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Kaivosteollisuuden jatkuvuus perustuu siihen, että löydetään taloudellisesti 

kannattavasti louhittavia varantoja, joissa on markkinoilla haluttuja mineraaleja ja 

malmeja. Näiden esiintymien kartoittamiseksi käytetään paljon resursseja maaperän 

kairauksiin. Kairauksista saadaan kairasydämiksi kutsuttuja näytteitä maaperästä.  

Työn aiheena olevan laitteen tarkoitus on hyvän hyperspektraalidatan saaminen jopa 

satoja kilometrejä kairasydäntä sisältävästä näytejoukosta kohtuullisessa ajassa. Tästä 

kerätystä datasta voidaan selvittää kairasydännäytteiden kivityypit ja mineralogia. 

Työn tavoitteena oli suunnitella aikaisempien prototyyppien ja asiakkaille myytyjen 

kairasydänskannereiden tuottaman kokemuksen ja tiedon pohjalta uusi mahdollisimman 

hyvin vaatimukset täyttävä hyperspektraaliseen kuvaukseen perustuva 

kairasydännäytteiden mittaus- ja kuvantamislaite. 

Työn aiheena olevaan laitteeseen suunniteltiin lähes kaikki osa-alueet uusiksi, mutta 

näistä vain osaa käsitellään tässä. Työssä syvennytään erityisesti aiemmissa 

skannereissa ongelmia aiheuttaneisiin kokonaisuuksiin. 

Suunniteltu laite valmistettiin ja testattiin ennen kirjallisen osuuden valmistumista. Laite 

täytti ennalta asetetut vaatimukset. 
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ABSTRACT 

The design of a hyperspectral drill core scanner 

Jarkko Puusaari 

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2013, 70 p. + 44 p. appendices 

Supervisor: Prof. Jouko Karhunen 

 

The continuity of mining industry is based on the knowledge of economically 

exploitable deposits of minerals and ores. Substantial resources are used in mineral 

exploration to map these deposits by drilling. Drillings produce samples which are 

called drill cores. 

The device which this thesis is about is meant to produce high quality hyperspectral 

imaging data even from hundreds of kilometers of drill core in a reasonable time. This 

data can be used to identify rock types and mineralogy in the drill core. 

The target of this thesis is to design a new hyperspectral drill core measurement and 

imaging device. The design is based on a set of requirements acquired from experience 

and knowledge from previous prototypes and drill core scanners. 

Almost all of the parts and assemblies of the scanner were new design but only a part of 

them are discussed in this thesis. This thesis concentrates on those assemblies which 

have been found to be problematic in previous scanners. 

The scanner was assembled and tested before this thesis was finished. It fulfilled the 

requirements which were set before the design process. 

  

Keywords: hyperspectral, drill core, mineral map, scanner, logger 



   

 

ALKUSANAT 

Työn tarkoituksena oli suunnitella Specim Oy:lle kairasydännäytteiden mittaamiseen 

hyperspektraalinen kuvantava skannauslaite. Työn laajuus oli lopulta suuri. Tämä 

kirjallinen osio kuvaa pientä osaa siitä työstä, mikä tehtiin tämän laitteen 

suunnittelemiseksi. Lopullisen kokoonpanon 3D mallissa oli noin 4500 erillistä osaa 

tai osakokonaisuutta. Uniikkeja osia piti suunnitella ja mallintaa yli 600 kappaletta. 

Suunnittelu oli jatkuvaa oppimisprosessia. Aiempien opintojen ja 

suunnittelukokemuksen lisäksi minun piti hankkia tietämys monista uusista aiheista. 

Osa suunniteltavista ratkaisuista täytyi kehittää lähtien fysiikan peruslaeista, koska 

aikaisempia ratkaisuja ei ollut vielä koskaan kehitetty tai tutkittu. Suurin osa tästä 

tietämyksestä tuli Specim Oy:n huippuammattilaisilta. Tästä tahdon kiittää kaikkia 

minua auttaneita! 

Erityiskiitokset haluan antaa työn ohjaajille Harri Karjalaiselle ja Jouni Jussilalle 

erinomaisesta palautteesta kirjallisen osion tekemisessä. Kiitän myös veljeäni Joni 

Puusaarta avusta englanninkielisen osion kieliasun tarkistamisessa. Suuret kiitokset 

haluan antaa työn ohjaajalle professori Jouko Karhuselle avusta kirjallisen osion 

viimeistelyssä ja koneensuunnittelun opetuksesta. Hän on antanut minulle rautaisen 

pohjan koneensuunnittelun perusteisiin yliopiston kursseilla. Haluan kiittää myös 

Specim Oy:tä mahdollisuudesta työskennellä haastavien tehtävien parissa.  

Kiitän vanhempiani Jorma ja Raila Puusaarta henkisestä tuesta ja kannustuksesta koko 

opiskelujeni ajalta. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin vaimolleni Helena Puusaarelle ja 

pojalleni Joakim Puusaarelle. He ovat syy, miksi jaksoin läpi tämän haasteellisen 

tehtävän. 

Oulussa, 11.04.2013 

Jarkko Puusaari 
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1 JOHDANTO 
 

Kaivosteollisuus käyttää maailmanlaajuisesti joka vuosi miljardeja euroja kallioperän 

tutkimusporauksiin. Näillä porauksilla kaivosyhtiöt pyrkivät löytämään taloudellisesti 

hyödynnettäviä malmivaroja. Tutkimuksissa porataan kallioperään timanttiteräisellä 

kallioporalla jopa kilometrien syvyisiä reikiä. Pora irrottaa reiän keskeltä 

sylinterimäisen näytteen kivestä. Tätä näytettä kutsutaan kairasydämeksi. 

Metals economics group:n julkaiseman raportin (World exploration trends 2012, s. 2) 

mukaan vuoden 2011 maailmanlaajuinen budjetti mineraalien tutkimusporauksiin rautaa 

sisältämättömien esiintymien tutkimuksessa oli noin 18,2 miljardia dollaria. Raportin 

mukaisella tutkimuskampanjan keskimääräisellä budjetilla 1,8 miljoonaa dollaria ja 

keskimääräisellä tuotetun kairasydämen määrällä 6800 metriä, voidaan arvioida koko 

maailman vuonna 2011 tuotettu kairasydämen määrä. Näillä lukuarvoilla arvioitu 

vuonna 2011 tuotettu kairasydämen määrä on noin 70 000 kilometriä. 

Koko kairasydänmäärä täytyy analysoida useilla eri menetelmillä. Yksi merkittävä osa 

analyysiä on geologien suorittama loggaus. Geologi käy silmämääräisesti läpi 

laatikoihin asetetut kairasydämet ja kirjoittaa ylös vähintään tunnistamansa kivilajit ja 

mineraalit syvyyden funktiona. Tämän lisäksi kairasydänlaatikosta otetaan digitaalinen 

valokuva arkistointia varten. Koska mineraalien tunnistaminen perustuu loggausta 

suorittavan geologin asiantuntemukseen, kokemukseen, kohdetuntemukseen ja sen 

hetkiseen viretilaan, ovat tulokset subjektiivisia ja laadullisesti vaihtelevia. 

Tehtävänä on suunnitella ja valmistaa prototyyppien antaman tiedon pohjalta 

helppokäyttöinen markkinoiden tehokkaimmin toimiva kairasydänten mineralogiseen 

tutkimukseen tarkoitettu kuvantava hyperspektraalinen kairasydänskanneri. 
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2 YLEISTÄ HYPERSPEKTRAALISESTA 

KUVAAMISESTA 
 

Valaistaessa jotain kohdetta, esimerkiksi geologista kivinäytettä, pinnasta heijastuva 

sähkömagneettinen säteily ei ole identtistä kohdetta valaisevaan säteilyyn verrattuna. 

Kohteeseen osuva säteily vuorovaikuttaa kohteen kanssa useilla eri mekanismeilla, 

joihin ei tässä työssä syvennytä. Nämä vuorovaikutukset aiheuttavat heijastuneen 

säteilyn aallonpituussisältöön absorptiopiikkejä ja – kaistoja. (Elachi & Van Zyl, 2006 

s.51) 

Hyperspektraaliset kamerat liittävät kuvan jokaiseen pisteeseen kameran kattaman 

aallonpituusvälin täyden aallonpituussisällön kameralle ominaisella erottelukyvyllä. 

Hyperspektraalinen kamera muodostaa siis perinteisen kaksiulotteisen kuvainformaation 

sijaan kolmiulotteisen hyperspektraalisen datakuution. Kuva 1 selventää 

hyperspektraalisen datakuution määritelmää. (Aikio 2001, s.20) 

 

Kuva 1. Hyperspektraalinen datakuutio (Aikio 2001, s.20). 

 

Kaikki Specim Oy:n spektraalikamerat toimivat niin sanotulla push-broom tekniikalla. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kamera kuvaa yhden viivan kerrallaan ja liittää jokaiseen 



  8 

 

viivan pisteeseen täydellisen spektri-informaation. Kuvausta jatketaan viiva viivalta 

liikuttamalla joko näytettä tai sensoria kunnes haluttu kohde on kuvattu kokonaan. 

Pushbroomkuvaus soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa joko kamera tai kuvattava 

kohde liikkuu. Tällainen tilanne on muun muassa teollisissa liukuhihnasovelluksissa ja 

lentokoneesta tapahtuvassa kaukokartoituksessa. Kuvassa 2 on selitys push-broom 

kuvaustekniikasta esimerkkinä lentokoneesta tapahtuva kuvaus. 

 

Kuva 2. Pushbroom kuvaus (Specim Oy). 

 

Specim Oy:n SWIR  spektraalikamera kattaa sähkömagneettisen spektrin välillä 

1000nm – 2500nm 10nm spektrin erottelukyvyllä eli spektriresoluutiolla. SWIR 

kameran kuvakennon aktiivisten pikselien määrä on 320 kertaa 256 pikseliä. 

Spatiaalisuunnassa eli yhden kuvausviivan suunnassa kameran  kuvapikselien määrä on 

320 pikseliä. Datakuution sivut ovat siis 320 x 256 x kuvattujen viivojen , eli skannatun 

pituuden määrä.  

Hyperspektraalisen kuvauksen yksi harvoista huonoista puolista on erittäin suuri datan 

määrä. Tyypillisen kairasydänlaatikon skannaus tuottaa kymmenien megatavujen 

tiedoston jokaisella spektraalikameralla. Tämä tuottaa haasteita datan prosessoinnille, 
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jossa suuresta datajoukosta etsitään haluttu informaatio. Työn aiheena olevassa 

laitteessa tämä tarkoittaa mineraalien jakautumista pitkin mitattavaa kairasydännäytettä.  

Hyperspektraalikameroista puhuttaessa on tärkeää tietää mitä aallonpituusaluetta 

kyseinen laite kuvaa. VNIR eli Visual Near InfraRed tarkoittaa näkyvää 

aallonpituuskaistaa ja lähi-infrapuna-aluetta sähkömagneettisen säteilyn spektristä. 

Tämä kaista on Specimin laitteissa  400:sta nanometristä 1000:een nanometriin. SWIR 

eli Short Wave InfraRed tarkoittaa lyhytaaltoista infrapunaa. Tämä kaista on Specimin 

laitteissa 1000:sta nanometristä 2500:aan nanometriin. LWIR eli Long Wave InfraRed 

tarkoittaa pitkäaaltoista infrapunaa. Tämä Tämä kaista on Specimin laitteissa 

kahdeksasta mikrometristä kahteentoista mikrometriä. LWIR alueen sähkömagneettinen 

säteily on puhdasta lämpösäteilyä. Kuvassa 3 on Specim Oy:n spektraalikameroiden 

aallonpituuskaistat sähkömagneettisessa spektrissä. 

 

Kuva 3. Specim OY:n kameroiden aallonpituusalueet 

(http://mivim.gel.ulaval.ca/dynamique/index.php?idD=58&Lang=1). 

 

Hyperspektraalikameralla otetusta datakuutiosta voidaan erottaa spektriin tallennettujen 

absorptiopiirteiden perusteella kairasydämen eri mineraalit. Kuvassa 4 on esimerkki 

lyhyen kairasydämen osan mineraalikartasta. Eri mineraaleilla on selvästi erilaiset 
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reflektanssikäyrät LWIR alueella (kuvan 4 oikeassa laidassa olevat käyrät). Näiden 

erilaisten piirteiden perusteella voidaan määrittää kyseisen pikselin kohdalla oleva 

mineraali. Kuvan 4 ”LWIR Mineral Map” tekstin alla oleva väärävärikuva 

havainnollistaa kairasydämessä olevat tunnistetut eri mineraalit. 

 

Kuva 4. Kairasydännäytteen mineraalikartta (Harris et. al. 2009). 

 

Eri mineraalien tunnistamisessa käytettäviä absorptiopiirteitä on eri 

aallonpituuskaistoilla riippuen mineraalin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista. 

Taulukossa 1 on mineraalien havaittavuus VNIR, SWIR ja LWIR aallonpituuskaistoilla. 

Suurin osa taulukon mineraaleista on parhaiten havaittavissa SWIR ja LWIR kanavien 

avulla. Taulukon mineraaleista hematiitti, joka on rautamalmimineraali ja sulfideihin 

kuuluva pyriitti ovat havaittavissa ainoastaan VNIR aallonpituuskaistalla. 
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Taulukko 1. Eri mineraalien havaittavuus VNIR, SWIR ja LWIR 

allonpituuskaistoilla (Harris et. al 2009). 
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3 KAIRASYDÄNNÄYTTEIDEN LOGGAUS 
 

Kairasydännäytteiden loggaamisella tarkoitetaan kairasydänten rakenteen, kivilajin sekä 

mineraalien selvittämistä kairausreiän syvyyden funktiona. Perinteisesti loggauksen 

suorittaa geologi käsityönä. Blackbournin mukaan loggauksessa pitäisi erottaa suorat 

havainnot ja tulkinnat, mutta tämä on käytännössä hankalaa. Myös geologin tekemät 

havainnot ovat aina tulkinnan varaisia. Blackbourn myös varoittaa tekemästä liian 

pitkälle meneviä tulkintoja ennen laboratoriossa tehtyjä analyysejä. (Blackbourn 2009, 

s.56) 

Kivilajin määrittämisessä silmämääräisesti tehtävässä loggauksessa on Blackbourn:n 

(2009 s.70-71) mukaan parasta pidättäytyä hyvin yleisellä tasolla. Hänen mukaansa on 

hyvä käytäntö kirjata ylös eri vaihtoehdot, joita kyseinen kivilaji voisi geologin mielestä 

olla. Kairasydämen eri mineraaleihin ei siis välttämättä perehdytä perinteisessä 

loggauksessa ennen kairasydämestä tehtäviä tuhoavia menetelmiä hyödyntäviä 

laboratoriotestejä. Kuvassa 5 on ote perinteisen käsin tehdyn kairasydämen 

loggauspöytäkirjasta. 

 

Kuva 5. Kairasydämen loggauspöytäkirja (Blackbourn, 2009 s.i). 



  13 

 

 

Hyperspektridatasta saaduista mineraalikartoista (ks. kappale 2) voidaan muodostaa 

huomattavasti perinteistä loggausta tarkempi ja luotettavampi kairausreiän loki. 

Esimerkki kairausreiän lokista on kuvassa 6. Lokissa on luokiteltuna tunnistettujen 

mineraalien suhteelliset määrät syvyyden suhteen. Kuvan oikeassa laidassa on 

väärävärikuva ja mineraalikartta kairasydänlaatikosta noin 120m syvyydeltä. 

 

Kuva 6. Kairausreiän mineraaliloki (Specim Oy). 
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4 VANHAT SPECIM OY:N KAIRASYDÄNSKANNERIT 
 

Lähtökohtana uuden sukupolven kairasydänskanneriin käytetään kahta 

prototyyppilaitetta ja aiempaa tuotannossa ollutta laitetta, jotka on valmistettu pilotti-

asiakkaille. Aiempien laitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä saatiin erittäin 

arvokasta informaatiota lopullista tuotetta ajatellen. SisuROCK prototyypeissä havaittiin 

useita kehityskohteita muun muassa suunnittelun lähtökohdissa, valmistettavuudessa, 

ergonomiassa ja suorituskyvyssä. 

