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Tämä opinnäytetyö käsittelee konenäön käyttöä parketinvalmistuslinjastoissa. Opinnäytetyö teh-

tiin Invenir Oy:lle. Työn tavoitteena oli tutkia konenäön uusia hyödyntämismahdollisuuksia par-

kettilinjastossa kulkevien tuotteiden asennon ja sijainnin määrityksessä sekä oikeiden muotojen 

ja mittojen tarkastuksessa. Tarkoituksena oli myös selvittää, missä konenäöstä olisi taloudellista 

tai tuotantoa nopeuttavaa hyötyä ja missä olisi kannattavaa pysyä vanhoissa anturoinneissa. Tar-

koituksena on myös, että opinnäytetyötä voidaan hyödyntää yrityksessä konenäön toimintaa ja 

teoriaa käsittelevänä oppaana. 

Työn valmistelut aloitettiin tutustumalla työn ohessa erilaisiin yrityksessä valmistettaviin parketti-

linjastoihin ja kappaleenkäsittelynostimiin ja selvittämällä, miten niitä anturoidaan, ohjataan ja 

mitkä tilanteet ovat vaikeimmin hallittavia. Parkettilinjoissa, joita Invenir Oy:llä valmistettiin tämän 

opinnäytetyön laadinnan aikana 2018–2019, oli jo käytössä konenäköä. Säleiden automaatti-

sessa laadutuksessa käytetään WoodEyen valmistamaa konenäköjärjestelmää, jonka avuksi 

opinnäytetyössä käsitellyt uudet järjestelmät tulisivat. 

Teoriaosuudessa perehdyttiin parkettilinjojen toimintaan, konenäköjärjestelmien perusteisiin ja 

komponentteihin sekä konenäkökameroiden toimintaan.  

Konenäköjärjestelmälle löytyi parkettilinjastoista useita mahdollisia kohteita mm. viallisten ja kie-

rojen säleiden tunnistuksessa, joissa sitä voitaisiin tulevissa projekteissa hyödyntää. Tutkimuksen 

ohella hyödyntämiskohteita löytyi myös muidenkin tuotteiden, kuten eristelevyjen pakkauslinjas-

toista. Näitä hyödyntämiskohteita ei käsitelty tässä opinnäytetyössätyössä. 
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This bachelor´s thesis deals with the use of machine vision in parquet manufacturing lines. The 

thesis was commissioned by Invenir Oy. The aim of this engineering thesis was to study the new 

possibilities of using machine vision in determining the position and position of products passing 

through the line and checking the correct shapes and dimensions. The aim was also to find out 

where it would be economically viable to still use the old type of sensors. It is also intended that 

the thesis can be utilized in the company as a guide to machine vision and theory. 

The preparation for the thesis was started by getting acquainted with the different transportation 

lines and piece handling cranes manufactured in the company, how they are sensed and con-

trolled, and which situations in the lines are most difficult to control. In those parquet lines, which 

were in production when this thesis was made in 2018–2019 was already used machine vision. 

In the slats automatic grading, was used machine vision system manufacturing by WoodEye, 

which new systems would assist. 

In the theory part the operation of parquet lines, the basics, and components of machine vision 

and operation principles of machine vision cameras were studied.  

Several possible applications for the use of a machine vision system were found in the parquet 

lines, such as for defective and twisted slats, where it could be utilized in future projects. Along 

with the study that was made, other possibilities for applying machine vision were found in other 

products manufacturing lines., such as packaging lines of insulation plates. These applications 

were not dealt with in this thesis. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

 

CCD  Charge Coupled Device, Konenäkökameroissa käytettävä 

kuvakenno 

CMOS  Complementary Metal Oxide Semiconductor, Konenäköka-

meroissa käytettävä kuvakenno 

NIR  Lähi-infrapuna, Näkyvää valoa hieman pidempi aallonpituus 

LID Linear Imagine Device. Viivakamera 

RGB Punainen, vihreä ja sinen väri 

LED Light emitting diode 

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

A/D Analogia-digitaalimuunnin 

I/O Input/Output 

PLC Programmable Logic Controller, Ohjelmoitava logiikka
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Invenir Oy Loimaalla. Yritys valmistaa erilaisia kulje-

tus- ja pakkauslinjastoja pääasiassa puuteollisuudelle ja lämpöeristeteollisuudelle. Lin-

jastoja on toimitettu ympäri maailmaa, mutta pääasiassa vienti suuntautuu Venäjälle ja 

Eurooppaan. Päätuotteita ovat kivi- ja lasivillan pakkauslinjat sekä parkettiteollisuuden 

tuotantolinjat. Linjastot ovat pääsääntöisesti aina mittatilaustuotteita, koska jokainen teh-

das on pohjaratkaisultaan erilainen ja lähes aina linjasto liittyy jo olemassa olevaan lin-

jaan tai muun valmistajan koneeseen, kuten esimerkiksi höylään, sahaan tai liimauspu-

ristimeen.  

Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui parkettilinjastot ja konenäön hyödyntämismahdollisuu-

det niissä, sillä projektit, joissa olen Invenirillä ollut mukana, ovat olleet pääasiassa par-

kettilinjoja. Näistä linjoista sekä niiden toimintatavoista olen saanut eniten omakohtaista 

kokemusta.  

Konenäkö on kehittynyt huomattavasti viime vuosina, ja kameroiden hinnat ovat myös 

laskeneet. Tästä johtuen on taloudellisesti järkevää pyrkiä hyödyntämään konenäköä ja 

älykameroita niissä linjaston osissa, joiden hallintaan on aiemmin tarvittu huomattavan 

paljon perinteisiä antureita ja joissa kappaleiden liikkeiden seuraaminen ja hallinta on 

haasteellista.  

Työn päätarkoitus oli löytää parannusmahdollisuuksia parkettilinjastojen ongelmakohtiin 

konenäköä hyödyntämällä ja tutkia mahdollisuuksia perinteisten anturien korvaamiseen 

konenäöllä. Työssä tutustutaan konenäön teoriaan, komponentteihin ja erilaisiin kame-

ratyyppeihin. 
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2 PARKETTILINJOJEN TOIMINNOT 

2.1 Parketinpintasäleiden lajittelulinjat 

Sälelajittelulinjastoissa on jo ennestään käytössä hyvinkin kehittynyttä konenäköä sälei-

den automaattisessa laadutuksessa, jossa käytetään WoodEyen valmistamaa PC-poh-

jaista konenäköjärjestelmäkokonaisuutta. Säleet lajitellaan kameranjälkeen niputusase-

mille annettujen referenssien perusteella. Kappeleiden liikkeiden hallinta ja valvonta en-

nen kameraa sekä niputusasemissa toimii näissäkin linjastoissa vielä perinteisillä antu-

reilla.  

Sälelajittelulinjastoja on kahta päätyyppiä, joiden toiminta eroaa merkittävästi WoodEyen 

laadutuskameraa lukuun ottamatta. Monen kokoisten yksisauvaisten parkettien valmis-

tukseen käytettävien 150–300 mm leveiden ja 1–3 metriä pitkien, suurien säleiden lajit-

telulinja, jossa säleet ajetaan kameran läpi lappeellaan sekä monisauvaisten parkettien 

valmistukseen käytettävien pienien, kantillaan kamerasta läpi ajettavien noin 50–100 

mm leveiden ja alle metrin pituisten, säleiden lajittelulinja.  

