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TIIVISTELMÄ 

Painettavalla elektroniikalla tarkoitetaan elektroniikan valmistamista 

perinteisillä painomenetelmillä. Perinteisiin graafisiin painotuotteisiin 

verrattuna elektroniikan painamisessa painon laadun merkitys korostuu. 

Painettavien lopputuotteiden toiminnan takaamiseksi moitteeton painojälki on 

erittäin tärkeää. Tässä diplomityössä tutkitaan painettavan elektroniikan 

painokoneen eri painoyksiköiden välisen rekisteritarkkuuden mittaamista 

konenäköjärjestelmän avulla. Työssä esitellään yksi tällainen järjestelmä. 

Painoteknologian ja käytettävien materiaalien kehittyessä painokoneiden 

nopeus kasvaa ja painettavat yksityiskohdat pienenevät, mikä lisää haasteita 

laadunvalvontaan. Nykyisellä teknologialla painettavat yksityiskohdat ovat 

painotekniikasta riippuen 20 - 100 mikrometrin kokoluokkaa, mutta 10 

mikrometrin kokoluokan saavuttaminen lähitulevaisuudessa on todennäköistä. 

Työssä esiteltävän järjestelmän resoluutio, eli pienin kuvasta erottuvan 

yksityiskohdan mitta on olosuhteista riippuen 11 - 15 mikrometriä. 

Työn ohella toteutettiin aiemmin kehitetyn laitteiston kanssa yhteensopiva 

ohjelmisto. Ohjelmisto etsii konenäön menetelmiä hyväksikäyttäen 

ratakameran ottamista kuvista rekisterimerkin ja laskee sen avulla eri 

painoyksiköiden painamien rekisterimerkin osien välisen poikkeaman, eli 

painon rekisterivirheen. Ohjelmiston ja koko järjestelmän suorituskyky ja 

soveltuvuus rekisterivirheen mittaamiseen osoitetaan työssä kokeellisesti. 

 

Avainsanat: optinen tarkastaminen, AOI, konenäkö, painettava elektroniikka. 
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ABSTRACT 

Printed electronics means manufacturing electronics by utilising traditional 

printing methods. In comparison to traditional graphic printed products, the 

quality of the print becomes more significant when printing electronics. 

Flawlessness of the imprint is very important to ensure fully functional end 

products. This thesis studies measuring register accuracy between separate 

print units in printed electronics printing press by using a machine vision 

system. One such system is described in this thesis. 

As printing technologies and materials evolve, throughput of printing lines 

increases and the sizes of printed details get smaller. This places increasing 

challenges on quality assurance. Today's technology enables smallest printed 

feature sizes between 20 and 100 micrometres depending on the used printing 

technique. Reaching 10 micrometre scale is likely to be achieved in the near 

future. The system described in this thesis has a resolution of 11 to 15 

micrometres depending on the circumstances. 

Software compatible with the described system was developed alongside this 

thesis. The software uses machine vision methods to find register marks from 

pictures captured by the camera in the system. The software then uses these 

marks to determine the offset between marks printed in different printing units. 

The calculated offset is the print's register error. The performance and 

suitability for register error measurement of both the software and the entire 

system are verified experimentally in this thesis. 

 

Key words: optical inspection, AOI, machine vision, computer vision, printed 

electronics. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

AOI automated optical inspection, automaattinen optinen tarkastaminen 

FPGA Fifld-programmable gate array, uudelleenohjelmoitava mikropiiri 

OLED organic light-emitting diode, orgaaninen valoa lähettävä diodi 

R2R roll-to-roll, yleisnimitys rullalta rullalle painomenetelmistä 

RFID radio frequency identification, radiotaajuinen etätunnistaminen 

ROM read only memory, lukumuisti 

UDP user datagram protocol, tiedonsiirtoprotokolla 

USB universal serial bus, liitäntästandardi 

WORM write once read many, muisti, johon voidaan kirjoittaa vain kerran 

 

f/ kameran optiikan aukon f-luku 

ffps kuvataajuus, kuvien lukumäärä sekunnissa 

nlines testikohteen viivojen lukumäärä millimetriä kohti 

Δsx mitatun ja todellisen vaakasuuntaisen rekisterivirheen ero 

Δsx mitatun ja todellisen pystysuuntaisen rekisterivirheen ero 

sdist kameramekaniikan ja näytteen välinen etäisyys 

sw kuva-alueen leveys 

sh kuva-alueen korkeus 

sw-px yhtä pikseliä vastaava matka leveyssuunnassa 

sh-px yhtä pikseliä vastaava matka korkeussuunnassa 

soffset näytteen todellinen rekisterivirhe 

sx-err järjestelmän mittaama vaakasuuntainen rekisterivirhe 

sy-err järjestelmän mittaama pystysuuntainen rekisterivirhe 

spx-diff yhtä pikseliä vastaava matka pienennöksessä 

sres resoluutio 

x pienennyskerroin 

 

λ aallonpituus



 

1. JOHDANTO 
 

Painettavalla elektroniikalla tarkoitetaan perinteisillä painomenetelmillä valmistettuja 

elektronisia tuotteita. Painettavan elektroniikan lisäksi voidaan puhua myös 

painettavasta älykkyydestä, johon kuuluvaksi voidaan lukea myös muut kuin 

elektroniset lopputuotteet. Ala synnyttää jatkuvasti uusia ja mielenkiintoisia 

sovelluksia, ja uusia käyttökohteita on koko ajan kehitteillä. Painettavan 

elektroniikan ominaisuudet mahdollistavat elektroniikan yhdistämisen sellaisiin 

sovelluksiin, joissa sitä ei ole aikaisemmin voitu käyttää. Lisäksi painettavan 

elektroniikan etu perinteiseen elektroniikkaan verrattuna on sen valmistuksen 

kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Lupaavilta tuntuvien 

mahdollisuuksien ansiosta painettavan elektroniikan markkina-arvon odotetaan 

kasvavan vuoden 2013 16,04 miljardista dollarista 76,79 miljardiin dollariin vuoteen 

2022 mennessä [1]. 

Painettavaa elektroniikkaa voidaan valmistaa erilaisilla painomenetelmillä. 

Pääsääntöisesti käytettävät menetelmät ovat samoja kuin perinteisessä 

painotuotteiden valmistuksessa käytetyt menetelmät. Painettavan elektroniikan 

painomenetelmät voidaan karkeasti jakaa kontaktillisiin ja kontaktittomiin 

menetelmiin. Kontaktillisissa painomenetelmissä painettava kuvio muodostetaan 

substraatille painorullassa olevien kuvioiden avulla, eli substraatti on kosketuksessa 

musteen siirtävän rullan kanssa. Kontaktittomista menetelmistä yleisimpiä ovat 

mustesuihkuun perustuvat painotekniikat. Tällä hetkellä kontaktilliset menetelmät 

ovat suositumpia niiden nopeuden ja luotettavuuden vuoksi. Mustesuihkutekniikan 

tutkimiseen ja kehittämiseen kuitenkin panostetaan sen materiaalitehokkuuden 

ansiosta. 

Toisin kuin perinteisissä painotuotteissa painetun älykkyyden tapauksessa ei riitä, 

että painojälki on visuaalisesti laadukasta. Esimerkiksi elektroniikkaa painettaessa 

lopputuotteen toimivuuden ja riittävän suorituskyvyn takaamiseksi on ensiarvoisen 

tärkeää, että painojälki on moitteetonta. Eri painokerrosten välisen 

rekisteritarkkuuden on oltava riittävän suuri, eikä painojäljessä saa olla ilmakuplia tai 

reikiä. Muun muassa nämä ovat asioita, joita tulee valmistusprosessin aikana 

tarkkailla laadukkaan ja ennen kaikkea toimivan lopputuotteen varmistamiseksi. 

Lopputuotteen laatuun vaikuttavat tekijät voidaan tunnistaa ja arvioida 

automaattisen kamerajärjestelmän avulla. Konenäköön perustuvaa laaduntarkkailu ei 

ole teollisuudessa uusi keksintö, vaan siitä on viimeisten vuosikymmenten aikana 

muovautunut erittäin tärkeä osa valmistusprosessia monella eri tuotantoalalla. 

Konenäköjärjestelmien avulla laadunvalvonta voidaan osittain tai jopa kokonaan 

automatisoida, minkä ansiosta tuotantoprosessi nopeutuu ja tuotteiden laatu paranee. 

Laaduntarkkailun nopeus ja tehokkuus ovat erityisesti painamalla valmistettavien 

tuotteiden tapauksessa tärkeitä seikkoja painokoneiden nopeuden kasvaessa. Lisäksi 

koneellisesti on mahdollista tarkkailla sellaisia ominaisuuksia, joita paljas silmä ei 

erota. Tämä konenäköjärjestelmien etu korostuu painetun älykkyyden tapauksessa 

yhä enemmän painotekniikoiden ja materiaalien kehittyessä ja sitä myötä painon 

tarkkuuden kasvaessa ja yksityiskohtien pienentyessä. 

Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa painojäljen rekisteritarkkuutta mittaava 

laaduntarkkailujärjestelmä painettavan elektroniikan valmistuksen tarpeisiin. Työ 

tehtiin VTT:n Painetut funktionaaliset ratkaisut -osaamiskeskuksessa, tarkoituksena 

edistää konenäköön perustuvan mittausjärjestelmän kaupallistamishanketta. 

Järjestelmästä oli jo olemassa LabVIEW-alustalle toteutettu prototyyppi. Tässä 
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työssä esitellään itsenäinen järjestelmä, joka ei ole riippuvainen kolmannen 

osapuolen ohjelmistosta. Esitelty ratkaisu toteutettiin natiivina Windows-

sovelluksena C++-ohjelmointikielellä. [2, 3] 
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2. PAINETTAVA ELEKTRONIIKKA 
 

Painettavalla elektroniikalla tarkoitetaan perinteisillä painomenetelmillä valmistettuja 

elektronisia tuotteita. Elektroniikkaa voidaan painaa esimerkiksi paperille, kankaalle, 

muoville tai lasille, jolloin elektroniikkaa voidaan yhdistää monenlaisiin tuotteisiin 

[4, 5, 6, 7, 8]. Painetun älykkyyden sovellusalueella käytettyjä painomenetelmiä ovat 

muun muassa gravuuripaino, fleksopaino, silkkipaino, laakapaino sekä 

mustesuihkutulostus [9]. Edellä mainituista menetelmistä kaikki 

mustesuihkutulostusta lukuun ottamatta ovat niin sanottuja perinteisiä 

painomenetelmiä, joissa muste siirretään substraatille yhden tai useamman 

välipinnan kautta [10 s. 41]. Painettavan elektroniikan kontekstissa näitä menetelmiä 

voidaan kutsua niin sanotuiksi rullalta rullalle menetelmiksi (R2R, englanniksi roll to 

roll printing) [11]. 

Nämä menetelmät ovat samoja kuin perinteisessä graafisessa painamisessa 

käytetyt painomenetelmät. Suurin ero graafisen ja painettavan elektroniikan 

painamisessa on yksityiskohtien koko. Graafisissa painotuotteissa tärkeä laadun 

mittari on yleensä ihmissilmällä havaittava kuvan laatu. Painetun elektroniikan 

kannalta hyvää visuaalista laatua tärkeämpää on halutulla tavalla toimiva tuote. 

Nykyisellä tuotantokäytössä olevalla teknologialla pienimmät yksityiskohdat ovat 

tyypillisesti 20 - 100 mikrometrin kokoluokkaa painokerrosten paksuuksien ollessa 

joitain satoja nanometrejä. Tekniikoiden kehittyessä on mahdollista painaa yhä 

pienempiä yksityiskohtia. 10 mikrometrin tarkkuuden saavuttaminen on jo lähellä. 

Tällä hetkellä suurimmat painotarkkuutta rajoittavat tekijät ovat materiaaleista 

johtuvia. Haasteita aiheuttavat muun muassa musteen liian suuri viskositeetti ja 

substraatin geometrian muuttuminen kiristyksen tai lämpötilan vaihtelun vuoksi. [12] 

Tässä diplomityössä esiteltävät painomenetelmät ovat niin sanottuja additiivisia 

menetelmiä, joilla painomuste lisätään substraatille. Perinteinen elektroniikan 

valmistusprosessi sisältää usein monia työvaiheita, joissa materiaalia lisätään, 

poistetaan ja työstetään eri tavoilla useita kertoja. Painettavan elektroniikan 

painolinjan toisesta päästä tulee parhaassa tapauksessa ulos valmiita lopputuotteita. 

Painettujakin tuotteita voidaan tuotteen monimutkaisuudesta ja muista tarpeista 

johtuen joutua käsittelemään useassa eri työvaiheessa, mutta pääsääntöisesti 

painamalla valmistettu elektroniikka on ekologisempaa perinteisillä 

tuotantoprosesseilla valmistettuihin tuotteisiin verrattuna. [13] 

Painettavalla elektroniikalla on useita mielenkiintoisia sovellusalueita. Painamalla 

voidaan valmistaa esimerkiksi älykkäitä pakkauksia, aurinkopaneeleita, RFID-

antenneja ja taipuisia näyttöjä [12]. Lisäksi painettu älykkyys avaa uusia 

mahdollisuuksia lääketieteessä ja tutkimuspainotteisilla teollisuuden aloilla [14]. 

Painettava elektroniikka ei ainakaan lähitulevaisuudessa ole kokonaan 

korvaamassa perinteisiä piipohjaisia elektroniikkatuotteita. Painamalla tuotetun 

elektroniikan painopiste on yksinkertaisemmissa ja halvemmissa tuotteissa, kun 

monimutkaisemmat ja kalliimmat tuotteet valmistetaan yhä perinteisemmillä 

menetelmillä. Painettavan elektroniikan valmistusprosessit ja teknologia ovat vielä 

niin alkutekijöissään, että esimerkiksi suorituskyvyltään sovellukset eivät yllä piihin 

perustuvan elektroniikan tasolle. [9, 15] 
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2.1. Painotekniikat 

Tässä luvussa esitellään muutama yleisimmistä painetun älykkyyden sovellusalueella 

käytössä olevista painotekniikoista. Yleisesti ottaen painotekniikat ovat 

samankaltaisia kuin perinteisten graafisten painotuotteiden yhteydessä käytettäessä. 

Suurin ero graafisen painon ja elektroniikan painamisen välillä on käytettävät 

painomusteet. Grafiikassa yleensä on tärkeää, että painojälki on visuaalisesti 

mahdollisimman laadukasta. Elektroniikan painamisessa korostuvat yleensä muut 

kuin visuaaliseen ilmeeseen vaikuttavat materiaalien ominaisuudet. Tärkeitä 

painomusteen ja substraatin ominaisuuksia voivat sovelluksesta riippuen olla 

esimerkiksi sähkön johtavuus tai substraattimateriaalin joustavuus. Painettavan 

älykkyyden valmistustekniikan tutkimus ja kehitys keskittyvätkin nimenomaan 

enemmän materiaalien kehittämiseen, kuin varsinaisten painomenetelmien 

kehitykseen [16, 17]. 

2.1.1. Syväpaino 

Gravuuri-, eli syväpainossa painettava kuva on kaiverrettu gravuurisylinterin pintaan. 

Nykyään kaivertaminen tehdään yleensä mekaanisesti laserilla syövyttämällä. Kuvan 

ulkopuoliset alueet ovat sylinterissä kuvaan kuuluvia alueita ylempänä. Sylinterin 

pintaan kaiverrettu kuva koostuu yleensä korkeintaan 50 mikrometrin syvyisistä 

kupeista. Kuppien välisistä alueista käytetään englanninkielessä nimitystä seinä 

(englanniksi ”wall”). 

Gravuurisylinteri on osittain upotettu mustealtaaseen, jolloin sylinterin pyöriessä 

altaasta jää mustetta kuppeihin ja osittain myös sylinterin pintaan. Ennen kontaktia 

substraatin kanssa sylinterin pinnalta poistetaan muste kaavinterän avulla, jolloin 

mustetta jää pelkästään mustekuppeihin. Muste siirtyy gravuurisylinterin ja 

puristussylinterin välissä kulkevalle substraatille puristussylinterin aiheuttaman 

paineen sekä musteen ja substraatin välisten adheesiovoimien ansiosta. Painojäljen 

kannalta ylijäämämusteen poistamisella on suuri merkitys, sillä myös seinien päälle 

jäänyt muste siirtyy substraatille. Syväpainon toimintaperiaate on esitetty kuvassa 1. 

[10 s. 48-51] 

Syväpainoa käytetään yleisesti esimerkiksi laadukkaissa julkaisuissa ja 

tuotepakkauksissa. Painotekniikan etuja ovat sen suuri tarkkuus, painolinjan nopeus 

ja tarkasti säädeltävä musteen käyttö. Näiden ominaisuuksien ansiosta 

gravuuritekniikka on houkutteleva valinta käytettäväksi myös elektroniikan 

painamiseen. [10 s. 48-51] 

Syväpainon toimintaperiaatteesta johtuen yhdellä sylinterillä voidaan painaa 

kerrallaan yhteen kohtaan vain yhtä mustetta. Moniväristen tuotteiden painaminen 

tehdään painamalla eri musteita aiemmin painetun päälle. Tällöin edellisen musteen 

on annettava kuivua ennen seuraavan painamista. Kuivattaminen voidaan käytetystä 

musteesta riippuen toteuttaa esimerkiksi kuuman ilman tai infrapuna- tai 

ultraviolettivalon avulla. [10 s. 48-51] 
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Kuva 1. Syväpaino. 

 

2.1.2. Fleksopaino 

Toisin kuin syväpainossa, fleksopainossa painojäljen tuottava pinta on koholla. 

Mustealtaan ja painotelan välissä on niin sanottu anilox-tela, jonka tehtävä on siirtää 

muste mustealtaasta painotelalle. Anilox-telan pintaan on kaiverrettu pieniä kuppeja 

mustetta varten samaan tapaan kuin syväpainon painotelassa. Anilox-telan pinnalta 

poistetaan ylimääräinen muste kaavinterän avulla ennen anilox-telan ja painotelan 

kontaktia. Kaapimisen jälkeen mustetta on ainoastaan anilox-telan pinnan kupeissa. 

Seuraavaksi muste siirtyy anilox-telan kupeista painotelan pinnalle. Painotelalta kuva 

siirretään lopulta substraatille puristussylinterin tuottaman paineen avulla. 

