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Tiivistelmä
Tässä diplomityössä on tutkittu konenäön soveltuvuutta kliinisen laboratorionäy-
teputken ominaisuuksien tunnistamiseen ja luokitteluun. Konenäköjärjestelmä
pyrki tunnistamaan korkin läsnäolon, korkin värin, putken leveysluokan ja putken
korkeusluokan. Konenäön soveltuvuutta tutkittiin toteuttamalla konenäköjärjestel-
mä kahdella eri kameralla Thermo Fisher Scientificin TCAutomation linjastoon.
Kameroiksi valittiin Microscan:in MV-40 ja Jadak:in FM-6. Toteutettujen konenä-
köjärjestelmien läpi ajettiin testiputkia. Konenäköjärjestelmän tuottamia tuloksia
vertailtiin todellisiin arvoihin ja konenäön soveltuvuutta arvioitiin virheellisten
tunnistusten lukumäärän mukaan. FM-6:lla virheellisiä tunnistuksia tapahtui 12,24
% kaikista tunnistuksista. MV-40:llä vastaava arvo oli 1,28 %. Testausjärjestelyistä
johtuneiden virheellisten tunnistamisten poistamisen jälkeen FM-6:lla virheellisiä
tunnistamisia tapahtui 11,47 % tapauksista ja MV-40:llä 0,46 % tapauksista. Vir-
heelliset tunnistamiset tapahtuivat pääsääntöisesti korkkien värin tunnistamisessa.
FM-6:lla kesti myös noin 10-kertainen aika kuvan ottamiseen ja konenäköalgoritmin
prosessointiin. Tulosten perusteella voidaan todeta, että MV-40 soveltuu hyvin
näyteputkien ominaisuuksien tunnistamiseen.

Avainsanat konenäkö, kamera, valo, väri, kliininen, lääketiede, laboratorio,
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Validity of machine vision in clinical sample tube identification has been studied
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1 Johdanto
Ennen terveydenhoito perustui potilaan kertomukseen terveydentilastaan ja lääkärin
tulkintaan potilaan terveydestä. Diagnoosi perustui subjektiiviseen kokemukseen
oireista ja lääkärin ammattitaitoon tulkita kuvaukset oireista taudiksi. Taudeilla
on useita oireita, joista tapauskohtaisesti voi esiintyä vain osa. Lisäksi useat taudit
aiheuttavat samoja oireita. Ennen diagnoosi olikin useammin arvailua kuin tarkkaa
tietoa. Virhediagnooseja sattuikin usein. Modernin lääketieteen kehittymisen myötä
diagnoosien muodostus siirtyi subjektiivisista oirekuvauksista objektiivisiin mittauk-
siin ihmisen kehosta. Modernissa lääketieteessä diagnoosi taudista tehdään kehosta
tehtyjen tarkkojen mittausten perusteella. Tarkat mittaukset edellyttävät tarkkoja
mittalaitteita. Mittausten suorittaminen laitteilla ja globaali paine toiminnan tehosta-
miseen sekä kulujen alentamiseen on johtanut lääketieteen analyysien, eli mittausten,
automatisointiin. Automaatiojärjestelmät ovat kalliita, minkä johdosta automaatio-
järjestelmää ei kannata hankkia jokaiseen terveyskeskukseen. Potilaan näytteestä
tehtävät lääketieteen analyysit tehdään useimmiten suurissa keskuslaboratoriossa.

Keskuslaboratorioiden muodostuminen on kasvattanut viivettä potilaan ja lää-
kärin ensitapaamisen ja taudin hoitosuunnitelman muodostumisen välillä. Potilaan
terveyden ja oikea-aikaisen hoidon aloittamisen kannalta on tärkeää tunnistaa ajoissa
potilasnäytteen analyysissä ja käsittelyssä tapahtuneet virheet. Analyysien automati-
soituminen on vähentänyt analyyseissä tapahtuneiden virheiden määrää. Suurin osa
virheistä tapahtuu potilasnäytteelle ennen analyysien suorittamista. Ongelmallisim-
mat terveydenhuollon vaiheet ovat potilasnäytteenotto ja näytteeltä suoritettavien
testien määrittely. Potilasnäytteet otetaan muovisiin tai lasisiin näyteputkiin. Näyte-
putket sisältävät usein lisäaineita nopeuttamaan näytteen esikäsittelyä. Näyteputken
sisältämä lisäaine merkitään putkeen koodin lisäksi värikkäällä korkilla. Virheellinen
näyteputki saattaa väärentää näytteestä pyydettyjen kliinisten analyysien tuloksia.
Täten virheelliseen näyteputken otettu potilasnäyte saattaa johtaa virhediagnoosiin
ja vääriin hoitotoimenpiteisiin.

Tavallisesti näytteenotossa ja analyysien määrittämisessä tapahtuvien virheiden
havaitseminen on ollut laboratoriossa työskentelevien laboranttien vastuulla. Labo-
ratoriot käsittelevät tuhansia putkia päivässä. Kaikkien näyteputkien manuaalinen
tarkistaminen ei ole työmäärältään ja mielekkyydeltään järkevää. Näyteputkista
otetaan tarkistettavaksi satunnaisotos, joka ei takaa virheiden havaitsemista.

Tässä työssä tutkitaan konenäön käyttämistä näytteenotossa ja kliinisten ana-
lyysien määrittämisessä tapahtuneiden virheiden havaitsemiseen. Tutkimus suorite-
taan toteuttamalla konenäköjärjestelmä osaksi automaatiolinjastoa. Konenäkö (eng.
machine vision) on systeemitekniikan osa-alue, jossa kuvasta tehdään tulkintoja ja
tutkitaan kiinnostavia ominaisuuksia. Työssä toteutetulla konenäköjärjestelmällä
pyritään tunnistamaan laboratorionäyteputken ominaisuuksia: näyteputken leveys,
näyteputken korkeus, korkin läsnäolo ja korkin väri. Työn päätutkimuskohteena on
konenäön käyttäminen korkin värintunnistukseen. Korkin värin perusteella voidaan
tulkita onko potilasnäyte otettu oikeaan putkeen ja onko näytteelle pyydetty oikeat
testit. Korkin väri tunnistetaan konenäön värintunnistustekniikoilla. Näyteputken
leveys ja korkeus mitataan konenäköjärjestelmän ottamasta kuvasta. Näyteputken
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korkeutta ja leveyttä ei suoraan pystytä hyödyntämään näytteenotossa tapahtuneiden
virheiden havaitsemiseen. Näyteputkessa olevan nesteen pinnankorkeuden tunnis-
tamista, yhdessä putken korkeuden ja leveyden kanssa, voidaan käyttää putkessa
olevan näytteen tilavuuden arviointiin. Tämän työn puitteissa toteutettu konenä-
köjärjestelmä ei kuitenkaan kykene tunnistamaan näyteputkessa olevan nesteen
pinnankorkeutta. Tässä diplomityössä ei tutkita konenäön soveltuvuutta nesteen
pinnankorkeuden mittaamiseen tai putken tunnistamiseen viivakoodien avulla. Työn
puitteissa ei myöskään toteuteta yhteyttä kliinisen laboratorion informaatiojärjestel-
mään (eng. laboratory information system, LIS), josta automaatiojärjestelmä saisi
potilasnäytteelle määritellyt tiedot vertailua varten.

Konenäköjärjestelmää testataan laboratorio-olosuhteissa automaatiolinjaan kiin-
nitettynä. Järjestelmän läpi ajetaan automaatiolinjaston tukemia näyteputkia. Jär-
jestelmän tuottamat tulokset tallennetaan jokaisesta tarkasteltavasta näyteputkesta.
Tuotettuja tuloksia verrataan testiputkelle määriteltyihin arvoihin. Konenäköjärjes-
telmän tuottama poikkeava arvo tulkitaan virheelliseksi tunnistukseksi. Konenäkö-
järjestelmän soveltuvuutta virheiden tunnistamiseen arvioidaan työssä virheellisten
tunnistusten määrän perusteella. Virheellisiä tunnistuksia tullaan tarkastelemaan
kokonaisuutena sekä jokaista virhelähdettä erikseen. Konenäköjärjestelmä toteute-
taan kahdella eri kameralla. Kameroiksi valitaan teknisiltä toteutuksiltaan erilaiset
kamerat, joiden tuottamia tuloksia vertaillaan keskenään. Vertailun tarkoituksena
on selvittää kameroiden teknisten ratkaisujen soveltuvuus ja vaikutus konenäköjär-
jestelmään käyttökohteessa.

Diplomityö koostuu kahdesta osasta. Osassa 1 käsitellään työssä hyödynnettä-
vää teoriaa. Aluksi työssä tutkitaan kliinisen laboratoriolääketieteen kehittymistä,
historiaa ja laboratoriolääketieteen nykytilannetta. Lisäksi laboratoriolääketieteestä
esitellään yleisesti käytetty kliinisen laboratorion laatujärjestelmä. Laatujärjestel-
mää käytetään laboratoriolääketieteessä virheiden tunnistamiseen ja luokitteluun.
Seuraavaksi työssä käydään läpi näkemisen ja värien teoriaa. Näkemistä ja värejä kä-
sittelevissä kappaleissa käsitellään lyhyesti myös valon teoriaan. Näkemisen ja värien
jälkeen työssä perehdytään konenäön algoritmien teoriaa. Konenäön algoritmeista
käydään läpi konenäköjärjestelmässä käytettyjä osioita. Teoriaosuuden lopuksi käsi-
tellään konenäköjärjestelmän kaksi kriittisintä osajärjestelmää: kamera ja valaistus.
Kamerasta ja valaistuksesta käydään läpi teknisiä ominaisuuksia, toiminnan teoriaa
ja vaikutuksia konenäköjärjestelmässä.

Teoriaosuuden jälkeen työ siirtyy osaan 2. Osa 2 käsittelee konenäköjärjestelmän
toteutusta ja tulokset. Toteutusta kuvaavan osuuden alussa käydään läpi toteutuk-
seen valitut laitteet ja laitteiden valintaan johtaneet syyt. Osiossa kuvataan myös
pintapuolisesti automaatiolinja, johon konenäköjärjestelmä toteutetaan. Valittujen
laitteiden esittelyn jälkeen työssä kuvataan yksityiskohtaisemmin kameroilla toteute-
tut konenäköjärjestelmät sekä järjestelmiin toteutetut konenäköalgoritmit. Seuraavak-
si työssä käydään läpi konenäköjärjestelmien tuottamat tulokset ja tuloksissa havaitut
virhetunnistukset. Tulosten pohjalta toteutettuja konenäköjärjestelmiä vertaillaan
keskenään ja arvioidaan järjestelmien soveltuvuutta käyttökohteessa. Työn lopuksi
pohditaan työn tulosten merkitystä ja mahdollisia vaihtoehtoja konenäköjärjestelmän
kehittämiseen ja mahdolliseen tuotteistamiseen.
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Osa I: Teoria

2 Kliininen laboratoriolääketiede
Kliinisellä laboratoriolääketieteellä tarkoitetaan kliinisessä laboratoriossa suoritet-
tavia terveydenhuollon toimintoja. Kliinisen laboratorion tehtävänä on suorittaa
potilasnäytteistä lääkärin pyytämät analyysit ja raportoida tulokset takaisin lääkäreil-
le. Analyysien tuloksien perusteella lääkärit pystyvät arvioimaan potilaan terveyden
tilaa. Kliinisissä laboratorioissa suoritettavien kliinisten tutkimusten merkitys on
kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana merkittävästi [1]. Laboratoriotestit ovatkin vält-
tämättömiä potilaiden terveyden turvaamisen, diagnoosin, monitoroinnin ja tautien
tunnistamisen kannalta [2].

2.1 Kliininen laboratorio ja sen historia
Kliinisen laboratorion päätehtävänä on suorittaa kliinisiä analyyseja potilasnäytteistä.
Kliinisten analyysien tuloksia käytetään potilaan terveydentilan diagnosointiin.

Kliiniset laboratoriot saivat alkunsa 1800-luvulla hienostuneiden diagnoositek-
niikoiden ilmenemisen myötä. Laboratorioiden ilmestyminen sattui samaan aikaan
kuin 1800-luvun maailman laajuiset poliittiset, teolliset ja filosofiset vallankumoukset.
1800-luvun puoliväliin mennessä oli kehitetty laboratoriomenetelmät muun muassa
tuberkuloosin ja koleran tunnistamiseen, vaikka tautien parannuskeinot kehitettiin
vasta myöhemmin. Laboratorioiden muodostumista siivitti myös uusien diagnostiik-
katyökalujen kehitys. Useat työkalut, kuten esimerkiksi sydänsähkökäyrä, tuottivat
tietoa potilaan tilasta ilman potilaan tai lääkärin subjektiivista tulkintaa. Toiset
työkalut, kuten mikroskooppi, mahdollistivat diagnoosiprosessin siirtämisen pois po-
tilaan läheisyydestä. Tällöin useat lääkärit pääsivät yhtäaikaisesti käsiksi tietoon
potilaan terveyden tilasta. Nämä muutokset vähensivät riippuvuutta potilaan läs-
näoloon, mutta lisäsivät riippuvuutta laitteisiin ja formaaleihin toimintatapoihin.
Toisaalta työkalujen ja laitteiden objektiivinen data mahdollisti ihmisen fysiologisten
standardien määrittämisen. [3]

Maailmanlaajuinen paine alentaa kliinisen laboratorion kustannuksia on johtanut
suurien keskuslaboratorioiden muodostumiseen [1]. Myös automaation ja informaatio-
teknologian kehitys on vaikuttanut laboratoriolääketieteen muutokseen [4]. Keskusla-
boratorioiden muodostuminen on johtanut siihen, että potilasnäytteenottopaikka voi
olla maantieteellisesti hyvinkin kaukana analysointipaikasta [5]. Eriytetyt keskusla-
boratoriot aiheuttivat myös sen, että laboratorioiden laatua tutkittaessa kiinnitettiin
huomiota pääasiassa vain kokonaistestausprosessin analyyttiseen vaiheeseen.
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2.2 Kokonaistestausprosessi
Kokonaistestausprosessi(eng. total testing process,TTP) on tapa toteuttaa labora-
toriolääketieteen laatujärjestelmä. TTP:ssä laboratoriolääketiede jaetaan kolmeen
osa-alueeseen. Osa-alueet ovat esianalyyttinen (eng. pre-analytical), analyyttinen
(eng. analytical) ja jälkianalyyttinen (eng. post-analytical), joista esianalyyttinen voi-
daan jaotellaan vielä esi-esianalyyttiseen ja esianalyyttiseen [6]. Tämän diplomityön
puitteissa tarkempaa jaottelua ei kuitenkaan tehdä.

Esianalyyttinen osa-alue sisältää toimintoja, joita potilaan terveydenhuollossa
tehdään ennen näytteen analysointia. Näihin vaiheisiin voi kuulua muun muassa
kliinisen kysymyksen muodostus, potilasnäytteenotto ja kliinisten analyysien valinta.
Esianalyyttinen vaihe tapahtuu pääasiassa terveyskeskuksessa, mistä potilasnäyte
lähetetään kliiniseen laboratorioon analyyttistä vaihetta varten.

Analyyttinen osa-alue voi sisältää kliinisessä laboratoriossa potilasnäytteelle
suoritettavat toiminnot, kuten näytteen valmistelun (esimerkiksi sentrifugoinnin),
analyysin suorittamisen ja tulosten verifioinnin. Verifioidut kliinisten analyysien
tulokset lähetetään takaisin terveyskeskukseen jälkianalyyttistä vaihetta varten.

Jälkianalyyttisessä osa-alueessa lääkäri tulkitsee analyysien tulokset. Tulosten
pohjalta lääkäri tekee päätöksen potilaan terveydenhuollollisista toimenpiteistä.

TTP:n osa-alueiden vaiheita ei ole tarkasti määritelty. TTP voidaan jakaa esimer-
kiksi 11 vaiheeseen alkaen potilastapaamisen synnyttämästä kliinisestä kysymyksestä
aina kliinisen testin tuloksen vaikutuksesta potilaan terveydenhuoltoon [6]. Vaihei-
den sijoittumista osa-alueille ei myöskään ole standardisoitu. Esimerkiksi näytteen
valmistelu voi olla osa joko analyyttistä tai esianalyyttistä osa-aluetta [6][7]. Kuvassa
1 nähdään esimerkki TTP:lle määritellyistä vaiheista.

Kuva 1: Kokonaistestausprosessi kliinisessä laboratoriolääketieteessä [6].
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2.3 Laboratoriolääketieteen virhelähteet
Laboratoriolääketieteen laatua mitattaessa kiinnitetään helposti huomiota vain labo-
ratoriossa tapahtuviin analyyttisen osa-alueen vaiheisiin ja niiden virheisiin. TTP-
laatujärjestelmän yleistyessä havaittiin, että suurin osa laboratoriolääketieteen virheis-
tä aiheutuu esianalyyttisissä ja jälkianalyyttisissä osa-alueissa [8]–[10]. Tutkimuksen
mukaan kaikista virheistä 61.9 % aiheutui esianalyyttisessä, 15 % analyyttisessä ja
23,1 % jälkianalyyttisessä osa-alueessa [9].

Suurimman virhemäärän sijoittuminen esi- ja jälkianalyyttisiin osa-alueisiin
on ymmärrettävää, sillä esi- ja jälkianalyyttiset osa-alueet ovat manuaalisimmat
kokonaistestausprosessissa. Analyyttinen osa-alue on huomattavasti pidemmälle
automatisoitu. Institute of Medicine:n (IOM) 1995 julkaisema raportin mukaan eräs
suurimmista virhelähteistä kaikilla aloilla on inhimillinen virhe [11, s. 53]. Näin on
myös lääketieteessä ja terveydenhuollossa. [11, s. 53]

Suurin osa esianalyyttisistä virheistä johtuu virheellisestä näytteenotosta tai
virheellisten kliinisten testien pyytämisestä potilasnäytteelle. Alla olevasta taulukosta
voidaan nähdä yhden tutkimuksen tulokset TTP:n eri osa-alueiden virhetyypeistä.

Taulukko 1: TTP:ssä havaittavien virheiden lähteet [7].
TTP:n osa-alue Virhelähde
Esianalyyttinen -Virheellisten testien pyytäminen

-Potilaan tai näytteen virheellinen identifiointi
-Näyte kerätty virheellisesti
-Näyte kerätty virheelliseen näyteputkeen
-Näyte varastoitu ja kuljetettu virheellisesti
-Lajittelu
-Alikvointi
-Sentrifugointi

Analyyttinen -Laiterikko
-Näytteiden sekoittuminen
-Interferenssi
-Huomaamaton virhe laadunvalvonnassa

Jälkianalyyttinen -Virheellinen datan validointi
-Virheellinen raportointi
-Liian pitkä analysointiaika
-Virheellinen datan syöttö
-Kriittisten tulosten hidas raportointi
-Hidas reagointi tulokseen
-Virheellinen tuloksen tulkinta
-Virheellinen seurantasuunnitelma
-Konsultaation virheellinen määrääminen
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2.4 Laboratorionäyte
Keskuslaboratorioiden muodostumisen johdosta laboratoriolääketieteessä on muodos-
tunut tarve kuljettaa laboratorionäytteitä muualle analysoitavaksi. Tarve kuljettaa
näytteitä yhdessä yleistyneen laboratorioautomaation kanssa ovat johtaneet siihen, et-
tä laboratorionäytteen säilytys- ja kuljetusastian tulee soveltua käytettäväksi useiden
eri laboratorioautomaatiolaitevalmistajien laitteissa.

Automatisoidussa laboratoriossa käytettävät näyteastiat ovat tyypillisesti näy-
teputkia. Standardi AUTO01 (AUTO01: Laboratory Automation: Specimen Con-
tainer/Specimen Carrier; Approved Standard) yhdessä standardin ISO 6710:2017
(Single-use containers for human venous blood specimen collection) kanssa määrit-
televät millainen laboratorionäyteputken tulee olla. Laboratorionäyteputken tulee
olla valmistettu lasista, muovista tai muusta läpinäkyvästä materiaalista [12]–[13].
Näyteastian sulkemismenetelmät ovat:

a. Kierrekorkki

b. Tulppa ulkoisella suojalla

c. Kalvosinetti

d. Tulppa [12]

Kuva 2: Laboratorionäyteputkien korkkityypit [12].
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Valmistusmateriaalin ja sulkemismenetelmien lisäksi standardi [12] määrittelee
näyteputkelle myös neljä eri nominaalikokoluokkaa. Nominaalikokoluokat sekä niiden
toleranssit on nähtävillä alla olevasta taulukosta 2.

Taulukko 2: Näyteputkien kokoluokat ja toleranssit [12].
Kokoluokka Toleranssit

Korkeus(h), korkilla 75 mm ≤ 93,0 mm
100 mm ≤ 120,0 mm

Korkeus(h), korkitta 75 mm 63,0 ≤ h ≤ 79,0 mm
100 mm 88,0 ≤ h ≤ 105,0 mm

leveys(w), 10 mm kärjestä 13 mm 11,5 ≤ w ≤ 14,0 mm
16 mm 15,0 ≤ w ≤ 17,0 mm

Standardi [12] ei kuitenkaan ole normatiivinen. Kuten taulukosta huomataan,
näyteputkien kokoluokkien toleranssit ovat kohtuullisen suuret. Tämän johdosta
joissain tapauksissa näyteputken robusti tunnistaminen saattaa vaatia, että järjestel-
män sallimien ja tukemien näyteputki vaihtoehtojen rajoittamista esimerkiksi vain
tiettyjen valmistajien näyteputkiin.

Korkin tyypin ja putken kokoluokkien lisäksi laboratorionäytteitä luokitellaan
näyteputkessa olevan lisäaineen perusteella. Lisäaineen tehtävä on edistää näytteen
esikäsittelyä esimerkiksi käynnistämällä tai estämällä veren koaguloituminen eli
hyytyminen. Normatiivinen standardi [13] määrittelee lisäaineille tunnisteet. Tunnis-
teen lisäksi näyteputken lisäaineen voi tunnistaa korkin värin perusteella. Vaikkakin
standardi [13] antaa suosituksen korkin värille riippuen näyteputken sisältämästä
lisäaineesta, korkin väriä koskeva osuus standardista ei ole normatiivinen. Taulukossa
3 on nähtävillä standardin [13] suositus korkin väristä.
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Taulukko 3: Suositukset laboratorionäyteputken korkin värille [13].
Lisäaine Koodi Korkin väri

EDTA, dikaliumsuola K2E Purppura
EDTA, trikaliumsuola K3E Purppura
Trinatriumsitraatti 9:1 9NC Vaaleansininen
Trinatriumsitraatti 4:1 4NC Musta

Fluoridi oksalaatti FX Harmaa
Fluoridi EDTA FE Harmaa

Fluoridi hepariini FH Harmaa
Fluoridi, sitruunahappo FC Vaaleanpunainen

Litiumhepariini LH Vihreä
Litiumhepariini ja geeli LH Vaaleanvihreä

Natriumhepariini NH Ruskea
Sitraatti fosfaatti dekstroosi adeniini CPDA Keltainen

Sitraatti dekstroosi ACD Keltainen
Hyytymisaktivaattori CAT Punainen

Hyytymisaktivaattori ja geeli CAT Tumman keltainen
ei mitään Z Valkoinen

Moni näyteputkivalmistaja noudattaa standardin suosituksia korkkien väreistä.
Korkin värisävy riippuu vahvasti näyteputken valmistajasta. Värisävy saattaa vaih-
della myös valmistuserän mukaan. Lisäksi näyteputkien valmistaja voi tehdä korkista
puoliläpinäkyvän osoittamaan lisäaineen pitoisuutta näyteputkessa.
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3 Näkeminen, värit ja väriteoria
Seuraavissa kappaleissa tullaan käsittelemään kuinka värit muodostuvat fyysisessä
maailmassa, sekä kuinka värejä matkitaan ja tuotetaan kameran ja tietotekniikan
näkökulmasta. Lopuksi käydään läpi erityyppisiä tekniikoita tunnistaa värejä kone-
näköjärjestelmissä.