4.1 Ensimmäinen prototyyppiskanneri 

Ensimmäisen prototyyppilaitteen runko valmistettiin Item profiili OY:n valmistamista 

alumiiniprofiileista. Laite oli täysin avoin ilman suojakotelointia. Laitteessa oli 

ainoastaan SWIR-spektraalikamera ja valaisuna halogeenispottivalorivistöt. 

Skannausliike tuotettiin trapetsiruuvivetoisella lineaariyksiköllä. Lineaariyksikössä oli 

kaksi kelkkaa, joihin näytepöytä kiinnitettiin. Näytepöydän korkeus oli kiinteä, mutta 

fokusointilevy ja valkoinen referenssi olivat säädettävissä korkeussuunnassa. Tämä 

säätö on tarpeen, koska kairasydänten pinta on saatava samaan tasoon näiden 

referenssien kanssa.  

Datan keruu suoritettiin tavallisella pöytätietokoneella. Mittaukset rajoittuivat 

spektriltään aallonpituuskaistalle 1000 nm - 2500 nm ja spatiaaliresoluutioltaan 

1mm:iin.  Ensimmäinen prototyyppilaite vuokrattiin Anglo Gold Ashantille 

mittauskampanjaa varten. Mittaus suoritettiin Kolumbiassa La Colosan 

malminetsintäalueella. Kokonaisuudessa mitattiin 17 000 metriä kairasydäntä kahden 

viikon aikana. Kampanjassa mitattiin ainoastaan kokonaisia kairasydänlaatikoita, joissa 

oli kolme, neljä tai viisi noin yhden metrin pituista kairasydäntä rinnakkain. 

Mittauskampanjan hinnaksi tuli noin 10 € per mitattu kairasydänmetri. Hinta oli pieni 

verrattuna kairasydämien poraamisen 350 €/m hintaan. Mittauksesta saatua tietoa 

käytettiin muun muassa mineralogisten alueiden ja muuntumisvyöhykkeiden 

kartoittamiseen. Ensimmäisellä prototyypillä todistettiin laitteen toimintaperiaatteen 

olevan toimiva. Saatu data oli myös riittävän hyvää antamaan lisäarvoa kairasydänten 
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tutkimuksessa. Prototyypistä saatiin heti tietoa parannusta vaativista kohteista. 

Näytepöytä oli liian matala ergonomisen nostotapahtuman kannalta. Mittauspaikan 

kattoikkunoista tuleva auringon valo häiritsi mittausta ja valon pääsy näytteille 

jouduttiin estämään asentamalla pahveja laitteen päälle. Suojaamaton trapetsiruuvi 

likaantui ympäristön pölystä hyvin nopeasti ja sen toiminta vaati jatkuvaa puhdistamista 

ja öljyämistä. Alumiinisesta näytepöydästä tulevat kirkkaat heijastukset häiritsivät 

mittausta, joten heijastukset jouduttiin estämään peittämällä pöydän pinta 

kairasydänlaatikon ulkopuolelta. Kuvassa 7 on ensimmäinen prototyyppiskanneri. 

(http://www.spectralcameras.com/files/Applications/La_Colosa.pdf) 

 

Kuva 7. Ensimmäinen prototyyppikairasydänskanneri. 
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4.2 Ensimmäinen tuotantoversion kairasydänskanneri 

Ensimmäinen tuotantoversio kairasydänskannerista suunniteltiin Specim:n 

suunnittelutiimin toimesta vuoden 2009 aikana. Suunnittelun aikana laitteelle annettiin 

nimeksi SisuROCK. Laitteen suunnittelun lähtökohtana toimi prototyyppiskannerin 

käytössä tullut kokemus. Prototyypissä havaittuja puutteita pyrittiin korjaamaan 

parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäinen tuotantoversion kairasydänskanneri on 

kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Ensimmäinen tuotantoversion kairasydänskanneri. 

 

Runkorakenteena tässä versiossa toimii hitsatuista osakokoonpanoista rakennettu 

sinkitty ja keltapassivoitu rakenneteräskehikko. Prototyyppiskannerin käytön aikana 

havaittu häiritsevän ulkopuolisen valon pääsy mittauskohtaan haluttiin estää. Laite on 

sen vuoksi peitetty maalatuilla alumiinipaneeleilla joka puolelta. Laitteessa on SWIR 

spektraalikamera ja 4096 spatiaalipikselin näkyvän alueen RGB (Red, Green, Blue)  -
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kamera. RGB-kameralla saadaan perinteisen valokuvan tyyppinen värikuva 

kairasydämestä. Tällainen kuva helpottaa kairasydämen myöhempää visuaalista 

tarkastelua. 

Tällä laitteella pystytään skannaamaan kaikkia leveyksiä 65mm:stä 640mm:iin. Syynä 

tälle on se, että kokonaisten kairasydänlaatikoiden skannauksessa löytyneitä 

mielenkiintoisia yksittäisiä kairasydämiä voidaan tarkastella korkeammalla 

spatiaaliresoluutiolla. Geologit eivät mielellään ota yksittäisiä kairasydämiä pois 

laatikostaan sydänten rikkoutumisen ja sekoittumisen mahdollisuuden vuoksi. 

Sensoreille suunniteltiin sen vuoksi myös sivuttaisliikutusmahdollisuus. Näin jokainen 

kairasydän voidaan kuvata erikseen korkealla resoluutiolla.  

SWIR-kameralla spatiaaliresoluutio on suuren resoluution skannauksessa noin 200 

mikrometriä ja suuren nopeuden (koko kairasydänlaatikon skannauksessa) 1,5mm-2mm 

riippuen kairasydänlaatikon leveydestä.  Skannausliikkeen tuottoon käytetään 

hihnavetoista lineaariyksikköä. Lineaariyksikkö on sijoitettuna näytepöydän toiselle 

laidalle. Näytepöytä on tuettu vapaasti liikkuvalla lineaarijohteella toiselta laidaltaan. 

Tiedonkeruutietokoneet ja laitteiden virtalähteet ovat teräsrakenteisissa kehikoissa 

alarungon suojapeltien sisäpuolella ylöspäin aukeavien ovien takana.  

Vaikka ensimmäisen prototyypin ongelmia pyrittiin korjaamaan, ei tämäkään versio 

ollut täydellinen. Ongelmakohdiksi tuotantoversiossa havaittiin useita yksityiskohtia. 

Hitsattujen osakokoonpanojen suuren koon ja massan vuoksi toimituspakkaukset 

muodostuivat erittäin suuriksi ja painaviksi. Koska skannausliikkeen tuottava 

lineaariyksikkö on sijoitettu epäkeskeisesti näytepöydän massakeskipisteeseen liikkeen 

suunnassa, aiheutuu liikkeellelähdössä liikettä vastustava momentti ja vastusvoima. 

Teknisessä puhekielessä tätä ilmiötä kutsutaan ”lipastonlaatikkoefektiksi”. Tämä 

aiheuttaa osaltaan ongelmia askelmoottorin sisäisistä ilmiöistä johtuvaan 

skannausliikkeen nykytykseen tietyillä skannausnopeuksilla.  

Laitteen kokoonpanossa havaittiin vakavia puutteita osien yhteensopivuudessa. 

Hitsattujen teräsrakenteiden saavutettu valmistustarkkuus ei ollut riittävän hyvällä 

tasolla. Tästä johtuen esimerkiksi suojapeltien kiinnittäminen oli hidasta ja hankalaa. 
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Tietokoneiden sijoittaminen laitteen alle havaittiin huonoksi ratkaisuksi työergonomian 

kannalta. Ylöspäin aukeavien ovien ja tietokoneiden ja virtalähteiden matalan 

sijoituksen vuoksi laitteen käynnistys on hankalaa ja selkää rasittavaa. Koska laitteen 

alarunko on huomattavasti leveämpi kuin keskellä sitä oleva näytepöytä, aiheutuu 

kairasydänlaatikoiden asettelusta huomattavaa rasitusta käyttäjän selälle. Tämä ongelma 

tuli tuotantoversiossa aivan uutena. 

4.3 LWIR kairasydänskanneri 

Toinen prototyypiksi luokiteltava laite on LWIR-kameralla varustettu skanneri, joka 

toimitettiin Albertan yliopistoon Kanadaan. Heille toimitettiin myös tuotantoversio 

SisuROCK:sta varustettuna RGB-kameran sijasta VNIR-spektraalikameralla. LWIR-

skannerin runko muodostuu Item Oy:n valmistamista alumiiniprofiileista. Nostopöytä, 

tietokone- sekä virtalähdekehikot ja skannausliikkeen tuotto on lainattu suoraan 

varsinaisesta SisuROCK:sta. Tällä laitteella kuvataan ainoastaan kokonaisia 

kairasydänlaatikoita, joten sivuttaissäätöä ei tarvita sensorille. Koska LWIR alueen 

sähkömagneettinen säteily on lämpöä, jouduttiin tähän versioon kehittämään riittävän 

tehokas lämpösäteilyvalaistus. Mittausdatan normalisointia varten laitteeseen piti 

suunnitella myös valkoinen referenssi ja pimeäreferenssi, jotka toimivat lämpösäteilyn 

aallonpituuksilla. Normalisoinnilla saadaan poistettua valaisun epätasasaisuudesta ja 

kameran ominaisuuksista johtuvat muutokset mittausdatasta.  LWIR kairasydänskanneri 

on kuvassa 9. 
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Kuva 9. LWIR kairasydänskanneri. 
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5 PARANNUSEHDOTUKSET 

Ensimmäisten tuotantomallin kairasydänskannereiden kokoonpanijoilta ja käyttäjiltä 

saatiin paljon palautetta laitteiden toiminnasta. Seuraavassa on lista havaituista 

parannuskohteista ja toiveista: 

- laitteen pitäisi olla kapeampi, 

- laitteen pitäisi olla lyhyempi, 

- laitteen nostopöydän pitäisi olla tukevampi ja sen tulisi kestää kohtuullisen 

kovaakin kohtelua, 

- laitteessa pitäisi olla helpompi sensorien asennus ja pääsy sensoreille. Muun 

muassa linssien manuaalinen tarkennus on mahdotonta sensorien ollessa ala-

asennossa, koska etusuojapelti on tiellä, 

- laitteen pitää olla helposti muunneltavissa käyttämään eri sensoreita, 

- sensorien täytyisi olla helposti irrotettavissa ja asennettavissa. Ainakin osa 

sensoreista olisi hyvä olla suoraan siirrettävissä pyöritysalustaan 

ulkoskannauksia varten, 

- rungon ja suojakoteloinnin yhteensopivuus pitäisi olla parempi ja asennus pitäisi 

olla helpompaa, 

- pääsy tietokoneille pitäisi olla helpompaa, 

- käyttäjä ei voi nähdä tietokoneen näyttöä linssejä fokusoitaessa,  

- kairasydänlaatikon asettaminen mittauspöydälle ja siitä pois ottaminen täytyy 

olla helppoa, ergonomista ja sujuvaa, 

- johdotusten viennit ja kiinnitykset täytyy olla helpommin asennettavat ja 

turvallisemmat 

- näytepöydän nykytys skannausliikkeessä on eliminoitava, 

- näytepöytä on liian epästabiili, se täytyy tehdä tukevammaksi, 

- kairasydänten erottaminen taustasta (laatikosta) ja näytteissä olevien rakojen 

tunnistaminen täytyy olla mahdollisimman helppoa, 

- kameroiden resoluutio täytyy saada riittävän suureksi. Tämä tarkoittaa, että 

käytettävien etuoptiikoiden mukainen alinkin asento täytyy pystyä 

saavuttamaan. Tämä koskee lähinnä RGB- ja VNIR-kameroita, 
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- ylätuulettimet ovat liian äänekkäitä, 

- pakkaukset ovat liian suuret ja painavat sekä niitä on liian monta, 

- omakustannehinta on pidettävä mahdollisimman pienenä, 

- komponenttien ja materiaalien saatavuus täytyy olla varmaa ja nopeaa. 

 

Edellä olevan listan toivomukset ja havainnot käsiteltiin aivoriihityyppisenä 

keskusteluna helpommin käsitettävään muotoon. Samalla mietittiin mahdollisia 

ratkaisumalleja. 

Toive pienemmästä laitteesta on ymmärrettävä. Yli metrin syvyinen, viiden metrin 

levyinen ja kahden ja puolen metrin korkuinen laite voi olla haaste sijoittaa sisätiloihin. 

Mittauskampanjoissa, joissa Specim:n kairasydänskannereita on käytetty, on tosin ollut 

täysin riittävät tilat jopa paljon suuremmille laitteistoille.    

Laitteen kaventamisessa skannaussuuntaan poikittain on hyvin rajallisesti 

mahdollisuuksia. Kairasydänlaatikkojen koko määrittää absoluuttisen minimimitan ja 

sen onko mahdollista optimoida laitteen kokoa sitä kautta. Valaisujen minimileveys 

rajoittaa laitteen kaventamista valaisujen kohdalta, ellei pyritä keksimään uutta 

valaisutapaa. Edellisen tuotantomallin laitteen keskikabinetin ulkopuolista leveyttä 

voidaan kaventaa jopa näytepöydän leveyteen asti suunnittelemalla näytepöydän 

liikuttelun mekanismi sopivasti. 

Laitetta voitaisiin lyhentää esimerkiksi siten, että kairasydänlaatikoiden lastaus ja purku 

voidaan suorittaa samalta puolelta. Tällöin toinen puoli voidaan jättää jonkin verran 

lyhyemmäksi. Kairasydänlaatikon pituus ja haluttu sensorien lukumäärä määräävät 

absoluuttisen minimin laitteen kokonaispituudelle. 

Näytepöydän korkeussäätö saadaan helpoiten toteutettua tukevasti käyttämällä valmista 

kaupallista saksipöytää. Haittoina on lähinnä nostopöytien korkeahko hinta (vähintään 

1000 euroa) ja suuri massa (vähintään 100kg). Kaupalliseen saksipöytään jouduttaisiin 

myös tekemään paljon muutoksia, että se saataisiin toimimaan halutulla tavalla. Toinen 

mahdollisuus on luopua näytteen korkeussäädöstä ja säätää ainoastaan referenssiä ja 
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sensoreita. Jos laitteeseen halutaan tässä vaihtoehdossa LWIR-kamera, täytyy myös 

LWIR valaisuja pystyä säätämään korkeussuunnassa. 

Helpompi sensorien asennus ja pääsy sensoreille voidaan toteuttaa esimerkiksi 

jättämällä sensorien suojaus kokonaan pois. Siinä vaihtoehdossa tosin on vaarana 

kameroiden lyhentynyt toiminta-aika, koska pöly pääsee huomattavan helposti kameran 

sisään. Tämä kameran pölyyntyminen havaittiin ensimmäisen prototyyppilaitteen 

määräaikaishuollossa. Toinen vaihtoehto on tehdä sensorikabinetin suojauksen tieltä 

pois ottaminen helpoksi. Kiinteät pellitykset voitaisiin korvata avattavilla ovilla. 

Muunneltavuus eri sensoriyhdistelmille voidaan helpoiten ratkaista varaamalla kaikille 

mahdollisille yhdistelmille paikka sensorikabinetissa. Sensorikabinetin koko määrittyisi 

eniten tilaa vievän yhdistelmän mukaan. Vähän sensoreita sisältävässä vaihtoehdossa 

sensorikabinetti vaikuttaisi luultavasti turhan suurelta. Vaihtoehtona olisivat myös 

erilliset moduulit. Yksi moduuli sisältäisi yhden sensorin, sille sopivan valaisun, 

referenssialueen ja sensorin liikutteluun vaadittavat laitteet. Tässä vaihtoehdossa 

voitaisiin minimoida vähän sensoreita sisältävän vaihtoehdon koko. Paljon sensoreita 

sisältävä vaihtoehto tulisi välttämättä suurempikokoiseksi, kuin yhden sensorikabinetin 

sisään optimaalisesti sijoitetut sensorit sisältävä vaihtoehto. 