Piensäleidenlajittelulinjastoissa valmiit säleet tuodaan linjastolle joko nipuissa lavalla tai 

halkaistaan ja katkaistaan suuremmista kappaleista ennen linjastoa sijaitsevalla halkai-

susahalla ja höylällä. Tästä säleet siirretään joko suoraan tai välivaraston kautta hihna-

kuljettimia pitkin kameran syöttölaitteelle. Pieniä säleitä käsiteltäessä, syöttölaite kään-

tää säleet kantilleen ennen kameraa. Säleet syötetään yksitellen WoodEyen. valmista-

man konenäkökamerakokonaisuuden läpi. Säleestä tunnistetaan lajittelukriteereinä tar-

kasteltavat värivirheet, halkeamat, kieroudet, mittavirheet, syysuunnat ja -kuviot sekä 

oksienkoot, -värit ja -reiät. Kuva muodostetaan viivakameroiden ja erilaisten lasersenso-

rien mittausten mukaan mittatarkkuuden ollessa noin 0,01 mm. Käsittelynopeudet ovat 

kappaleen pinta-alasta riippuen 3–6 kpl sekunnissa.  

Vaikeimpia säleestä tunnistettavia virheitä ovat pistemäiset virheet, kuten pienet kuivat 

oksat, sillä ne näkyvät liikkuvasta kappaleesta kuvassa vain yhdessä tai vain muuta-

massa pikselirivissä. Kameran jälkeen säleet jatkavat hihnakuljetinta pitkin ja tästä säleet 

lajitellaan valittujen ominaisuuksien mukaan eri asemille. (Kuva 1.) Linjastosta riippuen 

säleet niputetaan joko käsin tai koneellisesti halutun korkuisiksi pinoiksi tai vaihtoehtoi-

sesti nostetaan alipainetarttujanostimilla lauttoina suoraan varastolavoille. Niputuslinjoja 
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on yleensä 3–12 kpl, sen mukaan montaako erilaista tuotetta halutaan lajitella. Linjoissa 

voi olla sekä automaattisia että manuaalisia niputusasemia asiakkaan tarpeen mukaan.  

 

Kuva 1. Sälelajittelulinjaston 3D-layout. 

 

Kuva 2. WoodEyen käyttöpaneelilla esitetty kuva säleestä. 

Suurten säleiden lajittelulinjoissa säleet ovat valmistettu jo aiemmin ja ne tuodaan ni-

puissa alipainenostimelle, joka syöttää säleet kerroksittain siirtokuljettimelle. Siirtokuljet-

timilla säleet kulkevat välivarastoon, josta ne syötetään syöttökuljettimella vaaka-asen-

nossa kameran läpi. (Kuva 3.) Ennen kameraa on joihinkinkin linjastoihin sijoitettu myös-

kin WoodEyen valmistama säleen kaarevuuden mittauslaitteisto. Toisin kuin piensälei-

den kaarevuuden valvonnassa, näiden säleiden kuperuustietoa tarvitaan siihen, että ne 
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voidaan kääntää kameran jälkeen kuperapuoli ylöspäin, jolloin ne ovat helpommin koh-

distettavissa liimauksessa. Kameran jälkeen säleet siirretään linjastosta riippuen joko 

ketjukuljettimilla tai hihnoilla kameran määräämille lajittelu asemille. Koska säleiden 

pinta-ala on huomattavasti suurempi kuin pienien säleiden, on kameran maksimikäsitte-

lynopeus noin 1 kpl sekunnissa. 

 

Kuva 3. Yksisäleisen parketin pintasäleiden lajittelulinjan kamerakokonaisuus ja syöttö-
kuljetin. 

2.2  Parketinpintasäleiden liimauslinjat 

Invenir Oy valmistaa sälelajittelulinjastojen lisäksi muun tyyppisiä parketinvalmistuslin-

jastoja. Esimerkkinä näistä on yksisauvaisten parkettien liimauslinja, jota olen ollut mu-

kana valmistamassa. Kyseinen linja käsittää parketin pohjalevyjen ja pintasäleen yhdis-

tämisen ja syötön liimauspuristimelle. Pintasäleen ja parketin runkolevyn yhdistyslin-

jassa parketin valmiit runkolevyt syötetään linjastollemme rullastoa pitkin liimakoneen 

läpi, joka annostelee liiman levyn pintaan. Tämän jälkeen pohjalevyt ajetaan hihnakul-

jettimella paikoitus- stoppareita vasten. Pintasäleet tuodaan linjalle nipuissa, josta ne 

siirretään alipainenostimella yksitellen toisille hihnakuljettimille, jotka myös ajetaan pai-

koitus- stoppareita vasten. Pintasäleet nostetaan servotoimisella alipainenostimella 4 

kappaletta kerrallaan pohjalevyjen päälle. (Kuva 4.) Tästä ne siirretään rullastoa pitkin 

puristimeen, jossa liima kuivataan puristamalla parkettilautoja kuumien metallihihnojen 

välissä. (Kuva 5.) Invenir Oy ei itse valmista liimauspuristimia, ja tämänkin linjaston pu-

ristin oli ollut jo aiemmin asiakkaan muussa linjastossa käytössä. 
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Kuva 4. Pintasäleiden käsittelynostin. 

 

Kuva 5. Liimauspuristimen syöttörullasto. 
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3 KONENÄKÖJÄRJESTELMÄ 

Konenäkökameroita voidaan automaatiossa hyödyntää monella alueella. Ne voidaan rin-

nastaa älykkäiksi antureiksi ja niillä voidaan joissain sovelluksissa korvata osittain tai 

kokonaan perinteinen logiikka sekä myös käyttää tuotannonvalvonnassa ihmissilmän 

korvaajana.  Konenäköjärjestelmät voivat välittää käsitellyn informaation ympäröiviin jär-

jestelmiin monilla tavoilla. Pääasialliset liitynnät ovat kenttäväylät, Ethernet ja digitaali-

nen IO. Monipuolisen liitettävyyden ansiosta informaatiota voidaan käyttää hyväksi val-

vomoissa, roboteissa, tietokannoissa, logiikoissa, ylemmän tason toiminnanohjausjär-

jestelmissä, PC-pohjaisissa käyttöliittymissä ym. vastaavissa järjestelmissä. (Leino 

2017a; Mattson 2015a.) 

 

Kuva 6. PC-pohjainen konenäköjärjestelmä (Leino 2017a, 3). 
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3.1 Kameratyypit 

Konenäkökameroiden jaotteluun voidaan käyttää useita eri tapoja. Kamerat voidaan  

jaotella esimerkiksi seuraavilla kriteereillä: kennotyypin mukaan CCD- ja CMOS-kennoi-

siin kameroihin, kennon muodon mukaan matriisi ja viivakameroihin, harmaasävykame-

roihin ja värikameroihin, 2D- ja 3D-kameroihin sekä perinteisiin- ja älykameroihin. (Leino 

2017a, 7.) 