3.1 Värit ja värinäkö
Fyysisessä maailmassa värit, kuten kaikki näköön liittyvä, perustuu valoon. Valo on
sähkömagneettista säteilyä [14, s. 1]. Värit perustuvat valon säteilyn aallonpituuteen
[14, s. 1]. Esimerkiksi, mikäli valo on aallonpituudeltaan 650 nm, tulkitaan valo
punaiseksi tai oranssiksi. Kuvassa 3 on nähtävillä aallonpituuden vaikutus ihmi-
sen kokemaan väriaistimukseen. Luonnossa valo sisältää useita eri aallonpituuksia.
Säteilyn sisältämiä aallonpituuksia kutsutaan säteilyn spektriksi.

Kuva 3: Näkyvän valon aallonpituudet [15, s. 119].

Ihmisen silmä kykenee tunnistamaan useita eri värejä. Ihmisen värintunnistus
perustuu silmän rakenteeseen [16, s. 1-2]. Ihmisen silmässä näköaisti pohjautuu sil-
mässä oleviin soluihin. Silmän verkkokalvolla on valoherkkiä tappi- ja sauvasoluja,
jotka luovat sähköisiä impulsseja soluille päätyvien fotonien perusteella. Aivot tul-
kitsevat verkkokalvon solujen sähköiset impulssit näköaistiksi. [14, s. 47-48, 97][16,
s. 4] Sauvasolut ovat erikoistuneet hämäränäkemiseen, kun taas tappisolut ovat eri-
koistuneet valoisassa ympäristössä tapahtuvaan värinäköön [14][16, s. 8][17, s. 37].
Tappisolut ovat sijoittuneet verkkokalvolla pienelle alueelle ja sauvasolut kattavat
koko verkkokalvon. Tappisoluja käytetään tarkkojen yksityiskohtien havaitsemiseen.
Sauvasolut eivät sovellu tarkkojen yksityiskohtien havaitsemiseen vaikka niiden luku-
määrä ylittää tappisolujen määrän yli 10-kertaisesti. Useita sauvasoluja on kiinni
samassa näköhermossa, kun kullekin tappisolulle on oma näköhermo. [17, s. 37]
Kameran tapa muodostaa värivalokuva käsitellään kappaleessa 5.4 Värivalokuvaus.

Värinäkö ei olisi mahdollista, jos kaikki tappisolut olisivat samanlaisia. Ihmissil-
män tappisolut ovatkin edelleen erikoistuneet eri aallonpituuksille [14, s. 47]. Solut
jaotellaan lyhyitä (S), keskipitkiä (M) ja pitkiä (L) aallonpituuksia tunnistaviin
soluihin. [14, s. 47] Lyhyitä aallonpituuksia absorboivien solujen absorbanssin huippu
osuu 420-440 nm aallonpituusalueelle, keskipitkillä 534-545 nm ja pitkillä 564-580 nm



10

aallonpituusalueille [15, s. 102][16, s. 9][18]. Erilaiset spektrit luovatkin siis silmässä
erilaisia impulsseja, jotka aivot pystyvät tunnistamaan väreiksi. [14, s.97]

Kuva 4: Tappisolujen sensitiivisyys eri aallonpituuksille [14, s. 53].

Fyysisessä maailmassa suurin osa kappaleista ei itse muodosta ja lähetä sähkö-
magneettista säteilyä. Kappaleet eivät ehkä muodosta ja lähetä sähkömagneettista
säteilyä, mutta kappaleet heijastavat ympäristön valoa. Kappaleiden väri ja näky-
minen perustuu siis valon heijastumiseen pinnasta. Esimerkiksi banaani näyttää
keltaiselta siksi, että banaanin pinta heijastaa takaisin ympäristöön pääsääntöisesti
keltaista valoa vastaavia aallonpituuksia. Ihmisen aivot pystyvät tunnistamaan monia
erilaisia spektrejä samoiksi. Esimerkiksi, aivojen tunnistama värisensaatio banaanista
ja sitruunasta voi olla hyvin samanlainen, vaikka banaanin ja sitruunan heijastama
spektrit voivat erota toisistaan huomattavasti. Tätä ominaisuutta kutsuttaan me-
tameriaksi. Metamerian aiheuttamia haasteita konenäköjärjestelmissä käsitellään
valaistusta käsittelevässä kappaleessa 6.

3.2 Väriteoria
Ihminen havaitsee värejä kolmea eri aallonpituutta tunnistavilla tappisoluilla. Vallit-
seva teoria väreistä ja niiden tunnistamisesta (väriteoria) on niin kutsuttu kolmiärsy-
keteoria (eng. tristimulus theory).

Kolmiärsyketeoriassa värit koostuvat kolmesta eri pääkomponentista. Eri värejä
saadaan sekoittamalla päävärejä keskenään. [15, s. 139] Värejä voidaan sekoittaa
kahdella eri tavalla. Lisäävässä sekoittamisessa värin spektrikomponentit lisätään
toisiinsa, jolloin havaittava väri on komponenttien summa. Valo ja väritelevisiot ovat
hyvä esimerkki lisäävästä sekoittamisesta. Vähentävässä sekoittamisessa sekoitetta-
vien värien spektrikomponentit vähennetään toisistaan. Lopullinen väri on spektrien
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komponenttien leikkaus. Maalien sekoittaminen on hyvä esimerkki vähentävästä
sekoittamisesta.[14, s. 131, 137] Lisäävässä sekoittamisessa siis saadaan valkoista
sekoittamalla kaikkia värejä yhteen, kun vähentävässä sekoittamisessa saataisiin
mustaa.

Värimallit ovat matemaattinen tapa kuvata ihmisen tunnistamia värejä kolmiär-
syketeoriassa. Kaikki värimallit ovat luonnostaan approksimaatioita ja toimivat vain
rajatuilla aluilla. [15, s. 140] Värimallit ovat suuntautuneet yleensä laitteistoihin
(printterit ja monitorit) tai värimanipulaatioon (animaation värigrafiikat) [17, s. 401].
Seuraavissa kappaleissa tullaan käsittelemään muutama yleisesti käytetty värimalli
lyhyesti.

RGB-malli on yksi ensimmäisistä kolmiärsyketeoriaan pohjautuvista värimalleista.
RGB-mallissa päävärit ovat punainen, vihreä ja sininen. RGB-malleja on useita, joista
yleisesti käytetyin on sRGB eli standardi RGB. Vaikka sRGB on yleisesti käytetty,
sitä on kritisoitu sen suppean väriskaalan takia. [15, s. 141-142]

HSI-malli eli sävy(eng. hue), kylläisyys (eng. saturation) ja intensiteetti (eng.
intensity) malli on yleisin konenäköjärjestelmissä käytetty kromaattisuuden ja kirk-
kauden erotava värimalli [15, s. 442]. HSI-malli kehitettiin kuvaaman värejä ihmi-
sen ymmärtävällä tavalla, sillä RGB-värimallin kuvaamat värit eivät ole ihmiselle
intuitiivisia. Tämän johdosta HSI-malli soveltuu hyvin tietokonenäköalgoritmien
kehittämiseen. [17, s. 407] HSI-mallissa sävy kuvataan kulmana, kylläisyys etäisyyte-
nä akselista ja intensiteetti värin lokaationa kirkkausakselilla, joka kulkee mustasta
valkoiseen [15, s. 442]. H, S ja I saadaan laskettua RGB-arvoista kaavojen 1a-1c
mukaan. Kuvasta 5 nähdään HSI-mallin parametrien visuaalinen representaatio.

Kuva 5: HSI-malli [17, s. 410].
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H = arccos 2R − G − B

2
√

R2 + G2 + B2 − GB − BR − RB
(1a)

S = 1 − 3
R + G + B

(1b)

I = +1
3(R + G + B) (1c)

CIEL*a*b* -malli (CIELAB) on tällä hetkellä kaikkein kattavin värimalli. Malli
luotiin tarkoituksena kuvata kaikki värit, jotka ihminen kykenee havaitsemaan [15, s.
148] ja laitteesta riippumattomana referenssinä [16, s. 185]. CIELAB:in kehittämiselle
nähtiin tarve, sillä 70-luvulla oli olemassa jopa 20 eri kaavaa värien eroavaisuuksien
laskemiseen [16, s. 185]. Koska CIELAB:in tehtävä on esittää kaikki ihmisen ha-
vaitsemat värit, kaikkia CIELAB:in värejä ei voida esittää paperilla tai tietokoneen
näytöllä. [15, s. 148] CIELAB:ssä L* mittaa valoisuutta, a* positiota punainen-vihreä
-akselilla ja b* positiota keltainen-sininen -akselilla [16, s. 186]. CIELAB on myös
havainnollisesti yhtenäinen värimalli. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen havaitsee
yhtä suuret muutokset mallin väriavaruudessa myös yhtä suurina luonnossa. [14, s.
103-104, 116] Vaikka CIELAB luotiin toimimaan laitteesta riippumattomana abso-
luuttisena referenssinä, ei siitä ole mitään teoreettista hyötyä konenäköjärjestelmiä
suunniteltaessa. Silti CIELAB on yksi väriteorian tärkeimmistä värimalleista. [15,
s. 148] CIELAB mallista voi olla käytännön hyötyä konenäköjärjestelmässä, jonka
tarkoituksena on luokitella värejä ihmisen havaitsemiin väriluokkiin.

Kuva 6: CIEL*a*b* -malli [16, s. 187].
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4 Konenäkö
Konenäöksi (eng. machine vision) kutsutaan järjestelmää jossa optiikan, kameran,
tietokonenäön (eng. computer vision), signaaliprosessoinnin, ohjelmistojen ja elektro-
niikan integraatio toteuttaa automaattista tarkastelua ja analyysia [15, s. 3]. Konenä-
köjärjestelmät pyrkivät huomaamaan virheitä, parantamaan laatua ja hyötysuhdetta
sekä ohjaamaan prosessia. Konenäkö ei siis ole tieteellinen tutkimussuuntaus vaan
osa systeemitekniikkaa. [15, s. 3]

Kuva 7: Konenäköjärjestelmän työvaiheet.

Konenäköjärjestelmät noudattavat kuvan 7 mukaisia työvaiheita. Työvaiheet ja
niissä toteutettavat tekniikat jaetaan kolmeen eri tasoon [17, s. 2]. Tasoja ovat matala
taso, keskitaso ja korkea taso. Matalan tason työvaiheen tekniikat ovat yleensä yksin-
kertaisia kuvankäsittelyä toteuttavia tekniikoita. Tällaisia tekniikoita ovat esimerkiksi
häiriön poisto, kontrastin parantaminen ja kuvan tarkennus. [17, s. 2] Matalan tason
työvaiheen tehtävänä onkin muokata kuva paremmin käsiteltävään muotoon. Kuvassa
7 esikäsittely vastaa matalan tason työvaihetta. Keskitason työvaiheen tekniikoissa
pyritään erottamaan toivottuja piirteitä kuvasta [17, s. 2]. Keskitason tekniikoita
ovat esimerkiksi segmentointi ja viivantunnistus. Korkean tason työvaiheen tekniikat
pyrkivät tekemään tunnistettujen ominaisuuksien perusteella päätelmiä kuvasta [17,
s. 2]. Esimerkkejä korkean tason tekniikoista ovat värintunnistus, kappaleen läsnäolon
päätteleminen ja kappaleen leveyden mittaaminen.

Seuraavissa kappaleissa tullaan käsittelemään konenäön peruselementtejä ja
yleisiä konenäkötekniikoita. Kappaleissa käsitellään vain lopullisessa konenäköjär-
jestelmässä käytettäviä tietokonenäön tekniikoita. Tekniikoita ei myöskään käydä
syvällisesti tai matemaattisen tarkasti läpi, sillä lopullisessa järjestelmässä konenäkö-
algoritmi toteutetaan kameravalmistajan tarjoamilla algoritminkehitysohjelmistoilla.

4.1 Segmentointi
Tutkittavan kappaleen erottaminen taustasta eli segmentointi on ensimmäisiä teh-
täviä, jota konenäön tulee tehdä konenäköjärjestelmissä kuvan ottamisen jälkeen.
Segmentoinnissa kuvan osat, joilla on suuri yhdenmukaisuus, erotellaan toisistaan
[19, s. 83][17, s. 689]. Yhdenmukaisuus voi riippua monesta eri parametrista, kuten
esimerkiksi kirkkaudesta, väristä, tekstuurista tai liikkeestä. [19, s. 83]

Yksinkertaisimmillaan segmentointi on kuvan kirkkauden kynnystämistä. Kyn-
nystämisessä kuvan pikselit jaotellaan jonkin raja-arvon mukaan täysin kirkkaisiin
tai täysin pimeisiin pikseleihin [17, s. 106-107]. Kynnystäminen on suosittu seg-
mentointitekniikka muun muassa sen intuitiivisuuden, toteutuksen helppouden ja
laskennallisen nopeuden takia [17, s. 690]. Kynnystäminen toimii hyvin tilanteissa,
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joissa kappale valaistaan takaa. Tällöin tausta näkyy kameralle kirkkaana ja kappale
tummana. Valaistusta käsitellään työssä tarkemmin kappaleessa 6. Segmentointi voi
kuitenkin olla yksi vaikeimmista toteutettavista konenäkötekniikoista [17, s. 689].

4.2 Reunantunnistus
Reunantunnistus on yksi tietokonenäön perustyökaluista. Reunan tunnistuksella
pyritään etsimään kuvasta reunoja. Reunantunnistusta voidaan käyttää edellä mai-
nittuun segmentointiin [17, s. 700][19, s. 112] sekä kappaleiden tunnistamiseen [20, s.
257]. Digitaalikuvassa reunapikseleitä kuvastaa äkillinen intensiteetin muutos [17, s.
700][20, s. 257]. Kaksi päämetodia reunan tunnistukseen ovat sapluunan sovitus (eng
template matching, TM) ja gradienttiero (eng. differential gradient, DG). Molemmis-
sa metodeissa tarkoituksena on löytää kuvasta intensiteettigradientteja. [19, s. 112]
Harmaatasokuvassa intensiteetti tarkoittaa kuvan tummuutta. Gradientti puolestaan
kuvastaa minkä vektorin suuntaan muutos tapahtuu. Intensiteettigradientti kuvastaa
tummien ja vaaleiden alueiden reunoissa tapahtuvaa intensiteetin muutosta. Reuna
tunnistetaan TM ja DG menetelmissä, jos intensiteettigradientin suuruus on riittävä
[19, s. 112]. Molemmissa metodeissa intensiteettigradienttia etsitään käyttäen hyväk-
si konvoluutiomaskeja. [19, s. 113] Konvoluutiomaskit ovat matriisioperaattoreita.
Konvoluutiomaskilla lasketaan matriisin solulle uusi arvo käyttäen hyväksi viereisten
solujen arvoja konvoluutiomaksin antamien kertoimien mukaan. Kuvan tapauksessa
matriisin solu tarkoittaa yhtä kuvan pikseliä.

DG käyttää y- ja x-akselin suuntaisia maskeja. TM taas voi käyttää jopa 12 eri
maskia, jossa kukin vastaa tietyn suuntaista reunasegmenttiä. Tämä tarkoittaa sitä,
että TM metodi löytää reunan vain valitsemalla konvoluutiomaskin, joka antaa suu-
rimman intensiteettigradientin. Intensiteettigradientin laskentakaava TM metodille
nähdään kaavasta 2. DG metodi laskee intensiteettigradientin vektorimaisesti kaavan
3 mukaan. [19, s. 113-114]

G = max(gi, i = 1, 2, 3...) (2)

G =
√

g2
x + g2

y (3)

joissa gi, gx ja gy ovat tunnistettavan reunan intensiteettigradientteja.

Myös reunan orientaation laskenta riippuu käytetystä metodista. TM metodissa
orientaatio saadaan samalla kun otetaan magnitudin maksimi, sillä kukin TM metodin
maskeista vastaa tiettyä reunan orientaatiota. DG metodissa orientaatio lasketaan
vektorimaisesti, kuten magnitudikin.[19, s. 114] DG metodin orientaatio voidaan
laskea kaavalla 4.

α = arctan gy

gx

(4)

Kaavoista huomataan, että DG metodissa orientaation ja intensiteettigradientin
laskenta on raskaampaa, mutta se on myös tarkempi. Joissain tapauksissa reunan
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orientaatiota ei tarvitse tietää tarkasti. Lisäksi kuvan kontrastin vaihtelut saattavat
johtaa hyvin pieniin hyötyihin tarkemmassa reunan estimoinnissa. [19, s. 114]

4.3 Viivantunnistus
Vaikka luonnossa suoria viivoja ei löydy juuri lainkaan, ovat ne yksi yleisimmistä
elementeistä ihmisen luomassa ympäristössä ja erityisesti ihmisen luomissa tuotteissa.
Tästä johtuen suorien viivojen tunnistus kuvasta on yksi konenäön keskeisimmistä
työkaluista.

Konenäössä käytetään viivantunnistamiseen pääsääntöisesti kahteen eri tekniik-
kaan pohjautuvia menetelmiä. Tekniikat ovat Hough:in muunnos (eng. Hough trans-
form, HT) [21] ja RANSAC (eng. random sample consensus) [22].

Alun perin HT kehitettiin juuri suorien viivojen löytämiseen [21], mutta sitä
pystyy soveltamaan myös ellipsien ja ympyröiden tunnistamiseen [19, s. 285]. Perus-
konseptiltaan HT perustuu piste-viiva –dualismiin. Piste voidaan määritellä joko
koordinaatteina tai sarjalla leikkaavia suoria. Suorien määritelmässä piste on suo-
rien leikkauspiste. Suorat viivat voidaankin tunnistaa eliminoimalla suora, jotka
eivät kulje usean havaitun reunapisteen lävitse. [19, s. 285-290] HT on myös robusti
häiriön aiheuttamille pisteille ja pystyy eliminoimaan kyseiset pisteet samalla, kun
sopivaa suoraa etsitään. [15, s. 781][19, s. 285-290] HT-metodista on tehty monia
variaatioita, joissa esimerkiksi suoria parametrisoidaan kulmakertoimella ja vakiolla
kuten kaavassa 5, tai suoran normaalin leikkauspisteellä ja kulmalla kuten kaavas-
sa 6. HT-variaatiot vaihtelevat laskennalliselta vaatimukseltaan. [19, s. 285-290]
Laskennallisella vaatimuksella tarkoitetaan menetelmän suorittamiseen tarvittavien
matemaattisten operaatioiden määrää. Laskennalliseen vaatimukseen voidaan vai-
kuttaa esimerkiksi valitsemalla tutkittavat kulmat harvemmin (esimerkiksi 10-asteen
välein 1-asteen sijasta) [19, s. 287]. Laskennallista vaatimusta voidaan vähentää myös
eriyttämällä kulman ja leikkauspisteen estimointi peräkkäisiksi vaiheiksi algoritmissa
samanaikaisen suorittamisen sijasta [19, s. 287-288].

y = mx + c (5)

jossa m on kulmakerroin ja c on vakio.

p = x ∗ cos θ + y ∗ sin θ (6)

jossa p on suoran normaalin piste ja θ on normaalin kulma.

Toinen vaihtoehtoinen metodi viivojen tunnistamiseen on niin kutsuttu RANSAC
–metodi. RANSAC -metodi kehitettiin sovittamaan malli testidataan, sillä klassiset
sovitusmenetelmät, kuten pienimmän neliösumman menetelmä, eivät kykene käsit-
telemään poikkeavia mittauksia (eng. outlier) [22]. RANSAC soveltuu HT:n tavoin
myös ellipsien ja ympyröiden tunnistamiseen [22]. Myös RANSAC –metodi lähtee
liikkeelle reunantunnistuksesta, jolla etsitään kuvasta kaikki pisteet, jotka edustavat
kuvassa olevaa reunaa. Tämän jälkeen tunnistetuista pisteistä luodaan pistepareja.
Pisteparit edustavat hypoteesia, että kuvassa kulkee suora näiden kahden pisteen
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kautta. Tämä hypoteesi pyritään todentamaan siten, että lasketaan pisteiden määrä
tunnistetuista reunapisteistä, jotka tukevat kyseistä hypoteesia. Reunapiste tukee
hypoteesia, mikäli se on maksimissaan määritellyn etäisyyden päässä pisteparin mää-
rittelemästä suorasta. Suoraksi valikoituu se, jonka hypoteesia tukee suurin määrä
reunapisteitä. Tällä keinolla voidaan löytää kuvasta parhaiten ilmenevä suora. [19, s.
293-297] RANSAC:issa poikkeavat mittaukset eivät vaikuta lopullisen suoran para-
metreihin. RANSAC on siis robusti poikkeavien mittausten tuottamalle virheelle. [22]
Kuvasta voidaan tunnistaa useampi suora ajamalla RANSAC –metodia peräkkäin
reunapistejoukolla, josta on poistettu edellisten ajojen suoran määrittelemät pisteet.
RANSAC:in laskennallinen taakka määräytyy hyvin paljon käsiteltävien reunapis-
teiden määrän mukaan. Näin ollen vähentämällä reunapisteiden määrää, saadaan
RANSAC:in laskennallista taakkaa pienennettyä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi
ottamalla tarkasteluun vain reunapisteiden lokaalit maksimit. [19, s. 293-297] Reu-
napisteiden lokaaleja maksimeja voidaan muodostaa esimerkiksi laskemalla pienellä
alueella tunnistetuista reunapisteistä keskiarvo.

4.4 Värintunnistus
Konenäössä värintunnistusta käytetään kahdessa eri tarkoituksessa. Toinen on kiin-
nostavien kohtien segmentointi käyttäen värintunnistusta ja toinen on jo tunnistetun
kohdan värin vertaaminen ennalta luotuun tietokantaan.

Segmentoinnissa eräs keino tunnistaa värejä on käyttää perinteisiä mallintun-
nistusmenetelmiä esimerkiksi RGB avaruuden jaotteluun. Tämä on tehokas keino
eritellä värialueita, sillä lähes samaa väriä olevat suuret värialueet luovat tiiviitä
pisteklustereita RGB-avaruuteen. Mallien tunnistukseen RGB-avaruudessa voidaan
käyttää esimerkiksi niin sanottua ”lähin naapuri”-luokittelijaa (eng. k-nearest neigh-
bour classifier, k-NN) [15, s. 667-670]. k-NN luokittelija määrittää mittaustulosten
luokan tarkistamalla k-määrän lähimpiä naapureita ja käyttämällä näiden luokkatie-
toa mittauksen luokitteluun. Naapuri tarkoittaa tarkasteltavaa pistettä lähimpänä
olevia muita pisteitä.

Toinen värintunnistuksen tarkoitus konenäköjärjestelmässä voi siis olla ennalta et-
sityn kappaleen tai kappaleen ominaisuuden värin vertaaminen ja luokittelu ennalta
tunnettuihin viitearvoihin. Tässä tarkoituksessa ennakkoon segmentoidulta alueelle
määritetään väriarvo esimerkiksi laskemalla kaikkien pikseleiden tuottama keskiarvo
tai mediaani RGB-kanaville. Tätä tarkasteltavaa aluetta kokonaisuudessaan kuvaa-
vaa RGB-arvoa verrataan tietokantaan ennalta opetettuihin RGB-arvoluokkiin ja
valitaan luokka, jonka etäisyys segmentoidun alueen RGB-arvoon on lyhin. Värintun-
nistuksessa käytetään siis tässäkin tapauksessa k-NN luokittelijaa, jossa k = 1. Tässä
työssä värintunnistusta käytetään luokittelemaan laboratorionäyteputken korkin väri
ennalta luotuihin väriluokkiin.
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5 Kamera
Kamera on konenäköjärjestelmän yksi tärkeimmistä osajärjestelmistä valaistuksen
ohella. Kameran tehtävä on ottaa kuva analysoitavasta kohteesta. Ennen kamerat
tallensivat kuvat joko valoherkille filmirullille tai negatiiveille. Modernit kamerat
tallentavat kuvan digitaalisessa muodossa. Seuraavaksi käsitellään modernin digitaa-
likameran osat. Moderni digitaalikamera koostuu sensorista, sulkimesta ja linssistä.

