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Lyhenteet ja käsitteet
CCD Charge Coupled Device
CCTV Closed Circuit Television

CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
F/# F-numero, linssin valovoima

FOV Field of View, näkökenttä
HMI Human Machine Interface

LED Light Emitting Diode

MES Manufacturing Execution System

OCR Optical Character Recognition

PDA Personal Digital Assistant
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition
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1 Johdanto

Korkealaatuisen teollisen tuotannon varmistamiseksi tuotteet edellyttävät usein visu

aalista tarkastamista. Tähän päivään mennessä visuaalinen tarkastus on usein toteu

tettu ihmisvaltaisesti. Yritykset siirtävät yhä useammin tuotantonsa halvemman työ

voiman maihin palkkakustannusten pienentämiseksi. Kehittyneissä maissa ko- 

nenäköteknologia on kasvanut osana automaatiota vahvaksi ehdokkaaksi taistelussa 

halvan työvoiman maita vastaan. Konenäköteknologian tekee erityisen ajankohtai

seksi kamerateknologian voimakas kehittyminen sekä älykameroiden tulo markki

noille perinteisten PC-pohjaisten konenäköjäijestelmien rinnalle.

Konenäköjäijestelmät eivät perustu pelkästään kameratekniikkaan. Toimivan ko- 
nenäköjäijestelmän suunnitteluja toteutus edellyttää järjestelmän toimittajalta laajaa 

ja poikkitieteellistä osaamista järjestelmän jokaiselta osa-alueelta. Tähän päivään 
mennessä konenäköjärjestelmien käytön laajaa yleistymistä onkin hankintakustan

nusten lisäksi hidastanut tarvittavan laaja-alaisen ammattitaidon puute.

Tämä diplomityö käsittelee informaatioketjun muodostumista sekä -hallintaa koko 

konenäköjärjestelmän laajuudelta. Diplomityö on tehty Oy Delta-Enterprise Ltd:n 

toimeksiantona. Työn tavoitteena oli luoda yhtenäinen ja kattava tietopaketti, jonka 

käsittely sisältää oleellisimmat konenäköjärjestelmien osa-alueet ja joka palvelee yri
tyksen työntekijöiden koulutuksessa.

Työ alkaa perehtymällä konenäköjärjestelmiin ja esittelemällä konenäköjärjestelmän 

informaatioketjun yksittäiset osa-alueet. Tämän jälkeen tutustutaan informaatioket

jun yksittäisten osa-alueiden teoriaan. Jokaisen osa-alueen käsittelyn yhteydessä esi
tellään suunnittelumenetelmiä ja toimintaohjeita konenäköjärjestelmän osa-aluetta 

varten. Menetelmät ja ohjeet on kehitetty perustuen kirjallisuuteen sekä käytännön 

kokemukseen Oy Delta-Enterprise Ltd:ssä kehitetyistä konenäköjärjestelmistä. Lo

puksi sovelletaan suunnittelun ohjeita HK-Ruokatalo Oyj:n Euran tuotantolaitokselle 

toteutetun konenäköjärjestelmän yhteydessä ja pohditaan ohjeiden toimivuutta käy
tännössä.

Diplomityössä käsitellään informaatioketjua kaikilla ketjun osa-alueilla, kuitenkin 

painopisteen ollessa suurelta osin ketjun alkupäässä valaistuksen ja kuvanmuodos
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tuksen osa-alueilla. Kone- ja tietokonenäön algoritmien matemaattiseen teoriaan ei 

tämän diplomityön puitteissa ole perehdytty, vaan näihin on olemassa alalla useita 

hyviä lähteitä.
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2 Konenäkö]ärjestelmän informaatioketju

Konenäköjäijestelmän informaatioketju voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: va
laistus, optiikka, kuvan digitointi, digitoidun kuvan prosessointi ja informaation väli

tys ympäröiviin jäijestelmiin. Informaatioketju voi myös sisältää kuvan prosessoin

nin jälkeisen takaisinkytkennän. Esimerkiksi konenäkösovelluksen tarkastuksen tu

lokseen perustuen voidaan tarvittaessa säätää valaistuksen, optiikan ja kuvankaappa- 

uksen parametreja (Kuva 1). Konenäkösovelluksen toimivuus ja luotettavuus osana 

teollisuuden automatisoitua tuotantosolua vaatii informaatioketj un hallintaa kokonai

suudessaan; ilman koko informaatioketj un hallintaa ei voida myöskään toteuttaa luo

tettavaa j ärj estelmää.

Valaistus Optiikka Kuvan
digitointi

Kuvan
prosessointi

Informaation välitys 
ympäröiviin järjestelmiin

Kuva 1: Konenäköj ärj estelmän informaatioketju

Toimivan konenäköj äij estelmän toteutus vaatii tarkkaa suunnittelua jäij estelmän jo

kaisella osa-alueella. Vaikka yksittäisten osa-alueiden suunnittelu onkin sovelluksen 

kannalta tärkeää, konenäkösovelluksen suunnittelussa tulee huomioida, että kokonai

suus ei synny yksittäisten osa-alueiden summana.

Usein konenäköj äij estelmän toteutus epäonnistuu johtuen yksittäisen osa-alueen 

suunnitteluvirheestä. Edes tehokkaat kuvankäsittelyprosessorit, tai hienostuneet algo

ritmit eivät pelasta sovellusta, jos kuvanmuodostuksessa kohteen valaistus on väärän

lainen. Vastaavasti myöskään hyvä valaistussuunnittelu ei takaa toimivaa sovellusta,
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jos valittujen kuvankäsittelyalgoritmien kiertoajat eivät vastaa järjestelmän vaati

musmäärittelyltä.

Lähes poikkeuksetta kaikille diplomityössä käytetyille kirjallisuuslähteille yhteisenä 

piirteenä oli käsittelyn rajaus siten, että ne olivat keskittyneet ainoastaan tiettyyn ko

nenäön osa-alueeseen eivätkä käsitelleet järjestelmiä koko informaatioketjun laajuu

delta. Suurin osa konenäköaiheisista lähdeteoksista oli käsittelyssään keskittynyt eri

tyisesti kone-ja tietokonenäön algoritmien teoreettiseen taustaan. Konenäkösovellus- 

ten algoritmien teoriaa oli erityisen kattavasti käsitelty muun muassa lähteissä (Son- 

ka 1999) ja (Jäin 1995). Seuraavien kappaleiden tarkoituksena oli kerätä lähteisiin ja 

omaan kokemukseen perustuen yhtenäinen ja johdonmukainen käsittely kaikista in

formaatioketj un osa-alueista.
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3 Valaistus

Vaikka viime vuosina konenäkö]ärjestelmät ovat kehittyneet kiihtyvällä vauhdilla 

tietokoneprosessorien sekä digitaalisen kamerateknologian kehittymisen myötä, 

kaikki konenäön osa-alueet eivät ole kehittyneet yhtä voimakkaasti. Eräs vähemmän 
tutkittuja osa-alueita on konenäköjäijestelmien valaistus.

Valaistuksen hallinta on kiistatta koko konenäköjäijestelmän toimivuuden lähtökoh

ta, sillä tutkittavasta kohteesta saatavan informaation laatu läpi kuvankäsittelyproses- 

sin perustuu kuvaushetkellä kohteessa näkyviin piirteisiin. Jos kuvaushetkellä tarkas

teltavasta kohteesta ei ole näkyvillä konenäkösovelluksella etsittäviä ominaisuuksia, 

tarkastuksen lopputulos epäonnistuu riippumatta kuvan jatkokäsittelyssä käytetyistä 

menetelmistä.

Valaistuksen avulla välitetään informaatiota fyysisestä maailmasta kameralle. Kame

ran havaitseman valon on tarjottava riittävän suuria kontrasteja, jotta kohteesta voi

daan erotella tarkastettavat piirteet. Laadukkaan informaation välittäminen ko- 
nenäköjäijestelmässä alkaa valaistussuunnittelulla, joka vakioi kohteen valaistuksen 

koko jäqestelmän elinkaarelle siten, että haluttujen piirteiden kontrasti maksimoituu 

ja muiden piirteet kontrasti minimoituu. (Muehlemann 2000)

Valaistuksen valintaan vaikuttaa seuraavat tekijät: kuvattavan kohteen pintamateriaa

li ja muodot, kuvausolosuhteet ja konenäkösovelluksen vaatimukset. Erilaisilla va

laistusratkaisuilla saadaan kohteesta hyvin erilaisia kuvia ja lopullinen valaistusrat

kaisun valinta perustuu siihen, mitä kohteesta halutaan tarkastella.

3.1 Valaistuksen avaruuskulma

Valaistussuunnittelussa puhutaan usein valaistuksen avaruuskulmasta. Valaistuksen 
avaruuskulma on se kulma, jossa valonlähteen säteet osuvat kappaleeseen (Kuva 2).
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Avaruuskulma
Yksi hhöpall onp inta

Kohde

Kuva 2: Avaruuskulma (Melles Griot 2002)

Avaruuskulma määritellään geometrisesti pallopinnan pinta-alan suhteena pallon sä

teen neliöön seuraavasti:

(3.1)
r

Avaruuskulman yksikkö on steradiaani (sr). Täyden pallopinnan kattava avaruus- 

kulma on sama, kuin pallon pinta-ala: 4л steradiaania. (Lighting Design Glossary 

2006)

3.1.1 Kohdistettu valaistus

Pienestä avaruuskulmasta saapuvaa valaistusta kutsutaan kohdistetuksi, tai pistemäi

seksi valaistukseksi. Esimerkkejä kohdistetuista valonlähteistä ovat hehkulamput, 
optisella kuitukimpulla johdettu valo, rengasvalo (ring light)1 sekä yksittäiset LED:it 

(Light Emitting Diode). Kohdistettu valaistus on yleensä helppo toteuttaa, sillä va

laisimet voidaan asentaa etäälle valaistavasta kohteesta. Pienen kokonsa ansiosta ne 
ovat usein helposti asennettavissa konenäkösovelluksen ympäristöön. (Melles Griot 

2003)

1 Suomenkielinen nimitys ei ole vakiintunut.
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Tärkeimmät kohdistetun valaistuksen käyttötarkoitukset konenäkösovelluksissa ovat 

kohteen terävien reunojen, pintakuvioiden sekä varjojen korostaminen. Aina koroste

tut pintakuviot ja varjot eivät kuitenkaan ole toivottuja. Esimerkiksi kuvattaessa pei- 

liheijastavaa kohdetta kohdistettu valaistus aiheuttaa osassa kohteesta erittäin voi

makkaita heijastuksia, kun taas osa kohteesta näyttää täysin pimeältä. (Melles Griot 

2003)

3.1.2 Diffuusivalaistus

Suuresta avaruuskulmasta saapuvaa valaistusta kutsutaan diffuusivalaistukseksi. Se 

toteutetaan sijoittamalla pistemäisen valonlähteen eteen valoa hajottava, tai fluore

soiva elementti. Diffuusivalaistuksella valaistessa vältetään peiliheijastavien pintojen 

kirkkaat heijastukset, jolloin pintakuviot eivät välity yhtä voimakkaina kuin kohdis

tetussa valaistuksessa. Lisäksi kohde on vähemmän herkkä pinnanmuotojen vaihte

luille. Diffuusivalaistus on usein monimutkaisempi toteutukseltaan kuin kohdistettu 

valaistus, koska valaisimen täytyy suurelta osin ympäröidä valaistavaa kohdetta. 

Esimerkiksi konenäkösovelluksessa, jossa tarkastellaan metalliin painettuja kir

jasimia, valonlähteen avaruuskulman täytyy olla vähintään noin 2n steradiaania (pal- 

lopinnan puolikas). Tämänkaltaisen valaistuksen rakentamisessa ongelmia saattaa 

aiheuttaa kameran, linssin ja kiinnikkeiden asennus valaisimen ympärille. (Melles 

Griot 2003)

3.2 Valon käyttäytyminen kohteessa

Jotta kohteen valaistukseen voidaan valita oikeanlainen ratkaisu, on tunnettava kuin

ka valo käyttäytyy kohteessa. Valon käyttäytymiseen vaikuttaa kohteen pintamateri

aalin heij astusominaisuudet, väri, pinnan muodot, valon aallonpituus sekä avaruus- 

kulma. Kohteeseen osuneet valonsäteet voivat peiliheij astua, diffusoitua, taittua tai 

absorboitua. Valaistu materiaali voi lisäksi olla ominaisuuksiltaan fluoresoivaa, jol

loin materiaali emittoi siihen absorboitunutta valoa. Tarkasteltavassa kappaleessa 

esiintyy usein myös yllämainittujen ominaisuuksien yhdistelmiä (Kuva 3).
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i = valaistuksen sade 
R = Pelllheljastunut säde 
T = Talttunut ja läplkulkenut säde 
A = Absorboitunut sade
F = Fluoresenssi
DR/BS = Dlffuuslheijastunut sade
dt = Talttunut ja dlffuuslheljastunut sade

Kuva 3: Valon käyttäytyminen kohteessa (Muehlemann 2000)

3.3 Valonlähteen ja kameran sijainnin suhde

Valaistu kohde näyttää havaitsijalle erilaiselta riippuen havaitsijan sijainnista valais

tuksen suhteen, joten valaistuksen suuntauksessa on otettava huomioon myös kame
ran sijainti.

Valonlähteen ja havaitsijan sijainnin suhteesta on erotettavissa kaksi tapausta. Jos 

havaitsija sijaitsee valon luonnollisessa kulkusuunnassa (brightfield), havaitsijalle 
kirkkaina näkyvät:

• kiinteän kappaleen tasaiset ja heijastavat pinnat, kuten metallipinta

• läpinäkyvän kappaleen tasaiset pinnat sekä homogeenien sisältö, kuten kirkas 
virheetön lasi

Jos suurin osa kappaleesta heijastuneesta tai taittuneesta valosta ei saavuta havaitsi

jaa (darkfield), havaitsijalle kirkkaana näkyvät ainoastaan:
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• kiinteän kappaleen pinnanmuodon poikkeamat ja pinnan valoa diffusoivat 

osat, kuten kohokuviot ja naarmut metallipinnassa

• läpinäkyvän kappaleen valoa läpäisemättömät, diffusoivat tai poikkeukselli

sesti valoa taittavat osat, kuten ilmakuplat ja säröt lasissa

Alla olevissa kuvissa (Kuva 4 ja Kuva 5) on havainnollistettu brightfield- ja dark- 

field-valaistuksen periaatetta mukaillen Muehlemannia (Muehlemann 2000).

Havaitsija ... — Valo

Havaitsija

Kuva 4: Esimerkki valon ja havaitsijan suhteesta brightfield-valaistuksessa

(Muehlemann 2000)
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Kuva 5: Esimerkki valon ja havaitsijan suhteesta darkfield-valaistuksessa

(Muehlemann 2000)

3.4 Valaistustekniikat

Erilaiset valaistustekniikat voidaan jakaa seuraaviin pääryhmiin: päällipuolinen va

laistus, rakenteellinen valaistus, taustavalaistus (Pham 2003) ja läpivalaisu (Kuva 6).

17



Valais tustekniikat

Päällipuo linen 
valaistus

Rakenteellinen
valaistus

Läpivalaisu

Darkfield Brightfield Darkfield

Kohdistettu Diffuusi Kohdistettu Diffuusi Kohdistettu Diffuusi

Kuva 6: Valaistustekniikoiden ryhmät

Seuraavassa esitellään lyhyesti konenäkösovelluksissa käytettyjen valaistusteknii

koiden keskeisimpiä erikoistapauksia.

3.4.1 Kupolivalaistus

Voimakkaasti heijastavien pintojen tarkastelussa päällipuolisen valaistuksen täytyy 

olla voimakkaasti diffuusia, jotta pinnan heijastukset ja vaijot saadaan mahdollisim

man hyvin tasoitettua (Kuva 7). Kupolivalaistuksella (dome light) kohteen valaistus 

saadaan toteutettua täydellisen diffuusina. Kupolivalaistuksen periaate perustuu va

laisimen muotoon ja kupolin peiliheijastavaan pintaan. Valaisimen valonlähteen sä

teet heijastuvat kupolin pinnasta kohti kupolin polttopistettä ja kohde saadaan valais

tua mahdollisimman tasaisesti kaikista suunnista (Kuva 8).
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Kuva 7: Kupolivalaistuksen esimerkki: rypistynyt metallifolio (Nerlite 2005)

Kuva 8: Heijastavan kupolivalaistuksen periaatekuva (Nerlite 2005)

3.4.2 Koaksiaalivalaistus

Päällipuolisessa koaksiaalivalaistuksessa valo heijastetaan säteen]akajasta kuvatta

vaan pintaan ja kohdetta kuvataan pintaan nähden kohtisuorasti päältäpäin. Säteen]a- 

kaja on puoliläpäisevä peili, josta heijastuneet valonsäteet jatkavat kulkuaan yhden

suuntaisina (Kuva 9). Koaksiaalivalaistuksen tarkoituksena on suunnata valon kaikki 

komponentit samansuuntaiseksi ja kuvattavaan pintaan nähden kohtisuoraksi, jolloin 

ainoastaan pinnan valon kulkusuuntaan nähden kohtisuorassa olevat heijastavat osat 

näkyvät kameralle kirkkaina. Pinnat, jotka eivät ole kameraan nähden kohtisuorassa 

ja kohteen heijastamattomat osat näkyvät kameralle tummana. Koaksiaalivalaistuk

sen käyttö on yleistä esimerkiksi piirilevyjen konenäkötarkastuksessa, jossa muutoin 

ei saada kohteessa aikaiseksi riittävän suurta ja selkeää kontrastia (Kuva 10).
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Kuva 10: Piirilevy rengas- (yllä) ja koaksiaalivalaistuksella (alla) valaistuna

(Muehlemann 2000)
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3.4.3 Matalakulmainen Darkfield-valaistus

Darkfield-valaistuksessa kohdetta valaistaan siten, että suurin osa kohteesta heijastu

neesta tai taittuneesta valosta ei saavuta havaitsijaa. Matalakulmaisessa darkfield- 
valaistuksessa kohdetta valaistaan hyvin pienessä tulokulmassa kohteen pintaa näh

den ja kamera sijoitetaan kohteen päälle siten, että kohteen pinnasta tulokulman suu

ruisessa heijastuskulmassa heijastuneet säteet eivät saavuta kameraa (Kuva 11). Täl

löin kohteen tasaiset ja heijastavat pinnat näkyvät kameralle pimeänä ja diffusoivat 

pinnat sekä pinnanmuodon poikkeamat aiheuttavat kohteessa kirkkaita heijastuksia. 