Sensorien helppo asennus olisi mahdollista toteuttaa kiinnittämällä kaikki sensorit 

yhdeksi paketiksi. Irrotettavassa sensoripaketissa voi tulla ongelmia muun muassa 

tarpeeksi tasaisen ja tehokkaan valaisun järjestämisessä. Sensoripaketin massa tulisi 

väistämättä suureksi. Suuren yksittäisen massan kiinnittäminen laitteeseen olisi 

huomattavasti hankalampaa, kuin erillisten kameroiden nostaminen paikoilleen. 

Sensorien kiinnityksessä voidaan luultavasti käyttää aiemmin suunnitteltua 

bajonettikiinnitystä. 

Rungon ja suojakoteloinnin yhteensopivuus paremmaksi ja kokoonpanon helpottaminen 

voidaan ratkaista etsimällä sellainen alihankkija, joka kykenee valmistamaan osat 

tarpeeksi tiukoilla toleransseilla. Toinen vaihtoehto on suunnitella runko ja 

suojakotelointi niin laadukkaasti, että kokoonpano onnistuu helposti väljiin 

toleransseihin valmistetuista osista huolimatta. Kolmas vaihtoehto on käyttää Item Oy:n 
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valmistamia modulaarisia alumiiniprofiileja runkorakenteena. Sama yhtiö valmistaa 

suoraan profiilirunkoon sopivia kotelointiratkaisuja. 

Pääsy tietokoneille voidaan tehdä helpommaksi sijoittamalla tietokoneet pois hankalasta 

paikasta laitteen rungon sisältä. Prototyyppiskannerin määräaikaishuollossa asiakkaalle 

toimitettiin SKB case yhtiön valmistama standardi 19 tuuman rack -kokoinen muovinen 

suojakotelo. Tietokoneet ja virtalähteet sijoitettiin tähän koteloon. Kotelo toimii 

skannerin käyttöpaikalla tietokoneiden sekä virtalähteiden laitekaappina. Kuljetuksen 

aikana kotelo voidaan sulkea kansilla. Tällä tavoin kotelo toimii myös 

iskunvaimennettuna kuljetuslaukkuna. 

Fokusointi täytyy saada helpommaksi, koska edellisen tuotantomallin skannerissa 

kameraa fokusoitaessa kameran antamaa kuvaa ei näe näytöltä helposti. Tämän lisäksi 

suuren resoluution kuvauksessa SWIR kamera täytyy laskea niin alas, että suojapellit 

estävät helpon pääsyn etuoptiikkaan fokusointia tehtäessä. Mahdollinen ratkaisu tähän 

ongelmaan on moottoroida fokusointitehtävä. Moottorointi voitaisiin toteuttaa 

esimerkiksi asentamalla hammaskehä etuoptiikan fokusointikehään ja käyttämällä 

fokusointiin hammashihnavetoista askelmoottoria. Moottorin hallintaan voitaisiin 

käyttää valmista kontrolleria tai sitä voitaisiin ohjata skannerin käyttöliittymän kautta. 

Toinen ratkaisu voisi olla jo aiemmin esille tullut avoimempi sensorikabinetin rakenne. 

Kameran kuvan näkemisen helpottamiseksi voitaisiin esimerkiksi asentaa pieni 

lisänäyttö sensorikabinetin sisälle. Toinen ratkaisu on tehdä päänäytön näkeminen 

mahdolliseksi muulla tavoin. 

Kairasydänlaatikon asettaminen mittauspöydälle ja siitä pois ottaminen täytyy tehdä 

helpoksi ja sujuvaksi. Edellisen tuotantomallin skannerin näytepöytä on keskellä 

huomattavasti näytepöytää leveämpää alarunkoa. Alarungon vuoksi laitteen käyttäjän 

täytyy kurottaa raskas kairasydänlaatikko näytepöydän päälle. Kapeampi liukurunko 

mahdollistaisi näytelaatikon käsittelyn sivusta lähempää ja parantaisi näin 

käyttöergonomiaa. Näytepöydän pinta täytyy vähintään olla riittävän liukas tai pöydälle 

asennetaan vetäytyvillä kuulilla oleva kuulapöytä. Tällöin näytelaatikot voidaan 

esimerkiksi lastata päädystä liu´uttamalla, lukita paikoilleen ja lopuksi poistaa sivusta 

liu’uttamalla. 
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Johtojen reititykset on suunniteltu edellisissä skannereissa enemmän tai vähemmän 

ensimmäisen käyttökerran aikana. Tämän vuoksi johtojen viennit ovat olleet 

epäammattimaisen näköiset. Johdotuksille suunnitellaan johtokourut ja riittävät 

läpiviennit. Suunnittelun kautta parannetaan siis myös tätä osiota laitekokonaisuudessa. 

Näytepöydän nykytys skannausliikkeessä täytyy saada eliminoitua. 

Prototyyppiskannerin määräaikaishuollossa siihen asennettu keskeltä vetävä toimilaite 

varustettuna vaihtovirta-askelmoottorilla ja symmetrisesti sivuilla olevat tukiliu’ut 

havaittiin toimivaksi ratkaisuksi. 

Kairasydänten erottaminen taustasta (laatikosta) ja näytteissä olevien rakojen 

tunnistaminen täytyisi onnistua automaattisesti. Tällä hetkellä kairasydämet täytyy 

erotella kuvasta käsin hiirellä rajaamalla. 3D laserprofilometrin lisääminen laitteeseen 

saattaisi ratkaista tämän ongelman. 

Kamerat eivät pysty laskeutumaan tarpeeksi alas (lähinnä RGB). Ratkaisuna voisi olla 

joko eri etuoptiikka, tai kameralla täytyy olla mahdollisuus laskeutua alemmas. 

Rajoittavana tekijänä on ollut valaisuyksiköiden koko ja paikka. 

Ylätuulettimet ovat liian äänekkäät. Tuulettimia voidaan ajaa pienemmällä jännitteellä 

tai voidaan etsiä äänettömämpiä tuulettimia. Ilmanvaihdon tehokkuus tulee kuitenkin 

säilyä tarpeeksi suurena. Tämä suojaa sensoreita pölyyntymiseltä ja valaisujen 

tuottamalta lämmöltä 

Pakkaukset ovat liian suuret ja painavat. Erillisiä laatikoita on laitteen lähetyksessä 

kymmenen kappaletta. Pelkästään pakkauslaatikoiden omamassa on ollut noin viisisataa 

kilogrammaa. Tähän ongelmaan on ainoastaan ratkaisuna suunnitella kevyempi ja 

kompaktimpi laite myös purettuna.  
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6 KILPAILEVAT LAITTEET 
 

Markkinoilla on tällä hetkellä ainoastaan muutama kilpailija. Tärkeimpiä kilpailevia 

laitteita on kolme. 

6.1 HyLogging systems 

 

HyLogging- laitteet ovat australialaisen valtion tutkimuslaitoksen CSIRO:n valmistamia 

hyperspektraalisia kairasydänskannereita. HyLogging laitteita ovat HyLogger, HyChips 

ja TIR-Logger. HyLoggeria voidaan pitää hyperspektraalisen kairasydänloggauksen 

pioneerina. Kyseinen laite ei ole kaupallinen, vaan sitä on käytetty tähän mennessä 

muunmuassa valtiollisissa tieteellisissä projekteissa. HyLogger on edennyt mallisarjassa 

toiseen versioon ja kolmas sukupolvi pitäisi olla tulossa.  HyLogger ei toimi 

kuvantavana spektraaliskannerina, vaan se ottaa noin kymmenen millimetrin 

halkaisialla olevia pistemittauksia kahdeksan millimetrin mittausvälillä pitkin 

kairasydäntä. Käytetyt aallonpituusalueet ovat VNIR ja SWIR 400 nanometristä 2500 

nanometriin. Spektriresoluutiota ei ole ilmoitettu. Pistemittausten lisäksi laite ottaa 

RGB-kuvan jokaisesta kairasydämestä korkean resoluution viivakameralla ja se mittaa 

kairasydämen pintaprofiilin 3D lasermittauslaitteella. RGB-kameran spatiaaliresoluutio 

on 200 mikrometriä. HyLogger skannaa kairasydämet yksi kerrallaan liikuttamalla 

kairasydänlaatikkoa paikoillaan olevien kameroiden alla. Kun kairasydän on mitattu, 

siirtää laite kairasydänlaatikkoa automaattisesti sivuttain seuraavana rivissä olevan 

kairasydämen mittausta varten. CSIRO:n internet sivujen mukaan laitteella pystytään 

mittaamaan keskimäärin 700 metriä kairasydäntä päivässä.  

HyChips laite toimii samalla periaatteella kuin Hylogger. HyChips on kuitenkin 

tarkoitettu lähinnä pulverimaisten tai murskenäytteiden mittauksiin. HyChips on 

mahdollista vuokrata CSIRO:lta, mutta koko laitetta ei voi ostaa ainakaan tällä hetkellä. 

Kairasydänskannauksissa HyChips pystyy valmistajan mukaan mittaamaan 200 metriä 

kairasydäntä päivässä. 
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TIR-logger on CSIRO:n prototyyppi joka toimii lämpöinfrapunan aallonpituusalueella 

5000 nanometristä 14000nanometriin. TIR-loggerin muista ominaisuuksista ei ole 

saatavissa enempää tietoa. CSIRO käyttää sitä yksinomaan tieteellisiin tutkimuksiin.  

(http://www.csiro.au/en/Organisation-Structure/Flagships/Minerals-Down-Under-

Flagship/Exploration/hylogging-systems.aspx 19.3.2013) 

6.2 Hyperspectral core imager II (HCI-2) 

 

HCI-2 on australialaisen Corescan Pty LTD:n rakentama prototyyppitason 

kairasydänloggeri. HCI-2 on jatkojalostettu Corescanin Anglo Gold Ashanti:lle 

valmistamasta kairasydänloggerista. HCI-2:ssa on kolme kuvantavaa spektrometriä, 

jotka kattavat aallonpituusalueen 450 nanometristä 2500 nanometriin. Corescan lupaa 

spektraalikameroiden spektriresoluutioksi noin 4 nanometriä ja spatiaaliresoluutioksi 

maksimissaan 500 mikrometriä.  Näiden lisäksi siinä on 60 mikrometrin 

spatiaaliresoluutioon kykenevä RGB kamera ja 15 mikrometrin korkeusresoluution 3d 

laserskanneri. HCI-2:ssa pidetään HyLogging laitteiden tapaan kuvattava kohde 

paikoillaan ja skannaus tapahtuu kameroita liikuttamalla. HCI-2:n 

skannauskapasiteetista ei ole annettu tietoa Corescan:n kotisivuilla, mutta ensimmäisen 

HCI:n kapasiteetti on ollut epävirallisten tietojen mukaan vain noin 100 metriä 

kairasydäntä päivässä. HCI-2 laitetta ei voi ostaa, vaan Corescan:lta voi ostaa 

mittauspalveluja. http://www.corescan.com.au/ 

6.3 Core mapper 

 

Core mapper on kanadalaisen Photonics Knowledge inc. yhtiön kairasydänloggeri. 

Yhtiön kotisivuilla ja lehdistötiedotteissa kerrotaan Core mapperin käyttävän VNIR 

aallonpituusaluetta 400 nanometristä 1000 nanometriin ja pystyvän loggaamaan 1000 

metriä kairasydäntä 12 tunnin työpäivän aikana.  

Core mapper on rakennettu autolla vedettävään peräkärryyn. Core mapper ei ole 

myytävänä, vaan Photonics Knowledge:lta voi ostaa mittauspalveluja. Core mapper 

vedetään mittauspaikalle autolla ja kairasydänlaatikot skannataan. Yhtiö lupaa päivän 
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aikana mitattujen kairasydänten analyysin jopa lähes välittömästi mittauksen jälkeen. 

http://www.photonicknowledge.com/index-en.asp 
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7  VAATIMUSLISTA 
 

Vaatimuslista määräytyi mittauskampanjoista saadun kokemuksen, prototyyppi- ja 

tuotantomallin skannereiden tuottaman tiedon ja asiakaspalautteen mukaan. Sensorien 

aallonpituuskaistat määräytyvät taulukon 1 (s. 11) mukaisesti. SWIR ja LWIR 

havaitsevat suurimman osan taulukon mineraaleista. VNIR on optiona, jos asiakas on 

kiinnostunut löytämään esimerkiksi hematiittia. RGB-kameran mukana olo on 

luonnollista, koska kairasydämestä otetaan joka tapauksessa digitaalinen valokuva.  

Käytyjen keskustelujen pohjalta vaatimuslistaksi saatiin seuraavaa. 

1 Näytekoko: maksimi 650mm x 1500mm x 200mm (maksimi 

kairasydänlaatikon mitat) 

2 Näytteen maksimipaino: 80kg 

3 Reflektanssireferenssit täytyvät olla helposti irrotettavat 

puhdistusta varten 

4 Helppo ja ergonominen kairasydänlaatikoiden lastaus ja 

purku 

5 Tarpeeksi tukeva näytepöytä joka kestää tuotantomaista 

käsittelyä 

6 Sensorit: SWIR , RGB, LWIR ja optiona VNIR 

7 Valaisu: halogeenilamppurivistö VNIR ja SWIR, 

lämpösauvaviivavalaisu LWIR 

8 Mittausnopeus: 500 kairasydänlaatikkoa päivässä koko 

laatikon levyisellä kuvauksella ja 50 kairasydänlaatikkoa 

päivässä yhden kairasydämen levyisellä kuvauksella 

9 Kameroiden kuvausetäisyyden ja sivuttaisaseman säätö 

täytyy olla jatkuvasti säädettävissä koko toiminta-alueella 

10 Kameroille täytyy olla helppo pääsy fokusointia ja muuta 

käsittelyä varten 

11 Laitteiston täytyy kestää ympärivuorokautista käyttöä 
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12 Laitteen käytöstä aiheutuva melu täytyy olla niin pientä, että 

kuulonsuojausta ei vaadita 

13 Laitteen täytyy pystyä toimimaan sisätiloissa, mutta 

puhdastila ei voi olla vaatimuksena 

14 Sähkönsyötön täytyy toimia 110 voltin ja 230 voltin 

verkoissa 10 ampeerin sulakkeilla varustetuilla 

standardipistokkeilla 

15 Näkyvät merkit näytepöydässä oikean skannausnopeuden 

määrittämistä varten 

16 Laitteen kokonaismassa täytyy minimoida 

17 Laitteen kokoonpano ja purku täytyy olla mahdollista 

kahden työntekijän toimesta yhden työpäivän aikana 

18 Toimituspakkausten täytyy olla ilmateitse lähetettävät 

19 Laitteen mekaniikan täytyy olla mahdollisimman vähän 

säännöllistä huoltoa vaativaa. 

20 Laitteen mekaniikan komponenttien täytyy olla niin sanottua 

hyllytavaraa ja tavanomaisilla toimitusajoilla saatavana. 

21 Laitteen ulkonäkö: laitteen värit täytyvät olla Specimin 

laitteissa käytettäviä värejä ja se täytyy olla tunnistettavissa 

Specimin tuotteeksi ensisilmäyksellä 
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8 LAITTEEN OSAFUNKTIOT 
 

Prototyyppiskannereiden tuoman pohjatiedon perusteella tiedetään hyvin tarkkaan mitä 

eri osafunktioita tai funktionaalisia kokonaisuuksia laitteessa täytyy olla. Alla on 

listattuna nämä eri kokonaisuudet. 

1. Sensorit 

2. Runkorakenne 

3. Suojakotelointi 

4. Skannausliikkeen tuotto 

5. Näytteen korkeuden säätö ja näytepöytä referensseineen 

6. Näytteen valaisu 

7. Kameroiden liikutus 

8. Kameroiden säätö sekä kiinnitys ja irrotus laitteesta 

9. Ilmanvaihto, jäähdytys sekä suojaus pölyltä 

10. Tietokoneet ja näytöt, virtalähteet sekä toimilaitteiden hallinta 

11. Johdotukset 

12. Pakkaus 

 

Diplomityön laajuus huomioon ottaen tässä työssä käsitellään ainoastaan osaa näistä 

osakokonaisuuksista. Työssä keskitytään runkorakenteen, näytepöydän, 

skannausliikkeen tuoton, sensorien kiinnityksen sekä liikuttelun, suojakoteloinnin, 

ilmanvaihdon, kuvausreferenssien, tietokoneiden ja kaapelointien tarkempaan 

tarkasteluun. 
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8.1 Osafunktioiden alarakenne 

Edellisen kappaleen ylimmän tason osafunktiot voidaan hajottaa alarakenteisiin. Nämä 

alarakenteet selventävät suunnittelun lähtökohtaa ja tavoitetta.  