5.1 Sensori
Sensori on osa, joka muuttaa kuvattavasta kohteesta heijastuvat valonsäteet elektroni-
siksi signaaleiksi. Nämä elektroniset signaalit tallennetaan ja ne yhdessä muodostavat
kuvan. [15, s. 358] Sensori onkin elektroninen vastine filmirullalle. Koska sensorit
koostuvat useasta fotodiodista matriisimuodostelmassa [23], koostuu digitaalikuva
pikseleistä. Pikseli on digitaalisen kuvan perusyksikkö.

Sensoreiden toimintaperiaate perustuu valosähköiseen ilmiöön piissä [24, s. 91].
Valosähköisessä ilmiössä fotonin energia absorboituu materiaalissa olevaan elektroniin
ja irrottaa elektronin atomista. Tarvittava energia elektronin irrottamiseen riippuu
kohdemateriaalista. Fotonin energia taas riippuu fotonin aallonpituudesta. Fotonin
energia voidaan laskea kaavalla [24, s. 92]

E(eV ) = 1, 24
λ(µm) . (7)

Nykyisin lähes kaikki sensorit perustuvat piin toimintaan. Tämä johtuu siitä,
että pii pystyy absorboimaan fotoneita kaikilla säteilyillä, joiden aallonpituus on
alle 1,1 µm (1100 nm). [24, s. 92] Näkyvä valo on aallonpituuksiltaan 0,38 µm:stä
0,74 µm:iin [15, s. 118], kuten nähdään kuvasta 3. Tämän johdosta, ja koska pii on
erittäin yleinen alkuaine maapallolla [25], pii on erinomainen materiaali fotodiodien
ja sensorien valmistamiseen.

Nykyisissä digitaalikameroissa käytetään pääsääntöisesti kahta eri sensorityyppiä
[15, s. 140]. CCD (eng. charged coupled device, CCD) sensorissa valon aiheutta-
maa varausta siirretään arkkitehtuurista riippuen fotodiodilta toiselle tai erityisiin
kuljetus- tai tallennusrekistereihin. CCD-sensorissa on yksi A/D-muunnin, jolla kun-
kin fotodiodin tuottama jännite muutetaan yksitellen. CCD-sensorit valmistetaan
erityismenetelmin, jolloin varausten ja jännitteiden siirrosta sensorissa ei aiheudu
vääristymiä. CCD-sensoreita valmistetaan erilaisilla arkkitehtuureilla kuvan siirtoon
ja tulkintaan. [15, s. 363-374, 383] Kuvasta 8 näkyy esimerkiksi Frame transfer arkki-
tehtuurin CCD-sensorin toiminta. Yleisesti ottaen CCD-sensorit kuluttavat paljon
energiaa, mutta tuottavat erittäin korkealaatuisia kuvia [23]. CCD-sensorit ovat hin-
naltaan kalliimpia [15, s. 490-491] ja toiminnaltaan hitaampia kuin CMOS sensorit
[23].
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Kuva 8: Frame transfer arkkitehtuuri [15, s. 368].

CMOS (eng. complimentray metal oxide semiconductor, CMOS) sensorissa kunkin
fotodiodin ympärillä on useita transistoreja, jotka muodostavat kullekin fotodio-
dille oman kontrolli- ja lukupiirit. Fotodiodin tuottama virta kuljetetaan CMOS-
sensoreissa piirillä olevia johtimia pitkin. CMOS-sensorin vaatimien luku- ja kont-
rollipiirien johdosta samalle pinta-alalle mahtuu vähemmän fotodiodeja verrattuna
CCD-sensoriin. Tästä johtuen CMOS-sensorin fotodiodeille pääseekin vähemmän
valoa verrattuna CCD-sensoriin. Tätä ominaisuutta on paranneltu valmistamalla
CMOS-sensoreissa fotodiodien päälle mikrolinssejä. Mikrolinssit kohdistavat valoa
laajemmalta alueelta fotodiodille. [15, s. 383-384] Kuvassa 9 on nähtävillä mikro-
linssin toimintaperiaate. CMOS sensorin vahvuuksia on sen vähäinen energiankulu-
tus ja nopeus [23]. CMOS-sensorin kuvissa on huonompi signaalikohinasuhde, sillä
CMOS-piirissä on useampi häiriön lähde [23]. CMOS-sensorit ovat myös hinnaltaan
halvempia [15, s. 491].

Kuva 9: Mikrolinssin toimintaperiaate [15, s. 384].
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5.2 Suljin
Kameraan kohteesta heijastuvat valonsäteet tulkitaan kuvaksi. Jotta sensorilla tul-
kittu kuva olisi tasalaatuinen, täytyy sensorille päätyvän valon määrää kontrolloida.
Valon määrää filmille tai sensorille säätelee suljin [24, s. 22]. Vanhemmissa kameroissa
suljin oli mekaaninen ja se avattiin tarvittavaksi ajaksi, jotta valokuva valottuisi
riittävästi [24, s. 329]. Moderneissa kameroissa mekaanisten sulkimien lisäksi suljin
voi olla elektroninen [15, s. 494].

Yksinkertaisimmillaan elektroninen suljin tarkoittaa sitä, että sensori käynnis-
tetään riittävän valotuksen vaatimaksi ajaksi. Suljinta, joka valottaa koko sensorin
tai filmin alueen kerralla, kutsutaan globaaliksi sulkimeksi [15, s. 491]. Mekaaniset
sulkimet toimivat pääsääntöisesti globaalin sulkimen tavoin, mutta jotkut sensorit
vaativat erilaista suljinarkkitehtuuria. Elektroninen suljin on erittäin hyödyllinen
lyhyitä valotusaikoja vaativiin ominaisuuksiin kuten esimerkiksi sarjakuvaukseen
(eng. burst mode) [24, s. 329]

Jotkut CMOS-sensoriarkkitehtuurit lopettavat valotuksen vasta kun kyseinen
pikselirivi luetaan muistiin [15, s. 491]. Näissä arkkitehtuureissa usein kuvat tulee lu-
kea muistiin rivi kerrallaan. Tästä johtuen kuvan loppupään pikselirivit valottuisivat
huomattavasti enemmän verrattuna ensimmäisiin, jos koko sensori käynnistettäisiin
kerralla. Elektronisissa sulkimissa voidaan käyttää niin sanottua rullaavaa suljinta,
jossa käynnistetään yksi pikselirivi kerralla lukemista varten. Tällöin kukin pikse-
lirivi valottuu tasaisesti ja yhtä paljon. [15, s. 386, 391, 491] Rullaavan sulkimen
toimintaperiaate näkyy alla olevassa kuvassa 10.

Kuva 10: Rullaavan sulkimen toimintaperiaate

Globaaleilla sulkimilla valotusaikaa muutetaan yksinkertaisesti muuttamalla
mekaanisen sulkimen aukioloaikaa tai käynnistämällä elektronisella sulkimella sensori
aikaisemmin. Rullaavalla sulkimella valotusajat ovat aina pikselirivin lukemiseen
kuluvan ajan monikertoja [15, s. 391]. Rullaavalla sulkimella korkeampi valotusaika
saadaan käynnistämällä pikselirivi niin, että edeltävien rivien muistiin lukemiseen
kuluu tavoiteltu valotusaika [15, s. 391]. Toimintaperiaate näkyy kuvassa 11.
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Kuva 11: Rullaavan sulkimen valotusajan kasvattaminen

Konenäköjärjestelmän kameraa valittaessa sulkimen tyypillä on suuri merkitys.
Rullaavalla sulkimella kuvan saamiseen kuluu moninkertainen aika verrattuna glo-
baaleihin sulkimiin, joilla kuva voidaan siirtää kerralla sensorilta muistiin. Lisäksi
rullaava suljin aiheuttaa vääristymää kuvaan, mikäli kuvattava kohde liikkuu [24, s.
330]. Näin ollen rullaava suljin soveltuu huonosti nopeisiin konenäköjärjestelmiin [15,
s. 491].

5.3 Linssi
Viimeinen kameran osa ennen ulkomaailmaa on linssi. Linssin tehtävänä kamerassa
on kerätä ympäristöstä valoa ja muodostaa tarkka kuva sensorille [24, s. 14-15].
Linssin toiminta perustuu valon taittumiseen. Taittuminen on valon ominaisuus. Valo
kulkusuunta muuttuu, eli taittuu, kun valo kulkee kahden eri materiaalin rajapinnan
läpi. Taittumiskulma riippuu valon tulokulmasta ja materiaalien taitekertoimista.
Taittumista määrittelee matemaattinen Snellin laki (kaava 8). Kaavassa θ tarkoittaa
kulmaa, λ valon aallonpituutta materiaalissa ja n materiaalin taitekerrointa.

sin θ2

sin θ1
= λ2

λ1
= n1

n2
(8)

f = (n − 1)[ 1
R1

− 1
R2

+ (n − 1)d
nR1R2

] (9)

1
S1

+ 1
S2

= 1
f

(10)

Linssin kyky kerätä valoa ympäristöstä ja muodostaa tarkka kuva sensorille riip-
puu linssin materiaalista ja muodosta. Kaavalla 9 voidaan laskea linssille polttoväli.
Polttoväli kuvastaa linssin kykyä taittaa valoa. Kuvasta 12 nähdään kuperan ja kove-
ran linssin tapa taittaa valoa ja linssien polttoväli. Kaavaa 10 käytetään laskemaan
kappaleesta muodostuvan kuvan etäisyys linssistä riippuen linssin polttovälistä ja
kappaleen etäisyydestä linssistä.
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Kuva 12: Linssien tapa taittaa valoa ja linssien polttoväli. A) Kupera B) Kovera

Tarkan kuvan muodostuminen kamerassa vaatii, että sensori on kaavan 10 mu-
kaisella etäisyydellä linssistä. Tarkan kuvan muodostus saavutetaan kaavojen 9-10
mukaan muuttamalla linssin etäisyyttä sensorista tai linssin muotoa. Ihmissilmä
tarkentaa muuttamalla linssin muotoa [16, s. 3]. Digitaalikamerassa tarkennus teh-
dään muuttamalla linssin etäisyyttä [24, s. 17]. Kameran linssi sijaitsee objektiivissa.
Objektiivi voi sisältää useita linssejä ja muita osia kuvan laadun muuttamiseen,
kuten esimerkiksi tarkentamiseen kaukana oleviin kohteisiin. [24, s. 21]

Suurin osa ihmisen luomista optisista järjestelmistä tarkentaa siirtämällä lins-
sin paikkaa. [26] Tämä kuitenkin aiheuttaa haasteita järjestelmien pienentämisessä.
Haasteita ilmenee muun muassa osien valmistuksessa ja kokoamisessa. Järjestelmän
pienentäminen kasvattaa myös kitkan merkitystä. [26] Haasteiden ratkaisemiseksi
on kehitetty nestelinssi. Nestelinsseissä polttoväliä muutetaan muuttamalla linssin
muotoa [27]. Nestelinssin toiminta perustuu joko elektrokostutukseen (eng. electrowet-
ting) tai nesteen määrän muuttamiseen linssikammiossa [27]. Elektrokostutuksessa
kiinteän aineen pinnalla olevan pisaran muotoa muutetaan muuttamalla pisaran
kontaktikulmaa sähkövarauksen avulla [28]. Nesteen määrää linssikammiossa voidaan
muuttaa pumppujen avulla. Nesteen määrän muuton vaikuttaa nesteen profiilin
muotoa. [28] Nestelinssit ovat haluttuja muun muassa puhelimien kameroissa [27].

5.4 Värivalokuvaus
Kaupalliset kamerat sisältävät siis pääsääntöisesti CCD- tai CMOS-kennon eli senso-
rin. Tämä tarkoittaa, että suurin osa kameroista muodostaa kuvan käyttäen hyödyksi
vain yhtä kennoa [29, s. 462][30]. Yhden kennon käyttäminen aiheuttaa haasteita
värivalokuvia muodostettaessa. CCD- ja CMOS-kennoilla ei ole keinoa erotella sen-
sorille tulevan valon spektriä, sillä fotodiodi pystyy tulkitsemaan vain saapuvien
fotonien määrän eikä niiden laatua. Värivalokuvauksessa kennolle päätyvästä valosta
täytyy tietää, mitä spektrikomponentteja se sisältää. Tämä tapahtuu suodattimien
avulla.

Suodatin on mekaaninen osa kennon edessä, joka absorboi tietyt valon aallonpi-
tuudet ja päästää läpi toiset. Suodatetusta valosta tiedetään tarkalleen mitä aallon-
pituuksia se sisältää, jolloin kennon tuottamasta signaalista voidaan päätellä kuinka
paljon valo kyseisiä aallonpituuksia sisältää. Yleisin keino tuottaa värikuvia kulut-
tajakameroissa on käyttää hyödyksi niin sanottua Bayerin mosaiikki -suodatinta
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[24, s. 186][29, s. 163][30]. Bayer-suodattimessa jokaisen kennolla olevan fotodiodin
eli pikselin päällä on oma suodatin. Suodatin on joko vihreä, punainen tai sininen.
Suodattimet on järjestetty kuvan 13 mukaan. [29, s. 163-164]

Kuva 13: Bayer-suodattimen rakenne [29, s. 164].

Lopullinen värikuva muodostetaan Bayer-suodattimen avulla siten, että neljän
pikselin ryppäille (komposiittipikseli) lasketaan RGB arvot suodatettujen pikseleiden
mukaan. Komposiittipikselin RGB arvot saadaan interpoloimalla [29, s. 164][30].
Kuvasta 14 nähdään kuinka pikseleiden värikanavat muodostuvat. Koska pikse-
lin väriarvot muodostuvat neljän pikselin ryppäissä, Bayer-suodattimella tuotetut
värikuvat menettävät tarkkuuttaan varsinkin kuvassa olevissa rajakohdissa [30].

Kuva 14: Värikuvan muodostuminen bayer-suodattimella [31].
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Toinen keino tuottaa värikuvia on ottaa kuva per värikanava. Yhdellä sensorilla
voidaan ottaa yksi kuva jokaista värikanavaa kohden. Tämä kuitenkin tarkoittaa,
että kamera toimii vähintään kolme kertaa hitaammin yhden kuvan muodostamisessa
ja lisäksi kamerassa tulee olla keino vaihtaa kennon edessä olevaa suodatinta kuvien
ottamisen välissä. Kolmen kuvan ottamisen sijasta voidaan käyttää kolmea sensoria.
Perinteisessä kolmisensorikamerassa valonsäde ohjataan eri kennoille käyttäen hyväksi
prismoja, jotka myös jakavat valon tietyille aallonpituusaluille [32]. Tällöin yksi kenno
kattaa vain yhden väriavaruuksista. Modernimpi keino tuottaa värikuvia kolmella
sensorilla on niin sanottu Foveon sensori. Foveon X3 sensori hyödyntää piin kykyä
absorboida eri aallonpituuksia valon kuljettua eri matkan piin sisällä [33]. Foveon
X3 –sensorissa kennolla on kolme sensorikerrosta. Kukin sensorikerros tuottaa yhden
värikanavan. Rakenne on nähtävillä kuvassa 15.

Kuva 15: Foveon-sensorin rakenne ja toiminta [34].

Lopullinen muodostuva värikuva riippuu siis käytetystä sensorista, kuvattavan
kappaleen reflektanssista (kappaleen väri) sekä kappaleessa 6 käsiteltävästä valaistuk-
sesta. RGB-arvojen muodostumista kamerassa voidaankin kuvata kaavan 11 avulla
[35]. Kaavassa pk kuvaa sensorin responssia, E valonlähteen spektriä, S kohteen reflek-
tanssia ja Rk sensorin herkkyyttä. Integraatio suoritetaan näkyvän valon spektrin w
yli.

pk =
∫

w
E(λ)S(λ)Rk(Λ)dλ(k = R, G, B) (11)
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5.5 Valkotasapaino
Kameralla kuvattaessa värien muodostaminen on vakioitu, sillä kamerassa olevat väri-
suodattimet ovat vakiot. Ympäristön valaistus saattaa vaihdella radikaalisti varsinkin
valonlähteen suhteen. Esimerkiksi ulkona kuvattaessa valonlähteenä toimii aurinko,
kun sisällä kuvattaessa valonlähteinä toimivat esimerkiksi LED-valot. Vaihtuvasta
valaistuksesta sekä vakioiduista värisuodattimista johtuen lopullisen kuvan väreihin
saattaa tulla virhettä verrattuna todelliseen väriin.

Valkotasapainon tehtävänä on saada värit näyttämään samalta valaistuksesta
huolimatta [36]. Valkotasapaino onkin yksi harvoista tapauksista, jossa pyritään
irtautumaan tarkasta fyysisestä mittauksesta ja sen sijaan imitoimaan ihmisen
näköaistin kykyä kromaattiseen adaptaatioon. [24, s. 170] Kromaattinen adaptaatio
tarkoittaa ihmissilmän kykyä mukautua vaihtuviin valaistusolosuhteisiin [16, s. 146].

Valkotasapaino voidaan saavuttaa automaattisin tai manuaalisin menetelmin. Au-
tomaattiset menetelmät tarkoittavat, että valkotasapaino toteutetaan kuvan valotuk-
sen aikana. Manuaaliset menetelmät toteutetaan ennen kuvan ottamista. Esimerkki
manuaalisesta menetelmästä on värien kalibrointi. Tässä menetelmässä kuvauskoh-
taan asetetaan testikuvio tarkoin määritellyin värein. Testikuviosta otetun kuvan
perusteella lasketaan muutoskertoimet värikanavia varten. Automaattiset menetel-
mät pohjautuvat hypoteeseihin, jonka mukaan värikanavien muutoskertoimet laske-
taan. Yksi hypoteesi on niin kutsuttu valkoisen sivun hypoteesi. Tässä hypoteesissa
oletetaan kuvassa olevan yksi täydellisen valkoinen kohta. [24, s. 170-175]
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6 Valaistus
Valaistus on myös yksi konenäön ydinelementeistä kameran ohella. Valaistuksen
tehtävä konenäköjärjestelmässä on tuottaa kameran tarvitsema valo, jotta kamera
pystyy havaitsemaan kuvattavan objektin. Näin ollen hyvin suunniteltu valaistus
voi korostaa konenäöllä kuvattavia ja mitattavia piirteitä [15, s. 284]. Huonosti
suunniteltu valaistus voi aiheuttaa muun muassa heijastuksia, piilottaa haluttuja
piirteitä ja luoda epäedullisen kontrastin kuvaan. Huonosti suunniteltu valaistus
voi myös hankaloittaa robustin konenäköalgoritmin kehitystä, mikäli vaihteleva
ympäristön valaistus pääsee liikaa vaikuttamaan kuvaukseen. Hyvin suunniteltu
konenäköjärjestelmä ei siis tukeudu ympäristön valoon, vaan yrittää eliminoida sen.
[15, s. 284-285]

Valaistusta suunniteltaessa tulee valaistusjärjestelmän täyttää kolme (3) kriteeriä
[37]:

1. Valaistuksen tulee maksimoida haluttujen piirteiden kontrasti.

2. Valaistuksen tulee minimoida muiden piirteiden kontrasti.

3. Valaistuksen tulee tukea mittausten robustisuutta.

Yllä olevat vaatimukset saadaan täytettyä ymmärtämällä valaistuksen kulmakivien
vaikutus kuvattaviin kohteisiin [37]. Kulmakivet ovat:

1. Spatiaalinen paikka: 3-ulotteinen suhde kameran, kappaleen ja valonlähteen
välillä.

2. Geometria: Kuvattavaan kohteeseen projisoitavan valon muoto.

3. Aallonpituus ja väri: Ymmärrys, kuinka eri aallonpituuden heijastuvat tai
absorboituvat kuvattavaan kohteeseen.

4. Filtteröinti: Sensorille päätyvän valon aallonpituuksien säätely.

Kulmakiviä manipuloimalla saadaan täytettyä yllä mainitut kriteerit. [37] Esimerkiksi
siirtämällä valonlähde kuvattavan kohteen taakse (taustavalaistus, eng. backlighting)
saadaan korostettua kuvattavan kohteen ääriviivoja.

6.1 Valonlähteitä
Konenäössä käytetään tyypillisesti monenlaisia eri valonlähteitä. Käytettyjä valon-
lähteitä ovat muun muassa:

• Hehkulamput

• Loisteputkilamput

• Kvartsi-halogeenilamput

• LED-lamput
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Kuva 16: Valonlähteiden ominaisuudet [37].

Eri valonlähteillä on erilaiset ominaisuudet, jotka tulee ottaa huomioon valittaes-
sa valonlähdettä konenäköjärjestelmään. Yllä olevasta kuvasta 16 nähdään LED,
kvartsi-halogeeni ja loisteputkilamppujen tyypillisten ominaisuuksien vertailu. Kuten
kaaviosta huomataan, jos konenäköjärjestelmältä toivotaan pitkää ikää, kannattaa
valonlähteeksi valita LED lamppu. Seuraavissa kappaleissa käsitellään muutamaa
yleisempää konenäössä käytettyä valonlähdettä ja niiden ominaisuuksia läpi yksityis-
kohtaisemmin.

6.2 LED eli Light Emitting Diode
LED-valot rakentuvat pienistä valoa lähettävistä diodeista. Monissa konenäköjär-
jestelmissä LED valaistus tarjoaa ideaalin ratkaisun. Yksittäiset LEDit ovat pieniä.
LEDit tuottavat hyvin vähän lämpöä, eli ne ovat energiatehokkaita [14, s. 29-30].
LEDit toimivat matalilla jännitteillä, joten ne ovat sähköisesti turvallisia [15, s. 303].
LEDit ovat myös pitkäikäisiä [14, s. 30].

LEDien toiminta perustuu elektroluminesenssiin (eng. electroluminescence). Elekt-
roluminesenssissa kiinteä kappale säteilee valoa kun sen läpi johdetaan sähkövirtaa
tai kun se asetetaan sähkökenttään. [38, s. 112] Yksittäinen LED tuottaa kapean
spektrin. Tätä voidaan muokata joko fluoresenssin avulla tai yhdistämällä useita
eri spektrisiä LEDejä yhdeksi yksiköksi. [14, s. 28-29][15, s. 303-305][38, s. 171, 121]
LEDien yhdistelemisessä periaate on siis sama kuin näytöillä, joissa pikselin väri mää-
räytyy eriväristen, yleensä punainen, vihreä ja sininen, alipikselien (eng. sub-pixel)
keskinäisistä suhteista. Fluoresenssin tapauksessa fluoresoivaa materiaalia valaistaan
ultraviolettia (UV) valoa lähettävällä LEDillä [15, s. 303] tai sinisellä valolla [38, s.
121]. Fluoresoiva materiaali puolestaan säteilee näkyvää valoa ympäristöön.

Useasta kapeasta aallonpituudesta muodostuvalla spektrillä on myös haasteen-
sa konenäön kannalta. Ihmissilmä tunnistaa useita eri spektriyhdistelmiä samaksi
väriksi. Tätä ominaisuutta kutsutaan metameriaksi. Tästä johtuen samalla LED-
valolla valaistu pinta voi näyttää kameralla kuvattaessa hyvinkin erilaiselta verrattua
esimerkiksi hehkulampulla valaistuun pintaan, vaikka ihmisen mielestä pinnat olisi-
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vat samanvärisiä. [15, s. 304] Kameran tapauksessa metameria aiheuttaa eri arvot
värikanaville. Eriävät arvot värikanavilla hankaloittavat värin identifiointia.