Fleksopainon toiminta on esitetty kuvassa 2. [10 s. 46-47] 

Fleksopainolle tyypillistä on pehmeästä materiaalista valmistettu painotela. 

Pehmeällä materiaalilla pyritään musteen parempaan ja tasaisempaan levittymiseen 

painotelan kuvapinnoilla, kun muste siirretään anilox-telalta painotelalle [10 s. 46-

47]. Toisaalta painotelan pehmeä materiaali johtaa hieman heikentyneeseen 

painojälkeen. Puristustelan paino saattaa aiheuttaa painotelan geometrian 

muuttumisen ja vääristyneen kuvan substraatilla. Lisäksi kuvien reunat ovat 

fleksopainetuissa tuotteissa usein epätasaiset johtuen musteen leviämisestä [18]. 

Laatua on mahdollista parantaa esimerkiksi pienentämällä puristustelan ja painotelan 

välistä painetta [19].  
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Kuva 2. Fleksopaino. 

 

Fleksopainon painojäljen laatu on syväpainon laatua heikompi ja 

fleksopainaminen on yleensä syväpainamista hitaampaa, mutta toisaalta fleksopainon 

painotelojen valmistaminen on syväpainoteloja edullisempaa. Fleksomenetelmällä 

painetaan tyypillisesti esimerkiksi sanomalehtiä ja tuotepakkauksia. Lisäksi 

fleksopainolla on mahdollista painaa epätasaisille pinnoille. [10 s. 47-48] 

2.1.3. Silkkipaino 

Silkkipainomenetelmän nimi tulee painossa käytetystä materiaalista. Menetelmä 

perustuu musteen painamiseen kehykseen kiristetyn seulakankaan läpi terän avulla. 

Seulakangas on sapluuna painettavasta kuvasta. Alun perin silkkipainamisessa 

käytettiin seulakankaana silkkiä. Nykyään silkin lisäksi käytetään yleisesti muovia ja 

erilaisia metallikuitukankaita. Painossa käytettävän seulakankaan hienous määrittää 

painon laadun. Kankaan hienoutta mitataan kankaan säikeiden lukumäärällä 

mittayksikköä kohti. Tämän suureen yksikkönä käytetään säiettä per senttimetri. 

Lisäksi voidaan määrittää kankaan avoimuusaste, jolla tarkoitetaan kankaassa 

olevien aukkojen määrää suhteessa koko seulakankaan pintaan. Yksikkö on tällöin 

prosentti. [10 s. 55] 

Tasosilkkipainossa sekä seulakangas että substraatti ovat molemmat tasossa. 

Silkkipainosta on olemassa myös menetelmä, jossa seulakangas on pyörivän 

painosylinterin ympärillä ja jossa substraatti painetaan painosylinteriä vasten 

puristustelan avulla. Tällöin puhutaan rotaatiosilkkipainosta. Tasosilkkipainon ja 
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rotaatiosilkkipainon lisäksi silkkipainosta on olemassa erilaisia variaatioita kaareville 

pinnoille painamista varten. Erilaisia silkkipainomenetelmiä on esitetty kuvissa 3-5. 

[10 s. 56-57] 

 

 

Kuva 3. Tasosilkkipaino liikkuvalla terällä. 

 

 

 

Kuva 4. Silkkipaino liikkuvalla kehyksellä. 
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Kuva 5. Rotaatiosilkkipaino. 

 

Silkkipainon sovellusalue on laaja. Tyypillisiä silkkipainettavia tuotteita ovat 

esimerkiksi tekstiilit, lelut, tuotepakkaukset, suuret julisteet ja mainokset. [10 s. 58] 

2.1.4. Offsetpaino 

Offsetpaino on tällä hetkellä tärkein painomenetelmä graafisessa painoteollisuudessa. 

Tämä menetelmä on niin sanottu litografinen menetelmä, sillä painolaatassa olevat 

kuva-alueet ja kuvan ulkopuoliset alueet ovat samalla tasolla. Litografia voidaan 

jakaa neljäksi eri osa-alueeksi, joista offsetpaino on yksi. Tässä luvussa ei syvennytä 

offsetpainon lisäksi kolmeen muuhun litografian alahaaraan niiden vähenevän 

merkityksen vuoksi painoteollisuudessa. [10 s. 52-55] 

Offsetpaino perustuu painotelan pinnoitteeseen, jonka kuva-alueet vastaanottavat 

mustetta ja kuvan ulkopuoliset alueet ovat mustetta hylkiviä. Aluksi painotelan pinta 

kostutetaan kostutustelan avulla. Samaan aikaan mustetela levittää musteen 

painotelan kuva-alueille. Tässä vaiheessa kostutusvesi tarttuu painotelan kuvan 

ulkopuolisiin hydrofiilisiin alueisiin ja muste telalla oleviin hydrofobisiin kuva-

alueisiin. Tämän jälkeen painotela painaa kuvan välisylinterille. Välisylinteri on 

yleensä valmistettu pehmeästä materiaalista, kuten esimerkiksi kumista. Lopuksi 

kuva siirtyy välitelan ja puristussylinterin välissä kulkevalle substraatille. Kuva 3 

esittää offsetpainon toimintaperiaatteen. [10 s. 52-55] 
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Kuva 6. Offsetpaino. 

 

Edellä kuvattua menetelmää voidaan kutsua perinteiseksi offset-teknologiaksi. 

Painotelan pinnan musteen hylkiminen ja vastaanottaminen voidaan toteuttaa myös 

ilman pinnan kostuttamista ennen musteen lisäämistä, jolloin painotelan kuvan 

ulkopuoliset alueet on pinnoitettu esimerkiksi mustetta hylkivällä silikonilla. Tällöin 

puhutaan niin sanotusta vedettömästä tai kuivasta offsetpainosta. [10 s. 52-55] 

Offsetmenetelmällä painetaan esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtiä, mainoksia ja 

esitteitä. Menetelmä on nopea ja tuottaa laadukasta painojälkeä. [10 s. 52-55] 

Litografian kolme muuta osa-aluetta ovat [10 s. 52-55]: 

 

 Kivipaino: Painomenetelmässä käytetään kivestä valmistettuja painolevyjä. 

Kivipainolla painetaan yleensä tasaiselle pinnalle. 

 

 Kollotypia, eli vesipaino: Menetelmä perustuu painolevyn päällystämiseen 

valoherkällä gelatiinilla ja sen jälkeen kehittämällä painettava kuva painolevylle 

negatiivin ja ultraviolettivalon avulla. 

 

 Di-litho (lyhennen englanninkielisestä termistä Direct Lithography) -menetelmä: 

Di-litho –menetelmä on samankaltainen offsetpainon kanssa, mutta di-litho –

painossa painetaan suoraan substraatille ilman offsetpainossa käytettävää 

välirullaa. 

2.1.5. Mustesuihkutekniikka 

Mustesuihkutekniikka on niin sanottu kontaktiton painotekniikka. Kuvan 

muodostama muste siirretään suoraan substraatille ilman kosketusta 

painomateriaaliin, kun kontaktillisissa menetelmissä muste siirtyy substraatille 

esimerkiksi telojen välityksellä. Mustesuihkutekniikka jaetaan yleisesti kahteen 
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alateknologiaan: jatkuvaan mustesuihkuun (englanniksi continuous ink jet) ja on-

demand mustesuihkuun (drop on demand ink jet). [10 s. 63-65] 

Jatkuvassa mustesuihkutekniikassa mustetta syötetään jatkuvana pisaravirtana. 

Menetelmä perustuu mustepisaroiden sähköiseen varaukseen ja suuttimessa olevaan 

sähkökenttään. Kuvaan kuuluvat mustepisarat ohjautuvat suuttimen läpi substraatille. 

Kuvaan kuulumattomat mustepisarat poikkeutetaan sähkökentän avulla ränniin ja 

käytettäväksi uudelleen. Yleensä vain pieni osa musteesta päätyy substraatille ja 

valtaosa kierrätetään rännin kautta takaisin järjestelmään. Kuva 7 esittää jatkuvan 

mustesuihkun toimintaperiaatteen. [10 s. 63-65] 

 

 

 

Kuva 7. Jatkuva mustesuihku. 

 

On-demand mustesuihkutekniikassa mustevirta ei ole jatkuva, vaan mustepisaroita 

syötetään vain tarvittaessa. Tämä tekniikka voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Näistä 

ensimmäinen on niin sanottu lämpötekniikka, jossa lämmittämällä muodostetaan 

suuttimeen kupla. Kuplan aikaansaaman paineen vaikutuksesta mustepisara puristuu 

suuttimen läpi substraatille. Pietsosähkötekniikassa mustesuuttimen mustekammiossa 

on pietsosähköinen kide. Kiteen geometriaa voidaan muuttaa johtamalla siihen 

sähkövirtaa. Kun kiteeseen johdetaan sähkövirta, mustesuuttimen seinämät puristavat 

mustepisaran suuttimen läpi. Kuvassa 8 on kuvattu on-demand tekniikat. [10 s. 63-

65] 

 



 

 

17 

 

Kuva 8. a) On-demand pietsosähkötekniikka, b) On-demand lämpötekniikka. 

 

Jatkuvaan mustesuihkuun perustuva tekniikka on kahta esiteltyä on-demand–

tekniikkaa huomattavasti nopeampi tavallisesti noin yhden megahertsin 

pisarataajuudellaan. Lämpöperusteisen on-demand–tekniikan pisarataajuus on 

tavallisesti viiden ja kahdeksan kilohertsin välillä. Pietsosähkötekniikan pisarataajuus 

on 10 – 20 kilohertsiä. [10 s. 63-65] 

Mustesuihkuun perustuvat painojärjestelmät ovat pääsääntöisesti perinteisiä 

kontaktillisia painomenetelmiä huomattavasti hitaampia. Kuva muodostetaan 

yksittäisten mustesuuttimien toimesta, kun taas kontaktillisissa menetelmissä voidaan 

painaa useaa kuvapistettä samanaikaisesti. Mustesuihkupainon tuottavuutta on 

pyritty parantamaan muun muassa käyttämällä koko substraatin levyistä suutinriviä. 

[10 s. 63-65] 

2.2. Sovellukset 

Painettavalla elektroniikalla on monia mielenkiintoisia sovelluskohtia. Tärkeimpiä 

sovellusalueita tällä hetkellä ovat muun muassa [9]: 

 

 Aurinkokennot 

 

 Radiotaajuuteen perustuva tunnistaminen (RFID) [20] 

 

 Orgaaniset hohtodiodit (OLED) 

 

 Näytöt 

 

 Erilaiset sensorit ja indikaattorit 

 

 Muistit 
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Tässä luvussa esitellään yllä olevista tarkemmin aurinkokennot, radiotaajuiset 

tunnisteet ja orgaaniset hohtodiodit kukin omissa alaluvuissaan. 

2.2.1. Aurinkokennot 

Aurinkokenno on elektroninen laite, joka muuntaa valoenergiaa sähköksi 

valosähköisen ilmiön avulla. Valosähköisen ilmiön havaitsi ensimmäisen kerran 

ranskalainen fyysikko Alexandre-Edmond Becquerel vuonna 1839 [21]. Ilmiön 

kuitenkin dokumentoi ensimmäisenä saksalainen fyysikko Heinrich Hertz vuonna 

1887 [22]. Valosähköisessä ilmiössä puolijohtimen pintaan osuva fotoni saa aikaan 

varauksenkuljettajia. Toisin sanoen syntyy sähkövirtaa, joka voidaan johtaa joko 

suoraan sähköenergiaa tarvitsevalle laitteelle tai säilöttäväksi akkuihin. 

Aurinkokennoilla on lukuisia käyttökohteita. Niitä voidaan hyödyntää 

periaatteessa missä vain, missä on tarve sähköenergialle. Jokapäiväisistä 

aurinkokennosovelluksista yleisimpiä ovat luultavasti mukana kulkevat pienet 

laitteet, kuten aurinkokennoista käyttövoimansa saavat taskulaskimet. 

Aurinkopaneeleita käytetään yleisesti ensisijaisena sähköenergian lähteenä 

sähköverkon ulkopuolisilla alueilla. Lisäksi aurinkokennoja on jo vuosikymmeniä 

käytetty satelliiteissa ja avaruusluotaimissa. [23, 24, 25] 

Aurinkoenergia on uusiutuva ja ekologinen energiamuoto. Energian tuottamisesta 

ei synny hiilidioksidipäästöjä eikä jätteitä. Maahan saapuva auringon säteily sisältää 

energiaa noin 10000 kertaa enemmän, kuin maailman energiatarve on tällä hetkellä 

[26]. Tällä hetkellä maahan osuvasta 3,9 miljoonasta eksajoulesta (3,9 * 10
14

 joulea) 

aurinkoenergiaa olisi teoriassa mahdollista hyödyntää noin 50000 eksajoulea (5 * 

10
12

 joulea), kun huomioidaan käytettävissä oleva maapinta-ala ja vallitsevat 

sääolosuhteet [27, 28]. Tästä syystä auringosta saatavan energian hyödyntämisessä 

on vielä varaa kehitykselle. 

Aurinkoenergiaa on kuitenkin kritisoitu kennojen valmistuksesta aiheutuvasta 

ympäristöön kohdistuvasta kuormituksesta suhteessa aurinkokennojen 

sähköntuotannon tehokkuuteen [23]. Aurinkokennojen kehityksessä pyritään 

vähentämään ympäristön kuormitusta keskittymällä kennojen hyötysuhteen 

parantamiseen ja materiaalien kehitykseen. Aurinkokennoteollisuus pyrkii jatkuvasti 

ympäristöystävällisempien, tehokkaampien ja halvempien kennojen tuomiseen 

kuluttajien saataville. 

Suurin osa nykyisistä aurinkokennoista valmistetaan piipohjaisista materiaaleista. 

Ensimmäisen piihin perustuvan aurinkokennon julkisti amerikkalainen insinööri 

Russell Ohl vuonna 1941 [29, 30]. Piin käyttäminen aurinkokennojen raaka-aineena 

kasvattaa piin kysyntää, mikä jo ennestään elektroniikkateollisuuden aiheuttaman 

suuren piintarpeen lisäksi nostaa raaka-aineen hintaa. Tästä syystä vaihtoehtoiset 

menetelmät aurinkokennojen valmistamiseksi ovat nyt suuressa suosiossa. Yksi 

tällainen kehityssuunta ovat orgaaniset aurinkokennot. Orgaanisten aurinkokennojen 

etuina piihin perustuviin aurinkokennoihin verrattuna ovat pienemmät 

valmistuskustannukset, halvemmat raaka-aineet, ympäristöystävällisempi 

valmistusprosessi ja orgaanisten kennojen fyysiset ominaisuudet. Toisaalta 

orgaaniset aurinkokennot eivät ole yhtä tehokkaita kuin epäorgaaniset kennot. 

Piipohjaisten aurinkokennojen hyötysuhde on vuoden 2013 tietojen mukaan 

parhaimmillaan 20 - 25 prosenttia orgaanisten kennojen hyötysuhteen ollessa 

enimmillään noin 10 prosenttia. [31]. 
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Aurinkopaneeleita on mahdollista valmistaa painoteknisillä menetelmillä. 

Painotekniikan soveltamisen aurinkopaneeleiden valmistukseen odotetaan alentavan 

valmistuskustannuksia ja sitä kautta aurinkoenergia voidaan tuoda yhä kattavammin 

saataville [32, 33]. 

2.2.2. RFID–tunnisteet 

RFID (englanniksi radio frequency identification), eli radiotaajuinen 

etätunnistaminen on menetelmä tiedon tallentamista ja etälukua varten. Tieto 

tallennetaan RFID-tunnisteeseen. RFID-tunnisteesta käytetään yleisesti myös 

nimitystä RFID-tagi. Tunniste voidaan liittää tunnistettavaan kohteeseen esimerkiksi 

tarralla. Eläinten tunnistusta varten on olemassa hyvin pieniä ihon alle sijoitettavia 

tunnisteita. Tunnisteen sisältämä tieto luetaan erityisen lukijan avulla. [34] 

RFID-tunniste voi olla aktiivinen, passiivinen tai puolipassiivinen. Aktiivinen ja 

puolipassiivinen tunniste sisältävät oman virtalähteen. Aktiivisessa tunnisteessa on 

lisäksi oma lähetin. Passiivisessa tunnisteessa ei ole virtalähdettä eikä lähetintä, vaan 

tunniste saa käyttövirtansa lukijan lähettämästä radiotaajuisesta signaalista. [34] 

Aktiivinen tunniste on näistä kolmesta tunnistetyypistä kaikkein monipuolisin. 

Aktiivinen tunniste voi esimerkiksi tallentaa lukijan lähettämiä tietoja. Lisäksi 

aktiivisen tunnisteen lukuetäisyys on passiivisia tunnisteita pidempi. Lukuetäisyys 

voi olla jopa kymmeniä metrejä. Aktiiviset tunnisteet ovat monimutkaisemman 

rakenteensa takia passiivisia tunnisteita kalliimpia ja kooltaan suurempia. Pienimmät 

aktiiviset RFID-tunnisteet ovat tällä hetkellä noin kolikon kokoluokkaa. [34] 

Passiivinen tunniste tunnistetyypeistä yksinkertaisin ja tunnisteen sisältämä tieto 

on usein pelkkä yksilöllinen tunnistenumero. Laitteen yksinkertainen rakenne 

mahdollistaa tunnisteen pienen fyysisen koon. Pienin kaupallinen passiivinen RFID-

tunniste on kooltaan 0,4 mm leveä, 0,4 mm pitkä ja ohuempi kuin paperiarkki. 

Passiivisen tunnisteen lukuetäisyys on tavallisesti 10 millimetrin ja viiden metrin 

välillä. [34] 

Puolipassiivisessa RFID-tunnisteessa on mukana oma virtalähde. Tällä 

mahdollistetaan passiivista tunnistetta pidempi lukuetäisyys. Lisäksi puolipassiivinen 

tunniste voi virtalähteensä ansiosta sisältää esimerkiksi omaa ROM- tai WORM-

muistia tietojen tallennusta varten. [34] 

2.2.3. Orgaaniset hohtodiodit 

OLED (englanniksi organic light-emitting diode), eli orgaaninen hohtodiodi on 

hohtodiodi (LED, englanniksi light emitting diode), jossa elektroluminenssikerros on 

korvattu orgaanisia yhdisteitä sisältävällä kalvolla [35]. Yleisesti LED-valaisemisella 

on etuina muun muassa ekologisuus hohtodiodien pienen energiankulutuksen ja 

pitkän käyttöiän ansiosta. Orgaanisilla hohtodiodeilla on erityisen paljon potentiaalia 

näyttöjen valmistuksessa. OLED-näyttöjen odotetaan lopulta korvaavan perinteiset 

LCD-näytöt. OLED-näytön etuja ovat sen kyky toistaa kaikkia värejä, suuri valoteho, 

leveä katselukulma, korkea kontrasti, matala virrankulutus, keveys, joustavuus ja 

mahdollisuus soveltaa teknologiaa pinta-alaltaan suuriin näyttöpaneeleihin [36]. 