(Melles Griot 2003)

у Kamera

4
1

-L Valonlähde

l - - - -
Kohde

Kuva 11: Matalakulmaisen darkfield-valaistuksen periaate rengasvalolla (Nerlite

2005)

Valaisimena käytetään valaistavaa kohdetta nähden matalassa kulmassa asennettavaa 

yksipuolista pistemäistä, tai sauvamaista valonlähdettä tai kohteen jokaiselta puolelta 

valaisevaa rengasvaloa. Matalakulmaisen darkfield-valaistuksen käyttö on yleistä 

esimerkiksi pintanaarmujen ja pinnan kohokuvioiden konenäkötarkastuksessa (Kuva 

12 ja Kuva 13).
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Kuva 13: Metallikohokuvio matalakulmaisella darkfield-valaistuksella valaistuna

(Nerlite 2005) '

3.4.4 Taustavalaistus

Taustavalaistuksella kohteesta muodostetaan varjokuva asettamalla kohde valaisimen 

ja kameran väliin (Kuva 14), jolloin tarkasteltava kohde näkyy kameralle täysin 

tummana ja kohteen ympäristö kirkkaana. Taustavalaistusta kohteesta saadun kuvan 

jatkokäsittely yksinkertaistuu, koska kuvasta muodostuu luonnostaan binäärinen esi

tys kohteesta. Taustavalaistusta käytetään kun halutaan esimerkiksi tarkastella valoa 

läpäisemättömän kohteen mittoja, tai asentoa ja kohteen pintamuodoista, tai pinnan 
tekstuureista ei haluta kerätä tietoa.
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Kuva 14: Taustavalaistuksen periaate (Nerlite 2005)

3.4.5 Läpivalaisu

Läpivalaisulla voidaan etsiä läpikuultavasta materiaalista valoa hajottavia, tai - 
läpäisemättömiä epäjatkuvuuksia. Läpivalaisun käyttö on yleistä esimerkiksi lasin 

virheettömyyden tai -sisällön konenäkötarkastuksessa. (Kuva 15 ja Kuva 16)

Kuva 15: Hehkulanka päällipuolisella valaistuksella valaistuna (Nerlite 2005)



Kuva 16: Hehkulanka läpivalaistuna (Nerlite 2005)

3.4.6 Rakenteellinen valaistus

Rakenteellinen valaistus syntyy kappaleeseen tunnetussa kulmassa heijastetusta va

lokuvion projektiosta. Heijastettu valokuvio voi olla piste, viiva tai monimutkaisem

pikin kuvio. Rakenteellisen valaistuksen tekniikkaa käytetään dimensionaalisen in

formaation saamiseksi kappaleesta. Tämä toteutetaan yleensä valaisemalla kappaletta 

laserilla. Kappaleen muodon poikkeamat aiheuttavat kuvassa kappaleen pinnalla nä

kyvässä laser-kuviossa projektion poikkeaman. Kameran ja valonlähteen tunnettuun 

kulmaan perustuen laserprojektion poikkeama voidaan muuttaa esimerkiksi kappa

leen korkeustiedoksi (Kuva 17). (StockerYale 2006)
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Kamera

Korkeustieto

Kuva 17: Rakenteellisen valaistuksen periaate (StockerYale 2006)

3.4.7 Polarisoitunut valaistus

Valon polarisointia käytetään konenäkö] ätj estelmi ssä poistamaan kohteen pinnasta 

syntyviä suoria heijastuksia. Heijastumisen poistamiseksi valaisimen eteen voidaan 
sijoittaa polarisaattori ja kameran optiikan eteen analysaattori siten, että polarisaatto

rin ja analysaattorin polarisaatioakselit ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. Polari

saattori suodattaa kaikki muut, paitsi polarisaatioakselin suuntaisesti oskiloivat va

lonsäteet. Kohteesta peiliheij astuva valo säilyttää heij astuessaan polarisaatiosuuntan- 
sa eikä läpäise analysaattoria (Kuva 18). Kohteesta diffuusiheij astuva valo sisältää 

valon kaikkia polarisaation suuntia läpäisten analysaattorin. (Melles Griot 2003)

Kuva 18: Voimakkaat heijastukset peiliheijastavasta pinnasta voidaan eliminoida 

polarisaattorin avulla. (Edmundoptics Online 2006)
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3.5 Valonlähteet ja valaisimet

Konenäkösovelluksen suunnittelussa on otettava huomioon valaisimen valonlähteen 

valinta. Markkinoilla olevaan tarjontaan perustuen konenäkövalaisinten valmistajat 
tarjoavat suurimmaksi osaksi LED- ja loisteputkivalaisimia.2 Lisäksi valonlähteinä 

käytetään halogeeni-, xenon- ja laservaloja. Valaistussuunnittelussa on huomioitava 

valon spektri, valonlähteen hyötysuhde ja -käyttöikä, valaisimen mitat sekä mahdol

liset työturvallisuuskysymykset sovelluksen käyttökohteessa. Seuraavassa on lyhyes

ti tarkasteltu yleisimmin käytettyjen valaisimien ja valonlähteiden ominaisuuksia ko- 

nenäkösovellusten kannalta.

3.5.1 Ympäröivä valo

Teollisuuden konenäkösovelluksissa ympäröivä valo koostuu yleensä luonnonvalosta 

ja sovelluskohteen ympärillä olevien valaisimien, esimerkiksi loisteputkien, lähettä

mästä valosta. Ympäröivän valon etuina konenäkösovelluksessa on, että valaistus on 

valmiiksi olemassa ja sen käyttö konenäkösovelluksessa on edullista. Ympäröivä va

lo ei aina pysy vakiona, vaan se saattaa vaihdella esimerkiksi vuorokaudenrytmien, 

tai järjestelmän ulkopuolisten häiriöiden mukaan. Lisäksi teollisuushallien loisteput

kivalaisimet saattavat aiheuttaa kuvaan värähtelyä (3.5.3 Loistelamppu, s. 28). Va

laistuksen vaihtelulla on usein haitallisia seurauksia konenäkösovelluksen toimivuu

den karmalta. Konenäkösovelluksille suositellaan, että tarkastusalue joko suojataan 

mahdollisimman hyvin ulkopuoliselta valolta, tai sovelluksen oma valaistus tehdään 

niin voimakkaaksi, että se poistaa ulkopuolisen valaistuksen vaikutukset. (Pham 

2003)

3.5.2 LED - Light Emitting Diode

LED:it ovat yleistyneet suosituimmiksi valaisimien valonlähteiksi konenäkösovel

luksissa (Pham 2003). LED:it tuottavat halutun väristä valoa punaisesta (n. 700nm) 

siniviolettiin (n. 400nm) ilman erillisten värisuodattimien käyttöä (Kuva 19). ILED:it

2 Katsaus markkinoilla oleviin konenäkösovellusten valaisimien tarjontaan on tehty seuraa vien yritys

ten tuotekatalogeista: CCS Inc. (http://www.ccs-inc.co.ip/eng/index.html~). Siemens

(http://www.nerlite.com/Products.htmh ja Edmund Optics (http://www.edmundoptics.com~).
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(Infrared LED) emittoivat valoa infrapunan aallonpituudella (n>830nm). LED- 

valonlähteen etuja hehku- ja loisteputkivalaisimiin verrattuna ovat vähäinen energi

ankulutus, korkea hyötysuhde ja pitkä ikä. Lisäksi LED:it syttyvät nopeasti verrattu
na hehku- ja loisteputkivalaisimiin. Heikkona puolena on valaisimien suhteellisen 

korkea hinta.

Colored LEDs

is04)
>
1 
« 

Ûd

4000
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3000
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•Red 

»Orange 

-Green 

-Blue

•Green(SS)

-Biue($$)

1000 -

500 -

0 
400 450 500 550 600

Wavelength (nm)
650 700

Kuva 19: Eriväristen LED-valonlähteiden spektri)akauma (Muehlemann 2000)

LED-valaisin muodostuu valoa emittoivien diodien matriisimuotoisesta yhdistelmäs

tä. Matriisirakenne voi olla mielivaltainen. Usein käytettyjä valaisimen muotoja ovat 

rengasvalo (ring light), valopalkki (bar light) tai aluevalo (area light)3 (Kuva 20). 

LED-valaisimia voidaan käyttää joko tasaisena valonlähteenä tai välähdysvalona.

3 Suomennokset eivät ole vakiintuneita.

27



Kuva 20: Erilaisia LED-valaisimia

3.5.3 Loistelamppu

Loistelampussa putken sisältämän elohopeahöyryn säteily muuttuu loisteaineen väli

tyksellä valoksi. Lampun lähettämän valon väri riippuu loisteaineen ominaisuuksista. 
Fluoresenssi-ilmiöön perustuvan loistelampun valaistus on luonnostaan diffuusia. 

(Niemenmaa 2004 ja Pham 2003)

Perinteinen magneettisella virranrajoittimella varustettu loisteputkivalaisin värähte- 

lee syöttöjännitteestä riippuen 100 Hz tai 120 Hz taajuudella. Elektronisella liitäntä- 

laitteella varustettu loisteputkivalaisin vähentää huomattavasti loisteputken värähte

lyä, poistaen valaisimen stroboskooppisen efektin. Loisteputkivalaisinta käytettäessä 

onkin tärkeää huomioida, että valaisimen tulee olla ns. korkeataajuusloisteputkivalai- 

sin, jolloin se on varustettu elektronisella liitäntälaitteella. Tällöin vältetään valaisi

men värähtelystä johtuva intensiteetti tason huojunta kuvissa.

3.5.4 Mustavalo

Mustavalo on loistelamppu, joka tuottaa matalataajuista ultraviolettivaloa. Loiste- 

lampun lasiputken sisäpinta on vuorattu fosforilla, joka muuttaa putken sisäisen sä

teilyn näkyväksi, matalan taajuuden UV-valoksi. Osuessaan kohteeseen UV-valo ai

heuttaa fluoresenssi-ilmiön. Konenäkösovelluksissa mustavaloa käytetään fluo

resoivien kohteiden tarkasteluun, jotka eivät tavallisella valaistuksella olisi muuten 

havaittavissa. Yleinen käyttökohde on esimerkiksi liimapintojen tarkastus.
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3.5.5 Xenon

Xenon-valonlähteellä voidaan tuottaa kirkasta valkoista valoa hyvin lyhyelle aikajak

solle. Eräs tärkeistä konenäön valaistustekniikoista on xenon-salamavalon käyttö vä- 

lähdysvalonlähteenä. Kuvattaessa liikkuvaa kohdetta se voidaan valaista hyvin lyhy

ellä, tyypillisesti jopa ainoastaan noin 5 mikrosekuntia kestävällä, voimakkaalla, xe- 

non-valon välähdyksellä. Liipaistaessa välähdys oikeaan aikaan, tarkastettavan kap

paleen kuva tallentuu lyhyen valotuksen aikana kameran kennolle ja kohteen liike 

pysähtyy. (Novini Amir 1985)

Käytettäessä xenon-valonlähdettä, valonlähteen ja kuvankaappauselektroniikan suh

teen vaaditaan tarkkaa ajoitusta, jotta kappale saadaan valaistua ja kuva otettua juuri 

oikeaan aikaan. Xenon-valon käytössä sovelluksen lähistöllä työskentelevien työnte

kijöiden silmien suojauksesta tulee huolehtia. (Melles Griot 2003)

3.5.6 Laser

Laser-valonlähde (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) emittoi 

koherenttia ja lähes monokromaattista valoa. Laseria käytetään konenäkösovelluksis- 

sa:

• 3D-mittauksissa toteuttamaan rakenteellista valaistusta (3.4.6 Rakenteellinen 

valaistus, s. 24)

• tarkkaa paikoitusta vaativissa sovelluksissa referenssipisteenä

• viivakameralla kuvatessa (6.4 Viivakamerat, s. 56) tehokkaana viivamaisena 

valaistuksena

Rakenteellisen valaistuksen muodostamisessa laser-valonlähteen eteen voidaan asen

taa valoa hajottava elementti, jolla pistemäisestä laserista saadaan muodostettua halu

tunlaisia kuvioita (Kuva 21).
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i = O H
Kuva 21: Erilaisia laserkuvioita (StockerYale 2006)

3.5.7 Optinen kuitu

Kuituoptiikan avulla valaistus voidaan viedä etäällä olevasta valonlähteestä haluttuun 

kohteeseen. Kuituoptiikkaa käytetään konenäkösovelluksen valaistuksessa, jos perin

teinen valaistus on hankala tai mahdoton toteuttaa esimerkiksi tilanpuutteen, lämpöti

lan tai elektronisten olosuhteiden johdosta. (Melles Griot 2003)

3.6 Valon väri

Yleisesti konenäkösovelluksissa käytetään suodattamatonta valoa, joka saattaa sisäl

tää valaisimen valonlähteestä riippuen useita eri valon aallonpituuksia. Kuvattavan 

kohteen kontrastia voidaan parantaa valitsemalla käytettävän valon väri (aallonpi

tuus) kuvattavan kohteen ja tarkastelutarpeiden mukaan. Valon värin suhteen koh

teen samaa väriä olevat piirteet heijastavat ja vastaväriä olevat piirteet absorboivat 

valoa (Kuva 22).

Kuva 22: Väri-vastaväri - kartta
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Kapean spektrin kaistanpäästösuodatettu valo myös poistaa tietyissä tapauksissa va

lon eri aallonpituuksien aiheuttamia linssi virheitä ja näin ollen parantaa kuvan kont

rastia. Suodatus kuitenkin vähentää valotehoa, joten sitä ei voida käyttää sovelluksis
sa, joissa kohdetta ei saada valaistua riittävästi. (Melles Griot 2003)

3.7 Valaistuksen valinta

Konenäköjäijestelmässä valaistuksella pyritään maksimoimaan haluttujen piirteiden 

kontrasti ja minimoimaan muiden piirteiden aiheuttamat häiriöt. Seuraavassa esite

tään valaistuksen valinnalle systemaattinen lähestymistapa mukaillen Muehlemannin 

(Muehlemann 2000) valaistuksen valinnan pisteytystaulukkoa. Siinä taulukoidaan 

kohteen avainpiirteet ja pisteytetään erilaisten valaistusten vaikutus kunkin piirteen 

osalta.

3.7.1 Kohteen avainpiirteiden tunnistaminen

Suunnittelun aluksi tulee tunnistaa kohteen avainpiirteet. Avainpiirteet jaetaan ja tau

lukoidaan kiinnostuksen kohteena oleviin piirteisiin ja sovelluksen kannalta merki

tyksettömiin piirteisiin. Konenäkösovelluksella halutaan usein erottaa tarkastettavas

ta kohteesta useita eri ominaisuuksia, joten avainpiirteitä voi olla useita. Esimerkiksi 

sovelluksessa, jossa halutaan suorittaa lasilevylle dimensiomittaus ja virheentarkas

tus, kiinnostuksen kohteena voivat olla esimerkiksi ilmakuplat, naarmut, halkeamat 

tai levyn reunat. Sovelluksen kannalta merkityksetön kohde on lasin homogeeninen 

osa. Alla on taulukoitu lasintarkastussovelluksen avainpiirteet (Taulukko 1).

Taulukko 1: Avainpiirteet lasintarkastussovelluksessa (mukaillen Muehlemann 2000)

KIINNOSTAVAT PIIRTEET:
Ilmakuplat Lasin sisällä olevat Ilmakuplat. Voivat esiintyä yksittäin tai ryppäissä.

Naarmut/halkeamat Lasin sisällä tai pinnassa olevat naarmut ¡a halkeamat.

Lasilevyn dimensiot 1. reunat Lasin reunat ovat ovöristettviä 5 mm:n säteellä.

MERKITYKSETTÖMÄT PIIRTEET:

Homogeeninen lasi Lasi on kirkasta ia hieman punertavaa.

3.7.2 Avainpiirteiden optisten ominaisuuksien määrittely

Avainpiirteiden tunnistamisen jälkeen tulee ymmärtää niiden optiset ominaisuudet. 
Piirteiden osalta tulee selvittää:

31



• läpinäkyvyys

• absorptio-ominaisuudet

• taitto-ominaisuudet

• heij astusominaisuudet

• fluoresenssiominaisuudet

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on piirteiden optiset ominaisuudet.

Taulukko 2: Avainpiirteiden optiset ominaisuudet lasintarkastussovelluksessa

(mukaillen Muehlemann 2000)

Läpinäkyvyys Taitto Absorbtio Heijastus Fluorosenssi Valon aallonpituus

KIINNOSTAVAT PIIRTEET:

Ilmakirolat hvvä voimakas ei oleellisesti voimakas ei ei oleellista vaikutusta
N aarmut/halkeamat heikko ei oleellisesti ei oleellisesti ei oleellisesti ei ei oleellista vaikutusta
Lasilevyn reunat heikko ei oleellisesti ei oleellisesti voimakas ei ei oleellista vaikutusta
MERKITYKSETTÖMÄT PIIRTEET:

Homogeeninen lasi hyvä ei oleellisesti ei oleellisesti riippuu valaistuksesta ei ei oleellista vaikutusta

3.7.3 Valaistuksen pisteytystaulukon toteuttaminen

Avainpiirteiden näkyvyydet taulukoidaan valittujen valaistustekniikoiden osalta pis- 

teytystaulukkoon (Taulukko 3). Tarkasteltavien valaistustekniikoiden valinta perus

tuu kokemukseen. Taulukon merkintä XXX tarkoittaa avainpiirteen hyvää, XX koh

talaista ja X heikkoa kontrastia taustastaan kyseisellä valaistusratkaisulla. Lisäksi 

taulukkoon merkitään valon aallonpituuden mahdollinen vaikutus kuhunkin piirtee

seen. Taulukointi voidaan suorittaa osittain intuitiivisesti, mutta useissa tapauksissa 

kannattaa toteuttaa käytännön kokeita, jotta erilaisten valaistusten vaikutukset voi

daan luotettavasti todentaa.
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Taulukko 3: Valaistuksen pisteytystaulukko (mukaillen Muehlemann 2000)

PÄÄLLIPUOLINEN VALAISTUS
Kohdistettu Diffuusi Darkfield Rakenteellinen

KIINNOSTAVAT PIIRTEET:
Ilmakuplat X X X X
Naarmut/halkeamat XX XX XX X
Lasilevyn reunat XX X XXX XX
MERKITYKSETTÖMÄT PIIRTEET:
Homogeeninen lasi Ix X X X

TAUSTAVALAISTUS
Kohdistettu Diffuusi Darkfield

KIINNOSTAVAT PIIRTEET:
Ilmakuplat X XX XXX
Naarmut/halkeamat XX XX XXX
Lasilevyn reunat XX XXX XXX
MERKITYKSETTÖMÄT PIIRTEET:
Homogeeninen lasi XXX XXX X

VÄRIN VAIKUTUS
KIINNOSTAVAT PIIRTEET:
Ilmakuplat -

Naarmut/halkeamat -

Lasilevyn reunat -

MERKITYKSETTÖMÄT PIIRTEET:
Homogeeninen lasi iLasiin nähden vastaväriä oleva valo absorboituu lasiin voimakkaimmin

3.7.4 Sopivan valaistusratkaisun valinta

Valaistuksen pisteytystaulukosta on mahdollista tulkita, mikä valaistusratkaisu luo 

kullekin avainpiirteelle parhaan mahdollisen kontrastin. Se valaistusratkaisu, jossa 

kiinnostavat avainpiirteet ovat saaneet mahdollisimman paljon ja merkityksettömät 

piirteet mahdollisimman vähän pisteitä, valitaan valaistusratkaisuehdokkaaksi. Jos

kus pisteytystaulukosta voidaan huomata, että yhdellä valaistusratkaisulla ei päästä 

haluttuun lopputulokseen. Tällöin tulee harkita usean valaistusratkaisun yhdistele

mistä kokonaisvalaistuksen toteutuksessa.
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4 Kuvan muodostus

Konenäkö] äij estelmässä kohteesta välitetään kuva kameran kennolle siten, että siitä 

on mahdollista erotella haluttu informaatio. Kuvankaappausjärjestelmä muodostuu 

optiikasta ja kameran kennosta. Seuraavaksi käsitellään kuvankaappauksen keskei

simpiä parametreja: näkökenttää, resoluutiota, kontrastia ja modulaationsiirtofunktio- 

ta. Optiikkaa käsitellään erikseen kappaleessa 5.