Kaiken kaikkiaan LEDit ovat erittäin hyviä valonlähteitä konenäköjärjestelmissä
turvallisuutensa sekä muokattavuutensa johdosta. LEDit ovat kuitenkin hinnaltaan
kalliita [14, s. 30][38, s. 138].

6.3 Hehkulamput sekä kvartsi-halogeeni lamput
Hehkulampun toimintaperiaate perustuu materiaalien ominaisuuteen, jossa mate-
riaalin lämmetessä riittävän kuumaksi se alkaa hehkua näkyvää valoa. Perinteises-
sä hehkulampussa materiaali kuumennetaan sähkövirran avulla. [15, s. 292][38, s.
27] Hehkulampun sisällä olevan ohuen volframilangan läpi johdetaan sähkövirtaa.
Volframilangan ohminen resistanssi saa langan lämpenemään ja hehkumaan valoa.
Kuuma volframi hapettuu helposti, mikä tuhoaisi ohuen volframilangan. Tästä joh-
tuen hehkuva materiaali koteloidaan esimerkiksi lasikuvun sisälle, joka on täytetty
reaktiokyvyttömällä kaasulla kuten kryptonilla tai argonilla. [15, s. 292][38, s. 26, 29]

Perinteisessä hehkulampussa volframilanka kaasuuntuu kuumuuden johdosta
mikä heikentää lankaa ja tummentaa lasikupua ajan myötä. Kvartsi-halogeeni lam-
puissa kaasuuntumisen ongelma on ratkaistu koteloimalla volframilanka pienempään
kvartsista valmistettuun koteloon joka on täytetty halogeenikaasulla. Kaasuuntuva
volframi yhtyy halogeenikaasuun muodostaen volframi halidin eli halogeenin, esimer-
kiksi jodin tai bromin, sekä volframin yhdisteen. Volframi halidi ei reagoi mitenkään
kvartsin kanssa vaan hajoaa joutuessaan kosketuksiin kuuman volframilangan kanssa.
Tällöin halidiin sitoutunut volframi palaa takaisin volframilankaan, ja halogeenikaa-
su vapautuu sitomaan uudelleen kaasuuntunutta volframia. [14, s. 26][15, s. 293]
Volframin lankaan palauttavaa prosessia kutsutaan halogeeni sykliksi. Halogeeni
sykli vaatii toimiakseen korkeamman lämpötilan. [14, s. 26]

Kvartsi-halogeeni lampun tuomista parannuksista huolimatta hehkulamppujen
elinikä on huomattavasti LED ja loisteputkilamppuja lyhempi. Lisäksi suurin osa lam-
pun käyttämästä energiasta muuttuu lämmöksi valon sijasta. Hehkulamput kestävät
huonosti myös mekaanista tärinää ja vaihtelevia lähdejännitteitä. Tästä huolimatta
hehkulamppuja käytetään laajalti myös konenäössä. [15, s. 294-296] Hehkulamput
ovat nimittäin halpoja valmistaa ja helppoja ohjata pelkästään muuttamalla lampun
läpi kulkevan virran määrää [38, s. 30]. Konenäön kannalta hehkulampun lähet-
tämän valon spektri on lähellä auringon lähettämän päivänvalon spektriä. [15, s.
296] Hehkulampun lähettämä valo on spektriltään jatkuva kuten päivänvalo, mutta
värilämmöltään kylmempi. Värilämpö on lampun valon väriä kuvaava ominaisuus.
Kylmempi värilämpö tarkoittaa että lampun lähettämä valon on sinisempää. LED
ja loisteputkivalot ovat korvaamassa hehkulamput monissa sovelluskohteissa [15, s.
296].
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6.4 Loisteputkilamput
Loisteputkilamput ovat toimintaperiaatteeltaan kaasupurkauslamppuja. Loisteput-
kilampuissa lasiputki on täytetty reaktiokyvyttömällä kaasulla kuten esimerkiksi
ksenonilla. [14, s. 26-27][15, s. 297] Putken päissä olevat elektrodit vapauttavat put-
keen elektroneja. Elektronit törmäävät kaasuatomeihin, mikä johtaa kaasuatomien
ionisoitumiseen. Jotta elektronit saadaan riittävän suurienergiksi ja kulkemaan reak-
tiokyvyttömän kaasupilven läpi, täytyy lampun syttymisvaiheessa elektrodien välille
saada useiden satojen volttien potentiaaliero. Ionisoituneet kaasuatomit, eli plasma,
ja elektronit jatkavat törmäilyä kulkiessaan elektrodilta toiselle ionisoiden ja virittäen
uusia atomeita. [15, s. 296-299][38, s. 57] Koska loisteputkilampun pitää pystyä itse
säätelemään elektrodien välillä vallitsevaa jännitettä ja sähkövirtaa, on lampussa eril-
linen ohjauspiiri (eng. driver circuit). [15, s. 299] Näin ollen Loisteputkilamput ovat
teknisesti monimutkaisempia verrattuna esimerkiksi hehkulamppuihin. Moderneissa
LED-lampuissa kuitenkin käytetään myös ohjauspiiriä muun muassa muuntamaan
jännite LED:ille sopivalle alueelle ja säätelemään LED:ille päätyvän virran määrää
[15, s. 308-312].

Kuten edellä mainittiin, törmäykset lasiputken sisällä joko ionisoivat tai virittävät
atomeita. Atomi virittyy, mikäli törmäyksen energia ei riitä kokonaan irrottaman
elektronia atomin hilalta. Tällöin elektroni siirtyy virittyneeseen tilaan. Viritystila
purkautuu hyvin nopeasti, mikä havaitaan säteilevinä fotoneina. Purkauksen energia
määrää fotonin aallonpituuden [15, s. 296]. Korkeaenerginen fotoni on ultraviolet-
tisäteilyä (UV) ja matalaenerginen fotoni on joko näkyvän valon tai infrapunan
aallonpituuksilla. UV-fotoni saadaan muutettua näkyväksi valoksi lasiputken si-
säpinnalla olevan fluoresoivan pinnoitteen avulla. [14, s. 27][15, s. 296-297][38, s.
54]

Loisteputkilampun atomien emittoivaa spektriä voidaan muuttaa muuttamalla
putken sisällä olevaa kaasuseosta ja katodin materiaalia. Suurin vaikutus spektriin on
kaasuseoksen sisällä olevilla metalliatomeilla, joita ovat yleensä natrium ja elohopea.
Metalliatomit absorboivat viereisten atomien fotoneita virittyen itse korkeampiin
energiatiloihin. Tästä johtuen metalliatomien konsentraatio pyritään pitämään mah-
dollisimman pienenä kaasuseoksessa. Metalliatomien konsentraatio on tyypillisesti
maksimissaan 1,0 %. Loisteputkilampun ympäristöön emittoivan näkyvän valon
spektriä säädellään puolestaan fluoresentin pinnoitteen koostumuksella. Auringon ja
loisteputkilampun valojen spektrit ovat erilaiset ja loisteputkilampun spektri sisältää
yleensä korkeita piikkejä tietyillä aallonpituuksilla. [15, s. 297-298] Loisteputkilam-
pun ulospäin säteilevän valon väriä saadaan muuttamalla fluoresoivan pinnoitteen
koostumuksella [14, s. 27][38, s. 55-56].
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6.5 Aallonpituus ja spektri
Eräs valonlähteen valintakriteereistä on valonlähteen lähettämän valon spektri. Spekt-
rin merkitys korostuu erityisesti värintunnistusta toteuttavissa konenäköjärjestel-
missä. Esimerkiksi, kun kuvasta halutaan tunnistaa vihreitä alueita, valonlähteeksi
ei kannata valita punaista valoa. Vihreät kohteet eivät heijasta punaista valoa te-
hokkaasti, mistä johtuen punaisella valolla valaistu vihreä kohde näyttää mustalta.
Valonlähteen lähettämän valon saattaa vääristää kuvan värejä kamerassa johtuen
valon spektristä. Vääristyneet värit hankaloittavat värien tunnistusta. Kuvasta 17
nähdään eri valonlähteiden lähettämän valon spektri.

Spektriä voidaan myös hyödyntää korostamaan haluttuja ominaisuuksia kuvasta.
Eräs esimerkki olisi kappaleeseen painetun tekstin korostaminen ja tulkinta. Kuvasta
18 nähdään kuinka metalliin painetun sinisen tekstin kontrastia saadaan lisättyä
valaisemalla tekstiä punaisen valon sijasta sinisellä valolla.

Kuva 17: Valonlähteiden lähettämän valon spektrejä [37].

Kuva 18: Esimerkki valon aallonpituuden vaikutuksesta ominaisuuksien korostumi-
sessa [39].



30

6.6 Valonlähteen geometria ja spatiaalinen paikka
Konenäköjärjestelmää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon valonlähteen tyypin
sekä sen tuottaman spektrin lisäksi valonlähteen geometrinen rakenne sekä spatiaa-
linen paikka suhteessa kuvattavaan kohteeseen ja kameraan. Tässä kappaleessa ei
tulla käsittelemään yksityiskohtaisesti kaikkia mahdollisia valonlähteen geometrisiä
ominaisuuksia ja spatiaalisia paikkoja sekä asentoja, vaan eri geometrioista tullaan
antamaan niiden yleiset käyttökohteet. Spatiaalisesta paikoista tullaan antamaan
esimerkkejä sen vaikutuksesta kuvattavaan kohteeseen.

Suurin tekijä valonlähteen geometriaa päätettäessä on kuvattavan kappaleen
fyysiset ominaisuudet ja kuvasta tutkittavat ominaisuudet. Kuva 19 havainnollistaa,
kuinka kappaleen ulkomuotoja tutkittaessa kappaleen takana kameraan päin osoitta-
va laaja-alainen valonlähde tuottaa kuvattavalle kappaleella tarkemmat äärirajat.
Tätä valaistusmenetelmää kutsutaan taustavalaistukseksi. Taustavalaistusta voidaan
jäljitellä hyödyntäen valon heijastumisominaisuutta. Kappaleen taakse asetetaan
heijastin, jonka tehtävä on heijastaa valon säteet takaisin kameralle. Käyttämällä
hajaheijastinta varmistetaan, että heijastumisesta ei aiheudu polttopisteitä. Tut-
kittaessa pinnan muotoja niin sanottu Dark-field -valaistus tuottaa parhaan lop-
putuloksen. Dark-field -valaistuksessa valo tulee kuvattavaan kohteeseen matalassa
kulmassa. Tällöin pinnan kohoumat ja painaumat heijastavat valon kameraan, mutta
tasaiset alueet heijastavat valon ohi kamerasta. Taulukossa 4 on koottu erityyppisiä
geometrisia valonlähteitä ja niiden ominaisuuksia sekä tyypillisiä käyttökohteita.

Kuva 19: Taustavalaistus verrattuna edestä päin valaistukseen reunojentunnistukses-
sa, A) Valaistus edestä, B) Taustavalaistus
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Taulukko 4: Valaistustavat, niiden ominaisuudet ja käyttökohteet [40].
Valaistustapa Ominaisuudet Heikkoudet Käyttökohteet
Taustavalaistus -Kappale valaistaan takaa päin

-Korostaa kappaleen reunoja
-Mahdollistaa läpinäkyvyyden
tutkimisen

-Ei mahdollista pinnan tutkimis-
ta
-Ei mahdollista värin tutkimista

-Reunojen mittaaminen
-Aukkojen tutkiminen
-Läpinäkyvyyden mittaaminen

Diffuusiovalaistus -Kappale valaistaan edestä dif-
fusoidulla valolla
-Valaisee tasaiset ja heijastavat
pinnat
-Korostaa pinnanmuotoja jossain
määrin
-Korostaa absorboivien ja heijas-
tavien pintojen eroja

-Elektronisten komponenttien
tutkiminen

Kupolivalaistus -Kappale valaistaan kupolimaisel-
la valaisimella
-Valaisee kaarevat pinnat tasai-
sesti

-Vähentää tekstuurien erottumis-
ta kuvasta

-Kaarevien tölkkien pohjan mer-
kintöjen tunnistus

Dark-field -Kappale valaistaan pienestä kul-
masta
-Korostaa pinnan korkeuseroja

-Ei mahdollista läpinäkyvyyden
mittaamista

-Naarmujen tutkiminen
-Kaiverrettujen tai kohokuva
merkintöjen tunnistus

Rengasvalaistus -Valaisimen valot ovat rengas-
muodostelmassa
-Kappaletta voidaan kuvata ren-
kaan aukon läpi

-Ominaisuudet riippuvat sovellus-
kohteesta

-Pyöreiden kappaleiden kuten tii-
visteiden tai aluslevyjen tutkimi-
nen

Aina ei löydy yhtä täydellistä valaistusta konenäköjärjestelmän tarpeisiin. Kuvas-
ta tutkittavat ominaisuudet voivat olla sellaiset, joiden yhdistelmälle ei löydy yhtä
oikeata valotyyppiä tai esimerkiksi kuvausympäristö ei mahdollista kaiken tyyppi-
siä valonlähteitä. Tällöin valonlähteen haittapuolia voidaan pyrkiä minimoimaan
muuttamalla valonlähteen spatiaalista paikkaa suhteessa kuvattavaan kappaleeseen.
Eräs esimerkki spatiaalisen paikan merkityksestä on havainnollistettu kuvassa 20.
Kuvassa konenäköjärjestelmällä on käytössä rengasvalo missä LEDit on sijoitettu
ympyrän kaarelle. Kuvattavana kohteena on heijastava sylinteri mistä halutaan tul-
kita sylinterin pinnalle painettuja merkintöjä. Suoraan edestä päivän valaistaessa
sylinterin pinnalle tulee polttopiste. Siirtämällä valaistus tulemaan sivusta saadaan
polttopisteen vaikutus eliminoitua.

Kuva 20: Esimerkki valaistuksen paikan ja asennon vaikutuksesta kuvattavaan
kohteeseen [37].

Valonlähteen tekniikka, geometria, spatiaalinen paikka, valonlähteen tuottama
spektri ja muut edellä mainitut ominaisuudet ovat vain osa huomioon otettavista
asioista konenäköjärjestelmän valaistusta suunniteltaessa. Muita huomioitavia asioita
ovat esimerkiksi ympäristön valo ja kappaleen liikkumisnopeus. Edellä mainittujen
menetelmien lisäksi ympäristön valon vaikutusta voidaan vähentää koteloinnilla,
suodattamalla tai salamavalolla. Nopeiden kappaleiden kuvaaminen vaatii riittävää
valoa kohteessa, jotta kamera saa riittävästi valoa lyhyillä valotusajoilla. Kaiken
kaikkiaan valaistusta suunniteltaessa joudutaan tekemään kompromisseja.
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Osa II: Toteutus ja tulokset

7 Laitteisto ja materiaalit
Seuraavissa kappaleissa tullaan kuvaamaan testauksessa käytetty laitteisto. Kappa-
leissa käydään läpi laitteiston ominaisuudet sekä laitteiston valintaan johtaneet syyt.
Ennen laitteiston valintaa laitteistolle määriteltiin vaatimukset, joiden perusteella
laitteisto valittiin. Alla olevassa taulukossa 5 näkyy koko laitteistolle määritellyt
vaatimukset. Muiden osa-alueiden vaatimukset käsitellään omissa kappaleissaan.

Taulukko 5: Laitteiston järjestelmävaatimukset
MVSFR-01 Konenäköjärjestelmän tulee tukea kaikkia TCAutomaa-

tion tukemia näyteputkia
MVSFR-02 Konenäköjärjestelmän tulee tunnistaa korkin läsnäolo
MVSFR-03 Konenäköjärjestelmän tulee tunnistaa korkin väri
MVSFR-04 Konenäköjärjestelmän tulee tunnistaa näyteputken le-

veysluokka
MVSFR-05 Konenäköjärjestelmän tulee tunnistaa näyteputken kor-

keusluokka
MVSFR-06 Konenäköjärjestelmän tulee kyetä käsittelemään vähin-

tään 3 näyteputkea sekunnissa

7.1 TCAutomaatio
Diplomityössä käytettävä laitteisto toteutettiin Thermo Fisher Scientific:in TCAuto-
mation (TCA) automaatiolinjastoon. TCA on moduulipohjainen ratkaisu laborato-
rionäytteiden esi- ja jälkianalyyttisten vaiheiden automatisointiin [41]. Moduulipoh-
jainen ratkaisu mahdollistaa automaatioratkaisun toteuttamisen vaiheittain lähtien
yksittäisistä työvaiheista aina täysautomaatioratkaisuihin. TCA on avoin automaa-
tioratkaisu eli se sisältää useita erityyppisiä liitäntämoduuleita. Liitäntämoduulit
mahdollistavat eri valmistajien analysaattoreiden liittämisen TCA-linjaan. Thermo
Fisher Scientific tarjoaa liitäntämoduuleja useille eri valmistajien analysaattoreille.
[41] TCA toimii keskitetyllä ohjausarkkitehtuurilla ja tukee liitäntää laboratorion in-
formaatiojärjestelmiin. Kuvasta 21 on nähtävillä esimerkki yksinkertaisesta näytteen
esikäsittely linjastosta.
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Kuva 21: Esimerkki TCA-linjasta näytteen esikäsittelylle

TCA järjestelmä tukee useita erityyppisiä ja -kokoisia näyteputkia [41]. Näytteitä
voi syöttää automaatiolinjastolle erillisinä putkina tai näyteputkille tarkoitetuissa
näyteputkitelineissä ilman esilajittelua. Automaatiolinjalla näyteputket kulkevat
yksittäisissä kuljettimissa. Kuva 22 kuvaa yksittäistä kuljetinta. Kuljettimessa on
RFID-siru, johon tallennetaan tiedot kuljetettavasta näytteestä. RFID mahdollis-
taa näytteen nopean ja luotettavan tunnistamisen ilman putken pysäyttämistä ja
pyörittämistä näyteputkessa olevan viivakoodin lukua varten.

Kuva 22: Putkien kuljetin, Multitube Carrier
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7.2 Kamera
Kamera on tässä diplomityössä käytettävän laitteiston keskeisimpiä osia. Taulu-
kossa 6 on nähtävillä kameralle määritellyt vaatimukset. Työn luonteesta johtuen
tärkein vaatimus on MVSFR-07, jonka mukaan kameran on pystyttävä ottamaan
värivalokuvia. Lisäksi kameran täytyy pystyä toimimaan laboratorio-olosuhteissa.

Taulukko 6: Laitteiston kameravaatimukset
MVSFR-07 Kameran tulee ottaa värikuvia
MVSFR-08 Kameran tulee ottaa yli viisi (5) kuvaa sekunnissa
MVSFR-09 Kameran tulee tukea ulkoista kameran laukaisua
MVSFR-10 Kameran tulee olla kytkettävissä joko NPN tai PNP

-tyypin kuituanturivahvistimeen
MVSFR-11 Kameran tulee tukea ulkoista valaistusta
MVSFR-12 Kameran tulee pystyä suorittamaan tarvittavat mittauk-

set ja laskelmat ilman ulkoista PC:tä eli kameran tulee
olla älykamera

Diplomityötä varten valittiin kaksi kameraa testattavaksi. Kamerat ovat teknisiltä
ratkaisuiltaan hyvin erilaiset. Tämän johdosta diplomityössä tullaan vertailemaan
eri teknisten ratkaisujen vaikutusta testausympäristössä ja vaadittavaan laitteistoon.

Ensimmäiseksi testaus aloitettiin Microscanin VisionMini kameralla. VisionMi-
ni valittiin esitestaukseen saatavuutensa vuoksi. Lisäksi VisionMini täyttää kaikki
kameralle asetetut vaatimukset. VisionMinissä on CMOS teknologiaan perustuva
sensori, mikä kykenee ottamaan 5 värikuvaa sekunnissa. Esitestauksessa havaittiin,
että 5 kuvaa sekunnissa on teoreettinen maksimi VisionMini kameralla. Esitestauk-
sessa VisionMini kameralla kuvan ottamiseen ja algoritmin suorittamiseen kuluva
yhteenlaskettu aika, kokonaisprosessointiaika, oli noin 450 ms. Perustuen putkien
kuljettimien mittoihin ja linjan maksiminopeuteen, ruuhkatilanteessa kameran ohi
kulkee maksimissaan 3,03 näyteputkea sekunnissa. Tästä johtuen VisionMini ei
sovellu lopulliseen konenäköjärjestelmään.

VisionMinin tilalle mittauksia varten valittiin Microscanin 4. sukupolven Micro-
HAWK MV-40 kamera. MV-40 vastaa ominaisuuksiltaan VisionMiniä, mutta sisältää
tehokkaamman prosessorin. Kamera valittiin testaukseen, koska se täyttää kaikki
kameralle asetetut vaatimukset ja kameran valmistaja oli ennalta tunnettu. Valmis-
taja myös suositteli MV-40 kameraa heille lähetettyjen vaatimusten ja valmistajan
kanssa pidetyn työpajan pohjalta. MicroHAWK:ssa on myös CMOS teknologiaan pe-
rustuva viiden megapikselin (2592 * 1944 pikseliä) sensori. Esitestauksessa MV-40:llä
kokonaisprosessointiajaksi saatiin noin 200 ms. Kokonaisprosessointiaikaa saadaan ly-
hennettyä entisestään määrittelemällä pienempi sensorilla prosessoitava alue kameran
asetuksista. Kameran suljin on toteutettu rullaavalla suljinarkkitehtuurilla. Vaikka
MV-40:ssä on omat LED-valot salamavalona, kamera tukee ulkoista valonlähdettä
salamavalona. MV-40:ssä on myös liitäntä ulkoiselle laukaisulle.
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Toinen testaukseen valittu kamera on Jadak Technologies:in FM-6. FM-6 on
suunniteltu lukemaan 1D ja 2D viivakoodeja, mutta se tukee myös konenäkötoimin-
toja. Myös FM-6:n sensori on toteutettu CMOS tekniikalla. Toisin kuin MV-40:ssä,
FM-6:n sensori sisältää huomattavasti vähemmän pikseleitä (844 * 640 pikseliä).
Diplomityössä ei pyritä tulkitsemaan 1D tai 2D viivakoodeja. Pikselien pienempi
määrä ei estä kameran käyttöä diplomityössä, sillä kuvasta tehtävät mittaukset eivät
vaadi äärimmäistä tarkkuutta. FM-6 eroaa MV-40:stä myös suljinarkkitehtuuriltaan.
FM-6:ssa suljin on toteutettu globaalilla arkkitehtuurilla. FM-6 kykenee spesifikaa-
tioiden mukaan ottamaan 60 kuvaa sekunnissa. Tämä tarkoittaa todennäköisesti
mustavalkoisia kuvia, sillä esitestauksessa kuvan kokonaisprosessointiajaksi havaittiin
noin 1800 ms. Kokonaisprosessointiajasta suurin osa menee kuvan ottamiseen ja esikä-
sittelyyn. Tämä johtunee MF-6:n tavasta käsitellä värikuvia. FM-6:n sensorilla vain
joka kuudestoista (16.) pikseli on väripikseli. Värikuva muodostetaan ekstrapoloimal-
la väripikselin väri viereisiin pikseleihin. Koska kuvan jokainen pikseli pitää käydä
useaan kertaan läpi värikuvan muodostamista varten, pitenee kuvan esikäsittelyaika
huomattavasti. FM-6 ei tue ulkoisia valonlähteitä. Kameran esitestauksessa havaittiin,
että kameran sisäiset LED-valot riittävät valaisemaan suljetun kuvausympäristön.
FM-6 ei tarvitse ulkoisia valonlähteitä diplomityön sovelluskohteessa. Taulukossa 7
on nähtävillä molempien kameroiden, FM-6 ja MV-40, spesifikaatiot.