Orgaanisia hohtodiodeja voidaan valmistaa painamalla [35]. Kuten 

aurinkopaneelien tapauksessa, myös OLED-tuotteiden valmistaminen painamalla 
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potentiaalisesti alentaa valmistuskustannuksia ja mahdollistaa teknologian 

yhdistämisen uudenlaisiin sovelluksiin [37]. 

OLED-teknologian suosio on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Orgaanisten 

hohtodiodien käyttö on yleistynyt esimerkiksi matkapuhelinten näytöissä. OLED-

teknologia on tällä hetkellä LCD-teknologian rinnalla toinen kahdesta vallitsevasta 

näyttöteknologiasta [38]. Näyttöjen lisäksi OLED-tekniikkaa voidaan käyttää 

yksinkertaisemmissa sovelluksissa esimerkiksi pelkästään valaisemiseen. 

Nimenomaan painamalla valmistetuilla orgaanisilla hohtodiodeilla on tällä alueella 

suurta potentiaalia, kun tekniikkaa voidaan yhdistää esimerkiksi tuotepakkauksiin. 

Painamalla valmistaminen antaa vapauksia muun muassa muodon, värin ja 

materiaalin suhteen [39]. Lisäksi OLED-teknologian pieni virrankulutus on 

merkittävä ominaisuus myös valaisusovelluksissa. 

2.3. Tulevaisuuden näkymiä 

Painettavalla elektroniikalla odotetaan olevan edessään lupaava tulevaisuus. 

Painettavan elektroniikan ja painettavan älykkyyden kehityksessä motivoi ajatus 

halvoista ja helposti massavalmistettavista laitteista. Lopputuloksena saatavat laitteet 

ovat keveitä, pieniä, joustavia, hinnaltaan halpoja ja ympäristöystävällisiä. [9] 

Painettava älykkyys on vielä hyvin alkutekijöissään. Kaupallisia sovelluksia ei 

vielä juurikaan ole. Ja kuten oikeastaan kaiken uuden teknologian tapauksessa, myös 

painetun elektroniikan sovellusten päätyminen ihmisten jokapäiväiseen käyttöön vie 

oman aikansa. Ensimmäisenä uudet sovellukset omaksutaan teollisuudessa, minkä 

jälkeen niitä alkavat käyttää yksittäiset ammattilaiset ja lopulta niistä jalostuu 

tuotteita, joita tavalliset kuluttajat voivat hankkia ja käyttää. [9] 

Painettu elektroniikka ei todennäköisesti tule ainakaan kokonaan syrjäyttämään 

perinteistä piihin perustuvaa elektroniikkateollisuutta. Perinteinen 

elektroniikkateollisuus tulee mitä luultavimmin säilyttämään paikkansa varsinkin 

monimutkaisten ja kalliiden tuotteiden valmistuksessa. Painetun älykkyyden suurin 

potentiaali on nimenomaan halvemmissa ja yksinkertaisemmissa sovelluksissa, eikä 

suinkaan perinteisen elektroniikan korvaajana. Yksi syy tähän on piipohjaisten 

piirien ylivoimainen laskentateho, sillä transistorien valmistaminen painamalla on 

toistaiseksi hyvin alkeellista. Painetun elektroniikan ja perinteisen elektroniikan 

voidaan sanoa täydentävän toisiaan. Kokonaan uusien tuotteiden lisäksi painamalla 

yhdistetään uusiin käyttökohteisiin ja ympäristöihin sellaisia tuotteita, joita on totuttu 

näkemään perinteisinä elektroniikkatuotteina. Esimerkkinä mainittakoon OLED-

teknologiaan perustuvat näytöt, joita voidaan tulevaisuudessa painamalla 

mahdollisesti yhdistää esimerkiksi mainoslehtien sivuille. [9, 20] 

Painetulla älykkyydellä on monia sovelluksia, joilla on potentiaalia nousta 

painetun elektroniikkateollisuuden läpimurtotuotteeksi. Todennäköisiä painettuja 

hittituotteita tulevat olemaan painamalla valmistetut näytöt ja valaisimet, 

aurinkopaneelit ja RFID-tunnisteet. Näistä RFID-tunnisteet ovat todennäköisesti 

lähimpänä suuren mittakaavan kaupallista sovellusta, sillä kyseessä on suhteellisen 

halpa ja yksinkertainen tuote, jolla on kysyntää ja käytännön sovelluskohteita 

esimerkiksi tuotepakkauksissa. [20] 

Suurimmat painetun elektroniikan yleistymistä rajoittavat tekijät liittyvät 

materiaaleihin ja valmistustekniikoihin [20]. Tutkimuksen ja kehityksen painopiste 

onkin tästä syystä monella tutkimusta tekevällä taholla nimenomaan näissä kohteissa 

[2]. 
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3. KONENÄKÖ 
 

Näkö on monelle lajille elintärkeä aisti. Näköaistin avulla eläimet kykenevät 

tunnistamaan ruokaa, välttämään vihollisia ja löytämään sopivan ja vahvan partnerin. 

Myös ihmiselle näkö on erittäin tärkeä jo pelkästään arjesta selviämisen takia. 

Monelle näköaistin menettäminen on yksi pahimmista asioista, mitä voi kuvitella 

itselleen tapahtuvan. 

Ihmisen näkö ja kyky tulkita näkemäänsä on niin erityinen, että samanlaisia 

ominaisuuksia on pyritty toteuttamaan koneellisesti. Ihminen kykenee havaitsemaan 

hyvin pienetkin vaihtelut intensiteetissä, värissä, muodoissa ja tekstuureissa. 

Ihmisnäön dynaaminen alue on noin 10
8
:1 [40]. Tämän lisäksi ihminen kykenee 

tehokkaasti tulkitsemaan näkemäänsä. Tästä syystä ihminen soveltuu erinomaisesti 

esimerkiksi moniin tuotantoteollisuudessa tarvittaviin tehtäviin, kuten lajitteluun tai 

visuaaliseen tarkastamiseen. Ihminen on kuitenkin monimutkainen olio, jonka 

suorituskykyyn ja työn laatuun vaikuttavat monet seikat. Työntekijä voi esimerkiksi 

olla väsynyt, yksitoikkoinen työ voi olla tylsää tai henkilön huomio voi olla ajoittain 

muualla. Sen lisäksi että yksilön suorituskyky voi vaihdella, suorituskyky vaihtelee 

myös eri henkilöiden välillä. [41] 

Edellä mainittuja ihmisen kykyjä on pyritty jo pitkään toteuttamaan koneellisesti. 

Toisin kuin ihminen, koneen suorituskyvyn voidaan olettaa pysyvän tasaisena, 

kunhan olosuhteet säilyvät ennallaan. Kone on potentiaalisesti myös ihmistä 

nopeampi monenlaisissa tehtävissä. Lisäksi koneita voidaan käyttää sellaisissa 

olosuhteissa, jotka ihmiselle voivat olla vaarallisia. Ihmistä ei esimerkiksi voi altistaa 

suurille lämpötiloille, myrkyllisille kaasuille tai vaaralliselle säteilylle. Tällaisiin 

tarpeisiin kone voi olla ainut mahdollinen ratkaisu. 

Konenäöllä (englanniksi machine vision) tarkoitetaan teknologiaa, jossa 

tarkasteltavasta kohteesta otetun kuvan perusteella tehdään johtopäätöksiä. 

Konenäkösovelluksissa on tavallista käyttää perinteisen kaltaisia, näkyvää valoa 

rekisteröiviä kameroita. Näkyvän valon lisäksi joissakin ratkaisuissa voidaan käyttää 

esimerkiksi infrapunavaloa tai röntgensäteitä havaitsevia kamerajärjestelmiä. Kaikkia 

konenäköjärjestelmiä yhdistävä pääperiaate on tiedon kerääminen kohteesta ja 

kerätyn tiedon pohjalta toimiminen. 

Konenäkö liittyy läheisesti tietokonenäköön (englanniksi computer vision), 

koneelliseen kuvankäsittelyyn (englanniksi digital image processing), tekoälyyn 

(englanniksi artificial intelligence) ja hahmontunnistukseen (englanniksi pattern 

recognition). Konenäkö voidaan ajatella näiden konenäköön läheisesti liittyvien 

alojen symbioosina, sillä tyypillisesti konenäköjärjestelmässä varsinaiseen kohteen 

kuvantamiseen yhdistyy kuvankäsittelyä, hahmontunnistusta ja tekoälyä. Näiden osa-

alueiden suhteellinen merkitys vaihtelee sovelluksen tarpeista riippuen. [41] 

Monesti tietokonenäöstä ja konenäöstä puhutaan toistensa synonyymeina. Jollain 

tasolla näin voidaan tehdä, sillä nämä alat jakavat hyvin paljon teoriaa ja tekniikoita 

sekä toimivat samoilla ongelmakentillä. Kuitenkin syvemmin tarkasteltuna nämä 

kaksi voidaan karkeasti erottaa siten, että konenäkö käsittää laajemman 

kokonaisuuden sisältäen kokonaisvaltaisemman ratkaisun esimerkiksi viallisten 

tuotteiden havaitsemiseen ja poistamiseen tuotantolinjalta. Tietokonenäön voidaan 

tällöin katsoa keskittyvän enemmän järjestelmän älykkyyteen ja kuvien 

syvällisempään analysointiin. Tietokonenäön eräänä tavoitteena on koneellisesti 

toteuttaa ihmisen näköä ja tunnistamiskykyä vastaava järjestelmä. Lisäksi 

tietokonenäössä yleensä oletetaan, että kaikki järjestelmän äly on tietokoneessa. 
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Konenäössä osa järjestelmän älystä voidaan sisällyttää esimerkiksi erillisille FPGA-

piireille tai älykkäisiin kameroihin. [41] 

Erään määritelmän mukaan konenäkö on ala, jossa kehitetään mekaniikasta, 

optiikasta, elektroniikasta ja ohjelmistosta koostuvia järjestelmiä luonnollisten 

esineiden ja materiaalien, ihmisten luomusten ja valmistusprosessien tarkastelua 

varten tavoitteena havaita puutteita ja parantaa tuotteiden ja prosessien laatua, 

tehokkuutta ja turvallisuutta [42 s. 6]. Jos konenäkö ja tietokonenäkö halutaan tulkita 

erillisiksi aloiksi, niin tässä työssä myöhemmin esiteltävä järjestelmä on lähempänä 

konenäköä kuin tietokonenäköä. Tässä luvussa koneellista näkemistä käsitellään 

yleisellä tasolla ja käsiteltävistä asioista suuri osa on sovellettavissa sekä 

konenäköön, että tietokonenäköön. Tästä syystä tässä tekstissä varsinaista erottelua 

näiden kahden alan välillä ei tehdä. 

3.1. Konenäköjärjestelmät 

Termi ”konenäköjärjestelmä” käsittää sen laitteistosta ja ohjelmistosta koostuvan 

kokonaisuuden, joka sisältää koko konenäkösovelluksen toiminnan. 

Konenäköjärjestelmä voi esimerkiksi tarkkailla tai valvoa luonnollisia esineitä ja 

asioita tai tuotantoprosessia. Nimenomaan teollisuuden laaduntarkkailussa 

konenäköjärjestelmät ovat merkittävässä asemassa. 

Valmistusteollisuudessa visuaalinen laaduntarkkailu on erityisen tärkeää ja sitä 

sovelletaan yleisesti useassa eri tuotantoprosessin vaiheessa lopputuotteen laadun 

takaamiseksi. Visuaalisilla menetelmillä on mahdollista mitata monia kappaleiden ja 

pintojen ominaisuuksia ilman fyysistä kosketusta tutkittavaan kohteeseen. Kohteen 

tarkastelu on mahdollista suorittaa vahingoittamatta kohdetta lukuun ottamatta 

järjestelmiä, joissa valaisuun käytettävä valo on haitallista esimerkiksi kohteen 

materiaaleille. Yleensä tarvittava valomäärä on niin merkityksettömän pieni, että 

kohteen vahingoittumisen vaaraa ei ole. 

Yleiskäyttöisiä konenäköjärjestelmiä on markkinoilla tarjolla hyvin vähän. 

Käyttökohteet ja käyttötarkoitukset ovat lähes aina sellaisia, joihin valmista 

järjestelmää ei ole saatavilla. Siksi yksiselitteisen tai edes yleisesti sopivan 

kuvauksen laatiminen on vaikeaa. Tyypillisesti nykyaikainen konenäköjärjestelmä 

sisältää yleensä seuraavat laitteistokomponentit: kamera, valaisin, kuvanoton ohjain, 

tietokone ja liitäntä muuhun järjestelmään. 

Kamera on luonnollisesti yksi konenäköjärjestelmän oleellisimmista 

komponenteista. Kameralla kuvataan tarkastelussa oleva kohde. Tuotantoprosessin 

laadunvalvonnassa tämä kohde voi olla esimerkiksi valmistettava tuote. 

Mustavalkokameroiden käyttö on konenäkösovelluksissa tyypillistä, mutta 

värikameroiden käyttö on yleistymässä. Näkyvää valoa lisäksi kamera voi 

rekisteröidä näkyvän valon spektrin ulkopuolisia valon aallonpituuksia. Tällaisista 

kameroista yleisimpiä ovat infrapuna- ja ultraviolettivalokamerat. 

Konenäkö perustuu kuvien analysointiin, joten mahdollisimman paljon häiriötöntä 

informaatiota sisältävä kuva on järjestelmän suorituskyvyn kannalta oleellista. 

Hyvällä valaisulla voidaan esimerkiksi poistaa kuvasta varjoja ja lisätä kuvan 

kontrastia siten, että halutut kohteet kuvassa korostuvat ja niiden tunnistaminen 

helpottuu. Puutteellinen valaistus voi johtaa häiriöllisiin kuviin ja sitä kautta 

virheellisiin tuloksiin kuvien analysoinnissa. Valaisu voidaan toteuttaa esimerkiksi 

LED-valoilla. 
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Tyypillisesti kamera tarvitsee signaalin, jolla kuvanotto liipaistaan, kun kuvattava 

kohde on kameran edessä. Tämä voidaan toteuttaa sovelluksesta riippuen erilaisilla 

menetelmillä. Esimerkiksi tuotteiden laaduntarkkailussa yksi yleinen ratkaisu on 

käyttää valokennoon perustuvaa kytkintä. Toisaalta kuvavirta kamerasta voi olla 

myös jatkuva ja kohteiden tunnistaminen toteutettu esimerkiksi hahmontunnistuksen 

menetelmiä hyväksikäyttäen. Tällöin erillistä liipaisumekanismia ei välttämättä 

tarvita. 

Tietokoneen tärkein tehtävä on kameran ottaman kuvan käsittely, kuvan 

analysointi ja analyysin jälkeiset mahdolliset jatkotoimenpiteet. Tietokoneessa voi 

olla erillinen liitäntäkortti kameran kuvasignaalin kaappaamista varten (englanniksi 

frame grabber), joka huolehtii analogisen signaalin muuntamisesta digitaaliseksi. 

Lisäksi liitäntäkortti voi sisältää muun muassa erilaisia kuvankäsittelypiirejä, muistia 

usean kuvan säilömiseen tai liitäntäportteja esimerkiksi kameran ohjausta varten. 

Nykyään erillisen liitäntäkortin merkitys on vähenemässä, kun kamerat käyttävät 

tiedonsiirtoon yhä useammin USB-, FireWire- tai Ethernet-yhteyksiä. Tyypillisesti 

tietokone on erillinen yksikkö, mutta kameraan integroidut laskentapiirit ovat 

yleistymässä. Tällaisista kameroista puhuttaessa käytetään yleisesti termiä älykamera 

(englanniksi smart camera). [43] 

Automated Imaging Association (AIA) määrittelee älykameraksi kameran, joka 

täyttää kolme kriteeriä [43 s. 3, 44]: 

 

1. Laitteeseen on sisällytetty olennaisia toimintoja, kuten optiikkaa, kuvan valaisua 

ja kuvan käsittelyä. 

 

2. Laitteessa on prosessori, jota käytetään jonkinlaiseen ohjelmalliseen laskentaan. 

 

3. Laite kykenee toimimaan itsenäisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä. 

 

Älykameroiden etu korostuu paljon raskasta laskentaa vaativissa järjestelmissä, 

kun kuvadataa ei tarvitse siirtää kokonaisuudessaan kamerasta kuvan käsittelevään 

tietokoneeseen. Erityisesti aikakriittisissä sovelluksissa tästä voi olla suuri etu, kun 

viiveiden riski pienenee kameran ja tietokoneen välillä siirrettävän tiedon määrän 

vähentyessä. 

Mikäli konenäköjärjestelmällä ohjataan jotain muuta järjestelmää tai prosessia, 

pitää sen olla liitoksissa ohjattavaan systeemiin. Tällainen liitäntä voi olla 

esimerkiksi konenäköjärjestelmän ja viallisia tuotteita linjalta poistavan ohjaimen 

välinen yhteys. Toki konenäköjärjestelmä voi olla myös pelkästään tietoa keräävä 

itsenäinen järjestelmä, jolloin liitäntää muuhun järjestelmään ei välttämättä tarvita. 

