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Työn tavoitteena oli hyperspektraalisen kairasydänskannerin sähköisen ohjauksen 

kehittäminen. Kehitys kohdistui parantamaan skannauksen laatua sekä aiemmin 

manuaalisten työvaiheiden korvaamiseen automaatiolla. Aiheen tutkiminen koettiin 

tarpeelliseksi, koska nykyisellään skannauksessa ilmenee ongelmia, joiden 

tapauskohtainen ratkaisu kuluttaa turhaan aikaa. Kaikkein tärkein tavoite järjestelmälle 

on mahdollisimman yksinkertaisen ja nopeuden suhteen vakaan järjestelmän 

suunnittelu. 

Työssä käydään läpi hyperspektraalitekniikan ja kairasydänten loggauksen 

pääperiaatteet sekä automaatiojärjestelmien pääpiirteitä. Työssä käydään läpi 

automaatiojärjestelmissä useimmin käytetyt lineaarivaihteet, joilla muutetaan pyörivä 

liike lineaariseksi liikkeeksi. Työssä esitellään myös nykyisen skannerin toiminta-

periaate sekä ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset. 

Työn tuloksena saatiin paljon informaatiota servokäyttöjen sopivuudesta tasaisen 

vakionopeuden tuottoon, josta tulee olemaan hyötyä työssä käsitellyssä 

kairasydänskannerissa ja kaikissa muissakin Specim Oy:n valmistamissa skanneri-

sovelluksissa. Servokäytöllä parannettiin huomattavasti skannerin käyttöaluetta ja 

poistettiin askelmoottorille tyypillinen resonanssi-ilmiö hitailla skannausnopeuksilla. 

Käyttöalueen kasvattamisella mahdollistetaan uusia skannausnopeuksia, joista voi olla 

hyötyä tulevaisuuden sovelluksissa. 



 

Hyperspektraalisten kameroiden liikuttelu niin pysty- kuin vaakasuunnassa voidaan 

uuden järjestelmän myötä suorittaa tarkasti askelmoottoreiden avulla. Kameroiden 

liikutus oikeaan paikkaan voidaan määrittää yksinkertaisesti kameroiden kuvakulman ja 

näytteen leveyden perusteella muutaman mikrometrin tarkkuudella. Kaikki kamerat 

voidaan liikuttaa samanaikaisesti. Näillä menetelmillä päästään eroon 

skannauslaitteiston pitkästä asetusajasta ja saavutetaan korkeampi käyttöaste.  
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ABSTRACT 

Development of electrical control of a hyperspectral drill core scanner 

Harri Harju 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2014, 78 p. + 1 p. appendixes 

Supervisor: Toni Liedes 

 

The aim of this thesis is to further improve electrical control of a hyperspectral drill core 

scanner. The improvements are targeted to sharpen the quality of scanning as well as 

automating previously manually done work stages. The research was considered 

necessary as the current scanning system is prone to time consuming problems. The 

highest priority is to design simple and speed-wise stable system for drill core scanner.  

The basics of hyperspectral imaging and drill core logging as well as main features of 

automated systems are discussed in the theory part of this thesis. Also most commonly 

used linear gears in automated systems are presented in this paper. Linear gears convert 

rotational motion into linear motion. A brief summary of how the current generation 

hyperspectral scanner works and what problems it has and suggestions on how to solve 

them are studied. 

Significant amounts of information about servo system's suitability for constant speed 

application such as the hyperspectral drill core scanner has been achieved as a result of 

this study. The information will be helpful for the scanner discussed in this paper and all 

future scanner applications designed by Specim Ltd. The use range of the scanner was 

expanded substantially by using the servo system and the typical stepper motor 

resonance effect was eliminated. Expanded use range allows slower scanning speeds 

which creates opportunities for future scanner applications. 

The movement of hyperspectral cameras in horizontal and vertical directions can be 

done accurately with stepper motors. The movement to the correct position can be easily 



 

calculated by using the camera’s field of view and sample’s width. All cameras can also 

be moved simultaneously. These measures will reduce the setting time of the scanner 

and result in a higher utilization rate. 

Keywords: servo, hyperspectral, scanner, drill core 



 

ALKUSANAT 

Työ on tehty Specim Oy:lle vuoden 2014 kesän ja syksyn aikana. Työn avulla on 

tarkoitus kehittää sähköistä ohjausta hyperspektraaliseen kairasydänskanneriin siten, 

että järjestelmä on siirrettävissä myös muihin skannereihin. 

Työ oli todella mielenkiintoinen ja tekniikka, jota Specim:n kameroissa käytetään on 

uutta. Uuden tekniikan johdosta kameroita ja niiden käyttöä joutuu ajattelemaan täysin 

uudella tavalla verrattaessa tyypillisten, arkipäiväisten kameroiden käyttöön. Työn 

edetessä varsinkin servo- ja askelmoottoreiden tyypilliset piirteet ja komentaminen 

tulivat tutuksi. Myös yksinkertaisen käyttöliittymän ohjelmointi oli uusi kokemus. 

Haluan kiittää työni ohjaajaa yliopistonlehtori Toni Liedestä hyvistä neuvoista ja työn 

kirjallisen osuuden alkuun saattamisesta. Kiitokset ansaitsevat myös koko Specim:n 

henkilöstö ja eritoten työni ohjaaja DI Jarkko Puusaari, joka on ollut apunani niin 

käytännön kuin teoriaosuutta suorittaessani. Kiitokset myös perheelleni ja muille 

läheisille, jotka ovat jaksaneet tukea ja kannustaa minua koko opintojeni ajan. 
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FA  ulkoinen voima   [N] 

g  putoamiskiihtyvyys maassa  [m/s
2
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i välityssuhde 
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2
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2
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2
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2
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Ta   kiihtyvyydestä aiheutuva momentti  [Nm] 

TL  kuorman vääntömomentti   [Nm] 
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x näytteen leveys  [m] 

y kameran paikoitusetäisyys  [m] 

y’ näytteen etäisyys linssistä  [m] 

yc kiinnikkeen etäisyys linssistä [m] 

ys kiinnikkeen etäisyys näytteestä [m] 

 

 

α kameran kuvakulma  [°] 

η  hyötysuhde 

θ  kuorman kallistuskulma  [°] 

µ   liukukitkakerroin 

ρ   ruuvin materiaalin tiheys   [kg/m
3
] 

ωL  on kuorman kulmanopeus   [rad/s] 

ωM  on roottorin kulmanopeus   [rad/s] 
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1 JOHDANTO 

Specim Oy on vuonna 1995 perustettu oululainen teknologiayritys, joka kehittää ja 

rakentaa mittalaitteita, jotka analysoivat kohteita valon eri aallonpituuksien avulla.   

Niin sanottuja hyperspektraalikameroita voidaan käyttää niin teollisuudessa kuin 

tutkimuksessa.  

Worldwide exploration trends (2013) mukaan kymmenen vuoden (2002-2012) aikana 

rautaa sisältämättömien mineraalien tutkimusbudjetit ovat lisääntyneet 2 miljardista 

dollarista 21,5 miljardiin dollariin. Tällä aikavälillä budjeteissa on kuitenkin ollut 

suuriakin notkahduksia, sillä maailmantalouden ailahteluilla on vaikutus budjettien 

suuruuksiin. Vuoden 2009 budjetissa näkyi selvästi vuonna 2008 alkaneen laman 

vaikutus, jolloin tutkimuksiin budjetoitu raha vähentyi 42 prosentilla. Raportin mukaan 

Vuoden 2009 jälkeen budjetit ovat taas kääntyneet nousuun huolimatta Kiinan talouden 

kasvun hidastumisesta ja Euroopan alueen taloudellisesta epävakaudesta. Raportista on 

kuitenkin nähtävissä, että pitkällä aikavälillä tutkimushankkeet ovat lisääntyneet, jolloin 

tarvitaan tehokas ja nopea tapa maaperän näytteiden tutkimiseen. 

Kaivosteollisuudessa maaperän mineraalien kartoitukseen on alettu viimeaikoina 

käyttää hyperspektraalitekniikkaa. Uuden tekniikan avulla kaivosyhtiöiden poraamat 

kairasydännäytteet voidaan tutkia koneellisesti tehokkaammin, jolloin päästään eroon 

kalliista näytteiden tutkinnoista. Menetelmä on ainetta rikkomaton, tasalaatuinen ja 

huomattavasti nopeampi kuin nykyiset mineraalien kartoitukseen kehitetyt 

tutkimismenetelmät.   

Tässä työssä perehdytään hyperspektraalisen kuvauksen toimintaperiaatteisiin ja sen 

käyttösovelluksiin. Työn pääpaino kohdistuu kuitenkin hyperspektraalisen 

kairasydänskannerin sähköisen ohjauksen jatkokehitykseen. Kehityksen tarkoitus on 

tehdä käytettävästä skannerista entistä luotettavampi ja joustavampi sekä vähentää käsin 

tehtäviä työvaiheita. 

Tutkiminen aloitetaan perehtymällä hyperspektraalikuvauksen ja kairasydänten 

loggauksen kirjallisuuteen. Näiden lisäksi tutkitaan tyypillisten mekatronisten laitteiden 

toimintaperiaatteet ja niiden käyttö automaatiossa. Tutkimuksen perusteella valitaan 
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sopivimmat järjestelmävaihtoehdot, jotka täyttävät asetetut vaatimukset. Vaihtoehdoista 

valitaan työssä kehitettävälle skannerille paras vaihtoehto. Lisäksi järjestelmän 

valinnassa otetaan huomioon tulevaisuuden näkymät ja järjestelmän sopivuus 

laajennettavaksi kaikkiin muihinkin skannerityyppeihin. 

Työssä esitellään hankittujen laitteiden ominaisuudet sekä laitteilla suoritetut 

koemittaukset. Mittaukset suoritetaan sekä uudella että vanhalla järjestelmällä ja 

tuloksia vertailemalla tehdään johtopäätökset järjestelmän sopivuudesta 

kairasydänskanneriin. Uudelta automaatiojärjestelmältä odotetaan tasaisempaa ja 

luotettavampaa tulosten saantia sekä käytön yksinkertaistamista.  
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2 HYPERSPEKTRAALINEN KUVAAMINEN 

Tässä kappaleessa käsitellään hyperspektraalisen kuvauksen teoriaa yleisellä tasolla ja 

esitetään kolme yleisintä hyperspektraalitekniikan muotoa. Kappaleessa esitetään myös 

Specim Oy:n käyttämän hyperspektraalitekniikan tyypillisiä käyttökohteita.  

Hyperspektraalisesta kuvaamisesta puhuttaessa tarkoitetaan kuvaamistekniikkaa, jossa 

kuvattavasta kohteesta saadaan kaksiulotteisen kuvan sijaan kolmiulotteinen kuva, jota 

kutsutaan datakuutioksi. Datakuutio kuvaa hetkellistä koordinaattia, joka muodostuu 

kahdesta tilaulottuvuudesta sekä aallonpituuden arvoista (ks. Kuva 1). 

Hyperspektraaliset kuvat tarjoavat runsaasti informaatiota, jonka avulla kuvattavasta 

kohteesta voidaan tunnistaa eri materiaalit niiden spektraalisten ominaisuuksien 

perusteella. (Aikio 2001, Shippert 2003) 

 

Kuva 1. Esimerkki hyperspektraalisesta datakuutiosta. (Shippert 2003)  

 

Hyperspektraalisessa kuvauksessa reflektanssilla tarkoitetaan kuvattavan kohteen 

heijastaman valon prosentuaalista määrää eri aallonpituuksilla suhteessa täysin 

heijastavaan kohteeseen. Reflektanssikäyrän avulla voidaan määrittää materiaalin 

heijastusprosentti useilla eri aallonpituuden alueilla. Näiden käyrien perusteella voidaan 

päätellä mistä materiaalista on kyse.  
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Hyperspektraalisten sensoreiden vahvuus onkin niiden kyky mitata reflektanssia. Ne 

mittavat reflektanssia useilla kapeilla ja toisiaan lähellä olevilla aallonpituuden 

kaistoilla (ks. Kuva 2). Tästä johtuen reflektanssikäyrät ovat yhtäjaksoisia. Verrattaessa 

multispektraalikameroiden vastaaviin käyriin (ks. Kuva 3), huomataan selvästi, että 

saatu data on tarkempaa ja näin ollen myös käytännöllisempää. (Shippert 2003, Ferrato 

2012) 

 

Kuva 2. Hyper- ja multispektraalisten kameroiden aallonpituuksien kaistojen määrät 

ja leveydet verrattuna. (Elowitz 2012) 

 

 

Kuva 3. Hyperspektraalinen (vasemmalla) ja multispektraalinen (oikealla) 

reflektanssikäyrä. (mukaelma lähteestä Shippert 2003) 

 

Hyperspektraaliset sensorit voidaan lajitella yksikertaisimmin määrittelemällä yhden 

detektorin kuvantavan osuuden kokonaisesta datakuutiosta. Kuvassa 4 on esitetty kolme 

yleistä kuvaustekniikkaa datakuution hankintaan. Ne ovat staring- (kuvassa 4 

merkittynä filtered camera), whiskbroom- ja pushbroom tekniikat. (Hagen et al. 2012) 
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Kuva 4. Kolme tyypillistä tapaa hyperspektraalisen datakuution hankintaan (Hagen et 

al. 2012) 

 

Staring tekniikassa molemmat datakuution spatiaaliulottuvuudet ovat määriteltynä 

vakioksi ja spektraaliulottuvuutta, eli aallonpituutta, muuttamalla saadaan määriteltyä 

datakuutio. Tekniikan huonona puolena on se, että kaikkia spektraalikaistoja ei saada 

kuvattua yhtäaikaisesti, jonka takia kuvauksen aikana kameran ja kohteen on pysyttävä 

tarkasti paikoillaan. Lisäksi kuvausolosuhteiden ja kameran asetukset täytyy pysyä 

muuttumattomina. Jos joku näistä vaatimuksista ei täyty, voi data vääristyä. Lisäksi 

kuvauksessa käytettävän valaistuksen tulee olla tasainen. Vaatimus kuvattavan kohteen 

paikallaan pysymisestä ja valaistuksen stabilisuudesta rajoittaa käyttökohteita. 