4.1 Näkökenttä

Näkökenttä (FOV, field of view) on se alue, mikä välittyy kameralle kohteesta. Tar

vittavan näkökentän koko voidaan laskea kappaleen tunnettujen mittojen, kappaleen 

mahdollisen liikkumisen, sekä sovelluksen suunnittelijan asettamaan varmuusvaran 

avulla seuraavasti:

Dn +L
FOV = —------- (4.1)

1+ P.

FOV = field of view, vaadittu näkökenttä tarkastellussa suunnassa 
Dp = kappaleen mitta tarkastellussa suunnassa 
Lv = kappaleen maksimiliikkuminen tarkastellussa suunnassa 
Pa =varmuusvara

(West 2006)

4.2 Resoluutio

Resoluution eli erotuskyvyn merkitystä voidaan havainnollistaa valkoisella taustalla 

olevalla kahdella mustalla neliöllä (Kuva 23). Jos neliöt esiintyvät vierekkäisillä pik- 

seleillä, ne näyttävät yhdeltä suorakaiteelta. Jotta neliöt voitaisiin erottaa toisistaan, 

täytyy niiden välissä olla riittävä määrä valkoista tilaa - vaadittu vähimmäistila mää
rittää resoluution. (Stack 2000)
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vi 1vapari

Kuva 23: Viivapari (Stack 2000)

Konenäkö] äij estelmille voidaan määritellä viisi erilaista resoluutiota: kuvaresoluutio 

(Image Resolution), tilaresoluutio (Spatial Resolution), piirresoluutio (Feature Reso

lution), mittausresoluutio (Measurement Resolution) ja pikseliresoluutio (Pixel Reso-

4.2.1.1 Kuvaresoluutio

Kuvaresoluutio ilmaisee kameran kennon sekä kuvan pikselimäärän leveys ja korke

ussuunnassa. Tyypillisiä matriisikennokameroiden kuvaresoluutiota ovat 640 x 480 

pikseliä, tai 1280 x 1024 pikseliä. Viivakameran kuvaresoluutio voi viivan leveys- 

suunnassa olla jopa 8000 pikseliä. (West 2006)

4.2.1.2 Tilaresoluutio

Tilaresoluutio ilmaisee pikselien välisen etäisyyden reaalimaailmassa. Kuvaresoluu

tio yhdessä näkökentän kanssa määrittävät tilaresoluution. Esimerkiksi kuvattaessa 

kohdetta kameralla, jonka kuvaresoluutio on 640 x 480 pikseliä ja näkökentän katta

essa 100 x 75 mm alueen, saadaan järjestelmän tilaresoluutioksi noin 0,16 mm / pik- 
seli. (West 2006)

4.2.1.3 Piirreresoluutio

Jäijestelmän piirreresoluutio ilmaisee pienintä piirrettä, joka voidaan luotettavasti 
havaita kuvasta. Shannonin näytteenottoteoreemaan perustuen vaaditaan vähintään 

kaksi pikseliä kuvaamaan yksittäistä piirrettä kuvassa. Koska konenäkö] äij estelmä 4

4 Suomennokset eivät ole vakiintuneita
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yltää harvoin teoreeman mukaiseen raja-arvoon, kohteen piirteiden kuvaamiseen 

käytetään vähintään kolmen, tai neljän pikselin raja-arvovaatimusta. Jos kuva sisältää 

häiriöitä tai jos sen kontrasti on heikko, raj a-arvo vaatimus voi olla korkeampi. (West 

2006) Piirreresoluution määritykseen voidaan käyttää myös erilaisia testikuvioita 

(Kuva 24).

Kuva 24: Testikuvio piirreresoluution määrittämiseksi (Laiho-Heikkinen 2003)

4.2.1.4 Mittausresoluutio

Mittausresoluutio ilmaisee tarkasteltavan kappaleen mittaustarkkuuden. Mittauksessa 

käytetyistä algoritmeista riippuen konenäkösovelluksella saavutetaan noin 1/10 osa- 

pikselin mittaustarkkuus. Mittausresoluution vaatimus riippuu tarkasteltavalle kappa

leelle asetetusta toleranssista. Tarkkuusvaatimus on käytännössä moninkertainen 
vaadittuun toleranssiin verrattuna. Esimerkiksi mittaustoleranssin ollessa +/- 0.05 

mm, voidaan mittaustarkkuuden kertoimeksi valita 20, jolloin mittausresoluution 

vaatimukseksi saadaan 0.05 mm / 20 = 0.0025 mm. (West 2006)

4.2.1.5 Pikseliresoluutio

Pikseliresoluutio ilmaisee yksittäisen pikselin kvantisointitasoj en määrää, eli kuinka 

monella harmaasävyn tasolla pikseli on kuvattu. Esimerkiksi harmaasävykuva voi 
olla digitoitu 8, 10 tai 12 bitillä, jolloin eri harmaasävyn tasoja saadaan 256, 1024 tai 

4096. Värikameroissa käytetään yleensä 8 bittiä jokaiselle päävärille, jolloin saadaan 

kaikkiaan 16777216 eri väriä. (West 2006)
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4.2.1.6 Resoluution määritys

Konenäköjärjestelmän resoluution määrityksessä pyritään valitsemaan järjestelmän 

parametrit siten, että kohteesta saadaan sovelluksen tarkkuusvaatimusten mukainen 

mittaustulos riittävällä kuva-alueella. Kuva-, tila-, piirre- ja mittausresoluutioille pä

tevät seuraavat kaavat:

FOV
^tila R

^ kuva
(4.2)

R mitta — R tila X Mpiine (4.3)

R piina = R tila X F..purre (4.4)

FOV = field of view, näkökenttä 
RMa = tilaresoluutio (mm/pikseli)
Rkuva = kuvaresoluutio (pikseliä)
Rpun-е - piirreresolution (mm)
Rmitla = järjestelmältä vaadittu mittausresoluutio (mm)
M purre = konenäköalgoritmin osapikselin mittaustarkkuus (esimerkiksi 1/10 pikseliä)
F purre = vähimmäispikselimäärä, jolla voidaan luotettavasti erottaa piirre

Seuraavassa esitetään resoluution, näkökentän ja kennokoon valinnalle määritystapa 

mukaillen Westin (West 2006) järjestelmän resoluution evaluointimenetelmää. Siinä 

lasketaan esimerkkitapaukseen perustuen järjestelmän resoluutiovaatimukset.

Sovelluksen vaatimusmäärittelyt asettavat rajoituksen järjestelmältä vaaditulle piirre- 

ja mittausresoluutiolle. Jos vaatimuksena on havaita kappaleesta yksittäinen piirre, 

etsittävän piirteen koko määrittelee piirreresoluution vaatimuksen. Esimerkkitapauk

sessa pienimmän lasilevystä löydettävän ilmakuplan halkaisija on 2 mm. Piirteen 

erottamiseksi vaadittavan vähimmäispikselimäärän F^n-e voidaan olettaa olevan 4 

pikseliä / piirre. Lasilevyn kuvauksessa kuva-alue voidaan valita olevan esimerkiksi 

40 cm x 30 cm. Jotta piirteet erotetaan kuvasta luotettavasti, voidaan järjestelmän 

kuvaresoluutio laskea edellä esitettyihin kaavoihin (4.2-4A) perustuen seuraavasti:

37



R piirre =2mm

Fpiirre = 4 pikseliä
FOVx = 400 m m 
FOV„ = 300 mm

D
D ^piirre
K tila ~

2 mm
F ... 4 pikseliä

— = 0,5 mm / pikseliä

Rkuva(x)

Rkuva(y)

FOVx
Rtila

FOVy
R tila

400 mm
0,5 mml pikseli 

300 mm

7 = 800 pikseliä

0,5 mm! pikseli
- = 600 pikseliä

Edellä laskettuun tulokseen perustuen pienin kuvaresoluutio ja kameran kennon ko

ko, jolla lasilevystä voidaan havaita määritysten mukaiset virheet valitulla näköken

tällä on 800 x 600 pikseliä (Kuva 25).

Kohde Kuva

2 mm

A

V
■e ---------->

40 cm

Kuva 25: Esimerkkitapaus lasilevyn virheentarkistuksessa vaaditusta

kuvaresoluutiosta

Jos lasilevystä löydetyt ilmakuplat halutaan edelleen lajitella kokoluokkiin, jäijes- 

telmälle on laskettava mittausresoluutioon perustuva kuvaresoluutio. Esimerkkitapa

uksessa lajittelun mittaustoleranssin tarkkuusvaatimus on 0,025 mm ja käytettävä 

konenäköj äij estelmä yltää 1/10 osapikselin mittaustarkkuuteen. Edellä kuvattuihin
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tietoihin perustuen kuvaresoluution vaatimukseksi saadaan kaavojen (4.2-4.4) mu
kaan:

Rmitta =0,025 mm 
M purre =0,1 pikseliä 
FOVx = 400 mm 
F O Vy = 300 mm

„ Rmi„n 0,025mm ^ ,Rlila =--------=-------;-----— = 0,25 mm / pikseliä
M pu™ 0,1 pikseliä

R FOVr 400 mm
kuva(x) RtUa 0,25 mml pikseli

- = 1600 pikseliä

R
FOV„ 300 mm

kuva(y) Rtila 0,25 mm! pikseli
- = 1200 pikseliä

Edellä laskettuihin resoluutioihin perustuen voidaan valita järjestelmässä käytettävä 

kameralaitteisto.

4.3 Kontrasti

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

vassa. Kuvassa, jossa on hyvä kontrasti, kohteen mustat yksityiskohdat välittyvät ku
vaan mustina ja valkoiset yksityiskohdat valkoisina. Mitä suurempi on kuvassa mus

tien ja valkoisten kohteiden intensiteettien välinen ero, sitä suurempi on kuvan kont

rasti. Kuvan kontrasti lasketaan seuraavasti:

Kontrasti % =
4rmx I n im

^max 4xmn
(4.5)

Imax = maksimi - intensiteetti 
4mm = minimi - intensiteetti

(Stack 2000)

Kuvan kontrastiin vaikuttaa valaistus, optiikka ja kameran kenno. Optiikan kontras- 

tinvälityskykyä kuvataan tavallisesti sillä, kuinka suuren osan kohteessa esiintyvästä 

kontrastista se pystyy välittämään. (Stack 2000)
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4.4 Modulaationsiirtofunktio

Jokainen kuvankaappausj äij estelmä aiheuttaa kuvan pisteisiin virhettä, esimerkiksi 

reunojen sumenemista. Resoluution kasvaessa yksittäiset pisteet lähestyvät toisiaan 

ja pisteiden reunat asettuvat toistensa kanssa limittäin, jolloin ne heikentävät kuvan 

kontrastia. (Stack 2000)

Modulaationsiirtofunktio (MTF, Modulation Transfer Fucntion) kuvaa kontrastin ja 

resoluution välistä yhteyttä. Se ilmaisee jäijestelmän kyvyn välittää kontrastia tietyllä 
resoluutiolla. Modulaationsiirtofunktion kuvaajan x-akselilla esitetään kuvan viiva- 

taajuus ja у-akselilla modulaatiot, eli kontrastit, jotka vaihtelevat 0-1 :n välillä. 

(Laiho-Heikkinen 2003 ja Edmundoptics Online 2006)

Alla on havainnollistettu esimerkki modulaationsiirtofunktiosta (Kuva 26). Kuvassa 

vasemmalla on alkuperäinen testikuva ja sen intensiteetin kuvaaja punaisena käyrä- 

esityksenä. Keskellä olevassa kuvassa nähdään filmin vaikutus kuvaan. Intensiteetin 

kuvaajassa havaitaan reunojen pehmenemistä sekä kontrastin pienenemistä viivataa- 

juuden kasvaessa. Sininen käyrä esittää järjestelmän modulaationsiirtofunktiota pro

senteissa. Oikealla filmin ja linssin yhteisvaikutus kuvaan.

60 = 1 e-tOOB/mm

10* 1C2
Lines per mm; MTF = 50%, 10% @ 1.3e+008,2 35e-*OOB/mm

60 = 40/mm 60 * 45/mm, fbooet * 13/mm; flens * 61/mm

Kuva 26: Modulaationsiirtofunktion muodostuminen (Laiho-Heikkinen 2003)

Jokaisella kuvankaappausjäijestelmän komponentilla on oma modulaationsiirtofunk- 

tionsa: kameralla, kennolla, kaapeleilla ja jopa ihmisen silmällä. Koko järjestelmän 

modulaationsiirtofunktio saadaan kertomalla yksittäiset siirtofunktiot keskenään:

MTFш = MTFX x MTF2 x... x MTFn (4.6)

40



Modulaationsiirtofunktion avulla voidaan konenäkö] äijestelmälle valita sopivat 

komponentit siten, että haluttu informaatio saadaan toistettua riittävällä tarkkuudella 

ja vältetään ylimitoitettuja komponentteja. (Stack 2000)
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5 Optiikka

Optiikka kerää kohteesta heijastuneet valonsäteet ja muodostaa kuvan kameran ken

nolle. Konenäköj äij estelmissä käytetty optiikka muodostuu linssij äij estelmästä sekä 
tarkennuksen- ja aukonsäätömekani smei sta (Kuva 27).

Kuva 27: Linssi, jossa on aukon- ja tarkennuksensäätömekanismi

Optiikan valinta ja optisten parametrien asetukset ovat tärkeä osa konenäköj äij estei

nään suunnittelua. Optiikan valinnan lähtökohtana on selvittää kuvan laadun määrit

tävät tekijät. Aikaisemmin esitetyn linssin modulaationsiirtofunktion lisäksi tärkeim

piä kuvanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat linssin valovoima, aukon koko, syvyyste- 
rävyys, kuvavääristymät ja perspektiivivirheet. (Stack 2000)

Optiikan valinnalla pyritään löytämään optimaalinen kokoonpano, jolla saavutetaan 

työskentelyetäisyydellä haluttu kuva-ala, riittävä syvyysterävyys, kontrasti ja reso

luutio sekä pyritään minimoimaan mahdolliset optiset vääristymät.

5.1 Yleisimmät linssityypit

Konenäköj äij estelmissä useimmin käytettyjä linssi tyyppejä ovat: CCTV- (Closed 

Circuit Television) ja 35 mm linssit. Näiden lisäksi joissakin sovelluksissa voidaan 

käyttää räätälöityjä- ja erikoislinssejä, mutta siitä aiheutuu lisäkustannuksia. (West 
2006)

CCTV-linssit ovat suunniteltu erityisesti CCTV-kameroiden kanssa käytettäviksi ja 

ne sopivat hyvin myös konenäköj äij estelmissä käytettyjen kameroiden linsseiksi. 

Linssin C- tai CS-kiinnikemerkintä määrittää linssin kierteen tyypin lisäksi linssin 

etäisyyden kennosta. Molemmissa malleissa kierteet ovat samanlaiset, mutta CS- 
kiinnikkeellä linssi kiinnittyy C-kiinnikkeeseen nähden noin 5 mm lähemmäksi ken

noa. CS-kiinnike on suunniteltu käytettäväksi uudemmissa, pienemmällä kennolla
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varustetuissa kameroissa. CS-kiinnikkeisen linssin voi 5 mm:n linssi]atkeella muun

taa C-kiinnikkeellä varustettuun kameraan sopivaksi. (Edmundoptics Online 2006 ja 

West 2006)

35 mm linssit perustuvat perinteiseen kamerateollisuuden standardiin. 35 mm linssin 

optiset ominaisuudet ovat hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyvät ja erityisesti useat 
suurikennoiset kamerat on varustettu 35 mm linssin kiinnikkeellä. 35 mm linssin 

kiinnike on suunniteltu mahdollistamaan nopea linssin vaihto ja tästä johtuen kiin
nikkeen rakenne ei ole yhtä vakaa kuin C/CS-linsseillä. 35 mm linssi saattaa liikkua 

paikoiltaan mekaanisessa tärähdyksessä mikä rajoittaa linssin käyttöä eräissä ko- 

nenäkösovelluksissa. (West 2006)

5.2 Polttoväli

Linssin suuntaisesti saapuvat valonsäteet taittuvat ja leikkaavat toisensa linssin polt

topisteessä. Polttopisteen ja linssin välistä etäisyyttä kutsutaan polttoväliksi (focal 

length). Polttoväli määrittää säteiden avautumakulman ja näin ollen yhdessä työsken- 

telyetäisyyden ja kennokoon kanssa vaikuttaa optiikan näkökenttään. Lyhyen poltto
välin linssillä saadaan laajempi säteiden avautuma ja siten laajempi näkökenttä kuin 

pitkän polttovälin linssillä. Vastaavasti pitkän polttovälin linssi mahdollistaa kau

kanakin olevien kohteiden suurennoksen (Kuva 28). Konenäkö]äijestelmissä käytet

tyjen linssien polttovälit ovat tyypillisesti 3,5 mm - 75 mm.

Lyhyen polttovälin linssi

Kuva 28: Linssin polttovälin ja aukeaman suhde (Keyence 2000)

Linssin polttovälin valinta voidaan useimmissa tapauksissa suorittaa riittävällä tark

kuudella perustuen yleiseen yhden linssin linssi]äijestelmään (Kuva 29) ja ohuen 
linssin linssiyhtälöihin:
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(5.1)1_I-J_
a' a f

a' y¡m = — = — 
« Уо

(5.2)

/ =
axm 
\ + m

(5.3)

а = kohteen etäisyys linssistä 
а ' = kuvan etäisyys linssistä 
f =linssin polttoväli 
m = kuvan suurennos 
y¡ =kuvan koko 
y0 =kohteen koko

Kohde
t-' -F- -

Linssi

Л

f ja f = polttoväli 
F ja F1 = polttopiste

T J,V f F-----►

\_r
Q(*0)

Kohteen etäisyys L Kuvan etäisyys

, У5
Kuva

АГмга 29: Yhden linssin linssijärjestelmä (Reinhard 2000)

Ohuen linssin yhtälö perustuu oletukseen, että linssin paksuus on pieni suhteessa a:n 

ja a’:n. (Reinhard 2000)

5.3 Sulkijan aukko

Linssin sulkijan aukko säätää linssille pääsevän valon määrää. Linssin valovoima 

(F/#, F-numero) kuvaa, kuinka paljon linssi kerää valoa kennolle. Valovoima laske

taan linssin polttovälin suhteena valoa läpäisevän aukon halkaisijaan seuraavasti:

(5.4)
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F /# = Linssin valovoima, F - numero 
f = linssin polttoväli 
d - sulkijan aukon halkaisija

(Reinhard 2000)

Konenäkö) ärjestelmissä käytetyissä linsseissä on usein manuaalinen aukonsäätöme- 

kanismi, jolla säädetään linssin aukon kokoaja siten valovoimaa.

5.4 Syvyysterävyysalue

Optiikka tarkentuu tietylle etäisyydelle. Tätä etäisyyttä lähempänä ja kauempana 

olevat kohteet eivät tällöin kuvaudu terävästi. Etäisyysaluetta, jossa kuva tarkentuu, 

kutsutaan optiikan syvyysterävyysalueeksi. (Laiho-Heikkinen 2003) Järjestelmän 

syvyysterävyysalueeseen vaikuttavat linssin polttoväli, kohteen etäisyys, aukon koko 

sekä hyväksyttävä epäterävyyden suuruus (Keyence 2000).