Taulukko 7: Kameroiden spesifikaatiot

MV-40 FM-6
Sensori CMOS, 2592 x 1944 pikseliä CMOS, 844 x 640 pikseliä
Nopeus 5 fps 60 fps
Suljin Rullaava Globaali

Sisäinen valaistus Valkoiset LEDit Valkoiset LEDIt
Ulkoinen valaistus Kyllä Ei
Ulkoinen laukaisu Kyllä Kyllä
Toimintalämpötila 0 - 40 ◦C -25 - 50 ◦C
Toimintakosteus 5 - 95 % 0 - 95 %
Kommunikaatio Ethernet TCP/IP Serial

Pikselin koko 1,75 µm ei tiedossa
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Kameraa varten tarvitaan myös tukivarsi kameran kiinnittämiseen muuhun
laitteistoon. Tukivarsi suunniteltiin kolmella nivelellä. Kolme niveltä mahdollistavat
kameran asennon, kuvakulman ja etäisyyden säätelyn testausvaiheessa. Säätelyn
avulla etsitään paras mahdollinen kuvauspaikka ennen kotelon valmistamista. Alla
olevasta kuvasta 23 nähdään havainnekuva suunnitellun tukivarren toiminnasta.
Tukivarteen suunniteltujen osien mitat on nähtävissä liitteestä A.

Kuva 23: Kameran tukivarsi
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7.3 Valaistus

Taulukko 8: Laitteiston valaistusvaatimukset
MVSFR-13 Järjestelmän tulee vähentää ympäristön valon vaikutusta

kotelolla
MVSFR-14 Järjestelmän tulee tuottaa riittävästi valoa tarkkojen

kuvien ottamiseen kappaleesta, joka liikkuu 10 cm/s
nopeudella

Valaistukselle määriteltiin työn alussa yllä olevassa taulukossa 8 olevat vaati-
mukset. Valaistuksen suunnittelu aloitettiin pohtimalla ratkaisua ympäristön valon
aiheuttamiin haasteisiin. Kuten kappaleessa 6 todetaan, ympäristön valon vaikutus
voidaan eliminoida koteloimalla kuvausympäristö tai käyttämällä vahvoja salama-
valoja. Sovelluskohteessa päädyttiin koteloimaan kuvausympäristö. Kotelointi on
halvempi toteuttaa ja toimii kaikilla kameroilla ilman yhteensopivuusongelmia. Li-
säksi kotelo myös rajoittaa salamavalon haittoja laboratoriossa. Jatkuvasti salamoiva
kamera saattaisi häiritä laboratoriossa työskentelevien laboranttien työntekoa. Ko-
telo rakennettiin kapalevystä. Kapalevy (eng. foamboard) on helposti leikattavaa
levyä, jossa kahden pahvin välissä on polystyreenivaahtoa. Kapalevy on 5mm paksu
ja väriltään musta. Kotelon osat liimattiin yhteen kuumaliimalla. Kotelon mitat
nähdään kuvassa 24.

Kuva 24: Kotelon mitat (mm)
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Toisin kuin FM-6:lla, MV-40:n sisäinen valaistus ei esitestauksen perusteella riitä
valottamaan kuvausympäristöä riittävästi. Ilman ulkoista valaistusta MV-40 valo-
tusaikaa tulee pidentää. Pitkä valotusaika johtaa epätarkkoihin kuviin. Epätarkat
kuvat hankaloittavat putken reunojen tunnistamista, mikä heikentää kokonaisuudes-
saan algoritmin tarkkuutta ja toimintaa. Microscanin MicroHAWK MV-40 kameran
kanssa päätettiin käyttää ulkoista valaistusta. Valaistukseksi valittiin Microscanin
Nerlight Smart sarjan MAX-300 valaisimet laajalla linssillä. MAX-300 valaisimet
valittiin, koska sama valmistaja takaa kameran ja valojen yhteensopivuuden. MAX-
300:sen pituus (300 mm) takaa, että näyteputki valaistaan kauttaaltaan. Laajat linssit
tarjoavat tasaisemman valaistuksen laajemmalle alueelle, mikä vähentää häikäisevien
alueiden muodostumista kuvassa. Lisäksi MAX-300 valaisimet ovat valaistusteholtaan
suuret. Valojen valaistusteho on jatkuvalla valolla 1813 lumenia ja salamavalona 4944
lumenia. Korkeatehoisen MAX-300:n avulla MV-40 kameran valotusaikaa voidaan
lyhentää. Lyhempi valotusaika johtaa nopeampaan kokonaisprosessointiaikaan sekä
tarkempiin kuviin.

Reunantunnistusta varten paras mahdollinen valaistus on taustavalo. Taustavalol-
la kuvattava kappale jää mustaksi muiden alueiden valottuessa valkoiseksi kuten ku-
vassa 19. Tämä takaa tarkat reunat kappaleelle ja mahdollistaa parhaan mahdollisen
reunantunnistuksen. Sovelluskohteessa ei voi käyttää taustavaloa. Konenäköjärjes-
telmän on tarkoitus tunnistaa putken korkin väri. Tämä vaatii valaistusta kameran
suunnasta. Koska kuva otetaan liikkuvasta kohteesta, näyteputkesta ei ole myöskään
mahdollista aikarajoitteista johtuen ottaa kahta kuvaa ilman suuria lisäinvestoin-
teja. Valaistuksessa päätettiin imitoida taustavaloa asettamalla hajaheijastinkalvo
kuvattavan kohteen taakse. Heijastinkalvo kappaleen takana hajaheijastaa kameran
suunnasta tulevat valonsäteet takaisin kohti kameraa. Hajaheijastus tarkoittaa, että
valonsäteet heijastuvat kaikkiin suuntiin. Hajaheijastuksen johdosta heijastuva valo
on tasaista ja kappaleen reunat muodostuvat kuvassa tarkoiksi. Hajaheijastinkalvoksi
valittiin Avery HV 1100-101-R White –hajaheijastinkalvo.

7.4 Muu anturointi
Kameran ja valaistuksen lisäksi laitteisto tarvitsee anturin kameran liipaisimeksi. Lii-
paisinanturi päätettiin toteuttaa valokuituparilla. Kuitusensoriksi valittiin Omronin
E32 sarjan E32 T11N 2M sensoripari. Valokuitusensoriparin kanssa täytyy käyttää
vahvistinta. Vahvistimia on NPN- ja PNP-tyyppisiä kuten sensoreitakin. NPN- ja
PNP-tyyppi riippuu sensorissa tai vahvistimessa käytettävästä transistorista ulos-
tulon kontrollointiin, mikä puolestaan vaikuttaa sensorin/vahvistimen kytkentään.
NPN-tyypin transistorissa P-tyypin puolijohde on kahden N-tyypin puolijohteen vä-
lissä [42, s. 242]. PNP-tyypin transistorissa N-tyypin puolijohde on kahden P-tyypin
puolijohteen välissä [42, s. 242]. NPN-tyypin sensorin tai vahvistimen kanssa kuorma
johdotetaan positiivisen potentiaalin ja sensorin/vahvistimen ulostulon väliin. Sen-
sorin tai vahvistimen aktivoituessa, NPN-transistori yhdistää kuorman maahan eli
0-potentiaaliin. PNP-sensori tai vahvistin yhdistää maan ja sensorin ulostulos välissä
olevan kuorman positiiviseen potentiaaliin. [43] Kuvassa 25 on NPN- ja PNP-tyypin
sensorien tyypillinen kytkentä.
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Kuva 25: PNP- ja NPN-sensorien kytkentä [43].

Microscanin MicroHAWK MV-40 kameran kanssa voidaan käyttää kuituan-
turivahvistimina joko NPN- tai PNP-tyypin sensorivahvistimia. MV-40:n kanssa
päädyttiin käyttämään Omronin PNP-tyypin E3X-HD8 kuituanturivahvistinta. FM-
6:si vaatii toimiakseen NPN-tyypin kuituanturivahvistimen. Tämän vuoksi FM-6:n
kanssa käytettiin Omronin E3X-DA11-S kuituanturivahvistinta.

7.5 Ohjelmisto
Kumpikin kameravalmistaja tarjoaa ohjelmistoa algoritmien kehitykseen kameralle.
Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kamerantoimittajien tarjoamat ohjelmistorat-
kaisut konenäköalgoritmien kehittämiseen.

Ohjelmistoissa konenäkömenetelmiä toteuttavat eri työkalut. Koska ohjelmistot
eivät kerro tarkalleen, kuinka työkalut on toteutettu, ei algoritmia kehitettäessä
voida tietää tarkkaa konenäkömenetelmän toteutusta. Valmis konenäköalgoritmin
kehitysohjelmisto myös tarkoittaa sitä, että työkalut eivät ole yhtä muokattavissa ja
optimoitavissa kuin konenäköalgoritmin toteuttaminen manuaalisesti ohjelmoimalla.
Algoritminkehitysohjelmisto nopeuttaa konenäköalgoritmin kehittämistä huomat-
tavasti ja mahdollistaa konenäköjärjestelmän toteuttamisen vaatimattomammilla
lähtötiedoilla. Molempien valmistajien tarjoamissa ohjelmistoissa työkaluja valitaan
listalta tai työkalupalkista ja sijoitetaan haluttuun kohtaan algoritmissa. Useimmille
työkaluille valitaan työkalua toteuttava alue eli Region of Interest (ROI). ROI voi-
daan myös ankkuroida johonkin edelliseen työkaluun, jolloin työkalun ROI vaihtaa
paikkaa kuvassa esimerkiksi, mikäli tutkittava kappale on eri kohdassa kuvassa.
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Microscan tarjoaa kaksi eri ohjelmistoa algoritmien kehittämiseen. Ohjelmistot
ovat VisionScape Frontrunner ja AutoVISION. Ohjelmistoista AutoVISION on
selkeästi tarkoitettu nopeaan algoritmiprototyyppien kehittämiseen. AutoVISION:n
tarjoamat työkalut ovat yksinkertaisia ja vähän muokattavissa, mutta helppoja
käyttää.

VisionScape Frontrunner on ohjelmisto kokeneemmille algoritminkehittäjille.
Frontrunner tarjoaa monipuolisemman työkalupakin. Lisäksi työkalujen ominaisuu-
det ja toiminta on paljon enemmän kehittäjän muokattavissa. Frontrunner tarjoaa
myös mahdollisuuden ajaa Perl-skriptejä. Esimerkiksi Frontrunnerin värintunnistus
on toteutettu Perl:llä. Tämä mahdollistaa värintunnistusmenetelmän tarkemman
tarkastelun kappaleessa 8.2.

Kuva 26: VisionScape Frontrunner algoritminkehitysohjelmisto



41

Jadak Technologiesin tarjoama algoritminkehitystyökalu on nimeltään Clarity.
Clarity vastaa ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan paljon Microscanin tarjoamaa
AutoVISION-sovellusta. Clarityn suurin ero AutoVISION:iin on, että Clarityllä ei
voi ottaa ulkoisella liipaisimella kuvia algoritmien kehitystä varten. Kuvat algoritmin
kehitystä varten on otettava manuaalisesti. Manuaalinen kuvien ottaminen han-
kaloittaa turhaan algoritmin kehitystä. Kuten laitteistovaatimuksessa MVSFR-14
taulukossa 8 todetaan, konenäköjärjestelmän on tarkoitus ottaa kuva ja toteuttaa
konenäköalgoritmi liikkuvasta näyteputkesta. Tällöin liikkuvasta putkesta otetulla
kuvalla kehitetty algoritmi toimii robustimmin, sillä kehityskuvat vastaavat paremmin
kameran tuotantoprosessin aikana ottamia kuvia.

Kuva 27: A) Jadakin Clarity algoritminkehitysohjelmisto, B) Microscanin AutoVI-
SION algoritminkehitysohelmisto

7.6 Muu käytetty laitteisto ja materiaali
Konenäköjärjestelmät toteutetaan TCAutomation automaatiorataan. Automaatiora-
dan ja konenäköjärjestelmän lisäksi tarvitaan näyteputkia. Lista työssä käytetyistä
näyteputkista ja niiden sisältämistä lisäaineista on nähtävillä liitteessä B.
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8 Toteutetut konenäköjärjestelmät
Seuraavissa kappaleissa tullaan kuvaamaan toteutukset konenäköjärjestelmiin. Kap-
paleissa käydään läpi tekninen ja mekaaninen toteutus sekä kehitetty algoritmi.

8.1 Konenäköjärjestelmä: Microscan
Microscanin konenäköjärjestelmään kameraksi valittiin MicroHAWK MV-40. Kamera
valittiin kameran valmistajan, Microscanin, kanssa pidetyn työpajan perusteella.
Työpajassa päätettiin lisätä järjestelmään kappaleessa 7.3 mainitut Microscanin
Nerlight MAX-300 -valot. Valoja ei käytetty lopullisessa järjestelmässä. Järjestelmää
kootessa ja testatessa nimittäin havaittiin, että tilatun MV-40 kameran sisäinen
valaistus riitti luomaan riittävän tarkkoja ja valaistuja kuvia liikkeessä olevista
putkista. Microscanin kanssa pidetyssä työpajassa oli käytössä eri materiaalista tehty
hajaheijastinkalvo. Lopulliseen järjestelmään valittu hajaheijastinkalvo (Avery HV
1100-101-R White) heijastaa valoa paljon työpajassa käytettyä kalvoa tehokkaammin.
Paremman heijastuksen johdosta MV-40 lähettämästä valosta pääsee enemmän
palamaan sensorille, mikä johtaa paremmin valottuneisiin kuviin.

Microscanin kameralla toteutetussa konenäköjärjestelmässä kamera, valot, käyt-
tövirta ja ulkoinen kameran laukaisin kytketään toisiinsa QX-1 rajapinnan kautta
(kuva 28). QX-1 tarjoaa käyttövirran sekä kameralle että laukaisimena käytettä-
vään kuituanturiparille. QX-1 myös välittää kuituanturilta saadun laukaisusignaalin
kameralle. Kuvassa 29 on tämän järjestelmän kytkentäkaavio. Kamera on myös kyt-
ketty suoraan tietokoneeseen RJ-45 liittimellisellä kaapelilla. Kaapelia pitkin kulkee
konenäköalgoritmin tuottama data TCP/IP -protokollan mukaisesti.

Kuva 28: QX-1 rajapintamoduli, 1-liitin kameralla, 2-liitin valaistukselle, 3-liitin
käyttövirralle, T-liitin kameran laukaisimelle [44].
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Kuva 29: Microscan järjestelmän kytkentäkaavio

8.2 Algoritmi: Microscan
Konenäköalgoritmin tehtävä on tunnistaa laboratorionäyteputkesta seuraavia omi-
naisuuksia:

1. Putken leveys

2. Putken korkeus

3. Korkin läsnäolo

4. Korkin väri.

Ominaisuuksia tunnistava algoritmin toiminta on kuvatta alla. Tarkat algoritmissa
käytetyt työkalut löytyvät liitteestä C.1.

1 . Tunnista putki kuvasta
1 . 1 . Et s i putken a lao sa
1 . 2 . Et s i putken y l ä osa
1 . 3 . Tunnista v a r a s t o i n t i k o r k i n v i i s t e e t

2 . Suor i ta mittaukset
2 . 1 . Mittaa putken a laosan l ev ey s
2 . 2 . Mittaa l ev ey s kork in kohdalta
2 . 3 . Mittaa putken korkeus
2 . 4 . Mittaa kork in vä r i
2 . 5 . Mittaa kork in v i i s t e i d e n vä l i n e n kulma

3 . Pää t t e l e kork in l ä snä o lo
4 . Pää t t e l e putken l eveys luokka
5 . Pää t t e l e putken korkeus luokka
6 . Pää t t e l e kork in vä r i
7 . Lä het ä t i e d o t

Algoritmi 1: Microscanin konenäköalgoritmi
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MV-40 kameran konenäköalgoritmin kehitys aloitettiin selvittämällä putken
tunnistamisen aloituskohta. Vaikka näyteputket kulkevat kameran edestä 10 cm/s
nopeudella ja ovat eri levyisiä ja pituisia, putken alaosa on aina lähestulkoon samassa
kohdassa kuvaa. Näin ollen putken paikan ja asennon tunnistaminen voidaan aloittaa
etsimällä molemmat putken alaosan reunat. Reunat etsitään tunnistamalla suorat
viivat putken molemmilta puolilta. Frontrunner tarjoaa mahdollisuuden määritellä
etsintäsuunta ja reunan tunnistaminen joko mustasta vaaleaan tai vaaleasta mustaan.
Näiden asetuksien avulla voidaan parantaa reunojen tunnistuksen robustisuutta.
Näin saadaan kiintopiste, josta voidaan aloittaa muiden näyteputken ominaisuuksien
tunnistaminen. Putken alaosan molempia reunoja voidaan käyttää myös putken
leveyden mittaamiseen.

Putken alaosan reunojen tunnistamisen jälkeen toteutettu konenäköalgoritmi
tunnistaa putken asennon. Asento saattaa vaihdella putken kulkiessa linjastolla.
Asennon tunnistamisella on tarkoitus taata tulevien työkalujen oikea asettelu kuvassa.

Seuraavaksi algoritmissa tunnistetaan putken yläosa. Putken yläosan tunnistami-
nen on pakollista, sillä näyteputket ovat eripituisia. Putken yläosaa voidaan käyttää
sekä putken pituuden mittaamiseen että kiintopisteenä korkin tunnistamiseen. Put-
ken yläosan tunnistava työkalu on ankkuroitu putken orientaation tunnistavaan
työkaluun. Tällöin putken yläosan tunnistava työkalu on oikeassa asennossa suhtees-
sa putkeen. Ennen lopullisen tunnistuksen tekevää viivantunnistustyökalua algoritmi
ajaa projisointityökalun. Projisointityökalu laskee määritellyssä suunnassa jokaisel-
le pikseliriville keskiarvon ja asettaa lasketun keskiarvon kullekin rivin pikselille.
Tämä parantaa viivantunnistuksen robustisuutta varsinkin, kun tunnistetun viivan
orientaatiolla ei ole merkitystä.

Algoritmissa korkin tunnistamisen perusperiaate on yksinkertainen. Periaate
on, että putkessa on korkki, mikäli mitattu leveys putken alaosasta eroaa riittä-
västi mitatusta putken leveydestä korkin kohdalta. Korkin leveys voidaan mitata
samalla tavalla kuin putken leveys. Ongelmia tähän menetelmään aiheuttaa TCAu-
tomaation käyttämä varastointikorkki. Mikäli varastointikorkki on asetettu 16 mm
halkaisijaltaan olevaan putkeen, ei korkin leveys eroa juurikaan putken leveydes-
tä. Varastointikorkkeja varten tarvitaankin erilainen metodi korkin tunnistamiseen.
Varastointikorkki voidaan havaita korkin yläosassa olevien viisteiden avulla. Varas-
tokorkin viisteet voidaan löytää kahdella viivantunnistustyökalulla. Tämän jälkeen
lasketaan tunnistettujen viivojen leikkauspisteessä oleva kulma. Mikäli kulma on
tietyllä alueella, voidaan todeta, että putkessa on varastointikorkki. Havainnekuva
varastointikorkista ja sen tunnistamisesta on nähtävissä kuvasta 30.
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Kuva 30: Havainnekuva varastointikorkin tunnistamisesta ja varastointikorkista

Algoritmissa korkin värintunnistus tapahtuu kahdella eri työkalulla. Syy tähän on
eri korkkien muodot. Suurin osa TCAutomaation tukemista näyteputkista käyttää
standardin [12] määrittelemiä ”tulppa ulkoisella suojalla” -korkkeja. Näyteputki-
valmistaja Sarsted käyttää putkissaan kierrekorkkeja (kuva 2). Värintunnistuksen
toteuttaminen vain yhdellä työkalulla johtaisi siihen, että työkalun ROI olisi pieni
sillä korkkien siluettien yhteinen pinta-ala on pieni. Pieni ROI tarkoittaa, että korkin
pinnanmuodoista johtuvat heijastukset ja varjostukset vääristävät enemmän tunnis-
tettavaa väriä. Värintunnistuksessa on erilliset työkalut Sartedin korkeille ja muille
korkeille. Frontrunnerissa korkin väriä tunnistava työkalu laskee ROI:lta punaiselle,
vihreälle ja siniselle kanavalle keskiarvot. Nämä lasketut keskiarvot muutetaan HSI-
väriavaruuteen. HSI arvoista lasketaan kromaattisuuden X ja Y arvot kaavojen 12
ja 13 mukana. Värintunnistus tapahtuu laskemalla ROI:sta saatujen kromaattisuu-
den ja intensiteetin etäisyys tietokannassa tallennettuihin referenssipisteisiin kaavan
14 mukaan, missä meas-muuttujat ovat mitattuja ja ref -muuttujat ovat tietokannan
referenssejä. Työkalu tunnistaa korkin väriksi sen, mihin ROI:sta saaduilla arvoilla
on lyhin etäisyys. Toisin sanoen värintunnistustyökalu on k-NN luokittelija (eng.
k-nearest neightbors classifier, k-NN), missä luokittelu tehdään yhdestä lähimmästä
naapurista.

ChromaX = 128 + ((0, 5S) sin H) (12)

ChromaY = 128 + ((0, 5S) cos H) (13)

Distance =
√

(ChromaXmeas − ChromaXref )2 + (ChromaYmeas − ChromaYref )2

+
√

(Imeas − Iref )2

(14)
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Lopullinen korkin värintunnistus tehdään Perl-skriptillä. Perl-skripti on nähtävil-
lä liitteessä D. Seuraavaksi kuvataan skriptin toiminta. Skripti ottaa sisääntuloina
molempien värintunnistustyökalujen tunnistamat värit ja niiden etäisyydet, putken
leveyden korkin kohdalta sekä viisteitä tunnistavien suorien välisen kulman. Mikäli
putken leveys korkin kohdalta on alle raja-arvon, lopulliseksi korkin väriksi asete-
taan Sarstedin korkkien väriä tunnistavan työkalun antama väri. Jos taas viisteitä
tunnistavien viivojen välisen kulman arvo on määritellyllä välillä, korkin väriksi
asetetaan ”storage1” eli varastointikorkki. Lopuissa tapauksissa lopulliseksi korkin
väriksi asetetaan toisen väriä tunnistavan työkalun tunnistama väri ja etäisyys.

Väritietokanta toteutettiin tekemällä jokaisesta testiputkesta oma referenssipiste
värientunnistustietokantaan. Referenssipisteet on luokiteltu omiin korkinväriluokkiin.
Esimerkiksi kaksi eri vihreän sävyistä putkea kahdelta eri valmistajalta voidaan
lisätä tietokantaan referenssipisteiksi ”green1” ja ”green2”. Tässä esimerkissä refe-
renssipisteet "green1"ja "green2"määrittelevät väriluokan "green". Tähän toteutukseen
päädyttiin, koska haluttiin selvittää, kuinka hyvin järjestelmä toimii optimaalisessa
tilanteessa. TCAutomaatio tukee vain muutaman valmistajan putkia. Tästä johtuen
on mahdollista, että lopulliseen tuotteistettavaan konenäköjärjestelmään ohjelmoi-
daan tarkalleen TCAutomaatiojärjestelmän käyttämät putket. Tyypillisessä TCAu-
tomaatiojärjestelmässä käytetään vain pientä otosta kaikista järjestelmän tukemista
putkista.

