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VARI-indeksi

Pienoishelikopteri

Käyttö

Kuva: DJI

- Pienoishelikopteri varustettuna tavallisella pokkaritason kameralla sekä vakaajalla
- Esimerkiksi kuvan DJI Phantom 3 Advance

- Hinta n. 800 €
- Lentoaika yhdellä akulla n. 15 min, noin 4 kilometriä vaakalentoa
- Kopteriin pidettävä näköyhteys, maksimilentokorkeus 150 m, joka on

Trafin määräys
- Kopteri pysyy paikallan GPS sekä Glonass – satelliittien avulla

- Ylhäältä päin kasvuston epätasaisuus paljastuu helposti yhdestä kuvasta.
- Ilmakuva mahdollistaa suurien pinta-alojen tarkastamisen nopeasti, ja ilmakuvien 

perusteella voidaan lohkoille suorittaa tarkempia tarkastuksia jalan.

Kokemukseni mukaan ilmakuva ei anna vastauksia, ainoastaan uusia
kysymyksiä miksi lohkolla näyttää tältä?

Kuva: Agribotix.com

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑉𝐴𝑅𝐼) =
𝑉𝑖ℎ𝑟𝑒ä − 𝑃𝑢𝑛𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛

𝑉𝑖ℎ𝑟𝑒ä + 𝑝𝑢𝑛𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 + 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑛𝑒𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖(𝑁𝐷𝑉𝐼) =
𝐿äℎ𝑖_𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑝𝑢𝑛𝑎(𝑁𝐼𝑅) − 𝑁ä𝑘𝑦𝑣ä𝑣𝑎𝑙𝑜(𝑉𝐼𝑆)

𝐿äℎ𝑖_𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑝𝑢𝑛𝑎(𝑁𝐼𝑅) + 𝑁ä𝑘𝑦𝑣ä𝑣𝑎𝑙𝑜(𝑉𝐼𝑆)

- Käytössä vain ihmissilmin nähtävät
aallon pituudet, eli RGB (red, green, blue)

- VARI-algoritmi päättelee ainoastaan, kuinka
vihreä kuva on, vahvistaen näin ihmissilmin 
nähtyä

- Erot kuitenkin kasvustossa paljon pienempiä
kun käytössä ei ole lähi-infrapunaa 

Kaavojen lähde: precisionmapper.com

Ortoilmakuva

VARI-indeksi

NDVI-indeksi

Kevätvehnä 6.6.2017
Kasvuaste 13-15 (Zadoks)
Pellolle hiljattain kaivettu
viemäriputki, päisteet 
kärsineet kevätkynnön
kuivuudesta
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NDVI-indeksi kuva: sentinel playground

Sentinel-satelliitin ottama
NDVI-indeksi 7.6.2017
Tummansininen parempaa,
keltainen heikompaa

Selkeitä yhtäläisyyksiä!

3.6. kuva pisteestä
4 etelään

4.

Vari-indeksi luotu edellisestä
ilmakuvasta.
Vihreä parempaa, 
punainen heikompaa

Katso lisää Mustialan peltolohkoista

www.ravinnejaenergia.fi/peltolohkot

Ilmakuva n. 70 m korkeudesta samalta lohkolta samana päivänä 6.6

6.6.2017 ohrapelto, kasvuaste 14, kuvauskorkeus n. 1,8 metriä

- Kopterilla saa tehtyä tarkempia ortoilmakuvia. Ortoilmakuvassa kuva
muodostuu useista kuvista, ja kuvassa ei ole perspektiiviä.

- Mahdollistaa pinta-alamittauksen
- Itse käytin tähän DroneDeploy ohjelmistoa, joka on pilvipalvelu.

- Lento suunnitellaan etukäteen valitsemalla pohjakartan päälle
lennettävä alue

- Valitaan korkeus halutun tarkkuuden mukaan esim. 75 m korkeudella
pikselikoko on alle 3 cm x 3 cm maanpinnalla

- Kopteri suorittaa lennon itsenäisesti, mutta lentoa pitää valvoa ja
kopteri pitää olla otettavissa haltuun koska vain

- Lennon jälkeen kuvat, n. 30 kpl per hehtaari, ladataan pilvipalveluun
- 3-5 tunnin päästä käytössä on ortoilmakuva

Kuvakaappaus lennon suunnittelusta DroneDeploy ohjelmistolla

- Matalammalla suoritettu lento mahdollistaa
korkeuskäyrien sekä 3D mallien luomisen

- Mahdollistaa tilavuusmittauksen esim. 
siilosta, kasasta tai aumasta

- Avattu siilo mittanauhalla mitaten 450 m3

- Ohjelmisto ilmoitti 420 m3

- Tarkkuus suuntaa-antava, mutta esimerkiksi
auman tilavuutta arvioidessa mittanauhaa 
parempi? 