Mainittujen vaatimusten vuoksi suurempien kohteiden kuvaus on hidasta ja kuvaus 

liikkuvasta kohteesta, kuten satelliitista tai lentokoneesta on lähes mahdotonta. (Aikio 

2001, Hagen et al. 2012) 

Whiskbroom sensoreissa detektorit ovat yhdessä ulottuvuudessa, joten kameraa tai 

kuvattavaa kohdetta täytyy liikutella molemmissa spatiaaliulottuvuuksissa 

spektraaliulottuvuuden ollessa vakio. Whiskbroom sensoreiden huonona puolena on 

liikuteltavan peilin käyttö. Liikkuvat osat tekevät whiskbroom tekniikkaa käyttävistä 

kameroista raskaampia ja epäluotettavia. (Hagen et al. 2012) 

Pushbroom tekniikkaa käyttävissä kameroissa detektori muodostaa 2D tason, jonka 

ansiosta vain yhtä spatiaaliulottuvuutta tarvitsee muuttaa. Tekniikka ei vaadi lainkaan 
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liikkuvia osia, sillä pyöritettävä peili on korvattu objektiivilla. (Aikio 2001, Hagen et al. 

2012) 

Näiden kolmen yleisimmän tekniikan lisäksi on kehitteillä ns. snapshot tekniikka, jossa 

kaikki datakuution ulottuvuudet saadaan kuvannettua kerralla (ks. Kuva 5). Lukuisista 

hyvistä puolista huolimatta tekniikkaa ei ole vielä saatu yleiseen käyttöön, sillä 

kameroiden valmistus vaatii kehittynyttä valmistustekniikkaa ja on siten kallista. Ainoat 

käyttökohteet ovat tällä hetkellä tähtitieteissä, joissa tekniikkaa käytetään 

teleskoopeissa. (Hagen et al. 2012) 

 

Kuva 5. Snapshot tekniikalla saadaan kuvannettua kerralla koko datakuutio. (Hagen et 

al. 2012) 

 

Kaikki Specim Oy:n valmistamat hyperspektraalikamerat toimivat pushbroom 

tekniikalla. Pushbroom tekniikkaa käyttäviä sovelluksia ovat muun muassa 

teollisuudessa käytettävät liukuhihnakuljettimet, jossa kuvattava kappale kulkee 

liukuhihnalla paikallaan pysyvän kameran alta. Kyseistä tekniikkaa voidaan vastaavasti 

käyttää myös tilanteissa, joissa kuvattava kohde on paikallaan ja kamera liikkuu. 

Kuvassa 6 on esitettynä pushbroom kuvauksen periaate lentokoneesta suoritettavassa 

kuvauksessa. 
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Kuva 6. Pushbroom kuvauksen toimintaperiaate. (Specim Oy) 

 

Yhdellä läpäisevään optiikkaan perustuvalla spektraalikameralla ei voida kuvata kaikkia 

aallonpituuksia. Hyperpektraaliset kamerat voidaan lajitella aallonpituuskaistan 

mukaan. Spektraalikameroiden aallonpituusalueet kuuluvat suurimmaksi osaksi 

infrapuna- ja ultraviolettialueelle, mutta osittain myös näkyvän valon alueelle. VNIR eli 

Visual Near Infrared kaistalla tarkoitetaan näkyvää aallonpituuskaistaa ja lähi-

infrapuna-aluetta, jonka kaistanleveys on 400–1000 nanometriä. SWIR eli Short Wave 

Infrared kameralla tarkoitetaan lyhytaaltoista infrapunakameraa, jonka kaistanleveys on 

970-2500 nm (usein merkitään myös 1000-2500 nm). MWIR eli Medium Wave 

Infrared kameralla tarkoitetaan keskipitkäaaltoista infrapunaa. MWIR alueen 

kaistanleveys on 3-5 μm. Vastaavasti LWIR eli Long Wave Infrared tarkoittaa 

pitkäaaltoista infrapunaa.  Kyseisen alueen kaistanleveys on 8-12 μm. Kuvassa 7 on 

esitetty aallonpituuskaistat sähkömagneettisessa spektrissä. 

 

Kuva 7. Sähkömagneettinen spektri (Middleton Research 2011) 
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Pushbroom kuvauksen hyviä puolia verrattuna muihin tekniikoihin: (Specim Oy) 

1. Tekniikalla voidaan kerätä kaikki paikan spektri-informaatio samalla 

ajanhetkellä, eli se ei ole herkkä ominaisuuksien muutoksille eikä sensorin tai 

kuvattavan objektin liikkeelle.  

2. Sensorissa ei ole liikkuvia osia, jonka vuoksi laitteisto on kompakti, luotettava, 

vakaa ja huoltokustannukset ovat pienet. 

3. Kuvattavasta näytteestä tarvitsee kerralla valottaa vain yksi viiva, jonka ansiosta 

valotettavalle alueelle voidaan ohjata 10-30 kertaa enemmän valoa. Tästä seuraa 

nopeampi kuvaus ja pienempi lämpörasitus herkille näytteille. 

4. Pushbroom on ainoa hyperspektraalitekniikka, joka sopii niin laboratorio-, 

teollisuus- ja kenttäolosuhteisiin. 

Hyperspektraalisen kuvauksen, ehkä jopa ainoa, huono puoli on datan suuri määrä. 

Suuri osa tästä datasta voi olla myös turhaa, joten olennainen tieto joudutaan 

prosessoimaan. Prosessoiminen vaatii paljon laskentatehoa tietokoneelta ja on näin 

ollen paljon aikaa vievä vaihe. Tietokoneiden laskentatehon ja algoritmien kehittyessä 

myös prosessoiminen nopeutuu, mutta toisaalta myös kamerat kehittyvät ja niiden 

kuvaama resoluutio kasvaa. Korkeammalla resoluutiolla hyperspektraalidatasta saadaan 

entistä tarkempaa, mutta datan määrä kasvaa entisestään. 

2.1 Käyttökohteita 

Hyperspektraalisille kameroille on useita käyttökohteita ja uusia keksitään kokoajan. 

Yleisimmät käyttökohteet ovat ilmailualalla, geologiassa, tutkimuksessa ja 

teollisuudessa. Hyperspektraalinen kuvaus ei riko kuvattavaa kohdetta, jonka ansioista 

se on erittäin hyvä vaihtoehto laadunvarmistukseen esimerkiksi lääketeollisuudessa. 

Pushbroom menetelmällä voidaan tarkkailla lääkkeiden pitoisuuksia ja mahdollisia 

väärennöksiä suoraan tuotantolinjalla. Hyperspektraalitekniikka sopii myös erityisen 

hyvin tutkimustilanteisin, jossa halutaan informaatiota näytteestä, josta ei voida 

silmämääräisesti päätellä tarpeeksi. Hyvä esimerkki tästä on kairasydännäytteiden 

kuvaus, joka voidaankin toteuttaa luotettavasti ja nopeasti rikkomatta alkuperäistä 

näytettä (Speta et al. 2013). Verrattaessa laboratoriotesteihin, hyperspektraalinen kuvaus 
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on tulosten saannin nopeuden perusteella ylivoimaisesti paras ratkaisu kairasydän-

näytteiden tutkimiseen. (Speta et all. 2013, Middleton Research 2011) 

Ehkä suurin syy vielä kohtalaisen vähäiseen hyperspektraalitekniikan käyttöön on 

tekniikan tuntemattomuus ja datan vaikea analysointi. Datan analysointiin tarvitaan alan 

ammattilainen eivätkä yritykset uskalla investoida uuteen tekniikkaan ennen kuin 

hyödyt ja mahdolliset haitat on tarkasti tutkittu. Tässä työssä perehdytään lähinnä 

kairasydännäytteiden hyperspektraaliseen kuvaukseen, sillä kehitettävä skanneri on 

tarkoitettu nimenomaan kairasydänten kuvaukseen. 
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3 KAIRASYDÄNNÄYTTEIDEN LOGGAUS 

Tässä kappaleessa käsitellään kairasydänten porausta ja niiden loggausta eli 

materiaalien kartoitusta kairasydämestä. Kappaleessa selvitetään myös kairasydänten 

porausten kustannukset sekä esitellään miten ja miksi kairasydämiä on aloitettu 

loggaamaan hyperspektraalitekniikkaa hyväksikäyttäen.  

Kairasydämillä tarkoitetaan maaperästä porattuja näytteitä. Poraus suoritetaan 

tarkoitukseen hankituilla porauslaitteistolla, jonka avulla näyte saadaan maanpinnalle 

ehjänä, tankomaisessa muodossa (ks. Kuva 8). Syvin kairasydänporaus suoritettiin 

Neuvostoliitossa ja Venäjällä Kuolan niemimaalla vuosien 1970-1992 aikana (ICDP 

2009). Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus oli porata jopa 15 kilometriin asti, 

mutta poraus jouduttiin keskeyttämään 12,26 kilometrin syvyydessä, sillä reiän 

syvyydestä aiheutunut kuumuus oli arvioitu väärin ja porauskalusto ei kestänyt liian 

korkeaksi noussutta lämpötilaa. Reikien porausnopeus vaihtelee luonnollisesti 

porattavan materiaalin ja reiän halkaisijan mukaan. Lähteen GeoDrilling International 

(2009) mukaan kiinassa suoritetuissa porauksissa on saavutettu jopa 18 m/h 

porausnopeus.  

 

Kuva 8. Kairasydännäytteitä laatikossa.  (MPH Ventures Corp 2014) 
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Syy kairasydänten poraukseen on maaperän mineraalien tutkimisessa. Saatujen 

näytteiden perusteella voidaan tehdä arvio uuden kaivoksen perustamisesta tai 

päinvastoin, jo perustetun kaivoksen lakkauttamisesta. On kuitenkin selvää, että 

poraamalla saadaan pelkästään vertikaalinen näyte maaperästä, jonka takia mahdollinen 

esiintymä voi jäädä huomioimatta. Tästä syystä mahdollisella esiintymällä suoritetaan 

useita porauksia, jotta saataisiin parempi mineraalikartta alueesta. 

World Exploration Trends (2012) mukaan vuonna 2011 tutkimuskampanjan 

keskimääräinen budjetti oli noin 1,8 miljoonaa dollaria, jolla saadaan porattua noin 

6800 metriä kairasydäntä. Vuoden 2012 budjetilla (21,5 miljardia dollaria) saadaan 

aiemman keskiarvon mukaan porattua siis noin 80 000 kilometriä kairasydämiä (World 

Wide Exploration Trends 2013).  Vuoteen 2011 verrattuna lisäys on noin 10 000 

kilometriä. Kuvassa 9 on esitettynä rautaa sisältämättömien metallien porausbudjettien 

kehitys vuosina 1993–2012. 

 

Kuva 9. Porauskampanjoiden tutkimusbudjetit vuosina 1993-2012. (Worldwide 

Exploration Trends 2013) 

 

Jatkuvasti kasvavat porausten määrä ja nopeus aiheuttavat kuitenkin ongelman 

geologeille, joiden työksi jää kairasydänten loggaus. Kairasydänten loggauksella 

tarkoitetaan geologin tekemää silmämääräistä havaintoa poratusta näytteestä (ks. Kuva 
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10). Ongelmallista tässä toimenpiteessä on se, että jokainen geologi arvioi näytteen eri 

tavalla inhimillisistä syistä. Geologi tekee näytteestä siis hyvin yleisen kuvauksen ja 

kirjaa ylös tiedot niistä materiaaleista, mitä näyte voisi pitää sisällään. Tarkemmat 

tulokset näytteistä saadaan tarkempien, mutta hitaiden laboratoriotestien jälkeen. 

(Blackbourn 2009) 

 

Kuva 10. Tyypillinen geologin tekemä loki poratusta näytteestä. (Blackbourn 2009) 

 

Kairasydännäytteiden tutkiminen hyperspektraalitekniikalla sen sijaan poistaa geologin 

mahdolliset virhearvioinnit. Näytteiden tutkiminen on nopeaa pushbroom tekniikan 

ansiosta. Yksi laatikollinen kairasydämiä voidaankin kuvata jopa 15 sekunnissa. Saatu 

data on myös huomattavasti tarkempaa ja luotettavampaa kuin geologin silmämääräinen 

arviointi. Hyperspektraalisella kuvauksella kairasydänporauksista saatu data on myös 

helpompi arkistoida kuin geologien tekemät lokit ja siihen voidaan palata nopeasti. 