Putken korkeuden ja leveyden luokittelu tapahtui konenäköalgoritmin ulkopuolel-
la, vaikka algoritmi voitaisiin ohjelmoida toteuttamaan myös luokittelu. Leveyden
ja korkeuden luokittelu perustui niin ikään raja-arvoihin. Mikäli putken yläosan ja
putken alaosan etäisyys toisistaan ylitti raja-arvon, putki tunnistetaan 100 mm pi-
tuiseksi. Muissa tapauksissa putki on 75 mm pitkä. Samanlainen toiminta on putken
leveyden luokittelussa, mutta vaihtoehtoisina luokkina ovat 13 mm ja 16 mm. Alla
olevasta taulukosta 9 on nähtävissä kaikki algoritmissa käytetyt raja-arvot.

Taulukko 9: Microscan järejestelmässä käytetyt raja-arvot
Raja-arvo (uudelleen testaus)

Leveysluokka 368 pikseliä (420 pikseliä)
Korkeusluokka 1250 pikseliä
Korkin läsnäolo >40 pikseliä
Varastointikorkin kulma 40 - 74 ◦
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8.3 Konenäköjärjestelmä: Jadak
Jadakin kameraksi valittiin FM-6. Jadakin kameralla toteutettu konenäköjärjestelmä
on paljon yksinkertaisempi kuin Microscanin kameralla toteutettu, sillä FM-6:lla
toteutettu järjestelmä ei tarvitse erillistä rajapintapiiriä. Jadakin FM-6 kameran
kanssa ei myöskään tarvita lisävaloja ja FM-6 ei tarjoa mahdollisuutta liittää ulkoisia
valoja suoraan kameraan. Ulkoiset valot tulisi toteuttaa erillisellä valojenohjaus
piirillä. FM-6 kytkeytyy tietokoneeseen UBS-kaapelilla ja laukaisumekanismi liitetään
suoraan kameraan. Kommunikaatio kameran ja tietokoneen välillä on toteutettu
simuloidun sarjaportin kautta. FM-6:lla toteutettu konenäköjärjestelmä tarvitsee
ulkoisen virtalähteen tuottamaan virran kameran laukaisumekanismille. Kuvassa 31
on nähtävissä FM-6:lla toteutetun konenäköjärjestelmän kytkentäkaavio.

Kuva 31: Jadak järjestelmän kytkentäkaavio

Kameran laukaisumekanismi on FM-6:lla toteutetussa järjestelmässä lähes ident-
tinen Microscanin järjestelmään verrattuna. Ainoa vaihtuva tekijä on kuituantu-
rivahvistimen vaihtaminen PNP-tyypin vahvistimesta NPN-tyypin vahvistimeen.
Käytetty anturivahvistin on E3X-DA11-S. Lisäksi molemmissa konenäköjärjestel-
missä käytetään samaa hajaheijastinkalvoa. Erona on, että FM-6:n tapauksessa
hajaheijastinkalvo peitetään osittain valkoisella paperilla. Syitä tähän käsitellään
seuraavassa kappaleessa.
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8.4 Algoritmi: Jadak
FM-6:lle suunniteltu algoritmi seuraa toiminnoiltaan vahvasti MV-40:lle toteutettua
algoritmia. Algoritmin toiminta on kuvattuna alla. Tarkat algoritmissa käytetyt
työkalut on nähtävillä liitteestä C.2.

1 . Tunnista putki kuvasta
1 . 1 . Et s i putken a lao sa
1 . 2 . Et s i putken y l ä osa
1 . 3 . Tunnista v a r a s t o i n t i k o r k i n v i i s t e

2 . Suor i ta mittaukset
2 . 1 . Mittaa putken a laosan l ev ey s
2 . 2 . Mittaa l ev ey s kork in kohdalta
2 . 3 . Mittaa putken korkeus
2 . 4 . Mittaa kork in vä r i

6 . Pää t t e l e kork in vä r i
7 . Lä het ä mittaukset a n a l y s o i t a v a k s i

Algoritmi 2: Jadakin konenäköalgoritmi

Algoritmi alkaa värikuvan muuttamisella harmaatasokuvaksi. Tämän jälkeen algo-
ritmi pyrkii löytämään näyteputken alaosan samalla periaatteella kuin Microscanille
kehitetyssä algoritmissa. Jadakin viivanetsintätyökalulle voi määritellä etsittävän
viivan kontrastin suunta (valkoisesta mustaan tai toisinpäin), suuruus sekä missä
suunnassa etsintä tehdään. Jadakin toteuttama viivanetsintätyökalu onkin hyvin sa-
manlainen Microscanin työkalun kanssa, mutta Microscanin työkalussa on enemmän
säätömahdollisuuksia. Korkin leveyden mittaus tapahtuu myös samalla periaatteella
kuin MV-40:llä toteutetussa algoritmissa.

Seuraavaksi algoritmi toteuttaa eroosiotyökalun. Eroosiotyökalu on kuvankäsit-
telyprosessi ja tarkoittaa, että ROI:n jokaiselle pikselille ajetaan maski ja pikselin
arvoksi asetetaan pienin arvo, joka löytyy maskin alueelta. Harmaaskaalakuvassa
pikselin arvot vaihtelevat välillä 0-255, missä 255 tarkoittaa täysin valkoista ja 0
täysin mustaa. Eroosiotyökalulla saadaan kasvatettua tummia alueita. Tällä pyritään
lisäämään kontrastia putken yläosassa ja parantamaan putken yläosan tunnistusta
korkittomien putkien kohdalla.

Eroosiotyökalun jälkeen pyritään tunnistamaan putken yläosa. Tämän työkalun
tehtävät ovat samat kuin Microscanin algoritmissa. Työkalun tehtävä on toimia ank-
kurointipisteenä korkin leveyden, varastointikorkin viisteiden ja korkin värin tunnista-
ville työkaluille. Yläosan tunnistavaa työkalua käytetään myös toisena kiintopisteenä
putken pituuden mittaamiseen.

Putken yläosan tunnistamisen jälkeen joudutaan ajamaan uusi kuvankäsitte-
lyprosessi, joka palauttaa värikuvasta uudelleen alkuperäisen harmaaskaalakuvan.
Harmaaskaalakuva joudutaan palauttamaan, koska Jadakin algoritmi ei pysty tallen-
tamaan kuin kaksi erityyppistä kuvaa käsiteltäväksi; alkuperäisen värikuvan ja yhden
prosessoidun kuvan. Harmaaskaalakuva palautetaan, koska eroosiotyökalu väärentää
korkin leveyden mittausta ja näin ollen heikentää korkin läsnäolon tunnistusta.
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Varastointikorkin tunnistus tapahtuu hieman eri tavalla FM-6:lla toteutetussa
algoritmissa. Jadak ei tarjoa työkalua leikkaavien viivojen tunnistamiseen ja niiden
välisen kulman laskemiseen. FM-6:n algoritmissa varastointikorkin tunnistus onkin
toteutettu vain tunnistamalla viiva varastointikorkin viisteestä ja tulkitsemalla tämän
viivan kulmaa. Tämä menetelmä varastointikorkin tunnistamiseen on herkempi
virheille kuin MV-40:llä toteutettu menetelmä, sillä sekä korkki että putki voivat olla
kuvaushetkellä vinossa, mikä mahdollistaa virheellisen varastointikorkin tunnistuksen.
FM-6:lla toteutettu menetelmä ei siis ole yhtä robusti kuin MV-40:llä toteutettu.

Värintunnistukseen tarkoitettujen työkalujen sijoittelu on sama kuin MV-40:llä
toteutetussa algoritmissa. Tällä sijoittelulla pyritään maksimoimaan kullekin putkelle
tunnistettavan värialueen koko. Jadakin toteuttama värintunnistustyökalu eroaa
Microscanin toteuttamasta. Jadakin värintunnistustyökalussa voidaan aktivoida
valkotasapainon tarkistaminen värintunnistuksen yhteyteen. Valkotasapainon ROI
voidaan ankkuroida työkalussa erikseen tai määritellä vakiopaikkaan kuvassa. Val-
kotasapainon tehtävänä on säilyttää värit samanlaisina valaistuksesta riippumatta,
kuten kappaleessa 5.5 kerrotaan. Edellä mainitut valkoiset paperit sijoitettiin ku-
vausalueelle luomaan alue, johon värintunnistustyökalun valkotasapainon ROI:n voi
sijoittaa. Jadakin värintunnistustyökalu pystyy toteuttamaan automaattisen val-
kotasapainometodin, jossa hypoteesina on valkoisen paperin hypoteesi. Valkoisen
paperin hypoteesi on kuvattu kappaleessa 5.5. Myös tähän konenäköjärjestelmään
luotiin kustakin testiputkesta oma referenssipiste korkinväritietokantaan, jossa on
eri referenssipisteet luokiteltu väriluokkiin.

Toinen suuri ero Jadakin konenäköalgoritmin kehitysohjelmistossa verrattuna
Microscanin vastaavaan on, että Jadakin ohjelmistolla ei pysty toteuttamaan if-
rakenteita algoritmissa. Tämä tarkoittaa sitä, että FM-6:lla toteutettu algoritmi
ei pysty tekemään päätelmiä ja luokittelemaan esimerkiksi putkia korkeusluokkiin.
FM-6:lla toteutettu konenäköjärjestelmä ei siis täytä järjestelmälle asetettuja vaati-
muksia MVSFR-04 ja MVSFR-05 joiden mukaan järjestelmän tulee kyetä tunnistaa-
maan putken leveys- ja korkeusluokka. Lopullisessa järjestelmässä luokittelu voidaan
toteuttaa TCAutomaatiolinjastoa ohjaavissa TCA-controller PC:ssä tai erillisessä
luokittelupiirissä.

Korkin läsnäolon tunnistus sekä putken korkeuden ja pituuden luokittelu tapahtuu
Jadakilla toteutetussa konenäköjärjestelmässä samoin kuin Microscan järjestelmässä.
Vaikka FM-6 ei algoritmillaan pystykään luokitteluja tekemään, luokitellaan putket
tulosten käsittelyssä. Luokittelussa käytetyt raja-arvot on nähtävillä taulukossa 10.

Taulukko 10: Jadakin järejestelmässä käytetyt raja-arvot
Raja-arvo

Leveysluokka 107 pikseliä
Korkeusluokka 402 pikseliä
Korkin läsnäolo >12 pikseliä
Varastointi korkin kulma >20 ◦
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9 Tulokset ja testausjärjestelyt
Järjestelmien testaamisella haluttiin selvittää konenäön soveltuvuutta laboratorio-
näyteputkien tunnistamiseen. Näyteputki tunnistetaan mittaamalla konenäöllä näyte-
putken ominaisuuksia. Mitattavia ominaisuuksia ovat putken leveys, korkeus, korkin
läsnäolo ja korkin väri. Tunnistamalla putki voidaan havaita näytteen otossa ja klii-
nisten analyysien määrittämisessä tapahtuneita inhimillisiä virheitä. Soveltuvuutta
arvioitiin virheellisten tunnistusten määrän ja laadun perustella.

Seuraavissa kappaleissa käsitellään testauksen tuottamat tulokset. Ennen tulosten
käsittelyä käydään läpi testausjärjestelyt.

9.1 Testausjärjestelyt
Konenäköjärjestelmää testattiin ajamalla järjestelmän läpi testiotos näyteputkia
useita kertoja. Konenäköjärjestelmän tuottamat tulokset tallennettiin ja niitä ver-
rattiin ennalta tiedettyihin arvoihin näyteputkista. Testiputkia käytettiin ennen
testin suorittamista luomaan konenäköjärjestelmään väritietokanta tunnistettavista
väreistä.

Testausjärjestelyissä konenäköjärjestelmä asennettiin osaksi TCAutomaatio-linjastoa.
TCA-linjasto koostui yhdestä Entry-moduulista, Exit-moduulista, kuljettimesta ja
kahdesta U-käännöksestä. Kuvasta 32 nähdään linjaston pohjapiirros. Näyteputkien
järjestys vakioitiin pitämällä Entry- ja Exit-moduulit sammuksissa testauksen aikana.
Tämän johdosta näyteputket kulkivat ympyrää linjastolla. Putkien vakio järjestys
mahdollistaa tulosten tarkastelun ja virheellisten tunnistusten havaitsemisen ilman
jokaisen otetun kuvan säilyttämistä.

Kuva 32: Käytetyn TCA-linjan pohjapiirros

Testauksessa käytettiin kattavaa joukkoa TCAutomaation tukemista näyteput-
kista. Testijoukko koostui 65 näyteputkesta mikä koostui eri valmistajien erikokoisia
ja eri analyyseihin tarkoitetuista putkista. Kustakin näyteputkesta määriteltiin vä-
ritietokantaa referenssipiste ja kukin referenssipiste kuului yhteen tunnistettavista
väriluokista. Tunnistettavia väriluokkia oli 15 ja kukin väriluokka koostui muutamas-
ta referenssipisteestä. Näyteputkien ominaisuudet ja niille määritellyt väriluokista
on nähtävillä liitteestä B.
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9.2 Tulokset: Microscan
Testauksessa Microscanin MV-40:llä toteutetun konenäköjärjestelmän läpi ajettiin
61230 näyteputkea. Tämä tarkoittaa, että 65 näyteputken testisarja ajettiin ka-
meran edestä 942 kertaa. Tällä testausmenetelmällä saadaan erittäin hyvää tietoa
liikkeen, putken asennon ja orientaation sekä korkin pinnanmuotojen vaikutuksesta
värintunnistamiseen, koska jokainen putki ajetaan kameran edestä monta kertaa.
Järjestelmän testaamiseen käytetty otos näyteputkista kattoi lähes kaikki TCAuto-
maatiojärjestelmän tukemat näyteputket.

Seuraavissa kappaleissa käsitellään Microscanin MV-40-kameralla toteutetun ko-
nenäköjärjestelmän tuloksia. Tarkastelussa pohditaan tulosten virheitä ja virhelähtei-
tä sekä arvioidaan järjestelmän suorituskykyä. Lopuksi pohditaan myös järjestelmään
ja algoritmiin parannuksia ja muutoksia, joilla lisättäisiin toimintavarmuutta.

9.2.1 Algoritmi

Testauksen aikana havaittiin, että MV-40:llä algoritmin suorittamiseen menee noin
180 ms. Microscanin Frontrunner-ohjelmisto ei tarjonnut mahdollisuutta kerätä
dataa algoritmin prosessointiajasta, vaikka ohjelmisto tarjoaa kyseisen informaation
ajon aikana. Tämän johdosta 180 ms suoritusaika perustuu pelkästään yksittäisiin
havaintoihin. Aika arvio ei ota siis huomioon mahdollisia piikkejä suoritusajassa.
Algoritmin suoritusaikaa voitaisiin tutkia asettamalla algoritmin alkuun ja loppuun
Perl-skripti, joka antaisi ulos aikaleimat. Tällä menetelmällä ei saada selvitettyä
kuvan prosessointiin kuluvaa aikaa. Algoritmin ensimmäinen vaihe on nimittäin
kuvan ottaminen ja prosessointi, eikä muita työkaluja voida asettaa ennen tätä
vaihetta. 180 ms prosessointiaikaan päädyttiin visuaalisen tarkastelun jälkeen.

Tuloksia tarkasteltaessa havaittiin, että kamera oli tunnistanut putken virheellises-
ti 782 kertaa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä tunnisti putken väärin noin 1,28
% tapauksista. TCAutomaatiolinjan käsittelemä putkimäärä päivässä on tyypillisesti
2000–4000 näyteputkea. 4000 näyteputkea päivässä käsittelevä linja tuottaisi siis
noin 51 virheellistä tunnistusta. Virheellinen tunnistus tarkoittaisi, että virheellinen
korkki tunnistettaisiin oikeaksi tai että oikea korkki tunnistettaisiin virheelliseksi.
Virheellisen korkin tunnistaminen oikeaksi johtaisi virheellisen putken päätymisen
analysaattoriin analysoitavaksi. Oikean korkin tunnistaminen virheelliseksi johtaisi
puolestaan virheettömän putken päätymisen esimerkiksi laboratoriohoitajalle manu-
aalisesti tarkistettavaksi. Ilman korkin värintunnistusta automaatiojärjestelmässä
virheelliset putken menevät analysaattorille analysoitavaksi.

Tulosten tarkemmassa tarkastelussa todettiin muutama epäkohta. Ensimmäiseksi
havaittiin, että kamera oli ottanut muutamassa tapauksessa kuvan väärään aikaan.
Tällöin putki ei ollut oikeassa kohdassa kuvassa. Putken alareunan tunnistavat
työkalut eivät siis olleet oikeassa kohdassa, minkä johdosta algoritmiin määriteltyjä
muita työkaluja ei voitu suorittaa oikein. Tämän epäillään johtuneen häiriöstä
kameran laukaisupiirissä. 782 virheellisestä tunnistuksesta 59 johtui virheellisestä
kameran laukaisusta.

Toinen havaittu epäkohta oli, että putket nousivat kuljettimissaan ylöspäin. Nouse-
misen johdosta yksi putkista (putki numero 24) oli noussut niin paljon, että putken
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yläosa oli kuvan ulkopuolella. Tämän johdosta putken yläosaa ei pystytty tunnista-
maan, vaan yläosa tunnistettiin esimerkiksi etiketin reunasta. Tällöin putkessa ei
tunnisteta olevan korkkia, eikä putken korkin värintunnistus toimi oikein. Tämän
epäillään johtuneen siitä, että putki oli kulkenut ja törmäillyt automaatiolinjalla
kymmeniä tunteja, minkä uskotaan aiheuttaneen putkien nousun kuljettimessa. Ei
ole tyypillistä, että putki kulkisi automaatiolinjastolla muutamaa tuntia enempää.
Kohonneesta putkesta johtuneita virheitä oli 148 kappaletta.

Yllä olevat epäkohdat tulkittiin poikkeaviksi havainnoiksi. Nämä virheelliset
tunnistukset johtuvat täysin testausjärjestelyistä eivät konenäköjärjestelmän toimin-
nasta. Toisin sanoen MV-40:llä toteutettu konenäköjärjestelmä tunnisti näyteputkia
väärin 575 kertaa 61023 testitapauksesta. Tämä tarkoittaa virheellistä tunnistusta
0,94 % tapauksista eli noin 38 näyteputkea päivässä linjastolla, joka käsittelee 4000
näyteputkea päivässä.

9.2.2 Leveyden, pituuden ja korkin läsnäolon tunnistus

Virheellisissä tunnistuksissa löytyi 298 virheellistä putken leveyden luokittelua. Raja-
arvo leveysluokkien välille valittiin laskemalla tuloksista molemmille luokille mediaani
ja asettamalla raja-arvo keskelle mediaanien väliä. Raja-arvoa optimoimalla virheel-
listen leveyden luokittelujen lukumäärä saadaan tippumaan 66 kappaleeseen, mutta
kyseinen raja-arvo ei kuvannut dataa oikein. Testidatasta havaittiin, että 13 ja 16
mm testiputkien leveyden mittaustulokset olivat osittain päällekkäin. Kuvaajasta 33
näkee histogrammin eri leveyden mittaustulosten lukumäärästä jaoteltuna luokkiin.
Kuvaajasta 33 nähdään kuinka molemmat 13 ja 16 mm putket saivat mittaustuloksia
välillä 370 – 400 pikseliä. Tämä oli syynä edellä mainittuihin virheellisiin luokit-
teluihin. Mittaustuloksista huomaa myös, että putken leveyden mittaus vaihtelee
molemmissa kokoluokissa jopa 100 pikselillä. Esimerkiksi 16 mm putkien luokassa
leveyden mittaus vaihteli välillä 367 – 481 pikseliä ja leveysluokan mediaani oli 402
pikseliä. Vaihteluväli on siis erittäin suuri suhteutettuna mediaaniin.

Kuva 33: Putkien leveydentunnistuksen frekvenssihistogrammi
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Epätarkan leveyden mittauksen aiheuttajaksi havaittiin testausjärjestelyt. Tes-
tausjärjestelyissä putket pääsivät pakkautumaan kameran eteen. Tällöin muista
putkista, kuljettimesta ja linjastosta aiheutuvat paineet puristavat kuvattavaa put-
kenkuljetinta. Kuvattavan putken kuljetin saattaa kallistua joko kameraan päin tai
poispäin kamerasta. Kuvattavan putken kallistumisen yhdistettynä tärähtelevään
liikkeeseen havaittiin aiheuttavan suurta vaihtelua leveyden mittauksessa. Hypotee-
si todistettiin siten, että kameran edestä ajettiin 61035 putkea läpi ilman putkien
pakkautumista. Tällöin kokoluokkien väliin jäin 43,9 pikselin aukko ja kokoluokissa
leveyden mittauksen vaihteluvälit olivat 48,8 pikseliä 13 mm putkilla ja 43 pikseliä
16 mm putkilla. Kuvaaja 34 kuvastaa hypoteesin todistuksessa mitattujen leveyksien
histogrammia. Putken leveys pystytään siis tunnistamaan virheettömästi MV-40
kameralla, mikäli putket pääsevät kulkemaan kameran edestä häiriöttä. Koska tes-
tausjärjestelyt oli purettu ennen uusintatestin suorittamista, kamera ei ollut aivan
samassa paikassa ja asennossa uusintatestin aikana. Tämän johdosta mittaustulosten
luokissa on ero verrattuna alkuperäiseen testidataan. Uusintatestin tuloksia käy-
tetiin vain todistamaan hypoteesi virheellisen leveyden tunnistuksen syistä, koska
muuttunut kameran asento vaikuttaa kriittisesti värintunnistukseen.

Kuva 34: Putkien leveydentunnistuksen frekvenssihistogrammi uudelleentestauksessa

Putken korkeuden tunnistuksessa ei järjestelmällä ollut mitään ongelmia. Putkien
kallistuminen ei vaikuttanut putken korkeuden määrittelyyn, koska korkeuksien ero
luokkien välillä on huomattavasti suurempi kuin leveysluokkien ero. Järjestelmä
pystyy luokittelemaan putken korkeuden virheettömästi.

Korkin läsnäolon tunnistuksessa virheitä tapahtui 147 tapauksessa. Kaikissa 147
tapauksessa virheellinen korkin läsnäolon tunnistus tapahtui putkessa, joka oli noussut
kuljettimessaan niin ylös, että algoritmi ei pystynyt tunnistamaan putken yläosaa.
Korkin leveyden mittaus tapahtui putken kohdalta, jolloin algoritmi ei pystynyt
tunnistamaan korkin läsnäoloa. Algoritmi tunnisti korkin läsnäolon erinomaisesti,
sillä virheet johtuivat testausjärjestelyistä.
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9.2.3 Värintunnistus

Virheellisiä värintunnistuksia järjestelmällä oli 280 kappaletta. Huomioitavaa on,
että kaikki 280 virheellistä tunnistusta tapahtui kahdeksalla eri putkella. Ylivoimai-
sesti suurin osa virheellisistä tunnistuksista tapahtui yhdellä putkityypillä. Jopa
207 virheellistä tunnistusta 280:stä tapahtui putkella numero 18. Seuraavaksi eniten
ongelmia aiheuttava testiputki oli numero 7, jolla virheellisiä korkin värintunnistuksia
oli 39 kappaletta. Molemmille putkille on yhteistä se, että niissä on puolittain läpi-
näkyvä korkki ja musta kumitiiviste korkin sisällä. Tämä ymmärrettävästi aiheuttaa
helposti korkin värin tunnistamisen harmaaksi. Kuvasta 35 on nähtävillä miltä putki
18 näyttää konenäköjärjestelmässä ja miltä kuvattuna LG G3 puhelimen kameralla
putken ollessa paikallaan.