3.1.1 Viivakamera (LID) 

Viivakamera kuvaa yksiulotteista ohikulkevasta- tai pyörivästä kappaleesta. Kuvaus teh-

dään rivi tai maksimissaan muutama pikselirivi kerrallaan. (kuva 7 ja 10.) 

 

Kuva 7. Viivakameran kennotyyppejä (Fermum 2019h). 

Rivi(t) lisätään kuvaan aina edellisen perään. (Kuva 8.) Kappale voi olla kuinka pitkä 

tahansa, toisin kuin matriisikameroissa, joissa koko kuva otetaan yhdellä kertaa ja ku-

vattava kohde pitää mahtua kuvausalueelle. (Fermum 2019h.) 

 

Kuva 8. Viivakameran kuvanmuodostus (Fermum 2019h). 
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Kuvaustaajuus voi olla jopa 18kHz, eli 18000 kuvaa sekunnissa. Tyypilliset pikselit mää-

rät ovat 512, 1k, 2k, 4k, 8k ja 12k ja pikselikoko 5x5 7x7 10x10 ja 14x14 µm. Rivit voidaan 

myös lukea kahdessa, neljässä tai jopa 8 osassa. (Kuva 9.) Käytännössä käyttäessä 8 

kanavaa ja 12-megapikselin kameraa päästään 320MHz datanopeuteen. (Fermum 

2019h.) 

 

Kuva 9. Viivakameran kanavat (Fermum 2019h). 

Myös viivakameroilla voidaan kuvata värikuvia samalla tavoin, kuin matriisikameroillakin. 

Käyttämällä värisuotimia harmaasävykennon päällä voidaan värikuva muodostaa yh-

dellä, kahdella tai kolmella pikselirivillä. (kuva 10.) (Fermum 2019b.) 

Kun tarvitaan suurta tarkkuutta, voidaan käyttää kolmea fyysisesti erotettua kennoriviä, 

joille eri värit taitetaan prismalla. (kuva 11.) Näin jokainen pikseli voidaan kuvata tarkal-

leen omalla kohdallaan toisin kuin värisuotimia käyttämällä. (kuva 10.) (Fermum 2019b.) 

 

Kuva 10. Väriviivakameran kennotyyppejä (Fermum 2019b). 
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Kuva 11. 3CCD-viivakameran prisma (Fermum 2019b). 

3.1.2 Matriisikamera 

Matriisikamerassa kenno on nimensä mukaisesti matriisi, eli kennossa on pikseleitä use-

assa rivissä viivakamerasta poiketen. Rivejä on kamerasta riippuen muutamista kymme-

nistä tuhansiin. (Leino 2017a, 12.) Toisin kuin viivakamera, matriisikamera kuvaa koko 

kappaleen yhdellä kertaa: Kuvia voidaan kuitenkin yhdistää useista rinnakkaisista kame-

roista, jolloin kuvausalaa saadaan kasvatettua tarvittaessa hyvinkin suureksi. 

3.1.3 2D-Kamera 

2D-kameroihin luetaan kaikki mustavalko ja värimatriisikamerat, joilla kappaletta kuva-

taan vain yhdestä suunnasta.  

3.1.4 3D-Kamera 

3D-kameroissa kolmiulotteinenkuva voidaan muodostaa monella eri tekniikalla. Vaihto-

ehtoisia 3D-kuvausmenetelmiä ovat muun muassa seuraavat: (Leino 2017a, 36–38.) 

Stereokuvaus, joka on ihmissilmää matkiva kuvaustapa, siinä kohdetta kuvataan vähin-

tään kahdella erisuunnasta kuvaavalla kameralla ja kuvista etsittävien vastinpisteiden 

avulla 2D-kuvat yhdistetään ohjelmassa 3D-kuvaksi. (Leino 2017a, 38–40.) 

Rakenteellinen valaisu, jossa kappaleen pintaan heijastettavalla laserviivalla saadaan 

kohteen muodot esille. (Leino 2017a, 41–43.) 
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Kinect -tekniikka, joka on kehitetty alkujaan Xbox 360 -pelikonsolille, siinä infrapu-

nalähde tuottaa kameran kuva-alalle pisteverkon, jota kamera kuvaa hieman eri kul-

masta ja kameran ohjelmisto laskee pisteiden etäisyyden ja sijainnin mukaan kohteen 

muodon. (Leino 2017a, 45.) 

Time of Flight -menetelmä, joka toimii kuten ultraäänianturit. Siinä lasketaan valonsäteen 

kulkuajan kesto valonlähteestä takaisin kameraan ja näin saadaan selville kappaleen 

etäisyys kamerasta. (Leino 2017a, 46.) 

Depth of Focus -menetelmä, jossa kohteiden etäsyyttä kameraan mitataan muuttamalla 

kameran tarkennusta ja vertailemalla tekstuurien tarkkuuksia eri tarkennusetäisyyksillä. 

(Leino 2017a, 47.) 

3.1.5 Perinteinen konenäkökamera 

Perinteisellä konenäkökameralla tarkoitetaan PC-pohjaista konenäkökameraa, jonka ku-

vankäsittely ja ohjaus hoidetaan PC:ssä olevalla ohjelmalla. Etuina älykameraan on suu-

rempi laskentateho ja monen kameran yhdistämismahdollisuudet sekä järjestelmän 

joustavuus.  

3.1.6 Älykamera 

Älykameralla tarkoitetaan konenäkökameraa, jossa kamera, valaistus, kuvankäsittely-

prosessori ja kuvankäsittelyohjelmisto on koottu samaan laitteeseen ja haluttu tieto saa-

daan ulos valmiiksi prosessoituna. Esimerkiksi jos kappale on hyväksytty, annetaan oh-

jaustieto suoraan laitetta ohjaavalle logiikalle digitaalilähdöstä bittinä 1 tai vaihtoehtoi-

sesti analogialähdöstä suoraan toimilaitteelle. Laskentateho on älykamerassa pienempi 

kuin PC:ssä, mutta ainakin kalleimmissa malleissa riittävä moneen toimintoon. Älykame-

ran optiikka ei poikkea perinteisestä konenäkökamerasta. (Leino 2017a.) 
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3.1.7 Värikamera 

CCD- ja CMOS-kennot ovat harmaasävykennoja, ja jos kuvasta halutaan saada muo-

dostettua värikuva, käytettävissä on kolme eri vaihtoehtoa.  

Tapa 1. Kennon pikselit erikoistuvat vain yhden värin kuvantamiseen. (Kuva 12.) Tämä 

on yleisin ja halvin tapa. (Leino 2017a, 32.) Värisuotimilla saadaan rajattua kennon pik-

seleille pääsevät värit (punainen, vihreä ja sininen). Pikselit muodostavat  

Bayer-matriisiksi kutsutun mosaiikin, jossa on sininen, punainen ja kaksi vihreää pikseliä. 