Tästä on etua silloin, kuin kehitellään uusia algoritmeja tai markkinoilla havaitaan 

suuria muutoksia mineraalien hinnoissa. Mineraalien hinnan nousu tai kysynnän 

kasvaminen voi antaa taloudelliset perusteet uuden kaivoksen perustamiselle.   

Hyperspektraalista kuvausta käytetään esimerkiksi öljyhiekkanäytteiden tutkimiseen 

sillä ne sisältävät bitumia. Bitumi on raskasöljy, jota voidaan käytetään esimerkiksi 

voimaloiden polttoaineena. World Energy Council (2004) raportin mukaan 

bitumiesiintymien määrä on arvioitu saman suuruisiksi kuin vielä saatavilla olevien 
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tavanomaisten maaöljyesiintymien määrä. Kuvassa 11 on esitetty RGB- ja SWIR-

sensorilla otetut kuvat öljyhiekkakairasydännäytteestä. Kuvia vertaamalla nähdään, että 

bitumiesiintymä ei aina ole jatkuva, vaikka silmämääräisesti niin voisikin päätellä. 

Näyte on peräisin Kanadassa sijaitsevalta Athabascan esiintymältä, joka on yksi 

maailman suurimmista bitumiesiintymistä. Öljyhiekkanäytteistä on vaikea määrittää 

silmämääräisesti bitumin määrää, joten hyperspektraalinen kuvaus on tehokas keino 

pitoisuuksien määrittämiseen. (Speta et al. 2013) 

 

Kuva 11. RGB (vasemmalla) ja SWIR-sensorilla (oikealla) otetut kuvat kairasydän-

näytteestä. (Speta et al. 2013) 
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4 LINEAARIVAIHTEET 

Tässä kappaleessa käydään läpi tyypillisimmät automaatiossa käytetyt mekatroniset 

lineaariliikkeen komponentit. Samalla esitetään myös tässä työssä käytettyjen 

lineaarivaihteiden mitoittamisen teoria. 

Lineaarivaihteella tarkoitetaan vaihdetta, jonka avulla pyörivä liike muutetaan 

lineaariseksi liikkeeksi. Lineaarivaihteella voidaan siis muuttaa erilaisten toimilaitteiden 

pyörivä liike lineaariseksi. Yksinkertaisissa ja vähän tarkkuutta vaativissa sovelluksissa 

on mahdollista käyttää myös toimilaitteena käsipyörää. Lineaarinen liike voidaan 

toteuttaa muillakin tavoin, kuten sähkövirtojen avulla ohjatuilla lineaarijohteilla. Myös 

hydrauliikka ja pneumatiikkatoimilaitteiden avulla saadaan aikaiseksi lineaarinen liike. 

Hydrauliikkasylintereihin verrattuna lineaarivaihteilla on erinomainen tarkkuus ja 

lineaarijohteisiin verrattuna hyvä kuormankantokyky. Tyypillisiä lineaarivaihteita ovat 

muun muassa erilaiset lineaariruuvit kuten kuularuuvi, trapetsiruuvi, rullaruuvi sekä 

hihna ja ketjukäytöt. (Airila 1999) 

4.1 Lineaariruuvit 

Kaikkien lineaariruuvien toimintaperiaate on hyvin pitkälti sama. Ruuvien pääosat ovat 

ruuvi, mutteri ja päätyjen laakeroinnit. Ruuvia pyörittämällä saadaan aikaiseksi 

lineaarinen liike mutterille tai mutteria pyörittämällä lineaariliike ruuville. Osaa 

lineaariruuveista on mahdollista käyttää myös päinvastoin, eli liikuttamalla mutteria 

lineaarisuunnassa, josta seuraa pyörivä liike ruuville. Pyörivän liikkeen muuttaminen 

lineaariseksi on kuitenkin selvästi yleisin tapa käyttää lineaariruuveja. (Airila 1999) 

Lineaariruuvit eivät ole luonnostaan välyksettömiä, mutta käyttämällä välyksettömiä 

muttereita tai esijännittämällä mutteri tietyllä voimalla, saadaan välys poistettua 

(Movetec 2004). Kuvassa 12 on esitetty kuularuuvin välys, kun käytössä ei ole välyksen 

eliminointimenetelmiä. Eri ruuvien erot selviävät parhaiten, kun tarkastellaan miten 

ruuvin ja mutterin välinen kontakti on muodostettu. (Airila 1999) 
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Kuva 12. kuularuuvin ja mutterin välys. (Mukaelma lähteestä Oriental Motor 2013) 

 

Trapetsiruuvissa (ks. Kuva 13) mutterin ja ruuvin kosketuspinta-ala on suuri, jonka takia 

sillä on suhteellisen huono hyötysuhde. Hyötysuhdetta voidaan kuitenkin parantaa 

voitelulla, jonka avulla voidaan pienentää liikettä vastustavia voimia. Suuren 

kosketuspinta-alan ansioista trapetsiruuvi on myös itsepidättävä pienillä nousuilla. 

(Thomson 2011). Lineaariruuveissa nousulla tarkoitetaan mutterin kulkemaa matkaa 

yhtä ruuvin kierrosta kohti. Verrattuna kuularuuviin ja rullaruuviin, trapetsiruuvit ovat 

hinnaltaan halvempia, mutta suuren kosketuspinta-alan ja kulumisen takia niiden 

käyttöikä on lyhyempi kuin edellä mainituilla. (Gilkin 2009) 

 

Kuva 13. Trapetsiruuvin leikkauskuva. (Direct Industry 2014) 

 

Kuularuuvissa hyötysuhdetta on pyritty parantamaan lisäämällä mutterin ja ruuvin 

välille kuulia (ks. Kuva 14). Kuulien ansioista kitkakerroin on lähellä nollaa ja 

hyötysuhde lähes 100 %. Pienen kitkan takia kuularuuvi ei kuitenkaan ole itsepidättävä, 
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joten varsinkin vertikaalisissa käyttökohteissa jarrun käyttö on pakollista. Tämän vuoksi 

kuularuuvit ovatkin tyypillisiä servojärjestelmän komponentteja. Hinnaltaan kuularuuvi 

sijoittuu rullaruuvin ja trapetsiruuvin väliin.  (Gilkin 2009) 

 

Kuva 14. Kuularuuvin leikkauskuvasta nähdään kuulien toimintaperiaate. (Wright 

2005) 

 

Rullaruuvissa mutterin ja ruuvin välinen kontaktin muodostaa laakeroidut ja kierteytetyt 

rullat (ks. Kuva 15). Rullaruuvissa on todella suuri kosketuspinta-ala, jonka ansiosta 

rullaruuvin kuormankantokyky on erinomainen.  Rullien laakerointi vähentää myös 

kitkaa, jonka vuoksi rullaruuvien hyötysuhde on erittäin hyvä. Rullaruuvien huonona 

puolena on niiden kallis hinta. Korkean hinnan takia niiden käyttökohteita ovat kohteet, 

joissa laatu ja tarkkuus on tärkeämpiä kuin hintataso. Rullaruuvi on myös erinomainen 

vaihtoehto sovelluksiin, joissa se on jatkuvan kuormituksen alaisena, sillä sen käyttöikä 

on pitkä.  (Gilkin 2009) 

 

Kuva 15. Rullaruuvin leikkauskuva. (Shelton 2010) 

Taulukossa 1 on esitetty kuula-, trapetsi- ja rullaruuvin eroavaisuuksia lähteen Shelton 

(2010) mukaan. 
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Taulukko 1. Kuula-, trapetsi- ja rullaruuvin vertailu. (Mukaelma lähteestä Shelton 2010) 

Column1 Rullaruuvi Trapetsiruuvi Kuularuuvi 

Kuorman- 

kantokyky 
Erittäin hyvä Hyvä Hyvä 

Käyttöikä Erittäin pitkä 

Lyhyt kitkan 

ja kulumisen 

vuoksi 

Kohtalainen 

Kiihtyvyys Nopea Hidas Kohtalainen 

Ylikuormituksen 

kestävyys 
Hyvä Hyvä kohtalainen 

Kitka Pieni Suuri Pieni 

Hyötysuhde Yli 90% Noin 40% Yli 90% 

Huollontarve Vähäinen 
Korkea 

kulumisen vuoksi 
Kohtalainen 

 

4.1.1 Lineaariruuvien mitoitus 

Kaikki ruuvityypit voidaan mitoittaa samojen ohjeiden avulla, koska niiden 

toimintaperiaate on sama. Mitoituksen apuna voidaan käyttää lähteen Oriental Motor 

(2013) laatimia ohjeita. Lineaariliikkeeseen vaadittava vääntömomentti voidaan laskea 

seuraavasti. 

 

η

pF
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2π
L

, 

 

 

(1) 

 

missä TL on kuorman vääntömomentti [Nm], 

 F on liikettä vastustava voima [N], 

 p on ruuvin nousu [m], 

 η on hyötysuhde. 

 

Kaavassa (1) tarvittava liikettä vastustava voima F voidaan laskea seuraavan kaavan 

mukaan.  Kuvassa 16 on esitettynä ruuvin havainnekuva muuttujineen. 



28 

 

Kuva 16. Trapetsiruuvin havainnekuva (Mukaelma lähteestä Oriental Motor 2013) 

 

 

 )cos(sinA θμθgmFF  , 

 

 

(2) 

 

missä F on liikettä vastustava voima [N], 

 FA on ulkoinen voima [N], 

 m liikuteltavan kuorman massa [kg], 

 g on putoamiskiihtyvyys maassa [m/s
2
], 

 θ on kuorman kallistuskulma [°], 

 µ on liukuvien pintojen välinen liukukitkakerroin. 

 

Ruuvin ja kuorman hitausmomentti voidaan laskea seuraavilla kaavoilla. 
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(3) 

 

missä JR on ruuvin hitausmomentti [kgm
2
], 

 ρ on ruuvin materiaalin tiheys [kg/m
3
], 

 LR on ruuvin pituus [m], 

 DR on ruuvin halkaisija [m]. 
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missä JK on lineaariruuvin kuorman hitausmomentti [kgm
2
], 

 m liikuteltavan kuorman massa [kg], 

 p on ruuvin nousu [m]. 

4.2 Ketjuvälitys 

Ketjuvälitys perustuu energian siirtoon ketjupyörien ja ketjun avulla. Ketjupyöriä voi 

olla kaksi tai useampia, joista yksi pyörä on vetävä.  Ketjuvälityksen hyviä puolia ovat 

muun muassa hyvä hyötysuhde (parhaimmillaan noin 98 %), halpuus sekä 

toimintavarmuus huonoissakin olosuhteissa. Huonoja puolia ovat suuri massa, välykset, 

melu ja voitelun tarve. Käyttökohteita ovat mm. voima- ja työkoneissa, työstökoneissa, 

maatalouskoneissa ja kuljetuslaitteissa. Ketjuvälitys soveltuu erityisen hyvin 

kehitysmaiden teollisuuteen, sillä ketjupyörien materiaalilla ja valmistustarkkuudella ei 

ole suurta merkitystä käyttöön. Kuvassa 17 on esitettynä hankaliin olosuhteisiin 

tarkoitettu ketjuvälityksellä toimiva lineaarikuljetin. (Airila et al. 2003) 

 

Kuva 17. Ketjuvälityksellä toimiva lineaarikuljetin. (Bishop-Wisecarver 2010) 

4.3 Hammashihnavälitys 

Hammashihnavälitys on toimintaperiaatteeltaan hyvin samantapainen kuin ketjuvälitys. 

Hammaspyörän ja ketjun sijaan hihnavälityksessä voima siirtyy käyttäen geometrisesti 

muotoiltua hihnaa ja hihnapyörää. Muotoilun ansioista hammashihnakäytöissä ei hihnan 
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elastista venymää lukuun ottamatta esiinny lainkaan jättämää, jonka takia hammashihna 

soveltuukin erityisen hyvin kohteisiin joissa käyttävän ja käytettävän akselin tulee olla 

tahdistettu. Kuvassa 18 on esitettynä kolme erilaista tapaa muodostaa lineaarinen liike 

käyttäen hammashihnavälitystä. Huomioitavaa on, että kaikissa tapauksissa 

välityssuhteena on yksi, joka on hyvin tyypillistä yleisimmille lineaarikuljettimille. 