Kuva 35: Putki 18. A) Konenäköjärjestelmä, B) LG G3 puhelinkamera

Tuloksista havaittiin kolme kappaletta virheellisiä tunnistuksia, joissa putki
numero 21 harmaalla korkilla on tunnistettu putken numero 7 korkiksi. Tämän
johdosta laskettiin tietokannassa olevien värien referenssipisteiden etäisyys toisistaan.
Havaitaan, että alle 20 yksikön etäisyydellä toisistaan olevista referenssipistepareista
vain neljässä parissa pisteet kuuluvat eri korkinväriluokkiin. Näiden neljän pisteparin
tiedot on nähtävillä alla olevasta taulukosta. Referenssipisteiden etäisyys toisistaan
selittää osittain myös, miksi putki numero 18 (lightGreen6) tunnistetaan herkästi
harmaaksi.

Taulukko 11: Väritietokannan referenssipisteparit alle 20 etäisyydellä
Putkipari Putkityyppi Etäisyys
lightGreen(18) - gray(21) Other 12,07
purple(7) - gray(21) Other 16,39
pink(46) - none(65) Other 18,21
lightGreen(17) - gray(23) Sarsted 18,38
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Putkien numero 7 ja 18 jälkeen ongelmallisin putki oli putki numero 28. Kyseessä
on Sarstedin sinikorkkinen putki, joka oli virheellisesti tunnistettu harmaaksi. Ky-
seisten referenssipisteiden etäisyys toisistaan on noin 25. Virheellisiä tunnistuksia oli
19.

Tällä hetkellä algoritmissa korkinväritietokantaan on tallennettu neljä kappaletta
”Ei korkkia” -tyypin korkin värejä. Nämä kuvaavat väriä, jonka värintunnistustyökalu
havaitsee, mikäli putkessa ei ole korkkia ollenkaan. Tämä on johtanut siihen, että
kolme (3) korkitonta putkea luokiteltiin korkinväriluokkaan ”vaaleanpunainen”. Nämä
kolme putkea on tunnistettu oikein korkittomiksi. Algoritmia voisikin muuttaa siten,
että jos putki tunnistetaan oikein korkittomaksi, korkin väriksi asetetaan ”Ei korkkia”
riippumatta värintunnistustyökalujen tuloksesta. Tähän sääntöön olisi poikkeus,
jonka mukaan korkin väriksi asetetaan ”varasto”, jos putkessa tunnistetaan olevan
TCA:n varastointikorkki viisteiden avulla.

Viimeiset kolme virhetunnistusta olivat hankalammin selitettävissä. Kolmessa
tapauksessa havaittiin varastointikorkin viisteet korkeista, jotka eivät ole varastointi-
korkkeja. Virheet ovat tapahtuneet Sarstedin korkkien kohdalla. Sarstedin korkin
yläosa on pyöreä. Algoritmin voidaan parantaa joko etsimällä varmempi lokaatio
värintunnistustyökaluille tai muuttamalla työkalun parametreja rajaavammiksi.

Virheitä analysoitaessa todettiin, että vaikka virheelliset tunnistukset koskevat
aina väripareja, vain yhdessä tapauksessa virheellinen tunnistus tapahtui molempiin
suuntiin. Tästä voidaankin tehdä päätelmä, että varianssi tunnistuksissa vaihtelee
putkittain. Tätä tulkintaa tukee myös se, että taulukosta 11 nähdään, kuinka väripa-
rilla lightGreen5-gray4 etäisyys toisistaan on alle 20, mutta väriparilla ei tapahtunut
yhtään virheellistä tunnistusta, vaikka etäisyys on pienempi kuin putkella nume-
ro 28, jolla oli virheellisiä tunnistuksia. Värintunnistuksen variansseja käsitellään
tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Mikäli värintunnistus toimii huonosti, eli värintunnistuksessa on suuri määrä va-
rianssia, on riskinä, että värit tunnistetaan vääriksi referenssipisteiden ollessa lähellä
toisiaan tietokannassa. Tämä ongelma huomattiin putken numero 18 kohdalla, vaikka
konenäköalgoritmi tunnisti värin väärin kohtuullisen pienessä määrässä tapauksia.
Värintunnistuksen varianssia lähdettiin tutkimaan ottamalla kaikkien tunnistuksien
etäisyys referenssipisteestään poislukien testausjärjestelyistä johtuneet virheelliset
tunnistukset. Ongelmana on, että jos väri on tunnistettu väärin, värintunnistuse-
täisyys oikeasta väristä on hankala selvittää. Tämä olisi ollut mahdollista, mikäli
testidataan olisi tallennettu värintunnistuksen RGB-arvot.
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Kuva 36: Kaikkien värintunnistusten etäisyys tunnistetusta referenssipisteestä

Yllä olevassa kuvaajassa 36 on kuvattu kaikkien värintunnistuksien etäisyyshis-
togrammi. Kuvaajasta huomataan, että yli 80 % kaikista tunnistuksista tapahtuu
alle 10 tunnistusetäisyydellä. Kaikille referenssipistepareille laskettiin myös etäisyys
toisistaan. Referenssipisteiden etäisyydet toisistaan laskettiin erikseen kummalle-
kin värintunnistustyökalulle, koska työkaluilla on omat referenssipistetietokannat,
ja suunniteltu algoritmi ei mahdollista työkalujen välistä sekoittumista tunnistuk-
sessa. Näistä etäisyyksistä laskettiin keskiarvo ja mediaani. Keskiarvoksi saatiin
noin 117,82 ja mediaaniksi noin 111,31. Taulukkoon 12 on koottu kaikkien väri-
luokkien tunnistusetäisyyksien keskiarvo, mediaani, keskihajonta sekä maksimiarvo.
Taulukosta huomataan, että oranssi-luokka on yksi huonommin käyttäytyvistä vä-
riluokista. Kyseisessä väriluokassa on myös referenssipiste, jonka etäisyys toisen
luokan referenssipisteeseen on noin 23,6. Tästä huolimatta kyseisellä väriluokalla ei
ollut yhtään virheellistä tunnistusta. Tällä oranssi-luokan referenssipisteellä on yksi
onnistunut tunnistus etäisyydeltä 18,21. Tämä havainto tukee myös hypoteesia siitä,
että värintunnistuksen tarkkuus vaihtelee suuresti putkittain.
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Taulukko 12: Värintunnistuksien etäisyyden keskiarvo, mediaani, maksimi ja keski-
hajonta väriluokittain

Väriluokka Keskiarvo Mediaani Max std
Harmaa 6,11 5,00 18,41 4,41
Keltainen 6,42 6,24 18,24 3,10
Kirkas 6,12 4,24 24,00 4,52
Musta 5,11 3,00 13,00 3,63
Oranssi 11,43 9,00 31,94 6,68
Punainen 5,04 5,00 22,07 2,88
Purppura 6,15 5,00 22,24 4,03
Ruskea 6,34 6,00 37,47 3,61
Sininen 6,99 5,83 21,6 5,08
Vihreä 7,00 6,00 17,47 4,43
Vaaleanvihreä 5,31 4,41 21,41 3,38
Vaaleanpunainen 4,97 4,00 15,00 3,02
Ei korkkia 6,18 4,41 15,00 4,45

Värintunnistuksessa näyttää olevan kohtuullisesti varianssia. Varianssi on kuiten-
kin pientä verrattuna väriluokkien välisiin etäisyyksiin, muutamia erityistapauksia
huomioimatta. 280 virheellistä värintunnistusta tarkoittaa, että 0,46 % tunnistuksis-
ta epäonnistui. Algoritmi näyttää toimivan hyvin korkkien värintunnistuksessa ja
4000 näytettä käsittelevässä laboratoriossa aiheutuisi noin 19 turhaa manuaalista
tarkistusta päivässä. Lopullisessa tuotteistamisessa on otettava huomioon ongelmal-
liset putket ja määriteltävä väriluokat tarkemmin. Yksi keino tähän olisi kerätä
väriluokille datajoukko, josta määritellään tarkemmin väriluokkien referenssipisteet
sen sijaan, että kukin referenssipiste olisi valittu yhden mittaustuloksen perusteella.
Toinen vaihtoehto olisi muokata värintunnistusalgoritmia siten, että algoritmi toimisi
korkeamman asteen k-NN-luokittelijana. Lopullisessa tuotteessa ongelmalliset putket
voidaan määritellä sellaisiksi, että putki ei mene manuaaliseen tarkistukseen mikäli
korkin väriksi tunnistetaan vääräksi. Putkesta analysoitaville testien tulokset voi-
daan automaattisesti merkitä. Merkintä opastaisi laboranttia tarkistamaan putken
manuaalisesti, mikäli analysoidut tulokset eivät ole viitearvojen rajoissa tai ovat
muuten epäjohdonmukaisia. Viimeinen vaihtoehto on jättää ongelmalliset putket pois
tuettujen näyteputkien joukosta ja ilmoittaa, että lopullinen järjestelmä ei kykene
tunnistamaan kyseisten putkien väriä.
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9.3 Tulokset: Jadak
Testauksessa Jadakin FM-6-kameralla toteutetun konenäköjärjestelmän läpi ajet-
tiin testiputkisarja 782 kertaa. Tämä tarkoittaa, että FM-6 käsitteli 50830 kuvaa
testauksen aikana. Testausmenetelmä oli täysin identtinen MV-40:llä toteutetun
järjestelmän kanssa.

Seuraavissa kappaleissa tullaan käsittelemään järjestelmän tuottamat tulokset.
Kappaleissa käsitellään millaisia virheitä testauksessa havaittiin ja pohditaan niiden
syitä sekä arvioidaan järjestelmän suorituskykyä.

9.3.1 Algoritmi

Heti testausta aloittaessa huomattiin, että FM-6 ei täytä kaikkia sille ilmoitettuja
spesifikaatioita. Spesifikaatiot antavat kameran nopeudeksi 60 kuvaa sekunnissa.
Tämä koskee vain mustavalkoisia kuvia. FM-6 vaatiman jälkiprosessoinnin johdosta
kameralle saatiin kuvan ja algoritmin prosessointiajaksi noin 1800 ms, josta suurin
osa oli kuvan muodostamiseen kuluvaa aikaa.

Hitaan toiminnan lisäksi FM-6:lla toteutettu konenäköalgoritmi ei ollut yhtä
robusti kuin MV-40:llä toteutettu. Kaiken kaikkiaan 50830 tunnistuksesta 6221
tunnistusta epäonnistui, eli jopa 12,24 % otetuista kuvista tunnistettiin virheellisesti.
Virheelliseen tunnistamiseen saattaa olla monia eri syitä, kuten MV-40 kohdalla
huomattiin.

9.3.2 Leveyden, pituuden ja korkin läsnäolon tunnistus

Myös FM-6 suoriutuu leveyden ja korkeuden luokittelussa erinomaisesti. Leveyden
luokittelussa FM-6:lla ei tapahtunut yhtään virhettä. Korkeuden luokittelussa sen
sijaan kamera teki 127 virheellistä luokittelua. Nämä virheelliset luokittelut ovat
tapahtuneet vain kahdella eri putkella. Lisäksi näillä kahdella eri putkella on myös
korkin tunnistus epäonnistunut: putki oli tunnistettu yhtä leveäksi niin alhaalta kuin
korkinkin kohdalta. Näiden tietojen valossa voidaan tehdä johtopäätelmä, että kaksi
putkea (numero 24 ja 45) ovat päässeet testauksen aikana nousemaan kuljettimillaan
niin ylös, että putken yläreunan tunnistaminen on epäonnistunut. Epäonnistunut
yläreunantunnistus tarkoittaa, että putken yläreuna tunnistetaan huomattavasti
alempaa, esimerkiksi etiketin kohdalta, ja että korkin leveyden määritys tapahtuu
putken kohdalta. Tätä tulkintaa tukee myös se, että toinen kohonneista putkista oli
sama, joka kohosi kuljettimessaan myös MV-40:llä toteutetun järjestelmän testauksen
aikana. Virheelliset tunnistukset sijoittuvat kaikki tietylle ajanjaksolle. Tietylle
ajanjaksolle sijoittuminen viittaa siihen, että putket olivat nousseet kuljettimissaan.

Tuloksista löytyi kolme kappaletta tapauksia, joissa kumpikaan värintunnistustyö-
kalu ei ole saanut tunnistettua mitään väriä. Näissä tapauksissa putken pituudeksi
on mitattu algoritmissa noin 80 pikseliä, kun keskiarvo lyhemmille 75 mm putkille
on noin 290 pikseliä. Tapaukset todettiin putkella 45. Nämä virheelliset tunnistukset
johtuvat myös putken nousemisesta kuljettimessa.
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Virheellisen korkeuden luokittelun lisäksi FM-6 ei tunnistanut korkkia 440 tapauk-
sessa. Näistä 438 tapahtui samoilla putkilla kuin virheellinen korkeuden luokittelu.
Korkin virheellinen tunnistus putkilla 24 ja 45 tapahtui samalla ajanjaksolla kuin
korkeuden luokitteluvirheet. Nämä virheelliset korkin läsnäolon tunnistukset ovat
johtuneet samasta putkien kohoamisesta kuin korkeuden luokitteluvirheet. Kaksi
viimeistä virheellistä korkin tunnistusta tapahtui kahden varastointikorkin kohdalla.
Näissä kahdessa tapauksessa varastointikorkin viistettä ei tunnistettu oikein, jolloin
korkit saivat tyypin ”ei korkkia”.

9.3.3 Värintunnistus

5778 epäonnistunutta tunnistusta johtuivat virheellisestä korkin värintunnistuksesta.
Virheellisiä korkin värintunnistuksia tapahtui 11,47 % otetuista kuvista. Tämä on
kertaluokkaa suurempi kuin MV-40:n vastaava arvo. Toinen ero MV-40:een on,
että virheellisiä värintunnistuksia tapahtui lähes kaikilla putkityypeillä. Virheellisiä
värintunnistuksia havaittiin 54 testiputkella. MV-40:n virheelliset värintunnistukset
olivat keskittyneet muutamaan putkityyppiin. Virheellisten korkin värintunnistuksien
lukumäärä per putki on nähtävillä taulukosta 13.

Taulukko 13: Jadak järjestelmän virheellisten värintunnistusten lukumäärä putkittain
putki # kpl putki # kpl putki # kpl putki # kpl

1 116 15 82 32 171 46 75
2 55 16 17 33 52 47 110
3 104 18 548 34 15 48 225
4 14 19 154 35 1 49 56
5 44 20 35 36 25 50 45
6 15 21 197 37 4 51 3
7 7 22 265 38 8 52 286
8 157 23 719 39 43 53 5
9 104 24 76 40 35 54 2

10 11 25 9 41 12 57 1
11 51 26 155 42 3 60 628
12 4 27 24 43 117 61 533
13 29 28 86 44 200
14 7 31 12 45 26
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Vaikka virheellisiä värintunnistuksia tapahtui lähes kaikilla putkityypeillä, huo-
mattiin neljän putken olevan virheellisten värintunnistusten määrässä ylitse muiden.
Ensimmäinen putkista on putki numero 18. Tämä on sama putki, jolla oli ongelmia
myös Microscanin järjestelmässä. Putkella 18 virheellisiä tunnistuksia tapahtui 548
kappaletta. Suurimmassa osassa virheellisiä tunnistuksia putken korkin väri oli myös
tunnistettu harmaaksi kuten MV-40:llä. Tämän lisäksi virheellisiä tunnistuksia oli
vihreäksi, punaiseksi tai purppuraksi.

Seuraavaksi ongelmallisin putkityyppi oli putki numero 23. Tämä putki on har-
maakorkkinen Sarstedin putki. Sarstedin putkien värintunnistustietokannassa on
huomattavasti vähemmän putkia kuin muita putkia tunnistavassa tietokannassa.
Tästä huolimatta putkella 23 oli eniten virheellisiä tunnistuksia. Putkea oli pää-
sääntöisesti tunnistettu virheellisesti vaaleanvihreäksi tai kirkkaaksi. Kuvasta 37
näkee FM-6:n referenssipisteille asettamat värit. Kuten kuvasta 37 nähdään var-
sinkin vaaleanvihreä ja kirkas ovat todella lähellä toisiaan. Myöskään harmaata
vastaava referenssipiste ei näytä vastaavan luonnossa esiintyvää harmaata väriä. Ku-
vaa 37 tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että näytöllä ja paperilla näkyvät
värit riippuvat näytön ja tulostimen tuottamista spektreistä. Referenssipisteiden
etäisyyttä toisistaan RGB-avaruudessa on mahdotonta selvittää, koska Jadakin
Clarity-ohjelmisto ei mahdollista väritietokantaan tallennettujen referenssipisteiden
tarkkojen RGB-arvojen tarkastelua. Huono värintunnistus kuitenkin viittaa, että
referenssipisteet olivat lähellä toisiaan RGB-avaruudessa.

Kuva 37: Jadak väritietokannan referenssipisteitä

Kolmas ja neljäs huonosti tunnistetut putket olivat putket numero 60 ja 61.
Kyseessä on Sarstedin putki kirkkaalla korkilla. Putket oli pääsääntöisesti tunnistettu
virheellisesti vaaleanvihreäksi. Tämä on täysin ymmärrettävää huomioiden kuvasta
37 nähtävät referenssipisteiden värit.

Värintunnistusta häiritsi myös se, että noin 3,9 %:lla kameran ottamissa kuvissa
oli sininen värivirhe. Tämä tarkoittaa noin 2000 kuvaa koko testisarjassa. Tässä
tapauksessa värivirhe on, että koko kuvassa on sininen vivahde. Sininen värivirhe
on havaittavissa kuvassa 38. Valmistajalta saatujen tietojen mukaan kuva saa sini-
sen sävyn, jos kuvasta pyritään tekemään viivakoodien tulkintaa. Algoritmi ei tee
viivakoodien tulkintaa, joten lopullinen syy siniseen värivirheeseen ei ole selvillä.
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Kuva 38: Otetun kuvan sininen värivirhe

FM-6:n huonon värintunnistuksen epäillään johtuvan kameran valoherkkyydestä
yhdessä selittämättömien värivirheiden kanssa. FM-6:lla kuvaa ottaessa kameran
valotusaika voidaan valita väliltä 1-100 ja samoin LED:ien teho. Konenäköalgoritmiin
valotusajaksi valittiin 3 ja LED:ien tehoksi 70. Mikäli valotusaikaa nostettiin 4:n,
kamera ei pystynyt enää tunnistamaan putken yläosaa osasta korkittomia putkia.
Valotusajalla 2 kuvat olivat erittäin tummia ja värientunnistus heikkeni entisestään.
Edes värientunnistustyökalussa oleva valkotasapainonsäätöominaisuus ei pystynyt
takaamaan hyväksyttävällä tasolla toimivaa värintunnistusta.

Hitaasta algoritmin suoritusajasta, selittämättömistä sinisistä värivirheistä ja
huonosta värintunnistustyökalusta johtuen FM-6 kameraa ei suositella käytettäväksi
lopullisessa sovelluskohteessa.
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10 Pohdinnat ja jatkokehitys
Tuloksista havaitaan selvä ero toteutettujen konenäköjärjestelmien välillä. Suurin ero
on se, että FM-6:lla toteutettu järjestelmä ei täytä kaikkia järjestelmälle asetettuja
vaatimuksia. Järjestelmille määritetyt vaatimukset ja järjestelmien kyky toteuttaa
vaatimuksia on nähtävillä taulukosta E1 liitteessä E.

Kameralle asetettu vaatimus viidestä kuvan ottamisesta sekunnissa (MVSFR-08)
on tärkein, jota FM-6:lla toteutettu järjestelmä ei pystynyt toteuttamaan. FM-
6:lla kestää kuvan ottamiseen noin 1800 ms, vaikka vaatimuksissa koko algoritmin
ajamiseen pitäisi kulua noin 330 ms. Syynä kameran hitaaseen kuvan ottamisen on
kamerassa käytetty erityissensori.

330 ms vaatimus algoritmin suoritusajaksi on lopullisessa järjestelmässä mahdol-
lisesti liian vaativa. Vaatimus muodostui järjestelmän suunnittelun alussa. Konenä-
köjärjestelmä haluttiin toteuttaa siten, että järjestelmästä ei aiheudu tungosta tai
pullonkaulaa radalle. Toisin sanoen konenäköjärjestelmä ei saanut vaikuttaa TCAu-
tomaatiolinjaston suorituskykyyn. Perustuen näyteputkia kuljettavien kuljettimien
mittoihin ja linjaston nopeuteen kameran edestä kulkee ruuhkatilanteessa noin 3
putkea sekunnissa. Tämä tarkoittaisi 10800 putkea tunnissa, mikäli kameran edestä
menisi koko ajan maksimimäärä putkia. Yksi näytteiden syöttömoduuli pystyy käsit-
telemään vain noin 500 näyteputkea tunnissa. Jatkokehityksen kannalta on pidettävä
mielessä, että pysäyttämällä jokainen putki kameran eteen esimerkiksi sekunniksi
saadaan näyteputkista parempia kuvia. MV-40:llä voidaan myös ottaa useampi kuva,
mikä edelleen parantaisi algoritmin toimintavarmuutta. Näyteputkien jaksottamista
kameran eteen tukee myös havainto siitä, että ruuhkatilanteessa kuljettimien ai-
heuttama paine toisiinsa saattaa vääntää putken ja kuljettimen huonoon asentoon.
Kuten tuloksia käsiteltäessä mainittiin, huono asento heikentää huomattavasti putken
leveyden tunnistamista.

FM-6 ei tue ulkoista valaistusta ilman erillistä valojen ohjauspiiriä. Tarvetta
ulkoiselle valaistukselle täytyy arvioida uudelleen jatkokehityksen aikana ja mahdol-
lisessa tuotteistamisessa. Ulkoinen valonlähde ei välttämättä ole tarpeellinen, kuten
huomattiin Microscanin MV-40 kameran osalta.

Koska FM-6 ei tue if-rakenteita, kamera ei kykene itsenäisesti luokittelemaan
putkia kokoluokkiin eikä päättelemään korkin läsnäoloa. Nämä päätelmät joudu-
taan FM-6 tapauksessa toteuttamaan automaatiolinjaan liitetyillä tietokoneilla tai
erillisellä mikropiirillä lopullisessa järjestelmässä. Testauksessa luokittelut tehtiin
Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.

Kameroilla toteutetut konenäköjärjestelmät toteuttivat järjestelmälle määritellyt
muut vaatimukset vaihtelevin astein. Vaihtelevat asteet tarkoittavat sitä, että FM-6
pystyi tunnistamaan kaikkia värejä vaikkakin virheprosentti tunnistuksissa oli aivan
liian suuri lopulliseen tuotteeseen.

MV-40:llä toteutettu konenäköjärjestelmä toimi kokonaisuudessaan hyvin käyttö-
tarkoituksessaan. Käytetty testiotos koeputkista kattoi lähes kaikki laboratorioissa
käytetyt korkin värit muutamia erikoisputkia lukuun ottamatta. Näin ollen MV-40
toteutettu konenäköpohjainen korkin värintunnistus on sovellettavissa lähes kaikissa
kliinisissä laboratorioissa.
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Testausjärjestelyjä arvioitaessa pohdittiin, kuinka tulokset olisivat muuttuneet jos
väritietokannan muodostus ja testaus olisi suoritettu eri putkilla. Erilliset opetus- ja
testiputket eivät olisi vaikuttaneet tuloksiin radikaalisti, koska putkea ei ole tarvetta
tunnistaa valmistajan ja putkityypin tarkkuudella. Korkin värin sävyn vaihtelu
putkella, jolla on sama valmistaja ja tyyppi, on pienempää kuin värin sävyn vaihtelu
putken valmistajien välillä.