(Kuva 13.) Värikuva muodostetaan vasta ohjelmassa, jossa väri approksimoidaan naa-

puripikselien arvojen perusteella. (Fermum 2019j.) 

 

Kuva 12. Bayer-matriisi (Leino 2017a, 33). 

 

Kuva 13. Värikuvan muodostamisen vaiheet (Fermum 2019j). 
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Tapa 2. Käytetään kolmea eri kennoa, joille kuva heijastetaan prisman kautta. (Kuva 14.) 

Punaiselle, vihreälle ja siniselle on omat kennot. Tämä tapa on kalliimpi ja harvinaisempi 

mutta myös kuvan laatu parempi, koska kaikki kennon pikselit toimivat itsenäisesti. 

(Leino 2017a, 32.) 

 

Kuva 14. 3CCD-kameran prisma (Fermum 2019b). 

Tapa 3. Kennon edessä on pyörivä suodatinkiekko, jolla saadaan punainen, vihreä ja 

sininen kennolle vuorotelle. (Kuva 15.) Tämä on harvinaisin tapa. (Leino 2017a, 32.) 

 

Kuva 15. Suodatinkiekko (Leino 2017a, 32). 
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3.2 Konenäkökameran komponentit 

3.2.1 Kenno 

Konenäkökameroissa käytetään pääsääntöisesti kahta eri kennotyyppiä, jotka ovat 

CMOS ja CCD. Kennojen standardikoot ovat ¼, ⅓, ½, ⅔ ja 1 tuumaa ja ne ovat 4/3 

suhteessa toisiinsa. 

CCD-Kenno (Charge Coupled Device) 

CCD-kenno on yleisimmin konenäkökameroissa käytetty kennotyyppi ja se koostuu kool-

taan noin 10x 10 mikrometrin diodeista. Koska diodin peittävät vain noin 35 % prosenttia 

kennon pinnasta fotodiodien päällä on mikrolinssit, jotka keräävät valon diodeille, näin 

saadaan 100 % peittoaste. (Leino 2017a, 24.) 

Matriisirakenteeseen perustuvia CCD-kennoja on kolmea eri pääarkkitehtuuria: Full-

Frame, Frame-Transfer ja Interline. Pääpiirteissään eri arkkitehtuurit eroavat toisistaan 

siinä, miten varaukset siirtyvät kennolta uloslähdön puskuriin. (Mattson 2015a, 55.) 

 

Kuva 16. CCD-kennon rakenne (Olympus 2019). 

CMOS-kenno (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

CMOS-kennot ovat erittäin nopeita, ja niiden kuvausnopeus on yli 1000 kuvaa/s.  Kuva 

voidaan ikkunoida, jolloin kennolta pyydetään ulos ainoastaan haluttu osa koko kuvasta, 

jolloin nopeus kasvaa ja käsiteltävän tiedon määrä vähenee. Myös tehon kulutus on 

CMOS-kennolla alhainen. (Leino 2017a, 28.) 
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CMOS-kennon toimintaperiaate 

Fotodiodi muuntaa fotoneina tulevan valoenergian sähkövaraukseksi, joka muutetaan 

jännitteeksi. AD-muuntimella muunnetaan jännite biteiksi (esim. 8-bittisellä muuntimella 

256-tasoon). Mikrolinssillä kompensoidaan fotodiodin pinta-alan pienuutta pikselin pinta-

alaan eli täyttöasteeseen. (Kuva 17.) (Leino 2017a, 29.) 

 

Kuva 17. CMOS-kenno (Leino 2017a, 29). 

3.2.2 Optiikka 

Optiikalla tarkoitetaan kuvakennon eteen sijoitettua linssiä. Linssi kokoaa kuvauskoh-

teesta kerätyn valon kuva-anturille. Optiikan polttoväli valitaan sen mukaan, kuinka kau-

kana kamerasta kohde on, mikä on haluttu kuvakoko ja mikä on kameran kennon koko. 

 

Kuva 18. Optinen polku (Fermum 2019i). 

Optiikan polttoväli voidaan joko laskea itse seuraavilla kaavoilla (Kuva 19.) tai käyttää 

laskentaan valmiita online-työkaluja, joiden avulla oikea optiikka on helppo valita. Esi-

merkiksi Vision-Doctorin sivustolta https://www.vision-doctor.com/en/optical-calculati-

ons/calculation-focal-length.html löytyvä online-työkalu. 

https://www.vision-doctor.com/en/optical-calculations/calculation-focal-length.html
https://www.vision-doctor.com/en/optical-calculations/calculation-focal-length.html
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Kuva 19. Optiikan valintataulukko (Leino 2017a). 

3.2.3 Liitännät 

Kameran helpon käyttöönoton ja muihin järjestelmiin yhdistettävyyden kannalta on tär-

keää, että kameran liitännät ovat riittävät ja yhdenmukaiset muiden järjestelmän laittei-

den kanssa. Jos logiikkaohjatussa linjassa käytetään älykameraa, on järkevää valita ka-

mera, joka on yhdistettävissä siihen suoraan esimerkiksi Ethernetillä. On myös tärkeää, 

että älykamerassa, jota on tarkoitus käyttää ilman erillistä logiikkaa, on riittävä määrä 

digitaalisia tulo- ja lähtöliitäntöjä sekä analogia lähtöjä mahdollisien valaisimien ja toimi-

laitteiden ohjaamiseen. (Kuva 20.) 

 

Kuva 20. Liitännät. (Leino. 2017b.) 
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3.3 Valaistus 

Valaistus on tärkein osa toimivaa konenäköjärjestelmää, jotta tulokset olisivat luotettavia 

ja vertailukelpoisia on valaistuksen pysyttävä muuttumattomana. Valaistuksessa voi-

daan käyttää tarpeen mukaan erityyppisiä ja muotoisia valonlähteitä. Valaistuksen suun-

nalla ja tyypillä saadaan kappaleesta esiin haluttuja ominaisuuksia sekä pystytään pa-

remmin erottamaan se taustastaan. (Aalto ym. 1999, 57.) 

 

Kuva 21. Valaisun vaikutus eri yksityiskohtien erottumiseen (Fermum 2019g). 
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Valaistustyyppi määritellään sen mukaan, mikä valaistuksen kulma on kappaleeseen ja 

kameraan nähden.  (Kuva 22.) 

 

Kuva 22. Valaistuskulmat (Fermum 2019e). 

Valaistuksen suunnittelu ja hyvä toteutus on erittäin tärkeä osa luotettavasti toimivaa 

näköjärjestelmää. Perussääntönä voidaan sanoa, että valaistuksen merkitys näköjärjes-

telmässä on 50%. Valaistuksen tulee olla pääsääntöisesti riittävää ja tasaista, ja kattaa 

koko kuvausalue. Muuttuvien varjojen ja päivänvalon pääseminen kohteeseen on syytä 

estää. (Aalto ym. 1999, 57.) 