Sulkijan aukko vaikuttaa sekä linssille pääsevän valon määrään että syvyysterävyys- 
alueen kokoon. Mitä pienempi on linssin sulkijan aukko, sitä suurempi on sen sy

vyysterävyysalue. Syvyysterävyysalue on suurempi tarkennustason taka- kuin etu

osassa ja etualalla olevat kohteet näkyvät enemmän epäterävinä. Kuvausetäisyys vai

kuttaa syvyysterävyysalueeseen siten, että lähelle tarkennettaessa terävyysalue on 

lyhyempi kuin tarkennettaessa kauas. Linssi)atkeen käyttäminen optiikassa pienentää 

syvyysterävyysaluetta. (Keyence 2000 ja Laiho-Heikkinen 2003)

Taka- Etu- 
alue alue

Tarkennus-

Hyväksyttävän 
tarkennuksen alueTerävyysalue

Kuva 30: Syvyysterävyysalueen muodostuminen (Keyence 2000)
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Syvyysterävyysalueelle voidaan laskea erikseen etu-ja takaraja, jossa kohteesta saatu 

kuva on vielä hyväksyttävän tarkkuuden sisällä seuraavasti:

a
(5-5)a i

V

a (5-6)

a = etäisyys linssistä, jossa kuva teoreettisesti tarkentuu 
av - tarkennuksen takaraja 
ah = tarkennuksen eturaja 
f - linssin polttoväli 
F = linssin F - numero
p=sen ympyrän halkaisija, joka kuvaa teoreettista pistettä (circle of confusion diameter)

(Reinhard 2000)

Linssin syvyysterävyysalue voidaan määritellä myös kokeellisesti esimerkiksi linssin 

suhteen 45° kallellaan olevalla kuvioidulla pinnalla (Kuva 31). Kokeilussa voidaan 

tarkastella kuvan kontrastin muuttumista kohteen eri etäisyyksillä sekä aukon koon 

vaikutusta syvyysterävyysalueeseen.
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Kuva 31: Syvyysterävyysalueen määritysjärjestely (Edmundoptics Online 2006)

Käytännössä konenäkösovelluksessa riittämätöntä syvyysterävyysaluetta voidaan 

kasvattaa esimerkiksi pienentämällä optiikan aukon kokoa, jolloin vastaavasti joudu

taan kasvattamaan valaistuksen voimakkuutta tai pidentämään valotusaikaa.

5.5 Optiset vääristymät

Kaikki linssit aiheuttavat kuvaan jonkin verran vääristymiä johtuen valon taittumisen 

pienistä eroista linssin eri kohdissa. Vääristymät ovat voimakkaimpia linssin reunoil

la, joka korostuu erityisesti lyhyen polttovälin linsseillä (Kuva 32). Useimmat tunne

tut vääristymät ovat usein korjattavissa ohjelmallisesti. Konenäkösovelluksissa vää

ristymät ovat erityisen haitallisia mittaussovelluksissa. Sallittu vääristymä riippuu 

yksittäisestä sovelluksesta. Jos vääristymä kuvan reunalla on pienempi kuin pikselin 

koko, ei vääristymällä ole lainkaan vaikutusta. Jos vääristymä on pienempi kuin 2 %, 

ei ihmissilmä havaitse sitä. (Stack 2000)
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Large distortion Small distortion

Large « ........................ Distortion ► Small
Short « Focal length ------------------ Long
3.5 mm lens -*----------------------------------------------- 50 mm lens

Kuva 32: Lyhyen polttovälin linssit aiheuttava vääristymiä erityisesti kuva-alueen

reunoilla (Stack 2000)

5.6 Linssijatkeet

Mitä kauempana linssi on kameran kennosta, sitä lähempänä oleviin kohteisiin kuva 

tarkentuu. Koska konenäköjäijestelmissä käytetyistä linsseistä useimmat eivät muu

ten tarkennu hyvin lähellä oleviin kohteisiin, voidaan tarkennuksen parantamiseksi 

käyttää linssijatketta. Linssijatkeella kasvatetaan linssin ja kennon välistä etäisyyttä 

(Kuva 33), jolloin voidaan tarkentaa lähietäisyydellä oleviin kohteisiin. (West 2006)

a = kohteen etäisyys linssistä 
a' = kuvan etäisyys linssistä 
f = linssin polttoväli 
LE = linssi jatkeen pituus

Kuva 33: Linssijatkeen käyttö optiikassa (West 2006) 

Linssijatkeelle voidaan laskea yhtälö seuraavasti:

LE = a'-f = mx f (5.7)

LE = linssijatkeen pituus 
f = linssin polttoväli 
m = linssin suurennos 
a1 = kuvan etäisyys linssiä
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(West 2006)

Linssi)atkeina voidaan käyttää joko loittoputkia, tai loittorenkaita. Loittorenkaita on 

saatavilla aina 0,5 mm:a alkaen.

5.7 Erikoislinssit

5.7.1 Zoom-linssi

Zoom-linsseissä on säädettävä polttoväli. Kiinteän polttovälin linsseistä poiketen 

zoom-linssin polttoväli voidaan säätää portaattomasti halutun suuruiseksi. Zoom- 

linssit ovat erityisen käytännöllisiä konenäkösovellusten suunnittelu- ja prototyyppi- 

vaiheessa, jolloin linssin lopullista polttoväliä ei vielä ole kiinnitetty. Muilta ominai

suuksiltaan zoom-linssit ovat yleisesti kiinteän polttovälin linssejä heikompia; ne 

ovat kooltaan suurempia, heikkorakenteisempia, kalliimpia ja aiheuttavat kuvaan 

usein suurempia vääristymiä. (Melles Griot 2003)

Konenäkösovelluksessa, jossa linssiltä vaaditaan vaihtuvaa polttoväliä, voidaan lins
siksi valita moottori ohjauksella varustettu zoom-linssi. Moottoroidun linssin poltto

väliä voidaan säätää automaattisesti tilanteen mukaan.

5.7.2 Makrolinssi

Linssi) atkeilla voidaan kuva tarkentaa lähietäisyydellä oleviin kohteisiin. Edes linssi- 

jatkeillakaan varustettu linssi ei kuitenkaan tarkennu rajattoman lähellä oleviin koh

teisiin, vaan tällöin voidaan käyttää makrolinssiä. Makrolinssi on rakenteeltaan op

timoitu kuvaamaan kohdetta hyvin läheltä suurennussuhteella, joka on lähellä l:a. 

Lähelle tarkennettaessa makrolinssillä saadaan aikaiseksi parempi kuvanlaatu kuin 

linssijatkeella varustetulla linssillä. Makrolinssillä on mahdollista kuvata jopa noin 1- 

2 mm:n kuva-aluetta. (Melles Griot 2003 ja Keyence 2000)

5.7.3 Telesentrinen linssi

Ihmisen kolmiulotteinen tulkinta maailmasta perustuu perspektiivivirheeseen. Lähel

lä sijaitsevat kohteet näyttävät suuremmilta kuin kaukana sijaitsevat kohteet. Ilmiötä 

kutsutaan parallaksi-ilmiöksi. Sama ilmiö esiintyy myös perinteisessä optiikassa. 

Kappaleiden suurennos vaihtelee etäisyyden mukaan. Telesentrinen linssi koijaa tä-
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män perspektiivivirheen. (Edmundoptics Online 2006) Telesentrisen linssin toiminta 

perustuu siihen, että linssiin kohtisuorassa tulevat valonsäteet kohtaavat myös ken

non kohtisuorassa (Kuva 34 ja Kuva 35) (Keyence 2000).

1. linssi

Kenno

Kuva 34: Telesentrisen linssin järjestelmässä kohtisuorat valonsäteet kohtaavat 

myös kennon kohtisuorassa. (Keyence 2000)

Telesentrinen linssiPeri nteinen-li nssi

Kuva 35: Telesentrisen linssin toimintaperiaate (Edmundoptics Online 2006)

5.8 Optiikan valinta

Sovelluksen vaatimusmäärittelyihin ja edellä esitetyn nojalla voidaan konenäköso- 

velluksen optiikalle laskea tarvittavat parametrit. Seuraavassa esitetään esimerkki
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linssin sekä tarvittavien linssij aikeiden valinnalle mukaillen Westin (West 2006) 

esimerkkiä.

Sovelluksen lähtötiedot optiikan valinnan kannalta ovat seuraavanlaiset:

• kameran kennon koko on 8,8 mm x 6,6 mm

• tarkastelun näkökenttä on 8 cm x 6 cm

• työskentelyetäisyys on noin 20 cm

Lasketaan linssiltä vaadittu polttoväli perustuen yhtälöihin (5.2) ja (5.3):

y¡ = 6,6 mm 
y0 = 60 mm 
a = 200 mm

y, 6,6 mmm = — = ■ = 0,11

f =

y0 60 mm 
axm 200/ших0,11
1 + m 1 + 0,11

19,82 mm

Markkinoilla olevista linsseistä lähimpänä kyseistä polttoväliä ovat 16 mm:n ja 25 

mm:n linssit. Valitaan näistä kahdesta linssistä 16 mm polttovälin linssi ja lasketaan 

järjestelmälle uusi työskentelyetäisyys perustuen yhtälöön (5.3):

f(l + m) 16 mm x (1 + 0,11)ti = —-------=----------------------« 161,5 mm
m 0,11

Lasketaan tarvittavan linssijatkeen pituus yhtälön (5.7) perusteella, jolloin kohde saa

daan tarkennettua kuvausetäisyydelle:

LE = mx f = 0,11x16 mm = 1,76 mm

Näin on saatu laskettua vaatimusmäärittelyihin perustuen järjestelmän optiikaksi 16 

mm:n linssi sekä 1,5 mm:n tai 2 mm:n loittorenkaat. Kuvausetäisyydeksi valitaan 
noin 16 cm.

51



6 Kamera

Kameran ominaisuudet määräytyvät pitkälti sen kennon tyypin ja koon perusteella. 
Konenäkö] äij estelmissä käytetään vaihtoehtoisesti harmaasävy- tai värikameroita, 

jotka on varustettu joko CCD-, tai CMOS-kennolla. Tyypillisiä konenäkö]ärjestel

missä käytettyjä kameran kennon kokoja ovat 640x480 ja 1280x1024 pikseliä. Li

säksi joissakin sovelluksissa voidaan käyttää viivakameraa. Kennon mallin ja koon 

valinnalla on vaikutusta kuvien digitointiaikaan ja laatuun, laitteiston hintaan sekä 

kameran kokoon. (Stack 2000)

6.1 Kennon tyyppi

Kameran kennon toteutuksessa on kaksi tekniikkaa, joilla molemmilla on toistensa 
suhteen vahvuutensa ja heikkoutensa: CCD (Charge Coupled Device) ja CMOS 

(Complimentary Meta-Oxide Semiconductor).

CCD-kenno koostuu valoherkkien diodien matriisista, joita kutsutaan myös pikse- 

leiksi. Jokainen diodi mittaa kennon pikseliin osuvaa valon fotonien määrääjä muut

taa fotonit sähköiseksi varaukseksi. Mitä suurempi pikselin varaus, sitä kirkkaampi 

on kuva kyseisessä pisteessä. Valotuksen jälkeen jokaisen pikselin varauspaketti siir

tyy kennolle yhteiseen muuntimeen, joka muuntaa varauksen jännitteeksi ja puskuroi 

uloslähdön. Loput toiminnoista tapahtuvat kameran elektroniikkapiireissä (Kuva 36). 

(Littwiller 2001)
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Camera
(Printed Circuit Board)

Charge-Coupled Device 
Image Sensor

Conversion

Kuva 36: CCD-kennon toimintaperiaate (Littwiller 2001)

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

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

taan siinä, miten varaukset siirtyvät kennolta uloslähdön puskuriin. (Martinez 2004)

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) kennon tapauksessa kennon 
jokainen pikseli muuntaa havaitsemansa valon fotonit itsessään jännitteeksi ja suurin 

osa toiminnoista tapahtuu kennossa.
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Clock S 
Timing 

Generallen

Camera
(Prhied Circuit Board)

To Rome Andog-to-DIgltal 
Conversion

Complementary Metal Oxide Semiconductor 
Image Sensor

Oscillator

Column Mux

Kuva 37: CMOS-kennon periaate (Littwiller 2001)

CCD- ja CMOS - teknologiat kehitettiin 60- ja 70-lukujen vaihteessa. Molempien 

tekniikoiden kehitys on viime vuosina kulkenut vauhdilla. Littwiller on seurannut 

kehitystä sekä pohtinut artikkelissaan (Littwiller 2001) molempien mallien vahvuuk

sia ja heikkouksia seuraavasti. Yleisesti CCD-kennon suurimpia etuja ovat olleet ta

saisempi kuvanlaatu, laadukkaampi elektroninen sulkijatoiminto ja joustavampi mu

kautettavuus, kun taas CMOS-kennon suurin etu on ollut sen nopeus, pienempi vir- 

rankulutus ja koko. Lisäksi CMOS-kennot mahdollistavat osittaisen kuva-alueen 

kaappauksen, joka edelleen nopeuttaa tietyissä sovelluksissa kuvanmuodostusta.

Konenäköjäijestelmissä kuvan laatu on usein tärkein yksittäinen ominaisuus järjes

telmän toimivuuden kannalta. Vaikkakin viimeaikaiset kehitysaskeleet CMOS- 

tekniikassa ovat parantaneet CMOS-kennojen kuvanlaatua lähes CCD:n tasolle 

(Littwiller 2005), markkinoilla olevista konenäkökameroista suurin osa on CCD- 
kennoilla varustettuja.5

5 Konenäkökameroiden markkinakatsauksessa tarkasteltiin älykameroiden osalta Cognexin DVT- 

mallistoa (http://www.dvtsensors.com) ja PC-pohjaisten kameroiden osalta Allied Vision Techolo- 

gies:n mallistoa (http://www.alliedvisiontec.com). Katsauksen piiriin kuuluneista 35 kamerasta ainoa- 

staa 2 oli CMOS-kennolla varustettuja.
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6.2 Kennon koko

Kennon aktiivisen alueen koko on merkittävä järjestelmän näkökenttään vaikuttava 

tekijä. Vakioidulla linssin suurennoksella suurempi kenno antaa myös suuremman 

näkökentän. Kennoissa on useita standardikokoja, jotka ovat kaikki 4/3-suhteessa: 

1/4”, 1/3”, 1/2”, 2/3”. Kennojen kokojen nimeämisessä on huomioitava, että nimet 

juontavat juurensa TV-kuvaputkien ajalta ja varsinaiset kermojen mitat saattavat poi

keta nimissä esiintyvistä mitoista (Kuva 38).

Yksikkö: mm
12.8

Kuva 38: Kennojen mitat (Edmundoptics Online 2006)

6.3 Väri- / m ustavalkokam erät

Kameran kenno ei itsessään havaitse värejä, vaan kennot tallentavat ainoastaan saa

puvan valon määrän. Värikuvan muodostuksessa kameroissa käytetään kahta mene

telmää: ßayer-suodatin ja interpolointi- tai 3CCD-menetelmää.

Bayer-suodatin muodostuu sinisten, punaisten ja vihreiden alkioiden suodatinmatrii- 

sista (Kuva 39). Vihreitä alkioita on kaksinkertainen määrä, sillä ihmissilmä on vih
reälle valolle herkempi kuin siniselle tai punaiselle valon värille. (Curtin 2006)

Kuva 39: Bayer-suodattimen rakenne (Wikipedia 2006)
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Jokaiselle kennon pikselille pääsee valoa ainoastaan kyseisen suodatinpikselin värin 

aallonpituudella ja kenno rekisteröi läpäisseen valon määrän. Yksittäisen kuvapikse- 

lin lopullinen väriarvo lasketaan pikselin naapuruston arvoista. Esimerkiksi jos pu

naisen pikselin arvo on kirkas ja ympärillä olevat punaiset, siniset ja vihreät pikselit 

ovat myös kirkkaita, niin kyseisen pikselin väri on tällöin valkoinen. (Curtin 2006)

3CCD-menetelmässä värikamerassa on 3 erillistä CCD-kennoa. Valo hajotetaan 

prismalla päävärien - punainen, vihreä ja sininen - komponenteiksi ja jokaisen kom

ponentin valon määrää mittaa oma CCD-kenno (Kuva 40). Pikselin väri saadaan tul

kittua yksittäisten kennojen mittaamien värikomponenttien yhdistelmänä. (Canon 

Online 2006)

Kuva 40: 3CCD-kennon toimintaperiaateperiaate (Canon Online 2006)

6.4 Viivakam erät

Viivakameran kenno on nimensä mukaisesti viivamainen, eli se on korkeussuunnassa 

ainoastaan yhden rivin korkuinen. Viivakameran kenno sisältää leveyssuunnassa 

yleensä matriisimuotoista kennoa enemmän pikseleitä.

2D CCD ID CCD

Viivakameran kennon koko ja muoto mahdollistavat hyvin nopean kuvanmuodostuk

sen. Kameran kuvanotto tahdistetaan tarkasteltavan kappaleen liikkeeseen esimerkik

si pulssianturilla. Liikkuvasta kohteesta taltioidaan lyhyellä valotusajalla rivi kerral

laan ilman, että kuva sumenee kappaleen liikkeen johdosta. Ennen jatkokäsittelyä
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rivit joko yhdistetään yhdeksi kuvaksi tai ne voidaan käsitellä yksi kerrallaan. (DVT 
Intellect 1.2.1 2006)

Tietyt konenäkösovellukset kannattaa toteuttaa hyödyntämällä viivakameran tarjo

amia erityisominaisuuksia. Yleisesti viivakamera voidaan valita sovellukseen, jossa:

• Mitataan yksiulotteista mittaa paikallaan olevasta kappaleesta

• Kuvataan jatkuvaa rataa, kuten esimerkiksi paperirataa

• Kuvataan kappaleita kuljettimella

• Kuvataan pyörähdyskappaleen vaippaa (Kuva 41 )

• Sovellukselta vaaditaan hyvin korkeata resoluutiota ja kappaletta tai kameraa 
voidaan liikuttaa

(West 2006)

Kuva 41: Esimerkki pyörähdyskappaleen vaipan kuvauksesta viivakameralla (DVT

Intellect 1.2.1 2006)

6.5 Àly- vai PC-pohjainen kamera

Perinteinen PC-pohjainen konenäköjärjestelmä muodostuu kamerasta, kuvankaap- 

pauskortista sekä PC-tietokoneesta, jossa kuvat käsitellään. Älykameraksi luokitel

laan laite, joka on täysin itsenäinen sisältäen kameran lisäksi mahdollisesti integ

roidun valaistuksen, sulautetun prosessorin kuvankäsittelyä varten sekä tarvittavat 
ulkoiset liitännät toimilaitteiden ohjauksiin.