(Airila et al. 2003) 

 

Kuva 18. Erilaisia hammashihnavälityksellä toteutettuja lineaarikuljettimia. (Motionco 

2014) 

 

Huolimatta hammashihnavälityksen korkeammasta hinnasta verrattuna vaihtoehtoisiin 

välityksiin, on niiden käyttö yleistynyt mm. työstökoneissa, kuljettimissa, 

elintarviketeollisuudessa, moottoreissa ja mekatronisissa laitteissa. (Airila et al. 2003) 

Hammashihnavälityksen hyviä puolia ovat hihnan kevyt rakenne, jonka ansioista suuret 

hihnanopeudet ja hyvä tehonsiirto ovat saavutettavissa. Hihnavälitys on myös 

huoltovapaa, eikä sitä tarvitse voidella. Verrattaessa ketjuvälitykseen, hihnavälitys on 

myös hiljaisempi hitailla nopeuksilla. (Airila et al. 2003) 

4.3.1 Hammashihnakäytön mitoitus 

Hammashihnavälityksen toimintaperiaate mitoituksen kannalta vastaa hyvin paljon 

aiemmin esitettyä lineaariruuvin mitoitusta. Lineaariruuvin tapauksessa yksi ruuvin 

kierros saa aikaan ruuvin nousun mittaisen lineaariliikkeen.  Hammashihnavälityksessä 

yksi hihnapyörän pyörimä kierros saa aikaan ajettavan hihnapyörän piirin pituisen 

lineaariliikkeen. 
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Hammashihnavälityksen lineaariliikkeen vaatima vääntömomentti voidaan laskea 

käyttämällä seuraavaa kaavaa. (Oriental Motor 2013) 

 

η

DF
T






2
L

, 

 

 

(5) 

 

missä TL on kuorman vääntömomentti [Nm], 

 F on liikettä vastustava voima [N], 

 D on hihnapyörän halkaisija [m], 

 η on hihnavälityksen hyötysuhde. 

 

Liikettä vastustava voima F voidaan laskea samalla tavalla kuin lineaariruuville 

käyttäen kaavaa (2). Hihnakäytön kuorman massan ja hihnapyörän hitausmomentit 

voidaan laskea seuraavilla kaavoilla.  
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missä JB on kuorman hitausmomentti [kgm
2
], 

 m on kuorman massa [kg], 

 D on hihnapyörän halkaisija [m]. 
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(7) 

 

missä JP on hihnapyörän hitausmomentti [kgm
2
], 

 mP on hihnapyörän massa [kg], 

 D on hihnapyörän halkaisija [m] 

 

Saatujen hitausmomenttien avulla voidaan laskea kiihdytyksen ja hidastuksen 

aiheuttama vääntömomentti. 
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missä Ta on kiihtyvyydestä aiheutuva momentti [Nm], 
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 JB on kuorman hitausmomentti [kgm
2
], 

 JP on hihnapyörän hitausmomentti [kgm
2
], 

 N on hihnapyörän pyörimisnopeus halutulla nopeudella [1/s], 

 t on kiihdytys aika [s]. 

 

Hihnapyörän pyörimisnopeus voidaan laskea seuraavalla kaavalla. 
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(9) 

 

missä N on hihnapyörän pyörimisnopeus halutulla nopeudella [1/s], 

V on haluttu lineaarinen nopeus [m/s], 

 D on hihnapyörän halkaisija [m]. 

 

Vaihteen käytöllä voidaan vaikuttaa kuorman aiheuttamaan hitausmomenttiin 

moottorille. Huolimatta siitä käytetäänkö järjestelmässä vaihdetta vai ei, on järjestelmän 

energian pysyttävä samana. Energian säilyminen hihnakäytössä voidaan esittää 

seuraavalla tavalla. 
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(10) 

 

missä JB on kuorman hitausmomentti [kgm
2
], 

 JP on yhden hihnapyörän hitausmomentti [kgm
2
], 

 ωL on kuorman kulmanopeus [rad/s], 

 ωM on roottorin kulmanopeus [rad/s], 

 JM on moottorille redusoitu hitausmomentti [kgm
2
]. 

 

Välityssuhteella on merkitys kuorman kulmanopeuteen, jolloin termi ωL voidaan 

kirjoittaa moottorin kulmanopeuden ja välityssuhteen avulla seuraavasti. 
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(11) 

 

 missä i on välityssuhde 

 ωL on kuorman kulmanopeus [rad/s], 

 ωM on roottorin kulmanopeus [rad/s]. 
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Kirjoitetaan kaava (10) kaavan (11) avulla, jolloin energian säilyminen saadaan 

määritettyä moottorin kulmanopeuden, välityssuhteen ja kuorman hitausmomenttien 

avulla. 
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Ratkaistaan kaavasta (12) moottorille redusoitu hitausmomentti JM. 
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5 SERVOJÄRJESTELMÄT 
 

Servotekniikkaa on alettu kehittämään toisen maailmansodan aikaan, kun tarvittiin 

nopeaa ja tarkkaa liikkeenohjausta sotakäyttöön. Servotekniikkaa käytettiin esimerkiksi 

laivoissa, lentokoneissa, tykeissä ja tutkissa.  Kuten tiedetään, niin väistämättä 

sotatekniikka päätyy ajan kanssa myös rauhanomaiseen siviilikäyttöön. 

Teollisuuskäytössä servotekniikkaa käytetään NC-koneissa ja nykyään myös tarkoissa 

paikoitusjärjestelmissä sekä roboteissa. (Fonselius et al. 1998) 

Oleellisinta servojärjestelmässä on toimilaitteelle annetun asetusarvon toteutumisen 

varmistaminen takaisinkytkennän avulla. Takaisinkytkennän avulla mitataan lähtösuure, 

jota verrataan ohjausarvoon. Saadun tiedon perusteella servojärjestelmän säädin pyrkii 

poistamaan asetusarvon ja anturilla mitatun arvon erosuureen. Säätimen tehtävänä on 

siis muuttaa erosuure sopivaksi ohjausarvoksi. 

Tyypillisesti servokäytöissä käytetään joko askel- tai servomoottoreita. Askelmoottori ei 

varsinaisesti ole servokomponentti, sillä niissä ei yleensä käytetä takaisinkytkentää. Ne 

voidaan kuitenkin luokitella servojärjestelmän osiksi, sillä niiden ohjaus vastaa hyvin 

pitkälti servojen ohjausta. Askelmoottorin toimiessa oikein sen paikkatieto on kokoajan 

tiedossa, samalla tavalla kuin servomoottoreilla.  Askelmoottorit sopivatkin erittäin 

hyvin järjestelmiin, joissa vaaditaan tarkkaa paikoitusta. Servomoottoreiden dynaamiset 

ominaisuudet ovat paremmat kuin askelmoottoreilla ja sopivat paremmin kohteisiin, 

joissa vaaditaan suuria kiihtyvyyksiä ja suurempaa vääntöä. Servokäytöt soveltuvat 

hyvin myös paikoitukseen, mutta ne ovat huomattavasti kalliimpia kuin askelmoottorit. 

(Fonselius et al. 1998) 

5.1 Servomoottori 

Servomoottorilla tarkoitetaan mitä tahansa moottoria, johon on asennettu integroitu 

anturi (ks. Kuva 19). Yleisimmät servomoottorit ovat harjattomia kestomagnetoituja 

tasa- (DC) tai vaihtovirtamoottoreita (AC). Harjattomien moottoreiden etuna on niiden 

käyttövarmuus, sillä niissä ei ole kuluvia osia. Askelmoottoreita on myös saatavilla 
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sisäänrakennetulla anturoinnilla, mutta niiden käyttö ei kuitenkaan ole kovin yleistä, 

sillä tyypillisissä askelmoottorin käyttökohteissa takaisinkytkentää ei tarvita lainkaan.  

 

Kuva 19. Tyypilliset AC-servomoottorin osat esitettynä leikkauskuvassa. (Mukaelma 

lähteestä Oriental Motor 2013) 

 

Markkinoilta kuitenkin löytyy kehittyneitä takaisinkytkennällä varustettuja 

askelmoottoreita, joita mainostetaan servomoottorin ja tyypillisen askelmoottorin 

välivaiheena. Tällaisille välivaiheen askelmoottoreille on tyypillistä paremmat 

virransäästö ja säätömahdollisuudet. Useissa moottoreissa on myös jumiutumisen 

estomekanismi, jonka avulla väännön raja-arvon ylittyessä, moottori pysäyttää itsensä ja 

jatkaa työkiertoa kun liika kuorma on poistettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tasa- ja vaihtovirtaservomoottoreiden suurimmat erot ovat luonnollisesti käyttövirran 

muoto sekä vahvistimen ohjauksen toteutus. Käyttäjälle tasa- tai vaihtovirtamoottorin 

ohjaus kuitenkin on aivan samanlainen, sillä nykyään lähes poikkeuksetta kaikkien 

moottoreiden ohjaus toteutetaan pulssileveysmodulaation (PWM) avulla. PWM-
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tekniikalla servovahvistimelle lähetetään pulsseja, joiden leveys määrittää moottorille 

syötettävän jännitteen arvon. (Fonselius et al. 1998) 

5.1.1 Servomoottoreiden anturit 

Tyypillisesti servomoottoreissa käytetään optisia pulssiantureita, jotka voidaan jakaa 

kahteen pääluokkaan;  inkrementti- ja absoluuttiantureiksi. Anturit muuttavat moottorin 

akselin analogisen pyörimisliikkeen digitaaliseksi paikkatiedoksi. 

Inkrementtianturissa on kiinteä lukulevy ja akseliin kiinnitetty pyörivä pulssikiekko. 

Pulssikiekkoon on kuvioitu tietyn välein reikiä, joiden läpi lukulevyn eteen asennettu 

lamppu säteilee valoa pulssikiekon takana olevalle valoanturille (ks. Kuva 20). 

Anturoitavan akselin pyöriessä myös pulssikiekko pyörii, saaden aikaan syklisen 

pulssiulostulon. Näin ollen inkrementaalianturilla voidaan jakaa moottorin akselin 

pyörähdys pieniin osiin riippuen anturin tarkkuudesta. (Bolton 1995) 

 

Kuva 20. Inkrementtianturin toimintaperiaate. (Mukaelma lähteestä Bolton 1995) 

 

 

Absoluuttianturi muistuttaa rakenteeltaan inkrementtianturia. Poiketen 

inkrementtianturista, absoluuttianturissa on useita vyöhykkeitä, joissa on vuorotellen 

valoa läpäiseviä ja läpäisemättömiä sektoreita (ks. Kuva 21). Vyöhykkeiden perusteella 

voidaan muodostaa binäärikoodattu paikkatieto. Anturi voi käyttää luonnollista 

binäärikoodia, binääridesimaalikoodia tai gray-koodia. Gray-koodi on yleisesti käytössä 

absoluuttiantureissa, koska sillä voidaan minimoida koodin lukuvirhe. Gray-koodissa 

lukeman muuttuessa vain yksi bitti muuttuu, jonka ansiosta se on luotettava käytössä.   
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Anturin bittien lukumäärä määrittää anturin tarkkuuden. Esimerkiksi 16-bittisellä 

absoluuttianturilla resoluutioksi saadaan 0,0055 astetta. (Bolton 1995) 

 
Kuva 21. 4-bittisen binäärikoodatun absoluuttianturin toimintaperiaate. (Mukaelma 

lähteestä Bolton 1995) 

 

 

5.2 Ohjainjärjestelmät 

Ohjainjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jolla pyritään saavuttamaan haluttu 

ulostulo (vaste) ennalta määrätystä sisääntulosta (heräte). Ohjainjärjestelmä koostuu 

säätimestä, toimilaitteesta ja säädettävästä prosessista. Ohjainjärjestelmässä käytettäviä 

säätimiä on monenlaisia, kuten PID-säätö, sumea-säätö, tilasäätö ja ne voidaan lähes 

aina lajitella kahden päätyypin alle; Avoimet ja suljetut säätöpiirit. Koska PID-säädin 

on näistä selvästi yleisin, vain se käydään läpi tässä työssä.  

5.2.1 Avoin säätöpiiri 

Avoimella säätöpiirillä (open-loop) tarkoitetaan järjestelmää, jossa ei ole 

takaisinkytkentää (ks. Kuva 22). Tällaista säätöpiiriä voidaan käyttää yksinkertaisissa, 

häiriöttömissä automaatiojärjestelmissä ja esimerkiksi operaattorikäyttöisessä 

automaatiossa. Avoimen säätöpiirin ohjausjärjestelmään annetaan sisääntuloksi yksi tai 

useampi muuttuja, joiden avulla säädin määrittää laskennallisesti toimilaitteen 

ohjauksen. Esimerkiksi askelmoottoreita voidaan ohjata helposti avoimella säätöpiirillä. 

Sisääntuloksi annetaan esimerkiksi haluttu liikematka, jonka perusteella säädin laskee 
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tarvittavan pulssimäärän joka lähetetään moottorin ohjaimelle. Avoimen säädön 

ongelmat ilmenevät silloin kuin järjestelmässä esiintyy häiriöitä, johon avoin säätöpiiri 

ei voi reagoida ollenkaan, koska mitattua paikkatietoa ei ole olemassa. 

 

Kuva 22. Avoimen ohjainpiirin lohkokaavio. 

 

5.2.2 Suljettu säätöpiiri 

Suljetussa säätöpiirissä säädin pyrkii minimoimaan asetusarvon ja anturoinnin avulla 

mitatun arvon erosuureen. Erosuureen ollessa nolla, säädin on saanut eliminoitua 

erosuureen kokonaan ja säätö on toteutunut täydellisesti. Suljettua säätöpiiriä kutsutaan 

yleisesti myös takaisinkytkennäksi, joka on olennainen osa kaikkia servojärjestelmiä. 

Suljetun säätöpiirin lohkokaavio on esitettynä kuvassa 23. 

 

Kuva 23. Suljetun säätöpiirin lohkokaavio. 