3.3.1 Kohtisuora valaisu 

Tavallisimmin valaisuun käytetään kohtisuoraa valaisua, tällöin kappaletta valaistaan 

pienessä kulmassa kameran suunnasta yhdellä tai usealla valaisimella kappaleen 

koosta ja valonlähteestä riippuen. (Kuva 23.) Pääsääntöisesti valonlähteitä on ainakin 

kaksi, jottei kappaleeseen tai sen ympärille muodostu varjoja. Valonlähteinä käytetään 

halogeenispotteja, loisteputkia ja ledejä, mutta kuten muuallakin valaistuksessa ledit val-

taavat alaa joustavuutensa ja kestävyytensä ansiosta.  

Tätä yksinkertaista valaistustekniikkaa voidaan käyttää heijastamattomiin materiaalei-

hin, jotka hajottavat voimakkaasti valoa matta-, huokoisen, kuitu-, ei-kiiltävän pinnan 

vuoksi. Suora valonheitin voi olla minkä tahansa tyyppinen laajasti säteilevä valo. Ihan-

netapauksessa, jossa valaisukentän ei tarvitse olla laaja, valitaan rengasvalaisin, joka 

voidaan sijoittaa kameran linssin ympärille. Varjoja vältetään enimmäkseen täysin pys-

tysuoran valaisun vuoksi. (Fermum 2019d.) 
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Kuva 23. Kohtisuora valaisu (National Instruments 2019). 

 

Kuva 24. Kohtisuora valaisu rengasvalaisimella (Fermum 2019d). 

3.3.2 Pimeäkenttävalaisu 

Pimeäkenttävalaisussa valaisin tai valaisimet ovat pienessä kulmassa kappaleen pin-

taan nähden. (Kuva 25.) Tällöin muutoin tasaisesta kappaleesta voidaan helposti erottaa 

pinnan virheet, sillä pienetkin urat ja kohoumat synnyttävät pintaan kuvassa helposti ha-

vaittavan varjon. Toisin kuin kohdevalaisussa, sivuvalaisussa halutaan tarkoituksellisesti 

synnyttää varjoja. (Mattson 2015a). 

 

Kuva 25. Pimeäkenttävalaisu (National Instruments 2019). 
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3.3.3 Taustavalaisu 

Kun kappaleen dimensiomittaus ja reunojen muodon sekä pinta-alan määritys tarvitsee 

tehdä mahdollisimman tarkasti, käytetään taustavalaisua, jossa valonlähde sijaitsee ka-

meraan nähden kappaleen vastapuolella. (Kuva 26.) Tällöin pienimmätkin reunojen 

muodot erottuvat selvästi. (Fermum 2019a.) 

Jotta kappale kappaletta voidaan valaista takaapäin, sen tarvitsee olla ainakin osittain 

valoa läpäisevällä alustalla tai kulkea kameran ohi niin, ettei kyseisessä kohdassa ole 

kuljetushihnaa.  

 

Kuva 26. Taustavalaisu (National Instruments 2019). 

Rajattua taustavaloa käytetään korostamaan reunoja, naarmuja ja pieniä hiukkasia lä-

pinäkyvissä esineissä. Valaisimen ja kappaleen väliin sijoitetaan kappaleen muotoinen 

maski, jolloin tarkasteltava kohde näkyy mustana, mutta pinnan epäjatkuvuudet kirk-

kaina. (Mattson 2015a.) 
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3.3.4 Diffuusiovalaisu 

Diffuusiovalaisu on välttämätön monissa sovelluksissa, joissa kappaleet ovat heijastavia, 

kiillotettuja, kiiltäviä tai metallia. Erityisen vaikeaksi kuvauksen tekee, jos kappaleet eivät 

ole enää täysin tasaisia, vaan on jo muotoiltu, ne ovat rypistyneen, ne ovat kaarevia tai 

sylinterinmuotoisia. Tällöin voidaan käyttää seuraavia valaisumenetelmiä. (Kuva 27.) 

(Fermum 2019c.) 

Aksiaalisessa diffuusiovalaisussa valo ohjataan kappaleeseen puoliläpäisevän pelin 

avulla, jolloin valo saadaan kappaleeseen aksiaalisesti linssiin nähden. Ideaalinen etäi-

syys kohteeseen on 1–3cm. (Fermum 2019c.) 

Vain kupolivalaisu pystyy tuottamaan todellista hajavaloa. Koska valo tulee kappalee-

seen tasaisesti joka kulmasta eivät naarmut ja epätasaisuudet korostu liika. (Fermum 

2019c.) 

 

Kuva 27. Erityyppisiä diffuusiovalaisutyyppejä (National Instruments 2019). 
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3.3.5 Rakenteellinen valaisu 

Strukturoitu valo ei valaise kohdetta tasaisesti, vaan se on tarkoituksella epätasainen. 

Yksinkertaisimmillaan valo voi koostua yhdestä valojuovasta. Monimutkaisempia valo-

kenttiä voidaan rakentaa juovastosta, verkosta tai muusta kuviosta. (kuva 28.) (Fonselius 

ym.1994, 81,82.) 

 

Kuva 28. Tyypillisiä laserilla luotuja valokenttiä (Fermum 2019f). 

Strukturoidun valon avulla saadaan kaksiulotteisella kuvalla tietoa kolmiulotteisesta koh-

teesta. Sillä voidaan mitata esim. esineen asentoa tai etäisyyttä. (Fonselius ym.1994, 

81,82.) 

 

Kuva 29. Laser verkolla 2D-kuvasta erotettavaksi saatu 3D-muoto (Fermum 2019f). 
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3.4 Resoluutio 

Resoluution eli erotuskyvyn merkitystä voidaan havainnollistaa valkoisella taustalla ole-

valla kahdella mustalla neliöllä. (Kuva 30.) Jos neliöt esiintyvät vierekkäisillä pikseleillä, 

ne näyttävät yhdeltä suorakaiteelta. Jotta neliöt voitaisiin erottaa toisistaan, täytyy niiden 

välissä olla riittävä määrä valkoista tilaa. Tämä vaadittu vähimmäistila määrittää resoluu-

tion. (Mattson 2015a, 37.) 

 

Kuva 30. Resoluution merkitys (Mattson 2015a). 

Konenäköjärjestelmille voidaan määrittää viisi erilaista resoluutiota: kuvaresoluutio, tila-

resoluutio, piirreresoluutio, mittausresoluutio ja pikseliresoluutio. (Mattson 2015a, 38.) 

3.4.1 Kuvaresoluutio  

Kuvaresoluutiolla ilmoitetaan valoilmaisimien eli fotodiodien määrä kennolla vaaka ja 

pystysuunnassa. Tämä vastaa kuvan pikselimäärää. Kun resoluutiota kasvatetaan, saa-

daan kuvasta esiin enemmän yksityiskohtia, mutta mitä suurempi resoluutio on, sitä suu-

remmaksi tulee käsiteltävä datamäärä. (Mattson 2015a.) 

Jos resoluutio on liian pieni, voi kohde jäädä kokonaan huomioimatta. (kuva 31.) Pikselin 

väri määritetään sen mukaan paljonko kappale täyttää elementistä. Jos kappale täyttää 

yli 50% elementistä pikseli muodostuu mustaksi, muutoin pikseli jää valkoiseksi. (Leino 

2017a, 20–21.) 
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Kuva 31. Resoluution vaikutus kappaleen tunnistamiseen (Leino 2017a). 