Viimeisen vuosikymmenen aikana konenäkömarkkinoilla älykamerat ovat tehneet 

uuden aluevaltauksen. Nykypäivänä älykameroilla voidaan korvata monissa sovel

luksissa raskaampia ja kalliimpia PC-pohjaisia konenäköj ärj estelmiä.
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Merkittävimmät PC-pohj aisten konenäköj äij estelmien edut älykameroihin verrattuna 

ovat nopeus, joustavuus ja työkalujen tarkkuus. PC-pohjaiset konenäköjäijestelmät 

hyödyntävät huomattavasti nopeampia prosessoreita kuin älykamerat ja monet PC- 

pohj aisten konenäköj ärj estelmien käyttämät algoritmit ovat tarkempia verrattuna 

älykameroiden vastaaviin. Toteutettaessa usean kameran järjestelmiä tai käytettäessä 

erikoiskameroita, esimerkiksi lämpö-, tai uv-kameroita, PC-pohj aisen konenäköj är- 

jestelmän valinta on usein joustavuutensa takia perusteltu.

Älykameroiden edut PC-pohj aisiin konenäköj ärj estelmiin verrattuna ovat yksinker

taisuus, hinta ja luotettavuus. Älykamerat sisältävät valmiit algoritmit ja niiden oh

jelmiston kehitys on yksinkertaisempaa ja usein halvempaa. Älykamera on kompakti 

paketti, joka on helposti integroitavissa tuotannon muihin toimilaitteisiin. Yksinker

taisuutensa vuoksi älykamerat ovat usein myös PC-pohjaisia järjestelmiä luotetta

vampia. (Zuech 2002)

Suorituskyvyn rajoitteistaan huolimatta älykamerat ovat yhä useammin vaihtoehto 

merkittävään osaan sovelluksista, jotka on perinteisesti toteutettu PC-pohjaisilla jär

jestelmillä. Laitteiden suorituskyvyn kasvaessa ja työkalujen kehittyessä ero ratkai

sumallien välillä tulee edelleen pienenemään. Ratkaisumallien suorituskykyominai- 

suuksien lähestyessä toisiaan älykameroiden käyttöä konenäköj ärj estelmien toteutus

tapana voidaan tulevaisuudessa olettaa yhä kasvavan.
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7 Konenäköohjelma

Konenäön kamera- ja ohjelmistovalmistajat taijoavat kehitysympäristöjä, jotka sisäl

tävät yleiskäyttöisiä kuvankäsittelyalgoritmeja. Yleisimpiä valmiita algoritmeja ovat 

erilaiset esikäsittelyt, segmentointityökalut, hahmon-ja muodontunnistukset, dimen- 

siomittaukset, paikantimet, viiva-ja matriisikoodinlukijat sekä tekstintunnistustyöka- 

lut. Valmiiden algoritmien lisäksi konenäkösovelluksia voidaan ohjelmoida toteu

tusympäristöstä riippuen eri menetelmillä ja ohjelmointikielillä. Järjestelmän toimit

tajan tehtävänä on toteuttaa valmiita algoritmeja ja ohjelmamoduuleja käyttämällä 

sovelluksen vaatimusmäärittelyt toteuttava lopputulos.

Konenäkösovelluksen suunnittelun ja toteutuksen onnistuminen vaatii myös ymmär

rystä kuvankäsittelyssä käytettävien algoritmien perustana olevasta teoriasta. Valitut 

algoritmit vaikuttavat siihen, kuinka tarkka ja nopea tarkastelusta saadaan. Sovelluk

sen nopeus myös asettaa järjestelmälle tahtiaikarajoituksen.

Kuvankäsittelyalgoritmien luokittelu ja jako voidaan suorittaa monella eri tavalla. 

Seuraavassa aiheen käsittely on jaettu mukaillen kirjallisuuslähteitä Jäin 1995, Sonka 

1999 ja Pham 2003 sekä DVT Intellect 1.2.1 2006. Lähteissä Jäin 1995 ja Sonka 

1999 kuvankäsittelyn algoritmien matemaattista teoriaa on käsitelty kattavasti ko- 

nenäkösovellusten näkökulmasta.

7.1 Kuvan eheytys

Kuvan eheytyksellä esikäsitellään kaapatun kuvan ominaisuuksia halutunlaisiksi ku

van j atkoprosessointia varten. Eheytyksellä voidaan poistaa kuvasta häiriöitä sekä 
korostaa haluttuja piirteitä. Eheytysmenetelmät lisäävät konenäkösovelluksen ku

vankäsittelyn kiertoaikaa. Suunnittelussa tulee huomioida eheytyksellä saavutetut 

edut kasvaneeseen kiertoaikaan nähden - usein eheytyksen tuomat edut voidaan kor

vata paremmalla valaistussuunnittelulla. (Pham 2003)

Seuraavassa esitellään joitakin yleisiä kuvan eheytyksessä käytettyjä menetelmiä.
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7.1.1 Histogrammin tasoitus

Histogrammi ilmaisee kuinka paljon kuva sisältää eri intensiteetti tasoja. Usein histo

grammi on epätasaisesti jakautunut siten, että kaikki intensiteettiarvot ovat painottu

neet pienelle alueelle. Histogrammin tasoituksella intensiteettiarvot jaetaan uudelleen 

tasaisesti koko histogrammin leveydeltä, mikä parantaa kuvan kontrastia ja helpottaa 

etenkin ihmisen tulkintaa kuvasta. Koneellista tulkintaa varten histogrammin tasoitus 

on usein hyödytöntä etenkin, jos jatkossa on tarkoitus käyttää histogrämmiin perus

tuvia segmentointimenetelmiä. (Pham 2003)

Kuva 42: Heikon kontrastin kuvassa kaikki intensiteettiarvot ovat painottuneet 

pienelle alueelle. Histogrammin tasoitus parantaa kuvan kontrastia. (Jäin 1995)

7.1.2 Suodatusmenetelmät

Paikalliset suodatusmenetelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään: pehmennys- ja 

gradienttimenetelmät. Pehmennysmenetelmien tavoitteena on poistaa kuvasta häiri

öitä ja gradienttimenetelmällä vahvistetaan kuvassa nopeita muutoksia. (Sonka 1999)

Tyypillisiä kuvissa esiintyviä häiriötyyppejä ovat muiden muassa suola-pippuri-, im

pulssi-ja Gaussinen häiriö. Näiden poistoon voidaan käyttää pehmennysmenetelmiä. 

(Jäin 1995) Eräs yleisimmin käytetyistä häiriönpoistomenetelmistä on kuvan peh-
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mennys alipäästösuodattimella. Käytetyimmät suodattimet ovat keskiarvo-, Gaussi- 

nen ja mediaanisuodatin. Menetelmät perustuvat konvoluutiosuodattimen käyttöön. 

Kuvissa (Kuva 43) ja (Kuva 44) on esitetty yksinkertainen 3x3 keskiarvo- sekä 

Gaussinen suodatin. Keskiarvo- ja Gaussisen suodatuksen tapauksessa suodatettu 

kuvapikseli lasketaan pikselin naapurustosta painotetulla keskiarvolla ja mediaa- 

nisuodatuksen tapauksessa mediaaniarvosta. Gaussinen suodatin poistaa tehokkaasti 

normaalijakautunutta häiriötä, joka on yleistä sensoreissa ja elektroniikassa esiinty
vistä erilaisista häiriötekijöistä johtuen (Jäin 1995). Keskiarvoistamiseen verrattuna 

mediaanisuodatus poistaa kuvasta tehokkaammin häiriöpikseleitä säilyttäen kuvan 

reunojen alkuperäisen informaation, mutta se on keskiarvosuodatusta laskennallisesti 

hitaampi operaatio. (Pham 2003)

Kuva 43: 3x3 keskiarvosuodatin

Kuva 44: 3x3 Gaussinen suodatin

Gradienttimenetelmät perustuvat kuvan paikallisiin derivaattoihin eli intensiteetin 

muutosnopeuteen kuvapisteen ympäristössä. Kuvan derivaatat ovat suurempia siellä, 

missä intensiteetin muutos tapahtuu nopeasti. Gradienttisuodattimella suodatetaan 

kuvasta nopeasti muuttuvat osa-alueet eli kuvan korkeataajuiset komponentit. Ku

vassa esiintyvät häiriöt ovat yleensä luonteeltaan korkeataajuisia, joten gradient- 

tisuodattimen käyttö vahvistaa kuvassa esiintyviä häiriöitä. Gradienttisuodatinta käy

tetään muiden muassa kuvan segmentoinnin reunanhakumenetelmässä. (Sonka 1999)
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7.1.3 Morfologiat

Morfologisten operaatioiden pääryhmät ovat dilaatio ja eroosio. Monimutkaisemmat 

morfologiset operaatiot, kuten avaaminen ja sulkeminen voidaan johtaa näistä kah

desta operaatioista. (Sonka 1999)

Dilaatiossa kuvan reunapisteille suoritetaan valitulla suodattimena translaatio, jonka 

jälkeen uusi kuva saadaan uusien reunapisteiden sekä alkuperäisten kuvapisteiden 

unionina. Eroosio on dilaatiolle vastakkainen operaatio. (Jäin 1995) Dilaatio lisää 

reunapikseleiden ympäristöön pikseleitä, jolloin kuvan reunat vahvistuvat. Eroosio 

päinvastoin poistaa reunapikseleiden ympäristöstä pikseleitä, jolloin reunat heikenty

vät.

Dilaatio- ja eroosio-operaatioiden perättäistä suoritusta kutsutaan avaamiseksi ja sul

kemiseksi. Eroosio-dilaatio-operaatio eli avaaminen poistaa kuvasta kaikki kuva- 

alueet, jotka ovat suodatinta pienempiä ja jättää loput kuvasta ennalleen. Dilaatio- 
eroosio - operaatio eli sulkeminen päinvastoin poistaa kuvasta kaikki suodatinta pie

nemmät tausta-alueet. (Jäin 1995)

7.2 Kuvan segmentointi

Segmentoinnilla kuva jaetaan osa-alueisiin, joilla on vahva korrelaatio reaalimaail

man objektien kanssa. Kuvan segmentoinnilla löydetään ja eritellään kuvasta ne osa- 

alueet, joiden sisältämät pisteet kuuluvat yhteen myös reaalimaailman kohteessa. 

(Sonka 1999)

Ihminen pystyy segmentoimaan kuvia suhteellisen helposti reunoihin, väreihin ja 

olemassa oleviin taustatietoihinsa perustuen. Konenäössä segmentointi on kuitenkin 
eräs monimutkaisimmista sovelluksen tehtävistä. Eräs syy tähän on se, että ihminen 

käyttää segmentoinnissa hyvin paljon taustatietämystään kappaleista. Saman tiedon 

ohjelmoiminen tietokoneelle ei olisi järkevää tai usein edes mahdollista. (Pham 

2003)

Tärkeimmät segmentointimenetelmät ovat kynnystys- ja reunasegmentointi. Mene

telmät ovat toistensa suhteen käänteisiä ja perustuvat siihen, että jokainen alue voi

daan esittää sen sulkeman reunan perusteella ja vastaavasti jokainen suljettu reuna
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määrittelee alueen. (Sonka 1999) Muita merkittäviä segmentointimenetelmiä ovat 

alueenkasvatus-, mallinhaku- sekä hajota ja yhdistä -menetelmä.

7.2.1 Kynnystys

Kynnystyssegmentoinnissa (treshold based segmentation) erotellaan kuvassa esiinty

vät kappaleet ja alueet toisistaan niiden intensiteettitasojen tai värien erojen perus
teella (Pham 2003). Kynnystys tapahtuu valitsemalla yksi tai useampi kynnystystaso, 

joiden mukaan alkuperäisen kuvan yksittäiset pikselit erotellaan. Kynnystysoperaati- 

ossa kaikki pikselit saavat arvokseen joko 0 (musta) tai 1 (valkoinen6) seuraavasti:

(7.1)
muuten

FT [z, j] = kuvapisteen (i, j) intensiteetin arvo kynnystetyssä kuvassa 
f[z, j] = kuvapisteen (i, j) intensiteetin arvo alkuperäisessä kuvassa

Kynnystystasot voidaan valita joko kokeilemalla, päättelemällä tai automaattisten 

kynnystysmenetelmien avulla (Jäin 1995). Kynnystyssegmentointi on yksinkertaisin 

segmentointimenetelmä ja vaatii vähiten prosessointikapasiteettia (Sonka 1999).

Esimerkkitapauksessa kuvaa on kynnystetty eri kynnystystasoilla (Kuva 45). 

Vasemmanpuoleisissa kuvissa kynnystystasoiksi on valittu 48 ja 21, jolloin kaikki 

näitä tasoja pienemmän intensiteetin pikselit saavat arvon 0 (musta) ja loput 

pikseleistä saavat arvon 255 (valkoinen). Oikella puolella kynnystystasoksi on 

määritelty välit [21,48] ja [135,255], jolloin pikselit, joiden intensiteettiarvo on tällä 
välillä, saavat arvon Oja muut arvon 255.

6 Voi olla pikselin kvantisointitasojen määrästä riippuen myös jotain muuta, esimerkiksi 8 bitillä näyt- 

teistettäessä 255.
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Kuva 45: Kynnystysesimerkki (Jain 1995)

Kynnystystason valinnassa koko kuvalle voidaan käyttää joko yhtä kynnystystasoa 

(globaali kynnystys) tai kuva voidaan jakaa osa-alueisiin ja käyttää kullekin osa- 

alueelle omaa kynnystystasoa (lokaali kynnystys). Kuvan kynnystystaso voidaan jo

ko mielivaltaisesti valita esimerkiksi kuvan histogrammin perusteella tai käyttää jo

takin monista automaattisista kynnystason etsintämenetelmistä. Yleisimmät kynnys

tystason etsintämenetelmät ovat p-tile - menetelmä, histogrammin muotoon perustu

va menetelmä ja optimaalinen kynnystystaso. (Sonka 1999)

P-tile menetelmässä kuva kynnystetään perustuen esitietoon, että tarkasteltava kuva 

sisältää tietyn suhteellisen osuuden kiinnostuksen kohteena olevaa kappaletta. Kyn

nystystaso valitaan tämän esitiedon perusteella. Esimerkiksi tulostetun tekstisivun 

tiedetään sisältävän l/p osuuden kirjaimia. Tämän tiedon perusteella kynnystystaso
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valitaan histogrammista siten, että l/p osuus kuvasta kattaa intensiteettiarvot, jotka 

ovat pienempiä kuin valittu kynnystystaso. (Sonka 1999)

Histogrammin maksimien määrä korreloi usein kuvassa esiintyvien kappaleiden 

määrän kanssa (Pham 2003). Histogrammiin perustuvassa kynnystystason etsintäme- 

netelmässä kynnystystaso valitaan histogrammista kahden histogrammin maksimin 

väliltä siten, että valittu kynnystystaso minimoi segmentointi virheen. Näin ollen me

netelmän tuloksena saatetaan saada myös useita kynnystystasoja. (Sonka 1999)

7.2.2 Reunasegmentointi

Reunasegmentointi (edge-based segmentation) perustuu kuvasta löydettyihin reunoi
hin. Reunoiksi voidaan tulkita kuvassa esiintyvät epäjatkuvuuskohdat intensiteetti- 

tasossa, värissä tai tekstuurissa. Reunasegmentointimenetelmässä suoritetaan monia 

eri vaiheita peräkkäin. Kuvasta haetaan ensiksi reunat esimerkiksi gradienttisuodat- 

timella, joka etsii kuvasta intensiteetin nopeita vaihteluita. Reunojen jatkuvuutta voi

daan vahvistaa tai heikentää joko lisäämällä tai poistamalla reunaosia naapurustosta 

löytyviin reunoihin perustuen (edge relaxation). Reunaviivoja voidaan myös etsiä 

heurestisilla menetelmillä, kuten esimerkiksi laskemalla tunnettujen reunapisteiden 

välillä olevien polkujen kustannusfunktioita sekä valitsemalla kustannuksen mini

moiva polku. Reunan ympäröimä alue segmentoidaan omaksi osa-alueekseen. (Son

ka 1999)

7.2.3 Alueenkasvatus

Alueenkasvatusmenetelmässä kuvasta valitaan yksi tai useampi siemen ja kasvate

taan jokaisesta siemenestä alue. Kasvatus tapahtuu tarkistamalla naapuripikseleiden 

yhdenmukaisuus edellisen pikselin kanssa ja liittämällä samankaltaiset naapuripikse- 

lit kasvatettavaan alueeseen. Yksinkertaisimmillaan samankaltaisuus voi perustua 

pikseleiden intensiteettitasoihin. Alla olevassa kuvassa (Kuva 46) on esimerkki in

tensiteetti tasojen samankaltaisuuteen perustuvasta alueenkasvatusmenettelystä. Kuva 

(a) esittää erään kuvan intensiteettitasot 4x4 alueella. Kuvassa (b) alueenkasvatuk- 

sen kynnystystasoksi on valittu 2, jolloin kaikki naapuripikselit, joiden intensiteetti- 

tasojen ero on pienempi kuin 2, tulkitaan samankaltaisiksi. Tällöin alue on saatu 

segmentoitua kahdeksi erilliseksi alueeksi. Kuvassa (e) kynnystasoksi on valittu 3,
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jolloin alimman rivin keskimmäiset pikselit (4 ja 7) kasvavat yhteen ja kuva tulkitaan 
yhdeksi alueeksi. (Pham 2003)

1 3 7 7
2 2 8 8
1 3 7 7
3 4 7 8

1 3
2 2
1 3
3 4

nЩ'vl

(a)

(b)

(c)

Kuva 46: Alueenkasvatus eri kynnystystasoilla. (Pham 2003)

7.2.4 Hajota ja yhdistä - menetelmä

Hajota ja yhdistä- (Split-and-Merge)7 on iteratiivinen menetelmä. Siinä segmentoita

va kuva aluksi jaetaan eli niin sanotusti hajotetaan useaan samankokoiseen aluee

seen. Tämän jälkeen kunkin alueen sisällön homogeenisyys tarkistetaan. Jos alue on 

riittävän homogeeninen, iterointi päättyy kyseisen alueen osalta, muuten alue hajote

taan edelleen pienempiin osa-alueisiin. Iterointi jatkuu, kunnes alue on saatu hajotet

tua riittävän homogeenisiin osiin. Tämän jälkeen homogeeniset vierekkäiset alueet 
yhdistetään. (Pham 2003)

7.2.5 Mallinhaku

Mallinhakumenetelmällä (Template Matching)7 etsitään kuvasta ennalta tunnettuja 

objekteja. Menetelmässä objektin mallia liikutetaan kuvan päällä ja lasketaan kussa

kin pisteessä mallin ja kuvan välinen korrelaatio. Korrelaatio voi perustua esimerkik-

7 Suomenkielinen nimi ei ole vakiintunut.
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si mallin ja kuvan pikseleiden intensiteettitasojen väliseen eroon. Jos korrelaatio on 
riittävän vahva, tulkitaan objekti löydetyksi ja se segmentoidaan kuvasta. (Pham 

2003)

7.3 Kuvan analysointi

Esikäsittelyn ja segmentoinnin jälkeen kuvalle suoritetaan sovelluksen vaatimusmää- 

rittelyihin perustuen tarvittavia analyysejä. Konenäkösovellusten kuva-analyysit voi

daan jakaa karkeasti seuraaviin pääryhmiin: Blob-analyysi, sovitukset, mittaukset ja 

lukijat.

7.3.1 Blob-analyysi

Kuvan eri osa-alueiden analyysiä kutsutaan Blob-analyysiksi. Siinä kuvasta analy

soidaan esimerkiksi segmentoimalla erotettujen osa-alueiden arvoja. Keskeisimpiä 

analysoitavia arvoja ovat paikkatieto, kiertokulma, geometriset mitat ja intensiteetti. 