1. Sensorit 

SWIR, VNIR, LWIR, RGB ja 3D laserskanneri 

2. Runkorakenne 

Materiaali, muoto, liitosratkaisut 

3. Suojakotelointi 

Materiaali, kiinnitys, väritys, logot 

4. Skannausliikkeen tuotto 

Liikkeen pituus, nopeus ja tarkkuus 

5. Näytteen korkeuden säätö ja näytepöytä referensseineen 

Toimilaitteet, tuet, referenssit, pöydän pinta 

6. Näytteen valaisu 

RGB, VNIR, SWIR (halogeeni), LWIR (lämpö) 

7. Kameroiden liikutus sekä kiinnitys ja irrotus laitteesta 

Liu’ut, tukimekaniikka, kiinnittimet 

8. Kameroiden säätö (fokusointi) 

9. Ilmanvaihto, jäähdytys sekä suojaus pölyltä 

Tuulettimet, suodattimet 

10. Tietokoneet ja näytöt, virtalähteet sekä toimilaitteiden hallinta 

Tietokoneet, virtalähteet, koteloinnit, kehikot 
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11. Johdotukset 

Johdot, liittimet, johtotiet 

12. Pakkaus 

Pehmusteet, laatikot 
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9 LAITTEEN OSAFUNKTIOIDEN SUUNNITTELU 
 

Kaikkien laitteen osafunktioiden suunnittelussa täytyy ottaa huomioon valmistettavuus, 

mahdollisimman pieni koko, mahdollisimman pieni paino, hyvä ergonomia ja 

käytettävyys sekä kestävyys ja luotettavuus. Mahdollisimman pieni omakustannehinta 

täytyy olla tavoitteena, mutta se ei saisi rajoittaa parasta mahdollista lopputulosta. 

9.1 Runko 

 

Edellisten tuotannossa olleiden SisuROCK laitteiden runko koostuu hitsatuista 

rakenneteräselementeistä. Materiaalina on Ruukki S235JRH ja putken mitat ovat 

80mmx40mm ja paksuus 2mm. Teräsosat on suojattu korroosiolta sinkityksellä, joka on 

keltapassivoitu. Tämän runkorakenteen heikkouksina on suuri massa ja 

valmistusteknisistä vaikeuksista johtuva osien huono yhteensopivuus. Myös suurista 

hitsatuista osakokoonpanoista johtuva toimituspakkauksien suuri koko on ollut 

ongelma.  

Hitsattujen rakenteiden saavutetut toleranssit ovat osoittautuneet liian väljiksi hyvän 

yhteensopivuuden saavuttamiseksi. Yksinkertaisempien skannereiden ja Kanadaan 

toimitetun LWIR-skannerin suunnittelussa ja käytössä Item profiili Oy:n valmistamat T-

uralliset alumiiniprofiilit ovat osoittautuneet erinomaisiksi rungon rakennusosiksi. 

Hyvinä puolina näistä profiileista voidaan mainita, että ne toimitetaan erittäin 

mittatarkkoina piirustusten mukaan koneistettuina, profiilit omaavat riittävän hyvän 

massa-jäykkyyssuhteen ja T-urat tarjoavat valmiit modulaariset kiinnitysmahdollisuudet 

myös muiden toimittajien laitteisiin ja osiin. Myös rungon purkaminen joko täysin osiin 

tai siirrettäviin moduuleihin on mahdollista asiakkaan tarpeista riippuen.   

Kairasydänlaatikoiden kuvauksen tarkan resoluution vuoksi rungon tärkein mekaaninen 

ominaisuus on riittävän pieni värähtelytaso skannausliikkeen aikana. Runko ei saa 

värähdellä skannattaessa niin paljoa, että värähtely näkyisi skannaussuunnassa suorien 

linjojen vääristymisenä, ajallisesti peräkkäisten pikselien päällekkäisyytenä tai 

sumentaisi kuvan pikseleitä haittaavissa määrin.  



  34 

 

Nyquistin kriteeri (Harris Cyril ja Piersol 2002, s.22.16) määrittelee, että suurin 

havaittava signaalitaajuus on kaksi kertaa näytteenottotaajuus. Tästä johtuen suurimman 

näytteenottotaajuuden omaava kamera määrittää ne taajuudet, joiden alapuolella 

värähtely näkyy suorien kuvalinjojen aaltoiluna. Suurin näytteenottotaajuus on RGB-

kameralla ja se on 1000 Hz. Siis 2000 Hz suurempitaajuinen värähtely näkyy RGB 

kuvassa ainoastaan pikselien sumentumisena ja alle 2000 Hz värähtelyt näkyvät 

skannausliikkeen suuntaisena aaltoiluna. Hitain näytteenottotaajuus on LWIR HS 

kameralla (60Hz). LWIR kameralla kaikki alle 120Hz värähtelyt näkyvät kuvassa 

aaltoiluna. Muut sensorit sijoittuvat näiden arvojen välille. 

Hecht:n (2002 s.472) mukaan optisen systeemin erottelukyky voidaan määritellä 

Rayleigh’n kriteerin mukaan siten, että kahden pistemäisen objektin kuvakennolle 

muodostamien irradianssipiikkien huippujen puolivälit yhtyvät. Tästä voidaan soveltaa 

kriteeri kameran ja kohteen väliselle värähtelyn maksimiamplitudille: Värähtelyn 

maksimiamplitudi saa olla korkeintaan puolet tarkimman resoluution pikselikoosta. 

Suurin käytännössä saavutettu resoluutio on RGB kameralla noin 0,1 mm. Rungon 

värähtelyn maksimiamplitudi saa olla siis korkeintaan 0,05 mm.  

Käytettävien palkkimaisten profiilielementtien muodostama optimaalinen runkorakenne 

olisi symmetrinen ristikkorakenne. Koska rungolla on muitakin vaatimuksia, kuin 

optimaalinen värähtelykäyttäytyminen, ei siitä voitu suunnitella täysin symmetristä. 

Rajoitteita rungon rakenteeseen toi muun muassa helppo pääsy sensoreille ja rungon 

alla liikkuva näytepöytä. 

Suurimmat oletettavissa olevat herätteet tulevat näytepöydän liikkeellelähdöstä. 

Näytepöydän kiihdytystä voidaan käsitellä iskumaisena voimana, joka herättää 

ominaistaajuudet. Herätevoiman suunta on aina samaan suuntaan, joten rungon 

jäykkyyttä voidaan optimoida herätevoiman suuntaan ristituennalla. 

Rungon jäykkyyden ja värähtelyjen tarkasteluun käytettiin Solid works simulation 

professional elementtimenetelmäohjelmaa. Tarkastelun kohteena käytettiin aluksi 

pelkkää rungon palkkia ja lopulta koko runkokokoonpanoa. Koska aiemman 

tuotannossa olleen laitteen rungon jäykkyys oli riittävä, uuden rungon alimman 

ominaistaajuuden täytyy olla yhtä suuri tai suurempi, kuin vanhan rungon alin 
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ominaistaajuus. Skannauksen aikaisen värähtelyn maksimiamplitudi jouduttiin 

arvioimaan staattisella tarkastelulla. Solid works simulation premium 

elementtimenetelmäohjelma pystyisi simuloimaan myös systeemin värähtelyä erilaisten 

herätteiden vaikutuksesta, mutta kyseisen ohjelman hankinta ei ollut mahdollista. 

Elementtimenetelmämallinnukset ovat liitteissä 1-11. 

9.1.1 Yksittäisen runkopalkin FEM laskenta 

Yksittäisen runkopalkin FEM (finite element method, elementtimenetelmä) laskennalla 

todistettiin, että alumiiniprofiili on riittävän jäykkä yksittäisenä komponenttina. 

Laskennan kohteina toimivat 1100 mm pitkä aiemman tuotantomallin SisuROCK:n 

runkopalkki ja 1100 mm pitkä Itemin kevennetty 80 mm x 40 mm alumiiniprofiili. 

Näiden palkkien vertailussa laskettiin staattinen taipuma 100 N voimalla ja alimmat 

viisi ominaisvärähtelytaajuutta. Laskennat tehtiin kahdella eri tiheyksisellä 

solidielementeistä muodostetulla elementtiverkolla, että pystyttiin varmistamaan 

luotettava tulos. Elementtiverkon parametreina käytettiin karkeammassa verkossa 

pyöristyssäteen määräämää elementin kokoa, jossa elementin maksimikoko oli 25 mm 

ja minimikoko 5 mm. Hienomman elementtiverkon elementtien koko oli maksimissa 20 

mm ja minimissä 4 mm. Taulukossa 2 on listattu näiden laskujen tulokset.  

Taulukko 2. Yksittäisten runkopalkkien FEM laskennan tulokset. 

  Elementtiverkko 1 Elementtiverkko 2 

Elementin maksimikoko 25mm 20mm 

Elementin minimikoko 5mm 4mm 

Elementtien lukumäärä 286580 389706 

  Teräspalkki Alumiinipalkki Teräspalkki Alumiinipalkki 

Staattinen taipuma 0,57 mm 1,08 mm 0,57 mm 1,08 mm 

1. ominaistaajuus 39,99 Hz 31,13 Hz 39,99 Hz 31,10 Hz 

2. ominaistaajuus 68,39 Hz 59,528 Hz 68,39 Hz 59,51 Hz 

3. ominaistaajuus 240,81 Hz 191,13 Hz 240,8 Hz 191,03 Hz 

4. ominaistaajuus 409,93 Hz 263,75 Hz 409,93 Hz 263,46 Hz 

5. ominaistaajuus 540,63 Hz 347 Hz 540,66 Hz 346,89 Hz 

 

Tuloksista nähdään, että alumiiniprofiilipalkin staattinen taipuma samalla kuormalla on 

noin kaksinkertainen ja alin ominaistaajuus on noin 25 prosenttia alempi verrattuna 

teräspalkkiin. Alumiinisen palkin massa on noin 2,7 kg ja teräksisen massa on noin 3,9 
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kg. Alumiiniosa on siis noin 30 prosenttia teräksistä kevyempi. Tästä voidaan päätellä, 

että alumiiniprofiilipalkit ovat täysin riittäviä mekaanisilta ominaisuuksiltaan rungon 

rakenneosiksi.  

9.1.2 Runkokokoonpanon FEM laskenta 

Laskennan kohteena olevat runkorakenteet vaatisivat solidielementteinä laskettuna 

valtavan määrän laskemistehoa ja aikaa. Tämä johtuu siitä, että yksittäisten palkkiosien 

ohuiden seinämien ja pienten kaarevuussäteiden verkottaminen vaatii erittäin pienet 

elementtikoot. Edellisessä kappaleessa olevan alumiiniprofiilin analyysiin tiheämmällä 

elementtiverkolla meni käytössä olevalla tehokkaalla tietokoneella aikaa 45 minuuttia. 

Kokonaisen runkorakenteen analyysi solidielementeillä ei siis ollut järkevää. 

Solid works simulation professional ohjelmassa on mahdollista verkottaa kyseisiä 

palkkimaisia osia myös palkkielementeillä. Palkkielementtilaskennan riittävän 

tarkkuuden varmistamiseksi laskettiin ensin viisi ensimmäistä ominaistaajuutta 

edellisissä analyyseissä olevalle alumiiniprofiiliosalle käyttäen palkkielementtiverkkoa. 

Solid works simulation teki automaattisella elementtimäärittelyllä kyseisen osan 

elementtiverkkoon 44 palkkielementtiä. Taulukossa 3 on vertailu solidielementeillä 

lasketun ja palkkielementeillä lasketun palkin viiden ensimmäisen ominaistaajuuden 

osalta. 
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Taulukko 3. Runkopalkin solidi- ja palkkielementillä tehtyjen FEM laskentojen 

tulokset. 

  Solidielementtiverkko Palkkielementtiverkko     

Elementtien 
lukumäärä 389706 44     

  
Ominaistaajuudet 

[Hz] 
Ominaistaajuudet 

[Hz] 
Erotus 
[Hz] 

Erotus 
[%] 

1. ominaistaajuus 31,1 31,15 0,05 0,16 

2. ominaistaajuus 59,51 60,16 0,65 1,09 

3. ominaistaajuus 191,03 193,26 2,23 1,17 

4. ominaistaajuus 263,46 266,26 2,8 1,06 

5. ominaistaajuus 346,89 373,28 26,39 7,61 

 

Ensimmäisen ominaistaajuuden osalta virhe on mitättömän pieni. Neljän ensimmäisen 

ominaistaajuuden osalta virheet ovat vielä täysin hyväksyttävissä rajoissa. Viidennen 

ominaistaajuuden laskennan perusteella ei enää voitaisi tehdä tarkkoja arvioita. Tässä 

työssä kuitenkin riittää ensimmäisten neljänkin ominaistaajuuden vertailu. Kaikkein 

kiinnostavin on ensimmäinen ominaistaajuus. Liitteenä olevassa palkkielementeillä 

tehdyn analyysin raportissa on huomattava, että neljännen ominaistaajuuden 

ominaismuoto ei mallinnu palkkielementeillä oikein (Liite 9 (4)). Tämä johtuu siitä, että 

neljäs ominaismuoto sisältää onton profiilin pullistumista, jota palkkielementtiverkko ei 

pysty kuvaamaan oikein. 

Taulukossa 4 on listattuna vanhan teräsrakenteisen rungon ja uuden 

alumiiniprofiilirungon viisi ensimmäistä ominaistaajuutta. Uuden rungon alin 

ominaistaajuus on noin 46 prosenttia  vanhan rungon vastaavaa taajuutta korkeampi. 

Huomattavaa on myös, että vanhan rungon ensimmäisen ominaistaajuuden 

ominaismuoto on suurimman herätteen suuntaan. Uuden rungon toinen ominaismuoto 

on vasta herätteen suuntainen. 
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Taulukko 4. Vanhan teräsrungon ja uuden alumiiniprofiilirungon 

ominaistaajuuksien vertailu. 

  Vanha teräsrunko Uusi alumiiniprofiilirunko     

  
Ominaistaajuudet 

[Hz] Ominaistaajuudet [Hz] 
Erotus 
[Hz] 

Erotus 
[%] 

1. ominaistaajuus 13,74 20,08 6,34 46,14 

2. ominaistaajuus 14,51 25,7 11,19 77,12 

3. ominaistaajuus 17,02 37,84 20,82 122,33 

4. ominaistaajuus 20,39 49,91 29,52 144,78 

5. ominaistaajuus 23,73 58,37 34,64 145,98 

 

9.1.3  Rungon skannauksen aikaisen värähtelyn maksimiamplitudin arviointi 

Uuden rungon ominaistaajuusanalyysistä nähdään, että kaikkien viiden ensimmäisen 

ominaistaajuuden värähtelyt näkyvät edellisen kappaleen mukaisesti peräkkäisten 

pikselien siirtymänä eli kuvan aaltoiluna skannaussuuntaan tai ajallisesti peräkkäisten 

pikselien päällekkäin piirtymisenä. Jos haitallista värähtelyä esiintyy käytännön 

skannauksen aikana, on se helposti nähtävissä kerätystä datasta. Jos värähtely olisi niin 

korkeataajuista, että se näkyisi ainoastaan pikselien sumentumisena, olisi värähtelyn 

aiheuttama datan vääristyminen vaikeampaa erottaa esimerkiksi epäonnistuneesta 

fokusoinnista.  

Skannausliikkeen alussa tapahtuva näytepöydän liikkeellelähdön kiihdytys aiheuttaa 

iskumaiseksi luonnehdittavan herätteen runkoon. Harris Cyril ja Piersol:n (2002 s. 1.2) 

mukaan ajallisesti lyhyen herätteen jälkeen systeemi jatkaa värähtelyään 

ominaistaajuuksillaan. Koska reaalimaailman värähtelijät ovat aina vaimenevia, 

huipusta-huippuun amplitudi on kaksi kertaa herätteen aiheuttama staattinen poikkeama 

rungossa. 

