaga. Mõõdistamistööd teostati Tartumaal, Elva vallas, 

Pühaste külas, kus oli eelnevalt takseeritud kaks männiku katseala (nr 588 ja 589), mis 

võimaldas võrrelda laserskaneerimise andmeid kontaktmõõtmiste tulemustega. Tööde 

läbiviimiseks kasutati mehitamata õhusõidukit DJI Matrice 300 RTK ning LIDAR-it DJI 

Enterprise Zenmuse L1.  

Töö tulemustest selgus, et aerolaserskaneerimise andmete põhjal on võimalik saada 

piisavalt kvaliteetsed andmed metsas kasvavate puude tüvede tuvastamiseks. Samas 

sõltub tulemuste täpsus LIDAR-sensori enda täpsusest ja mõõtmisel kasutatavast 

kaldenurgas. Antud töös saadi kõige täpsemad tulemused 70° LIDAR-sensori nurgaga 

katsealalt nr 588, kus keskmiseks erinevuseks takseerandmetest tuli 10,6 ± 6,3 cm, samas 

45° nurgaga mõõtes tuli keskmiseks erinevuseks 12,4 ± 7,7 cm. Kuna katseala nr 589 

erines esimesest katsealast puude koosluse poolest (katsealal nr 589 oli rohkem kuuski), 

siis tulid seal erinevused suuremad: 45° nurgaga 15,4 ± 6,9 cm ning 70° nurgaga 15,9 ± 

4,9 cm. Töö täitis oma eesmärki, kuid mõõtetäpsuse paremaks hindamiseks tuleks 

sarnaseid uuringuid jätkata erinevate lennuparameetritega, erinevates metsakooslustes ja 

ka erinevate laserskaneerimise sensoritega.  
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The aim of the Bachelor’s Thesis is to find out if and how accurately is it possible to 

determine the diameter of the tree trunks growing in the forest using a point cloud 

collected by a LIDAR device installed on an UAV (Unmanned Aerial Vehicle). To achieve 

this goal two flights were performed at the height of 55 m above the surface, first at 45° 

and then at 70° LIDAR-sensor angle. The measurements were performed at the Village of 

Pühaste, Rural Municipality of Elva, County of Tartu, where two test field (No 588 and 

No 589) had been previously measured, which made it possible to compare the data 

received by laser scanning with the results of manual measuring. The measurements were 

taken by the devices UAV DJI Matrice 300 RTK and LIDAR DJI Enterprise Zenmuse L1.  

The results of the thesis revealed that using the data of aerial laser scanning it is possible 

to receive quality data accurate enough to determine the diameter of the trunks of the trees 

growing in the forest. At the same time, the accuracy of the data depends on the accuracy 

of the LIDAR-sensor itself and the angle used upon performing the measurements. In this 

particular thesis the most accurate results were received using a 70° angle of the LIDAR-

sensor at the test field No 588, where the average variation from the measurements taken 

manually made up 10.6 ± 6,3 cm, while using a 45° angle the average variation made up 

12.4 ± 7,7 cm. As the test field No 589 differed from the first test field in terms of tree 

species (there were more spruces on test field No 589), the variations in measurement 

results were bigger: 15.4 cm using a 45° angle and 15.9 cm using a 70° angle. The work 

served it`s purpose, but in order to receive more accurate results more measurements 

should be performed at different flight parameters in several forests with different types 

of trees and using different laser scanning sensors.     

Keywords: LIDAR, UAV, IMU, GNSS, laser scanning, point cloud  
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SISSEJUHATUS 
 

Antud bakalaureusetöö teemaks on UAV-l (Unmanned Aerial Vechile) ehk mehitamata 

õhusõidukil oleva LIDAR-i (Light Detection and Ranging) ehk laserskanneerimisseadme 

testimine puutüve läbimõõdu määramiseks. Kuna eriala terminoloogias on paralleelselt 

kasutusel nii mehitamata õhusõiduk kui UAV ning laserskaneerimisseade ja LIDAR, siis 

antud töös on kasutuses kõik variandid. Töö teema on aktuaalne, kuna paljude erinevate 

elualade esindajad otsivad viise enda töö lihtsustamiseks ning aina enam kättesaadavaks 

muutunud UAV ning LIDAR-seadmed oleks üheks lahenduseks, kuidas just metsanduses 

töid kiirendada ja lihtsustada. Teema on uudne, kuna Eestis pole UAV ning LIDAR-i 

kooslust veel laialdaselt kasutusele võetud ning sellega piisavalt katsetusi tehtud.  

Metsanduses on väga oluline olla kursis olemasoleva puistu mahuga, et määrata õiged 

raiemahud. Mahtude arvutamise jaoks on vaja teada aga ka puutüve läbimõõtu. Kõiki puid 

takseerides on antud tööd siiski väga aja- ja töömahukad ning seejuures saaks abiks võtta 

just mehitamata õhusõidukid ning neile paigaldatud LIDAR-seadmed. Kui varasemalt on 

kasutatud LIDAR-seadmeid lennukite või helikopterite peal, siis nüüd on võimalus kasutada 

väga hästi arenenud ja suure kandevõimega mehitamata õhusõidukeid. UAV-seadmed on 

tunduvalt väiksemad ning ka lendude läbiviimine ei nõua nii suurt eelnevat planeerimist. 

Kuna UAV-seadmed lendavad ka madalamal kõrgusel (alates mõnest meetrist maapinna 

kohal), kui lennukid, siis on võimalik saavutada ka suurem punktitihedus mõõdistatud 

andmetes, mis aitavad tulemuste täpsust parandada.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas DJI Enterprise Zenmuse L1 LIDAR-

seadme abil kogutud punktipilvedest on võimalik määrata metsas kasvavatele puudele 

tüveläbimõõdud ning mis täpsusega tulemusi antud seade võimaldab saavutada.  

Antud bakalaureusetöö on jagatud neljaks peatükiks. Esimene peatükk sisaldab endas 

ülevaadet LIDAR-ist ja selle tööpõhimõttes ning arengust, lisaks on uuritud, milliseid 

LIDAR-seadmeid on võimalik UAV-del kasutada. On antud ka ülevaade, kuidas sai alguse 

laseriga metsade mõõtmine ning kui kaugele on UAV-LIDAR süsteemide kasutamine 

metsade mõõdistamisel arenenud, milliseid uuringuid mujal maailmas on läbi viidud ning 

kuidas tehtud uuringud seostuvad käesolevaga. Teises peatükis on kirjeldatud käesolevas 
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töös kasutatud laserskaneerimise metoodikat ning andmetöötlust. Lisatud on kirjeldus 

uurimisobjekti ning sooritatud LIDAR-mõõtmiste kohta lisaks on kirjeldatud andmetöötlust 

programmis Trimble Business Center. Kolmandas peatükis on kirjeldatud ning analüüsitud 

saadud tulemusi. Töö kokkuvõttesse on koondatud uurimuses saadud tulemused ja 

soovitused edasisteks uuringuteks.  

Autor soovib avaldada tänu OÜ Geosoft tegevjuhile Hugo Tollile seadmete kasutamise 

võimaluse eest ning Marek Viitkinile lendude sooritamise ja failide ettevalmistamise eest. 

 



7 

 

 

 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  
 

1.1 LIDAR ja selle tööpõhimõte  
 

Laserskaneerimine on kaugseire meetod, mida kasutatakse LIDAR-i ja objekti vahelise 

kauguse mõõtmiseks. Nimelt saadetakse LIDAR-ist välja laserimpulss (Joonis 1.1), mille 

objektilt peegeldumisel on võimalik mõõta impulsi levimise aeg LIDAR-ist objektini ja 

objektilt tagasi LIDAR-isse. Sellest on võimalik arvutada kaugus LIDAR-i ja objekti vahel:  

𝑆 = (𝑐 ∗ 𝑡)/2 ,      (1) 

kus c = 299 792 458 m/s (valguse kiirus) ja t on signaali levimise aeg.  

LIDAR-ist välja saadetavad impulsid on inimsilma jaoks nähtamatus lähisinfrapunases 

vahemikus (lainepikkusega 0,75-1,6 µm,), kuid siiski nähtavale valgusele lähedase 

lainepikkusega  

 

Joonis 1.1 LIDAR-süsteemi tööpõhimõte (Torresan jt 2018) 

 

Andmete täpsuse tagamiseks on lennuvahendi külge kinnitatud ka IMU (Inertial 

Measurement Unit) seade, mis annab lennuvahendile täpse asendi ning GNSS (Global 
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Navigation Satellite System) seade, mis annab lennuvahendi täpse asukoha (All you know 

about LIDAR… 2022).  

IMU ehk inertisaalandur mõõdab seadmele, mille külge ta on kinnitatud, joon- ning 

pöörlemiskiirust. Seade koosneb güroskoobist, mis mõõdab nurkkiirust, ning 

kiirendusandurist, mis mõõdab kiirendust. Lisaks võib olla seadmele paigaldatud ka 

magnetomeeter, mis mõõdab süsteemi ümbritsevat magnetvälja (What is an inertial… 2021).  

GNSS-seade on erinevate satelliitpositsioneerimissüsteemide (GPS, GLONASS, Galileo, 

Beidou) signaale vastu võttev instrument, mis võimaldab määrata seadme koordinaadid 

mõne sentimeetri täpsusega. Selleks on vaja saada signaalid vähemalt kolmelt satelliidilt, 

kui juurde lisandub ka neljas satelliit, siis on võimalik lisaks asukohale määrata objektile ka 

kõrgus.  

LIDAR-iga kogutud andmete põhjal saab määrata kõrgused nii maapinnale, hoonetele, 

teedele kui ka taimestikule. Mõõdetud punktide horisontaalne täpsus on kuni 1 cm ning 

vertikaalne täpsus kuni 2 cm. Kui aga LIDAR-andmed kombineerida aerofotodega, saadakse 

digitaalne kõrgusmudel (DEM – Digital Elevation Model), mis kujutab endast punktide 

kogumit, mille igale punktile on määratud X-, Y- ning Z-koordinaat. Digitaalse 

kõrgusmudeli abil on võimalik maastikku visuaalselt ka arvutiekraanilt näha.  