3.2. Konenäkö teollisuuden laadunvalvonnassa 

Automatisoituun konenäköön perustuvaan laadunvalvontaan voidaan viitata myös 

termillä AOI (englanniksi Automated optical inspection, automaattinen optinen 

tarkastaminen). AOI hyödyntää valaisua, kameroita ja tietokoneita monenlaisten 

tuotteiden evaluoimiseksi. AOI:n ansiosta evaluointi on nopeaa, toistettavaa, 

yhtenäistä ja tarkkaa, toisin kuin ihmisen tekemä tarkistaminen. Ihminen on monesti 

konetta hitaampi ja nykyaikaiset kamerat näkevät huomattavasti ihmissilmää 

tarkemmin ihmiselle näkymättömistä valon aallonpituuksista puhumattakaan. Lisäksi 

ihmisen suorituskyky ja tarkkuus luonnollisesti vaihtelee eri yksilöiden välillä. 
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Teknologian ja tuotantomenetelmien kehittymisen myötä tuotantolinjojen nopeus on 

kasvanut. Myös tämä on osaltaan lisännyt tarvetta tuotannon laadunvalvonnan 

automatisoinnille. [45, 46] 

Vaikka kone on tarkka ja koneen suoritus on yhtenäistä kokeesta toiseen, kone on 

ihmiseen verrattuna kuitenkin kovin jäykkä. AOI-järjestelmät ovat usein hyvin 

pitkälle sovelluskohtaisesti räätälöityjä ja soveltuvat usein pelkästään tiettyyn tarkoin 

määritettyyn käyttötarkoitukseen. Järjestelmälle pitää opettaa ne asiat, joita 

tarkasteltavasta kohteesta halutaan tutkia. Lisäksi usein on huolehdittava siitä, että 

olosuhteet pysyvät yhdenmukaisena. Esimerkiksi valaisuolosuhteiden ja 

tarkastettavan kohteen asennon on usein pysyttävä jotakuinkin muuttumattomana, tai 

järjestelmä ei välttämättä kykene havaitsemaan haluttuja asioita. Monesti 

olosuhteiden muuttuessa tarpeeksi on järjestelmä opetettava uudestaan. Näihin 

ongelmiin on viime aikoina etsitty ratkaisuja koneoppimisen ja tekoälyn 

tutkimuksista [47, 48]. Ihminen on tässä suhteessa paljon joustavampi. Ihminen oppii 

uuden tehtävän helpommin ja osaa paremmin soveltaa aiemmin opittua tietoa uusiin 

tilanteisiin. [46] 

AOI-järjestelmät voidaan eritellä itsenäisiin ja inline järjestelmiin. Näiden ero on 

siinä, miten näyte tuodaan järjestelmään. Inline-AOI:n tapauksessa järjestelmä on 

liitetty osaksi tuotantolinjaa ja tarkasteltava kohde siirtyy AOI-järjestelmään 

automaattisesti. Itsenäinen järjestelmä on tuotantolinjasta erillinen yksikkö ja kohde 

on usein manuaalisesti siirrettävä tarkasteltavaksi. Joissakin yhteyksissä itsenäisistä 

järjestelmistä puhuttaessa käytetään nimitystä off-line-tarkastaminen. Inline-

järjestelmiä voidaan kutsua myös on-line-järjestelmiksi. Tässä työssä esiteltävä 

ratkaisu on inline-järjestelmä. 

Toinen tapa jaotella AOI-järjestelmiä on sen perusteella kuinka hyvin ne on 

eristetty toimintaympäristöstään. Termit Closed-top ja open-top tarkoittavat vapaasti 

suomennettuna suljettua kantta ja avointa kantta. Ero näiden järjestelmien välillä on 

siinä, kuinka erotettuja ne ovat ympäröivistä olosuhteista esimerkiksi valon suhteen. 

Erityistä tarkkuutta vaativissa järjestelmissä yleensä suositaan suljettuja järjestelmiä, 

koska ulkopuolelta tulevien häiriöiden määrä on tällöin minimaalinen. Suljetuissa 

järjestelmissä ulkopuoliset olosuhteet on eristetty kokonaan järjestelmän ulkopuolelle 

ja esimerkiksi valaisu hoidetaan pelkästään keinotekoisilla valonlähteillä järjestelmän 

sisällä. Tässä työssä esiteltävä järjestelmä on tämän jaottelun mukaan avoin 

järjestelmä, sillä ulkopuolisen valon tuloa kamerajärjestelmään ei ole erikseen 

estetty. 

3.3. Konenäkö painettavan elektroniikan laadunvalvonnassa 

Painotekniikoiden käyttäminen elektroniikan ja muiden toiminnallisten tuotteiden 

valmistuksessa on luonut uudenlaisia tarpeita painoprosessin ja painotuotteiden 

laadunvalvontaan. Vaikka valmistustekniikat ovat perinteisten visuaalisten 

painotuotteiden valmistuksessa käytettävien painotekniikoiden kaltaisia, eivät 

perinteisen painamisen laadunvalvontamenetelmät usein riitä painettavan 

elektroniikan tapauksessa. Painetun elektroniikan ja älykkyyden tapauksessa 

painojäljen yksityiskohdat ovat huomattavasti pienempiä kuin visuaalisissa 

painotuotteissa. Tästä syystä painetun älykkyyden laaduntarkkailulta vaaditaan 

yleensä huomattavasti suurempaa tarkkuutta, kuin perinteisen visuaalisen painon 

tarkistusmenetelmät tarjoavat. [49, 50] 
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Subbaraman ynnä muut tutkivat ajankohtaisia painetun elektroniikan laatuun 

liittyviä haasteita [49]. Tutkimuksessa nostettiin esille muutama avainongelma, joita 

ovat puutteet ja virheet painojäljessä ja materiaaleissa, rekisteritarkkuus, edellä 

mainittujen tarkastelu ja laadunvalvonta, testaaminen ja lopputuotteen kokoaminen. 

Toimiva lopputuote on älykkyyttä painettaessa lähes poikkeuksetta painojäljen 

visuaalista ilmettä tärkeämpää. Tutkimuksessa esitetyt ongelmat ovat kaikki 

olennaisia lopputuotteen toiminnan varmistamiseksi. 

Jos painamalla on tarkoitus valmistaa elektroniikkaa, painojäljen sähkönjohtavuus 

on luonnollisesti usein haluttu ominaisuus. Sähkönjohtavuuden kannalta tärkeitä 

ominaisuuksia ovat muun muassa musteen vettyminen, kattavuus, homogeenisuus, 

paksuus sekä pinnan karkeus. Pienetkin muutokset näissä arvoissa voivat vaikuttaa 

merkittävästi lopputuotteen toimintaan. Esimerkiksi hyvin pienet aukot painetuissa 

johtimissa saattavat huomattavasti heikentää sähkönjohtavuutta tai johdin saattaa 

katketa kokonaan. VTT:llä on kehitetty menetelmiä ja optisia mittalaitteita 

materiaaleihin liittyvän painojäljen laadun tarkkailua varten [51, 52]. 

Tuotteiden monimutkaistuessa niiden toiminnallisuutta lisätään tekemällä 

tuotteista monikerroksisia [52, 53]. Monikerroksisessa painossa on erittäin tärkeää, 

että eri painokerrokset on tarkasti kohdistettu keskenään. Huono kohdistaminen voi 

johtaa esimerkiksi johtimien katkeamiseen ja siten pahimmillaan toimimattomaan 

tuotteeseen. Painotuotteissa eri kerrosten väliseen kohdistustarkkuuteen viitataan 

termillä rekisteritarkkuus. Rekisteritarkkuuden mittaaminen on edellä mainitusta 

syystä yksi olennaisimmista painettavan elektroniikan laaduntarkastuksen kohteista 

[50]. Rekisteritarkkuutta mittaavia järjestelmiä on viime vuosien aikana kehitetty 

myös VTT:llä [50, 54]. Tässäkin työssä esiteltävä ratkaisu on nimenomaan 

rekisteritarkkuutta kamerajärjestelmän avulla mittaava järjestelmä. 

Optisen tarkastamisen lisäksi elektroniikkaa painettaessa on tärkeää testata 

tuotteen toimivuus. Optisilla menetelmillä ei usein pystytä mittaamaan elektronisten 

laitteiden toiminnan kannalta olennaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi johtimen 

resistanssi on vaikea mitata optisesti. Toiminnallista testausta voidaan tehdä 

kontaktillisilla ja kontaktittomilla menetelmillä. Kontaktillisissa menetelmissä 

laitteen toiminta testataan esimerkiksi erilaisilla sähkömittauksilla [55, 56, 57]. 

Kontaktittomilla menetelmillä laitetta testataan ilman kosketusta testattavaan 

laitteeseen esimerkiksi kapasitiivisen kytkennän avulla [58, 59]. Myös VTT:llä on 

kehitetty painetun elektroniikan toiminnallista testausta [60]. 

3.4. Muita sovelluksia 

Ehkä oleellisin konenäköjärjestelmien sovellusalue on valmistusteollisuudessa, jossa 

koneellisesti voidaan tarkkailla ja ohjata yksittäisiä osia, tuotteita tai työvaiheita. 

Tässäkin diplomityössä esitetty ratkaisu on nimenomaan tarkoitettu palvelemaan 

teollisuuden tarpeita. Teollisuuden lisäksi konenäköä sovelletaan laajasti esimerkiksi 

automaattisessa liikenteenvalvonnassa, autoteollisuudessa, sotilassovelluksissa ja 

turvallisuusalalla. Alla on listattuna joitain kiinnostavia esimerkkejä ratkaisuista, 

joissa konenäköä on hyödynnetty. 

 

 Valvonnan apuvälineenä: Konenäköä voidaan hyödyntää kameravalvonnan 

apuvälineenä. Järjestelmä voi esimerkiksi antaa hälytyksen valvojalle, mikäli 

tarkkailtavalla alueella havaitaan poikkeavaa toimintaa [61]. Lisäksi konenäköä 

hyödynnetään yleisesti liikenteenvalvonnassa [62, 63, 64]. Automaattinen 
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liikenteenvalvonta on haastavaa, sillä tarkkailun kohteet ovat usein ulkotiloissa ja 

tästä syystä olosuhteet voivat olla hyvinkin vaihtelevat esimerkiksi säästä, 

vuodenajasta tai vuorokaudenajasta riippuen [62, 63, 64]. Täysin automaattinen 

kameroihin perustuva valvonta on vielä toteutumatta. Aihepiirin keskeisimpiä 

ongelmia on saada järjestelmät toimimaan vaihtelevissa olosuhteissa ja 

tunnistamaan sekä tulkitsemaan ihmisten käyttäytymistä [65, 66, 67]. 

 

 Autoteollisuuden sovelluksia: Eri autovalmistajilla on saatavilla lisävarusteena 

kamerajärjestelmiä, jotka esimerkiksi auttavat kuljettajaa havaitsemaan tiellä 

olevia esteitä tai lukevat liikennemerkkejä. [68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75] 

 

 Kohteiden tunnistamista: Kohteiden tunnistaminen ja etsiminen kuvista on yksi 

konenäön vanhimmista tutkimuskohteista. Esimerkiksi kasvien tunnistamista 

kameroiden avulla on tutkittu jo vuonna 1986 [76]. Lisäksi on kehitetty 

mobiilisovellus, joka tunnistaa kasveja kasveista otettujen kuvien perusteella [77]. 

3.5. OpenCV-konenäkökirjasto 

OpenCV on ilmainen avoimen lähdekoodin kirjasto konenäkösovelluksia varten. 

Kirjasto sai alkunsa Intelin tutkimushankkeesta, jossa tutkittiin keinoja parantaa 

raskaiden reaaliaikaisten sovellusten suorituskykyä. Nykyisin kirjastoa jaetaan BSD-

lisenssin alaisesti, mikä sallii kirjaston ja sen lähdekoodin vapaan käyttämisen myös 

kaupallisissa sovelluksissa. Kirjastosta on saatavilla rajapinnat C++, C, Python ja 

Java -ohjelmointikielille. Tässä tekstissä keskitytään pelkästään C++-rajapintaan. 

[78] 

Kirjasto on jaettu toiminnallisesti viiteen pääkomponenttiin: CV, MLL, HighGUI, 

CXCORE ja CvAux. CV-komponentti sisältää perustavanlaatuiset 

kuvankäsittelymenetelmät ja korkeamman tason konenäköalgoritmejä. MLL on 

lyhenne englanninkielen sanoista Machine Learning Library, mikä vapaasti 

suomennettuna tarkoittaa koneoppimiskirjastoa. Tämä komponentti sisältää muun 

muassa erilaisten luokitusmenetelmien toteutuksia. HighGUI sisältää menetelmät 

datan lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä esittämiseen. Tämän komponentin avulla 

esimerkiksi luetaan kuva tiedostosta kirjaston ymmärtämään muotoon. CXCORE 

sisältää kirjaston käyttämien tietorakenteiden määritelmät ja joitain näiden 

käsittelyyn tarkoitettuja menetelmiä. CvAux sisältää kokeellisia ja keskeneräisiä 

toimintoja, jotka myöhemmin saatetaan liittää esimerkiksi osaksi CV-komponenttia. 

Tämän työn kannalta tärkeimmät komponentit ovat CXCORE ja CV. [79 s. 11-14] 

Yksi tärkeimmistä konenäön sovellusalueista on kohteiden etsiminen ja 

tunnistaminen kuvista. OpenCV sisältää useita valmiita menetelmiä muun muassa 

piirteiden laskentaan ja kuvionetsintään. Tässä työssä suurin hyöty kirjastosta 

saadaan, kun esiteltävässä ratkaisussa hyödynnetään kuvionetsintää (englanniksi 

template matching) rekisterimerkkien havaitsemiseen kuvissa. 

Kuvionetsintä on OpenCV-kirjastossta toteutettu metodissa cv::matchTemplate. 

Metodille annetaan parametreina kuva, etsittävän kuvion malli, matriisi etsinnän 

tuloksien tallentamista varten sekä käytettävä vertailumenetelmä. Menetelmistä 

laskennallisesti kevein on kuva-alueen ja kuvion mallin erotusten neliösumma [79 s. 

216]. 
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Metodi vertaa etsittävän kuvion mallia lähdekuvaan liu’uttamalla mallia 

lähdekuvan yli siten, että etsittävän kuvion malli käy jokaisen lähdekuvan pisteen 

päällä. Etsinnän tuloksena saadaan tulosmatriisi, jonka leveys wR ja korkeus hR ovat 

 

 {
          

        
  (1) 

 

missä wI ja hI ovat lähdekuvan mitat ja wT ja hT etsittävän kuvion mallin mitat. 

Tulosmatriisin jokainen yksittäinen solu R(x,y) lasketaan kaavalla 

 

  (   )  ∑  (     )   (         )  

     

  (2) 

 

missä T on etsittävä kuvio; I kuva, josta kuviota etsitään; x ja y verrattavan pikselin 

koordinaatit alkuperäisessä kuvassa ja x’ ja y’ etsittävän kuvion mallin pikselin 

koordinaatit. 

Tulosmatriisin jokaisen solun koordinaatit vastaavat lähdekuvan koordinaatteja. 

Jokaisen solun lukuarvo tulosmatriisissa kuvaa etsittävän kuvion sopivuutta 

kyseiseen kohtaan lähdekuvassa. Kuvion sopivuus on laskettu sijoittamalla etsittävän 

kuvion mallin origo tulosmatriisin koordinaatteja vastaavaan pisteeseen lähdekuvan 

päälle. Mallin origo on matriisin vasen yläkulma. Käytetyssä etsintämenetelmässä 

kuvion sopivuus lähdekuvan kohtaan on sitä suurempi, mitä pienempi tulosmatriisin 

solun lukuarvo on. Etsittävän kuvion origo on siis todennäköisimmin siinä 

lähdekuvan pisteessä, jota vastaava lukuarvo tulosmatriisissa on pienin. Täydellistä 

yhteneväisyyttä vastaa lukuarvo nolla.  

Tulosmatriisin minimikohta etsitään sovelluksessa OpenCV-kirjaston metodilla 

cv::minMaxLoc. Metodi etsii parametrina annetun matriisin minimi- ja 

maksimikohdat ja tallentaa ne vastaaviin cv::Point –olioihin. 
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4. RATAKAMERAN OHJELMOINTI 
 

Tässä diplomityössä toteutettiin ohjelmisto painettavan elektroniikan painokoneen 

rekisteritarkkuuden määrittämistä varten. Ohjelmisto suunniteltiin käytettäväksi jo 

olemassa olevan kamera- ja valaisuratkaisun kanssa pienin muutoksin. 

Ohjelmisto toteutettiin natiivina Windows-sovelluksena VisualC++ -

ohjelmointikielellä MFC- ja OpenCV-kirjastoja hyväksikäyttäen [78, 80, 81]. Lisäksi 

kameran ja kuvanoton ohjauksessa hyödynnettiin kameravalmistajan 

ohjelmointirajapintaa [82]. Kuvan valaisua ohjaavan LED-kontrollerin ohjaaminen 

toteutettiin UDP-pakettiyhteydellä. Tiedonsiirto sekä kameran, että LED-kontrollerin 

kanssa tapahtuu Ethernet-lähiverkon yli. 

4.1. Laitteiston ja järjestelmän yleiskuvaus 

Ratkaisussa käytetty laitteisto koostuu kolmesta pääkomponentista: 

kameramekaniikasta, ohjainyksiköstä ja Windows-PC:stä. Kamera on koteloitu 

VTT:n kehittämään mekaniikkaan yhdessä kuvan valaisevien valodiodien kanssa. 

Järjestelmässä käytetään IDS UI-5480CP -kameraa. Kamerasta on olemassa sekä 

mustavalko- että värikennolliset mallit. Ohjelmisto on yhteensopiva molempien 

kanssa. Kamerassa käytetään Schneider Xenon 0.95/25 -objektiivia. Ohjainyksikkö 

sisältää kaksi kahdeksankanavaista LED-kontrolleria, kaksi virtalähdettä sekä 

järjestelmän ohjaussignaalien kytkennät. Ohjainyksikkö on kytketty 

kameramekaniikkaan 6-, 12- ja 17-pinnisillä Hirose-liittimillä, joista 6-pinninen liitin 

on kytketty kameran ohjauspinneihin, 12-pinninen ylävalon ohjauspinneihin ja 17-

pinninen alavalon ohjauspinneihin. Ohjainyksikössä olevat LED-kontrollerit ja 

kameramekaniikassa oleva kamera on kytketty reitittimen kautta tietokoneeseen RJ-

45-kaapelilla. Kuvassa 9 on näkyvillä edellä mainitut laitteistokomponentit. 