Maksimiamplitudin aliarvioinnin välttämiseksi simuloitiin staattinen poikkeama rungon 

yläpalkkiin. Todellisuudessa heräte kohdistuu aivan rungon alaosaan. Todellinen heräte 

on siis murto-osia simuloidusta herätteestä. Lisäksi rungon inertia ja vaimennusilmiöt 

heikentävät herätettä. 

Näytepöydän maksimikuorma tiedetään olevan 80 kg. Arvioidaan näytepöydän 

kokonaismassan maksimiksi 200 kg. Aiempien laitteiden käytössä on havaittu 
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suurimmaksi käytännölliseksi näytepöydän kiihtyvyydeksi 0,300 m/s
2
. Tätä 

suuremmilla kiihtyvyyksillä erityisen liukaspohjaiset kairasydänlaatikot voivat liukua 

näytepöydän pinnalla. Näytepöydän kiihtyvyyden aiheuttama voima on siis 

maksimissaan 60 N. 

Elementtimenetelmäsimulaatiolla saatiin rungon poikkeamaksi 0,001 mm sensorien 

kiinnityspisteiden paikassa (kuva 10). Huipusta-huippuun amplitudi on siis 0,002 mm. 

Rungon värähtelykäyttäytyminen on riittävän hyvä. 

 

Kuva 10. Siirtymä staattisella 60 N voimalla yläpalkissa. 

 

9.2 Nostopöytä 

 

Nostopöydän tarkoitus on asettaa mitattavien näytteiden yläpinta referenssien tasoon. 

Tällöin kameroiden fokus ja valaisut ovat kohdistettuna näytteen pintaan. Koko 

näytteen pystysuuntaisen siirtelyn vaihtoehtona olisi siirrellä referenssejä ja valaisuja. 
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Käytännön mittauksissa on kuitenkin havaittu olevan helpompaa säätää näytteen 

korkeutta, vaikka näytteiden paino voi olla kohtuullisen suuri. Näytteiden liikuttelussa 

joudutaan siirtelemään suurempia massoja, mutta etuna siinä on pienempi liikuteltavien 

osien määrä. Käyttäjälle on huomattavasti yksinkertaisempaa säätää näytteiden yläpinta 

tarkasti oikeaan kohtaan, kuin olisi monen eri komponentin tarkka asetus. 

Edellisissä SisuROCK-laitteissa on käytetty Itemin valmistamista 40 mm x 40 mm 

vahvuisista alumiiniprofiileista kokoonpantua saksipöytää (kuva 11). Toimilaitteena on 

käytetty sähkökäyttöistä karamoottoria. Nostopöytä on toiminut lähes toivotulla tavalla, 

mutta siinä on havaittu myös ongelmia. Kun laitteeseen asetetaan kairasydänlaatikko, 

havaitaan heti pöydän merkittävä epävakaus. Pöydän runko notkuu selvästi sivuttaisten 

voimien vaikutuksesta. Tutkittaessa tarkemmin pöydän rakennetta, löytyy syykin tähän 

hyvin helposti. Karamoottorin kiinnityspiste saksirakenteeseen on valittu keskelle alinta 

poikkipalkkia. Tästä johtuen kiinnityspisteeseen syntyy momenttipiste, jonka ympäri 

alaprofiili pääsee pyörimään hieman. Saksirakenteen liukuvina komponentteina ovat 

kuulalaakeroidut rullajohteet, joten ne eivät kanna tästä pyörimisestä aiheutuneita 

voimia momenttipisteen ympäri. Toinen ongelma on se, että ala-asennossa 

saksirakenteen kulmat menevät niin pieniksi, että karamoottorin tuottama voiman 

pystykomponentti menee lähelle nollaa. Tällöin pöytä ei pysty nostamaan juuri 

ollenkaan kuormaa. Pöytä myös kolahtaa ikävästi saavuttaessaan ala-asennon. 

 

Kuva 11. Vanha nostopöytä. 
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Tärkein havainto nostopöydän tukevoittamiseksi on toimilaitteen kiinnitys. Tutkittaessa 

useiden eri valmistajien saksipöytiä, huomattiin selvästi hyväksi ratkaisuksi havaittu 

yksityiskohta. Lähes kaikissa kaupallisissa saksipöydissä toimilaite ei työnnä toista 

saksirakennetta pöydän alarungosta tukien, vaan työntö tapahtuu saksirakenteiden 

välillä. Tällöin toimilaite ei muodostu momenttipisteeksi, koska saksirakenteiden 

sivuttaiset tukivoimat estävät sivuttaisliikkeen.  

Toimilaitteena käytettiin samantyyppistä sähköistä karamoottoria, kuin aiemmassakin 

nostopöydässä käytettiin. Karamoottori kykenee tuottamaan työntöliikkeellään 6000 N 

voiman. Kuvassa 12 on esitettynä havainnollistava kuva saksirakenteen geometriasta. 

Kuvan 12 avulla saadaan helposti laskettua maksimikuorma, jonka nostopöytä kykenee 

nostamaan. Maksimikuorma on 274 kg. Tällöin vaadittuun 80 kg jää varmuuskerroin 

2,4. Varmuuskerroin on täysin riittävä. 

 

Kuva 12. Nostopöydän saksirakenteen geometria. 

 

Vanhan saksipöydän nivelet oli toteutettu suorilla akseli-reikä sovituksilla ja niiden 

tukevuudessa sekä kokoonpanossa on ollut erinäisiä ongelmia. Tästä johtuen nivelien 

suunnittelussa käytettiin erillisiä kaupallisia liukulaakeriholkkeja. Liukulaakeriholkin 

liukupinta on valmistettu sintraamalla pronssia ja imeyttämällä huokosiin 

erityispolymeeria parantamaan liukuominaisuuksia. Holkeilla ja niihin akseloiduilla 
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ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla akseleilla saavutetaan pieni käyttökitka ja 

erittäin pitkä huoltovapaa käyttöikä.  

Vanhassa nostopöydässä oli käytetty alumiinisia 40 mm x 40 mm Item vakioprofiileja. 

Muuttamalla profiilit erityiskevennettyihin 40 mm x 80 mm profiileihin saadaan rungon 

jäykkyyttä lisättyä huomattavasti. Uuden profiilin pituusmassa on jopa hieman pienempi 

kuin vanhan vakioprofiilin. Jäykkyys on pienempään suuntaan noin 8,5 % suurempi ja 

suurempaan suuntaan yli nelinkertainen (http://www.item24.de/en/products/product-

catalogue.html). 

Nostopöydän sopiva pinta on yllättävän tärkeä osa onnistunutta mittausta. Pinnan pitäisi 

olla mahdollisimman musta eli vähän heijastava koko aallonpituuskaistalla 400 

nanometristä 12500 nanometriin asti. Tällöin on helppoa erottaa mitattavat kohteet 

pöydästä ja pöydän pinnasta ei heijastu mittausta häiritsevää valoa. Pinnan pitäisi olla 

sopivan liukas. Kairasydänlaatikot täytyy olla helppo liuúttaa mittausasemaan ja niiden 

täytyy pysyä paikallaan kiihdytysten aikana. Pöydän pinnan tulisi myös olla 

mekaanisesti erittäin kestävää. Pinnan täytyy kestää ominaisuuksien muuttumatta 

laitteen elinaikana kymmenien tuhansien naarmuttavien kairasydänlaatikoiden liu’utus 

pintaa pitkin.  

Pintana on kokeiltu aiemmissa laitteissa paljasta alumiinia ja mustaa polyeteeni 

muovilevyä. Paljas alumiini heijastaa erittäin hyvin valoa ja voi aiheuttaa mittausdataan 

häiriöitä. Polyeteenilevy on riittävän musta koko aallonpituuskaistalla, mutta sillä 

havaittiin useita huonoja ominaisuuksia. Muovipinta naarmuuntui nopeasti erittäin 

huonon näköiseksi. Naarmuuntuneet pinnat eivät anna asiakkaalle luotettavaa kuvaa 

laitteesta. Muovilevy kuumeni valaisujen vaikutuksesta ja lämpölaajeneminen veti 

levyn kupruille. Tämä ominaisuus oli niin paha, että mitattava kairasydänlaatikko oli 

havaittavasti kierossa pöydän päällä.  

Vaihtoehdoksi erilliselle muovilevylle keksittiin alumiinilevyn pinnoittaminen sopivalla 

polymeerilla. Lava-autojen lavapinnoitteina käytetään nykyään ruiskutettavia 

polymeeripinnotteita. Markkinoilla on useita eri vaihtoehtoja itse tavallisella 

maaliruiskulla ruiskutettavista aina erikoislaitteilla suoritettaviin pinnoitteisiin.  
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Eri vaihtoehtojen läpikäynnissä testattavaksi pinnoitteeksi valikoitui referenssien ja 

ilmoitettujen mekaanisten ominaisuuksien vuoksi Line-X -pinnoite. Tuote on läpäissyt 

Yhdysvaltojen Air Force Research Laboratory:n (AFRL) ja US Army Corps of 

Engineers:n (USACE) testejä. Pinnoitustyö Helsinki Oy:ltä tilattiin erilaisilla 

pintarakenteilla olevia Line-x XS-100 -pinnoitteella käsiteltyä pieniä testikappaleita. 

(http://linexsuomi.fi/) 

XS-100 on kaksikomponenttinen polyurea/polyuretaani elastomeeri. Sen levitykseen on 

käytettävä erikoisruiskutyökaluja joten pinnoitus täytyy teettää palvelun tarjoajalla. 

Pinnoitteella voidaan tehdä karhea matta tai sileä kiiltävä ruiskupinta. Sileä pinta 

hylättiin heti heijastelevuutensa vuoksi. Karheaksi pinnoitettua testikappaletta testattiin 

pyrkimällä naarmuttamaan sitä metallityökalulla. Pinta osoittautui erittäin hyvin 

naarmuuntumista vastustavaksi. Pienet naarmut eivät karheassa pinnassa edes erotu.  

Testikappaleesta tehtiin mittaukset VNIR-, SWIR- ja LWIR-spektraalikameroilla (kuvat 

13, 14 ja 15). Pinnoite havaittiin riittävän mustaksi kaikilla aallonpituuskaistoilla. 

LWIR-kameralla otettu reflektanssi näyttää olevan kokonaisuudessaan tasoltaan 

korkeampaa, kuin muilla aallonpituuksilla. Mittauksessa on kuitenkin epävarmuutta, 

koska hyvin absorboiva materiaali lämpenee nopeasti ja alkaa emittoida lämpösäteilyä. 

Kuvaaja on siis sekoitus reflektanssia ja emittanssia.  

 

Kuva 13. VNIR spektri XS-100 -pinnoitteesta. 
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Kuva 14. SWIR spektri XS-100 -pinnoitteesta. 

 

Kuva 15. LWIR spektri XS-100 -pinnoitteesta. 

 

Ensimmäisen prototyyppiskannerin näytepöytä pinnoitettiin määräaikaishuollossa XS-

100 pinnoitteella. Karheaksi pinnoitettu pöytä on juuri sopivan liukas 

käyttötarkoitukseensa. Kairasydänlaatikot pysyvät kiihdytyksissä paikallaan, mutta 

laatikoiden asettaminen pöydälle on silti helppoa. Prototyyppiskannerin pöydällä on 

mitattu noin 20 000 kairasydänlaatikkoa ja se on pysynyt riittävän hyvässä kunnossa 

suuresta rasituksesta huolimatta (kuva 16). 
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Kuva 16. Prototyyppiskannerin pöydän pinta 20 000 kairasydänlaatikon mittauksen 

jälkeen. 

 

Vaatimuslistassa annettiin nostopöydälle vaatimukseksi olla tarpeeksi tukeva ja kestää 

tuotantomaista käsittelyä. 1500 mm pitkä, 650 mm leveä ja 200 mm korkea, 80 kg 

painava ja tätä pienemmät kairasydänlaatikot täytyy pystyä kuvaamaan pöydän avulla. 

Nostopöydän nostokapasiteetti täytyy olla enemmän kuin mainittu 80 kg.  Kappaleessa 

kuvaillut ratkaisut osoittautuivat erinomaisiksi juuri näistä näkökohdista. Uusi 

nostopöytä toimi testeissä erittäin pehmeästi lähes äänettä myös maksimikuormalla. 

Pöydän tukevuus on havaittu testeissä vähintään riittäväksi. Nostopöytä on siis 

onnistunut. Uusi nostopöytä on kuvassa 17. 
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Kuva 17. Uusi nostopöytä. 

 

9.3 Skannausliikkeen tuotto 

 

Ensimmäisessä prototyypissä käytettiin trapetsiruuvivetoista lineaariyksikköä. Sen 

suurin puute havaittiin olevan täydellinen suojauksen puute. Sekä vetoruuvi että 

liukupinnat ovat siinä avoinna ja keräävät itseensä likaa ja pölyä. Trapetsiruuvin 

puhdistaminen oli vähintäänkin jokapäiväinen työvaihe. 

Aiemmissa tuotantomallin SisuROCK-laitteissa on käytetty skannausliikkeen tuottoon 

nostopöytää liikuttavana toimilaitteena Rollco:n hihnavetoista lineaariyksikköä 

varustettuna IMS:n valmistamalla NEMA34 kokoisella tasavirta-askelmoottorilla. 

Kyseinen kombinaatio tuotti ongelmia vaadittavien liikuttelunopeuksien 

toteuttamisessa.  

Hitaimmillaan suuren resoluution SWIR-kuvauksessa skannausnopeus täytyy olla noin 

15mm/s. Näin hitaalla lineaariyksikön nopeudella askelmoottorin pyörimisnopeus on 

suoralla moottorin kytkennällä 5 kierrosta minuutissa. Vaikka askelmoottoria käytetään 

askelten maksimiresoluutiolla, erottuvat askeleet kuvassa nykäyksinä. Tähän ratkaisuna 
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laitteeseen hankittiin 15:1 välityssuhteella oleva kulmavaihde. Kulmavaihteen kanssa 

käytettynä hidas ajo tasoittui täydellisesti.  

Kokeiltaessa nopeampia skannausnopeuksia laitteesta löytyi uusi ongelma. Kun 

laitteella yritettiin skannata noin 80mm/s nopeudella, askelmoottori alkoi ääntää 

epänormaalisti ja koko skannausliike jumiutui. Tämä ilmiö esiintyi kaikilla nopeuksilla 

aina noin 200mm/s asti. Laitetta pystyttiin siis ajamaan taas esimerkiksi 220mm/s. 

Harmillisesti yleisimmät skannausnopeudet sijoittuvat juuri tuolle ongelma-alueelle. 

Kuvassa 18 on havainnollistettuna käytetyimmät skannausnopeudet kuvausleveyden 

funktiona. Mittauskampanjoissa on havaittu, että käytössä on yleensä kuvausleveydet 50 

mm - 100 mm:iin ja 300 - 650 mm:iin.  Kapeimmat kuvausleveydet 50 mm - 100 

mm:iin ovat yksittäisten kairasydänten korkean resoluution skannauksia. 

Kuvausleveydet 300 mm - 650 mm:iin ovat tyypillisiä koko kairasydänlaatikon 

skannauksia.  

 

Kuva 18. Skannausnopeus kuvausleveyden funktiona. 

 

Havaittu askelmoottorin jumiutuminen tietyllä pyörimisnopeusalueella johtuu 

askelmoottorille ominaisesta keskialueen epävakaudesta eli resonanssista. 

Moottorivalmistajan mukaan käytetyllä moottorityypillä ei pitäisi olla 

resonanssiongelmia. Kyseisestä kaikkiin askelmoottoreihin liittyvästä ongelmasta ei 
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yllättäen löydy juuri mitään tietoa askelmoottorien valmistajien esitteistä eikä 

internetsivuilta.  