3.4.2 Tilaresoluutio 

Tilaresoluutio ilmaisee pikselien välisen etäisyyden reaalimaailmassa. Kuvaresoluutio 

yhdessä näkökentän kanssa määrittävät tilaresoluution. Esimerkiksi kuvattaessa koh-

detta kameralla, jonka kuvaresoluutio on 640 x 480 pikseliä ja näkökentän kattaessa 100 

x 75 mm alueen, saadaan järjestelmän tilaresoluutioksi noin 0,16 mm / pikseli. (Mattson 

2015a, 38.) 

3.4.3 Piirreresoluutio 

Järjestelmän piirreresoluutio ilmaisee pienintä piirrettä, joka voidaan luotettavasti havaita 

kuvasta. Shannonin näytteenottoteoreemaan perustuen vaaditaan vähintään kaksi pik-

seliä kuvaamaan yksittäistä piirrettä kuvassa. Koska konenäköjärjestelmä yltää harvoin 

teoreeman mukaiseen raja-arvoon, kohteen piirteiden kuvaamiseen käytetään vähintään 

kolmen, tai neljän pikselin raja-arvovaatimusta. Jos kuva sisältää häiriöitä tai jos sen 

kontrasti on heikko, raja-arvovaatimus voi olla korkeampi. (Mattson 2015a, 39.) 

3.4.4 Mittausresoluutio 

Mittausresoluutio ilmaisee tarkasteltavan kappaleen mittaustarkkuuden. Mittauksessa 

käytetyistä algoritmeista riippuen konenäkösovelluksella saavutetaan noin 1/10 osapik-

selin mittaustarkkuus. Mittausresoluution vaatimus riippuu tarkasteltavalle kappaleelle 

asetetusta toleranssista. Tarkkuusvaatimus on käytännössä moninkertainen vaadittuun 

toleranssiin verrattuna. Esimerkiksi mittaustoleranssin ollessa +/- 0.05 mm, voidaan mit-

taustarkkuuden kertoimeksi valita 20, jolloin mittausresoluution vaatimukseksi saadaan 

0.05 mm / 20 = 0.0025 mm. (Mattson 2015a, 39.) 



31 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Saarikkomäki 

3.4.5 Pikseliresoluutio 

Pikseliresoluutio ilmaisee yksittäisen pikselin kvantisointitasojen määrää, eli kuinka mo-

nella harmaasävyn tasolla pikseli on kuvattu. Esimerkiksi harmaasävykuva voi olla digi-

toitu 8, 10 tai 12 bitillä, jolloin eri harmaasävyn tasoja saadaan 256, 1024 tai 4096. Väri-

kameroissa käytetään yleensä 8 bittiä jokaiselle päävärille, jolloin saadaan kaikkiaan 

16777216 eri väriä. (Mattson 2015a, 40) 

3.5 Kuvankäsittely 

3.5.1 Bittimäärä 

Konenäköjärjestelmässä bittimäärä kertoo kuinka montaa harmaasävyä kamera voi erot-

taa toisistaan. 1 bittiä on 2 tasoa, 2 bittiä 4 tasoa jne. Mitä suurempi bittimäärä on sen 

tarkemmin kappaleen sävy-erot erottuvat kuvassa. (Mattson 2015b, 6.) 

3.5.2 Kontrasti 

Kuvan kontrasti ilmaisee, kuinka hyvin kohteen raja-alueet erottuvat toisistaan. Kuvassa, 

jossa on hyvä kontrasti, välittyvät kohteen mustat yksityiskohdat mustina ja valkoiset val-

koisina. Mitä suurempi on kuvassa mustien ja valkoisten kohteiden intensiteettien väli-

nen ero, sitä suurempi on kontrasti. (Mattsson 2015a, 41.) 

3.6 Analysointiohjelmisto 

Analysointiohjelmisto saa kuvankäsittelyltä tiedot, joiden perusteella se suorittaa ohjel-

manmukaiset matemaattiset laskutoimitukset. Laskutoimituksien tuloksena saadaan 

vastaus tuotteen mittaukseen liittyen. (Leino 2016, 27.) 
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3.7 Ohjausjärjestelmä 

Ohjausjärjestelmä toimii mittaustiedon tulosten hyödyntäjänä. Mittaustulokset käytetään 

päätösten tekemiseen, jonka avulla suoritetaan tuotantoa ohjaavia toimenpiteitä. Pää-

töksellä ohjataan esimerkiksi sahatavara kappale oikeaan varastopaikkaan, jolloin va-

rastopaikassa olevat tuotteet ovat kaikki samaa laatua ja dimensiota. Ohjausjärjestelmä 

on ohjelma, joka toimii logiikassa tai tietokoneessa. Järjestelmä voidaan kytkeä suoraan 

toimilaitteeseen tai toiseen ohjausjärjestelmään (esim. tuotantolinjan ohjaukseen.) 

(Leino 2016, 28.) 

3.8 Konenäköjärjestelmän suunnittelu 

Konenäköjärjestelmä vaatii luotettavasti toimiakseen huolellisesti tehdyn suunnittelun ja 

toteutuksen, yksittäiset osa-alueet kuten valaistus ovat tärkeitä, mutta jos yksikin osa on 

huonosti toimiva ei järjestelmä ole luotettava. (kuva 33.) Konenäön prosessia kutsutaan 

informaatioketjuksi. (Kuva 32.) Informaatioketju jaetaan valaistukseen ja optiikkaan, ku-

van digitointiin ja prosessointiin sekä informaation välitykseen muihin järjestelmiin.  Tar-

vittaessa voidaan kuvan prosessoinnin tuloksen mukaan käyttää takaisinkytkentää, joka 

säätä valaistuksen optiikan ja kuvan digitoinnin parametrejä.  (Mattson 2015a, 3–6.) 

 

Kuva 32. Informaatioketju (Mattson 2015a). 
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Kuva 33. Valintakriteerit 2D-konenäköjärjestelmässä (Fermum 2019k). 
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4 KONENÄÖN SOVELTUVUUS ERI KOHTEISIIN 

Konenäön soveltuvuusmahdollisuudet eri kohteisiin vaihtelevat, sillä tuotantolinjastot 

ovat lähes aina ainakin osittain uniikkeja ja koska jokainen tehdas layoutiltaan erilainen. 

Myös valmistettavat tuotteet ja automaatioaste vaihtelevat hyvin paljon eri asiakkaiden 

välillä. Tästä johtuen jokaisen linjan anturoinnit ja ohjaukset joudutaan lähes aina mietti-

mään uudelleen. Päätoiminnot linjoissa on kuitenkin lähes samoja ja yleensä ongelmat-

kin liittyvät samankaltaisiin tilanteisiin linjalla.  

Seuraavissa kohdissa esitellään linjastoissa havaittuja ongelmia ja pohditaan ratkaisu-

mahdollisuuksia konenäön avulla.  