 

 

Kuva 9. Testijärjestelmä ohjelmiston kehitystä ja testausta varten. Kuvassa 

vasemmalla kameramekaniikka, keskellä ohjainyksikkö ja oikealla PC. 
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Toteutettu ohjelmisto on Windows 7 -käyttöjärjestelmällä tai uudemmalla toimiva 

työpöytäsovellus, jolla painokoneen operaattori voi ohjata rekisteritarkkuutta 

tarkkailevaa kamerajärjestelmää. Ohjelmiston päätarkoitus on esittää graafisesti ja 

numeerisesti tarkasteluhetken rekisteritarkkuus sekä piirtää jatkuva-aikaista kuvaajaa 

rekisteritarkkuuden muutoksesta ajan funktiona. Lisäksi ohjelmiston avulla pystyy 

ohjaamaan kameran kuvanottoa sekä säätämään tarvittavia kameran ja kuvan 

valaisun tuottavien LED-kontrollerien parametreja. 

Sovelluksessa on kolme pääikkunaa: 

 

 Ohjausikkuna kameran ja kuvanoton ohjaamista sekä rekisterimerkkien etsinnän 

parametrien säätämisestä varten 

 

 Aktiivisena olevan kehyksen näyttävä ikkuna, jossa näytetään yleensä viimeisin 

kameran kaappaama kehys: Tarkempaa tarkastelua varten tässä ikkunassa on 

kontrollit kuvan zoomausta ja vieritystä varten. Lisäksi ikkunassa on valinnat 

näytetyn kuvan koon ja kuvasuhteen muuttamista varten. Ikkunan koko on 

vapaasti käyttäjän muutettavissa. 

 

 Reaaliaikaisen kuvaajan rekisteritarkkuuden muutoksesta ajan funktiona sisältävä 

ikkuna, jossa on lisäksi mahdollisuus muuttaa kuvaajan parametreja: Käyttäjä voi 

muuttaa vaaka- ja pystysuuntaista taustaruudukon resoluutiota, skaalaa ja 

muistissa säilytettävien näytteiden lukumäärää. 

4.2. Tavoitteet ja vaatimukset 

Työn tavoitteena oli kehittää menetelmä painettavan elektroniikan painokoneen eri 

painoyksiköiden välisen rekisterivirheen tarkkailemista varten. Tässä luvussa 

seuraavaksi listataan ja perustellaan työn ohessa toteutetulle ohjelmistolle asetetut 

toiminnalliset ja suorituskyvylliset vaatimukset.  

4.2.1. Rekisterimerkit ja rekisteritarkkuus 

Ohjelmiston päätehtävä oli etsiä kameran kaappaamista kehyksistä rekisterimerkit ja 

laskea näiden merkkien avulla painojäljen rekisteritarkkuus. Painokoneen eri 

painoyksiköt painavat eri osan rekisteritarkkuutta ilmaisevasta rekisterimerkkiparista. 

Rekisterimerkeistä on käytössä kaksi eri päätyyppiä ja ohjelmiston tuli toimia 

molempia merkkityyppejä käytettäessä. Kuva 10 esittää käytössä olevat 

rekisterimerkit. 
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Kuva 10. Rekisterimerkkityypit. 

 

Ensimmäinen painoyksikkö painaa merkkien kuvissa mustalla olevat alueet ja 

toinen painoyksikkö sinisellä kuvatut alueet. Molemmissa merkkityypeissä on 

mukana merkit kahdelle eri suurennokselle. Ympyrän ja ristin tapauksessa on kaksi 

erikokoista ympyrää ja yhteinen risti. Pallojen tapauksessa molemmille 

suurennoksille on kokonaan omat merkkinsä. Pienempää tai isompaa merkkiä 

käytetään rekisteritarkkuuden laskemiseen riippuen käytössä olevasta 

kamerajärjestelmän optiikasta. 

Vasemmanpuoleisen merkin ristin viivan pituus on 13,5 millimetriä ja leveys 0,5 

millimetriä. Ympyröiden halkaisijat ovat 6,7 ja 1,7 millimetriä ja viivan leveydet 0,5 

ja 0,1 millimetriä. Oikeanpuoleisen merkin isompien ympyröiden halkaisija on 2 

millimetriä ja pienempien 0,5 millimetriä. Isommat ympyrät ovat 6,7 millimetrin ja 

pienemmät 1,7 millimetrin päässä toisistaan. 

4.2.2. Suorituskyky 

Ohjelmiston tuli kyetä annetulla laitteistolla käsittelemään suurimmalla kameran 

tukemalla kuvan koolla noin yhdeksän kehystä sekunnissa. Käsittelyllä tarkoitetaan 

rekisteritarkkuuden mittaamista ja esittämistä käyttöliittymässä. Tämä vaatimus tulee 

rekisterimerkkien asettelusta ja painonopeuden ylärajasta. Rekisterimerkkejä 

painetaan korkeintaan 22 kappaletta toistopituutta kohti. Tällä hetkellä suurin 

painonopeus on 10 metriä minuutissa. Tätä ohjelmistoa varten voitiin toistopituuden 

olettaa olevan kiinteä 409,15 millimetriä. Tällöin vaadittavaksi kuvataajuudeksi 
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4.2.3. Käyttöliittymä 

Ohjelmiston käyttöliittymän tuli sisältää selkeät kontrollit kameran ja LED-

kontrollerien ja kuvanoton ohjaamista varten. Kameran kaappaaman kehyksen tuli 

olla selkeästi näkyvillä ja kuvan päälle tuli olla piirrettynä ympäröivät viivat 

ohjelman löytämien rekisterimerkkien ympärille. Lisäksi vaaka- ja pystysuuntainen 

rekisteritarkkuus tuli olla numeerisesti esitettynä kuvan päällä. 

Kameran ohjaamista varten käyttöliittymässä oli oltava säätimet seuraaville 

parametreille: 

 

 Valotusaika: Valotusaika mikrosekunnin tarkkuudella 

 

 Vahvistus: Prosentteina syötettävä yhteisvahvistus ja kanavakohtainen vahvistus 

värikuvien tapauksessa 

 

 Pikselikello: Sähköistä suljinta ohjaavan kiteen kellotaajuus megahertseinä 

 

 Kameran liipaisutulo: Liipaisutulon tilan valinta ja liipaisuviiveen asettaminen 

mikrosekunnin tarkkuudella 

 

 Kameran digitaalinen lähtö: Lähtöportin tilan valinta ja lähtevän pulssin viive ja 

pituus mikrosekunnin tarkkuudella 

 

Käyttöliittymässä tuli olla menetelmä LED-kontrollerin ohjaamista varten. LED-

kontrollerin parametrien asettamista varten käyttöliittymän tuli sisältää seuraavat 

ominaisuudet: 

 

 Kontrollerin valitseminen IP-osoitteen perusteella 

 

 Kanavakohtainen viiveen asettaminen mikrosekunnin tarkkuudella 

 

 Pulssin keston asettaminen mikrosekunnin tarkkuudella 

 

 Lähtövirta milliampeerin tarkkuudella 

 

 Kontrollerin kanavien tilan esittäminen 

4.3. Kameran ja valaisun ohjaus 

Tässä luvussa kuvataan kameran ja LED-kontrollerin ohjaamisen toteutus 

operaattorin käyttöliittymästä. Ohjelman avulla voidaan säätää kaikkia kuvanoton 

kannalta olennaisia kameran ja valaisinten parametreja. Sopivilla valotusasetuksilla 

ja oikeanlaisella ja riittävällä valaisulla poistetaan kuvasta häiriötekijöitä ja täten 

parannetaan rekisterivirheen laskennan tarkkuutta ja vähennetään virheiden 

todennäköisyyttä. 

Kameran ohjaamiseen käytettiin kameran valmistajan tarjoamaa 

ohjelmointirajapintaa, joka toimii välikätenä kehitetyn ohjelmiston ja kameran 

laiteajurin välisessä kommunikoinnissa. Ohjelma vaatii toimiakseen kameran ajurin, 
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joka on saatavilla kameravalmistajan internetsivuilta [82]. LED-kontrollerin 

ohjaaminen tapahtuu suoraan UDP-pistokkeen avulla yksinkertaisilla komennoilla. 

LED-ohjainta varten ei tarvita erillistä laiteajuria. 

4.3.1. Kameran sulkimen ohjaus 

Käytetyssä kamerassa ei ole mekaanista suljinta, vaan suljin on elektroninen. 

Käyttöliittymässä on kontrollit valotusajan, kennon vahvistuksen, pikselikellon ja 

kuvanoton liipaisutilan valintaa ja asetuksia varten. 

Integrointiaika annetaan käyttöliittymässä mikrosekunteina. Käytetyn kameran 

integrointiaika on säädettävissä 34 ja 3404 mikrosekunnin välillä. Integrointiajan 

minimi- ja maksimirajoihin vaikuttaa pikselikellon arvo. Lyhin integrointiaika on 

asetettavissa ainoastaan pikselikellon suurimmalla arvolla ja vastaavasti pisin 

integrointiaika vaatii pikselikellon pienimmän arvon. Kamera pyöristää annetun 

integrointiajan alaspäin seuraavaan sallittuun arvoon. Todellinen voimaan jäävä 

integrointiaika päivittyy asettamisen jälkeen käyttöliittymään. Tässä sovelluksessa on 

tarkoitus käyttää noin 200 mikrosekunnin integrointiaikaa ja säätää valotus sopivaksi 

valonlähteellä ja kameran optiikan aukolla. 

Pikselikellon arvo on sensorin pikseleiden lukemista ohjaava kellotaajuus. 

Pikselikellon arvo on säädettävissä välillä 4-96 MHz. Pikselikellon arvo vaikuttaa 

kameran kuvan siirtoa varten tarvitsemaan liikennemäärään. Suuremmalla 

kellotaajuudella kameran ja tietokoneen väliseltä yhteydeltä vaaditaan enemmän 

siirtokaistaa. Samalla isompi kellotaajuus nostaa lämpötilaa kameran sisällä. Tämä ei 

tässä toteutuksessa ole suotavaa, sillä kamera on koteloitu suljettuun mekaniikkaan. 

Näistä syistä on suositeltavaa käyttää pienintä mahdollista pikselikellotaajuutta, jolla 

haluttu integrointiaika ja kuvataajuus saavutetaan. Tässä ratkaisussa pienin 

mahdollinen käyttökelpoinen pikselikellon kellotaajuus on 16 MHz. Pienemmillä 

taajuuksilla valotusajan minimiarvo nousee yli 200 µs:iin. Toisaalta suurin 

mahdollinen kuvatiheys vaatii 76 Mhz:n kellotaajuuden. Kellotaajuuden ollessa tätä 

pienempi kuvatiheys jää alle vaadittuun 8,96 kuvaa sekunnissa. 

Kennon vahvistus on säädettävissä joko kaikille kanaville yhteisesti tai punaiselle, 

vihreälle ja siniselle värikanavalle erikseen. Vahvistus syötetään prosentteina välillä 

0-100. 

Kuvanoton liipaisutilalle on kamerassa neljä vaihtoehtoa. Käyttöliittymässä on 

valintanapit kaikille neljälle tilalle. Liipaisutilat on listattu alla. 

 

 Software: Liipaisusignaali tuotetaan ohjelmallisesti. Ulkoista liipaisusignaalia ei 

tarvita. 

 

 Rising edge: Kuvanotto liipaistaan kameran digitaaliseen tuloon kytketyn 

signaalin nousevalla reunalla. 

 

 Falling edge: Kuvanotto liipaistaan kameran digitaaliseen tuloon kytketyn 

signaalin laskevalla reunalla. 

 

 Off: Kuvanoton liipaisu on pois päältä. Vapaassa tilassa kamera kaappaa kehyksiä 

valotusajan ja pikselikellon kellotaajuuden sallimalla maksimitiheydellä. 
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Kaikille tiloille Off-liipaisutila pois lukien voidaan asettaa viive mikrosekunteina. 

Viive on liipaisusignaalin rekisteröimisestä kuvanoton liipaisuun kuluva aika. 

Viivettä voidaan asettaa korkeintaan neljä sekuntia. Nousevan reunan liipaisua 

käytettäessä on aina noin kolmen mikrosekunnin mittainen kameran sisäinen viive 

kuvanoton alkamiseen. Laskevan reunan liipaisussa tämä viive on noin 11,8 

mikrosekuntia. Ohjelmassa on tuki kaikille kameran tukemille liipaisutiloille, vaikka 

tässä järjestelmässä käytetään kuvanoton liipaisua ulkoisen liipaisusignaalin 

nousevalla reunalla. Lisäviivettä ei tarvita, sillä liipaisusignaali tuotetaan erillisellä 

liipaisumerkillä, joka on pituussuunnassa samalla kohdalla rekisterimerkkien kanssa. 

Kuva 11 esittää liipaisumerkkien sijainnin suhteessa rekisterimerkkeihin. 

Liipaisumerkki on kuvan vasemmassa laidassa oleva neliö. Neliö on 5 millimetriä 

leveä ja 5 millimetriä korkea. Kuvassa oleva vaakasuuntaisen katkoviivan tarkoitus 

on havainnollistaa liipaisu ja rekisterimerkkien suhteellista sijaintia. Se ei ole osa 

järjestelmää. 

 

 

Kuva 11. Liipaisumerkin sijainti suhteessa rekisterimerkkeihin. 

 

Off-liipaisutilassa on kamerassa käytössä niin sanottu ”Rolling shutter” suljin, eli 

kameran kennon jokaista pikseliriviä valotetaan vuorotellen asetetun integrointiajan 

verran. Muissa liipaisutiloissa käytetään ”Global start shutter” suljinta. Tällöin 

valotus aloitetaan kaikille kameran kennon pikseliriveille samanaikaisesti. 

4.3.2. LED-kontrollerin ohjaus 

Käyttöliittymässä on erillinen ikkuna valotusta ohjaavien LED-kontrollerien 

ohjaamista varten. Järjestelmässä on kaksi LED-kontrolleria, ylä- ja alavalolle 

omansa. Molemmille valaisimille on omat LED-ohjaimet, jotka on kytketty 

tietokoneeseen ethernet-yhteydellä. LED-ohjainten liipaisutulo on kytketty kameran 

digitaaliseen lähtöporttiin. Valaisun liipaiseva signaali muodostetaan kamerassa. 

Säädettävä LED-ohjain valitaan muodostamalla pakettiyhteys haluttuun 

ohjaimeen kontrollerin yksilöllisen ja kiinteän IP-osoitteen avulla. Jos ohjattavaa 

kontrolleria halutaan vaihtaa, pitää nykyinen yhteys ensin sulkea ja tämän jälkeen 

luoda yhteys uudelleen uuden kontrollerin IP-osoitteeseen. 

Molemmissa LED-ohjaimissa on kahdeksan kanavaa. Ylävalo käyttää näistä 

kanavista kuutta ensimmäistä, alavalolla on käytössä kaikki kahdeksan kanavaa. 

Molempiin ohjaimiin on kytketty sekä näkyvän spektrin valoja, että 365 nanometrin 

aallonpituuden UV-valoja. 

Käyttöliittymästä voi asettaa jokaiselle kytketyn LED-ohjaimen kanavalle 

lähtevän pulssin viiveen ja keston mikrosekunteina ja sähkövirran ampeereina. Viive 

on mahdollista määrittää neljästä mikrosekunnista 300 millisekuntiin. Pulssin keston 

alaraja on yksi mikrosekunti ja maksimiarvo 300 millisekuntia. Kontrollerille olisi 

mahdollista syöttää viive ja kesto 100 nanosekunnin tarkkuudella, mutta tässä 

sovelluksessa tarkkuudeksi riittää yksi mikrosekunti. Lähdön tilalle on kolme 
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vaihtoehtoa: pulssimuotoinen lähtö (Pulsed), jatkuva lähtö (Continuous) ja kytkintila 

(Switched). Kanavan lähtöön syötettävän sähkövirran suuruus voi olla korkeintaan 

20 ampeeria pulssitetulle lähdölle ja kaksi ampeeria jatkuvalla lähdöllä. 

Pulssitilassa kanavaan kytketylle valonlähteelle syötetään mikrosekunteina 

määritetyn keston mittaisia pulsseja. Pulssi liipaistaan ohjaimen liipaisutuloon 

tulevan signaalin nousevalla reunalla. Liipaisusignaalin ja pulssin alkamisen välille 

voidaan määrittää viive mikrosekunteina. 

Kytkintilassa ohjaimen liipaisutuloon kytketty signaali toimii ikään kuin 

kytkimenä ohjaimen lähtökanavalle. Kun liipaisutuloon on kytketty jännite, eli 

liipaisusignaali on ylhäällä, myös kanavan lähtöön johdetaan sähkövirtaa. 

Vastaavasti lähtöön ei johdeta virtaa, kun liipaisusignaali on alhaalla. Jatkuvassa 

tilassa ohjaimen lähtöön syötetään jatkuvasti sähkövirtaa. 

LED-ohjain sisältää kahdeksan liipaisutuloa, joiden avulla jokaisen kanavan 

liipaisu olisi mahdollista erikseen. Liipaisulle on kolme vaihtoehtoa. Kaikki lähdöt 

voidaan liipaista 0-liipaisutuloon kytketystä signaalista, lähdöt 0-3 liipaisutulosta 0 ja 

lähdöt 4-7 liipaisutulosta 4, tai kaikki lähdöt erikseen vastaavasta liipaisutulosta. 

Jokaiselle kolmelle liipaisutilalle on käyttöliittymässä valintapainikkeet. Tässä 

sovelluksessa kaikki kahdeksan liipaisutuloa on kuitenkin kytketty yhteen, jolloin 

tällä valinnalla ei ole merkitystä. 

Kommunikointi LED-ohjaimen ja ohjelmiston välillä tapahtuu UDP-pistokkeen 

kautta. Kontrolleria ohjataan yksinkertaisilla selkokielisillä komennoilla, jotka 

lähetetään ohjaimelle UDP-paketteina. Ohjelma muodostaa lähetettävät komennot 

käyttöliittymän kontrolleihin asetettujen arvojen perusteella. Lisäksi käyttöliittymästä 

on mahdollista syöttää komennot käsin. Käytetyt komennot on listattu taulukossa 1. 

Komennon vastaanottamisen jälkeen kontrolleri vastaa viestillä, jonka sisältö on 

sama kuin alkuperäinen komentoviesti. Käyttäjälle näytetään virheilmoitus, jos 

kontrolleri ei vastaa sille lähetettyyn komentoon. Jokaisen komennon lähettämisen 

jälkeen kontrollerin tila päivitetään käyttöliittymään. 