Lawrenson ja Kingham (1977 s.445) kuvailevat yksinkertaistetun mallin askelmoottorin 

resonanssista. Askelmoottori voidaan kuvata vaimennettuna massa-jousisysteeminä, 

jonka massana on moottorin roottorin ja siihen kytkettyjen mekanismien aiheuttama 

inertia ja jousena on moottorin vääntömomentin aiheuttava magneettikenttä. Vaimennus 

aiheutuu erinäisistä mekaanisista ja mahdollisista staattorin sähköisistä ilmiöistä. Kun 

askelmoottorille annetaan kontrollipiiriltä yhden askeleen mittainen uusi asema, 

askelmoottorin roottori pyörähtää staattorin luoman uuden magneettikentän 

määräämään asemaan. Roottori jää väistämättä värähtelemään vaimenevasti tämän 

uuden tasapainoaseman ympärillä. Jos pyörimisnopeus on tarpeeksi hidas, ehtii 

staattorin värähtely vaimeta ja seuraavan askeleen lähtöasema on tasan askeleen verran 

uutta asemaa jäljessä. Jos staattori värähtelee vielä seuraavan askeleen alkaessa, 

värähtelyn voimistuminen on mahdollista. Sopivalla askeltaajuudella roottori joutuu siis 

resonanssiin muuttuvan magneettikentän kanssa ja moottorin toiminta häiriintyy. 

Seurauksena voi olla staattorin väärä asema hukatun askeleen vuoksi tai pahimmillaan 

moottorin täysi jumiutuminen. 

Koska keskialueen resonanssi on lähinnä riippuvainen moottorin sisäisistä 

ominaisuuksista, pitäisi ongelman poistua valitsemalla sopivan välityssuhteen omaava 

vaihde. Resonanssialue alkaa 15:1 vaihteella skannausnopeudella 80 mm/s. Tästä 

saadaan moottorin kierrosnopeudeksi tällä nopeudella 400 kierrosta minuutissa. 

Maksiminopeus, millä näytepöytää pitää pystyä liikuttelemaan, on 200 mm/s. Kyseisellä 

lineaariyksikkö-moottorikombinaatiolla 200 mm/s nopeus saavutetaan 6:1 vaihteella. 

Koska moottorin vääntömomentti riittää laitteen käyttöön ilmankin vaihdetta voitiin 

vaihteeseen jättää varmuuskerrointa. Vaihteeksi valittiin edellisen vaihteen tyyppinen 

4:1 kulmavaihde. Suoritetuissa testeissä resonanssialue siirtyi teorian mukaan ja 

laitteella voitiin skannata kaikkia nopeuksia 200 mm/s:sta alaspäin. 

Ensimmäisissä tuotantomallin SisuROCK laitteissa vetävä liuku oli asetettu 

näytepöydän toiselle reunalle ja tukeva kuulalaakeroitu johde oli toisella reunalla. 

Koska veto kohdistui toiseen reunaan, aiheutui vedosta momentti joka turhaan lisäsi 

skannausliikkeen vastusta. Tätä ilmiötä kutsutaan joskus piironginlaatikkoilmiöksi. 



  49 

 

Ensimmäiseen prototyyppilaitteeseen vaihdettiin määräaikaishuollossa vetävä liuku 

keskelle nostopöytää ja kummallekin sivulle asennettiin tukiliu’ut. Toinen tukiliu’uista 

on ohjaava ja toinen on seuraava. Ohjaava liuku ei salli sivuttaista siirtymää, mutta 

toinen liuku salllii muutaman millin sivuttaisliikkeen. Tällä asetelmalla ehkäistään 

asennusvirheistä johtuvat turhat vastusvoimat skannausliikkeessä. Vetävän liu’un 

kiinnitys näytepöytään toteutetaan elastisella kumiholkkiliitännällä. Näin estetään myös 

pienten asennusvirheiden aiheuttamat ongelmat. Lisäksi vetäväksi moottoriksi 

vaihdettiin aiemman moottorityypin vaihtovirtaversio. Sen vääntö-pyörimisnopeuskäyrä 

on huomattavasti laakeampi, eikä sillä ole löydetty aiemmin ongelmia aiheuttanutta 

resonanssikäyttäytymistä. Kyseinen ratkaisu on toiminut moitteettomasti. 

Työn aiheena olevaan laitteeseen kehitettiin skannausliikkeen tuottoa vielä paremmaksi. 

Pitkä lineaariyksikkö liikkeen tuottavana komponenttina on ollut logistiikan kannalta 

hankala. Tämän vuoksi vetävä moottori asennettiin nostopöytään kiinni ja siihen 

asennettiin niin sanottu ”lineaarikissa” vetolaitteeksi (kuva 19). Tämä laite koostuu 

kahdesta taittopyörästä ja yhdestä hammastetusta hihnapyörästä. Laite siis vetää itseään 

päistään kiinnitetyn hammashihnan avulla kahteen suuntaan. Koska hammashinan 

pituus suhteessa vetävään hihnapyörään on uudella lineaarikissa-tyyppisellä 

vetolaitteistolla symmetrinen, pitäisi hihnan venymästä aiheutuva hihnan erilainen 

resonanssikäyttäytyminen eri suuntiin nostopöytää liikuteltaessa olla pienempää. 
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Kuva 19. Lineaarikissa ja askelmoottori asennettuna nostopöytään. 

 

Tukiliukujen tukiprofiilit suunniteltiin koostumaan kolmesta suurin piirtein yhtä 

pitkästä osasta. Edellisten skannereiden tukiliukujen osien päistä toisiinsa liittäminen oli 

toteutettu Item Oy:n valmiilla T-uran päähän kiinnittyvillä ruuviliitoskomponenteilla. 

Ruuviliitos oli erittäin hankala kiinnittää ja aukaista, koska kuusiokoloavainta täytyi 

käyttää T-uran sisällä. Tämän vuoksi suunniteltiin pikakiinnitysjärjestelmä 

tukiliukuprofiileiden toisiinsa kiinnittämiseksi. 

Pikakiinnitysjärjestelmä koostuu kahdesta samanlaisesta AISI 304 ruostumattomasta 

teräksestä koneistetusta sovitepalasta, neljästä M8 kiinnitysruuvista, kolmesta akselista 

ja seitsemästä pidätinruuvista. Sovitepalat suunniteltiin mitoitukseltaan ja 

toleransseiltaan sellaisiksi, että ne sopivat käytetyn alumiiniprofiilin päästä sisään 

ahdistussovitteella. Profiilin pään peitoksi jää olake. Sovitepalan ylä- ja alareunassa 

olevat halkaisijaltaan kahdeksan millimetrin lieriösokat toimivat ohjaavina akseleina 

keskellä olevan kymmenen millimetrin halkaisijaisen akselin apuna. Akselit lukitaan 

toiseen sovitepalaan M6 kokoisilla pidätinruuveilla. Pikakiinnikkeen liittäminen 
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tapahtuu työntämällä profiilit sovitepaloineen päittäin toisiinsa kiinni siten, että akselit 

painuvat myös toisen sovitepalan reikiin. Profiilit lukitaan toisiinsa kiristämällä 

kymmenen millimetrin akselin vielä vapaana olevan pään pidätinruuvi kiinni. 

Kuulapäinen pidätinruuvi kiristää pikakiinnikkeet yhteen akselin päähän koneistetun 

viiston pinnan avulla. Kuvassa 20 on havainnollistava kuva tukiliukuprofiilien 

pikakiinnikkeestä. 

 

Kuva 20. Tukiliukuprofiilien pikakiinnike. 

 

Vaatimuslistassa skannerille asetettiin vaatimukseksi helppo ja ergonominen 

kairasydänlaatikoiden lastaus ja purku. Launis ja Lehtelän (2006, s. 48) mukaan 

seisoma-asennossa optimaalinen noston lähtökorkeus on noin 75 cm. Optimaalisen 

nostotapahtuman vaatimuksena on myös mahdollisuus päästä mahdollisimman lähelle 

nostettavaa kappaletta. Näiden vaatimusten vuoksi tukiliukujen runkoina toimivien 

alumiiniprofiilien alle suunniteltiin korottavat jalat, että laitteen operaattori pystyy 

työntämään jalkateränsä profiilien alle. Korotuksien jälkeen näytepöydän pinta asettuu 

noin 75cm korkeudelle maasta. Näytepöydän kiinnitys tukiliukukelkkoihin suunniteltiin 
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siten, että näytepöydän reuna asettuu samalle tasolle tukiliukurungon reunan kanssa. 

Tässä tilanteessa operaattori pääsee ergonomiaoppaan suosittelemaan nostoasemaan. 

9.4 Sensorien kiinnitys ja liikuttelu 

 

Vaatimuslistassa on määritelty laitteessa käytettäviksi kameroiksi SWIR-, RGB- tai 

VNIR- ja LWIR-kamerat. Ensimmäiseen rakennettavaan laitteeseen tullaan asentamaan 

SWIR-, RGB- ja LWIR-kamerat. Koko tämän kappaleen aiheena olevan 

osakokonaisuuden suunnittelun aikana otettiin huomioon myös muiden 

kamerakombinaatioiden mahdollinen asennus laitteeseen. 

Koska kairasydänlaatikoille ei ole minkäänlaista standardikokoa, täytyy laitteen pystyä 

käsittelemään kaikenkokoisia laatikoita 650 mm leveydestä alaspäin ja 1500 mm 

pituudesta alaspäin. Sensoreilla saadaan paras mahdollinen spatiaaliresoluutio, kun 

kuvausala eli näkökenttä peittää juuri ja juuri kuvattavan laatikon leveyden. Sensorien 

korkeutta on siis pystyttävä säätämään eri levyisille laatikoille sopivaksi, koska 

etulinsseissä on kiinteät polttovälit ja kiinteät suurennokset. Erityisen mielenkiintoisia 

tai muuten merkittäviä näytteitä kuvattaessa on myös mahdollista kuvata erittäin 

suurella resoluutiolla. Tällöin käytetään sopivia etuoptiikoita ja lyhyttä 

kuvausetäisyyttä. Tätä mahdollisuutta varten sensoreita täytyy myös pystyä 

liikuttelemaan sivuttain, kun laatikosta kuvataan haluttu yksittäinen kairasydän. 

Mielenkiinnon kohteena oleva kairasydän voi olla millä tahansa kohtaa laatikossa. 

Aiemmissa SisuROCK laitteissa toteutettiin sensorien siirrot käsin käytettävillä 

lineaariyksiköillä. Pystyliike toteutettiin synkronoiduilla Rollco Oy:n RHL80 

lineaariyksiköillä, jotka liikuttelivat koko sensoripakettia. Lineaariyksikköjen käyttö 

tapahtui kierukkavaihteen ja käsipyörän välityksellä. Sensorien suuresta massasta 

johtuen pystyliikkeen kierukkavaihteen välitys jouduttiin valitsemaan hyvin tiheäksi. 

Tästä seurasi hyvin työläs ja hidas vaihe sensorien pystysäädössä. Koska eri kameroiden 

näkökentän avautuma ei ole koskaan täsmälleen sama, piti toista kameraa vielä pystyä 

säätämään ylimääräisellä lineaariyksiköllä. Yhtä hyvin olisi voitu siis käyttää erillisiä 

lineaariyksiköitä kullekin sensorille ja säästytty painavien ja hankalien synkronoitujen 
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liukujen käytöltä. Sivuttaisliikuttelu oli toteutettu Rollcon unitable kuularuuvi 

lineaariyksiköllä ja tukevalla compact rail tukiliu’ulla. 

Sensorien pysty- ja poikittaissäädön hankaluudesta johtuen tarkoitus oli suunnitella 

nämä toiminnot toimimaan askelmoottoreiden avulla. Ajatuksena oli käyttää 

moottoreiden ohjaukseen kaupallista ohjausyksikköä kaukosäätimineen. Toisena 

mahdollisuutena olisi suora ohjaus skannerin tietokonekäyttöliittymästä. Ohjauksen 

tapahtuminen käyttöliittymästä vähentäisi erillisten komponenttien määrää. 

Skannerin ohjelmiston kehitys oli niin aikaisessa vaiheessa, että päädyttiin kuitenkin 

käsipyörällä käytettäviin pystyliukuihin. Jokaiselle sensorille asennetaan oma Velmex:n 

valmistama trapetsiruuvivetoinen BiSlide lineaariyksikkö. Nämä lineaariyksiköt on 

mahdollista varustaa ohjelmiston kehittyessä Nema23 kokoisella askelmoottorilla. 

Velmex:n BiSlide lineaariyksiköt ovat olleet vastaavassa käytössä Specim:n tuotteissa 

aiemminkin. Ne toimivat suhteellisen puhtaissa käyttöolosuhteissa erittäin luotettavasti 

yli spektraalikameran käyttöiän. 

Sensorien sivuttaisliikuttelu toteutettiin sijoittamalla pystyliikuttelun lineaariyksiköt 

kevytrakenteiseen alumiiniprofiilikehikkoon. Tämä kehikko liitetään akselilla 

synkronoituihin kahteen hihnavetoiseen Hepco motion:n PDU2 lineaariyksikköön. 

Lineaariyksiköt joutuvat nyt kantamaan kuormaa vaakatasossa eikä niihin kohdistu 

suuria vääntömomentteja. Tämän vuoksi lineaariyksiköt ovat huomattavasti 

kevytrakenteisempia, kuin edellisen sukupolven skannerin paritetut pysty-yksiköt ovat. 

Synkronointiakselin kiinnitys oli edellisen sukupolven laitteessa toteutettu 

kiilauraliitoksella suoraan lineaariyksiköiden toisen pään hihnapyörän napaan. Tämä 

ratkaisu oli hankala kokoonpanna ja purkaa laitteen siirtojen yhteydessä. Työn aiheena 

olevan laitteen synkronointiakselin liitos toteutettiin lineaariyksikön käyttöakselien 

välille sakarakytkimillä. Nämä kytkimet on erittäin nopea kiinnittää ja irrottaa. Kuvassa 

21 on sensorien liikuttelukokoonpano kameroineen. 
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Kuva 21. Sensorien liikuttelukokoonpano. 

 

9.5 Rungon suojakotelointi 

 

SisuROCK kairasydänskanneria tullaan käyttämään pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa. 

Herkät sensorit ja niiden liikutteluun käytettävät suojaamattomat liu’ut täytyy siis 

suojata likaantumiselta. Myös auringon tai loisteputkien valo voi vääristää saatuja 

mittaustuloksia, joten ulkopuolisen valon pääsy mittausalueelle on estettävä. Edellisissä 

tuotannossa olleissa SisuROCK laitteissa suojaus on toteutettu alumiinipelleillä. 

Suurimmat ongelmat vanhassa koteloinnissa ovat liittyneet peltien paikalleen saamiseen 

laitteen kasausvaiheessa. Ongelmien syypää on ollut lähinnä epätarkka rungon kasaus. 

Rungon osat asettuvat jokaisella kasauskerralla hieman eri asentoon ja paikkoihin. Tästä 

johtuen peltien kiinnitysreiät eivät enää osukaan kohdalleen. 
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Suunnittelun alkuvaiheessa keksittiin eri vaihtoehtoja suojauksen toteuttamiseen. 

Vaihtoehtoina oli pressusta tehdyt suojaukset, entisen mallin tyyliset pellit ja aukeavat 

ovet. Lopulta päädyttiin oviin, koska ne täyttävät vaatimuslistan vaatimukset parhaiten. 

Suojakotelointia koskee vaatimuslistan kohdat helposta kokoonpanosta melusta, 

helposta pääsystä sensoreille ja ulkonäöstä. 

Ovet suunniteltiin valmistettavaksi kokonaan Item:n valmiista ovikomponenteista. 

Laitteen etuovien paneelit valittiin savunvärisiksi läpinäkyviksi. Operaattori pystyy 

näkemään mitä sensorikabinetin sisällä tapahtuu, mutta paneelin värjäys estää 

häiritsevän valon pääsyä mittauspisteille. Ovien kokoonpano ja purkaminen rungosta on 

erittäin helppoa. Item:n oviin tarkoitetut saranat mahdollistavat oven nostamisen pois 

saranoiltaan ja takaisin. Ovien kiinnipysyminen käytön aikana varmistettiin käyttämällä 

Item Oy:n magneettisia oven pitimiä. 

9.6 Tuuletus sekä pölysuojaus 

 

Edellisissä SisuROCK laitteissa käytettiin sensorikabinetin tuuletukseen ja 

pölyyntymisen estämiseen laitteen päällä olevia tehokkaita tuulettimia. Sisääntuleva 

ilma suodatettiin Haltonin valmistamalla vaihdettavalla suodatinkasetilla. Tehokas 

ilmanvaihto on tärkeää luotettavien mittaustulosten saamiseksi. Sensorien 

kuumeneminen voi aiheuttaa mittauksen totaalisen epäonnistumisen. Ilman suodatus on 

välttämätöntä käyttöympäristöjen pölyisyyden vuoksi. Optiset instrumentit ovat herkkiä 

pölyyntymiselle. Jo pieni määrä kivipölyä linssin pinnalla saattaa aiheuttaa mittaukseen 

epätarkkuutta.  