4.1 Anturointi ja kappaleen tunnistus 

Nykyisissä järjestelmissä, joissa hyödynnetään pelkästään perinteisiä antureita, joudu-

taan lähes jokaista kappaleen liikettä ohjaamaan erilaisilla mekaanisilla stoppareilla, por-

teilla ja rajoittimilla. Tämä aiheuttaa sen, että pienessäkin linjassa voi olla helposti yli sata 

anturia sekä kymmeniä paineilmatoimisia venttiileitä ja sylintereitä. Jos kappaleet kulke-

vat hyvin lähellä toisiaan, on perinteisillä antureilla mahdollista tulkita peräkkäiset kap-

paleet yhdeksi kappaleeksi. Konenäköä käyttäessä kappaleet voidaan tunnistaa luotet-

tavasti, vaikka ne olisivatkin aivan kiinni toisissaan.  Pelkällä konenäöllä ei kannattavuus-

syistä ainakaan vielä ole järkevää rakentaa koko linjastoa, sillä yksinkertaisimpia toimin-

toja on taloudellisesti kannattavampaa tehdä edelleenkin perinteisillä antureilla. Ko-

nenäöllä kuitenkin pystytään tarvittaessa valvomaan, vaikka koko linjastoa reaaliaikai-

sesti. Tällä pystytään poistamaan viallisten ja väärässä asennossa kulkevien kappalei-

den aiheuttamia linjaston pysähdyksiä havaitsemalla ajoissa viallinen tuote ja poista-

malla ne linjalta. Myös kappaleiden läsnäolon tarkistus on huomattavasti helpompaa, 

varsinkin jos linjassa ajetaan rinnakkain vaihtelevan levyisiä kappaleita, jolloin perinteis-

ten anturien avulla tehtävä tunnistus on vaikeaa. Nykyiset linjat on toteutettu pääosin 

perinteisillä antureilla ja tämä tuo ongelmia etenkin silloin kun käsiteltävät kappaleet ovat 

eri puulajeja, jolloin värit ja takaisin heijastus vaihtelevat. 
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4.2 Paikoitus ja kappaleen käsittely 

Nykyisellään esimerkiksi parkettilinjojen nostimelle tulevien puisien pintasäleiden oikea 

paikoitus voi olla haasteellista, johtuen sahauspinnoista ja puun elämisestä.  Jos kappa-

letta seurataan konenäkökameralla, voidaan se poimia linjastolta riippumatta sen sijain-

nista hihnalla, kunhan se on tarttujan ja kameran toimialueella. Tarvittaessa kappale voi 

olla vaikka koko ajan liikkeellä. Kappaleesta voidaan konenäöllä etsiä reunalinjat ilman 

että esimerkiksi kolot ja kohoumat kappaleen reunoissa aiheuttavat virhettä paikoituk-

sessa sekä sulkea pois muita häiriötekijöitä kuten kappaleen reuna halkeamia. Kuvasta 

voidaan määrittää optimaalinen tarttumiskohta kappaleeseen, jolloin voidaan välttää esi-

merkiksi oksan reiät ja kappale voidaan myös hylätä linjalta samassa yhteydessä. Ko-

nenäköä ja robottia hyödyntäessä on siis mahdollista korvata useita antureita sekä ly-

hentää ja yksinkertaistaa linjoja, kun kappaleen sijainti ja asento pystytään kertomaan 

tarttujalle. Myös samalla linjalla kulkevat erilaiset kappaleet voidaan lajitella suoraan ku-

van perusteella, riippuen vaaditusta kappaleiden lajittelunopeudesta joko robotilla tai eri-

laisilla porteilla, työntimillä ja suistajilla. Robotteja on käytetty kappaleiden käsittelyyn 

muutamilla linjoilla, mutta ilman konenäköä (Kuva 34.). Tulevaisuudessa niiden käyttö 

todennäköisesti lisääntyy merkittävästi ja nopeusvaatimukset kasvavat. Näistä seikoista 

johtuen konenäön tuominen näihinkin linjastonosiin on lähes välttämätöntä. 

 

Kuva 34. Sälelauttojen käsittelyrobotti. 
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4.3 Sälelajittelu 

Toisin kuin suurten säleiden lajittelussa, jossa kappaleen pitkittäissuuntainen kaarevuus 

ei linjaston erilaisesta rakenteesta johtuen aiheuta ongelmia, piensäleidenlajittelulinjoilla 

suurimpia ongelmia aiheuttavat kaarevat ja vajaamittaiset säleet. Kaarevat säleet aiheut-

tavat eniten ongelmia laadutuskameran siirtohihnoilla ja niputuksessa, sillä ne jumiutuvat 

ohjauskaiteiden väliin tai voivat pudota hihnalta. Vajaamittaiset ja halki olevat säleet taas 

aiheuttavat ongelmia syöttölaitteessa, sillä ne eivät pysy syöttölaitteen hammaspyörällä. 

Paremmasta materiaalivirran ja laadun valvonnasta ennen pääkameraa olisi mahdollista 

saada taloudellisia hyötyjä, mahdollisesti hyvinkin nopeasti. Jos esimerkiksi lasketaan, 

että viallinen säle pysäyttää linjan kerran tunnissa 5 minuutiksi ja kamerasta ajetaan nor-

maalisi läpi pituudesta riippuen 3–5 sälettä sekunnissa, jää jo tässä ajassa ajamatta 

900–1500 sälettä.  

Piensäleidenlajittelulinjastossa käytetty WoodEyen kamerakokonaisuudella ei tunnisteta 

säleen pitkittäissuuntaista kaarevuutta, sillä säleen täytyy kulkea kameran läpi tiiviisti 

kappaletta puristavien rullien välistä, jotta se ei tärise kuvattaessa. (Kuva 35.) Tästä joh-

tuen kaarevuus pitäisi siis pystyä määrittämään erillisellä mittalaitteella ennen tai jälkeen 

pääkameran. 

 

Kuva 35. Kameran syöttörullasto. 
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Aloitin ratkaisun etsimisen ongelmaan määrittämällä kriteerit, joita konenäöllä pyritään 

saavuttamaan. Tärkein kriteeri on, että vialliset kappaleet tunnistetaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Toiseksi tärkein, että ne on mahdollista poistaa linjalta kuvaus-

kohdassa. Kolmanneksi tärkein on, että kameran ja mahdollisien valaisimien sijoitus ei 

häiritse muuta linjan toimintaa tai koneenkäyttäjiä ja että laitteisto pysyisi toiminnaltaan 

sekä rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertaisena. 