 

Taulukko 1. LED-kontrollerin ohjaamiseen käytetyt komennot 

Komento Selitys 

STn Ohjain palauttaa kanavalle n asetetut parametrit. Komento voidaan 

lähettää myös ilman kanavaparametria, jolloin ohjain palauttaa 

kaikkien kanavien tilan. 

RSn,a Komento asettaa kanavan n jatkuvaan tilaan. Kanavalle syötettävän 

sähkövirran suuruus on a ampeeria. 

RTn,w,d,a Komento asettaa kanavan n pulssitilaan. Pulssin pituus on w 

mikrosekuntia, viive d mikrosekuntia ja syötettävän sähkövirran 

suuruus a ampeeria. 

RWn,a Komento asettaa kanavan n kytkintilaan. Kytkimen ollessa 

kytkettynä kanavaan syötetään a ampeerin suuruinen sähkövirta. 

FPn Komennolla vaihdetaan ohjaimen liipaisutilaa. Kun n on 0, kaikki 

kanavat liipaistaan erikseen kanavaa vastaavasta liipaisutulosta. 

Kun n on 1, kaikki kanavat liipaistaan liipaisutulosta 0. Kun n on 

2, kanavat 0-3 liipaistaan liipaisutulosta 0 ja kanavat 4-7 

liipaisutulosta 4. 
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4.3.3. Valaisun ohjaus 

Valaisuun vaikuttaa olennaisesti myös kameran digitaalisen lähdön asetus. Kuvan 

valaisun ohjaus tapahtuu kameran ja LED-kontrollerin yhteistyönä. Kameran 

digitaalinen lähtö on kytketty LED-kontrollerin liipaisutuloon, jolloin kamera ohjaa 

myös valaisua. Ohjelmistoon toteutettiin kaikki käytetyn kameran tukemat asetukset 

digitaaliselle lähdölle. Lähdön tilalle on kahdeksan eri vaihtoehtoa: 

 

 Off: Lähtöön ei ole kytketty jännitettä. 

 

 Low active: Lähtöön on kytketty jännite, joka katkaistaan asetetun viiveen jälkeen 

valotuksen aloittamisesta ja pidetään alhaalla asetetun keston ajan. 

 

 High active: Lähtöön kytketään jännite asetetun viiveen jälkeen valotuksen 

aloittamisesta ja pidetään ylhäällä asetetun keston ajan. 

 

 Constant high: Lähtöön on kytketty jatkuva jännite. 

 

 Constant low: Lähtöön ei ole kytketty jännitettä. 

 

 PWM: Lähtöön kytketty jännite määritetään taajuuden ja pulssisuhteen avulla. 

Käyttöliittymässä on kontrollit taajuuden ja pulssisuhteen asettamista varten. 

 

Low active ja High active –tiloille on erikseen valinnat käytettäessä kuvanoton 

liipaisuun ohjelmallista tai ulkoista signaalia ja liipaisutilan ollessa pois päältä. 

Toiminta näillä samannimisillä kuvanoton liipaisusta riippuvilla tiloilla on identtinen. 

Low active ja High active –tiloille asetetaan käyttöliittymässä viive ja pulssin 

kesto mikrosekunteina. Viive tarkoittaa pulssin alkamista valotuksen alkamisesta. 

Kesto on pulssin pituus. 

PWM-tilassa lähtöön kytketyn signaalin taajuus syötetään käyttöliittymään 

hertseinä. Pulssisuhde annetaan pulssin keston ja jaksonpituuden suhteena 

desimaalilukuna nollan ja yhden väliltä. 

4.4. Rekisteritarkkuuden määrittäminen 

Toteutetun ohjelmiston tavoitteena oli etsiä kuvasta rekisterimerkit ja laskea näiden 

merkkien avulla eri painoyksiköissä painettujen kerrosten välinen rekisteritarkkuus. 

Rekisteritarkkuuden määrittäminen tehdään vertaamalla kahden eri painoyksikön 

painamien rekisterimerkkien keskipisteiden sijaintia suhteessa toisiinsa. Laskettu 

rekisteritarkkuus ilmoitetaan toteutetun ohjelmiston käyttöliittymässä painokoneen 

operaattorille vaaka- ja pystysuuntaisina poikkeamina. Poikkeamien yksikkönä 

käytetään mikrometriä. 

Rekisterimerkkien etsiminen kuvasta toteutettiin digitaalisen kuvankäsittelyn ja 

hahmontunnistuksen menetelmiä hyväksikäyttäen. Toteutuksessa käytettiin apuna 

OpenCV–konenäkökirjastoa, joka sisältää kaikki tässä sovelluksessa käytettävät 

kuvankäsittelyyn ja hahmontunnistukseen liittyvät toiminnot. 



 

 

36 

Rekisterimerkit etsitään kuvasta aina kun ohjelma saa kameralta uuden kehyksen 

ja laskentapainike on käyttöliittymässä valittuna. Etsintäalgoritmi käsittelee yhden 

kehyksen kerrallaan. Kehys voi olla joko värikuva tai harmaasävykuva. 

Ensimmäinen vaihe on kehyksen muuntaminen OpenCV-kirjaston tietomuotoon. 

OpenCV käyttää omaa cv::Mat –luokkaa matriisimuotoisen datan esittämiseen. 

Myös kuvat käsitellään tässä formaatissa kirjaston funktioissa ja metodeissa. 

Kameran kaappaama kehys on tietokoneen muistissa pakkaamattomana bittikarttana, 

jonka formaatti riippuu käytössä olevasta väritilasta. Oletuksena ohjelma käyttää 

kahdeksan bittistä BGRA-värimallia. Toinen vaihtoehto on kahdeksan bittinen 

yksikanavainen värimalli. 

Seuraavaksi kuvan koko pienennetään käyttöliittymässä annettuun pienennökseen. 

Tämän tarkoitus on vähentää tarvittavaa laskentaa ja siten nopeuttaa algoritmin 

toimintaa. Haluttu pienennös on käyttöliittymässä annettu kertoimena. Kertoimen 

arvo on desimaaliluku nollan ja yhden väliltä. Kertoimen arvon ollessa yksi, kuva 

säilytetään alkuperäisessä koossa. Kertoimen avulla lasketaan kehykselle uudet 

mitat, minkä jälkeen kehys pienennetään uusiin mittoihin. 

Seuraavassa vaiheessa kuva binärisöidään. Värikuvan tapauksessa eri 

värikomponentit erotetaan ensin toisistaan ja binärisöinti tehdään jokaiselle 

värikanavalle erikseen. Binärisöinnin jälkeen kuvasta poistetaan kohinaa 

morfologisella eroosiolla ja dilaatiolla. Kohinanpoisto tehdään värikuvan jokaiselle 

erotetulle komponentille erikseen, minkä jälkeen jokaista komponenttia vastaavat 

binäärikuvat yhdistetään yhdeksi kuvaksi loogisella AND-operaatiolla. 

Harmaasävykuvan tapauksessa binärisöinti ja kohinanpoisto tehdään luonnollisesti 

vain yhdelle kanavalle. Kuva 12 esittää kehyksen esikäsittelyn ennen 

rekisterimerkkien etsimistä.  

Varsinainen rekisterimerkkien etsiminen toteutettiin kohdassa 4.4 kuvattua 

kuvionetsintämenetelmää hyväksikäyttäen. Menetelmän suorittamisen jälkeen 

ohjelmalla on tiedossa merkin sijainti cv::Point -oliona ja kuvionetsinnän 

vastaavuutta kuvaava lukuarvo. Tässä vaiheessa löydetyn minimikohdan lukuarvoa 

verrataan käyttöliittymässä asetettavaan raja-arvoon. Jos minimikohdan lukuarvo on 

raja-arvoa suurempi, hylätään löydetty merkki. Tällä on tarkoitus estää vääriä 

löydöksiä siinä tapauksessa, että merkkiä ei kuvassa näy. Jos lukuarvo on raja-arvoa 

pienempi, ohjelmalla on tiedossa rekisterimerkin sijainti pienennyskertoimella 

pienennetyssä kuvassa. Löydetyn rekisterimerkin koordinaatit muutetaan 

alkuperäisen kehyksen kokoa vastaaviin koordinaatteihin kertomalla pienennöksen 

koordinaatit pienennyskertoimen käänteisluvulla. 

Tämä edellä kuvattu prosessointi tehdään molemmille etsittäville 

rekisterimerkeille erikseen, minkä jälkeen tiedossa on merkkien kuvioiden origojen 

sijainnit. Rekisterimerkkien koordinaatit muunnetaan vielä ennen rekisteritarkkuuden 

laskemista merkkien keskipisteiden koordinaatteihin. Tämä tehdään lisäämällä puolet 

merkkien mallien korkeudesta ja leveydestä merkkien origojen koordinaatteihin. 

Rekisterimerkkien etsintä on tämän jälkeen suoritettu. Kuvassa 14 on esitetty kaavio 

rekisterimerkkien etsinnästä. 
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Kuva 12. Kehyksen esikäsittely ennen rekisterimerkkien etsintää. 
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Aiemmin laskettujen keskipisteiden välinen vaaka- ja pystysuuntainen välimatka 

pikseleinä voidaan laskea keskipisteiden koordinaattien avulla. Ennen 

rekisteritarkkuuden esittämistä nämä välimatkat tulee muuntaa mikrometreiksi. Tämä 

tehdään kertomalla pikselimääräiset etäisyydet muuntokertoimella. Muunnoksessa 

käytettävä kerroin ei ole vakio, vaan riippuu kamerassa käytettävän optiikan 

suurennoksesta ja kehyksen pikselimääräisestä koosta. Muuntokerroin luetaan 

ohjelman asetustiedostosta ohjelman käynnistyksen yhteydessä. Kerroin määritetään 

optiikkaa tai kuvan kokoa muutettaessa kalibrointikuvan avulla. 

Etsittävät rekisterimerkit annetaan ohjelmalle kuvion mallikuvien absoluuttisina 

polkuina. Rekisterimerkkien mallikuvien sijainnit voidaan määrittää ohjelman 

asetustiedostossa, jolloin ne ladataan automaattisesti ohjelman käynnistyksen 

yhteydessä. Merkkejä voi vaihtaa käyttöliittymässä ohjelman suorituksen aikana 

syöttämällä uusien mallikuvien polut niille tarkoitettuihin kenttiin. Kuvassa 13 on 

esimerkkejä ohjelmiston testauksessa käytetyistä mallikuvista. 

 

a) 

 

b) 

 
 

c) 

 

 

d) 

 

Kuva 13. Esimerkkejä etsittävien rekisterimerkkien malleista: Ylärivillä on 

ensimmäisen merkkityypin merkkejä vastaavat mallit, alarivillä toista merkkityyppiä 

vastaavat. 

 

Mallikuvat luetaan muistiin kahdeksan bittisinä harmaasävykuvina. Muistiin 

lukemisen jälkeen mallikuvat pienennetään vastaamaan käyttöliittymään syötettyä 

pienennyskerrointa. Tämän jälkeen mallikuvat binärisöidään. Ohjelmaan luettavien 

mallikuvien mittojen on vastattava kamerassa käytettävää kehyksen kokoa, sillä 

käytetty merkkien etsintämenetelmä ei ole skaalainvariantti. Tästä syystä mallikuva 

myös pienennetään vastaamaan pienennettyä lähdekuvaa. 
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Kuva 14. Rekisterimerkkien etsiminen esikäsitellystä kehyksestä. 
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4.5. Operaattorin käyttöliittymä 

Operaattorin käyttöliittymä oli rekisteritarkkuuden määrittämisen lisäksi toinen 

tärkeä ohjelmiston osa. Käyttöliittymän kautta oli varsinaisen mittauksen esittämisen 

lisäksi myös tarkoitus ohjata mittaukseen käytettäviä oheislaitteita. Käyttöliittymän 

suunnittelun lähtökohtina olivat riittävä yksinkertaisuus ohjelmiston helppoon 

käyttämiseen mittaustyökaluna ja tarvittaessa mahdollisuus yksityiskohtaiseen 

laitteiden hienosäätöön. Tämä toteutettiin ohjelman käynnistyksen yhteydessä 

luettavan asetustiedoston avulla. Asetustiedostoon on mahdollista määrittää kaikki ne 

asetukset, joita voi käyttöliittymästä muuttaa. Lisäksi asetustiedostossa on 

mahdollista estää haluttujen parametrien muuttaminen, jolloin ohjelman käyttäminen 

yksinkertaistuu. Lisäksi asetustiedostosta on mahdollista määrittää 

rekisteritarkkuuden mittauksen automaattinen aloittaminen, jolloin operaattorin 

tarvitsee ainoastaan käynnistää ohjelma ja valita käytettävä kamera. 

4.5.1. Työnkulku 

Työskentely ohjelmiston kanssa aloitetaan käynnistämällä ohjelma. Käynnistyksen 

jälkeen ohjelma etsii lähiverkossa olevia ja tietokoneeseen kytkettyjä yhteensopivia 

kameroita ja esittää löydetyt kamerat käyttäjälle listana. Jokaisesta listalla olevasta 

kamerasta on näkyvillä kameran malli, sarjanumero ja kameran tila. Vain vapaana 

oleva kamera voidaan valita ja avata ohjelman käyttöön. Kameran valitsemisen 

jälkeen ohjelma lukee asetustiedostossa annetut parametrit ja asettaa ne kameralle ja 

ohjelman käyttöliittymään. 

Seuraava vaihe riippuu asetustiedostossa määritetyistä parametreista. Jos 

kaappauksen aloittaminen on määritetty asetustiedostossa automaattiseksi, kaappaus 

aloitetaan heti. Muussa tapauksessa kaappaus voidaan aloittaa käyttöliittymän 

”Capture” ryhmän ”Continuous” painikkeella. Myös rekisterimerkkien etsiminen ja 

rekisteritarkkuuden laskenta on mahdollista kytkeä päälle ja pois. Toiminto on 

mahdollista asettaa automaattisesti päällä olevaksi. Saman voi tehdä käyttöliittymän 

”CV” ryhmän ”Enabled” valintaruudulla. Tämä valinta kytkee päälle ja pois sekä 

rekisterimerkkien etsinnän että rekisteritarkkuuden laskennan. Rekisteritarkkuutta 

ajan funktiona ilmaisevaa kuvaajaa ei päivitetä valinnan ollessa pois päältä. 

Oheislaitteiden ja ohjelmiston asetuksia on mahdollista muuttaa millä tahansa 

hetkellä, mikäli muutosta vaativien parametrien kontrolleja ei ole lukittu 

asetustiedostossa. Kameran asetuksia muutetaan suoraan ohjelman pääikkunasta. 

LED-kontrollerin asetuksia varten on käyttöliittymässä oma dialoginsa, joka avataan 

valikkopalkin ”Flash” valikon ”Settings” valinnalla. Tärkeimmät ohjelmiston 

toimintaan vaikuttavat parametrit ovat ohjelman pääikkunassa. Rekisteritarkkuuden 

muutosta ilmaisevan kuvaajan asetukset ovat samassa ikkunassa kuvaajan kanssa. 

Työnkulku on kuvattu yleisellä tasolla kuvissa 15 ja 16. Ohjelman suorituksen voi 

lopettaa milloin tahansa sulkemalla ohjelman pääikkunan. 
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Kuva 15. Ohjelmiston työnkulku yleisellä tasolla. 

 

Kuva 16. Laitteiden ja ohjelmiston parametrien muuttaminen yleisellä tasolla. 
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4.5.2. Ikkunat ja toiminnot 

Ohjelma etsii käynnistymisen jälkeen yhteensopivia kameroita ja esittää ne 

käyttäjälle valintadialogissa. Valintadialogista valitaan ohjelmassa käytettävä 

kamera. Ohjelman suoritus ei jatku ennen kuin kamera on valittu tai kameran valinta 

peruttu. Toisin sanoen ohjelman voi käynnistää myös valitsematta kameraa. Tällöin 

kameranvalintadialogi esitetään uudelleen, jos käyttäjä myöhemmin yrittää 

käynnistää kaappausta. 

 

 

Kuva 17. Kameran valitseminen. 

 

Kameranvalintadialogin jälkeen käyttäjälle näytetään ohjelman pääikkuna. 

Pääikkuna sisältää ohjelman toiminnan kannalta tärkeimmät toiminnot. Pääikkuna on 

esitetty kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18. Ohjelman pääikkuna. 
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Pääikkunassa vasemmalla ylhäällä on kaappauksen ohjauspainikkeet. ”Single 

frame” painike kaappaa yhden kehyksen ja näyttää sen käyttäjälle. Liipaisutulon 

”Off” asennossa kehys kaapataan heti. Muilla liipaisutulon tiloilla odotetaan 

seuraava liipaisusignaali. ”Continuous” painike kaappaa uuden kehyksen aina 

liipaisusignaali vastaanotettaessa. Liipaisutulon ”Off” asennossa kaappauksen 

kuvataajuuteen vaikuttaa valotusaika ja pikselikellon taajuus. ”Freeze” painike 

jäädyttää jatkuvan kaappauksen sen hetkisen kehyksen. 

Kaappauksen ohjauspainikkeiden alla on ”Save” kontrolliryhmä, jolla ohjataan 

kehysten automaattista tallentamista massamuistiin. Ohjelmalla on mahdollista 

tallentaa pelkästään yksittäin ”Single frame” toiminnolla kaapatut kuvat, pelkästään 

jatkuvan kaappaustilan kehykset, tai molemmat. Käyttäjä voi määrittää 

massamuistissa pidettävien kuvien lukumäärän ja kuvien sijainnin. Lisäksi on 

mahdollista tallentaa sen hetkinen näkyvillä oleva kuva ”Save frame as…” 

painikkeella. 

Kaappauksen ohjauspainikkeiden oikealla puolella on purskekaappauksen 

ohjaimet. Tämän toiminnon tarkoitus on helpottaa sopivan liipaisuviiveen 

määrittämistä tilanteessa, jossa rekisterimerkki ei ole samalla kohdalla liipaisumerkin 

kanssa. Toiminto kaappaa halutun mittaisen aikavälin aikana mahdollisimman monta 

kehystä seuraavasta liipaisusignaalista alkaen. Purskeen kaappaamiseen jälkeen 

rekisterimerkin sisältämän kuvan voi etsiä kaapatuista kuvista ”<<”, ”<”, ”>” ja ”>>” 

painikkeilla. Jokaiselle kuvalle näytetään vastaava viive purskeen alusta. Tätä 

viivettä voidaan käyttää apuna liipaisuviiveen määrittämisessä. 