Ainoa ongelma, mikä havaittiin ensimmäisen SisuROCK laitteen yhteydessä, oli 

ylätuulettimien aiheuttama kova melu. Ongelma ratkaistiin valitsemalla tuulettimeksi 

samankokoinen hiljaisempi tuuletin. Uuden tuulettimen nimellisvirtaama on vain 25 % 

pienempi, kuin alkuperäisen oli. Uusi tuuletin on kuitenkin 10 dB(A) hiljaisempi, kuin 

vanha oli. 
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9.7 Valko- ja mustareferenssit sekä fokusointigridit 

 

Valko- ja mustareferenssit tarvitaan kairasydänskanneriin, jotta mittausdata voidaan 

normalisoida ja saadaan mitattua mittalaitteesta riippumattomia arvoja. Valkoisen 

referenssin avulla saadaan poistettua muun muassa valaisun epätasaisuudesta, 

spektraalikameran läpäisystä ja kameran herkkyyden muutoksista aiheutuvat muutokset. 

Mustalla referenssillä saadaan poistettua kameran pohjataso, joka myös muuttuu 

olosuhteiden muutoksissa. Molempien referenssien mittaus täytyy suorittaa 

mahdollisimman lyhyen ajan sisällä itse näytteen mittauksesta, jotta mittausolosuhteet 

eivät ehtisi muuttua. Valkoisen referenssin täytyy olla mahdollisimman suuren ja 

tunnetun reflektanssin omaava eikä siinä saa olla spektripiirteitä mitattavalla 

aallonpituusalueella. Heijastavuus täytyy olla myös mahdollisimman diffuusia, eli 

valaistaessa referenssiä mistä tahansa suunnasta, täytyy sen heijastaa säteily 

mahdollisimman tasaisesti joka suuntaan. Mustan referenssin täytyy olla 

mahdollisimman pienen reflektanssin omaava eikä siinäkään saa olla spektripiirteitä. 

VNIR- ja SWIR-alueen valkoiseksi referenssiksi löytyy valmis kaupallinen materiaali 

Optopolymer. Sen heijastavuuskäyrä on kuvassa 22. Heijastavuus on valmistajan 

mukaan minimissäänkin 94 % aallonpituusalueella 250 nm-2500 nm. Kuvasta nähdään, 

että Optopolymerin heijastavuus verrattuna hyvänä referenssimateriaalina tunnettuun 

bariumsulfaattiin on ylivertainen. 

 

Kuva 22. Optopolymerin ja bariumsulfaatin heijastavuuskäyrät aallonpituusvälillä 250 

nm-2500 nm (http://www.optopolymer.de/fileadmin/templates/PDF_EN/ 

OptoPolymer/02_ Reflectance_Standards.pdf). 
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Tämän työn aiheena olevaan laitteeseen käytettiin edellisten laitteiden kehityksessä 

käytettyjä valkoisia referenssejä VNIR- ja SWIR-alueen osalta. Ainoat muutokset olivat 

optimoitu koko ja helppo irrotettavuus referenssipidikkeestä. 

LWIR-alueelle on tarjolla kaupallisia ratkaisuja, mutta ne eivät ole järkeviä niin hinnan, 

kuin saatavuudenkaan vuoksi. Helppona ratkaisuna diffuusin referenssin 

valmistamiseksi tehtiin hiekkapuhalletut ja raepuhalletut alumiinilevyn palaset. Näistä 

testikappaleista tehtiin testisarja ja verrattiin sitä kaupalliseen Infragold-referenssiin. 

Mittauksessa referenssit asetettiin eri kulmiin valaisuun ja spektraalikameraan nähden ja 

mitattiin kameralle tuleva valoteho.. 

Testituloksena saatu käyrästö on kuvassa 23. Sininen yhtenäinen käyrä edustaa 

teoreettista diffuusia eli täysin tasaisesti kaikkiin suuntiin heijastavaa kappaletta. 

Vaaleansininen on Infragold-referenssin käyrä. Vihreä käyrä edustaa hiekkapuhallettua 

ja punainen raepuhallettua alumiinikappaletta. Käytetyn valaisun runko alkoi varjostaa 

koekappaletta alle 20 asteen mittauskulmilla ja signaalin taso laski sen vuoksi. Kuvassa 

nähtävistä suhteellisista kokonaistehoista nähdään, että hiekkapuhalletun 

alumiinikappaleen kokonaisheijastusteho jää alle 4% Infragold kappaleen tehosta. 

Molemmat itse tehdyt referenssit ovat Infragold referenssiä parempia diffuusiuden 

kannalta. Laitteeseen suunniteltiin siis alumiininen hiekkapuhallettu valkoreferenssi. 
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Kuva 23. Hiekka- ja raepuhallettujen alumiinisirottajien vertailu teoreettiseen täysin 

diffuusiin sirottajaan (Kataja 2011). 

 

RGB-, VNIR- ja SWIR-kameroiden yhteydessä pimeäkuvan ottaminen onnistuu 

kameran sisäisen mekaanisen sulkimen avulla. Tämän vuoksi varsinaista 

pimeäkuvareferenssiä ei tarvita. Laite ottaa pimeäkuvan automaattisesti lyhyen ajan 

sisällä valkoisen referenssikuvan ja varsinaisen näytteen mittauksen otosta. 

LWIR-kameralla pimeäkuvan ottaminen ei ole yhtä yksinkertaista. Jos kuva otettaisiin 

kameran sisäisellä sulkimella, antaisi pimeäkuva ainoastaan informaatiota laitteen 

omasta sisäisestä pohjatasosta. Koska lämpöinfrapunan alueella kaikki myös 

huoneenlämpöiset kappaleet emittoivat säteilyä, täytyy pimeäkuva ottaa kuvattavien 

kohteiden kanssa mahdollisimman samassa lämpötilassa olevasta erillisestä 

mustareferenssistä. Tämän työn aiheena olevaan laitteeseen otettiin käyttöön LWIR-

skannerin yhteydessä riittävän hyväksi havaittu LWIR mustareferenssilaitteisto. 
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Jotta mittausten data olisi käyttökelpoista, täytyy kaikki kamerat saada fokusoitua 

käytetylle kuvausetäisyydelle. Fokusointi onnistuu jossain määrin esimerkiksi 

tarkastelemalla mittauksen aikaista kameran kuvaa tiedonkeruuohjelmasta, mutta 

fokusointigridiä apuna käyttäen se on paljon helpompaa. Fokusoinnin helpotus perustuu 

siihen, että kohteeseen luodaan mahdollisimman jyrkkärajaisen kontrastin omaavia 

kohtia. VNIR- ja SWIR-alueella tämä on toteutettu asettamalla sopivan kokoisella 

aukotuksella varustettu koko aallonpituusalueella hyvin absorboivalla eli mustalla 

maalilla maalattu gridi Optopolymer levyn päälle. LWIR-alueella taas gridin alle 

jätetään tyhjää tilaa, että kameran näkymässä gridi on kuumempi eli valkoisempi ja 

aukot ovat viileämpiä, eli mustempia. 

Koska työn aiheena oleva skanneri tarvitsee kaikkia tässä kappaleessa esiteltyjä 

referenssejä, ne yhdistettiin yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi nostopöytään 

(kuva 24). Logistiikan helpottamiseksi referenssilaitteisto voidaan irrottaa 

nostopöydästä helposti. 

 

Kuva 24. Referenssilaitteisto. 
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9.8 Tietokoneet ja näytöt sekä tehonlähteet 

 

Jokainen sensori tarvitsee oman tietokoneyksikön, sillä käsiteltävä tiedon määrä 

jokaiselta kameralta on erittäin suuri. Aiemmissa SisuROCK laitteissa käytettiin 

Specimillä suunniteltua teräskehikkoa tietokoneiden ja tehonlähteiden kiinnitysrunkona. 

Kehikoiden heikkoutena on ollut suuri paino, lopulta kallis hinta ja se, että ne täytyy 

vielä erikseen pakata lähetystä varten. Specimillä on käytetty eri sovelluksissa SKB 

cases:n valmistamia erittäin kestäviä iskuvaimennettuja tietokonekehikoita. Sopivaa 

koteloa käytettäessä tietokoneet voidaan lähettää käyttövalmiina kotelon kannet 

suljettuina. 

Koska laitteessa on tasavirtaa käyttäviä laitteita, tarvitaan niille kaikille myös 

tehonlähteet. Tehonlähteiden täytyy toimia niin 110 voltin, kuin 240 voltin 

käyttöjännitteellä, koska jokaista laitetta voidaan käyttää eri sähköverkon omaavissa 

maissa. Mittauspaikan sijainnista riippuen myös sähköverkon antaman sähkövirran laatu 

saattaa vaihdella. Tästä syystä kaikki jänniteherkät laitteet täytyy suojata UPS:lla. 

Sensorien tehonlähteet sijoitettiin keskitetysti 19 tuuman rack kehikkoon tietokoneiden 

kanssa. Sensorien kaapelointien reititys onnistuu siis keskitetysti samoja reittejä pitkin.  

Halogeenivalaisujen suuritehoiset tehonlähteet eriytettiin omaan tehonlähdeyksikköön 

sensorikabinetin alaosaan. 

9.9 Kaapeloinnit 

 

Edellisten toimitettujen laitteiden yksi heikkous käytettävyyden suhteen on selkeästi 

ollut kaapelointien epäloogisuus ja suuri määrä. Edellisen mallin skannerissa kaapelit 

vietiin sensoreille ilman erillisiä kaapelikouruja. Kaapelit jäivät roikkumaan vapaina 

laitteen rungon ja sensorien välillä. Kaapeleiden reitityksien järkeistäminen oli yksi 

tämän työn suurimmista haasteista. Edellisiin skanneriversioihin verrattuna täytyi 

suunnitella useamman sensorin vuoksi suuremman kaapelimäärän reititykset. 
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Kaapelien vienti sensoreille, nostopöydälle ja valaisuille täytyi suunnitella siten, että 

vaikka kaapeloinnit jäävät käyttötilanteessa suojatuiksi näkymättömiin, niiden 

purkaminen lähetystä varten täytyy olla helppoa ja nopeaa. Lisäksi suuria sähkövirtoja 

kuljettavat valaisujen kaapelit täytyi eriyttää sensorien signaalia kantavista kaapeleista. 

Sensoreille meneville kaapeleille valittiin Item Oy:n katalogista 

(http://www.item24.de/en/products/product-catalogue.html) riittävän tilavat 

kaapelikourut. Kaikkien sensorikaapelien sisäänmeno sensorikabinettiin suunniteltiin 

lähteväksi kabinetin vasemmasta alareunasta. Siitä kaapelit viedään kaapelikourua 

pitkin kabinetin yläreunaan. Yläreunassa kaapelit tulevat ulos pystyssä olevasta 

kaapelikourusta ja ne viedään vaakatasossa olevaan kaapelikouruun. Tästä kourusta 

kaapelit menevät suorassa kulmassa edelliseen verrattuna ja vaakatasossa olevaan 

kaapelikouruun. Kaapelit kiinnitetään pysyvästi tähän kouruun. Koska sensorien 

paikkaa pystytään liikuttelemaan kahdessa suunnassa, kaapelit viedään sensoreille 

viimeisestä kaapelikourusta energiansiirtoketjuilla. Kokoonpanossa yläkouru 

kiinnitetään rungon yläpäähän ruuvikiinnityksellä. Kaapelit kytketään sensoreihin ja 

energiansiirtoketjut kiinnitetään sensoreiden takapaneeleihin. Kaapelit ujutetaan 

avonaisten kourujen läpi rungon vasempaan alapäähän. Kaapelikourut suljetaan kansilla 

ja pikakiinnitteinen vedonpoisto kiristetään kaapelien ulostulopäähän. Sensoreille 

menevien kaapeleiden reitit ovat merkittynä kuvassa 25 punaisella. 

Koska skannausliikkeen tuottava moottori, skannauksen rajakatkaisimet ja nostopöydän 

moottorin virtalähde siirrettiin nostopöytään, saatiin laitteen irrotettavia kaapeleita 

vähennettyä huomattavasti. Nostopöydälle tarvitaan ainoastaan vaihtovirtakaapeli ja 

skannauksen kontrollikaapeli. Nämä kaapelit viedään nostopöydälle energiansiirtoketjua 

pitkin. Kaapelit asennetaan kiinteästi energiansiirtoketjuun. Energiansiirtoketju 

kiinnitetään taemman tukiliu’un keskimmäiseen osakokoonpanoon. Käyttötilassa 

energiansiirtoketjun toinen pää kiinnitetään nostopöytään. Nostopöydälle menevien 

kaapeleiden reitit ovat merkittynä kuvassa 25 vihreällä. 
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Kuva 25. Sensoreiden ja nostopöydän kaapeleiden reitit. 

 

Valaisujen kaapeloinnit eriytettiin sensorien kaapeloinneista koska suuret virrat 

saattavat aiheuttaa häiriöitä datasignaaleihin. Halogeenivalaisujen virransyöttö tapahtuu 

lyhyillä kaapelin pätkillä suoraan valaisutehonlähteen yläpuolelta (kuva 26). LWIR-

valaisujen virransyöttö toteutettiin lyhyillä kaapeleilla valaisutehonlähteen päädystä. 
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Kuva 26. Valaisujen kaapelointi. 
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10 YHTEENVETO 

Tämän työn kappaleessa 7 esitetty vaatimuslista osoittautui suunnittelun edetessä 

toisaalta liian suppeaksi koko laitteen suunnittelun kannalta ja toisaalta liian laajaksi 

sekä abstraktiksi tämän kirjallisen työn kannalta. Jotkut vaatimukset pystyttiin 

täyttämään sananmukaisesti ja osaa niistä käsiteltiin tässä työssä. Osa vaatimuksista 

toimi taas lähinnä ohjenuorana yleisiä suunnitteluperiaatteita valittaessa. Käytännön 

suunnittelussa törmättiin lukuisiin mielenkiintoisiin ja haasteellisiin 

ongelmanratkaisutehtäviin, mutta osa niistä jätettiin työn laajuus huomioon ottaen 

kirjallisen osion ulkopuolelle. Laitteen suunnittelussa onnistuttiin saavuttamaan 

laitteelle asetetut tavoitteet. Monissa kohdissa vaatimuslistan vaatimukset jopa ylitettiin. 

Kaikista osista pyydettiin tarjoukset tunnetuilta alihankkijoilta laitteen suunnittelun 

valmistuttua. Näistä tarjouksista valittiin halvimmat. Item Oy:n komponenteista ei 

luonnollisesti voitu pyytää tarjousta muualta. Yhdenkään komponentin toimitusaika ei 

muodostunut kriittisen pitkäksi. Pisimmät toimitusajat olivat noin kuusi viikkoa. 

Pisimmät toimitusajat olivat mm. erikoistilauksen vaativilla halogeenivalaisujen 

virtalähteillä ja osalla toimilaitteista. 

Laitteen rungon kokoonpano havaittiin huomattavasti helpommaksi, kuin edellisen 

tyypin teräsrungon kasaus oli. Kaikkien osien mittatarkkuus oli erittäin täsmällistä. 

Valmiin rungon tukevuus oli käsinkosketeltavasti huomattavasti edellistä runkoa 

parempi. 

Uusi näytepöytä kykenee käsittelemään kaikki näytteet, joiden mitat ovat alle 650mm 

leveä, 1500mm pitkä, 350mm korkea. Näytteen massa saa olla laskennallisesti jopa 

274kg. Vaatimuslistaan verrattuna näytteen korkeus saa olla 150mm suurempi ja massa 

jopa 194kg suurempi. Näytepöydän tukevuus on erinomainen. Rakenteessa ei pystytä 

havaitsemaan minkäänlaisia välyksiä ja nostomekanismi liikkuu kevyesti. Hyvästä 

suorituskyvystä huolimatta itse näytepöydän massa jäi huomattavasti alle vastaavien 

kaupallisten tuotteiden. Näytepöydän pinta asettuu käyttötilassa ergonomiselle 

korkeudelle. 
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Skannausliikkeen tuottamiseksi kehitetty uudenlainen vetomekanismi toimi hyvin. Uusi 

rakenne on edellisiä versioita kevyempi, helpompi kokoonpanna ja logistisesti 

järkevämpi. Uuden rakenteen ansiosta myös kaapeloinnit helpottuivat nostopöydän ja 

moottoroinnin osalta. 