 

 

1.2 LIDAR-i areng 
 

LIDAR-i mõiste on tihedalt seotud mõistega RADAR (Radio Detection and Ranging), mis 

pärineb juba 1904. aastast, kui Christian Huelsmeyer kasutas antenni, vastuvõtjat ning saatjat 

selleks, et koguda infot meres asuvatest objektidest ning seeläbi vältimaks laevade 

kokkupõrkeid vees asuvate objektidega. RADAR-i tööpõhimõtteks oli raadiolainete 

väljastamine ning objektilt tagasipeegeldunud signaali tugevuse mõõtmine. Lisaks võeti 

arvesse ka saatja antenni kõrgust ning tuvastatud objekti kõrgust, et määrata objekti kaugus 

laevast. Sarnase põhimõttega töötab ka LIDAR, kasutades raadiolainete asemel aga 

valguslaineid. Valguslainete kasutamise eeliseks on lühike lainepikkus, mis annab 

võimaluse tuvastada palju väiksemaid objekte (The history of LIDAR 2020). 
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LIDAR-i tööpõhimõte pärineb aga veidi hilisemast ajast, 1930ndatest, kui tehti esimesed 

katsetused õhutiheduse mõõtmiseks ülemistes atmosfäärikihtides, määrates selleks 

prožektorikiirte hajumise intensiivsust. 1938. aastal kasutati esimest korda valgusimpulsse, 

et mõõta pilvebaasi kõrgust. Moodsa LIDAR-tehnoloogia kiire areng algas aga alates 1960. 

aastast, kui leiutati laser (Wandiger 2005; 2-3).  

Alates 1970. aastatest hakkas NASA (National Aeronautics and Space Administration) väga 

jõudsalt arendama laserpõhist kaugseiret. Arendustööd tehti just eesmärgiga koguda infot 

ookeanivee, atmosfääri, jääkihtide ning metsade topograafiliseks kaardistamiseks. 1980. 

aastate keskel tekkis edasises arengus aga kitsaskoht, kuna puudus oli usaldusväärsetest GPS 

ja IMU lahendustest, mis aitaks määrata LIDAR-i enda asukohta. Suure nõudluse tõttu 

hakkasid ettevõtted, mis olid varasemalt pakkunud GPS-e maapealseteks mõõtmisteks, 

arendama uut tehnoloogiat õhusõidukite jaoks. Lisaks GPS-ide arendamisele said 

kättesaadavaks ka kõrge täpsusega IMU-d, kuna teatud sõjaliste rakettide juhtimissüsteemid 

ei olnud enam salastatud ning seeläbi sai hakata IMU-süsteeme vabamalt kasutama. 1990. 

aastate keskel olid LIDAR-seadmed võimelised andma juba 2000 kuni 25 000 impulssi 

sekundis. Viimase 20 aasta jooksul on aga LIDAR-süsteemi oluliselt edasi arendatud ning 

nüüd on nad võimelised mõõtma üle miljoni punkti sekundis, täpsusega 5 mm. Antud 

tehnoloogia kasutamine on vajalik just näiteks maamõõtjate ja inseneride seas (Brief history 

of LIDAR… 2018). 

 

 

1.3 LIDAR-i kasutamine mehitamata õhusõidukitel 
 

Kuna LIDAR-seadmed on läinud tunduvalt kergemaks ning neid on võimalik paigutada ka 

mehitamata õhusõidukitele, siis on nende järgi tekkinud väga suur nõudlus. Seejuures on 

juurde tekkinud väga palju firmasid, mis antud tooteid pakuvad ning suure kiirusega aina 

edasi arendavad. Tabelis 1.1 on välja toodud mõned mehitamata õhusõidukitel 

kasutatavatest LIDAR-sensoritest. 

Leddartech-i LIDAR-sensor Ledar Vu8 on võimeline tuvastama sihtmärke 215 m kauguselt 

ning seda täpsusega kuni 5 cm. Seade on ise küllaltki väike, seadme mõõtudeks on 70 mm 

x 35,9 mm x 71,2 mm ning see kaalub kuni 0,128 kg. Sensor suudab hästi taluda erinevaid 
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häiringuid mis tähendab, et teiste seadmete signaal või valgustingimused teda ei häiri ning 

see tagab usaldusväärse info ka rasketes oludes (Corrigan 2020). 

 

Tabel 1.1 Valik mehitamata õhusõidukitel kasutatavatest LIDAR-sensoritest 

Tootja Leddartech  Velodyne Velodyne DJI 

Sensor Ledar Vu 8 HDL-32E Ultra puck DJI Enterprise 

Zenmuse L1 

Pilt 

(Leddar Vu 8 2022) (HDL-32E 2022) (Ultra Puck 2022) 
(DJI Zenmuse 

L1…2022) 

Kaal (kg) Kuni 0,128 1,3 0,925 0,930 ± 0,01 

Mõõtmed 

(mm) 

70 x 35,9 x 71,2 73,1 x 51,6 x 

144,2 

88,9 x 103 x 86,9  152 x 110 x 169 

Täpsus* 

(cm) 

 ± 5 ± 2 ± 3 3 cm (100 m)  

Tööulatus  

(m) 

215  80-100  200 450  

Hinnaklass Ca 730 € Ca 1330 € Ca 7500 € Ca 12 499 € 

* Iga seadme puhul tehakse katsetused, mille abil arvutatakse keskmine ruutviga ning saadud tulemusest ka täpsus. Täpsused on saadud 

kindlates tingimustes ning võivad erinevates olukordades varieeruda olenevalt temperatuurist ning sihtmärgi peegeldusest. Vaid DJI 

seadme puhul oli välja toodud, et tulemused on mõõdetud 100 m kauguselt ning 80% peegeldusvõimega.  

 

Velodyne firma poolt loodud HDL-32E LIDAR-sensor on võrreldes eelneva sensoriga juba 

veidi raskem, kaaludes umbes 1,3 kg ning seadme mõõtudeks on 73,1 mm x 51,6 mm x 

144,2 mm. Seadme täpsuseks on antud ±2 cm ning tööulatuseks 80-100 m. Seadme plussiks 

võib tuua veel väikese energiatarbe. (Corrigan 2020) 

Firma Velodyne poolt on loodud veel ka Ultra Puck LIDAR-sensor. See on vaadeldavatest 

seadetest ainus, mis võimaldab horisontaalset vaatevälja 360°. Kaalu poolest on see veidi 

kergem, kui teine Velodyne poolt loodud LIDAR-sensor, kaaludes 0,925 kg ning seadme 

mõõtudeks on 88,9 mm x 103 mm x 86,9 mm. Seadme täpsuseks on märgitud ±3 cm ning 

tööulatuseks kuni 200m, kuid hinnaklassilt eelnevatest tunduvalt kallim, jäädes ca 7500 € 

juurde. (Ultra Puck 2022) 
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Antud töös kasutatavaks LIDAR-sensoriks on DJI Enterprise Zenmuse L1, mis on antud 

tootja poolt esimene mehitamata õhusõiduki alla kinnitatav LIDAR. Lisaks LIDAR-ile 

sisaldab seade endas ka RGB kaamerat ning täpset IMU-d. LIDAR-sensori mõõtudeks on 

152 mm x 110 mm x 169 mm ning kaalub 0,930 ± 0,010 kg. LIDAR-seadme tööulatuseks 

on märgitud kuni 450 m. Seadme täpsuseks on antud 3 cm 100 meetri kohta. Lisaks sensori 

enda täpsusele on antud seadme juures välja toodud ka süsteemi täpsus, ehk täpsus kui 

kinnitada LIDAR-sensor mehitamata õhusõidukile DJI Matrice 300 RTK. Sellisel juhul on 

laserskaneerimise täpsus mõjutaud lisaks ka õhusõiduki positsioneerimise ja IMU täpsusest. 

Seega on süsteemi laserskaneerimise horisontaalseks ja vertikaalseks täpsuseks vastavalt 10 

cm ja 5 cm 50 meetri peale. (LIDAR DJI Zenmuse L1 2022) 

Varasemalt välja toodud LIDAR-sensorid sobituvad mehitamata õhusõidukitele, mille on 

tootnud näiteks firmad: DJI, Harris, Velos, Vulcan ning OnyxStar. Tabelis 1.2 on välja 

toodud valik LIDAR-mõõdistamiseks sobivaid mehitamata õhusõidukeid. 

 

Tabel 1.2 Valik LIDAR-mõõdistamiseks sobivaid mehitamata õhusõidukeid 

Tootja DJI Onyxstar DJI 

Mudel DJI Matrice 600 PRO Onyxstar Xena DJI Matrice 300 RTK 

Pilt  

 
(DJI 600 Matrice PRO 

2022) 

 

 
 

(Xena 2022) 

 

(Matrice 300 RTK 

2022) 

Kaal (kg) 9,5-10 1,5 3,6 

Mõõtmed (mm) 1668 x 1518 x 727 260 x 430 x 450 810 x 670 x 430 

Max. 

lennukõrgus 

merepinnast (m) 

4500 5000 7000 

Max. 

lennukiirus 

(km/h) 

65 15 61,2 

Lennuaeg Kuni 32 min, 

lisavarustusega kuni 16 

min 

Kuni 37 min Kuni 45 min, 700g 

lisavarustusega 

Kandevõime 

(kg) 

15,5 5,6 9 

Hinnaklass Ca 5699 € - Ca  9 900 € 
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DJI Matrice 600 PRO puhul on tegemist küllaltki suure mehitamata õhusõidukiga, kaaludes 

9,5-10 kg (olenevalt paigaldatud akudest) ning drooni mõõtmeteks on 1668 mm x 1518 mm 

x 727 mm. Väiksemate akude ning ilma lisaraskuseta suudab droon korraga lennata 32 

minutit, lisades sinna ka kuni 6 kg raskust lisavarustuse näol, siis lüheneb lennuaeg 16-le 

minutile. (Matrice 600 pro specs 2022) 

Onyxstar Xena on võrreldes DJI Matrice 600 PRO-ga tunduvalt väiksem, kaaludes vaid 1,5 

kg, drooni mõõtudeks on 260 x 430 x 450 mm. Lennuajalt on ta aga DJI droonist parem, 

suutes lennata kuni 37 minutit ning maksimum lennukõrgus on kuni 5000 m. (Xena 

Onyxscan… 2022) 

Antud töös kasutatavaks drooniks on DJI Matrice 300 RTK Seadme mõõtmeteks on 810 mm 

x 670 mm x 430 mm ning kaaluks 3,6 kg. Vaadeldavatest droonides suudab just see lennata 

kõige kõrgemal ning maksimaalselt kuni 45 minutit. (Matrice 600 specs. 2022) 

 

 

1.4 Esimesed katsed laseriga puude mõõdistamisel  

 

Kui 1970-ndatel tegelesid Ameerika Ühendriikide teadlased peamiselt veealade 

mõõdistusega ning kanadalased mõõtsid stereofotodelt puuvõrasid, siis Nõukogude Liidu 

teadlased, Solodukhin ja teised, proovisid leida võimalusi metsade mõõdistamiseks 

laseritega. 1976. aastal langetati prooviks kaks puud ning puude peale suunati umbes 25 mm 

läbimõõduga laserkiir, kasutatavaks laseriks oli heelium-neoon gaasilaser. Laseriga 

mõõdetud andmetest saadi profilogramm, mis kujutab endast pinna profiili kujutist, saadud 

andmeid võrreldi takseeritud andmetega ning järeldati, et suurendades laseri võimsust, saaks 

selle kinnitada lennuki külge, mis annaks võimaluse teha mõõtmisi puude kohalt. Lisaks 

uuriti ka puuvõrade kuju mõju kõrguste mõõtmisele. Uuringu käigus jõuti järeldusele, et 

koonilise võraga puude keskmist kõrgust, näiteks kuusk, hinnati 26,9% madalamaks. 