Pursketoiminnon alapuolella on rekisterimerkkien etsintään vaikuttavat kontrollit. 

Näillä kontrolleilla voidaan kytkeä rekisterimerkkien etsintä päälle ja pois sekä 

määrittää kuvionetsinnässä käytetty pienennyskerroin ja kuvionetsinnän kynnysarvot 

molemmille merkin osille erikseen. Lisäksi näillä kontrolleilla voidaan vaihtaa 

kuvionetsinnässä käytettävät mallikuvat. Tämä toiminto on tarkemmin selitetty 

kohdassa 4.4. 

Pääikkunan oikea laita sisältää ”Settings” kontrolliryhmän kameran parametrien 

muuttamista varten. Ryhmässä ylimpänä vasemmalla ovat pudotusvalikot kameran 

kuvaformaatin asettamista varten. Ylempi valikko sisältää kaikki kameran tukemat 

kuvakoot. Alemmalla valikolla valitaan käytössä oleva väritila. Värikameralla 

valittavissa on BGR32 ja MONO8 tilat, harmaasävykameraa käytettäessä on 

mahdollista valita ainoastaan MONO8. Kuvaformaattiasetusten alapuolella on 

valotusajan, vahvistuksen ja pikselikellon asetukset. Näiden asetusten toiminta ja 

vaikutus on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.3.1. 

Kontrolliryhmässä oikealla on kameran liipaisutulon ja digitaalisen lähdön 

asetukset. Myös näiden valintojen tarkempi toiminta on kuvattu tässä tekstissä 

aikaisemmin kohdissa 4.3.1 ja 4.3.3. 

Pääikkunan lisäksi kameran valitsemisen jälkeen aukeaa dialogi kehyksen 

esittämistä varten. Dialogissa on kuva-alueen reunoilla liukukytkimet kuvan 

vierittämistä ja alapuolella painikkeet kuvan zoomausta varten. Zoomaus ei ole 

käytettävissä jatkuvan kaappauksen tilassa. Zoomauspainikkeiden vieressä on 

pudotusvalikko, jolla voi vaihtaa kuva-alueen kuvasuhdetta. Oletuksena 

kuvasuhteeksi on valittu 4:3. Muita vaihtoehtoja ovat 16:9, 16:10 ja ”Free”. 

Vapaassa "Free"-tilassa kuva-alueen kuvasuhde määräytyy dialogin koon mukaan. 

Kiinteällä kuvasuhteella kuva-alue venytetään aina mahdollisimman suureksi 
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dialogin koon rajoissa. Dialogin koko on käyttäjän vapaasti muutettavissa. Tämä 

dialogi on esitetty kuvassa 19. 

 

 

Kuva 19. Paperille tulostettu testimerkki kameran alla. 

 

Kolmas pääikkuna on rekisterivirheen muutosta kuvaavan kuvaajan sisältävä 

dialogi. Kuvaajan alue on dialogissa ensimmäisenä. Ikkunan oikeassa laidassa on 

kontrollit, joilla voidaan vaikuttaa kuvaajan ulkoasuun ja luettavuuteen. Ylimpänä 

ovat valintaruudut kuvaajan automaattiselle skaalaukselle ja kuvaajan piirtämisen 

keskeyttämiselle. Valintaruutujen alla on tämän jälkeen kontrollit kuvaajan vaaka- ja 

pystysuuntaisen skaalan asettamista varten. Näiden alapuolella olevilla kontrolleilla 

voidaan muuttaa kuvaajan taustaruudukon vaaka- ja pystyviivojen tiheyttä. 

Viimeisenä voidaan asettaa muistissa säilytettävien näytteiden lukumäärä. Kuvaajan 

koko muuttuu ikkunan koon mukaan. Oikean reunan kontrollien leveys on kiinteä ja 

kuvaaja venytetään täyttämään jäljelle jäävä tila. Dialogin koko on vapaasti 

muutettavissa. Dialogi on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20. Kuvaaja rekisterivirheen muutoksesta. 

 

LED-kontrollerin ohjaamista varten on käyttöliittymässä oma dialoginsa. Dialogi 

aukeaa pääikkunan valikkopalkin ”Flash” valikon ”Settings” valinnalla. Ikkunassa 

vasemmalla ylhäällä on ”Controller” kontrolliryhmä, jonka kontrolleilla huolehditaan 

yhteydestä LED-ohjaimeen. Haluttuun LED-ohjaimeen yhdistetään syöttämällä 

LED-ohjaimen IP-osoite sille varattuun kenttään ja painamalla ”Connect” painiketta. 

Samalla painikkeella katkaistaan muodostettu yhteys. Tällöin painikkeen teksti on 

”Disconnect”. Kontrolliryhmässä on lisäksi tekstikenttä manuaaliseen komentojen 

syöttämiseen LED-ohjaimelle. 

Oikealla ylhäällä on ”Set parameters” kontrolliryhmä. Tämän ryhmän 

kontrolleilla asetetaan yhdistetyn ohjaimen lähtöjen tilat. Ylimpänä on 

pudotusvalikko ohjattavan kanavan valintaa varten. Kanavan voi valita nollan ja 

seitsemän väliltä ja valinta vastaa LED-ohjaimen lähtöjen numeroita. Jokaiselle 

kanavalle voi erikseen asettaa lähdön tilan, liipaisuviiveen, pulssin keston ja lähtöön 

kytketyn sähkövirran suuruuden. Näiden valintojen vaikutus on kuvattu tarkemmin 

luvussa 4.3.2. 

Dialogin keskellä on valintapainikkeet ohjaimen liipaisutilan valintaan. Tällä 

valinnalla ei ole vaikutusta tässä järjestelmässä, sillä kaikki LED-ohjaimen 

liipaisutulot on kytketty yhteen. Alimpana ikkunassa on näkyvillä yhdistetyn 

ohjaimen lähtöjen sen hetkinen tila. Tila päivitetään aina, kun yhteys ohjaimeen 

avataan ja kun ohjaimelle lähetetään uusi komento. Dialogi on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21. LED-kontrollerin ohjausikkuna. 
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5. JÄRJESTELMÄN SUORITUSKYKY 
 

Tässä luvussa esitetään testejä, joilla osoitetaan ratkaisun soveltuvuus eri 

painoyksiköiden välisen rekisterivirheen mittaamiseen riittävällä tarkkuudella ja 

nopeudella. 

5.1. Resoluutio 

Resoluutiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä pienintä kuvasta erottuvan yksityiskohdan 

fyysistä kokoa. Samalla selvitettiin näkyvän kuva-alueen mitat. Järjestelmän kuva-

ala ja resoluutio tutkittiin käyttämällä apuna testikuvioita. Kuva-alan mittaamiseen 

käytettiin Opto Engineering PT036-056 testikuviota [83]. Resoluutiokokeissa 

käytettiin apuna Edmund Opticsin valmistamaa testilevyä [84]. 

Kuva-alueen koko määritettiin kuvan 22 avulla. Ruudut ovat neliöitä, joiden sivun 

pituus on 1,35 millimetriä [83]. Kuvassa ruudun sivun pituus on 170 pikseliä. 

Testikuvassa on pystysuunnassa 11 ja vaakasuunnassa 15 kokonaista ruutua. 

Pystysuunnassa alalaidassa osittain näkyvän rivin korkeus on 80 pikseliä. 

Vaakasuunnassa oikeassa reunassa osittain näkyvän sarakkeen leveys on 60 pikseliä. 

Kuva-alueen leveydeksi sw ja korkeudeksi sh saadaan tällöin 
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Kuva 22. Kuva-alueen mittojen määrittäminen. 

 

Edellä saadusta tuloksesta laskettiin myös yhden pikselin vastaavuus todellisiin 

mittoihin. Suurimmalla kameran kuvakoolla yhden pikselin leveys sw-px ja 

korkeudeksi sh-px ja korkeus ovat 
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Mittojen määrittämisen lisäksi ruutukuvion avulla tarkkailtiin mahdollisia kuvan 

vääristymiä. Pientä tynnyrivääristymää on havaittavissa kuva-alueen reunoilla. 

Kuvan resoluution mittaamiseen käytetyssä testilevyssä on eri levyisiä pysty- ja 

vaakaviivoja sisältäviä testikohteita. Jokaisen kohteen vieressä on lukuarvo, joka 

ilmaisee kyseisessä kohteessa olevien viivojen lukumäärän millimetriä kohden. 

Käytetyssä testilevyssä on testikohteita väliltä 1-180 viivaa millimetrillä. Näiden 

tietojen perusteella voitiin testikuvien avulla määrittää järjestelmän resoluutio 

erilaisilla asetuksilla. Tavoitteena oli löytää asetukset, joilla resoluutio olisi 

mahdollisimman hyvä. Resoluutio sres voidaan laskea seuraavasti: 

 

 
     

 

 
 
       

      
 , (3) 

 

missä nlines on viivatiheys pienimmässä testikohteessa, jonka yksittäiset pysty- ja 

vaakaviivat ovat kuvassa selkeästi erotettavissa toisistaan. 

Ensimmäisiä kokeita varten kameran integrointiajaksi asetettiin 170 µs. Kuvat 

valaistiin ylhäältä ja alhaalta 50 µs mittaisilla, 5 A suuruisilla vihreän valon 

pulsseilla. Kokeissa tutkittiin resoluutiota viidellä näytteen ja kameramekaniikan 

välisellä etäisyydellä sdist (mm) ja viidellä erisuuruisella aukolla. Tarkoituksena 

simuloida online-järjestelmän olosuhteita, mittaukset suoritettiin sekä ilman 

vahvistusta, että automaattisella vahvistuksella. Tulokset on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Resoluutiokokeiden tulokset 

sdist  f/ gain nlines sres 

34 1,4 0 32 15,63 

34 1,4 17 40 12,50 

34 2 0 32 15,63 

34 2 43 40 12,50 

34 2,8 0 32 15,63 

34 2,8 87 45 11,11 

34 4 0 40 12,50 

34 4 100 40 12,50 

34 5,6 0 32 15,63 

34 5,6 100 40 12,50 

35 1,4 0 32 15,63 

35 1,4 16 32 15,63 

35 2 0 32 15,63 

35 2 38 40 12,50 

35 2,8 0 40 12,50 

35 2,8 87 45 11,11 

35 4 0 40 12,50 
 

sdist  f/ gain nlines sres 

35 4 100 45 11,11 

35 5,6 0 32 15,63 

35 5,6 100 40 12,50 

36 1,4 0 32 15,63 

36 1,4 18 32 15,63 

36 2 0 45 11,11 

36 2 42 45 11,11 

36 2,8 0 40 12,50 

36 2,8 87 45 11,11 

36 4 0 32 15,63 

36 4 100 40 12,50 

36 5,6 0 32 15,63 

36 5,6 100 40 12,50 

37 1,4 0 45 11,11 

37 1,4 16 45 11,11 

37 2 0 40 12,50 

37 2 36 40 12,50 
 

sdist  f/ gain nlines sres 

37 2,8 0 32 15,63 

37 2,8 87 45 11,11 

37 4 0 40 12,50 

37 4 100 45 11,11 

37 5,6 0 32 15,63 

37 5,6 100 32 15,63 

38 1,4 0 40 12,50 

38 1,4 17 40 12,50 

38 2 0 45 11,11 

38 2 42 45 11,11 

38 2,8 0 40 12,50 

38 2,8 86 45 11,11 

38 4 0 32 15,63 

38 4 100 40 12,50 

38 5,6 0 29 17,24 

38 5,6 100 32 15,63 
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Tuloksista nähdään, että järjestelmän resoluutio on vähintään noin 15,6 µm. 

Tarkimmat tulokset olivat noin 11,1 µm. Kokeessa havaittiin, että näytteen 

etäisyydellä ei ole juurikaan vaikutusta resoluutioon. Suurimmat vaikutukset 

resoluutioon havaittiin olevan vahvistuksella ja aukon suuruudella. Aukon arvoilla 

f/1,4 ja f/5,6 saatiin keskimääräisesti kokeen heikoimmat tulokset. Lisäksi 

vahvistuksella havaittiin parantavan resoluutiota. Kaikilla etäisyyksillä ja aukon 

suuruuksilla vahvistetun kuvan resoluutio oli joko yhtä hyvä tai parempi kuin 

vahvistamattoman kuvan resoluutio. Kuvassa 23 on yksi resoluution määrittämiseen 

käytetty kuva. 

 

 

Kuva 23. Resoluutio 35 mm etäisyydellä, aukon arvolla f/2,8 ja 80 % vahvistuksella. 

 

Kaikkiaan tuloksissa ei ole kovin suuria heittoja ja resoluution voidaan olettaa 

tässä ratkaisussa olevan riittävän hyvä kokeessa käytetyillä parametreilla. Suurin 

virhettä aiheuttava tekijä kokeessa oli todennäköisesti optiikan manuaalitarkennus. 

Erityisesti suurimmalla käytetyllä aukolla terävimman tarkennuskohdan löytäminen 

oli vaikeaa. Toisaalta myös pienimmän näkyvän resoluutiokohteen valinta tehtiin 

silmämääräisesti, mikä myös osaltaan saattoi vaikuttaa tuloksiin. 

Seuraavissa kokeissa mitattiin valaisuun käytettävän valon aallonpituuden 

vaikutusta resoluutioon. Kokeissa näytteen etäisyys kameramekaniikasta oli 36 mm, 

aukon arvo oli f/2.8 ja kameran automaattivahvistus oli päällä. Kameran 

integrointiaika oli 170 µs ja kuvat valaistiin 50 µs mittaisilla 5 A suuruisilla 
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pulsseilla. Pulssitettavan valon aallonpituutta λ varioitiin. Käytettäviksi 

aallonpituuksiksi valittiin käytetyistä LED-valoista löytyvät yksittäiset valot. Samalla 

testattiin ylä- ja alavalon vaikutus resoluution tekemällä mittaukset pelkällä 

ylävalolla, pelkällä alavalolla ja molemmilla valoilla samanaikaisesti. Tulokset on 

esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Resoluutio aallonpituuden funktiona 

väri (λ [nm]) vahvistus % valot nlines sres 

sininen (460) 100 ylävalo 32 15,63 

sininen (460) 86 alavalo 32 15,63 

sininen (460) 68 molemmat 32 15,63 

vihreä (523) 100 ylävalo 45 11,11 

vihreä (523) 38 alavalo 45 11,11 

vihreä (523) 26 molemmat 45 11,11 

oranssinkeltainen (590) 100 ylävalo 32 15,63 

oranssinkeltainen (590) 81 alavalo 32 15,63 

oranssinkeltainen (590) 67 molemmat 32 15,63 

punainen (623) 100 ylävalo 32 15,63 

punainen (623) 79 alavalo 23 21,74 

punainen (623) 58 molemmat 23 21,74 

sininen + vihreä 100 ylävalo 40 12,50 

sininen + vihreä 38 alavalo 40 12,50 

sininen + vihreä 26 molemmat 40 12,50 

 

Selkeästi paras resoluutio saavutettiin vihreällä valolla. Punainen valo johti 

heikoimpaan resoluutioon. Sinisellä ja oranssinkeltaisella valolla saatu resoluutio 

sijoittui punaisen ja vihreän valon resoluution väliin. Lopuksi testattiin vielä sinisen 

ja vihreän sekoitus. Tässä kokeessa resoluutio oli testikuvion asteikolla yhden 

askeleen pelkkää sinistä tai oranssinkeltaista valoa käytettäessä parempi, mutta 

samalla yhden askeleen pelkän vihreän valon resoluutiota heikompi. Testien 

perusteella ei ainakaan testikuviota käytettäessä ole suurta merkitystä sillä 

valaistaanko kuva ylhäältä, alhaalta vai molemmista suunnista. Ainut poikkeus tähän 

oli punaisen valon kokeet, joissa pelkällä ylävalolla saatiin yhden askeleen verran 

parempi resoluutio pelkkään alavaloon tai molempiin valoihin verrattuna. Kuvissa 24 

ja 25 on esitetty kokeissa otettuja kuvia. 
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Kuva 24. Resoluutio punaisella valolla. 

 

 

Kuva 25. Resoluutio vihreällä valolla. 

5.2. Rekisterimerkin sijainnin vaikutus tarkkuuteen 

Tämän testin tarkoituksena oli selvittää onko rekisterimerkin sijainnilla kuvassa 

merkitystä rekisterivirheen laskennan tulokseen. Kokeissa käytettiin molempia 

aikaisemmin esiteltyjä merkkityyppejä. Molemmista merkkityypeistä oli näytteet, 

joissa merkit olivat tarkasti päällekkäin ja näytteet, joissa oli keinotekoinen 200 µm 

suuruinen vaaka- ja pystysuuntainen rekisterivirhe. Kokeet suoritettiin käyttämällä 

edellä kuvatuissa resoluutiotesteissä parhaisiin tuloksiin johtaneita asetuksia. 

Asettelu oli samanlainen aallonpituuden vaikutusta mittaavien kokeiden kanssa sillä 

erotuksella, että valaisuun käytettiin nyt kaikissa kuvissa vihreää valoa 50 µs 

mittaisina ja 5 A suuruisina pulsseina. Kokeiden tulokset on esitelty taulukossa 4, 

missä soffset on näytteessä oleva todellinen rekisterivirhe, sx-err on vaakasuuntainen 
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mitattu rekisterivirhe, sy-err pystysuuntainen mitattu rekisterivirhe, Δsx 

vaakasuuntaisen mitatun ja todellisen rekisterivirheen ero ja Δsy pystysuuntaisen 

mitatun ja todellisen rekisterivirheen ero. Sijainnin ensimmäinen kirjain vastaa 

merkin sijaintia pystysuunnassa ylhäällä, keskellä tai alhaalla. Jälkimmäinen kirjain 

kuvaa vaakasuuntaista sijaintia vasemmalla, keskellä tai oikealla. 