FM-6 kameraa ei voi suositella käytettäväksi lopullisessa järjestelmässä. FM-6:n
heikko värintunnistus ja hidas nopeus tekevät kamerasta kelpaamattoman järjes-
telmän nykyisessä konfiguraatiossa. FM-6:n sopivuutta järjestelmään voi arvioida
uudelleen, mikäli järjestelmän konfiguraatiota muutetaan antamaan kameralle enem-
män aikaa ottaa kuva ja ajaa algoritmi. Paremman toiminnan, tulosten, työkalujen
monipuolisuuden johdosta järjestelmän kehitystä ja tuotteistamista suositellaan
jatkettavan Microscanin MV-40 kameralla. Jatkokehityksessä on myös seuraavat
ongelmat ratkaistava:

1. Puolittain läpinäkyvien näyteputkien korkin värintunnistuksen epäluotettavuus

2. Kameran eteen pakkautuvat näyteputket ruuhkatilanteessa

3. MV-40 kameran laukaisujärjestelmän virhesignaalit

Ratkaisuehdotuksia on tarjottu yllä oleviin ongelmiin työn aikana ja erityisesti
tulosten tarkastelun yhteydessä. Lopullisessa konenäköjärjestelmässä väritietokan-
nan muodostaminen täytyy toteuttaa paremmin värintunnistuksen luotettavuuden
lisäämiseksi.
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11 Yhteenveto
Lääketieteen ja analyyttisen terveydenhoidon automatisoituminen on johtanut suu-
rien keskulaboratorioden muodostumiseen. Laboratorion irtautuminen näytteenot-
topisteen välittömästä läheisyydestä tarkoittaa tarvetta näytteiden kuljettamiseen
laboratorioon ja pidentynyttä reaktioaikaa virhetilanteissa. Pidentynyt reaktioaika
vaatii, että virheellisesti otetut näytteet tunnistetaan mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa tehokkaan terveydenhoidon takaamiseksi.

Tässä työssä tutkittiin kahden eri älykameran soveltuvuutta näyteputken ominai-
suuksien tunnistamiseen TCAutomaatio-järjestelmässä. Tunnistettavia ominaisuuk-
sia olivat korkin väri, korkin läsnäolo, putken leveysluokka ja putken korkeusluokka.
Korkin värintunnistaminen mahdollistaa virheelliseen putkeen otetun potilasnäytteen
seulomisen ennen mahdollisesti pitkiäkin kliinisiä analyysejä. Vaikka laboratorio-
näyteputken korkeus- ja leveysluokkien tunnistamisella ei ole välitöntä hyötyä poti-
lasnäytteen ottotapahtumassa ilmentyvien virheiden tunnistamiseen, voidaan niitä
käyttää tulevaisuudessa näytemäärän riittävyyden arviointiin yhdistettynä putkessa
olevan nesteen pinnan tunnistamiseen.

Työssä kameroiksi valikoituivat Microscan MicroHAWK MV-40 kamera ja Jadak
FM-6 kamera. Näyteputkien reunantunnistusta parantamaan järjestelmään valikoitui
myös Avery HV 1100-101-R White –hajaheijastinkalvo. Järjestelmä koteloitiin ympä-
ristön valaistuksen vaikutuksen minimoimiseksi. Järjestelmään suunniteltiin alussa
myös lisävalaistusta, mutta kehityksen aikana lisävalaistus havaittiin tarpeettomaksi.

Järjestelmiä testatessa havaittiin selkeä ero kameroiden välillä. MV-40 kykeni
ottamaan kuvan ja ajamaan kehitetyn algoritmin alle 200 ms, kun FM-6:lla tähän
prosessiin meni keskimäärin yli 1800 ms. Lisäksi FM-6 suoriutui selkeästi huonommin
luokitteluista ja värien tunnistamisesta. FM-6:lla virheellisten tunnistusten osuus
kaikista tunnistuksista oli jopa 12,24 %. MV-40:llä vastaava osuus oli 1,28 %. Mikäli
värintunnistustuloksista poistetaan testausjärjestelyistä johtuneet virheet, kuten
virheellinen kameran laukaisu ja putken nouseminen kuljettimessa, virheellisten
värintunnistusten osuus MV-40 kameralla oli 0,46 % ja FM-6 kameralla 11,47 %
kaikista tunnistuksista. MV-40:llä virheelliset korkin värintunnistamiset fokusoituivat
pääsääntöisesti muutaman näyteputkeen. FM-6:lla virheellisiä tunnistuksia tapahtui
lähes kaikilla näyteputkilla.

Putken leveyden luokittelussa FM-6 suoriutui erinomaisesti ilman yhtään virheel-
listä luokittelua. MV-40:llä sen sijaan havaittiin testausjärjestelyissä ongelma, joka
aiheutti näyteputkien pakkautumista kameran eteen. Näyteputkien pakkautuessa
putket saattoivat kallistua kohti kameraa tai poispäin kamerasta. Kallistuminen
kasvatti leveydenmittauksen varianssia niin paljon, että leveysluokkien mittausalueet
olivat osittain päällekkäin. Tämä heikensi leveyden luokittelua. Ongelma saatiin
korjattua muuttamalla testausjärjestelyjä siten, että putket eivät pääse pakkautu-
maan kameran eteen. Testausjärjestelyjen muutosten jälkeen myös MV-40 pystyi
luokittelemaan leveyden ilman yhtään virhettä.
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Korkeuden tunnistuksessa molemmilla kameroilla oli ongelmia. Nämä ongelmat
johtuivat siitä, että näyteputket pääsivät nousemaan kuljettimissaan ylöspäin. Täl-
löin putken yläosan tunnistaminen epäonnistui ja korkin leveys mitattiin putken
kohdalta. Työkalu, joka määritteli korkin läsnäolon putkesta ja korkista tehtyjen
mittausten erotuksesta, ei pystynyt tunnistamaan korkin läsnäoloa. Mikäli nämä
tapaukset jätetään huomioimatta, molemmat kamerat tunnistavat korkin läsnäolon
lähes täydellisesti. FM-6 tapahtui kaksi virheellistä läsnäolon tunnistusta ja MV-40
ei yhtään. FM-6 virhetunnistuksissa algoritmi ei ollut havainnut varastointikorkin
viisteitä, jolloin putken korkkityypiksi asetettiin ”ei korkkia”.

MV-40:lle toteutettu järjestelmä osoittaa, että konenäköä voidaan käyttää tehok-
kaasti näytteenotossa tapahtuvien virheiden havaitsemiseen. Kaiken kaikkiaan MV-40
toteutettu järjestelmä suoriutui asetetuista vaatimuksista paremmin. MV-40:n työ-
kalujen monipuolisuus ja joustavuus mahdollistavat tehokkaamman ja robustimman
algoritmin toteuttamisen. Tämän johdosta järjestelmän kehittämistä ja mahdollista
tuotteistamista suositellaan jatkettavan Microscanin MV-40 kameralla.



66

Viitteet
[1] Plebani, M. The future of clinical laboratories: more testing or knowledge ser-

vices? Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 2005. vol. 43:9

[2] Plebani, M. Appropriateness in programs for continuous quality improvement in
clinical laboratories. Clinica Chimica Acta, 2003. vol. 333:2, s. 131–139.

[3] Berger, D. A brief history of medical diagnosis and the birth of the clinical
laboratory. Part 1–Ancient times through the 19th century. MLO Med Lab Obs,
1999. vol. 31:7

[4] Plebani, M. Charting the course of medical laboratories in a changing environ-
ment. Clinica Chimica Acta, 2002. vol. 319:2, s. 87–100.

[5] Goldschmidt, M. J. A review of autovalidation software in laboratory medicine.
Accreditation and Quality Assurance, 2002. vol. 7:11, s. 431–440.

[6] Schumancher, G. E. Total testing process applied to therapeutic drug monitoring:
impact on patients’ outcomes and economics. Clinical Chemistry, 1998. vol. 44:2,
s. 370-274.

[7] Plebani, M. The detection and prevention of errors in laboratory medicine.
Annals of Clinical Biochemistry, 2009. vol. 47:2, s. 101–110.

[8] Carraro, P. & Plebani, M. Mistakes in a stat laboratory: types and frequency.
Clinical Chemistry, 1997, vol. 44:8, s. 1348-1351.

[9] Carrare, P. & Plebani, M. Errors in a Stat Laboratory: Types and Frequencies
10 Years Later. Clinical Chemistry, 2007. vol. 53:7, s. 1338–1342.

[10] Plebani, M. Exploring the iceberg of errors in laboratory medicine. Clinica
Chimica Acta, 2009. vol. 404:1, s. 16–23.

[11] Kohn, L. T., Corrigan, J. & Donaldson, M. S. To err is human: building a safer
health system. Washington, D.C.:National Academies Press, 2000. 287 s. ISBN
0-309-06837-1

[12] AUTO1-A. Laboratory Automation: Specimen Container/Specimen Carrier;
Approved Standard. 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania
19087-1898 USA, NCCLS, 2000. 60 s.

[13] ISO 6710:2017 Single-use containers for human venous blood specimen collection.
Sveitsi: International Organization for Standardization, 2017.

[14] Malacara, D, Color Vision and Colorimetry: Theory and Applications, Second
Edition. Bellingham, Washington, USA: SPIE, 2011. ISBN 978-0-8194-8397-3

[15] Batchelor, Ed B., G. Machine Vision Handbook. Springer London, 2012. ISBN
978-1-84996-168-4



67

[16] Fairchild, M. D. Color appearance models. 2nd ed. Chichester, West Sussex,
U.K.: John Wiley & Sons, Incorporated, 2005. ISBN: 0-470-01216-1

[17] Gonzalez, R., Woods, R. & Eddins, S. Digital Image Processing. 3rd ed. Upper
Saddle River, USA: Pearson/ Prentice Hall, 2008. ISBN 0-13-168728-X

[18] Bowmaker, J. K., & Dartnall, H.. Visual pigments of rods and cones in a human
retina. The Journal of Physiology, 1980. vol. 298:1, s. 501–511.

[19] Davies, E. R. Computer and Machine vision : theory, algorithms, practicalities.
4rd ed. Waltham USA: Academic Press, 2012. ISBN 978-0-12-386908-1

[20] Sundararajan, D. Digital Image Processing: A Signal Processing and Algorithmic
Approach. Singapore: Springer Singapore, 2017. ISBN 978-981-10-6112-7

[21] Hough, P. V. Method and means for recognizing complex patterns., United States
patent, Patent nro 3,069,654. 1962.

[22] Fischler, M. A., Bolles, R. C. Random sample consensus: a paradigm for model
fitting with applications to image analysis and automated cartography., Commu-
nications of the ACM, 1981. vol. 24:6, s. 381-395.

[23] Mangan, P. Detection of visible photons in CCD and CMOS: A comparative
view. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accele-
rators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2003. vol. 504:1–3,
s. 199–212.

[24] Maître, H. From photon to pixel: The digital camera handbook. Hoboken, NJ,
USA: John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ISBN 978-1-84821-847-5

[25] Wedepohl, K. H. The composition of the continental crust. Geochimica et
Cosmochimica Acta, 1995. vol. 59:7, s. 1217–1232,

[26] Kuiper, S., Hendriks, B. H. W. Variable-focus liquid lens for miniature cameras.
Applied physics letters, 2004. vol. 85:7, s. 1128-1130.

[27] Ren, H., Wu, S. T. Variable-focus liquid lens. Optics Express, 2007. vol. 15:10,
s.5931-5936.

[28] Mugele, F., Baret, J. C. Electrowetting: from basics to applications. Journal of
Physics: Condensed Matter, 2005. vol. 17:28, s. R705-R774

[29] Tooms, M. S. Colour reproduction in electronic imaging systems : photography,
television, cinematography. West Sussex, England: John Wiley & Sons, Incorpo-
rated, 2016. ISBN 9781119021766

[30] Shortis, M. R., Seager, J. W., Harvey, E. S., & Robson, S. Influence of Bayer filters
on the quality of photogrammetric measurement. Videometrics VIII, Proceedings
of SPIE, 2005. vol. 5665.



68

[31] Georgiev, T., Chunev, G., & Lumsdaine, A. Superresolution with the focused
plenoptic camera. Computational Imaging IX, Proceedings of SPIE, 2011. vol.
7873

[32] Khiabani, S. A., Zhang, Y., & Fathollahi, F. Image quality assessment of 2-
chip color camera in comparison with 1-chip color and 3-chip color cameras in
various lighting conditions: initial results. Image Sensing Technologies: Materials,
Devices, Systems, and Applications. Proceedings of SPIE, 2014. vol. 9100

[33] Hubel, P. M., Liu, J., & Guttosch, R. J. Spatial frequency response of color
image sensors: Bayer color filters and Foveon X3. Sensors and Camera Systems
for Scientific, Industrial, and Digital Photography Applications V. Proceedings
of SPIE 2004. vol. 5301, s. 402-408

[34] Wikimedia Commons. Foveon X3 -sensor absorption. 2007. [Viitattu 22.3.2018],
Saatavissa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Absorption-X3.png

[35] Finlayson, G. D., Hordley, S. D. Color constancy at a pixel. Journal of the
Optical Society of America A: Optics and Image Science, and Vision, 2001. vol.
18:2, s. 253-264

[36] Deng, Z., Gijsenij, A. and Zhang, J. Source camera identification using auto-white
balance approximation Computer Vision (ICCV), IEEE International Conference,
2011. s. 57-64

[37] Martin, D. A Practical Guide to Machine Vision Lighting [White Pa-
per]. Advanced illumination, 2007. [Viitattu 22.3.2018], Saatavissa:
http://www.advancedillumination.com/sites/all/themes/advill/images/resource/
files/practicallightingv3.pdf

[38] Kitsinelis, S. Light sources: basics of lighting technologies and applications. 2nd
ed. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-1-
4822-4369-7

[39] Microscan Shedding light on Machine Vision [White Paper]. 2014. [Viitattu
22.3.2018], Saatavissa: http://files.microscan.com/whitepapers/wp_shedding-
light.pdf

[40] Microscan Precision Lighting for Machine Vision. [Viitattu 22.3.2018] Saatavissa:
https://files.microscan.com/NERLITE/nerlite_brochure.pdf

[41] Thermo Scientific Thermo Scientific TCAutomation laboratory automation so-
lution. [Viitattu 22.3.2018] Saatavissa: https://assets.thermofisher.com/TFS-
Assets/CDD/brochures/TCAutomation-Brochure.pdf

[42] Platt, C. Encyclopedia of Electronic Components Volume 1: Resistors, Capacitors,
Inductors, Switches, Encoders, Relays, Transistors. Gravenstein Highway North,
Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2012. ISBN 978-1-449-33389-8



69

[43] Bollinger, A. Industrial Sensing Fundamentals – Back to the Ba-
sics: NPN vs PNP. Automation Insights -blog, [Viitattu 23.3.2018],
Saatavissa: https://automation-insights.blog/2011/01/18/industrial-sensing-
fundamentals-back-to-the-basics-npn-vs-pnp/

[44] Microscan QX-1 Specification Sheet. [Viitattu 22.3.2018] Saatavissa:
http://files.microscan.com/products_pdf/qx-1spec.pdf



70

A Tukivarren osapiirrokset

A.1 Tukivarsi
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A.2 Tukivarren kiinnike
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A.3 Kameran kiinnike
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B Käytetyt näyteputket

Taulukko B1: Työssä käytetyt näyteputket, niiden lisäaineet ja korkin värit
# Valmistaja Lisäaine Korkin väri Leveys Korkeus
1 Greiner Bio-One K2EDTA purple 16 100
2 Becton Dickinson K2EDTA purple 13 100
3 Sarstedt K2EDTA purple 16 100
4 Terumo K2EDTA purple 16 100
5 Greiner Bio-One K2EDTA purple 13 75
6 Terumo K2EDTA purple 13 75
7 Becton Dickinson K2EDTA purple 13 75
8 Greiner Bio-One Sodium heparin green 16 100
9 Terumo Lithium heparin green 16 100

10 Terumo Lithium heparin green 16 100
11 Greiner Bio-One Lithium heparin green 13 75
12 Becton Dickinson Lithium heparin green 13 75
13 Becton Dickinson Lithium heparin lightGreen 13 100
14 Terumo Lithium heparin lightGreen 16 100
15 Sarstedt Coagulation 9 NC lightGreen 16 100
16 Terumo Lithium heparin lightGreen 16 100
17 Sarstedt Coagulation 9 NC lightGreen 13 75
18 Becton Dickinson Lithium heparin lightGreen 13 75
19 Sarstedt Lithium heparin lightGreen 16 75
20 Terumo NaF+K2Ox gray 16 100
21 Greiner Bio-One NaF+K2Ox gray 13 75
22 Becton Dickinson NaF+K2Ox gray 13 75
23 Sarstedt Glucose gray 13 75
24 Greiner Bio-One Urine yellow 16 100
25 Terumo K2EDTA yellow 16 100
26 Greiner Bio-One Urine yellow 13 75
27 Greiner Bio-One Coagulation 9 NC blue 16 100
28 Sarstedt NH4 Heparin blue 16 100
29 Becton Dickinson Coagulation 9 NC blue 13 75
30 Sarstedt Coagulation 9 NC blue 13 75
31 Greiner Bio-One Coagulation 9 NC blue 13 75
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# Valmistaja Lisäaine Korkin väri Leveys Korkeus
32 Becton Dickinson Clot Activator red 13 100
33 Greiner Bio-One Clot Activator red 16 100
34 Terumo Clot Activator red 13 100
35 Terumo Clot Activator red 16 100
36 Terumo Clot Activator red 16 100
37 Terumo Clot Activator red 16 100
38 Sarstedt Clot Activator red 16 75
39 Becton Dickinson Clot Activator red 13 75
40 Sarstedt Lithium heparin orange 16 100
41 Sarstedt Lithium heparin orange 13 75
42 Greiner Bio-One Clot Activator orange 13 75
43 Greiner Bio-One K3EDTA black 16 100
44 Greiner Bio-One Coagulation 9 NC black 13 75
45 Greiner Bio-One Crossmatch Serum pink 16 100
46 Greiner Bio-One Crossmatch K3EDTA pink 13 75
47 Sarstedt Serum+Gel brown 16 100
48 Sarstedt Serum+Gel brown 13 100
49 Greiner Bio-One Serum+Gel brown 16 100
50 Terumo Serum+Gel brown 16 100
51 Terumo Serum+Gel brown 13 100
52 Greiner Bio-One Serum+Gel brown 13 75
53 Greiner Bio-One Trace Elements darkBlue 13 100
54 Becton Dickinson - darkBlue 13 100
55 N/A N/A storage 16 100
56 N/A N/A storage 16 100
57 N/A N/A storage 13 100
58 N/A N/A storage 13 75
59 N/A N/A storage 16 75
60 Sarstedt none clear 16 75
61 Sarstedt none clear 13 100
62 N/A N/A none 16 100
63 N/A N/A none 13 100
64 N/A N/A none 16 75
65 N/A N/A none 13 75
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C Algoritmeissa käytetyt työkalut

C.1 Microscan
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C.2 Jadak
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D Perl-skripti lopulliseen korkin värintunnistami-
seen

sub Apply
{

c lear_datum_lists ;

## add input datums
add_datum_string ( 0 , 1 , ’ ’ ColorName1\nInput Color name 1 ’ ’ , 0 ) ;
add_datum_double ( 0 , 1 , ’ ’ Co lorDist1 \nInput Color d i s t 1 ’ ’ , 1 0 0 ) ;
add_datum_string ( 0 , 1 , ’ ’ ColorName2\nInput Color name 2 ’ ’ , 0 ) ;
add_datum_double ( 0 , 1 , ’ ’ Co lorDist2 \nInput Color d i s t 2 ’ ’ , 1 0 0 ) ;
add_datum_double ( 0 , 1 , ’ ’ Angle1\nInput angle ’ ’ , 1 0 0 ) ;
add_datum_double ( 0 , 1 , ’ ’ CapWidth\nCap Width ’ ’ , 0 ) ;

## output datums
add_datum_string ( 1 , 1 , ’ ’ ClosestColorName\ nCloses t c o l o r name ’ ’ , 5 ) ;
add_datum_double ( 1 , 1 , ’ ’ C lo s e s tCo lo rD i s t \ nCloses t c o l o r d i s t ’ ’ , 1 0 0 ) ;

}
sub Run
{

$name1 = p e r l u t i l : : get_datum_string ( 0 , 0 ) ;
&d i s t 1 = p e r l u t i l : : get_datum_double ( 0 , 1 ) ;
$name2 = p e r l u t i l : : get_datum_string ( 0 , 2 ) ;
$d i s t 2 = p e r l u t i l : : get_datum_double ( 0 , 3 ) ;
$angle1 = p e r l u t i l : : get_datum_double ( 0 , 4 ) ;
$width = p e r l u t i l : : get_datum_double ( 0 , 5 ) ;
$ s t r = subs t r ( $name2 , 0 , l ength ( $name2) −1);
i f ( $width < 280){

p e r l u t i l : : set_datum_string (1 , 0 , $name1 ) ;
p e r l u t i l : : set_datum_double (1 , 1 , $d i s t 1 ) ;
p r i n t f ’ ’ Sar tedt c o l o r set ’ ’ ;

} e l s i f ( $angle1 > 40 && $angle1 < 75){
p e r l u t i l : : set_datum_string ( 1 , 0 , ’ ’ s torage1 ’ ’ ) ;
p e r l u t i l : : set_datum_double ( 1 , 1 , 1 ) ;
p r i n t f ’ ’ Storage set ’ ’ ;

} e l s e {
p e r l u t i l : : set_datum_string (1 , 0 , $name2 ) ;
p e r l u t i l : : set_datum_double (1 , 1 , $d i s t 2 ) ;
p r i n t f ’ ’ Other c o l o r set ’ ’ ;

}
p e r l u t i l : : SetPassed ( 1 ) ;
r e turn 0 ;

}
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E Konenäköjärjestelmälle määritellyt vaatimukset

Taulukko E1: Järjestelmälle, kameralle ja valaistukselle määritellyt vaatimukset
ID Vaatimus Microscan

MV-40
Jadak FM-
6

Järjestelmävaatimukset
MVSFR-01 Konenäköjärjestelmän tulee tukea kaikkia

TCAutomaation tukemia näyteputkia
Kyllä Kyllä

MVSFR-02 Konenäköjärjestelmän tulee tunnistaa kor-
kin läsnäolo

Kyllä Ei

MVSFR-03 Konenäköjärjestelmän tulee tunnistaa kor-
kin väri

Kyllä Kyllä

MVSFR-04 Konenäköjärjestelmän tulee tunnistaa näy-
teputken leveysluokka

Kyllä Ei

MVSFR-05 Konenäköjärjestelmän tulee tunnistaa näy-
teputken korkeusluokka

Kyllä Ei

MVSFR-06 Konenäköjärjestelmän tulee kyetä käsitte-
lemään yli 3 putkea sekunnissa

Kyllä Ei

Kameran vaatimukset
MVSFR-07 Kameran tulee ottaa värikuvia Kyllä Kyllä
MVSFR-08 Kameran tulee ottaa yli viisi (5) kuvaa

sekunnissa
Kyllä Ei

MVSFR-09 Kameran tulee tukea ulkoista kameran lau-
kaisua

Kyllä Kyllä

MVSFR-10 Kameran tulee olla kytkettävissä joko NPN
tai PNP -tyypin kuituanturivahvistimeen

Kyllä Kyllä

MVSFR-11 Kameran tulee tukea ulkoista valaistusta Kyllä Ei
MVSFR-12 Kameran tulee pystyä suorittamaan tarvit-

tavat mittaukset ja laskelmat ilman ulkois-
ta PC:tä eli kameran tulee olla älykamera

Kyllä Kyllä

Valaistuksen vaatimukset
MVSFR-13 Järjestelmän tulee vähentää ympäristön

valon vaikutusta kotelolla
Kyllä Kyllä

MVSFR-14 Järjestelmän tulee tuottaa riittävästi valoa
tarkkojen kuvien ottamiseen kappaleesta,
joka liikkuu 10 cm/s nopeudella

Kyllä Kyllä
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