Analyysin jälkeen kuvasta voidaan halutessa suodattaa tietyt osat. Esimerkiksi yk

sinkertainen geometriaan ja intensiteettiin perustuva suodatus on seuraavanlainen: 

”Suodatetaan kaikki osat, joiden pinta-ala on alle 1500 pikseliä ja keskimääräinen 

intensiteetti yli 0,5.”

Seuraavassa Blob-analyysiä havainnollistetaan DVT:n älykameran Framework 2.5.7 

kehitysympäristössä toteutetulla esimerkkisovelluksella. Alla on esitetty, kuinka al

kuperäisestä kuvasta (Kuva 47) osa-alueet on segmentoitu intensiteettitasoon perus

tuvalla kynnystysmenetelmällä (Kuva 48). Tämän jälkeen jokaiselle osa-alueelle on 

suoritettu blob-analyysi (Kuva 49).
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Kuva 47: Alkuperäinen kuva

Kuva 48: Segmentoitu kuva
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Kuva 49: Blob-analyysin tulostaulukko

Paikkatiedon laskentaan käytetään useimmiten hahmon massakeskipisteeseen perus

tuvaa menetelmää. Kiertokulman yksiselitteisyyden vaatimuksena on, että kappale 

on muodoltaan pitkänomainen, jolloin kappaleen pituussuuntaista akselia voidaan 

käyttää kulman määrittelyyn. (Jäin 1995) Esimerkiksi kuvista (Kuva 48 ja Kuva 49) 

nähdään, että ympyränmuotoiselle kappaleelle (kappale 9) kiertokulman laskenta on 
epäonnistunut.

7.3.2 Sovitukset

Konenäkösovellusten keskeisimpiä sovitusoperaatioita ovat suoran- ja ympyränsovi- 

tusoperaatiot. Sovitusoperaatiossa etsitään esimerkiksi reunanhakumenetelmillä kap
paleen reunat, jonka jälkeen löydetyn reunan mukaisesti sovitetaan suora tai ympyrä. 

Esimerkissä on havainnollistettu ympyränsovitus appelsiinille DVT:n Framework
2.7.5 - kehitysympäristössä (Kuva 50).
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ResuH Table: ClrdeFit

Soft Sensor I1V

Crctef« PASS R*divi * 207 34 Pú*l>

Guet*

Kuva 50: Ympyränsovitus appelsiinille

7.3.3 Mittaukset

Kuvista löydetyistä kappaleista tai sovitetuista muodoista voidaan mitata useita eri 

ominaisuuksia. Konenäkösovellusten keskeisimmät mittaukset ovat kappaleen pinta- 

alan, kehän, eksentrisyyden, tiiviyden, säteen ja intensiteetin mittaukset.

Pinta-ala on kappaleen sisältämien pikseleiden yhteenlaskettu määrä. Kehä on kappa

leen ympäröivän reunan yhteenlaskettu pituus sisältäen mahdolliset kappaleen sisä

reunat (esimerkiksi j uustonreikäkuvio). Eksentrisyys kuvaa kappaleen pyörähdys- 

symmetriaa. Lähellä eksentrisyyden arvoa 0 olevat kappaleet edustavat lähes sym
metristä ja lähellä arvoa 1 olevat kappaleet epäsymmetristä kappaletta. Tiiviys kuvaa 

kappaleen sisäistä tiiviyttä. Esimerkiksi kolikon tiiviys on suurempi verrattuna ulko

mitaltaan samankaltaiseen tiivisterenkaaseen verrattuna, tiivisterenkaan keskellä ole

70



vasta reiästä johtuen. Säde on suurin etäisyys kappaleen keskipisteestä ulkoreunaan. 

Keskimääräinen intensiteetti on kappaleen kuvapikseleiden keskimääräinen intensi
teetti. (DVT Intellect 1.2.1 2006)

7.3.4 Lukijat

Konenäkösovellusten kehitysympäristöt tarjoavat työkaluja yleisimpien teollisuudes

sa käytettyjen viiva-ja matriisikoodistandardien luentaan. Lisäksi konenäkösovelluk- 

sien avulla voidaan toteuttaa koneellista tekstintunnistusta.

Konenäön viivakoodinlukijoiden avulla voidaan lukea useimpia markkinoilla olevia 

viivakoodi standardej a. Viivakoodeja pystytään ohjelmallisesti lukemaan eri kierto- 

kulmien lisäksi myös kaarevalta pinnalta. Yksittäisissä viivakoodinluentasovelluksis- 

sa perinteiset laserlukijat ovat edelleen konenäköön perustuvia lukijoita toiminnalli

suudeltaan parempia sekä käytössä yleisempiä. Konenäkösovellukset ovat kuitenkin 

yleistymässä sovelluskohteissa, joissa viivakoodin luennan lisäksi kohteesta tarkaste

taan samalla myös muita piirteitä.

Matriisikoodit on standardoitu tapa kirjata tietoa pieneen tilaan. Matriisikoodinluku- 

sovelluksella voidaan lukea vikasietoisesti erilaisia matriisikoodistandardeja. Esi

merkiksi 10 x 10 matriisikoodiin voidaan tallentaa 5-6 ASCII-merkkiä. Informaatio 

on matriisissa tallennettu redundanttisesti siten, että matriisista voidaan peittää noin 

1/4 ilman vaikutusta lukutapahtumaan. Matriisikoodeja voidaan soveltaa hyvin mo

nenlaisissa pinnoissa, kuten esimerkiksi etiketeissä, piirilevyissä ja metallipinnoissa 
(Kuva 51).

Kuva 51: Esimerkkejä matriikoodeista erilaisissa pinnoissa: etiketti (vas.), piirilevy 

(kesk.) ja metallipinta (oik.) (DVTIntellect 1.2.1 2006)
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OCR (Optical Character Recognition) on ohjelmallinen tekstintunnistusmenetelmä, 
jolla kuvista tulkitaan tekstiä ja muunnetaan ne tietokoneen ymmärtämään muotoon. 

Tekstintunnistus perustuu yksittäisten merkkien vertailuun tiedettyjen merkkikuvioi

den kanssa. OCR:n toimivuus on riippuvainen monista eri tekijöistä, kuten tulostuk

sen laadusta, valaistuksen tasaisuudesta sekä yhdenmukaisuudesta, kirjainten tyylistä 

sekä useiden merkkien mahdollisesta samankaltaisuudesta. Esimerkiksi merkit ”1” ja 

”1” tai ”3” ja ”B” saatetaan tulkita OCR:llä samaksi merkiksi. Hyvissä olosuhteissa 

OCR-lukutapahtuman tarkkuuden ja luotettavuuden voidaan kuitenkin olettaa yltä

vän 99,9 %:noin (Zuech 2006)

Konenäkösovelluksella voidaan erilaisia lukijoita yhdistämällä tulkita samasta ku

vasta useita eri tekstejä ja koodeja. Alla on havainnollistettu esimerkki DVT:n Fra
mework 2.7.5 - kehitysympäristössä toteutetusta etiketin tarkastussovelluksesta. Sii

nä etiketistä luetaan matriisikoodi, viivakoodi sekä päiväys (Kuva 52).

Kuva 52: Esimerkki etiketintarkastussovelluksesta
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7.4 Konenäköalgoritmien valinta

Algoritmien valinnassa kuvan segmentointia ja eheytystä tulee yleisesti välttää, jos 

se on toteutuksen kannalta mahdollista. Eheytysalgoritmit ovat usein laskennallisesti 
raskaita ja sen tuoma kuvanlaadun paraneminen voidaan usein toteuttaa myös pa

remmalla valaistuksen ja optiikan suunnittelulla. Segmentointi saattaa olla hankalaa 

etenkin, jos kappaleet ovat toistensa kanssa kosketuksissa tai limittäin. Segmentointi 

voidaan usein korvata varmistamalla, että kappaleet näkyvät kameralle kuvanotto- 
hetkellä sopivasti. (West 2006)

Konenäkösovelluksen toteutuksessa samaan lopputulokseen on usein mahdollista 

päästä useita eri vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja algoritmeja käyttäen. Lisäksi tie

tyn algoritmin sisällä voi myös olla erilaisia variaatioita. Kirjallisuudessa on paljon 

viitteitä yksittäisten algoritmien sovelluskohtaiseen arviointiin. Elektronisen julkai

sun, Machine Vision and Applications, pääkirjoituksessa Christensen (Christensen 

1997) käsittelee konenäköalgoritmien keskinäisen vertailun ongelmakenttää sekä 

kuinka yksittäisiä algoritmien suorituskykyä voidaan arvioida käytännössä.

Yleisesti sovelluksen algoritmien valinnassa voidaan noudattaa käänteistä lähesty

mistapaa. Algoritmien valinta aloitetaan järjestelmältä vaadittuun ulostuloon perus

tuen ja edetään askelittain kohti alkuperäistä kuvaa. Aluksi valitaan tulkintapa, jolla 
vaadittu ulostulo saadaan tuotettua. Tämän jälkeen tunnistetaan kuvasta ne piirteet, 

joista voidaan valitulla tulkintatavalla johtaa haluttu ulostulo. Jos kuvassa on oletet

tavasti useampi kiinnostuksen kohteena oleva piirre, kuvan segmentointiin tulee vali

ta sopivin lähestymistapa. Lopuksi kuvan esikäsittelyyn valitaan sopivimmat mene
telmät. (West 2006)
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8 Informaation välitys ympäröiviin järjestelmiin

Automaatiossa konenäköj äij estelmien kamerat voidaan usein rinnastaa älykkäiksi 

antureiksi ja joissakin sovelluksissa toiminnallisuus voi osittain jopa korvata perin

teisen logiikan. Hajautetun automaation arkkitehtuurin mukaisesti konenäköjärjes- 

telmät voivat jalostaa mittaustiedon hyvin pitkälle ja välittää jalostetun informaation 

ympäröiviin jäijestelmiin monilla eri tavoilla. Yleisimmät liitynnät muihin järjestel

miin ovat digitaalinen I/O, kenttäväylät ja Ethernet. Joustava liitettävyys muihin au

tomaation osajärjestelmiin mahdollistaa informaation hyväksikäytön logiikoissa, 

valvomoissa, roboteissa, PC-pohjaisissa käyttöliittymissä, tietokannoissa ja ylemmän 

tason toiminnanohj ausj ärj estelmissä.

Seuraavassa on havainnollistettu esimerkkitapaukset älykamera- sekä PC-pohjaisen 

konenäköj ärj estelmän liittämisestä tuotantosolun kokonaisautomaatioon. (Kuva 53 ja 
Kuva 54)

Kuva 53: Esimerkki älykameran integroinnista tuotantosoluun - liittyvinä

rajapintoina I/O ja Ethernet
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Älykameroiden avulla toteutetussa esimerkki] äij estelmässä kommunikointi kameroi

den välillä on toteutettu Ethemet-verkossa Modbus Over TCP/IP - protokollalla. 

Kameroiden kuvanoton liipaisu sekä kameroiden reaaliaikaisuutta vaativat ohjaukset 

on toteutettu digitaalisella l/0:lla. SCADA-tieto välitetään Ethemet-verkossa TCP/IP 

Socket - rajapinnan välityksellä tiedonkeruuta suorittavalle HMI-PC:lle. PC:ssä tieto 
jalostetaan ja välitetään operaattorin PDA-yksikölle sekä tuotannon MES- 

jäijestelmälle.

ERP/MÇS/SQL 

ethernet

kenttäväylä

OPC

Kuva 54: Esimerkki PC-pohjaisen konenäköjärjestelmän informaationvälityksen

rajapinnoista

PC-pohjaisessa esimerkkijärjestelmässä kamerat voidaan kytkeä PC:hen vaihtoehtoi

sesti kuvankaappauskortin, FireWirem tai Gigabit Ethemetin välityksellä. PC suorit

taa kameroiden lähettämien kuvien käsittelyn sekä muiden laitteiden ohjauksen. Tie

donvälitys sekä laiteohjaukset PC:Itä voidaan toteuttaa Ethemetin, kenttäväylän, 

l/0:n tai minkä tahansa muun PC-rajapinnan välityksellä.

Seuraavassa käsitellään konenäkö]äijestelmissä käytettyjä yleisimpiä rajapintoja, nii

den vahvuuksia, heikkouksia sekä sopivuutta eri kohteissa. Tarkastelussa rajoitutaan 

konenäkö]äijestelmien ja muiden tuotannon laitteiden sekä tietojärjestelmien välisiin
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rajapintoihin. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät PC-pohjaisten konenäköjäijestelmien 

rajapinnat kameran ja PC:n välillä. Tämä rajapinta voidaan toteuttaa PC-pohjaisissa 

konenäköjäijestelmissä laitetoimittajasta riippuen esimerkiksi kuvankaappauskortin, 

USB:n, FireWirem tai Gigabit Ethemetin välityksellä.

8.1 I/O-pohjainen liikenne

I/O-liikenteellä tiedonsiirto voidaan toteuttaa hyvin nopeasti laitteiden välillä. Tästä 

johtuen konenäköjäijestelmät liittyvät l/0:lla muihin kenttälaitteisiin silloin, kun jär

jestelmiltä vaaditaan reaaliaikaista ja determinististä tiedonvälitystä. I/0:lla voidaan 

ohjata esimerkiksi kameroiden kuvauksen ja salamavalon liipaisua sekä signaalinvä- 

litystä hylkäystoimilaitteelle, logiikalle tai robotille. Kuvauksen- ja välähdysvalon 

liipaisijana voi toimia esimerkiksi valokennoanturi.

Lähes kaikki markkinoilla olevat älykamerat sisältävät I/O-liitännän joko suoraan tai 

laitevalmistajan taijoaman adapterin välityksellä.8 PC-pohjaisissa konenäköj äijes

telmissä I/O-rajapinta voidaan toteuttaa esimerkiksi PCI-väylään asennettavan I/O- 

kortin välityksellä.

8.2 Kenttäväyläliikenne

Kenttäväylät ovat nopea tapa kommunikoida laitteiden välillä. Perinteiseen I/O- 

liikenteeseen verrattuna kenttäväylää käyttämällä voidaan vähentää kaapeloinnin 

määrääjä pienentää järjestelmän kustannuksia. Teollisuuskäyttöön suunnitellut kent- 

täväylän kaapeloinnit ovat perinteisiä Ethemet-kaapeleita huomattavasti kestäväm

piä. Näin ollen ne sopivat sovelluksiin, joissa kamera asennetaan liikkuvaan kohtee

seen, esimerkiksi robotin tarttujaan, ja kaapeleihin kohdistuu jatkuvaa rasitusta. Ylei

simpiä konenäköj äijestelmissä käytettyjä kenttäväylästandardeja ovat DeviceNet, 

ControlNet, CAN, ASi-Bus, InterBus ja ProfiBus. (Hardin 2005)

8 Katsaus on tehty DVT:n (www.dvtsensors.com) ja Cognexin (www.cognex.com) älykameroista. 

DVT:n älykamerat tarjoavat 8 vapaasti ohjelmoitavaa digitaalista l/0:ta ja Cognexin älykameroissa on 

tarjolla 9 inputia ja 9 outputia.
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PC-pohjainen konenäkö] äij estelmä on mahdollista liittää haluttuun kenttäväylään 
esimerkiksi PCI-väylään asennettavan kenttäväyläkortin välityksellä. Älykameroiden 

tapauksessa liitettävyys kenttäväyliin ei ole yhtä joustavaa. Laitevalmistajat kuiten
kin tarjoavat usein kameroiden lisälaitteina rajapintamoduulin, jolla älykamerat voi

daan liittää joihinkin kenttäväyliin.9

8.3 Ethernet-liikenne

Ethernet on useissa tapauksissa korvannut kenttälaitteiden yksilölliset ja kalliit liityn- 

tärajapinnat yleisellä standardirajapinnalla, joka tarjoaa liitynnän myös ylemmän ta

son ohjausjärjestelmiin ja mahdollistaa yksittäisten laitteiden etähallintaan. PC- 

pohjaisten konenäköjärjestelmien lisäksi lähes kaikki älykamerat tarjoavat Ethemet- 
rajapinnan.10 Ethemet-rajapinnan avulla voidaan tuotantolaitoksissa liittää useita ko- 

nenäkökameroita yhteen muodostaen usean kameran konenäköj ärj estelmiä tai liittää 

yksittäiset konenäköj ärj estelmät keskitettyyn palvelimeen. Osa älykameroista tarjoaa 
itsessään Ethemet-liikenteen päällä esimerkiksi SMTP, FTP, DHCP, DNS ja Telnet- 

palveluita. Lisäksi liityntä muihin automaation kenttälaitteisiin voidaan toteuttaa Et- 

hemet-verkon yli esimerkiksi EtherNet/IP ja Modbus/TCP - tehdasprotokollaa käyt

tämällä. (Hardin 2005)

8.4 Informaationvälitysrajapinnan valinta

Konenäkö]ärjestelmille valitaan informaationvälitysrajapinnat järjestelmän toimin

nallisten vaatimusten perusteella. Joskus yksinkertainen konenäköj ärj estelmä vaatii 

liitynnän ainoastaan hylkäystoimilaitteeseen. Toisinaan järjestelmältä vaaditaan raja

pintaa operaattorin PC:lle, logiikalle, yksittäisten toimilaitteiden ohjauksille sekä 

ylemmän ohjausjärjestelmän tiedonkeruulle. Tällöin konenäköj ärj estelmälle tulee 
valita useita eri informaationvälitysraj apintoj a.

9 Esimerkiksi Cognexin älykamerat ovat liitettävissä DeviceNet- ja DVT:n älykamerat DeviceNet- 

sekä Profibus-kenttäväyliin. (www.dvtsensors.coml ja (www.coenex.coml

10 Katsaus tehty DVT:n, Cognexin, Vision Components in ( www.vision-components.coml ja 

Sick/IVP:n (www.sickivp.coml älykameroista.
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Ethernet taijoaa standardirajapinnan sekä suuren siirtonopeuden esimerkiksi kuvien 

siirtoon operaattorin käyttöliittymälle. Ethernet ei kuitenkaan sovellu reaaliaikaisuut

ta ja deterministisyyttä vaativiin laite- ja prosessiohjauksiin, vaan tällöin tulee käytet

täväksi rajapinnaksi valita I/O tai kenttäväylä. I/O:11a voidaan toteuttaa nopeita digi

taalisia tuloja ja lähtöjä, mutta konenäköjäijestelmien tarjoamien l/0:iden määrä on 
usein rajallinen sekä kaapelointi hankalaa.