 

Taulukko 4. Merkin sijainnin vaikutus mitattuun rekisterivirheeseen 

Merkin tyyppi soffset Sijainti sx-err sy-err  Δsx  Δsy 

risti ja ympyrä 0 YV 24 16 24 16 

risti ja ympyrä 0 YK 8 16 8 16 

risti ja ympyrä 0 YO 8 16 8 16 

risti ja ympyrä 0 KV 0 16 0 16 

risti ja ympyrä 0 KK 8 0 8 0 

risti ja ympyrä 0 KO 0 16 0 16 

risti ja ympyrä 0 AV 8 0 8 0 

risti ja ympyrä 0 AK 24 16 24 16 

risti ja ympyrä 0 AO 8 16 8 16 

pallot 0 YV 32 32 32 32 

pallot 0 YK 0 32 0 32 

pallot 0 YO 16 32 16 32 

pallot 0 KV 0 0 0 0 

pallot 0 KK 0 0 0 0 

pallot 0 KO 32 16 32 16 

pallot 0 AV 0 0 0 0 

pallot 0 AK 0 0 0 0 

pallot 0 AO 16 16 16 16 

risti ja ympyrä 200 YV 216 240 16 40 

risti ja ympyrä 200 YK 200 224 0 24 

risti ja ympyrä 200 YO 200 224 0 24 

risti ja ympyrä 200 KV 216 224 16 24 

risti ja ympyrä 200 KK 200 224 0 24 

risti ja ympyrä 200 KO 216 224 16 24 

risti ja ympyrä 200 AV 216 224 16 24 

risti ja ympyrä 200 AK 200 224 0 24 

risti ja ympyrä 200 AO 200 224 0 24 

pallot 200 YV 160 192 40 8 

pallot 200 YK 192 208 8 8 

pallot 200 YO 192 176 8 24 

pallot 200 KV 176 208 24 8 

pallot 200 KK 208 208 8 8 

pallot 200 KO 176 192 24 8 

pallot 200 AV 192 224 8 24 

pallot 200 AK 208 208 8 8 

pallot 200 AO 160 176 40 24 
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Tarkkuuden kannalta merkin paras sijainti on selkeästi kuva-alueen keskellä. 

Keskellä olevien merkkien todellisten virheiden ja laskettujen virheiden Δsx ja Δsy 

keskiarvo oli 6,00 µm. Huonoimmat tarkkuudet mitattiin, kun merkki oli kuva-

alueen vasemmassa ylänurkassa. Tuolloin virheiden Δsx ja Δsy keskiarvoksi saatiin 

26,00 µm. Kaikissa muissa mitatuissa kohdissa virheet asettuivat välille 10,00 – 

18,00 µm. Merkin sijaitessa kuva-alueen alalaidassa tarkkuus oli hieman parempi 

verrattuna ylälaitaan. Virheiden keskiarvo alalaidassa sijaitseville merkeille oli 12,67 

µm, kun ylälaidassa vastaava keskiarvo oli 18,00 µm. Merkin ollessa pystysuunnassa 

kuva-alueen keskellä virheen keskiarvoksi laskettiin 11,33 µm. Kokeessa otetut 

kuvat olivat kuvien 26 ja 27 kaltaisia. 

 

 

Kuva 26. Rekisterimerkki kuva-alueen oikeassa alakulmassa. 

 

 

Kuva 27. Rekisterimerkki keskellä kuva-aluetta. 

 

Kokeissa pyrittiin vähentämään virheitä asettamalla näytteet mahdollisimman 

suoraan ja valmistamalla kuvionetsinnässä käytettävät mallikuvat järjestelmällä 
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testiolosuhteissa otettujen kuvien avulla. Suurimmat tuloksiin vaikuttavat virhetekijät 

ovat näytteen kierto ja merkin poikkeama mallikuvasta. Kuvatun merkin ja 

mallikuvan poikkeavuuteen vaikuttaa monta tekijää. Poikkeavuus johtuu osittain 

kuvatun merkin tulostustekniikasta johtuvasta reunan epätasaisuudesta, osittain 

kohinan aiheuttamista virheistä ja osittain epätäydellisistä mallikuvista. Esimerkiksi 

yhden pikselin poikkeama mallikuvassa ja kuvatussa merkissä vastaa täydellä 

kameran kuvakoolla otetussa kuvassa 8 µm virhettä lasketussa rekisterivirheessä. 

Virhe oli havaittavissa kokeen aikana lasketun rekisterivirheen hyppimisenä 8 µm 

monikertoina todellisen rekisterivirheen ympärillä. Tuloksiin pyrittiin kirjaamaan 

kussakin mittauksessa yleisin rekisterivirheen arvo. 

5.3. Kuvakoon vaikutus tarkkuuteen 

Kameraa käytetään oletusarvoisesti aina suurimmalla mahdollisella kuvakoolla. 

Käytetyn kameran tapauksessa suurin kuvakoko on 2560 pikseliä leveä ja 1920 

korkea. Kuvionetsinnässä käytettävän laskentakuvan mittoja voidaan muuttaa 

käyttöliittymässä olevalla pienennyskertoimella. Ennen merkkien etsintää kuvan 

leveys ja korkeus kerrotaan annetulla pienennyskertoimella. Esimerkiksi 

pienennyskertoimella 0,50 laskentakuvan leveydeksi tulee 1280 ja korkeudeksi 960 

pikseliä. 

Merkkien etsiminen on ohjelmiston eniten suoritinaikaa vaativa operaatio. Kuvan 

pienentämisen tarkoituksena on keventää merkkien etsimiseen tarvittavaa laskentaa 

ja siten nopeuttaa ohjelman suoritusta. Näiden kokeiden tarkoituksena oli selvittää eri 

pienennyskertoimien vaikutus lasketun rekisterivirheen tarkkuuteen. 

Testeissä käytettiin rekisterimerkkiä, johon oli keinotekoisesti tuotettu 500 µm 

suuruinen vaaka- ja pystysuuntainen rekisterivirhe. Näyte sijoitettiin kuva-alueen 

keskelle. Näytteen rekisterivirhe laskettiin. Saadut tulokset on esitetty taulukossa 5. 

Taulukossa x on pienennyskerroin, spx-diff yhden pikselin poikkeaman suuruus 

mikrometreinä pienennetyssä laskentakuvassa, sx-err vaakasuuntainen mitattu 

rekisterivirhe, sy-err pystysuuntainen mitattu rekisterivirhe, Δsx vaakasuuntaisen 

mitatun ja todellisen rekisterivirheen ero ja Δsy pystysuuntaisen mitatun ja todellisen 

rekisterivirheen ero. Mittojen yksikkö on mikrometri. 

 

Taulukko 5. Pienennyskertoimen vaikutus tarkkuuteen 

x spx-diff sx-err sy-err Δsx Δsy 

1,00 8,00 504 504 4 4 

0,95 8,42 496 496 4 4 

0,90 8,89 496 496 4 4 

0,85 9,41 504 496 4 4 

0,80 10,00 512 504 12 4 

0,75 10,67 512 504 12 4 

0,70 11,43 504 504 4 4 

0,65 12,31 504 504 4 4 

0,60 13,33 520 512 20 12 

0,55 14,55 504 512 4 12 
 

x spx-diff sx-err sy-err Δsx Δsy 

0,50 16,00 512 496 12 4 

0,45 17,78 520 496 20 4 

0,40 20,00 504 480 4 20 

0,35 22,86 528 504 28 4 

0,30 26,67 512 504 12 4 

0,25 32,00 512 512 12 12 

0,20 40,00 520 520 20 20 

0,15 53,33 480 536 20 36 

0,10 80,00 480 560 20 60 

0,05 160,00 640 480 140 20 
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Tuloksista nähtiin odotetusti, että suuremmat kertoimet johtavat suurempaan 

tarkkuuteen. Kertoimen ollessa 0,50 tai enemmän, ei tarkkuudessa ole havaittavissa 

merkittävää eroa ottaen huomioon aikaisemmissa kokeissa todetun järjestelmän 

resoluution. Kokeet suoritettiin resoluutiokokeissa parhaiksi havaitulla asettelulla. 

Myös näissä kokeissa vaikuttivat samat virhetekijät, kuin kohdan 5.2 kokeissa. 

5.4. Kuvakoon vaikutus kuvataajuuteen 

Riittävän suuri kuvataajuus oli yksi tärkeimmistä järjestelmän tavoitteista. Suurin 

kuvataajuutta rajoittava tekijä on rekisterimerkkien etsinnän toteutus. Käytetty 

kuvionetsintämenetelmä on laskennallisesti raskas ja eniten suoritinaikaa vaativa 

toteutetun ohjelmiston osa. Vaaditun laskennan määrään voidaan huomattavasti 

vaikuttaa pienentämällä rekisterimerkkien etsintään käytettävän kuvan kokoa. Tämän 

testin tarkoitus oli selvittää miten kuvataajuus muuttuu laskentakuvan koon 

funktiona. 

Kokeissa kameraa käytettiin jatkuvan kaappauksen tilassa ”Software” 

liipaisuvalinnalla ilman viivettä. Tällöin kameran kaappaama kuvataajuus riippui 

asetetuista pikselikellon kellotaajuudesta ja integrointiajasta. Integrointiajaksi 

asetettiin 1 ms, jolloin kameran kuvataajuutta voitiin muuttaa pelkästään 

pikselikellon kellotaajuutta vaihtamalla. Kokeet aloitettiin pienennyskertoimella 1,00 

ja 4 MHz kellotaajuudella. Jokaisen pienennyskertoimen arvolla pikselikellon arvoa 

kasvatettiin 1 MHz kerrallaan, kunnes ohjelman hylkäämien kuvien määrä alkoi 

kasvaa. Tämä tarkoitti sitä, että ohjelman vastaanottamaa kuvaa ei enää ehditä 

käsitellä ennen seuraavan kuvan saapumista. Pienennyskerrointa vastaavaksi 

suurimmaksi kuvataajuudeksi kirjattiin suurin arvo, jolla kuvien hylkäämistä ei vielä 

tapahtunut. Tulokset on esitetty taulukossa 6, missä x on pienennyskerroin ja ffps 

suurin kuvataajuus hertseinä, jolla hylkäämistä ei kyseisellä pienennyskertoimella 

tapahdu. 

 

Taulukko 6. Pienennyskertoimen vaikutus kuvataajuuteen 

x ffps 

1,00 0,954 

0,95 0,954 

0,90 1,074 

0,85 1,074 

0,80 1,193 

0,75 1,551 

0,70 1,551 

0,65 1,790 

0,60 2,505 

0,55 2,625 
 

x ffps 

0,50 3,699 

0,45 3,818 

0,40 5,250 

0,35 5,369 

0,30 7,278 

0,25 9,890 

0,20 13,280 

0,15 13,565 

0,10 13,565 

0,05 13,565 
 

 

Kokeiden perusteella 0,25 oli suurin pienennyskerroin, jolla saavutettiin vähintään 

kohdassa 4.2.2 laskettu suurinta mahdollista rekisterimerkkien esiintymistiheyttä 

vastaava 8,96 Hz kuvataajuus. Kameran suurin mahdollinen kuvataajuus 
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suurimmalla kuvakoolla on 14 Hz. Kolmea pienintä pienennyskerrointa vastaavat 

kuvataajuudet ovat jo lähellä tätä rajoitusta. 

Kuten aiemmissa kokeissa todettiin, suurempi pienennyskerroin ja siitä seuraava 

isompi laskentakuva johtaa parempaan tarkkuuteen. Siksi on suotavaa käyttää painon 

nopeuden sallimaa suurinta pienennyskerrointa, jolla kuvataajuus on vielä riittävän 

suuri jokaisen kuvatun merkin käsittelyyn. 

Merkkien etsintä kuvionetsintää käyttäen on ohjelmiston laskennallisesti raskain 

vaihe koko prosessissa. Tästä syystä tietokoneen suorittimen laskentateho on 

luultavasti suurin yksittäinen kuvataajuutta rajoittava tekijä ja tehokkaammalla 

suorittimella todennäköisesti saavutettaisiin parempia tuloksia. Kokeissa käytetyssä 

tietokoneessa oli 3,2 gigahertsin Intel Core i5 650 suoritin, kaksi gigatavua DDR3 

keskusmuistia ja 64-bittinen Windows 7 käyttöjärjestelmä. 
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6. POHDINTA 
 

Työn lopputuloksena saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Työ johti järjestelmään ja 

menetelmiin, joilla eri painoyksiköiden välisen rekisterivirheen mittaaminen on 

mahdollista riittävällä tarkkuudella ja nopeudella. 

Jos työtä tarkastellaan kokonaisuutena, niin yksi suurimmista haasteista oli aika ja 

ajankäytön hallitseminen. Työn yhtenä osana toteutettiin täysin uusi ohjelmisto, 

jonka kehitystyöhön ja ohjelmointiin kului aikaa suunniteltua enemmän. 

Ohjelmistoon saatiin kuitenkin mukaan kaikki vaaditut ominaisuudet ja vaadittava 

suorituskyvyn taso saavutettiin. Rekisteritarkkuuden laskentaan liittyviä haasteita ja 

ongelmia sekä ideoita ohjelmiston ja koko järjestelmän parantamiseksi nousi esille 

varsinkin työn loppuvaiheessa, kun järjestelmää alettiin testata tuotantoympäristöä 

vastaavissa olosuhteissa. 

Suurimmat järjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät haasteet olivat merkkien 

nopea ja tarkka löytäminen ja sijainnin tarkka määrittäminen. Merkkien etsintä 

toteutettiin kuvionetsintää (englanniksi template matching) hyväksikäyttäen. Tämä 

menetelmä ei ole rotaatio- tai skaalainvariantti, jolloin merkkien koon ja asennon 

pienetkin vaihtelut kuvassa voivat johtaa suhteellisen suuriin virheisiin 

rekisterivirheen laskennassa. Tarkkuus saattaisi olla parannettavissa esimerkiksi 

piirteisiin perustuvan hahmontunnistuksen käyttämistä rekisterimerkkien etsimiseen. 

Tällaista menetelmää oli tarkoitus testata, mutta aikataulullisista syistä johtuen tämä 

jätettiin tekemättä. 

Tarkkuuden parantamisen lisäksi toinen kehityskohde on suurimman vakaan 

kuvataajuuden kasvattaminen. Myös tätä voi olla mahdollista parantaa 

vaihtoehtoisella rekisterimerkkien etsintämenetelmällä. Lisäksi ohjelman tekemän 

laskennan jakamisella useisiin työsäikeisiin voitaisiin paremmin hyödyntää 

tietokoneen suorittimen laskentatehoa. Esimerkiksi merkkien kahden eri 

painoyksikön painaman osan etsintä voitaisiin mahdollisesti kumpikin suorittaa 

omassa säikeessään samanaikaisesti, kun nyt merkin eri osat etsitään peräkkäin. 

Lisäksi sovelluksessa käytetty OpenCV-kirjasto mahdollistaisi laskennan tekemisen 

tietokoneen suorittimen sijaan näytönohjaimessa. Myös tällä voidaan potentiaalisesti 

parantaa käsittelyn nopeutta. 
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7. YHTEENVETO 
 

Tässä diplomityössä tavoitteena oli kehittää menetelmä painettavan elektroniikan 

painokoneen eri painoyksiköiden välisen rekisterivirheen tarkkailemiseksi 

konenäköjärjestelmän avulla. Työssä on esitelty ohjelmisto, joka toteutettiin osaksi 

olemassa olevaa laitteistoa. Ohjelmisto etsii järjestelmässä olevan kameran 

kaappaamista kuvista eri painoyksiköiden painamat rekisterimerkit ja laskee niiden 

avulla painon rekisterivirheen. Lisäksi ohjelmistolla voidaan ohjata järjestelmän 

kameraa ja valaisuun käytettävää LED-kontrolleria. Työssä on lisäksi käsitelty 

lyhyesti painettavan elektroniikan nykytila, elektroniikan painamisessa käytettäviä 

painomenetelmiä sekä esitellään konenäön käsite. 

Ohjelmiston ja samalla koko järjestelmän suorituskyky ja soveltuvuus 

rekisterivirheen mittaamiseen on osoitettu tarkkuutta ja nopeutta mittaavien kokeiden 

avulla. Kokeet osoittivat järjestelmän resoluutioksi hyvissä olosuhteissa noin 11 

mikrometriä. Rekisterivirheen laskennan tarkkuus oli tuloksissa hyvin lähellä 

järjestelmän resoluutiota, mutta koeolosuhteet olivat joiltain osin tuotantoympäristöä 

paremmat. Substraatin etäisyys kamerasta saattaa vaihdella muutamia millimetrejä, 

eikä merkin asento suhteessa kameraan välttämättä pysy täysin vakiona. 

Suurimmiksi virhettä aiheuttaviksi tekijöiksi havaittiinkin merkkien 

etsintämenetelmän rajoitteet. Merkit etsitään kuvionetsintää (englanniksi template 

matching) hyväksikäyttäen, minkä johdosta esimerkiksi pienetkin muutokset 

merkkien koossa tai asennossa voivat aiheuttaa virheitä laskettuun 

rekisterivirheeseen.  

Nopeuden osalta suorituskyvyn riittävä taso saavutettiin ongelmitta. Järjestelmä 

kykenee tämänhetkisellä laitteistolla käsittelemään parhaimmillaan noin 13,6 kuvaa 

sekunnissa, mikä on lähellä kameran suorituskyvyn äärirajoja. Suurimmalla 

kuvakoolla järjestelmän kameran kykenee kaappaamaan ja lähettämään korkeintaan 

14 kuvaa sekunnissa. 

Tilaa tulevalle kehitykselle jäi erityisesti merkkien etsintämenetelmän 

kehittämiseen. Kuvien esikäsittely ja kuvionetsintä toteutettiin ratkaisussa OpenCV-

konenäkökirjaston avulla. Kirjasto sisältää huomattavan määrän työkaluja myös 

esimerkiksi hahmontunnistukseen, joita soveltamalla muun muassa merkkien 

etsinnän tarkkuutta on todennäköisesti mahdollista huomattavasti parantaa. 

Myös nopeutta voi olla mahdollista lisätä käyttämällä vaihtoehtoista menetelmää 

merkkien etsimiseen. Kuvionetsintä vaatii huomattavan määrän laskentaa ja tällä 

hetkellä se muodostaa järjestelmän nopeuden pullonkaulan. Pelkästään järjestelmän 

suurimman nopeuden nostaminen voi parantaa myös tarkkuutta, kun laskentaan 

voidaan käyttää isompia kuvia. Työn kokeellisessa osassa osoitettiin suuremman 

kuvakoon johtavan suurempaan tarkkuuteen merkkien etsinnässä. Vaihtoehtoisten 

menetelmien lisäksi OpenCV-kirjasto mahdollistaa laskennan suorittamisen 

tietokoneen suorittimen sijaan näytönohjaimessa, millä myös on mahdollista saada 

lisää nopeutta laskentaan. 
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