Koska eri sensoriyhdistelmien mahdollinen asennus laitteeseen otettiin huomioon alusta 

lähtien, oli vaatimuslistan RGB-kameran vaihtoehtona oleva VNIR-aallonpituusalueen 

kuvaus mahdollista lisätä laitteeseen poistamatta RGB kameraa. Aivan laitteen 

suunnittelun loppumetreillä julkaistu Specimin uusi yhden etuoptiikan VNIR- ja SWIR-

aallonpituusalueiden AisaFENIX kamera (liite 12) pystytään asentamaan SisuROCK:iin 

ilman rakenteellisia muutoksia. Koska AisaFENIX on kehitetty pääasiassa 

lentokäyttöön, sillä ei ole mahdollista kuvata muuta kuin täyttä 650mm leveyttä. 

Tulevaisuudessa suuren resoluution kuvaus voi tulla mahdolliseksi. Kaikkien muiden 

sensoreiden paikka on portaattomasti säädeltävissä sekä pysty, että skannaussuuntaan 

poikittaisessa suunnassa. 

Rungon suojakotelointina käytetyt ovet osoittautuivat erittäin hyviksi. Niiden 

kokoonpano oli helppoa ja nopeaa. Koska ovet voidaan yksinkertaisesti nostaa 

saranoiltaan pakkausta varten, parani suojakotelointi loppukäyttäjän näkökulmasta. 

Avautuvat ovet mahdollistavat vapaan pääsyn käsitellä sensorikabinetin sisällä olevia 

laitteita joka puolelta laitetta. Vanhaan laitteeseen verrattuna uuden suojakoteloinnin 

parannus on huomattava. 

Tuuletuksessa ja pölysuojauksessa muutosta vanhaan malliin tuli ainoastaan 

puhaltimien tyyppiin. Uudet puhaltimet aiheuttavat melua murto-osan vanhoihin 

verrattuna. Tämä mahdollistaa laitteen käytön ilman kuulonsuojausta. Tämä oli 

kriteerinä myös vaatimuslistassa. Sensorikabinetin katolla olevat suodattimet poistavat 

kabinettia jäähdyttävästä ilmavirrasta haitallisen pölyn. 

Valko- ja mustareferenssit sekä fokusointigridit toimivat riittävän hyvin luotettavien 

mittausten saavuttamiseksi. Valkoreferenssit on helppo irrottaa laitteesta puhdistusta tai 

vaihtoa varten. 
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Laitteen kaapelointien suunnittelussa onnistuttiin saavuttamaan tavoitteet. Käyttötilassa 

kaikki kaapelit ovat suojattuina katseilta piilossa. Liikkuviin osiin liitetyt kaapelit on 

suojattu rasituksilta laadukkailla energiansiirtoketjuilla. Hyvästä suojauksesta 

huolimatta kaapelit on helppo purkaa lähetystä varten. Parannus vanhaan on 

huomattava. 

Vaatimuslistan mukaan laitteen massan pitäisi pysyä mahdollisimman pienenä. 

Lopulliseksi laitteen kokonaismassaksi ilman sensoreita ja tietokoneita punnittiin 512 

kg. Vanhan SisuROCK:n vastaava massa oli 543 kg. Painon vähentyminen on vähäinen, 

mutta lisääntyneet ominaisuudet huomioon ottaen massa saatiin pysymään 

kohtuullisena. 

SisuROCK:n pitää vaatimuslistan mukaan olla ensisilmäyksellä tunnistettavissa 

Specimin tuotteeksi. Koska laitteessa käytettiin Specimin virallisia värejä ja 

sensorikabinetin oviin asennettiin suuret yhtiön logot laitteen nimen lisäksi, on vaatimus 

täytetty. Solid works:llä mallinnettu SisuROCK on kuvassa 27. Valokuva 

kokoonpannusta SisuROCK:stä on kuvassa 28.   

 

Kuva 27. SisuROCK kairasydänskanneri. 
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Kuva 28. SisuROCK kokoonpantuna. 

 

Uusi SisuROCK kairasydänskanneri on työn valmistumisen hetkellä markkinoiden 

monipuolisin ja täydellisin hyperspektraalinen kuvausyksikkö. Specim:n uuden 

AisaFENIX-kameran ja LWIR-kameran ansiosta kaikki tunnetut mineraalien 

tunnistuksessa käytettävät aallonpituusalueet voidaan kuvata yhdessä skannauksessa. 

Tähän ei kykene työn valmistumisen hetkellä yksikään toinen järjestelmä. Maksimi 

näytekoko kattaa kaikki tiedossa olevat kairasydänlaatikkojen koot. Skannerin 

portaattomasti säätyvät sensorien kuvausleveys ja paikka mahdollistavat suuren 

maksiminäytekoon ohessa laitteen käytön myös muihin sovelluksiin. Mikään ei estä 

käyttämästä SisuROCK:ia esimerkiksi lääke-, maatalous- tai jätteenlajitteluteollisuuden 

näytteiden mittaamiseen. 
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Työn merkityksen suuruus jää lopulta markkinoiden armoille. Kairasydännäytteiden (ja 

muiden geologisten näytteiden) hyperspektraalinen analysointi ja sen tarve ovat 

valtavassa kasvussa. Tähän viittaa eri ammattimessuilla ilmi tulleet kilpailevien 

järjestelmien hyvät taloudelliset voitot ja kasvavat mittausmäärät sekä suurien 

geologisten toimijoiden kiinnostus SisuROCK:ia kohtaan.  

Koska laite suunniteltiin kattamaan mahdollisimman laajasti kaikki kuviteltavissa olevat 

näytteet mahdollisimman monella eri aallonpituuskaistalla, tuli siitä vaatimusten 

pakottamana kohtuullisen suuri ja monimutkainen. Vaikka laite täyttää sille asetetut 

vaatimukset ja odotukset, voi sen merkitys jäädä taloudelliselta kannalta 

vaatimattomaksi. Aika näyttää, onko laitteen vaatimuksissa pyritty tekemään laitteesta 

liian monipuolinen sekä joustava fyysisen koon, massan, liikuteltavuuden ja hinnan 

kustannuksella. Toisin sanoen: onko se ylisuunniteltu? 

Voi olla mahdollista että Specim:n täytyy laitemyynnin sijaan siirtyä tulevaisuudessa 

tarjoamaan mittauspalveluita. Tähän on kaksi syytä: laitteen hinta muodostuu 

parhaimmilla kameroilla varustettuna erittäin suureksi, vähintään miljoona euroa ja 

hyperspektraalidatan tulkinta ja hyödyntäminen vaativat erittäin suuren tietotaidon. 

Esimerkiksi valtaosa suurista kaivosyhtiöistä on erittäin vastahakoisia hankkimaan 

kallista laitetta ja pelkästään sen käyttöön kouluttautunutta asiantuntijaryhmää. Nämä 

toimijat ostavat mieluummin mittauspalvelun tuottaman valmiin heille sopivassa 

muodossa olevan datatuotteen. Tällaisen tuotteen aikaansaamiseksi Specim:n on 

hankittava lisää tietotaitoa ja ohjelmistot spektraaligeologian alalta. 

Markkinoilta tulleiden kyselyiden perusteella voidaan olettaa, että työn aiheena olevan 

kaikki tarpeet täyttävän skannerin rinnalle täytyy tulevaisuudessa kehittää 

yksinkertaisempi ja nopeammin liikuteltava laite. Luultavasti tämä laite tulisi sijoittaa 

Photonic Knowledge:n tapaan auton perässä vedettävään peräkärryyn tai merikonttiin. 

”RockMOBILE” tähtäisi lyhyisiin noin päivän kestäviin mittauskampanjoihin useissa 

maantieteellisesti lähekkäin sijaitsevissa paikoissa. Mittausten tarkoituksena olisi 

määrittää karkeasti vielä kesken olevien kairausprojektien valmiiden kairasydämien 

mineralogiaa. Saadun tiedon pohjalta voitaisiin tehdä päätöksiä kalliiden kairausten 

jatkotoimenpiteistä. 
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Liite 1. Vanhan teräspalkin staattisen taipuman FEM mallinnus harvemmalla 

elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm 

Node: 1 

0.5731 mm 

Node: 2109 

 

 

 

  



   

 

Liite 2. Vanhan teräspalkin staattisen taipuman FEM mallinnus tiheämmällä 

elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm 

Node: 1 

0.57313 mm 

Node: 2115 

 

 

  



   

 

Liite 3. Alumiiniprofiilipalkin staattisen taipuman FEM mallinnus harvemmalla 

elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm 

Node: 11 

1.07858 mm 

Node: 134251 

 

 

  



   

 

Liite 4. Alumiiniprofiilipalkin staattisen taipuman FEM mallinnus tiheämmällä 

elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm 

Node: 11 

1.0782 mm 

Node: 160506 

 

 



   

 

Liite 5 (1). Vanhan teräspalkin ensimmäisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 1(Value = 

39.9858 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

1011.51 mm 

Node: 2101 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 5 (2). Vanhan teräspalkin toisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement2 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 2(Value = 

68.3851 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

1010.8 mm 

Node: 2109 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 5 (3). Vanhan teräspalkin kolmannen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement3 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 3(Value = 

240.81 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

1012.79 mm 

Node: 2113 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 5 (4). Vanhan teräspalkin neljännen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement4 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 4(Value 

= 409.934 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

1002.74 mm 

Node: 2109 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 5 (5). Vanhan teräspalkin viidennen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement5 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 5(Value = 

540.625 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

955.739 mm 

Node: 32255 

 

 



   

 

Liite 6 (1). Vanhan teräspalkin ensimmäisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 1(Value = 

39.987 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

1011.5 mm 

Node: 2107 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 6 (2). Vanhan teräspalkin toisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement2 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 2(Value = 

68.3851 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

1010.8 mm 

Node: 2101 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 6 (3). Vanhan teräspalkin kolmannen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement3 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 3(Value = 

240.799 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

1012.44 mm 

Node: 2107 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 6 (4). Vanhan teräspalkin neljännen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement4 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 4(Value = 

409.934 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

1002.76 mm 

Node: 2101 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 6 (5). Vanhan teräspalkin viidennen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement5 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 5(Value 

= 540.659 Hz) 

0 mm 

Node: 1 

952.654 mm 

Node: 31106 

 

 



   

 

Liite 7 (1). Alumiiniprofiilipalkin ensimmäisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 1(Value = 

31.1313 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1213.72 mm 

Node: 449 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 7 (2). Alumiiniprofiilipalkin toisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement2 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 2(Value = 

59.5276 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1208.48 mm 

Node: 562 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 7 (3). Alumiiniprofiilipalkin kolmannen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement3 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 3(Value = 

191.126 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1205.64 mm 

Node: 134250 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 7 (4). Alumiiniprofiilipalkin neljännen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement4 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 4(Value = 

263.752 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1321.48 mm 

Node: 134380 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 7 (5). Alumiiniprofiilipalkin viidennen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

harvemmalla elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement5 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 5(Value = 

347.002 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1179.03 mm 

Node: 134251 

 



   

 

Liite 8 (1). Alumiiniprofiilipalkin ensimmäisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 1(Value = 

31.0977 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1213.14 mm 

Node: 5 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 8 (2). Alumiiniprofiilipalkin toisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement2 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 2(Value 

= 59.5095 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1207.89 mm 

Node: 391 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 8 (3). Alumiiniprofiilipalkin kolmannen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement3 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 3(Value = 

191.026 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1204.9 mm 

Node: 160505 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 8 (4). Alumiiniprofiilipalkin neljännen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement4 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 4(Value 

= 263.46 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1321.69 mm 

Node: 160405 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 8 (5). Alumiiniprofiilipalkin viidennen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

tiheämmällä elementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement5 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 5(Value 

= 346.893 Hz) 

0 mm 

Node: 11 

1178.42 mm 

Node: 160506 

 

 



   

 

Liite 9 (1). Alumiiniprofiilipalkin ensimmäisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

palkkielementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 1(Value = 

31.1485 Hz) 

0 mm 

Node: 45 

1214.01 mm 

Node: 1 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 9 (2). Alumiiniprofiilipalkin toisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

palkkielementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement2 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 2(Value = 

60.1626 Hz) 

0 mm 

Node: 45 

1214.01 mm 

Node: 1 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 9 (3). Alumiiniprofiilipalkin kolmannen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

palkkielementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement3 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 3(Value 

= 193.264 Hz) 

0 mm 

Node: 45 

1198.18 mm 

Node: 1 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 9 (4). Alumiiniprofiilipalkin neljännen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

palkkielementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement4 URES: Resultant 

Displacement Plot for Mode 

Shape: 4(Value = 266.259 Hz) 

0 mm 

Node: 45 

1.22184e-008 mm 

Node: 5 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 9 (5). Alumiiniprofiilipalkin viidennen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

palkkielementtiverkolla. 

 

Name Type Min Max 

Displacement5 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 5(Value = 

373.284 Hz) 

0 mm 

Node: 45 

1198.18 mm 

Node: 1 

 



   

 

Liite 10 (1). Vanhan teräspalkkirungon ensimmäisen ominaistaajuuden FEM 

mallinnus palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 1(Value = 

13.7357 Hz) 

0 mm 

Node: 71 

278.601 mm 

Node: 373 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 10 (2). Vanhan teräspalkkirungon toisen ominaistaajuuden FEM mallinnus 

palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement2 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 2(Value 

= 14.5097 Hz) 

0 mm 

Node: 71 

284.783 mm 

Node: 373 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 10 (3). Vanhan teräspalkkirungon kolmannen ominaistaajuuden FEM 

mallinnus palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement3 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 3(Value = 

17.0178 Hz) 

0 mm 

Node: 71 

255.423 mm 

Node: 398 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 10 (4). Vanhan teräspalkkirungon neljännen ominaistaajuuden FEM 

mallinnus palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement4 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 4(Value = 

20.3861 Hz) 

0 mm 

Node: 71 

307.529 mm 

Node: 430 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 10 (5). Vanhan teräspalkkirungon viidennen ominaistaajuuden FEM 

mallinnus palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement5 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 5(Value = 

23.7249 Hz) 

0 mm 

Node: 71 

240.722 mm 

Node: 357 

 



   

 

Liite 11 (1). Uuden alumiiniprofiilipalkkirungon ensimmäisen ominaistaajuuden 

FEM mallinnus palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 1(Value 

= 22.0796 Hz) 

0 mm 

Node: 305 

178.093 mm 

Node: 363 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 11 (2). Uuden alumiiniprofiilipalkkirungon toisen ominaistaajuuden FEM 

mallinnus palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement2 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 2(Value = 

25.6968 Hz) 

0 mm 

Node: 305 

249.822 mm 

Node: 324 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 11 (3). Uuden alumiiniprofiilipalkkirungon kolmannen ominaistaajuuden 

FEM mallinnus palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement3 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 3(Value 

= 37.8351 Hz) 

0 mm 

Node: 305 

244.418 mm 

Node: 135 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 11 (4). Uuden alumiiniprofiilipalkkirungon neljännen ominaistaajuuden 

FEM mallinnus palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement4 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 4(Value = 

49.9141 Hz) 

0 mm 

Node: 305 

439.998 mm 

Node: 223 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 11 (5). Uuden alumiiniprofiilipalkkirungon viidennen ominaistaajuuden FEM 

mallinnus palkkielementeillä. 

 

Name Type Min Max 

Displacement5 URES: Resultant Displacement 

Plot for Mode Shape: 5(Value = 

58.3693 Hz) 

0 mm 

Node: 305 

294.346 mm 

Node: 392 

 

 

 

 

 

 



   

 

Liite 12. AisaFENIX spektraalikameran tiedot. 

 

 