Nykypäivänä tuotantolaitoksissa on käytössä monia erilaisia kenttäväylästandardej a 
ja eri standardien käyttö vaihtelee myös eri maanosien välillä. Konenäköj äijestelmän 

suunnittelussa tulee huomioida toteutettavan kohteen sijainti ja mahdollisesti olemas

sa olevat kenttäväylä- ja muut verkkoratkaisut. (Hardin 2005)

Yleisohjeena yksittäiset rajakytkintiedot sekä toimilaiteohj aukset konenäköj äij estel- 

missä tulee kytkeä l/0:lla. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvauksen hipaisevan valoken- 

non signaali sekä tarkastuksen jälkeen hylkäystoimilaitteen ohjaus. Tehtaan olemassa 

olevista ja konenäköj äij estelmän tarjoamista rajapinnoista riippuen konenäkö voi

daan kytkeä laiteohjausten osalta myös olemassa olevaan kenttäväylään. Ethemet- 

liikennettä konenäkö- ja muiden järjestelmien välillä tulee käyttää ainoastaan, kun 

liikenteeltä ei vaadita deterministisyyttä. Ethemet-liikennettä käytetään yleensä ko

nenäön rajapintana operaattorin HMI-PC:hen sekä ylemmän tason tuotannonohjaus
järjestelmiin.
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9 HK-Ruokatalo Oyj - rasiantarkastussovellus

Diplomityön käytännön osuudessa sovelletaan aiemmin diplomityössä kuvattuja 

suunnittelumenetelmiä ja -ohjeita konenäkösovelluksen suunnittelussa. Diplomityön 

yhteydessä toteutettiin HK-Ruokatalo Oyj:n Euran tuotantolaitoksessa broilerituo
tannon suikalepakkauslinjalle rasiantarkastuksen konenäkösovellus. Konenäkösovel- 

lus oli osa rasianpakkauslinjojen tuotannon automatisointiprojektia, jossa tavoitteena 

oli tehostaa broilerin filee- ja paistisuikaleiden pakkauksen tuotantoa. Tässä luvussa 

perehdytään toimitetun konenäkösovelluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Aluksi 

esitellään linjan toimintaa ja konenäkösovellukselle asetettuja vaatimuksia. Sen jäl

keen käsitellään suunnittelun valintoja informaatioketjun eri vaiheissa. Lopuksi ker

rotaan jäijestelmän toimivuudesta käytännössä.

9.1 Pakkauslinjan toiminta

Pakkauslinjalla broilerisuikaleet annostellaan automaattisesti rasioihin. Rasioita on 

useita eri kokoja. Annostelun jälkeen rasiat pakataan ja ohjataan kahdelle automaat- 

tivaa’alle. Vaa’at punnitsevat rasiat liukuhihnalta, tulostavat etiketin ja kiinnittävät 

sen paineilmalla rasian päälle. Tarroitetut rasiat ohjataan robotille, joka nostaa ne 

elintarvikelaatikoihin.

9.2 Kehitetyn konenäköjärjestelmän vaatimusmäärittelyt

Pakkauslinjalla oli useita tarpeita konenäkösovellukselle. Automaattisen suikaleiden 

annostelun jälkeen rasian reunoille saattaa jäädä pakattavia broilerisuikaleita tai ma

rinadia. Tällöin pakkauksen kalvon tiiviys heikentyy. Konenäkösovelluksen vaati
muksena oli rasian reunojen puhtauden tarkastus.

Rasioiden punnitusvaa’an vika- tai ruuhkatilanteissa joidenkin rasioiden etiketti saat

taa jäädä tulostumatta. Etikettirulla saattaa lisäksi joutua tulostimessa pois paikoil

taan, jolloin etiketin merkinnät eivät tulostu kokonaan tulostusalueelle. Välillä etiket

ti ei tulostu rasiassa oikeaan paikkaan tai etiketti saattaa tarttua rasiaan vinosti. Ko

nenäkösovelluksen vaatimuksena oli etiketin olemassaolon, paikan ja suoruuden tar
kastus.
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Vaakojen tulostimien etikettirullat vaihdetaan tuotevaihdon yhteydessä. Inhimillisen 

erehdyksen seurauksena etikettirullan vaihto saatetaan unohtaa tai siihen saatetaan 

vaihtaa väärän tuotteen rulla. Konenäkösovelluksen vaatimuksena oli etiketin oikeel

lisuuden tarkastus.

Rasian etikettiin tulostuu ajettavan tuotteen viivakoodi, painotieto ja päiväys. Tuote- 

vaihdon yhteydessä linjan automaattinen ohjaus- ja informaatiojäijestelmä asettaa 

vaaoille asetusarvot. Vaakojen virhetilanteesta tai inhimillisestä erehdyksestä johtuen 

vaaoille asetetut tuote- ja päiväysasetukset saattavat olla virheelliset tai ne saatavat 

vaihtua kesken ajon. Konenäkösovelluksen vaatimuksena oli etiketin tulostuksen tie
tojen tarkastus.

Edellä kuvatuista tarpeista johdettiin konenäkösovelluksen vaatimusmäärittelyt. Ko
nenäkösovelluksen tuli tarkastaa:

1. rasian reunoj en puhtaus

2. etiketin olemassaolo, paikka ja suoruus

3. etiketin oikeellisuus

4. etikettiin tulostettujen merkintöjen paikka

9.3 Järjestelmän suunnittelu

9.3.1 Valaistus

Kappaleessa 3.7 esiteltiin pisteytystaulukko, jonka avulla voidaan löytää sopiva va

laistusratkaisu. Sovelluksen valaistus valittiin kohteen avainpiirteisiin ja valaistuksen 
pisteytystaulukkoon perustuen.

Aluksi tunnistettiin tarkastettavan kohteen avainpiirteet. Konenäkösovelluksen vaa- 

timusmäärittelyiden perusteella kohteen kiinnostavat avainpiirteet olivat rasian reu

nat, etiketti, etikettiin painettu tuotteen kuva ja etiketin tulostus. Sovelluksen kannal

ta merkityksettömät avainpiirteet olivat pakatun rasian muovikalvo. Alla on taulukoi
tu kohteen avainpiirteet (Taulukko 4).
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Taulukko 4: Rasiantarkastussovelluksen avainpiirteet

KUNNOSTAVAT PIIRTEET:
Rasian reunat Valkoiset, kulmista pyöristetyt
Etiketti Muodoltaan melko vakio, valkoinen oohia, peittää n. 1/3 rasian ointa-alasta
Etiketin kuva Värikuva valkoisella oohialla. tuotteen nimi. tuoteseloste
Etiketin tulostus Tulostusalue etiketin alalaidassa, viivakoodi, oaino ia oäivävs. ei aina vakio
MERKITYKSETTÖMÄT PIIRTEET:

Rasian muovikalvo Kirkasta muovia, usein hieman oullollaan

Avainpiirteiden tunnistamisen jälkeen tunnistettiin ja taulukoitiin niiden optiset omi

naisuudet (Taulukko 5).

Taulukko 5: Avainpiirteiden optiset ominaisuudet rasiantarkastussovelluksessa

Läpinäkyvyys Taitto Absorbtio Heijastus Fluorosenssi Valon aallonpituus

Rasian reunat ei ei ei oleellisesti voimakas, peili ei ei oleellista vaikutusta

Etiketti ei ei ei oleellisesti hvvä, diffuusi ei ei oleellista vaikutusta

Etiketin kuva ei ei ei oleellisesti hvvä. diffuusi ei

Etiketin tulostus ei oleellisesti hyvä, diffuusi ci mustavalolla parempi musta/valko- 

kontrasti

Rasian muovikalvo hyvä I ei oleellisesti I ei oleellisesti I voimakas, peili I ei I ei oleellista vaikutusta

Avainpiirteiden optisten ominaisuuksien osalta todettiin seuraavaa: rasian päällinen 

muovikalvo ja rasian reunat olivat ominaisuuksiltaan peiliheijastavia sekä etiketti 

diffuusiheijastavaa. Kohteen valaistuksen vaihtoehdoiksi valittiin pällipuoleinen dif- 

fuusivalaistus sekä päällipuolinen kohdistettu valaistus. Avainpiirteiden optisiin 

ominaisuuksiin perustuen lähempään tarkasteluun otettiin myös mustavalo. Valittu

jen valaistusvaihtoehtoj en osalta toteutettiin valaistuksen pisteytystaulukko 
(Taulukko 6).

Taulukko 6: Valaistuksen pisteytystaulukko

PÄÄLLIPUOLINEN VALAISTUS TAUSTAVALAISTUS

Rasian reunat XXX XX

Etiketti XXX XX

Etiketin kuva XXX XX

Etiketin tulostus XXX XX - -

Mustavalolla hyvä 
musta/va Iko-kontrasti

Rasian muovikalvo m I x L L I- I-I- I- I-

Valaistuksen pisteytystaulukkoon perustuvassa valinnassa tavoitteena oli valita so

vellukselle valaistus, joka kiinnostavien avainpiirteiden osalta maksimoi ja merkityk

settömien avainpiirteiden osalta minimoi pisteet. Yllä olevasta taulukosta todettiin, 

että kohdistettu ja diffuusivalaistus sopivat molemmat kohteen valaistusratkaisuksi 

kiinnostavien avainpiirteiden osalta. Kohdistettu valaistus aiheutti kuitenkin muovi
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kalvossa voimakkaan peiliheijastuksen, joten valaistusratkaisuksi valittiin diffuusiva- 

laistus. Lisäksi avainpiirteiden optisiin ominaisuuksiin ja valaistuksen pisteytystau- 

lukkoon perustuen todennettiin, että tarvittaessa osittaisella mustavalolla voitaisiin 

parantaa etiketin tulostuksen kontrastia.

Sovelluksen valaisimiksi valittiin kaksi elektronisella liitäntälaitteella varustettua 60 

W loisteputkivalaisinta. Loistelampun valo on luonnostaan diffuusia ja loisteputkiva

laisin oli hinta-laatusuhteeltaan sovelluksen kannalta sopivin vaihtoehto.

9.3.2 Kuvankaappaus

Kappaleessa 4.2 käsiteltiin konenäköjäijestelmien resoluutiota ja todettiin, että ko- 

nenäköj äij estelmän piirreresoluution vaatimuksen määrittää pienimmän havaittavan 

piirteen mitta. Rasiantarkastussovelluksessa kohteen pienin havaittava piirre oli eti

ketin viivakoodin viiva ja viivojen väli. Pienin viivapaksuus oli 0,25 mm ja viivan 

erottamiseksi vähimmäispikselimääräksi valittiin leveyssuunnassa 2 pikseliä / viiva. 

Tarkastettavan rasian mitat pituus- ja leveyssuunnassa olivat 165 x 130 mm. Ottaen 

huomioon rasian liike, kuva-alueen varmuusvara ja matriisikennon 2:3-kuvasuhde 

sovelluksen kuva-alueeksi valittiin aluksi 210 x 140 mm.

Rasiantarkastussovellukselle laskettiin kuvaresoluutio yhtälöihin (4.2) - (4.4) perus

tuen seuraavasti:

R purre = 0,25 mm 
Fpurre = 2 pikseliä
FOVx = 210mm 
FOVy =140 mm

D
n _ ^Pürre 
titila - '

0,25 mm
F piirre

R

2 pikseliä 
FOVr 210 mm

— = 0,125 mm / pikseli

kuva(x) Ftila 0,125 mm! pikseli
- =1680 pikseliä

Edellä lasketuun tulokseen perustuen pienin vaadittu kuvaresoluutio x-suunnassa oli 

1680 pikseliä. Kuvattaessa kohdetta 2:3-kuvasuhteen kennolla kameran kennon ku

varesoluutioon perustuva kokovaatimus oli 1680 x 1120.
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Konenäön viivakoodinlukualgoritmit käyttävät luennassa alipikselimittausta, joten 

käytännössä viivakoodinluenta olisi ollut mahdollista myös pienemmällä kennolla 

varustetulla kameralla. Vaikka konenäköj äij estelmä olisi ollut toteutettavissa yhdellä 

korkearesoluutiokameralla (1600 x 1200 pikseliä), suunnittelussa päädyttiin kuiten
kin kahden normaaliresoluutiokameran (640 x 480 pikseliä) toteutukseen.

Kamerat asennettiin tarkastuspisteeseen kuljettimen suuntaisesti peräkkäin. Ensim

mäinen kamera nimettiin rasiakameraksi. Rasiakameralla kuvataan rasia kokonai

suudessaan, jolloin voidaan tarkastaa rasian reunojen puhtaus, etiketin paikka ja - 

suoruus. Toinen kamera nimettiin etikettikameraksi. Etikettikameralla kuvataan eti
ketin tulostuksen tiedot.

Etikettikamera 150 mm

Konenäköj äij estelmän molemmille kameroille laskettiin seuraavaksi resoluutiovaa- 

timukset. Rasiakameran kuva-alue valittiin kattamaan koko rasia. Kuva-alueeksi va

littiin, aikaisemmin esitetyn lailla, 210 x 140 mm. Pienin rasiakameralla etsittävä 

piirre oli rasian reunalla oleva tahra. Piirteen suuruudeksi valittiin 5 mm ja sen erot

tamisen vähimmäispikselimääräksi valittiin 4 pikseliä. Seuraavassa on laskettu ko
nenäköj äij estelmän rasiakameran kuvaresoluution vaatimus:
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R piirre =5mm 

Fpiirre = 4 pikseliä
FOVx = 210 mm 
FOVy = 140 mm

D R purre   5 mm
K tila ~

R

7purre 4 pikseliä
FOVr 210 mm

— =1,25 mml pikseli

kuva(x) Rtila

R
FOV„

1,25 mml pikseli 
140 mm

7 =168 pikseliä

kuva(y) RtUa 1,25 mm! pikseli
7=112 pikseliä

Etikettikameran kuva-alue valittiin kattamaan etiketin tulostusalue, jonka mitat ovat 

65 x 15 mm. 3:2-suhteella kuva-alueeksi valittiin 75 x 50 mm. Pienin viivapaksuus 

oli 0,25 mm ja viivan erottamisen vähimmäispikselimääräksi valittiin leveyssuunnas

sa 2 pikseliä / viiva. Seuraavassa on laskettu etikettikameran kuvaresoluution vaati
mus:

R purre = 0,25 mm 
Ppurre = 2 pikseliä 
FOVx = 75 mm 
FOVy - 50 mm

D
г, лpiirre
*tila ~

F ..purre

0,25 mm 
2 pikseliä

= 0,125 mm! pikseli

Rkuva(x)
р'ОУ,
Rtila

15 mm
0,125 mm! pikseli

= 600 pikseliä

Edellä olevaan perustuen todettiin 640 x 480 pikselin resoluution olevan riittävä mo
lempien kameroiden osalta.

9.3.3 Kameran valinta

Kappaleessa 6.5 todettiin, että yleisesti usean kameran konenäköjäijestelmät tulisi 
toteuttaa PC-pohjaisena konenäköj äij estelmänä. Rasiantarkastussovellus päätettiin 

kuitenkin toteuttaa kahdella älykameralla, sillä älykameroiden etuja PC-pohjaisiin 

konenäköj äij estelmiin oli tässä useita:
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• Älykameroilla kamerat olisivat toisistaan riippumattomia, itsenäisiä ja älyk

käitä antureita eivätkä ne vaatisi järjestelmän toimivuuden kannalta erillistä 
PC:tä.

• Älykamerat olisi helposti liitettävissä kameroiden tarjoaman I/O-rajapinnan 

välityksellä hylkäystoimilaitteeseen.

• Vaikka älykamerat eivät usein yllä PC-pohjaisten konenäköj ärj estelmien pro

sessointikapasiteettiin, rasiantarkastussovelluksen kannalta älykameroiden 

kapasiteetti oli riittävä.

Kameroiden malliksi valittiin DVT 540, joka on 640 x 480 pikselin CCD-
kennolla varustettu harmaasävykamera (Kuva 55).

Kuva 55: DVT540 -älykamera

9.3.4 Optiikan valinta

Pakkauslinjalla ajetaan useita eri rasiakokoja, joten optiikan syvyysterävyysalueen 

tulee olla riittävä siten, että kuva on terävä kaikilla eri rasiakorkeuksilla. Etenkin eti- 

kettikameran kuvan terävyys on välttämätöntä etiketin viivakoodin luennan onnistu

misen kannalta. Luvussa 5.4 todettiin, että kauas tarkennettaessa optiikan syvyyste- 

rävyysalue on suurempi kuin lähelle tarkennettaessa ja syvyysterävyysalue on suu

rempi tarkennuksen taka- kuin etuosassa. Tästä syystä kamerat päätettiin asentaa 

melko korkealle kuvattavaan kohteeseen nähden ja optiikka tarkentaa korkeimman 
tarkastettavan rasian mukaan.

Seuraavaksi laskettiin kameroiden optiikalle parametrit. DVT 540 -älykameran 

CCD-kennon koko on 1/3”, eli 4,8 x 3,6 mm. Työskentelyetäisyydeksi valittiin mo-
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lempien kameroiden osalta alustavasti 600 mm. Rasiakameran tarkastelun näkökent

tä oli 210 x 140 mm ja etikettikameran 75 x 50 mm. Optiikan parametrien valintaa 
esiteltiin kappaleessa 5.8. Optiikan parametrit laskettiin yhtälöihin (5.2) ja (5.3) pe

rustuen seuraavasti:

Rasiakamera:

y¡ = 3,6 mm 
y0 = 140 mm 
a = 600 mm

y¡ 3,6 mmm= — =---------= 0,026

/ =

y0 \A0mm 
ax m _ 600 mm x 0,026 
1 + m 1 + 0,026

15,2/и/и

Etikettikamera:

y¡ = 3,6 mm 
y0 - 50mm
a = 600 mm

m =

f =

y¡ _ 3,6 mm = 0,072
y0 50 mm
axm _ 600/и/иx0,072 
1 + m 1 + 0,072

40,3 mm

Markkinoilla olevista linsseistä lähimpänä kyseistä polttoväliä olivat 16 mm:n ja 50 

mm:n linssit. Kameroille laskettiin uudet työskentelyetäisyydet näillä linsseillä yhtä

löön (5.3) perustuen.

Rasiakamera:

/0 + m)

m
16/и/и x (1 + 0,026) 

0,026
«631/и/и

Etikettikamera:

/0 + m)

m
50mm x (1 + 0,072) 

0,072
«744/и/и
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Seuraavaksi laskettiin vaaditut linssijaikeiden pituudet, joilla kohde saatiin tarkennet

tua. Linssijaikeiden pituudet laskettiin yhtälöön (5.7) perustuen seuraavasti:

Rasiakamera:

LE = mx f = 0,026x16mm = 0,42mm

Etikettikamera:

LE = mx f = 0,072x 50mm = 3,6mm

Näin saatiin laskettua vaatimusmäärittelyihin perustuen molempien kameroiden op

tiikan parametrit ja työskentelyetäisyydet. Rasiakameran optiikaksi valittiin 16 mm:n 

linssi ja 0,5 mm:n linssijatke. Etikettikameran optiikaksi valittiin 50 mm:n linssi ja

3,5 mm:n linssij atke. Asennuskorkeudeksi laskettiin rasiakameralle 631 mm ja eti- 
kettikameralla 744 mm.

Valaistuksen valinnan yhteydessä todettiin, että kohteen avainpiirteistä rasian muo

vikalvo ja -valkoiset reunat aiheuttavat valon peiliheijastumista. Etenkin muovikal

von kirkkaat heijastukset olivat sovelluksen kannalta haitallisia. Kappaleessa 3.4.7 

todettiin, että polarisaattorilla saadaan poistettua kohteesta kirkkaat peiliheijastukset. 

Rasiakameran linssin eteen suunniteltiin asennettavaksi polarisaatiosuodatin, jolla 

rasian muovikalvon kirkkaat peiliheijastukset saataisiin suurimmaksi osaksi poistet
tua.

9.4 Konenäköohjelman toteutus

Seuraavassa esitellään lyhyesti konenäköohjelman toteutuksen periaate.

