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Badanie warunków świetlnych pod okapem drzewostanu ma podstawowe znaczenie dla 

określenia metod odnowienia lasu. Dużą popularność zyskuje pośrednia metoda badań 

warunków świetlnych - analiza zdjęć hemisferycznych obrazujących strukturę okapu 

drzewostanu, wykonywanych za pomocą aparatu fotograficznego oraz obiektywu typu 

„rybieko”. Nowsze badania sugerują, że zdjęcia hemisferyczne powinny być wykonane z 

ręczną ekspozycją ustalona na podstawie wskazań światłomierza zewnętrznego z korektą ok 

+2Ev. Niektórzy badacze wskazują na przewagę automatycznego progowania zdjęć nad 

manualnym. Ważnym ale nie uwzględnianym zagadnieniem jest też zastosowanie 

skalibrowanej funkcji projekcji obiektywu w programach analizujących zdjęcia. 

Celem tej pracy jest zbadanie wpływu różnych elementów metodologii wykonywania i 

analizy zdjęć hemisferycznych na wyniki modelowania warunków świetlnych pod okapem 

drzewostanu o różnym zwarciu takich jak: właściwości optyczne obiektywu (funkcja 

projekcji), naświetlenie zdjęcia (ekspozycja) oraz progowanie obrazów. 

W celu przetestowania tych zaleceń zdjęcia wykonano za pomocą aparatu w dwóch 

drzewostanach o różnym zwarciu. Stworzno łącznie 16 scenariuszy ( po 8 dla każdego 

drzewostanu) reprezentujących różne kombinacje wariantów trzech testowanych zaleceń. 

Kalibracji funkcji projekcji obiektywu dokonano analizując położenie na obrazie 

hemisferycznym punktów o znanych współrzędnych rzeczywistych. Różnice pomiędzy 

położeniem obserwowanym a oczekiwanym na podstawie teoretycznej funkcji projekcji 

obiektywu Sigma 8 mm F3.5 pozwoliły na wyliczenie skalibrowanej funkcji projekcji 

obiektywu. 

Za pomocą testu Kurskala-Wallisa porównano wpływ 16 różnych kombinacji metodyki 

wykonania i analizy zdjęć uwzględniających takie czynniki jak charakter drzewostanu rodzaj 

ekspozycji, progowania i stosowanie skorygowanej funkcji projekcji na obliczaną wartości 

wskaźnika dostępności światła (WDŚ) pod okapem drzewostanu. Test potwierdza silny 

wpływ metody pomiaru ekspozycji zdjęć na otrzymywane wyniki i zgodnie z zaleceniami z 

nowszej literatury wskazany jest ręczny pomiar ekspozycji z korektą +2Ev. Dla użytego w 

badaniach obiektywu wpływ stosowania kalibrowanej funkcji projekcji okazał się mało 



istotny. Automatyczne progowanie znacząco przyspieszyło proces analizy jednak 

szczegółowa inspekcja sprogowanych zdjęć wykazała istotne błędy automatycznych 

algorytmów w szczególnych przypadkach. W wyniku tego uznano, że najlepszą metodą jest 

nadzorowane automatyczne progowanie i dokonywanie ręcznego progowania w szczególnych 

przypadkach. 
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