Seejuures aga näiteks lehise puistute juures hinnati keskmist kõrgust vaid 8,1% madalamaks, 

arvatavasti tema ümarama võra tõttu. (Nelson 2013) 

Esimesed pinna profiilid saadi 1977. aasta septembris, kui Solodukhin, Kuliasov ning teised 

teadlased sooritasid lennud AN-2 lennukiga (Joonis 1.2). Lennuki kiiruseks oli 160 km/h 

ning lennud sooritati 40 m kõrgusel maapinnast. Lennuki külge oli kinnitatud 

laserprofileerija, ostsilloskoop ning kaamera. Sama aasta novembris tehti lisaks veel üks 
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kaameralend üle sama ala. Lennud sooritati üle Shirskoye järve, mahajäetud tellisetehase 

ning männiistikute. Objektid valiti selle järgi, et need ei oleks liialt kõrged, kuna algne 

süsteem ei suutnud toime tulla 15 meetrist kõrgemate objektidega. Mõõtmistulemustest 

selgus, et maapealse ning õhusõiduki küljes oleva LIDAR-i tulemused erinevad üksteisest 

2-7 cm. Antud katse tulemustest järeldati, et kuna lasersüsteem andis päris täpse pildi 

metsavõra profiilist, siis saab arvuti selle abil automaatselt arvutada puistu kuluindeksit. 

(Nelson 2013) 

 

Joonis 1.2 Lennuk Anotonov AN-2, millega sooritati esimesed metsade mõõdistamised 

laserprofileerijaga (AN-2 Light... 2022) 

 

Kui paljudel varasemalt tehtud katsetustel kasutati just suuremaid kahe või nelja mootoriga 

lennukeid, siis McDonough kirjeldas koos kaaslastega laserprofiilisüsteemi, mis oli mõeldud 

just väiksematele lennukitele nagu näiteks Cessna 206 (Joonis 1.3). Tegu oli täielikult 

digitaalse süsteemiga, mis salvestas näiteks mikrolainekiirgusi, et iga kahe sekundi järelt 

teada lennuki X ja Y asendit, lisaks veel ka õhurõhku ning lennuvahendi kaldeid enda telgede 

suhtes. Maapinna salvestamiseks kasutati 35 mm kaamerat. Lennud sooritati 915 m kõrgusel 

maapinnast, kiirusega 216 km/h ning seade mõõtis iga kuue meetri tagant kolme meetrise 

läbimõõduga ala. Simulatsioonidest järeldati, et süsteem suudab tungida Costa Rica džungli 

võrastikest läbi isegi siis, kui pea kõik puud ja taimed on lehtedes. (Nelson 2013) 
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Joonis 1.3 Lennuk Cessna 206, millel kasutati täielikult digitaalset laserprofiilisüsteemi 

(Cessna 206 2022) 

 

 

1.5 UAV-LIDAR süsteem metsade mõõdistamisel  
 

Metsade inventeerimine on loodusressursside majandamise üks lahutamatu osa. Kõige 

tavalisemalt mõõdetakse metsade inventeerimisel  puu diameeter rinnakõrguselt ning ka puu 

kõrgus. Need kaks parameetrit on valitud just seetõttu, et neid on lihtne mõõta ning läbi 

nende on võimalik teada saada ka paljud teised vajalikud andmed nagu näiteks puistu maht. 

Kuigi traditsiooniline metsade inventeerimine annab täpsema pildi taimkatte parameetritest, 

siis just suuremate alade puhul on traditsiooniline meetod liiga töö- ja ajamahukas ning 

seetõttu on vaja leida alternatiivseid võimalusi. (Dalla Corte jt 2020 (b)) 

Kaasaegsel metsade inverteerimisel on üheks abinõuks  LIDAR-i abil tehtav kaugseire, kuigi 

täielikku potentsiaali pole veel suudetud selles vallas saavutada. Suureks murekohaks antud 

süsteemi kasutamisel on paljudes kohtades lühike lennuhooaeg. Lisaks ei suudeta LIDAR 

andmetest määrata ka kogu vajalikku informatsiooni nagu näiteks metsade tervist. (Wallace 

jt 2012) 

Mehitamata õhusõidukite kasutamine metsade inventeerimisel on aastatega aga oluliselt 

kasvanud. Nende seadmete plussiks on mitte liialt kõrge hind ning võimalus selle külge 

kinnitada erinevaid seadmeid nagu näiteks kaamerad, LIDAR ning radar. Võrreldes lennuki 

või helikopteri pealt tehtava aerolaserskaneerimisega on uuringus kasutatud kõrge 

tihedusega UAV-LIDAR süsteem võimeline koguma andmeid ka tunduvalt suurema 

punktitihedusega. Kui aerolaserkaneerimisel suudetakse ühe ruutmeetri kohta mõõta kuni 

mõnikümmend punkti, siis UAV-l oleva LIDAR-iga alates mõnesajast punktist. (Dalla Corte 
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jt 2020 (b)) Lisaks on varasemalt kasutatud puu diameetri mõõtmiseks ka terrestrilist 

laserskanneerimist, millega on võimalik hetkel saada kõige suurema punktitihedusega 

andmeid. Antud meetodi kasutamine aga ei ole igas olukorras nii lihtne, kuna seade tuleb 

transportida uuritavasse kohta ning nii mõneski kohas võib see olla maastiku eripärade tõttu 

raskendatud, seetõttu oleks just UAV-l kasutatav LIDAR otstarbekam lahendus. (Dalla 

Corte jt 2020 (a)) 

 

 

1.5.1 Uuring puutüvede läbimõõdu ja kõrguse mõõtmise kohta 

 

Suure tihedusega UAV LIDAR-it on kasutatud Dalla Corte ja teiste 2020. aastal tehtud 

uuringus. Selle töö eesmärgiks oli mõõta üksikute puude diameetrit ja kõrgust, kuna töö 

eesmärk sarnaneb vägagi antud bakalaureusetööga, siis vaadeldakse antud uuringut 

lähemalt. 

Uuring viidi läbi eukalüptiistanduses, kust valiti juhuslikkuse alusel välja 63 puud, mis olid 

kõik ühevanused ning nende läbimõõt ja kõrgus on ühtlase kasvuga. Puude arvu valikul 

lähtuti sellest, et suhteline valimi viga jääks tulemuste saades alla 10%. Lendude jaoks 

kasutati mehitamata õhusõidukit DJI M600 pro (Tabel 1.2) ning Velodyne Ultra Puck 

LIDAR-sensorit (Tabel 1.1). Lennud sooritati 55 m kõrgusel, kiirusega 8 m/s ning ühe 

ruutmeetrise ala kohta koguti 1400 punktiga punktipilv, võrdluseks saab võtta selle, et antud 

bakalaureusetöö jaoks koguti ühe ruutmeetrise ala kohta vaid 205 punkti. Kohe peale 

lendude sooritamist takseeriti puude läbimõõdud mõõdulindiga 1,3 m kõrguselt ning seejärel 

ka puude kõrgused Haglöf Vertex IV kõrgusmõõtjaga (Joonis 1.4). Lisaks määrati puude 

asukohad Garmin 62CSX GPS vastuvõtja abil (Joonis 1.5), mis suudab tagada täpsust kuni 

±3,6 m.  

 

Joonis 1.4 Kõrgusmõõtja Häglöf Vertex IV (Forestry range finder…2022) 
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Joonis 1.5 Garmin 62CSX GPS vastuvõtja (GPSMAP 62 2022) 

 

Peale UAV-le asetatud LIDAR-i lendu lõigati 3D-punktipilvest sobivad alad, mida hakati 

uurima, samuti eraldati kõik muu ebavajalik ning segav taust. Puu läbimõõdu mõõtmiseks 

punktipilvest kasutati interpoleerimise tehnikat (Joonis 1.6). Interpoleerimise tehnika 

kasutamisel määrati kaks kõige lähemat läbimõõtu kõrgemalt ning madalamalt ning läbi 

saadud tulemuste leiti läbimõõt kõrgusele 1,3 m.  

 

Joonis 1.6 Puu läbimõõtude leidmine punktipilvest 1,3 m kõrguselt kasutades 

interpoleerimise tehnikat (Dalla Corte jt 2020 (a)) 

Kui tulemused olid käes, võrreldi neid takseeritud andmetega. Selleks arvutati lineaarne 

korrelatsioonikordaja r ning keskmine ruutviga. UAV-l oleva LIDAR-iga mõõdetud 

puutüvede läbimõõdud jäid vahemikku 15,0 – 43,13 cm, mis tegi keskmiseks tulemuseks 

30,98 cm ning standardhälbeks ±4,39 cm. Takseerandmed jäid vahemikku 19,1 – 38,99 cm, 

mis tegi keskmiseks tulemuseks 30,58 cm ning standardhälbeks ± 3,93 cm.  

Mõõtmistulemuste selgus, et keskmine ruutviga puu diameetri mõõtmisel oli 11,3 %, seega 

võib väita, et antud meetodi kasutamisel on kindlasti potentsiaali ning kasutatud meetodit 

peaks katsetama ka teiste metsakooslustes. (Dalla Corte jt 2020 (a)) 
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2. METOODIKA JA ANDMETÖÖTLUS 
 

2.1. Uurimisobjekt ja lähteandmed 
 

Uuritavad metsa katsealad asuvad Tartu maakonnas, Elva vallas, Pühaste külas. Katsealad 

on väike osa katastriüksusest 60801:001:1212. Tegu on riigimetsaga, mis kuulub Aakre 

metskonda joonisel 2.1 on toodud asukohaskeem uuritavast katsealast. Joonise ülemises 

vasakus servas on toodud katseala asukoht Eesti lõikes ning punase kastiga on märgitud 

katselappide asukoht. (Maa-amet Geoportaal) 

 

Joonis 2.1 Metsa katsealad Tartu maakonnas, Elva vallas, Pühaste külas 

 

Katsealade valik tulenes Eesti Maaülikooli kaasprofessorilt Diana Laarmannilt saadud 

takseerandmete põhjal (Lisa 1. Proovitükk nr. 588 (65191)) ja (Lisa 2. Proovitükk nr. 589 

(65192)). Antud katsealad sobisid UAV-l oleva LIDAR-i katsetuseks hästi, kuna tegu on 

suhteliselt hõreda männikuga, kus puudus tihe alustaimestik, mis oleks võinud edasist 

andmetöötlust raskendada (vt Joonis 2.2). Metsa kasvukohatüübiks on jänesekapsa-pohla.  
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Joonis 2.2 Situatsioonipilt katsealalt 

 

Tabel 2.1 Katsealade karakteristikud  

 Proovitükk nr 588 Proovitükk nr 589 

Katseala skemaatiline joonis  

 

 

 
 