 

5.2.3 PID-säädin 

PID-säädin on yleisin teollisuudessa käytössä oleva säätöjärjestelmän säädin. Lähteen 

Åström ja Hägglund (2006) mukaan noin 95 prosenttia kaikista säätimistä on PID 

säätimiä.  PID-säätimen säätösignaali lasketaan kolmen eri osan summasta: Suhdeosasta 

P, integraattorista I ja derivaattorista D (ks. Kuva 24). Säätimestä voidaan helposti jättää 

yksi tai useampi termi käyttämättä asettamalla sen arvo nollaksi. Yleisin PID-
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säädintyyppi onkin PI-säädin, jonka osuus Huba et al. (2011) mukaan kaikista 

säätimistä on noin 90%. 

 

Kuva 24. Ideaalirakenteinen PID-säädin. (Tervaskanto 2011) 

 

P-säädössä ohjaussignaalin arvo riippuu suoraan asetusarvon ja mitatun ulostulon 

erosuureesta. P-termillä, eli suhdetermillä, vaikutetaan suoraan järjestelmän 

käyttäytymisen nopeuteen. P-säädölle on hyvin tyypillistä pysyvä poikkeama, eli 

pysyvä erosuure. Tämä tarkoittaa sitä, ettei P-säätö sovi lainkaan järjestelmiin, joissa 

vaaditaan referenssin tarkkaa seuraamista. Kun pysyvästä poikkeamasta halutaan päästä 

eroon, on säätimeen lisättävä integrointitermi. I-termi integroi erosuuretta 

aikayksikössä. Derivointitermillä arvioidaan tulevaa erosuuretta eli sillä voidaan lisätä 

säädön ennustettavuutta. D-termin suuruus on verrannollinen erosuureen 

aikaderivaattaan.  

5.3 Askelmoottori 

Askelmoottorit ovat yksi yleisimmin käytetyistä moottorityypeistä 

automaatiojärjestelmissä niiden yksinkertaisuuden ja halvan hinnan takia. 

Askelmoottorit eroavat tavallisista moottoreista siten, että roottorin pyöriminen on 

jaettu askeliin. Näitä askeleita ohjataan suoraan pulssimodulaatiolla. Lähettämällä 

yhden pulssin moottori pyörähtää yhden askeleen. Kun tiedetään, miten yksi pulssi 

vaikuttaa siirrettävään kohteeseen, voidaan määrittää ohjaus suoraan lähettämällä 

tarvittava määrä pulsseja. Tästä johtuen askelmoottori ei välttämättä tarvitse 

takaisinkytkentää, sillä roottorin aseman ja pyörimisnopeuden voi laskea lähetetyistä 

pulsseista. Tyypillisissä askelmoottoreissa on 200-400 askelta per kierros. Tämä 
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tarkoittaa sitä, että yhdellä askeleella roottori pyörii 0,9 - 1,8 astetta.  (de Silva 2005, 

Airila 1999) 

Tarvittaessa askelmoottoria voidaan käyttää myös niin sanotulla mikroaskelluksella. 

Mikroaskelluksella saadaan liikkeestä sulavampaa ja varsinkin hitailla 

pyörimisnopeuksilla mikroaskellus on ainoa keino moottorin tasaiseen käyttöön. 

Askelmoottoria valittaessa, yleisesti mainitaan pelkästään kokonaisten askelten määrä 

kierrosta kohti sekä mahdolliset mikroaskellusten kertoimet. Mikroaskelluksella 

askeleet voidaan jakaa entistäkin pienempiin osiin. Esimerkiksi käyttämällä 

mikroaskellusta kertoimella 256 normaalissa 200 askeleen askelmoottorissa, saadaan 

yksi roottorin pyörähdys jaettua 51200 osaan. Mikroaskellus kuitenkin vaatii 

laadukkaamman ohjaimen, jotka maksavat enemmän. Mikroaskelluksen haittapuolena 

toisaalta on askelmoottorin pitomomentin pienentyminen. Käytettäessä mikroaskellusta 

askelmoottorin keloille johdetaan eri määrä virtaa, jolla mikroaskellus saadaan aikaan. 

Virran määrän erosta käämeissä seuraa pitomomentin lasku. Esimerkiksi 

mikroaskellusasetuksella 16 pitomomentti on vain kymmenesosa (Micromo 2013) 

täysaskelluksen vastaavasta momentista.  Pitomomentin ollessa liian pieni, voi 

askelmoottorin väliasentojen tarkkuus kärsiä. (Craig 2007, Jones 2004) 

  

Kuva 25. Askelmoottorin leikkauskuva, jossa esitettynä osien nimet. (Mukaelma 

lähteestä Oriental Motor 2013) 

 

Askelmoottoreiden vahvuuksia Jones (2004) ja Craig (2007)  mukaan ovat: 
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1. Askelmoottorit ovat harjattomia. Tämä lisää askelmoottoreiden luotettavuutta, 

koska harjalliset moottorit ovat taipuvaisia häiriöihin kuluvien harjojen takia. 

Harjalliset moottorit voivat myös aiheuttaa sähköpurkauksia, jotka voivat olla 

tietyissä käyttöympäristöissä jopa vaarallista. 

2. Askelmoottori on kuormasta riippumaton. Askelmoottori pyörii asetetulla 

pyörimisnopeudella riippumatta kuormituksesta, kunhan kuormitus ei ylitä 

sallittua väännön raja-arvoa. 

3. Paikoitus tapahtuu tyypillisesti ilman takaisinkytkentää. Askelmoottori pyörii 

määritetyllä askelluksella, joten niin kauan kuin vääntömomentin maksimiarvoa 

ei ylitetä, pystyy moottorin tilan paikoittamaan tarkasti ilman takaisinkytkentää. 

4. Askelmoottorit säilyttävät paikoitetun tilansa tarkasti pitomomentin avulla 

sähköjen ollessa päällä. 

5. Askelmoottori reagoi tilojen muutoksiin nopeasti. Askelmoottorilla on siis nopea 

vaste käynnistykseen, pysähdykseen ja pyörimissuunnan muutokseen. 

6. Askelmoottorin paikoitusvirhe ei ole kumulatiivinen. 

Toisaalta haittapuolia ovat: (Craig 2007) 

1. Pieni vääntömomentti verrattuna muihin samankokoisiin moottoreihin, varsinkin 

suurilla kierrosnopeuksilla. 

2. Askelluksesta johtuva värähtely ja erityisesti keskialueen resonanssista 

aiheutuva jumiutuminen.  
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6 SISUROCK KAIRASYDÄNSKANNERI 

Tässä kappaleessa käydään läpi nykyinen skannauslaitteisto ja sen toimintaperiaate. 

Tarkemmin esitellään osakokonaisuudet, joiden automaatiota tulee kehittää sekä 

ongelmat, joita nykyisen kaltaiset ratkaisut ovat aiheuttaneet skannauksen laatuun. 

Käsiteltävä laitteisto, SisuROCK (ks. Kuva 26), on hyperspektraalista kuvausta 

hyödyntävä kairasydän- ja maaperän näytteiden skannauslaite. Kyseessä on toisen 

sukupolven kehitysversio laitteesta, jonka suunnittelu on esitettynä lähteessä Puusaari 

(2013). Skannauslaitteisto käyttää hyväksi pushbroom tekniikalla käytettäviä 

hyperspektraalisia sensoreita (ks. Kappale 2), joiden määrää voidaan muunnella 

asiakkaan haluamalla tavalla. Yleisimmät aallonpituudet, jotka voivat sisältyvät 

kokoonpanoon ovat VNIR (400-1000 nm), SWIR (1000-2500 nm) ja LWIR (8-12 μm). 

Näiden spektraalisensoreiden lisäksi on hyvin tyypillistä, että laitteistoon asennetaan 

myös RGB (red, green, blue) kamera (380-800 nm), eli ihmissilmälle näkyvän alueen 

kamera. RGB-kameran avulla näytteestä saadaan hyvin selkeä suuren resoluution 

värikuva, jonka avulla näytteestä saatu data on helpommin tulkittavaa.  

 

Kuva 26. SisuROCK hyperspektraaliskannauslaite. 
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Kuvattavan näytteen (esimerkiksi kairasydänlaatikko) skannaus toteutetaan 

hammashihnavälityksellä liikuteltavan skannauspöydän avulla. Kairasydännäytteitä 

tutkittaessa on mahdollista kuvata joko koko kairasydänlaatikko tai pelkästään yksi 

näyte laatikosta. Liukuhihnatyyppinen skannausmenetelmä sopii erittäin hyvin juuri 

pushbroom tekniikkaa käyttäville hyperspektraalikameroille.  

Skannauspöydän hihnakäytön toimilaitteena käytetään vaihtovirralla toimivaa 

askelmoottoria, jota on mahdollista käyttää mikroaskelluksella. Kameroiden liikuttelu 

tehdään xy-tasossa käyttämällä hyväksi sekä trapetsiruuveja että hihnavetoisia 

lineaariyksiköitä.  

6.1 Kameroiden liikuttelu 

Nykyisessä SisuROCK kairasydänskannerissa sensoreiden, eli kameroiden, liikuttelu 

tehdään pystysuunnassa trapetsiruuveilla ja sivuttaissuunnassa kahdella synkronoidulla 

hihnavetoisella lineaariyksiköllä (ks. Kuva 27). Trapetsiruuveina käytetään Velmexin 

valmistamia BiSlide lineaariyksiköitä, joilla liikutellaan jokaista kameraa yksitellen 

pystysuunnassa. Synkronoidut hihnavedot ovat malliltaan Hepco PDU2, joilla 

liikutellaan koko sensoripakettia kerrallaan sivuttaissuunnassa. 

 

Kuva 27. Kameroiden  xy-tason liikuttelun toimintaperiaate.  
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Koska kairasydännäytteet saapuvat yleensä laatikoissa, mahdollistaa kameroiden 

sivuttaisliike yksittäisten kairasydännäytteiden kuvauksen, josta on hyötyä jos halutaan 

ottaa yhdestä näytteestä tarkempi kuva. Kameroiden sivuttaisliikkeestä on hyötyä myös 

silloin, kun näytteenä on jokin muu kuin kairasydän, jolloin kamera voidaan paikoittaa 

tarkasti kuvattavan kohteen ylle. Kuvatessa näytteitä kamerat tulisikin paikoittaa niin, 

että kuvassa näkyy vain oleellinen, eli kuvatta kohde, eikä esimerkiksi skannauspöytä.  

Sensoreiden liikuttelu tehdään käsipyörien avulla. Kameroiden suurten massojen ja 

itsepidättävyysvaatimuksen vuoksi välityssuhde on täytynyt valita tiheäksi.  Tästä 

syystä kameroiden liikuttelusta onkin muodostunut paljon aikaa vievä vaihe kameroiden 

paikoituksessa.  

6.2 Skannausliikkeen toteutus 

Kairasydännäytteiden kuvaus toteutetaan hihnavetoisella kuvauspöydällä. Hihnakäyttö 

on toteutettu lineaarijuoksuvaunulla, jonka toimintaperiaate perustuu yhteen vetävään 

hammaspyörään ja kahteen taittopyörään. Pyörät sijoitetaan sille tarkoitettuun vaunuun, 

joka on kiinnitetty kuvauspöytään kiinni (ks. Kuva 28). Pääidea on, että hammashihna, 

joka on kiinnitetty päistään tiukasti kiinni, pysyy paikoillaan ja moottori sekä vaunu 

liikkuvat kuljetettavan massan, eli kuvauspöydän ja näytteen, mukana.  

 

Kuva 28. Lineaarijuoksuvaunun toimintaperiaate. (Movetec 2008) 

 

Skannauspöytä on saksirakenteinen ja siinä on moottoroitu korkeudensäätö, jota 

käytetään manuaalisesti. Moottorina käytetään karamoottoria, joka työntää pöytää 

saksirakenteiden välistä (ks. Kuva 29). Korkeuden säätö on toteutettu skannauspöytään 
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asennetuilla kahdella napilla, joilla pöytä saadaan liikkumaan molempiin suuntiin. 

Korkeuden säätö on ehdoton, sillä referenssit ja valaisut on asennettu tietylle tasolle. 

Korkeuden säädöllä näytteen pinta voidaan liikuttaa referenssin ja valaistuksen kanssa 

samalla tasolle. 

 

Kuva 29. Skannauspöydän korkeuden säätö on toteutettu karamoottorilla. 

 

Skannauspöytä liikkuu Rollco:n valmistamien kompaktien T- ja U liukujen avulla. 

Kuvassa 30 on esitetty esimerkki liu’uista pienemmässä koossa, mutta todellisuudessa 

liu’ut on kiinnitetty suoraan skannauspöydän runkoon kuten kuvan 29 alaosasta 

nähdään. T-liuku on ohjaava liuku, joka ei salli lainkaan sivuttaista siirtymää. U-liuku 

on seuraava liuku ja sallii pienen sivuttaisliikkeen. Tällä menettelyllä saadaan 

asennustoleranssia suuremmaksi, jolloin liukujen asennus on helpompaa ja nopeampaa. 

    

  

Kuva 30. Rollco:n valmistamat T- ja U liu’ut. (Rollco 2013) 
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Skannauspöydän etuosasta löytyy myös kiinteästi sijoitetut pimeä- ja valkoreferenssit. 