Säleet tuodaan kuljettimella linjalle suoraan halkaisusahasta 5–6 säleen nipuissa. Tästä 

johtuen ensimmäinen mahdollisuus, jossa säleet kulkevat linjalla yksitellen ja ovat kuvat-

tavissa on, kun ne ovat säleensyöttölaiteen hihnalla (Kuva 36). Myöskin säleiden nopeus 

olisi mahdollisimman pieni, vain noin 23 m/min. Tässä kohdassa linjaa kaarevat ja va-

jaamittaiset säleet (kuva 36. yläreuna) voitaisiin myös kohtuullisen yksinkertaisilla nosti-

milla siirtää jätehihnalle, eivätkä ne tällöin pääsisi aiheuttamaan tukoksia syöttölaittee-

seen. Seuraava mahdollinen kuvauspaikka olisi vasta pääkameran jälkeen, mutta silloin 

kappaleen nopeus on huomattavasti suurempi, noin 150 m/min. Tästä johtuen kameralta 

vaadittaisiin suurempaa kuvausnopeutta. Myöskään vajaiden kappaleiden aiheuttamaa 

ongelmaa ei tällä tavalla pystytäisi poistamaan sillä säleet olisivat jo kulkeneet syöttölait-

teen läpi ja aiheuttaneet mahdollisen tukoksen.  

 

Kuva 36. Säleet syöttölaitteen kuljetinhihnalla. 
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Syöttöhihnalla kuvaamiseen voidaan käyttää kahta eri tapaa. Ensimmäinen vaihtoehto 

on käyttää kuvan 37. mukaista kamera viivalaser yhdistelmää, jossa strukturoidulla va-

lolla saadaan esiin kappaleen kaarevuus. Vastaavan tyyppistä ratkaisua käytetään jo 

höyläyslinjastoissamme tunnistamaan puun sydänpuolta puun kaarevuuden perusteella.  

Kameran reunanhakutyökalulla ja muodontunnistuksella voidaan tunnistaa vajaamittai-

set tai halki olevat säleet.  

 

Kuva 37. Kamera ja viivalaser. 

Toinen vaihtoehto on sijoittaa kamera mahdollisimman pieneen kulmaan säleisiin näh-

den ja taustavalaista säleitä kameraan nähden vastakkaiselta puolelta. Tällöin kaare-

vuus pystytään helpommin määrittämään kuvasta kappaleen ylä- ja alareunoista. (Kuva 

38.) Tässä tavassa vaikeuksia tuottaa kuljettimen runko, joka peittää osittain valaistuk-

sen säleen alta. (Kuva 39.) Myöskään kappaleen muita muotovirheitä on vaikeaa tunnis-

taa johtuen pienestä kuvauskulmasta. Näistä kahdesta kuvaustavasta ensimmäinen 

vaihtoehto on todennäköisesti toimivampi.  

 

Kuva 38. Taustavalaisu. 
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Kuva 39. Syöttölaite. 

Koska Invenir Oy:llä on muutoinkin käytössä Sickin valmistamia antureita ja turvalaitteita 

ja kokemukset niistä ovat olleet hyviä, päätin etsiä sopivaa kameraa Sickin valikoimista. 

Tärkeimmät valintakriteerit olivat riittävä kuva-ala, nopeus, reunojentunnistus ja helppo 

liitettävyys. Kameran etäisyyden ja objektiivin määrittävä kuvattavan säleen leveys 75 

mm ja pituus 252–505 mm. Kameratyypiksi soveltuu kompaktin kokonsa ja helpon liitet-

tävyyden takia älykamera. Valitsin kameraksi harmaasävy CMOS-matriisianturilla olevan 

Sick PIM60 -sarjan älykameran VSPM-6F2113, jonka kennon resoluutio, 640x480 pik-

seliä on riittävän tarkka ja työkaluvalikoimasta löytyy kaikki tarvittavat ominaisuudet: pik-

selilaskuri, reunojen pikselilaskuri ja muodontunnistus. (Kuva 40.) Näiden lisäksi työka-

luista löytyvät myös seuraavat toiminnot: paikoitus, blob-finder, monikulmio, ympyrä, 

etäisyys, kulma ja löydä enimmäisarvo toiminnot. Tuotantotiloissa, joissa sälelajittelulinja 

sijaitsee, on kohtuullisen tehokas loisteputkivalaistus. Vakiovalaisimen valoteho jää to-

dennäköisesti riittämättömäksi ja joudutaan käyttämään erillisiä valaisimia, sillä toimin-

taetäisyys on noin 900 mm ja valmistajan ilmoittama suositusetäisyys on 50–200 mm.  
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Kuva 40. Älykamera Sick PIM60 (Sick 2019). 

Kameran vakio-objektiivin polttoväli on f=10.0 mm objektiivin valintataulukosta (kuva 41.) 

käy ilmi, että kyseisellä objektilla kappaleen teoreettinen maksimikoko 1000 mm etäisyy-

dellä olisi noin 380x280 mm. Kuvattavan säleen suurin pituus on 505 mm. Ainoa objek-

tiivi, jolla tarvittava kuva-ala saavutetaan, on polttovälillä f=6.0 mm oleva objektiivi OBJ-

B06025BA. 

 

 

Kuva 41. Objektiivin valintataulukko (Sick 2019). 



41 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Teemu Saarikkomäki 

5 YHTEENVETO 

Sälelajitteluhihnastoissa havaittuihin ongelmakohtiin etsittiin erilaisia parannusvaihtoeh-

toja. Parannusmahdollisuuksia, joita löydettiin, tullaan todennäköisesti kokeilemaan seu-

raavissa vastaavissa linjastoissa tai mahdollisesti jo aiemmin erillisessä testilinjastossa. 

Työ osoittautui lopulta odotettua haastavammaksi lähinnä aiheen tarkan rajauksen ja 

teoriaosuuden laajuuden määrittämisen suhteen. Konenäöstä löytyy nykyään todella 

paljon tietoa, mutta osa tiedoista on järjestelmien nopean kehityksen takia vanhentu-

nutta. Esimerkiksi valaistuksessa on siirrytty lähes yksinomaan LED-valaisimiin ja muut 

valonlähteet ovat jääneet marginaalisiksi. Kameroiden nopeuksissa ja tarkkuuksissa 

päästään jo niin suuriin arvoihin, että linjastojen muiden osien mekaanisien nopeuksien 

rajat tulevat vastaan. Myös kameravalmistajien ja mallien määrä on kasvanut hyvin no-

peasti.   

Oman haasteensa työhön toi määritellä raja sille, mitä ongelmia kannattaa yrittää poistaa 

mekaanisilla muutoksilla ja mitä konenäöllä. Myöskin asiakkaiden halua ottaa ko-

nenäköä linjastoihinsa on vaikea arvioida etukäteen johtuen eri yhtiöiden toimintata-

voista.  
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Konenäkökameroiden valmistajia 

 

Konenäkökameroiden valmistajia on useita. osa valmistaa vain yhtä tai muutamaa eri-

koismallia jotkut kymmeniä erimalleja. Osa valmistajista on suuntautunut pelkästään joko 

perinteisien tai älykameroiden valmistukseen.  

- Hikvision 

- Lumenera 

- Sentech 

- Toshiba 

- Toshiba Teli 

- uEye 

- CIS 

- Pixelink 

- Odos imaging 

- Teledyne 

- Omron 

- SICK 

- Net 

- Leuze electronic 

- Microscan 

- Nachi 

- Cognex 

- National instrument 

- JAI 

- Baumer 

- Ensenso 

- IO Industries 

- Imper X 

- Basler 

- On Semiconductor 

- Siemens  

- Hitachi 

- Imaging source 

- Videology 