Katseala keskpunkti 

koordinaadid 

X = 6439769,4 

Y = 626590,9 

X = 6439708,3 

Y = 626619,2 

Puude arv (tk) 92 70 

Esimeses rindes mände, 

keskmine kõrgus 

87 tk, 25,8 m 41 tk, 26,2 m 

Esimeses rindes kaski, 

keskmine kõrgus 

1 tk, 29,5 m 7 tk, 25,8 m 

Esimeses rindes kuuski, 

keskmine kõrgus 

1 tk, 25,8 m  4 tk, 24,7 m 

Teises rindes kuuski, 

keskmine kõrgus 

2 tk, 16,4 m 16 tk, 18,2 m 

Järelkasvus kuuski, keskmine 

kõrgus 

1 tk, 6,7 m 2 tk, 6,3 m 

 

Katsealad on takseeritud 14.06.2016. Katseala nr 588 (Lisa 1) suuruseks on 0,196 ha ning 

katseala nr 589 (Lisa 2) on 0,126 ha. Katsealal nr 588 kasvab 92 puud, millest esimeses 

rindes on 87 mändi keskmise kõrgusega 25,8 m, üks kask kõrgusega 29,5 m ja üks kuusk 

kõrgusega 25,8 m. Teises rindes oli kaks kuuske kõrgusega 16,4 m ning järelkasvus üks 
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kuusk kõrgusega 6,7 m. Katsealal nr 589 kasvab kokku 70 puud, millest esimeses rindes on 

41 mändi keskmise kõrgusega 26,2 m, seitse kaske keskmise kõrgusega 25,8 m ning neli 

kuuske keskmise kõrgusega 24,7 m. Teises rindes on 16 kuuske, keskmise kõrgusega 18,2 

m ning järelkasvus kaks kuuske, keskmise kõrgusega 7,3 m. Katseala andmetest on 

koostatud joonis, kus punase ristiga on märgitud katseala keskkoht ning sealt on asimuudi 

ning kaugusega määratud puude asukohad (vt Tabel 2.1). 

 

 

2.2 LIDAR-mõõtmised  
 

LIDAR-mõõtmised toimusid 27.07.2021, mil väljas oli päikesepaisteline ilm ning 

õhutemperatuur oli 25°C. Mehitamata õhusõiduki lennud teostati vahemikus 10.00 – 12.00. 

Lennud viis läbi OÜ Geosoft meeskonda kuuluv Marek Viitkin, kes on spetsialiseerunud 

mehitamata õhusõidukite ja tarkvara peale. Kasutatud seadmeteks olid mehitamata 

õhusõiduk DJI Matrice 300 RTK (Joonis 2.3 ja Lisa 3), laserskaneerimisseade DJI Enterprise 

Zenmuse L1 (Joonis 2.4 ja Lisa 4) ning õhusõiduki juhtpult (Joonis 2.5). LIDAR-sensor 

suudab saavutada täpsust kuni 3 cm, mis on saadud keskmise ruutvea arvutamise teel. 

Täpsuse mõõtmised on läbi viidud 100 m kauguselt objektist, mille peegeldusvõime on 80% 

ning keskkonna temperatuur on 25° C. Kui kasutada aga LIDAR-sensorit mehitamata 

õhusõidukil, siis antud täpsus väheneb, sest lisaks LIDAR-i mõõtetäpsusele tuleb arvestada 

ka õhusõiduki enda positsioneerimise täpsusega. DJI Matrice 300 RTK ja DJI Enterprise 

Zenmuse L1 süsteemi puhul on antud horisontaalseks ja vertikaalseks täpsuseks vastavalt 10 

cm ja 5 cm 50 m peale.  

Kuna mõõteseadmed on küllaltki kallid, mehitamata õhusõiduk, LIDAR, akud, laadijad ning 

kõik muu vajalik on kokku ca 30 000 eurot, siis on seadmed soetatud koos leedulastega, 

kellega neid vajaduspõhiselt jagatakse.  
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Joonis 2.3 Mõõtmistel kasutatud mehitamata õhusõiduk DJI Matrice 300 RTK 

 

 

Joonis 2.4 Mõõtmisel kasutatud LIDAR-sensor DJI Enterprise Zenmuse L1 

 

 

Joonis 2.5 Mehitamata õhusõiduki juhtpult  
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Enne lendude alustamist seati lennumasin töökorda ning lisati sellele külge LIDAR-sensor. 

LIDAR pidi enne õhku tõusmist umbes 3 – 5 minutit soojenema. Energia saamiseks lisati 

mehitamata õhusõidukile külge korraga kaks akut. Ühe aku tööiga on umbes 30 minutit ehk 

kahe akuga saab lennata umbes tund aega ning siis peab mehitamata õhusõiduk tagasi 

pöörduma. Kui on vaja pikemalt mõõtmistöid teha, siis selle jaoks on akudel spetsiaalne 

transpordi kast, mille saab ühendada generaatori taha ning seeläbi saab akud uuesti täis 

laadida (Joonis 2.6).  

 

Joonis 2.6 Mehitamata õhusõiduki akude transpordikast, mis toimib ka laadijana 

 

Töö alustamiseks pidi määrama lennu parameetrid (Tabel 2.2). Esmalt määrati nurk α, mille 

all sensor mõõtma hakkab. Esimene lend tehti 45° nurga all ning teine lend 70° nurga all. 

Joonisel 2.7 on näha visuaalselt, kuhu tekib nurk α, mis on määratud LIDAR-sensorile. Nurk 

tekib nadiirist ehk taevasfääri ja vaatlejat läbiva vertikaaljoone lõikepunktist pikki laserkiire 

Y-telge. Vaikimisi on DJI Enterprise Zenmuse L1 sensori nurk 90° ehk nadiiris. Metsas 

kasvavate puude tüvede paremaks nägemiseks muudeti sensori nurk katselendudeks 45° ja 

70° peale. Lisaks sensori nurgale α on joonisel 2.7 sinise sektoriga kujutatud LIDAR-i 

vaateväli (FOV – field of view), mis DJI Enterprise Zenmuse L1 jaoks lendamise ajal oli 

70,4° (horisontaalis) x 77,2° (vertikaalis). 

Mehitamata õhusõiduk lendas 55 meetri kõrgusel maapinnast, antud kõrgus valiti selle järgi, 

kui kõrged on umbes puud, et ei lendaks liialt madalalt ning samuti saadi vajalikku infot 

uurides enne lendude tegemist varasemalt sooritatud töid, kus kasutati sarnaseid 

lennukõrguseid. Lennukiiruseks oli 8 m/s. Lennu ülekatteks määrati 50% ning lennud 
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teostati vastavalt joonisel 2.8 näidatule edasi-tagasi ühte- ja risti teistpidi. Kogu mõõdistatud 

ala peale tuli kokku ca 167  miljonit punkti, mõõdistatud ala suuruseks oli ca 4,8 ha.  

Tabel 2.2 Mehitamata õhusõiduki lennuparameetrid  

 Sensori nurk α Lennukõrgus Kiirus 

Esimene lend 45° 55 m 8 m/s 

Teine lend  70° 55 m 8 m/s  

 

 

Joonis 2.7 LIDAR-sensori  nurk α ja LIDAR-i vaateväli sinise sektorina (Modifitseeritud: 

El-Sheimy 2004) 

 

 

Joonis 2.8 Töös kasutatud mehitamata õhusõiduki lendamise trajektooride skeem 
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2.3 LIDAR mõõtmiste andmed 
 

Mõõtmiste tulemusena saadi RTK-, JPG-, RTB-, RTL-, LDR-, IMU-, CLI- ning CLC-failid. 

RTK-fail kujutab endast konfiguratsioonifaili, milles sisalduv tekst aitab mõõte programmil 

töötada (Geater, 2018). JPG-fail kujutab endast rasterkujutist, mis on salvestatud JPEG-

formaadis. Seda kasutatakse digitaalsete fotode ja graafika salvestamiseks (JPG File 

Extension). Ühe lennu jooksul salvestas mehitamata õhusõiduk 260 fotot (vt Joonis 2.9). 

RTB-fail on seotud graafikaprogrammiga, mille abil saab salvestada 3D-infot. RTL-fail 

võimaldab salvestada tekstiandmeid. LDR-fail sisaldab endas infot 3D-mudelite tegemise 

jaoks, milleks on näiteks koordinaadid. IMU-fail sisaldab endas IMU poolt mõõdetud joon- 

ja pöörlemiskiirust. CLI-fail sisaldab endas geomeetriaandmeid.  

 
Joonis 2.9 Lennu ajal tehtud foto katsealast 

 

Mõõdistatud andmetest tegi Marek Viitkin veel ka LAS-faili, mille sai avada Trimble 

Business Center programmis. LAS-fail kujutab endast andmevormingut LIDAR-iga 

mõõdetud andmete salvestamiseks. Joonisel 2.10 on toodud pilt programmis avatud LAS- 

failist, mis kujutab endast kogu mõõdistatud ala punktipilve. Joonisel on näha ka katsealade 

nr 588 ja 589 asukohad kogu mõõdetud ala suhtes. 
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Joonis 2.10 Programmis Trimble Business Center avatud punktipilv. Valgete ringidega on 

tähistatud katsealade nr 588 ja nr 589 asukohad kogu punktipilve suhtes 

 

Kuna kogu joonisel 2.10 näidatud maa-ala punktipilv on väga suur (5 GB), siis lõigati 

mõõdetud andmetest välja vaid proovitükid, mille edasist andmetöötlust on kirjeldatud 

järgmises peatükis.  

 

 

2.4 Andmetöötlus  
 

Selleks, et mõõdistatud andmetest saaks puutüvede läbimõõdud mõõta, oli esmalt vaja 

tegeleda andmete ettevalmistamisega. Järgnevalt on kirjeldatud kõiki tööetappe ning selleks 

kasutatud programme.  

 

 

2.4.1 Puude koordinaatide arvutamine  

 

Andmete töötlemisega alustamiseks oli esmalt vaja algandmete (vt Lisa 1 ja Lisa 2) järgi 

leida mõõdetud puudele koordinaadid asimuudi ja joonepikkuse järgi. Selleks oli vaja 

programmi MS Excel sisestada punkti asimuut ning kaugus keskpunktist. Koordinaatide 

arvutamise jaoks oli esmalt vaja leida juurdekasvud ∆x ja ∆y. Juurdekasvude arvutamise 

jaoks oli valemid: 
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∆𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝐴 ∗ 𝑆  

∆𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝐴 ∗ 𝑆    (2) 

kus A on asimuut ning S joonepikkus. Lisaks tuleb silmas pidada, et programmis MS Excel 

tuleb nurga arvutamisel kasutada radiaane.  