Referenssien avulla varsinaisesta kuvasta saadaan poistettua valaisun ja kameran 

vaikutus mittaukseen. Referenssit pitää mitata jokaiselle kameralle erikseen, jonka 

jälkeen voidaan suorittaa varsinainen skannaus. Skannattaessa näytettä kameroiden 

tallennus käynnistetään vasta kun näytteen reuna on saavuttamassa kameran näkökentän 

ja sammutetaan kun näyte on ohittanut kameran täysin. Tällä menettelyllä päästään 

eroon turhasta datasta ja säästetään tallennustilaa.   

6.3 Ongelmat ja ratkaisuehdotukset 

Skannausliikkeen tuottoon hankittu Nema 34 vaihtovirta-askelmoottori ei sovellu hyvin 

tasaisen vakionopeuden tuottoon. Erityisesti hitailla skannausnopeuksilla (n. 10 mm/s) 

askelmoottorin askeleet alkavat erottua skannaustuloksesta datan vääristymisenä. 

Vääristyminen näkyy pikseleiden venymisenä ja aaltoiluna eli spektrin sekoittumisella 

peräkkäisillä pikseleillä. Myös askelmoottoreille ominaisesta askellusresonanssista on 

ongelmaa. Resonanssia saadaan pienennettyä käyttämällä mikroaskellusta, mutta 

käytettäessä mikroaskellusta, moottorin pitomomentti pienenee ja aiheuttaa nykytystä. 

Nykytys pystytään poistamaan säätämällä lineaarijuoksuvaunun hihnan kireyttä jokaista 

skannausnopeutta varten, mutta on selvää, että tällainen menettely on aikaa vievää ja 

epäkäytännöllistä. Ongelmia on esiintynyt myös askelmoottorin keskialueen 

resonanssista, josta seuraa moottorin jumiutuminen. Keskialueen resonanssia ilmenee 

vain tietyillä moottorin kierrosnopeuksilla, joten ongelmaa on pyritty korjaamaan 

vaihteen käytöllä.  

Askelmoottorin tilalle vaihdetaan servojärjestelmä, jolla täytyy päästä eroon 

askelmoottorin resonanssista aiheutuneesta nykytyksestä. Servomoottorilla tulisi päästä 

tarkempaan laatuun sekä mahdollistaa jopa hitaampien skannausnopeuksien käyttö (5 

mm/s). Hitaammista skannausnopeuksista on hyötyä kun halutaan skannata näytettä 

korkealla resoluutiolla. Kameroiden kuvataajuus ja spatiaalinen pikselitarkkuus on 

rajallinen, joten kuvattaessa tarkasti, voidaan skannausnopeudella säätää kuvan 

tarkkuutta. Esimerkiksi kuvattaessa 50 mm leveää näytettä VNIR kameralla, jonka 

maksimi kuvataajuus on 150 Hz ja spatiaalinen pikselitarkkuus 1500 pikseliä, on 



47 

skannausnopeuden oltava 5 mm/s tai hitaampi. Servojärjestelmällä voidaan myös 

minimoida referenssiajot, sillä paikkatieto on kokoajan tiedossa. 

Kameroiden liikutteluun käsipyörillä kuluu liikaa aikaa, varsinkin kun käytössä on 

usean kameran konfiguraatio. Tämä pyritään korjaamaan moottorisoimalla 

trapetsiruuvit, jolloin päästään eroon manuaalisista työvaiheista. Kameroiden paikoitus 

tulisi pystyä tekemään esimerkiksi kairasydänlaatikon dimensioiden ja kameran 

kuvakulman perusteella. 
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7 JÄRJESTELMIEN MITOITUS 

Tässä luvussa esitetään toimilaitteiden mitoitus ja niiden valinta. Samalla esitetään 

myös niiden tärkeimmät ominaisuudet ja miten ne aiotaan ottaa käyttöön. 

SisuROCK:n nykyisen kehitysversion kameroiden liikutteluun hankitut Velmex BiSlide 

trapetsiruuvit, joita nykyään käytetään käsipyörien avulla, on valittu siten, että niihin 

voidaan tarvittaessa vaihtaa Nema 23 runkoiset moottorit. Käsipyörien tilalle on 

tarkoitus vaihtaa askelmoottorit, joita voidaan ajaa ilman takaisinkytkentää. Kameroiden 

sivuttaisliike on toteutettu kahdella synkronoidulla hihnavetoisella lineaariyksiköillä, 

joihin on tarkoitus asentaa myös Nema 23 kokoinen askelmoottori.  

Skannausliikkeen mekanismi pidetetään myös samana kun nykyinen, mutta 

askelmoottorin tilalle mitoitetaan servojärjestelmä. Lineaariliike toteutetaan siis 

lineaarijuoksuvaunulla, joka on otettu Rollco:n valmistamasta MTJZ-65 hihna-

kuljettimesta.  

7.1 Kameroiden paikoitus 

Lasketaan ensin kameroiden pystysuunnassa liikutteluun vaadittava vääntömomentti. 

Vääntömomentti voidaan laskea käyttämällä kaavoja (1) ja (2). Koska ulkoisia voimia ei 

ole, voidaan FA merkitä nollaksi. Myös termi μcos90° voidaan merkitä nollaksi, sillä 

kosini 90 asteesta on nolla. Raskaimman kameran (SWIR) massa on 14,5 kg. Sen lisäksi 

kiinnitykset painavat noin 1 kg. Kuormaa lisää myös kameroiden kaapelit ja 

energiansiirtoketjut. Laskuissa käytetään kuitenkin varmuuden vuoksi massana 25 kg. 

Tällä lisätään systeemin varmuuskerrointa sekä lisätään järjestelmän joustavuutta 

mahdollisten raskaampien kameroiden varalta. Liikettä vastustava voima F on siis: 

 
  N245090sin
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Moottorilta vaadittava vääntömomentti TL voidaan laskea voiman F avulla. 

Trapetsiruuvin nousu on 0,1 tuumaa eli 2,54 mm yhtä kierrosta kohden. Tyypillisesti 

trapetsiruuvien hyötysuhde on noin 50 % (SDP/SI 2013, Thomson 2011). 
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Kaavoilla (3) ja (4) lasketaan trapetsiruuvin ja sen kuljettaman kuorman 

hitausmomentit. Trapetsiruuvin pituus on 37,95 tuumaa, eli noin 964 mm. Ruuvin 

halkaisija on 0,5 tuumaa, eli 12,7 millimetriä. Ruuvi on tehty teräksestä, joka on 

päällystetty nikkelillä. Ruuvin tiheydeksi määritetään siis 7900 kg/m
3
. 
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7.1.1 Askelmoottorin valinta 

Askelmoottoreiden asentamisessa tärkeää on tilansäästö ja erityisesti tietokoneelle 

menevien ohjainkaapeleiden minimointi. Tästä syystä suunnitelmissa oli hankkia 

samantyyppinen askelmoottori kuin nykyään on skannausliikkeen tuottamisessa. 

Skannausliikkeen askelmoottoriin on integroitu ohjain, joten erillistä ohjainkorttia ei 

tarvitse. Nykyisessä askelmoottorissa tietokoneen ja moottorin välinen kytkentä on 

tehty RS-485 kaapelilla eli sarjaliikennekaapelilla. Lisättäessä askelmoottoreita, myös 

tietokoneelle menevien kaapeleiden määrä lisääntyisi liikaa. Yksi vaihtoehto olisi 

käyttää niin sanottua Daisy Chain tekniikkaa moottoreiden kytkemiseen.  

Daisy Chain kytkennällä moottorit voidaan kaapeloida sarjaan (ks. Kuva 31), jolloin 

tarvitaan vain yksi kaapeli tietokoneelle. Kyseistä tekniikkaa on jo kokeiltu nykyisillä 

askelmoottoreilla, mutta järjestelmän luotettavuus oli huono ja moottorit liikkuivat 

yksitellen sen sijaan, että kaikki olisivat liikkuneet kerralla.  
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Kuva 31. Lohkokaavioesitys askelmoottoreiden Daisy Chain kytkennästä. 

 

Daisy Chain kytkennän toimimattomuuden ja sarjaliikennekaapelien määrän vuoksi 

askelmoottoreiden kytkentätyyppi päädyttiin vaihtamaan Ethernet kytkennöiksi. 

Schneiderin valmistavat Lexium MDrive sarjan moottorit vastaavat komentokieleltään 

(M-code) nykyisiä askelmoottoreita, joka nopeuttaa moottoreiden käyttöönottoa, koska 

uuden kielen opiskeluun ei kulu aikaa. Kyseisen sarjan moottoreihin on integroitu 

ohjain, joten myös vaatimus vähäisestä tilankäytöstä toteutuu. Lisäksi askelmoottorit 

voidaan kytkea verkkokytkimeen, joka sijoitetaan kameroiden lähelle. Verkkokytkin 

kytketään ohjaintietokoneeseen, jolloin myös vaatimus mahdollisimman vähäisestä 

kaapeloinnista toteutuu. Kuvassa 32 on esitetty askelmoottoreiden kytkennät 

verkkokytkimeen ja siitä edelleen tietokoneelle. Jokainen moottori saa kytkimeltä oman 

sisäverkon IP-osoitteen, jonka avulla moottoreiden ohjaus tapahtuu tietokoneelta käsin. 

Lexium MDrive moottoreita valmistetaan sekä avoimella että suljetulla säätöpiirillä.  

Moottoreiden ohjaukseen riittää hyvin avoimen piirin ohjaus, sillä suoritettavat 

kameroiden paikoitukset ovat hyvin yksinkertaisia eikä paikoitukseen vaikuta ulkoisia 

häiriötekijöitä. 

 

Kuva 32. Havainnekuva Lexium MDrive askelmoottoreiden kytkennöistä. (Schneider 

Electric 2014a) 
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Lexium MDrive sarjan askelmoottoreissa on verkkoliitännän lisäksi myös yhteensä 

kahdeksan sisään ja ulostuloa (ks. Kuva 33). Näiden avulla askelmoottoriin voidaan 

suoraan yhdistää esimerkiksi trapetsiruuvin rajakytkimet, eikä erillistä ohjainta tarvita. 

Askelmoottoreiden käyttöjännitteet ovat väliltä 12 – 60 V. 

 

Kuva 33. Lexium MDrive sarjan askelmoottoreita on saatavilla usealla eri kytkentä 

tavalla. Kuvassa olevat askelmoottorit ovat sarja- ja ethernet liitännällä 

varustettuja.  (Motion Control 2014) 

 

Askelmoottoreita valittaessa samasta moottorista on yleensä tarjolla useampi 

kokoluokka. Kokoluokkia nimitetään englanninkielen mukaan single-, double- ja triple 

stack termeillä. Näillä kokoluokilla tarkoitetaan nimenomaan moottorin pituutta, eikä 

rungon kokoa. Lisäämällä moottorin pituutta (stacks), lisääntyy myös moottorissa 

olevan kuparin ja raudan määrä. Raudan ja kuparin määrä vaikuttaa suoraan moottorin 

induktanssiin ja toisaalta myös moottorin vääntömomenttiin. Mitä enemmän rautaa ja 

kuparia, sitä suurempi vääntömomentti. Suurella induktanssin arvolla on kuitenkin 

huono puoli, koska suuresta induktanssin arvosta seuraa vääntömomentin jyrkkä lasku 

roottorin pyörimisnopeuden kasvaessa. Kuvassa 34 nähdään single (vasemmalla) ja 

triple (oikealla) stack askelmoottoreiden vääntömomentin eroavaisuudet. (Schneider 

Electric 2014b) 
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Kuva 34. Lexium MDrive single (vasemmalla) ja triple (oikealla) stack askelmoot-

toreoiden momenttikäyrät 24–60 V käyttöjännitteillä. (Mukaelma lähteestä 

Schneider Electric 2014c) 

 

Kameroiden liikutteluun valitaan single stack askelmoottori, koska vaadittu 

vääntömomentti on alhainen trapetsiruuvin pienen nousun takia. 25 kg kuormalla 

vaadittu vääntömomentti on aiemmin esitettyjen laskujen mukaan 0,20 Nm. Katsomalla 

kuvasta 34 vasemmanpuoleista momenttikäyrää, nähdään että, single stack moottorin 

vääntömomentti on vielä 600 rpm kohdalla noin 0.40 Nm kun käytössä on 24 V jännite. 

Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmän varmuuskerroin nopeudella 600 rpm on 2. 

Moottorin pyörimisnopeudella 600 rpm kameran lineaarinen liikenopeus on 25 mm/s. 

Lyhyemmän moottorin valinnalla säästetään myös tilaa ja pienennetään koko 

järjestelmän massaa. Tarvittaessa moottoria voidaan käyttää myös 48 V jännitteellä, 

jolloin moottorin vääntömomentti kasvaa hieman. 48 V jännitteellä 25 kg kuormaa voisi 

ajaa 900 kierrosta minuutissa varmuuskertoimella 2. Tällöin lineaariliikkeen nopeus 

olisi noin 38 mm/s.  

Verrataan vielä valitun askelmoottorin ja kuorman sekä trapetsiruuvin 

hitausmomenttien suhdetta. Lähteen Chasey (2002) mukaan askelmoottorin ja kuorman 

välisten hitausmomenttien suhteen tulisi olla hyvin mitoitetussa järjestelmässä 1:1 ja 3:1 

välillä. Valitun moottorin (Lexium 2014c) roottorin hitausmomentti on 1,8 · 10
-5

 kgm
2 

ja kuorman ja trapetsiruuvin yhteenlaskettu hitausmomentti on 2,35 · 10
-5

 kgm
2
. 