9.4.1 Rasian reunojen puhtaus

Rasian etu- ja takareunalle toteutettiin reunojen puhtauden tarkastus Blob- 

analyysillä. Tarkastus perustuu siihen, että rasian reunan tulee olla tarkasteltavalta 

alueelta yhtenäinen. Rasian reunalla oleva broilerisuikale tai marinaditahra katkaisee 
reunan yhtenäisyyden, jolloin rasia hylätään (Kuva 56).
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Kuva 56: Rasian reunan puhtauden tarkastus: yllä alkuperäinen kuva, jossa rasian 

reunalla on tahra, alla kuvalle on tehty reunantarkastus.

9.4.2 Etiketin olemassaolo, paikka ja suoruus

Etiketin olemassaolon, paikan ja suoruuden tarkastus toteutettiin kahdella suoranso- 

vitusalgoritmilla. Kuvan vasemmasta laidasta etsitään rasian reunaa ja etiketin olete

tusta paikasta etsitään etiketin oikeaa reunaa. Löydettyjen reunojen mukaan sovite

taan suorat (Kuva 57). Sovitetuista suorista lasketaan niiden paikka- ja kulmatiedot. 

Suorien paikkojen ja kulmien välisestä erosta lasketaan etiketin sijainti ja kiertokul-
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ma suhteessa rasiaan. Jos kuvasta ei löydetä etiketin reunaa, reuna on väärässä pai

kassa tai sen kulmakerroin ylittää hyväksyttävät toleranssirajat, rasia hylätään.

Kuva 57: Etiketin paikan ja suoruuden tarkastus

9.4.3 Etiketin oikeellisuus

Toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa etiketin oikeellisuus tarkastettiin siihen paine

tun tuotteen kuvaan perustuen. Konenäköjäijestelmälle opetettiin ajettavien tuottei

den etiketeissä olevat kuvat ja etiketit tunnistettiin automaattisella hahmontunnistuk
sella (Kuva 58).
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Kuva 58: Etiketin hahmontunnistus

Etikettien opetukseen ja automaattiseen hahmontunnistukseen perustuvan menetel

män huomattiin pian kuitenkin olevan jäijestelmän ylläpidon kannalta hankala. Uusi

en tuotteiden ja etikettien muutosten jälkeen konenäköjäijestelmälle tuli opettaa eti

kettien kuvat uudestaan. Joidenkin tuotteiden etiketeissä olevat kuvat olivat myös 

keskenään hyvin samannäköisiä, eivätkä ne olleet harmaasävykuvasta luotettavasti 
erotettavissa.

Kappaleessa 7.3.4 käsiteltiin konenäön matriisikoodinlukualgoritmeja. Sovelluksen 

ensimmäisen version käyttöönoton jälkeen asiakkaalle ehdotettiin, että heidän etiket- 
teihinsä painettaisiin matriisikoodi, johon tallennettaisiin etiketin tunnistenumero. 

Matriisikoodista pystyttäisiin helposti varmistamaan etiketin oikeellisuus. Mat- 

riisikoodin käyttöönoton jälkeen uusia etikettejä ei enää tarvitse opettaa kameroille, 

vaan tuotevaihdon yhteydessä kameroille välitetään etiketin matriisikoodin tunniste- 

numero. Etiketin matriisikoodi otettiin käyttöön HK-Ruokatalo Oyj:n Euran tuotan

tolaitoksessa Helmikuussa 2006 ensimmäisenä elintarviketeollisuuden valmistajana 
Suomessa.
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9.4.4 Etiketin merkintöjen tarkastus

Matriisikoodi on etiketeissä painettu tulostusalueen vasempaan reunaan ja se on mi

toiltaan noin 7x7 mm. Koodin sisältö luetaan samanaikaisesti viivakoodin kanssa. 

Matriisikoodin ja viivakoodin sisältöä vertaillaan tuotevaihdon yhteydessä kameroi

den saamien asetusarvojen kanssa.

Viivakoodin merkinnät saattavat tulostua väärään kohtaan etiketissä, kun tulostimen 

etikettirulla alkaa loppua. Tällöin viivakoodi useimmiten liikkuu ylös etiketin tuo- 
teselostemerkintöjen päälle. Konenäöllä tarkistetaan, että viivakoodin yläpuolella on 

riittävä tyhjä tila, jolloin tulostuksen voidaan tulkita olevan paikallaan. Virheellisellä 

koodilla varustetut etiketit sekä etiketit, joissa tulostus ei ole paikallaan hylätään.

Rasian paino voitiin tarkastaa etiketin EAN-viivakoodista. Kappaleessa 7.3.4 todet

tiin, että tekstintunnistusalgoritmit ovat alttiita häiriöille ja tulostuslaadun poik

keavuuksille. Asiakkaan kanssa käydyissä määrittelyneuvotteluissa päätettiin, että 

etikettiin tulostetun päiväysmerkinnän tarkastus voitiin jättää pois konenäkösovel- 

luksen toiminnallisuudesta. Päiväysmerkinnän tarkastusta varten pakkauslinjan in
formaatiojärjestelmä tarkastaa tulostettavan päiväysmerkinnän asetuksen suoraan 

linjan vaa’oilta.

Alla olevassa kuvassa (Kuva 59) on esitetty etiketin tulostusalueelta samanaikaisesti 

suoritettavien tarkastusten periaate. Etiketistä tarkastetaan matriisikoodi, viivakoodi 
ja tulostuksen paikan korkeus.
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Kuva 59: Etiketin merkintöjen tarkastus

9.5 Informaation välitys ympäröiviin järjestelmiin

Konenäkö] äij estelmän älykamerat ovat yhteydessä kuvauksen hipaisevaan anturiin, 

linjan ohjelmoitavaan logiikkaan ja pakkauslinjan informaatio]äijestelmään.

Kappaleessa 8.4 todettiin, että konenäkö] äij estelmän deterministi syyttä vaativat raja

pinnat tulee toteuttaa digitaalisilla tulo- ja lähtösignaaleilla tai kenttäväylän välityk

sellä. Rasiantarkastussovelluksessa digitaalisilla tulo- ja lähtösignaaleilla konenäkö- 

järjestelmä liitettiin kuvauksen Hipaisevaan laserkennoanturiin ja hylkäystoimilaitetta 

ohjaavaan ohjelmoitavaan logiikkaan. Rajapinta pakkauslinjan informaatiojärjestel
mään toteutettiin Ethemetin välityksellä.

Tuotevaihdon yhteydessä konenäkökameroille välitetään tuotannon informaatiojär

jestelmästä tuotetiedot. Tuotannon ollessa käynnissä älykamerat lähettävät informaa

tiojärjestelmälle tiedot tarkastetuista rasioista ja hylättyjen rasioiden kuvat, jotka tal

lennetaan tietokoneen kovalevylle. Informaatiojärjestelmän käyttöliittymästä ope
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raattori voi seurata konenäkö]äijestelmän toimintaa sekä hylättyjen tuotteiden kuvia 
(Kuva 60).

Kuva 60: Konenäköjärjestelmän operaattorin käyttöliittymä: näkymä pakkauslinjan

informaatiojärjestelmästä.

9.6 Konenäköjärjestelmän käyttökokemukset

Suikalelinjan konenäkö]äijestelmä on ollut tuotantokäytössä helmikuusta 2006 lähti

en. Sovelluksella tarkastetaan noin 25 000 - 40 000 rasiaa päivittäin. Kokemukset 

konenäkösovelluksen toimivuudesta elintarvikerasioiden pakkauslinjalla ovat olleet 

hyviä. Suikalepakkauslinj an konenäkö] äij estelmän toteutuksen jälkeen HK Ruokata- 

lo Oyj:n Euran tuotantolaitoksessa on vastaavanlaisia konenäkö] äij estelmiä otettu 

käyttöön myös kahdella toisella tuotannon pakkauslinjalla.
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9.7 Yhteenveto

Diplomityön käytännön osuudessa hyödynnettiin työn teoriaosuudessa esitettyjä 

suunnittelun ohjeita todellisessa konenäkö]äijestelmän suunnittelussa. Suunnittelun 

eteneminen systemaattisesti konenäkö] äij estelmän informaatioketjun osa-alue kerral

laan helpotti järjestelmän kokonaissuunnittelua. Käytännön osuudessa huomattiin, 
että etenkin valaistuksen valinnan sekä kuvankaappauksen ja optiikan parametrien 

määrittelyn toimintaohjeet olivat hyödyllisiä. Lisäksi konenäköohjelman toteutukses

sa hyödynnettiin useita työn teoriaosuudessa esitettyjä konenäön kuvankäsittelyalgo
ritmeja.

Toteutetulla rasioiden konenäkötarkastuksella parannetaan broilerituotannon kulutta- 

japakkausten laatua sekä ehkäistään virheellisten pakkausten pääsy markkinoille. 

Konenäkö]äijestelmällä saavutettuja etuja on useita.

Rasioita kulkee linjalla tarkastuspisteen ohi noin 2 rasiaa sekunnissa. Konenäkö]är- 

jestelmällä voidaan korvata työntekijät, joiden tulisi muuten valvoa jatkuvasti linjalla 

valmistuvia rasioita. Konenäkö]ärjestelmän etuja ihmiseen verrattuna ovat lisäksi vä- 
symättömyys, tarkkuus, työn tasalaatuisuus ja nopeus.

Joskus rasiat vaurioituvat pakkauskoneessa siten, että rasia likaantuu marinadista. Jos 

vaurioitunut rasia pääsee robotille saakka, robotin tarttujat likaantuvat, jolloin ne 

vaativat puhdistuksen. Tarttujien puhdistus aiheuttaa ylimääräisen tuotantokatkoksen 

linjalla. Konenäkö] äij estelmällä varmistetaan, että likaantuneet ja rikkinäiset rasiat 

eivät pääse robotin tarttujille asti.

Konenäkö] ärj estelmällä varmistetaan rasioiden tasalaatuisuus ja että jokaisen pak- 

kauslinjalta lähtevän rasian etiketti ja etiketin tulostusmerkinnät ovat virheettömät. 

Virheellisten tuotteiden pääsy päivittäistavarakauppoihin heikentää kuluttajien mieli

kuvaa yrityksen tuotteiden laadusta ja virheellisten erien takaisinveto aiheuttaa suuria 
kustannuksia.

Rasianpakkauslinj an konenäkö] ärj estelmän toteutuksen yhteydessä HK-Ruokatalo 

Oyj :n Euran tuotantolaitoksessa otettiin käyttöön matriisikoodi etiketin tunnistusme

netelmänä. Matriisikoodin etuna oli järjestelmän ylläpidon helpottuminen ja sen vi

kasi etoisuuden paraneminen. Linjalta saatujen hyvien kokemuksien seurauksena

94



matriisikoodin käyttöä voidaan tulevaisuudessa laajentaa muihin elintarviketeolli

suuden tuotteisiin.
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10 Johtopäätökset

Diplomityön tavoitteena oli luoda yhtenäinen ja kattava tietopaketti, jonka käsittely 

sisältää oleellisimmat konenäköjäijestelmien osa-alueet ja joka palvelee yrityksen 

työntekijöiden koulutuksessa. Tutkimuksen perusteella kehitettiin toimintaohjeita 

konenäköj äij estelmän eri osa-alueiden suunnittelun ja toteuttamisen avuksi. Työn 

käytännön osuudessa hyödynnettiin kehitettyjä ohjeita HK-Ruokatalo Oyj:lle toimi

tetussa pakkauslinjan konenäköj äij estelmän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Konenäköj äij estelmän informaatioketju voidaan jakaa osa-alueisiin: valaistus, op

tiikka, kuvan digitointi, digitoidun kuvan prosessointi ja informaation välitys ympä

röiviin j äij este lmiin. Toimivan konenäköj äij estelmän toteutus vaatii tarkkaa suunnit
telua j äij estelmän j okaisella osa-alueella.

Oikeanlaisen valaistuksen löytäminen on konenäkösovelluksen toimivuuden lähtö

kohta, sillä tutkittavasta kohteesta saatava informaation laatu läpi kuvankäsittelypro- 

sessin perustuu kuvaushetkellä kohteessa näkyviin piirteisiin. Ongelmat kohteen va

laistuksessa usein kertautuvat suunnittelun edetessä. Vastaavasti onnistuneella valais

tusratkaisulla j äij estelmän toteuttaminen helpottuu myöhemmissä vaiheissa. Työssä 

kehitettiin suunnittelun avuksi kohteen avainpiirteisiin ja pisteytystaulukkoon perus

tuva systemaattinen valaistusratkaisun valintamenetelmä. Käytännössä konenäköj är- 
jestelmän suunnittelussa tietynlaisissa sovelluksissa käytetään toistuvasti samoja va

laistusratkaisuja. Suurimmassa osassa sovelluskohteista valaistus voidaankin valita 
suunnittelijan aikaisempiin kokemuksiin perustuen.

Kohteen valaistus vaikuttaa kuvan kontrastiin. Kameran näkökenttä ja kennon koko 

yhdessä määrittävät jäij estelmän resoluution. Kontrasti ja resoluutio määrittävät, 

kuinka pieniä kohteita ja mittoja konenäköj äij estelmällä voidaan havaita ja mitata. 

Työssä kuvattiin erilaisia resoluutioiden määrityksiä sekä esitettiin menettelyohjeita 

j äij estelmän eri resoluutioiden valinnalle. Jäij estelmän suunnittelussa laskentaan pe

rustuvat resoluutioiden määrittelyt antavat usein hyvän lähtökohdan j äij estelmän 

suorituskyvyn raja-arvolle. Konenäköj äij estelmän toteutuksessa on lisäksi aina pyrit

tävä todentamaan käytännön kokeilla j äij estelmän lopullinen tarkkuus valitulla va
laistusratkaisulla ja kameralaitteistolla.
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Optiikka kerää kohteesta heijastuneet valonsäteet ja muodostaa kuvan kameran ken
nolle. Tärkeimpiä optiikan parametreja ovat linssin polttoväli, aukon koko ja linssi- 

jatkeen pituus. Optiikan suunnittelulla pyritään saavuttamaan valitulla työskentely- 

etäisyydellä haluttu kuva-ala, riittävä syvyysterävyys, kontrasti ja resoluutio. Työssä 

esitettiin esimerkki sovelluksen avulla, kuinka sovelluksen vaatimusmäärittelyihin 

perustuen voidaan valita käytettävän linssin ominaisuudet. Käytännössä konenäkö- 

jäijesteinään optiikan suunnittelussa valitaan linssin polttoväli, jolla saadaan työsken- 

telyetäisyydeltä haluttu kuva-ala. Aukon koko ja linssijatkeen pituus voidaan järjes

telmän testaus- ja toteutusvaiheessa muuttaa sopivaksi. Optiikan valinnassa tulee 

myös ottaa huomioon mahdolliset linssivääristymät. Suurin osa näistä on kuitenkin 

korjattavissa joko ohjelmallisesti tai käyttämällä erikoislinssejä.

Konenäköjärjestelmän toteutuksessa käytettävän kameran valintaan vaikuttaa järjes

telmän toiminnalliset vaatimukset. Konenäköj ärj estelmissä käytetään vaihtoehtoisesti 

harmaasävy- tai värikameroita, jotka ovat varustettuja joko matriisi- tai viivakennol- 

la. Vaikka kennon tyyppien vaihtoehtoja on kaksi, CCD- ja CMOS, markkinoilla tar

jolla olevista konenäkökameroista lähes kaikki mallit ovat varustettuja CCD- 

kennolla. Valinta PC-pohjaisen ja älykameran avulla toteutetun konenäköj ärj estel

män välillä ei ole yksiselitteinen. Työssä vertailtiin PC-pohjaisen ja älykameroilla 

toteutetun konenäköj ärj estelmän välisiä eroja. PC-pohjaisten konenäköj ärj estelmien 
merkittävimmät edut älykameroihin verrattuna ovat nopeus, joustavuus ja työkalujen 

tarkkuus. Älykameroiden edut ovat pieni koko, yksinkertaisuus, hinta ja luotettavuus. 

Lopullinen valinta näiden välillä riippuu järjestelmän laajuudesta, konenäköohjelman 

monipuolisuudesta ja toimittajan aikaisemmista kokemuksista. Kahden ratkaisumal

lin suorituskykyominaisuuksien lähestyessä toisiaan älykameroiden käyttöä ko

nenäköj ärj estelmien toteutustapana voidaan tulevaisuudessa olettaa yhä kasvavan.

Konenäköj ärj estelmän sovellus rakentuu kuvankäsittelyalgoritmeista ja kuvasta löy
dettyihin piirteisiin perustuvasta päätöksenteosta. Sovelluksen suunnittelun ja toteu

tuksen onnistuminen vaatii ymmärrystä kuvankäsittelyssä käytettävien algoritmien 

perusteista. Työssä esiteltiin yleisimpiä konenäkösovelluksissa käytettyjä kuvankä
sittelyalgoritmeja, niiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta eri tilanteisiin. Työssä to

dettiin, että algoritmien valinnassa kuvan eheytystä ja segmentointia tulee yleisesti 

välttää, jos se on toteutuksen karmalta mahdollista, sillä ne ovat usein laskennallisesti
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raskaita operaatioita. Kuvan eheytys ja segmentointi voidaan usein korvata valaistuk
sella ja suunnittelemalla, kuinka kohde näkyy kameralle kuvauksen aikana.

Työssä esiteltiin konenäköjärjestelmien ja muiden järjestelmien välisiä informaati- 

onvälitysrajapintoja ja niiden soveltuvuutta eri tilanteissa. Työssä todettiin, että yk

sittäiset rajakytkintiedot sekä toimilaiteohj aukset konenäköj ärj estelmissä tulee kyt

keä l/0:lla, tai kenttäväylän välityksellä. Ethemet-liikennettä konenäkö- ja muiden 

järjestelmien välillä tulee käyttää ainoastaan, kun liikenteeltä ei vaadita deterministi- 
syyttä.

Työn käytännön osuudessa hyödynnettiin suunnittelun ohjeita HK-Ruokatalo Oyj:lle 

toteutetun konenäköj ärj estelmän toteutuksessa. Järjestelmän lopputuloksen perusteel

la todettiin, että suunnittelun eteneminen systemaattisesti konenäköj ärj estelmän in- 

formaatioketjun osa-alue kerrallaan helpotti järjestelmän kokonaissuunnittelua. 

Etenkin valaistuksen valinnan sekä kuvankaappauksen ja optiikan parametrien mää

rittelyn toimintaohjeet auttoivat suunnittelussa.

Tämä diplomityö käsitteli konenäköj ärj estelmien informaatioketj un muodostumista 

sekä koko ketjun systemaattista suunnittelua konenäköj ärj estelmän toteutuksessa. 

Tämän työn kanssa samanaikaisesti valmistuva toinen diplomityö käsittelee ko- 

nenäköprojektin suunnittelumetodiikkaa (Mansikkamäki 2006). Siinä on esitelty ko- 

nenäköprojektin suunnitteluprosessin referenssimalleja ja sovellusohjeita tuotekehi

tysprosessin avulla. Tärkeitä jatkotutkimuksen aiheita olisivat konenäköj ärj estelmien 

valaistussuunnittelu, konenäköj ärj estelmistä saadun informaation hyödyntäminen 

tuotannon ylemmissä järjestelmissä ja konenäöllä saavutettavat taloudelliset hyödyt.
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