Kui juurdekasvud olid leitud, siis sai leida puudele koordinaadid. Koordinaatide leidmise 

jaoks pidi arvutatud juurdekasvud liitma keskpunkti koordinaadile. Lisa 5. Proovitükil nr 

588 kasvavate puude  koordinaadid ja Lisa 6. Proovitükil nr 589 kasvavate puude 

koordinaadid on toodud juurdekasvude ja koordinaatide leidmise tabelid programmist MS 

Excel, kus kahes esimeses veerus on toodud puude asimuut ja kaugus keskpunktist, seejärel 

arvutatud juurdekasvud ∆x ja ∆y ning viimases kahes veerus arvutatud koordinaadid X ja Y.  

 

2.4.2 Punktipilve töötlus programmis Trimble Business Center  

 

Peale koordinaatide leidmist sai edasi liikuda järgmise programmi juurde, milleks oli 

Trimble Business Center (edaspidi TBC). TBC programmis tuli esmalt avada varasemalt 

valminud LAS fail „import“ käsu alt. Kuna antud fail oli küllaltki mahukas ning andmete 

töötlemisega alustamiseks tülikas, siis pidi sealt vajaliku ala välja lõikama. Vajaliku ala 

nägemiseks oli vaja tuua „import“ käsu alt sisse ühe ala punktide koordinaadid, mis 

varasemalt arvutatud said, esimeseks vaadeldavaks alaks oli katseala nr 589. Kui punktid 

olid sisse toodud, siis lisati kontrolliks ka keskpunktist 20 meetri suurune raadius (katseala 

nr 588 puhul 25 m raadius), et visuaalselt kontrollida, kas punktid asuvad õigetes kohtades 

ning neid võrrelda algandmetes olevatega. Järgmiseks oli vaja suurest punktipilvest vajalik 

ala eraldada, selleks kasutati „Polygon select“  tööriista, millega soovitud ala ära märkida 

ning seejärel valida „Point clouds“ tööriistade alt „Keep in“, mille tulemusel ebavajalik ala 

oli kustutatud (Joonis 2.11). Sama tegevust korrati ka katsealaga nr 588 (Joonis 2.12).  
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Joonis 2.11 Vajaliku katseala (nr 589) väljalõige skaneeritud alast  

 

 
Joonis 2.12 Vajaliku katseala (nr 588) väljalõige skaneeritud alast  

 

Kui algse LAS-faili suurus oli 5 GB, siis peale sobiva ala väljalõikamist vähenes see 121 

MB peale. Peale vajaliku ala väljalõikamist sai edasi liikuda 3D vaatesse (Joonis 2.13, Joonis 

2.14). 3D vaates oli võimalik veelgi puude mõõtmist häirivat tausta välja lõigata, näiteks 

maapind ning ringist väljapoole jääv ala.  
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Joonis 2.13 Katseala nr 589 3D punktipilv 

 

 

Joonis 2.14 Katseala nr 588 3D punktipilv  

 

Kui häiringuid oli vähendatud, siis sai 2D vaates hakata sobitama omavahel takseerandmete 

põhjal koordineeritud ja punktipilvest määratud puid. Kuna takseerandmete põhjal 

koordineeritud ning punktipilvest määratud puud omavahel täpselt ei kattunud, siis tuli leida 

puud, mis kõige tõenäolisemalt omavahel sobiksid. Selleks oli vaja läbi vaadata kogu 

katselapp ning välistada punktid, millele vastavat puud ei olnud võimalik leida. Kui 

arvatavasti sobilik puu oli leitud, siis pidi üle kontrollima ka takseeritud andmetest, et mis 

puuga antud numbri juures tegu on. Seejuures tuli välja nii mõnigi koht, kus jooniselt 

vaadates mõne puu koordinaat tundus sobivat mõõdistatud puuga, kuid kontrollides selgus, 
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et tegu on üldsegi erinevat liiki puudega. Kui sobilikud puud olid leitud, siis sai töökäsuga 

„Create Point“ lisada võimalikult puu keskele uue punkti, mille abil oli võimalik teada saada 

koordinaadid antud puule (Joonis 2.15, Joonis 2.16). 

 

Joonis 2.15 Katsealalt nr 589 skaneeritud (roheline punktipilv) ja takseerandmete põhjal 

koordineeritud (valged punktid) puude ühildamine. Roosa värviga on tähistatud valimisse 

osutunud puud 

 

 
Joonis 2.16 Katsealalt nr 588 skaneeritud (roheline punktipilv) ja takseerandmete põhjal 

koordineeritud (valged punktid) puude ühildamine. Roosa värviga on tähistatud valimisse 

osutunud puud 
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Kui programmis TBC olid puudele koordinaadid leitud, siis sai neid võrrelda 

takseerandmetest arvutatud koordinaatidega ning leida koordinaatide vahe. Kuna puude 

koordinaadid omavahel täpselt ei kattunud, siis võeti eesmärgiks leida puud, millel 

koordinaatide erinevus oleks kõige väiksem ning kaugus jääks 1,5 m sisse. Kuna 

laserskaneerimisel on punktipilv koordineeritud mehitamata õhusõidukil DJI oleva RTK 

GNSS andmete põhjal, siis jääb punktipilvest määratud puude koordinaatide täpsus ca 10 

cm piiresse ja sõltub pigem sellest, kuhu koordinaat määrata (kas puutüve keskele, tüvele, 

juure kaelale või teatud kõrgusele tüvel), mis võib olla üheks koordinaatide erinevuse 

põhjuseks.  

Koordinaatide teiseks suureks erinevuse põhjuseks võis kindlasti olla ka see, et 

takseerandmetes oli puude asukohad antud asimuudi ja joonepikkuse järgi, ning  pole teada 

kui täpselt on antud asimuudid määratud. Näiteks võib 1° asimuudi viga muuta arvutatud 

koordinaatide juurdekasvu juba märgatavalt. Tabelis 2.3 on illustreerimiseks arvutatud 

juurdekasvud, kus on näha, et 15 meetri peale võib juurdekasv erineda 0,3 m ning 25 meetri 

peale juba 0,5 m, mis on päris suur viga, arvestades ka seda, et metsas on rohkem kui üks 

puu ning arvutatud koordinaat võib seetõttu sattuda vale puu juurde.    

Tabel 2.3 Arvutatud juurdekasvud, näitlikustamaks seda, kui suur viga võib tekkida 

juurdekasvude arvutamisel 1° asimuudi vea tõttu 

Asimuut Joonepikkus ∆x ∆y 

10° 15 m 14.8 2.6 

11° 15 m 14.7 2.9 

10° 10 m 24.6 4.3 

11° 11 m 24.6 4.8 

 

Mõlemalt katsealalt osutus valituks kümme puud, millel olid koordinaatide erinevused kõige 

väiksemad ning mis antud töö mahtu arvestades on piisav valim, et teha järeldusi. Tabelist 

2.4 on näha katsealalt nr 589 valituks osutunud kümme puud. Tabelis on toodud programmist 

TBC saadud puude koordinaadid ning lisatud on ka takseerandmete järgi arvutatud 

koordinaadid. Kahes viimases veerus on näha nii X- kui ka Y-koordinaatidele leitud vahe. 

X-koordinaatide erinevus jääb peaaegu kõikide puude puhul alla 1 m, vaid puu number 49 

puhul jääb tulemus veidi üle ühe meetri ning puu number 40 puhul jääb vahe 3 meetri juurde. 

Y-koordinaadi puhul on tekkinud vahed suuremad, vaid puude nr 40 ja 49 puhul jääb vahe 
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alla 1 m. Peaaegu kõikide ülejäänud puude puhul jääb vahe 1 – 2 m vahele, vaid puu number 

11 puhul tõuseb vahe 2,17 m peale ning puu number 132 puhul 3,07 m peale.  

Tabel 2.4 Kahe erineva meetodiga (takseerimine ja laserskaneerimine) määratud puude 

koordinaadid ning koordinaatide erinevused katsealal nr 589. Ühikud on meetrites 

Puule 

pandud 

nr 

Punktipilvest valituks 

osutunud puude 

koordinaadid 

Puu nr 

takseer- 

andmetes 

Takseerandmetest puudele 

arvutatud koordinaadid 

Koordinaatide 

erinevus 

X Y X Y |ΔX| |ΔY| 

1011 6439694,9 626611,2 11 6439695,8 626609,1 0,9 2,2 

1017 6439702,9 626609,3 17 6439703,3 626610,5 0,3 1,3 

1025 6439706,4 626603,7 25 6439706,6 626602,7 0,2 1,1 

1031 6439709,4 626614,1 31 6439710,0 626612,8 0,7 1,3 

1033 6439714,4 626607,2 33 6439713,6 626605,4 0,8 1,8 

1040 6439712,2 626611,8 40 6439715,3 626611,0 3,1 0,8 

1049 6439724,7 626613,4 49 6439723,6 626613,3 1,1 0,1 

1079 6439704,8 626636,3 79 6439705,5 626635,3 0,7 1,0 

1132 6439721,7 626633,7 132 6439721,0 626630,6 0,7 3,1 

1163 6439691,7 626614,3 163 6439691,20 626613,0 0,5 1,3 

Tabel 2.5 Kahe erineva meetodiga (takseerimine ja laserskaneerimine) määratud puude 

koordinaadid ning koordinaatide erinevused katsealal nr 589. Ühikud on meetrites 

Puule 

pandud 

nr 

Punktipilvest valituks 

osutunud puude 

koordinaadid 

Puu nr 

takseer- 

andmetes 

Takseerandmetest puudele 

arvutatud koordinaadid 

Koordinaatide 

vahe 

X Y X Y |ΔX| |ΔY| 

1013 6439751,7 626583,5 13 6439752,2 626583,3 0,6 0,2 

1024 6439760,3 626578,5 24 6439761,9 626578,7 1,6 0,2 

1057 6439784,2 626588,2 57 6439782,6 626588,1 1,6 0,1 

1063 6439784,0 626593,9 63 6439784,5 626594,9 0,5 1,0 

1094 6439763,7 626599,3 94 6439763,9 626597,9 0,2 1,3 

1098 6439753,9 626597,0 98 6439753,6 626597,9 0,3 1,0 

1118 6439768,5 626609,9 118 6439768,7 626610,9 0,2 1,0 

1133 6439760,3 626610,8 133 6439760,5 626610,9 0,2 0,1 

1136 6439751,1 626601,95 136 6439750,1 626603,4 1,0 1,5 

1149 6439773,1 626569,7 149 6439773,7 626570,9 0,5 1,1 

 

Tabelis 2.5 on näha sarnased andmed ka katselapp nr 588 kohta. Selles tabelis on näha, et 

vahed programmist saadud koordinaatidega ning takseeritud andmetest arvutatud 

koordinaatidega on väiksemad. Kui vaadelda X-koordinaatide vahesid, siis seitsme puu 

puhul kümnest oli vahe väiksem kui 0,6 m ning Y-koordinaadi puhul oli samuti vaid kolm 

tulemust suuremad kui üks meeter.  
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Äsja vaadeldud tulemustest saab järeldada, et katseala nr 588 puhul tehtud puude määramine 

oli veidi täpsem. Kuid lisaks koordinaatide arvutamisest tekkinud erinevustele võis katseala 

nr 589 puhul rolli mängida ka see, et antud alal oli ka rohkem kuuskesid, mis puude 

määramist tunduvalt rohkem raskendasid. Arvestades takseerimise käigus puudele määratud 

asimuutide ja kauguse mõõtmise täpsusega, võib tabelite 3.2 ja 3.3 põhjal järeldada, et 

valitud puude puhul on tegu samade puudega, mille asukohad on määratud erinevate 

meetoditega. 