Suhteeksi saadaan siis 1,35:1, joka täyttää aiemmin esitetyt ehdot. Kuorman 

hitausmomentti on laskettu suurimman sallitun kameran massan mukaan, mutta 

hitausmomenttien suhde ei juuri muutu käytettäessä kevyempiä kameroita, koska 
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massan vaikutus hitausmomenttiin trapetsiruuvilla on lähes merkityksetön pienen 

nousun takia. 

Sivuttaisliikkeelle voidaan valita sama moottori kuin trapetsiruuveille vaikka 

sivuttaisliikkeen hihnakuljettimille kohdistuu kaikkien kameroiden massa. Suuri massa 

ei kuitenkaan aiheuta ongelmaa, sillä kuljettimeen on asennettu matovaihde, jonka 

välityssuhde on 40:1. Vaihde on asennettu, jotta kuljettimesta saadaan itsepidättävä ja 

vaihteella ansiosta itsepidättävyys saavutetaan helposti. Toisaalta vaihteen ansiosta 

moottorin todellinen vääntömomentti on noin 40 kertaa suurempi, joten single stack 

askelmoottori riittää hyvin toimilaitteeksi kuljettimelle. 

7.2 Hihnavälityksen mitoitus 

Haluttu skannausliikkeen nopeus vaihtelee välillä 5 - 250 mm/s ja lineaarijuoksuvaunun 

vetävän hihnapyörän halkaisija on 52,52 mm. Käyttäen kaavaa (9), voidaan laskea 

tarvittava roottorin pyörimisnopeus kun käytetään suurinta sallittua nopeutta 250  mm/s. 
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Lasketaan seuraavaksi liikettä vastustava voima F kaavalla (2). Liikettä vastustaa 

energiansiirtoketju, mutta verrattuna muuhun kuormaan, sen aiheuttava voima FA on 

hyvin pieni ja voidaan arvioida nollaksi. Kuljetettavan kuorman massa vaihtelee 

skannattavan näytteen massan mukaan. Kuljetuspöydän massaksi saatiin vaa’alla 

mitattuna 108 kg ja suurin sallittu näytteen paino on 80 kg. Näytteen ja pöydän yhteen 

laskettu massa on siis enimmillään noin 190 kg. Skannausliike tehdään täysin 

horisontaalisesti, eli kaavan sini termi menee nollaksi ja kosini termiin vaikuttaa 

liukujen kitkakerroin. Neljän liu’un yhteiseksi kitkakertoimeksi voidaan määrittää 

Rollco:n katalogin perusteella 0,024. 
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Vastustava voima mitattiin myös käyttäen yksinkertaista vaakaa. Vaa’alla mitattuna 

vastustavaksi voimaksi saatiin noin 49 N, joka on erittäin lähellä laskettua arvoa. 

Mittauslaitteen ja mittausprosessin epätarkkuuden vuoksi laskuissa käytetään kuitenkin 

laskettua arvoa 44 N.   

Saatua voiman arvoa voidaan käyttää hyödyksi kaavassa (1), josta saadaan laskettua 

kuorman vääntömomentti. Lineaarisen hihnavetoyksikön datalehdistä ei löytynyt 

valmistajan määrittämää hyötysuhdetta, joten arvioidaan hyötysuhteeksi kirjallisuudessa 

yleisesti esiintynyt 90% (Airila et al. 2003, Gates 2014). 
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Hihnavälityksen kuormasta aiheutuva hitausmomentti voidaan laskea kaavalla (6). 
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Hihnapyörien hitausmomentti voidaan määrittää kaavan (7) avulla. 

Lineaarijuoksuvaunussa on kolme hihnapyörää, joten saatu tulos pitää vielä kertoa 

kolmella. 
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Saatujen hitausmomenttien avulla voidaan laskea kiihdytyksen aiheuttama momentti 

kaavalla (8). Kaavassa tarvittu kiihtyvyysaika saadaan laskettua jakamalla suurin sallittu 

nopeus (0,25 m/s) suurimmalla sallitulla kiihtyvyydellä (0,3 m/s
2
), jolloin 

kiihtyvyysajaksi saadaan 0,83 sekuntia. 
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Laskemalla yhteen saadut vääntömomenttien arvot TL ja Ta saadaan moottorilta vaadittu 

vääntömomentin arvo 2,77 Nm. 

 

7.2.1 Servojärjestelmän valinta 

Servomoottorin valinnassa suurena rajoittavana tekijänä on käyttöjännite. Useat 

servomoottorit ja ohjaimet vaativat kolmivaihevirtaa. SisuROCK:n on kuitenkin 

tarkoitus olla helposti liikuteltava ja käytettävissä kenttäolosuhteissa, joten normaalin 

yksivaihevirran käyttö on vaatimus hankittavalle järjestelmälle. Integroidun ohjaimen, 

vahvistimen ja moottorin järjestelmä olisi tilansäästön kannalta erinomainen ratkaisu, 

mutta niiden kehitys on vielä varhaisella tasolla ja niistä puuttuu usein tärkeitä 

ominaisuuksia kuten absoluuttianturi tai sähkömagneettinen jarru. Integroitujen 

järjestelmien puutteiden vuoksi on päätetty hankkia tyypillinen servoratkaisu, jossa 

komponentit ovat omissa erillisissä koteloissa. Järjestelmältä vaaditaan myös täysi tuki 

Specim:n oman skannausohjelman käyttöön. Servojärjestelmää tulee siis pystyä 

ohjaamaan itse ohjelmoidulla koodilla. Järjestelmältä täytyy myös saada jatkuvasti 

paikkatieto kameroiden käynnistämistä ja sammuttamista varten. Eli vahvistimen on 

lähetettävä tieto ohjaimelle kun haluttu tila saavutetaan ja ohjain lähettää tiedon 

eteenpäin tietokoneelle, jossa tietokonesovellus päättää kameroiden käynnistyksestä ja 

sammutuksesta (ks. Kuva 35). 

 

Kuva 35. Paikoitustiedon kulkeutuminen servojärjestelmän komponenttien välillä. 

(Mukaelma lähteestä Oriental Motor 2013)  

 

Servojärjestelmien valmistajia on lukuisia ja laitteistojen välisiä eroja on vaikea päätellä 

pelkästään valmistajien omien datalehtien ja mainosten perusteella. Vaikuttaa kuitenkin 
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siltä, että suurin ero servojärjestelmissä on länsimaalaisten ja aasialaisten erilainen 

lähestyminen järjestelmän rakentamiseen. Aasialaiset servovalmistajat myyvät 

moottorin ja sen vahvistimen pakettina, kun länsimaalaiset servojen valmistajat antavat 

käyttäjän valita kaikki järjestelmän komponentit erikseen. Länsimaalaiset myyvät jopa 

vahvistimen sisäisen ohjelman erikseen, kun aasialaisissa järjestelmät myydään avaimet 

käteen periaatteella. Servojärjestelmiä verrattiin seuraavilta valmistajilta: Siemens, 

Fanuc, Muscle Corporation, Yaskawa ja Oriental Motor. Käytännössä eroja valmistajien 

välillä on vaikea selvittää, mutta Oriental Motorin kattavat internet sivut, asiakaspalvelu 

ja järjestelmän asennuksen yksinkertaisuus antoivat hyvän vaikutelman. Oriental 

Motorin tuotteita voi myös tilata Specim:lle tutun toimittajan kautta. Samalta 

toimittajalta voidaan myös tilata askelmoottorit, joka yksinkertaistaa toimitusketjua.  

 

Servojärjestelmäksi päätettiin siis hankkia Oriental Motorin valmistama vaihtovirralla 

toimiva NX-sarjan servojärjestelmä NX620-MC (ks. Kuva 36). Valinnassa päädyttiin 

AC-servoon, sillä tasavirralla toimivia, automaattisesti säätyviä, servojärjestelmiä ei ole 

kaupallisesti saatavilla. Oriental Motor myy servomoottorit ja niiden vahvistimet 

paketteina, jolla eliminoidaan riski väärän vahvistimen valinnassa. Moottorin ja 

vahvistimen lisäksi järjestelmä vaatii ohjaimen, jonka kautta vahvistinta ohjataan 

pulssimodulaation avulla. 

 

Kuva 36. NX620-MC servomoottori ja vahvistin. (Oriental Motor 2011) 

 

Vahvistimesta löytyy neljä yleisintä ohjaustapaa servojärjestelmälle: paikoitusohjaus, 

nopeusohjaus, vääntöohjaus ja kireysohjaus. Vaikka tulevaan käyttökohteeseen 
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nopeuden säätö on tärkeintä, on siitä huolimatta käytettävä paikoitusohjausta, koska 

näytteen sijainti on tiedettävä tarkasti kameroiden käynnistämistä ja sammuttamista 

varten. Nopeusohjauksella ei saada paikkatietoa lainkaan, joten sitä ei voida käyttää. 

Alla olevassa kuvassa 37 on esitetty paikoitusohjauksen PID säätöpiirin lohkokaavio. 

Kuvasta nähdään, että moottorilta saadaan takaisinkytkennän avulla nopeuden ja 

paikoituksen erosuure, jonka avulla säädin pyrkii korjaamaan virheen paikoituksessa. 

Myös muuntimelta lähtevälle virralle on takaisinkytkentä virransäätimeen, jonka avulla 

voidaan rajoittaa servomoottorille menevää virtaa. 

 

Kuva 37. Paikoitussäädön ohjainpiirin lohkokaaviokuva. (Mukaelma lähteestä Oriental 

Motor 2013)  

 

 

Hankittava vahvistin on itsestään säätyvä (tuning free), mistä on apua ennen kaikkea 

tilanteissa, joissa liikuteltava kuorma muuttuu ja siten myös kuorman hitausmomentti. 

SisuROCK:ssa näytteiden massa voi vaihdella pienestä näytteestä kokonaiseen 

kairasydänlaatikkoon (maksimissaan noin 80 kg). Tällöin itsestään säätyvästä 

ohjaimesta on hyötyä. Oriental Motor lupaakin järjestelmän pystyvän säätämään itseään 

automaattisesti jopa 50 kertaa (Oriental Motor 2011) suurempia kuorman 

hitausmomentteja suhteessa roottorin hitausmomenttiin. Vahvistinta ei ole kuitenkaan 

lukittu automaattiselle säädölle, vaan käytössä on myös puoliautomaattinen ja täysin 

manuaalinen säätö. Täysin manuaalille säädölle Oriental Motor lupaa 100 kertaisen 

kuorman hitausmomentin suhteessa roottorin hitausmomenttiin (Oriental Motor 2011). 

Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty automaattisen, puoliautomaattisen ja manuaalisen 

säädön säätövaihtoehdot. Vahvistin on siis erittäin joustava säätöjensä perusteella. 

Suurimmassa osassa tapauksia varmasti riittää automaattinen säätö, jossa ainoa säätö 
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tehdään yhdellä jäykkyyskytkimellä. Haastavimmissa säädöissä, joissa kuorman massa 

on suuri, on syytä harkita puoliautomaattisen tai manuaalisen säädön käyttöä. 

Taulukko 2.  Servovahvistimen kolme eri säätömuotoa; automaattinen, puoliauto-

maattinen ja manuaali säätö. 

Parametri Automaattinen Puoliautomaattinen Manuaali 

Kuorman 

hitausmomenttisuhde 
- o o 

Mekaaninen 

jäykkyysasetus 
o o o 

Paikoitustakaisinkytken-

nän vahvistus 
- - o 

Nopeustakaisinkytkennän 

vahvistus 
- - o 

Nopeustakaisinkytkennän 

integrointiaikavakio 
- - o 

Nopeuden 

myötäkytkennän taso 
- - o 

 

Servomoottoriin on asennettuna 20-bittinen absoluuttianturi, jota voidaan käyttää 

kahdella eri tavalla; 20-bittisellä resoluutiolla kun käyttökohteessa tarvitaan vain yhden 

kierroksen paikkatieto ja 16-bittisellä resoluutiolla kun tarvitaan useamman kierroksen 

paikkatieto. Tulevassa käyttökohteessa moottorilta vaaditaan useamman kierroksen 

paikkatieto, jolloin anturin resoluutio on 0,0055 astetta. 

Servomoottori päätettiin hankkia ilman integroitua vaihteistoa. Tähän vaikutti 

vaihteellisten moottoreiden koko pituussuunnassa, josta seuraa niiden vaikea sijoitus 

ahtaisiin tiloihin. Hankkimalla erillisiä vaihteita, voidaan samaa moottoria myös käyttää 

tarvittaessa useammassa kohteessa. Käyttökohteen mukaan tarvitsee vain asentaa eri 

välityssuhteella oleva vaihde. Hankitun moottorin vääntömomentti jatkuvalla 

käyttöalueella on 0,637 Nm. Kappaleessa 7.2 saatiin laskettua, että vaadittava 

vääntömomentti on 2,77 Nm. Moottorille tarvitaan siis vähintään 5:1 välityssuhteen 

vaihde. Moottorin suositeltu maksimipyörimisnopeus on 3000 kierrosta minuutissa. 