 

 

2.4.3 Puutüvede läbimõõdu mõõtmine programmis Trimble Business Center  

 

Kui puud olid valitud, siis sai 3D vaates lõigata punktipilvest välja ainult valimisse kuuluvad 

puud (10 puud mõlema katselapi kohta), et edasised mõõtmised võimalikult lihtsalt läbi viia 

(Joonis 2.17). Järgnevalt oli puudelt vaja mõõta läbimõõt ning kõrgus. Läbimõõdu mõõtmise 

jaoks tuli minna programmis 3D vaatesse, et saaks valida sobiliku nurga, kust mõõtmised 

sooritada. Kui sobilik nurk oli välja valitud sai valida tööriista „Measure distance“ ja 

märkida ära koha puul ning mõõta tulemus (Joonis 2.18). Puude läbimõõtu üritati mõõta 

võimalikult 1,3 m kõrguselt maapinnast, kuid iga puu puhul oli seda täpset kohta raske leida 

ning seetõttu jäid läbimõõdu mõõtmised vahemikku 1 – 2 m. Kuna punktipilved olid aga 

küllaltki hajusad, siis läbimõõdu mõõtmisel tuli ka jälgida seda, milliste punktide vahele 

täpselt punktide mõõtmine jäi, et ei mõõdaks üksteisest kõige kaugemal olevate punktide või 

kõige lähemal olevate punktide vahelt. Joonisel 2.19 on näha ka punktipilve hajuvus 

puutüvel umbes 1,5 m kõrgusel, kus on näha, et kahe kõige kaugema punkti vahel mõõtes 

on tulemus 0,851 m. Sellisel viisil mõõtmine aga ei anna kindlasti väga täpset tulemust ning 

oleneb väga palju sellest, millise koha mõõtja ise täpselt valib. Eriti raskeks osutus just 

kuuskede läbimõõdu mõõtmine, kuna okste vahelt oli väga raske tüve osa leida. 
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Joonis 2.17 Mõõtmiseks valituks osutunud puud peale ülejäänud puude eemaldamist 

 

 
Joonis 2.18 Puu läbimõõdu mõõtmine programmis Trimble Business Center 

 

 
Joonis 2.19 Näide punktipilve hajuvusest puutüve läbimõõdu mõõtmisel 1,5 m kõrguselt  
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Kui puude läbimõõdud olid olemas ning kantud tabelisse sai edasi liikuda puu kõrguste 

mõõtmise juurde. Kõrguste mõõtmist sai läbi viia analoogselt läbimõõdu mõõtmisega, 

kasutades selleks „Measure distance“ käsku (Joonis 2.20). 

 
Joonis 2.20 Puu kõrguse mõõtmine programmis Trimble Business Center 

 

Antud tegevusi pidi läbi tegema neli korda, kuna katselappe oli kaks ning ka lende toimus 

kahe erineva nurga alt. Kui kõik mõõtmistulemused olid kokku kogutud, siis sai hakata 

omavahel võrdlema punktipilvest mõõdetud väärtusi takseerandmetega ning ka kahe lennu 

omavahelisi tulemusi. 
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3. TULEMUSED 
 

Peale tulemuste saamist TBC programmis tuli neid võrrelda takseeritud andmetega. Esmalt 

vaadeldi puutüvede läbimõõtude erinevusi. Kuna takseeritud andmetes on puu läbimõõtu 

mõõdetud puu kahelt küljelt (Lisa 1 ja 2, veerud D1 ning D2), kuna puu tüved pole täpselt 

silindrid, siis võeti antud tulemustest aritmeetiline keskmine ning võrreldi saadud tulemust 

punktipilvest mõõdetud tulemustega. Tabelis 3.1 on esimeses veerus näha, millised puud 

osutusid valituks, puu numbrid saadi takseeritud andmete järgi, teises veerus on lisatud 

puudele numbrid joonise 3.1 tarbeks. Tabeli kolmandas veerus on toodud puude takseeritud 

läbimõõdud, sellele järgnevad läbimõõdud 45° ja 70° nurgaga sooritatud lendudelt. Tabeli 

kuuendas veerus on toodud erinevused 45° lennu ning takseeritud andmete vahel ning 

järgnvas veerus erinevused 70° lennu ning takseerandmete vahel. Tabeli viimases veerus on 

toodud andmed kahe erineva lennu kohta.  

Esialgselt vaatlusel on juba selge, et vahed UAV LIDAR-iga kogutud andmete ning 

takseeritud andmete vahel on üpriski suured. 45° LIDAR-sensori nurga puhul jäävad vahed 

3,9 cm ning 21,6 cm vahele, 70° LIDAR-sensori nurga puhul jäävad vahed 0,4 cm ning 23,8 

cm vahele. LIDAR-sensori ning takseeritud andmete vahest arvutati eraldi ka keskmine ning 

standardhälve. 45° LIDAR-sensori nurga puhul tuleb erinevuseks 12,4 ± 7,7 cm ning 70° 

sensori nurga puhul tuleb erinevuseks 10,6 ± 6,3 cm. Kahe lennu omavahelised erinevused 

jäävad vahemikku 3 cm kuni 15,9 cm, tehes keskmiseks erinevuseks 1,8 ± 9,1 cm. Antud 

katsealal on näha varieeruvust erinevate nurkade alt sooritatud lendud kohta, mille põhjal 

saab väita, et valitud LIDAR-sensori nurk mängib sellise metsakoosluse mõõdistamise 

juures siiski rolli.  

Saadud tulemuste järgi saab järeldada, et katselapil nr 588 on 70° LIDAR-sensori nurga 

puhul saadud tulemused täpsemad.  
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Tabel 3.1 Katsealal nr 588 kasvavate puude tüvede läbimõõdud, mis on määratud 

punktipilvest mõõdetuna 45° ja 70° LIDAR-sensori nurgaga ja võrreldud takseerandmetega. 

Ühikud meetrites 

Puu 

number 

Puu 

number 

joonisel 

3.1 

Takseeritud  Lend 45° 

nurgaga 

Lend 70° 

nurgaga 

Erinevus 
(4-3) 

Erinevus 
(5-3)  

Erinevus 
(4-5) 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

57 1 0,277 0,238 0,361 -0,039 0,084 -0,123 

63 2 0,207 0,419 0,389 0,213 0,183 0,030 

118 3 0,234 0,313 0,472 0,079 0,238 -0,159 

94 4 0,280 0,378 0,284 0,098 0,004 0,094 

133 5 0,197 0,413 0,319 0,216 0,122 0,094 

98 6 0,262 0,340 0,309 0,078 0,047 0,031 

136 7 0,244 0,322 0,357 0,078 0,113 -0,035 

13 8 0,210 0,386 0,316 0,176 0,106 0,070 

24 9 0,216 0,355 0,309 0,139 0,093 0,046 

149 10 0,237 0,439 0,303 0,203 0,067 0,136 

    Keskmine 0,124 0,106 0,018 

    STD 0,077 0,063 0,091 

 

Tabelis 3.2 on sarnaselt tabelile 3.1 näha võrdlustulemusi lendude ning takseeritud andmete 

vahel, kuid nüüd katseala nr 589 kohta. Tabeli esimeses veerus on toodud valituks osutunud 

puude numbrid ning teises veerus puude numbrid joonise 3.1 tarbeks. Tabeli kolmandas 

veerus on toodud puude takseeritud läbimõõdud. Neljandas ja viiendas veerus on tulemused 

45° LIDAR-sensori nurga ning 70° sensori nurgaga sooritatud lendudest. Kahes järgnevas 

veerus on toodud mõlema lennu kohta erinevused takseerandmetest. Tabeli viimases veerus 

on toodud tulemused kahe lennu omavahelisest erinevusest.  

Sarnaselt katselapile 588 on näha ka siin, et takseeritud andmed ning UAV LIDARI-iga 

kogutud andmed erinevad üksteisest väga palju. 45° LIDAR-sensori nurga puhul jäävad 

erinevused vahemikku 7,4 cm ning 28,8 cm, tehes keskmiseks erinevuseks 15,4 ± 6,9 cm 

70° LIDAR-sensori nurga puhul jäävad erinevused vahemikku 5,7 cm ja 24,7 cm, tehes 

keskmiseks erinevuseks 15,9 ± 4,9 cm. Keskmine erinevus tuli väiksem küll 45°  LIDAR-

sensori nurgaga, kuid standardhälve väiksem 70° nurgaga. Kahe lennu omavahelised 

erinevused varieerusid samades tulemustest kuni 17,3 cm-ni, tehes keskmiseks erinevuseks 

0,5 ± 7,8 cm. Võrreldes katsealaga nr 588 on keskmine erinevus antud katsealal väiksem 
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ning antud metsakoosluse tõttu erinevad LIDAR-sensori nurgad nii suurt rolli ei mänginud, 

kuna metsas oli tunduvalt rohkem kuuski ning see näitab sensori sisemist mõõtetäpsust. 

 

Tabel 3.2 Katsealal nr 589 kasvavate puude tüvede läbimõõdud, mis on määratud 

punktipilvest mõõdetuna 45° ja 70° LIDAR-sensori nurgaga ja võrreldud takseerandmetega. 

Ühikud meetrites 

Puu 

number 

Puu 

number 

joonisel 

3.1 

Takseeritud  Lend 45° 

nurgaga 

Lend 70° 

nurgaga 

Erinevus 
(4-3) 

Erinevus 
(5-3)  

Erinevus 
(4-5) 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

49 1 0,244 0,318 0,491 0,074 0,247 -0,173 

132 2 0,309 0,492 0,460 0,183 0,151 0,032 

33* 3 0,218 0,506 0,392 0,288 0,174 0,114 

40* 4 0,288 0,384 0,423 0,096 0,135 -0,039 

31* 5 0,133 0,309 0,312 0,176 0,179 -0,003 

25* 6 0,225 0,338 0,417 0,113 0,192 -0,079 

17 7 0,268 0,379 0,379 0,111 0,111 0,000 

11 8 0,234 0,361 0,388 0,128 0,155 -0,027 

163 9 0,213 0,478 0,400 0,265 0,187 0,078 

79 10 0,302 0,406 0,359 0,104 0,057 0,047 

    Keskmine 0,154 0,159 -0,005 

    STD 0,069 0,049 0,078 
* Tärniga tähistatud puud on kuused ja kased. Ülejäänud on männid. 

Joonisel 3.1 on näha mõlema katseala ning lendude kohta koostatud graafik, kus on 

erinevused LIDAR-sensoriga mõõdetud tulemuste takseerandme vahel. Sinise värviga on 

näha katseala nr 588 45° LIDAR-sensori nurga alt sooritatud lennud tulemused, rohelise 

värviga on näha sama katseala 70° nurga alt sooritatud lend. Halli värviga on märgitud 

katseala nr 589 45° LIDAR-sensori nurga alt sooritatud lend ning halliga sama katseala 70° 

nurga alt sooritatud lend. Antud graafikult joonistub selgelt välja, et laserskanneriga 

mõõdetud andmed on takseeritud andmetest suuremad, jäädes enamjaolt vahemikku 5 – 25 

cm. Üheks põhjuseks, miks tulemused niivõrd palju suuremad tulid on punktide hajuvus 

punktipilves, mida oli näha ka joonisel 2.19.  
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Joonis 3.1 LIDAR-sensoriga mõõdetud tulemuste erinevus takseerandmetest  

 

Kuigi peatükis 2.4.3 on kirjeldatud ka puude kõrguste mõõtmist, siis antud töös saadud 

tulemusi võrrelda ei saa, kuna takseerandmetes enamikul puudest kõrgused puudusid ning 

seetõttu jäeti antud osa tööst välja. Seda osa tööst saaks käsitleda aga edasistes uuringutes.  

 

 

3.1 Tulemuste analüüs 
 

UAV LIDAR-süsteemiga kogutud andmed erinesid käsitsi mõõdetud andmetest päris palju, 

katseala nr 588 puhul tuli 45° LIDAR-sensori nurgaga mõõdetud andmete keskmiseks 

erinevuseks 12,4 ± 7,7 cm ning 70° nurgaga 10,6 ± 6,3 cm, katsealalt nr 589 on vastavateks 

tulemusteks 15,4 ± 6,9 cm ning 15,9 ± 4,9 cm. Tulemuste erinevused olid tingitud väga 

mitmetest põhjustest. Võimalik, et valitud LIDAR-sensor polnud antud töö jaoks piisava 

võimekuse ja täpsusega. Tabelis 1.1, kus olid välja toodud ka erinevate LIDAR-ite täpsused 

on näha, et Velodyne HDL-32E LIDAR-sensor võimaldab täpsust ±2 cm, kuid antud töö 

jaoks kasutatud sensor 3 cm, mistõttu oleks Velodyne LIDAR-seade ehk andnud veidi 

täpsemad tulemused. LIDAR seade mõõtis ühe ruutmeetrise ala peale küll 205 punkti, kuid 

antud tihedus metsa kontekstis ei ole piisav. Lisaks võis määravaks osutuda valitud LIDAR-
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sensori nurk, lennukõrgus- või kiirus, mille erinevaid kombinatsioone saaks edaspidistes 

uuringutes käsitleda. Praeguse töö tulemustest saab väita, et 70° LIDAR-sensori nurga puhul 

tulid tulemused täpsemad.  

Üheks vea allikaks võis olla takseeritud puudele koordinaatide määramine, mille tõttu 

koordinaadid puudega kokku ei läinud. Antud teemat käsitleti lähemalt peatükis 2.4.2. 

Lisaks võisid vead tuleneda veel ka puudtüvede mõõtmisest programmis TBC. Kuna punktid 

olid tüvel küllaltki hõredalt ning ka mürarikkad (nt võib puu tüvel olev samblik anda mitme 

cm erinevuse puu tegelikust tüvest), siis oli raske täpselt määrata puu tegelikku tüve ning 

teostada vastav mõõtmine.  

Saadud tulemustest on näha, et kõige väiksem viga käsitsi mõõdetud andmete ning UAV 

LIDAR-iga kogutud andmete vahel on katselapil nr 588 70° nurga all mõõtes, kus 

keskmiseks erinevuseks tuli 10,6 ± 6,3 cm, väikseim standardhälve oli katselapil nr 589 

samuti 70 kraadise nurga alt mõõtes, kus tulemuseks tuli 15,9 ± 4,9 cm, kuid antud lennult 

on näha, et keskmine erinevus on kõige suurem. 45° LIDAR-sensori nurga puhul tulid aga 

keskmised erinevused suuremad, katsealal nr 588 oli keskmiseks erinevuseks 12,4 ± 7,7 cm, 

katsealal nr 589 15,4 ± 6,9 cm . Seega saab antud tulemustest järeldada, et 70° LIDAR-

sensori nurk on antud mõõtmiste jaoks parem valik. Kuid saadud tulemustest oli ka näha et 

andmete kogumise täpsust mõjutab väga palju ka metsa enda kooslus. Kuna katsealal nr 589 

oli tunduvalt rohkem kuuski, mis sattusid ka puude valimi hulka, siis sai see ka kindlasti 

määravaks, miks antud katselapil erinevused nii suured tulid. Tabelis 3.3 on näha puud 

number 33, 31 ja 25, mis olid kuused ning oli näha, et saadud tulemused olid pea kõige 

suuremad ning ületasid arvutatud keskmist tulemust. Katsealal nr 588 olid pea kõik puud 

männid ning ka antud valimisse sattusid vaid need, mistõttu oli seal ka LIDAR-sensori 

laserimpulsil tunduvalt lihtsam koguda andmeid puutüvedelt.  
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KOKKUVÕTE  
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, kas ja kui täpselt on võimalik 

määrata metsas kasvavate puude tüveläbimõõt. Tüve läbimõõdu saamiseks kasutati 

laserskaneerimise andmeid, mis olid kogutud mehitamata õhusõidukile paigaldatud 

laserskaneerimisseadmega.  

Puutüvede läbimõõdu määramiseks viidi läbi kaks UAV-LIDAR lendu, mille abil saadi 

punktipilv, kust oli võimalik andmetöötluse käigus määrata tüveläbimõõdud. Mõlemad 

lennud sooritati 55 m kõrguselt ning mehitamata õhusõiduki kiiruseks oli 8 m/s. Esimesel 

korral oli laserskaneerimisseadme nurgaks määratud 45° ning teisel juhul 70°. Saadud 

andmeid võrreldi 2016. aastal takseeritud andmetega. Kuna puistu vanus takseerimise hetkel 

oli 70-75 aastat ning antud vanuses mändide juurdekasv on tunduvalt aeglustunud, siis on 

juurdekasv tühine, et see mõõtmistulemusi võiks mõjutada, ning seetõttu antud aspekti 

arvesse ei võetud.  

Kohas, kus mõõtmised läbi viidi, olid kaks takseeritud katseala: nr 588 ning 589, mille 

suurusteks oli vastavalt 0,196 ha ning 0,126 ha. Peale mõõtmiste läbiviimist töödeldi 

andmeid programmis Trimble Business Center ja MS Excel. Saadud tulemused koondati 

koos takseerandmetega tabelitesse 3.1 ja 3.2, kus neid omavahel võrreldi. Tulemustest 

selgus, et kõige sarnasemad tulemused võrreldes takseerandmetega suudeti saavutada 

katsealal nr 588 70° LIDAR-sensori nurgaga. Keskmiseks erinevuseks saadi antud katsealal 

10,6 ± 6,3 cm. Samal katsealal 45° LIDAR-sensori nurgaga mõõtmiste keskmiseks 

erinevuseks tuli 12,4 ± 7,7 cm. Antud tulemuste põhjal võib väita, et 70° 

laserskaneerimisseadme nurk on antud töö tegemise jaoks sobilikum. Katseala nr 589 puhul 

erinevused takseerandmetega nii hästi välja ei tulnud, kuna seal oli tunduvalt rohkem kuuski, 

mis raskendasid tunduvalt mõõtmistulemuste saamist. Antud katsealal tuli 45° nurga puhul 

keskmiseks erinevuseks 15,4 ± 6,9 cm ning 70° nurga puhul 15,9 ± 4,9 cm. Antud 

tulemustest järeldub, et aerolaserskaneerimise andmeid on parem kasutada just hõredamate 

metsade või üksikute puude mõõdistamiseks, kuna tihedamate kooslustega metsades on 

punktipilvedes liialt palju hajuvust tüvede täpseks määramiseks ning töö ei anna soovitud 

tulemusi.  
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Erinevused tulenesid paljudest asjaoludest. LIDAR-süsteemi horisontaalseks täpsuseks oli 

märgitud seadme spetsifikatsioonis 10 cm 50 m peale ning vertikaalseks täpsuseks 5 cm 50 

m peale, mille tulemusel võisidki puutüvede läbimõõdud tulla detsimeetri suurusjärgus 

suuremad. Lisaks veel probleem, et laserskaneerimise punktid olid küllaltki hajusad ning 

puutüvede läbimõõtu oli seetõttu raske määrata.  

Antud bakalaureusetöö andis ülevaate, et rakendatud metoodikat saab metsas kasvavate 

puude tüvede läbimõõdu määramise jaoks kasutada. Mõõtetäpsuse usaldusväärsuse 

suurendamiseks tuleks läbi viia aga täiendavaid uuringuid erinevate kooslustega metsades 

ning valimi mahtu suurendades. Edasiste uuringute puhul saaks kasutada ka erinevaid 

LIDAR-sensoreid ning muuta lennuparameetreid. Näiteks proovida mõõta ka 90° sensori 

nurgaga. Lisaks tuleks testida erinevaid andmetöötlustarkvarasid (nt ArcGIS, QGIS, FME 

Workspace ja Whitebox GAT), mis läbi masinõppe suudaks automaatselt tuvastada ning 

mõõta puutüvede läbimõõte ja kõrgusi.  
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Lisa 2. Proovitükk nr. 589 (65192) 
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Lisa  3. Mehitamata õhusõiduki DJI Matrice 300 RTK spetsifikatsioon  
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Lisa 4. Laserskaneerimisseadme DJI Zenmuse L1 spetsifikatsioon 
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Lisa 5. Proovitükil nr 588 kasvavate puude  koordinaadid 
 

 

  

Asimuut Kaugus ∆x ∆y
Keskpunkti 

koordinaat 6439769.4 626590.9 x y

5 19.30

Arvutatud 

juurdekasvud 19.226558 1.682106

Puudele leitud 

koordinaadid 6439788.6 626592.6

15 15.60 15.068443 4.037577 6439784.5 626594.9

15 25.00 24.148146 6.470476 6439793.5 626597.4

21 19.10 17.831386 6.844828 6439787.2 626597.7

25 10.70 9.6974933 4.522015 6439779.1 626595.4

30 17.00 14.722432 8.5 6439784.1 626599.4

34.3 5.10 4.2131013 2.873983 6439773.6 626593.8

38 19.70 15.523812 12.12853 6439784.9 626603.0

43 13.20 9.6538689 9.002378 6439779.1 626599.9

45 10.90 7.7074639 7.707464 6439777.1 626598.6

49 16.20 10.628156 12.2263 6439780.0 626603.1

50 8.00 5.1423009 6.128356 6439774.5 626597.0

54 19.20 11.285477 15.53313 6439780.7 626606.4

58 17.40 9.2205952 14.75604 6439778.6 626605.7

65 25.00 10.565457 22.65769 6439780.0 626613.6

68 10.90 4.0832119 10.1063 6439773.5 626601.0

72 20.40 6.3039467 19.40155 6439775.7 626610.3

77 20.70 4.6564868 20.16946 6439774.1 626611.1

82 11.80 1.6422426 11.68516 6439771.0 626602.6

82.3 8.90 1.1924771 8.81975 6439770.6 626599.7

87 20.90 1.0938215 20.87136 6439770.5 626611.8

92 20.00 -0.69799 19.98782 6439768.7 626610.9

97.3 7.20 -0.914865 7.14164 6439768.5 626598.0

100.3 10.00 -1.788022 9.83885 6439767.6 626600.7

102 14.80 -3.077093 14.47658 6439766.3 626605.4

112 15.90 -5.956245 14.74222 6439763.4 626605.6

112 19.40 -7.267368 17.98737 6439762.1 626608.9

114 21.90 -8.907532 20.00665 6439760.5 626610.9

121 24.60 -12.66994 21.08632 6439756.7 626612.0

125 7.00 -4.015035 5.734064 6439765.4 626596.6

126 23.80 -13.98929 19.2546 6439755.4 626610.2

128 8.90 -5.479387 7.013296 6439763.9 626597.9

138 19.10 -14.19407 12.78039 6439755.2 626603.7

147 23.00 -19.28942 12.5267 6439750.1 626603.4

150.3 12.20 -10.5973 6.044596 6439758.8 626596.9

156 17.30 -15.80434 7.036544 6439753.6 626597.9

156 13.80 -12.60693 5.612966 6439756.8 626596.5

156 11.80 -10.77984 4.799492 6439758.6 626595.7

164 22.60 -21.72451 6.229404 6439747.7 626597.1

170 19.10 -18.80983 3.31668 6439750.6 626594.2

171 4.00 -3.950753 0.625738 6439765.4 626591.5

177 23.30 -23.26807 1.219428 6439746.1 626592.1

182 13.30 -13.2919 -0.46416 6439756.1 626590.4

182.3 18.00 -17.9855 -0.72237 6439751.4 626590.2

188 21.80 -21.58784 -3.03397 6439747.8 626587.9

198 16.80 -15.97775 -5.19149 6439753.4 626585.7

199.3 10.30 -9.72115 -3.4043 6439759.7 626587.5

200 21.40 -20.10942 -7.31923 6439749.3 626583.6

202 13.10 -12.14611 -4.90735 6439757.3 626586.0

204 18.80 -17.17465 -7.64665 6439752.2 626583.3

204.3 15.20 -13.85333 -6.25502 6439755.5 626584.6

210 11.60 -10.04589 -5.8 6439759.4 626585.1

213 22.70 -19.03782 -12.3633 6439750.4 626578.5

216 2.50 -2.022542 -1.46946 6439767.4 626589.4

218.3 14.70 -11.53621 -9.11075 6439757.9 626581.8

222 24.70 -18.35568 -16.5275 6439751.0 626574.4

227 23.70 -16.16336 -17.3331 6439753.2 626573.6

228 19.20 -12.84731 -14.2684 6439756.6 626576.6

231 23.50 -14.78903 -18.2629 6439754.6 626572.6

232.3 10.60 -6.482187 -8.38697 6439762.9 626582.5

238.3 14.30 -7.514245 -12.1666 6439761.9 626578.7

243 19.30 -8.762017 -17.1964 6439760.6 626573.7

246 18.50 -7.524628 -16.9006 6439761.9 626574.0

246.3 12.70 -5.104737 -11.6289 6439764.3 626579.3

251 24.10 -7.846193 -22.787 6439761.6 626568.1

252.3 6.40 -1.945812 -6.09703 6439767.5 626584.8

260 24.60 -4.271745 -24.2263 6439765.1 626566.7

263.3 18.30 -2.135074 -18.175 6439767.3 626572.7

264 14.60 -1.526116 -14.52 6439767.9 626576.4

266 11.70 -0.816151 -11.6715 6439768.6 626579.2

272.3 8.00 0.3210543 -7.99356 6439769.7 626582.9

275 22.40 1.9522886 -22.3148 6439771.4 626568.6

278.3 6.40 0.9238797 -6.33297 6439770.3 626584.6

280 15.30 2.6568171 -15.0676 6439772.1 626575.8

282 20.50 4.2621897 -20.052 6439773.7 626570.8

284 23.00 5.5642036 -22.3168 6439775.0 626568.6

294 19.10 7.7686699 -17.4487 6439777.2 626573.5

294.3 12.10 4.9793237 -11.028 6439774.4 626579.9

304 13.80 7.7168621 -11.4407 6439777.1 626579.5

305 18.00 10.324376 -14.7447 6439779.7 626576.2

305 23.10 13.249616 -18.9224 6439782.6 626572.0

313 24.10 16.43616 -17.6256 6439785.8 626573.3

317 18.80 13.74945 -12.8216 6439783.1 626578.1

318 22.30 16.57213 -14.9216 6439786.0 626576.0

321.3 14.90 11.628413 -9.31612 6439781.0 626581.6

328 24.00 20.353154 -12.7181 6439789.8 626578.2

331 21.60 18.891786 -10.4719 6439788.3 626580.4

344 17.50 16.82208 -4.82365 6439786.2 626586.1

348 13.50 13.204993 -2.80681 6439782.6 626588.1

349.3 3.60 3.5374061 -0.6684 6439772.9 626590.2

350 19.30 19.00679 -3.35141 6439788.4 626587.5

359 20.90 20.896817 -0.36476 6439790.3 626590.5
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Lisa 6. Proovitükil nr 589 kasvavate puude koordinaadid 
 

  

Asimuut Kaugus ∆x ∆y

Keskpunkti 

koordinaat 6439708.3 626619.2 x y

3 9.2

Arvutatud 

juurdekasvud 9.18739172 0.481491

Puudele leitud 

koordinaadid 6439717.49 626619.68

9.3 6.5 6.41456216 1.050425 6439714.71 626620.25

14.3 14 13.5662202 3.457986 6439721.87 626622.66

18.3 7.8 7.40551873 2.449141 6439715.71 626621.65

21 4.4 4.10775388 1.576819 6439712.41 626620.78

24 11.6 10.5971273 4.718145 6439718.90 626623.92

27 19.9 17.7310298 9.034411 6439726.03 626628.23

32.3 9.1 7.69188268 4.862606 6439715.99 626624.06

36.3 1.9 1.53126374 1.124825 6439709.83 626620.32

42 17.1 12.7077765 11.44213 6439721.01 626630.64

51 12.7 7.99236897 9.869754 6439716.29 626629.07

56 19.6 10.9601809 16.24914 6439719.26 626635.45

62 10.9 5.11724003 9.624129 6439713.42 626628.82

67 19.4 7.58018389 17.85779 6439715.88 626637.06

69 5 1.79183975 4.667902 6439710.09 626623.87

71 9.3 3.02778384 8.793323 6439711.33 626627.99

78.3 7.2 1.46006853 7.050404 6439709.76 626626.25

79 16.9 3.22467202 16.5895 6439711.52 626635.79

100 16.3 -2.8304653 16.05237 6439705.47 626635.25

103 9.8 -2.2045203 9.548827 6439706.10 626628.75

104.3 13.2 -3.260387 12.79101 6439705.04 626631.99

111.3 11.5 -4.1773892 10.71445 6439704.12 626629.91

112 7.8 -2.9219314 7.232034 6439705.38 626626.43

124 18.2 -10.177311 15.08848 6439698.12 626634.29

130 6.4 -4.1138407 4.902684 6439704.19 626624.10

130 8.7 -5.5922522 6.664587 6439702.71 626625.86

135.3 15.5 -11.017392 10.90262 6439697.28 626630.10

143.3 14.1 -11.305037 8.426515 6439696.99 626627.63

146 16.8 -13.927831 9.394441 6439694.37 626628.59

152 9.7 -8.5645917 4.553874 6439699.74 626623.75

154 2.8 -2.5166233 1.227439 6439705.78 626620.43

157.3 5.6 -5.1662133 2.161074 6439703.13 626621.36

168 13.8 -13.498437 2.869181 6439694.80 626622.07

170.3 17.5 -17.249811 2.948564 6439691.05 626622.15

176 5.5 -5.4866023 0.383661 6439702.81 626619.58

186 15.6 -15.514542 -1.63064 6439692.79 626617.57

187.3 19.3 -19.143563 -2.45235 6439689.16 626616.75

191 10.4 -10.208923 -1.98441 6439698.09 626617.22

193 19 -18.513031 -4.27407 6439689.79 626614.93

195 13.8 -13.329776 -3.5717 6439694.97 626615.63

200 18.2 -17.102406 -6.22477 6439691.20 626612.98

207.3 20 -17.772345 -9.17299 6439690.53 626610.03

213 8.6 -7.2125669 -4.6839 6439701.09 626614.52

219 16.1 -12.51205 -10.1321 6439695.79 626609.07

220 11.6 -8.8861155 -7.45634 6439699.41 626611.74

222 18.4 -13.673865 -12.312 6439694.63 626606.89

236 14.8 -8.276055 -12.2698 6439700.02 626606.93

240 3.3 -1.65 -2.85788 6439706.65 626616.34

240 8.2 -4.1 -7.10141 6439704.20 626612.10

240 10 -5 -8.66025 6439703.30 626610.54

244 15.2 -6.6632414 -13.6617 6439701.64 626605.54

258 10.1 -2.0999081 -9.87929 6439706.20 626609.32

264 16.6 -1.7351725 -16.5091 6439706.56 626602.69

278 18.5 2.57470237 -18.32 6439710.87 626600.88

285.3 6.6 1.74156213 -6.36608 6439710.04 626612.83

286 19.3 5.31980097 -18.5524 6439713.62 626600.65

291 14.8 5.30384565 -13.817 6439713.60 626605.38

308 12.3 7.57263615 -9.69253 6439715.87 626609.51

310.3 10.8 6.98532962 -8.23682 6439715.29 626610.96

314 7.1 4.93207443 -5.10731 6439713.23 626614.09

317 17.3 12.652419 -11.7986 6439720.95 626607.40

318 15.1 11.2214869 -10.1039 6439719.52 626609.10

321 6.5 5.05144875 -4.09058 6439713.35 626615.11

338 19.3 17.8946484 -7.22991 6439726.19 626611.97

339 16.4 15.310719 -5.87723 6439723.61 626613.32

340 5.4 5.07434015 -1.84691 6439713.37 626617.35

340.3 14.5 13.6513229 -4.88788 6439721.95 626614.31

346 18.9 18.3385892 -4.57232 6439726.64 626614.63

350 19.2 18.9083089 -3.33405 6439727.21 626615.87

355 16.6 16.536832 -1.44679 6439724.84 626617.75
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