Koska suurin haluttu liikenopeus on 250 mm/s, niin vaihde voitiin kuitenkin mitoittaa 

niin, ettei 3000 rpm nopeutta ylitetä. Kuten aiemmin on laskettu, 250 mm/s nopeudella 

roottorin pyörimisnopeudeksi saatiin 90.9 kierrosta minuutissa. Käyttämällä vaihdetta, 
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jonka välityssuhde on 32:1 saadaan 250 mm/s nopeudella roottorin pyörimisnopeudeksi 

2910 kierrosta minuutissa, joka on alle suositeltavan kierrosnopeuden.  

Käyttämällä isolla välityssuhteella olevaa vaihdetta, saadaan kasvatettua järjestelmän 

resoluutiota, joka on tärkeää varsinkin pienillä nopeuksilla skannattaessa. Vaihteeksi 

päätettiin hankkia Neugart WPLE kulmavaihde välityssuhteella 32:1 (ks. Kuva 38). 

Kulmavaihteen avulla moottori saadaan paremmin sijoitettua haluttuun 

käyttökohteeseen. Neugart lupaa vaihteen hyötysuhteeksi 94 % (Neugart 2014), jolloin 

moottorin todelliseksi vääntömomentiksi saadaan noin 19 Nm. Tällöin varmuuskerroin 

on yli 6. 

 

Kuva 38. Neugartin valmistama kulmavaihde, jonka välityssuhde on 32:1. (Neugart 

2014) 

 

Vaihteella on myös vaikutus kuorman hitausmomenttiin. Roottorille sallitaan 

automaattisessa säädössä maksimissaan 50 kertainen kuorman hitausmomentti (Oriental 

Motor 2013). Laskemalla kuorman ja hihnapyörien hitausmomentit yhteen, saadaan 

tulokseksi 0,13 kgm
2
. Vaihteen vaikutus roottorille vaikuttavaan hitausmomenttiin on 

kaavan (13) mukaan kääntäen verrannollinen vaihteen neliöön.  Välityssuhteella 32:1 

kuorman hitausmomentiksi saadaan siis 1,29 · 10
-4

 kgm
2
. Verrattaessa tätä roottorin 

hitausmomenttiin 0,185 · 10
-4

 kgm
2
, saadaan hitausmomenttisuhteeksi noin 7:1. Tämä 

on selvästi alle automaattisen säätöön sallitun 50 kertaisen hitausmomentin.  

Ohjaimeksi servojärjestelmään valitaan Oriental Motorin valmistama SCX-11 mallinen 

ohjain (ks. Kuva 39). Ohjaimeen on mahdollista asentaa jopa 100 erillistä ohjelmaa. 
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Ohjaimella voi komentaa servovahvistinta myös suoraan ASCII komennoilla käyttäen 

pääte-sovellusta. Suoraan komentaminen vastaa hyvin pitkälti nykyisen askelmoottorin 

käyttöä, joka helpottaa ohjaimen käyttöönottoa. Ohjaimella pystytään kahden pisteen 

väliseen paikoitukseen, moottorin jatkuvaan ajoon ja sähköisen sekä mekaanisen 

referenssin hakuun. Ohjain kytketään tietokoneeseen RS-232 kaapelin avulla. Myös 

USB kaapelin käyttö on mahdollista, mutta koska kyseessä on vanhempi, toisen 

sukupolven USB liitäntä, on kaapelin maksimi pituus vain noin 5 metriä. 

 

Kuva 39. Oriental Motorin valmistama universaali ohjain askel- ja servomoottoreille. 

(Oriental Motor 2012) 

 

Moottorille voidaan erikseen valita sähkömagneettinen jarru, jonka avulla voidaan 

toteuttaa järjestelmän nopea pysäyttäminen hätäseis tilanteissa tai sähkökatkoksissa. 

Sähkömagneettisen jarrun toimintaperiaate perustuu tyypillisesti tasavirran johtamiseen 

jarrulle. Jarru ei ole pidättävä, kun sille johdetaan virtaa. Virran katkettua (esim. 

hätäseis, sähkökatkos) jarru on pidättävä. Koska järjestelmään halutaan 

sähkömagneettinen jarru, täytyy järjestelmän kokonaisuuteen siis lisätä myös 24 V 

tasavirtalähde. 
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8 DEMOLAITTEISTO 
 

Hankittu servojärjestelmä päätettiin kokeilla ensin pienimuotoisella demolaitteistolla 

(ks. Kuva 40). Demolaitteiston toimintaperiaate vastaa pitkälti SisuROCK:a, mutta on 

kooltaan huomattavasti pienempi. Demolaitteistoon asennetaan yksi Velmex:n 

valmistama BiSlide trapetsiruuvi, jonka toimilaitteena käytetään hankittua 

askelmoottoria. Koska demolaitteistoon asennettiin vain yksi askelmoottori, kokeiltiin 

kahden askelmoottorin yhtäaikaista käyttöä asentamatta niitä mihinkään. Kokeiluissa 

selvisi, että askelmoottoreiden yhtäaikainen ohjaus on erittäin helppoa ethernet väylän 

kautta ja komennuskieli vastaa täysin Specim:llä aiemmin käytettyjä askelmoottoreita.   

 

Kuva 40. Pienikokoinen laboratorioskanneri. 
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Servomoottori asennettiin Rollcon valmistamaan RHL-80 lineaarikuljettimeen. 

Kyseessä on tyypillinen hihnalineaarikuljetin, jossa on kaksi hihnapyörää sekä niiden 

ympäri kulkeva hammashihna. Kuljetin poikkeaa siis SisuROCK:n 

lineaarijuoksuvaunusta, mutta toimintaperiaate on täysin sama. Kuljetin kulkee 180 mm 

jokaista moottorin pyörimää kierrosta kohti. Moottori asennetaan lineaarikuljettimen 

toiseen päätyyn kiinteästi ja se toimii toimilaitteena ajettavalle hihnapyörälle. 

Moottorille asennetaan kulmavaihde jonka välityssuhde on 15:1. Järjestelmän 

yksinkertaisuuden vuoksi, ei ole järkevää tehdä ohjelmaa, jossa kameroiden 

käynnistyminen olisi toteutettu ohjelmallisesti. Sen sijaan kameroita ja hihnakuljetinta 

komennettiin erikseen. 

Skannauksen laatua kokeillaan käyttämällä korkean resoluution RGB kameraa 

(pikseleiden määrä spatiaalisuunnassa 4096), koska tällöin mahdolliset skannausvirheet 

näkyvät selvimmin. Skannattavana kohteena käytetään paperille tulostettua 

skannauslaadun tarkasteluun tarkoitettua mallikuviota (ks. Liite 1). Skannaus suoritetaan 

niin, että kuvio on asetettuna 45 asteen kulmaan, jolloin mahdollinen skannauksen 

vääristyminen havaitaan selvemmin .  

Skannaukset tehdään samoilla asetuksilla sekä askelmoottorille että uudelle 

servomoottorille. Servomoottorille ei tehdä mitään asetusmuutoksia, vaan sen 

toiminnallisuutta kokeillaan tehdasasetuksilla. Askelmoottoria käytetään 

mikroaskelluksen kanssa, jolloin moottorin kierros saadaan jaettua 51200 askeleeseen. 

Tämä antaa askelmoottorille parhaan mahdollisen suorituskyvyn tasaisen nopeuden 

saavuttamiseen. Skannausnopeudet vaihtelet välillä 0,5 – 150 mm/s.  Alle 5 mm/s 

skannausnopeudet eivät käytännössä ole järkeviä, koska ne ovat liian hitaita. Näin 

hitailla skannausnopeuksilla menetetään hyöty joka saavutetaan pushbroom –tekniikan 

käytöllä.  Skannaukset hitailla nopeuksilla päätettiin kuitenkin toteuttaa, sillä 

nimenomaan hitailla skannausnopeuksilla askelmoottorilla esiintyy suurimmat 

ongelmat. Skannausnopeus vaikuttaa kameralle säädettävään kuvataajuuteen, jonka 

säätöväli kyseisellä RGB kameralla on 3 – 1022 Hz. Kuvataajuudella tarkoitetaan 

kameran ottamien kuvien määrää sekunnissa. Kameran etäisyys kuvattavasta kohteesta 

(mallikuvio) säädetään tässä tapauksessa siten, että suurin osa skannausnopeuksista 

voidaan mitata yhdellä kuvausleveydellä.  Ainoastaan nopeudella 150 mm/s suoritettu 

skannaus on kuvattu eri kuvausleveydellä, jolloin kameraa nostettiin korkeammalle, 
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jotta kuvataajuus saatiin mahtumaan edelle mainittuun säätöväliin.  Seuraavassa 

taulukossa 3 on esitetty skannausnopeudet ja niiden kuvataajuudet.  

Taulukko 3.   Koeskannausten skannausnopeudet ja niiden kuvataajuudet. 

Skannausnopeus 

[mm/s] 

Kuvataajuus 

[Hz] 

0,5 5 

1 10 

7 72 

10 102 

15 153 

20 204 

40 409 

100 1022 

150 746 

 

Skannaukset aloitettiin hitaimmilla nopeuksilla (ks. Kuva 41). Kuvasta nähdään, että 

askelmoottoria käytettäessä skannauksessa näkyy hienoista nykytystä. Näin hitailla 

skannausnopeuksilla askelmoottorin pyörimisnopeus on niin matala, että askeleet 

erottuvat todella selvästi. Skannausnopeuden ollessa 0,5 mm/s askelmoottorin 

pyörimisnopeus on vain 0,17 kierrosta minuutissa. Näin hitaalla pyörimisnopeudella 

askelmoottorin käyttövarmuus oli myös heikko ja se jumittui monta kertaa skannausten 

yhteydessä.  Servomoottorin tuloksissa ei näy jälkeäkään nykytyksestä. Servomoottorin 

pyörimisnopeus 0,5 mm/s nopeudella on vaihteen käytön takia 15 kertaa suurempi kuin 

askelmoottorilla, eli 2,5 kierrosta minuutissa. On kuitenkin huomioitava, että näin 

hitailla skannausnopeuksilla kameran kuvataajuus on pieni, jonka vuoksi 

prosentuaalisesti suuretkin vaihtelut nopeudessa eivät välttämättä näy 

skannaustuloksessa. 
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Kuva 41. Servo- ja askelmoottorin skannaustulokset nopeuksilla 0,5 ja 1 mm/s. 

 

Kuvassa 42 on esitettynä skannaustulokset nopeuksilla 7 ja 10 mm/s. Nämä nopeudet 

ovat tavoiteltuja nopeuksia skannauksissa, joten tuloksilla on merkitystä. Kuvasta 

näkee, kuinka askelmoottorilla kuvattu tulos näyttää vain huononevan nopeuden 

lisääntyessä. Tämä johtuu käytännössä kuvataajuuden noususta, jolloin 

askelmoottoreille tyypillisestä inkrementaalisesta toimintaperiaatteesta johtuva 

nopeuden suuri vaihtelu näkyy selvemmin tuloksessa. Kuten hitaammilla nopeuksilla, 

servomoottorin tulokset näyttävät erinomaisilta, eikä minkäänlaista nykytystä tai 

huojuntaa ole nähtävillä. 
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Kuva 42. Servo- ja askelmoottorin skannaustulokset nopeuksilla 7 ja 10 mm/s. 

 

15 mm/s skannausnopeudella saadaan askelmoottorille aikaan silminnähtävästi 

resonointia (ks. Kuva 43). Kyseessä on ehdottomasti huonoin tulos mitä kaikissa 

skannauksissa on saatu aikaan. Tämä on juuri se ongelma, jota esiintyy myös 

skannattaessa käyttäen SisuROCK:a. Nykytyksen esiintyessä kuljettimen hihnaa on 

jouduttu joko kiristämään tai löysäämään, jotta nykytys saadaan poistumaan. Tämä on 

tietysti aikaa vievä vaihe ja vähentää laitteen käyttöastetta ja näyttää huonolta 

asiakkaalle ilmiön ilmaannuttua. Yrityksestä huolimatta demolaitteiston kuljettimen 

hihnan kireyden säätäminen ei auttanut resonointiin.  Ongelma näyttää kuitenkin 

katoavan lähes täysin 20 mm/s nopeudella, jolloin skannaustulos alkaa näyttää 

paremmalta. 
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Kuva 43. Servo- ja askelmoottorin skannaustulokset nopeuksilla 15 ja 20 mm/s. 

 

Kuvassa 44 on esitettynä askelmoottorin resonoinnin katoaminen skannausnopeuksilla 

15 - 19 mm/s. Näyttäisi siltä, että 19 mm/s nopeudella nykytys alkaa vähenemään 

selvästi ja tulokset paranevat huomattavasti. Tuloksista voidaan päätellä, että 

servojärjestelmän käytöllä on laajennettu skannerin käyttöaluetta merkittävällä 5 - 20 

mm/s skannausnopeus alueella. Servomoottorin käytöllä päästään eroon myös hihnan 

kireyden säädöstä eri skannausnopeuksilla. 

 

Kuva 44. Askelmoottorilla suoritetun skannauksen tulos paranee huomattavasti 

nopeusvälillä 15 - 19 mm/s.  
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Kuvasta 45 nähdään, että vielä 40 mm/s nopeudella askelmoottorilla esiintyy lievää 

epätasaisuutta skannauslaadussa, mutta 100 mm/s nopeudella laatu vastaa täysin 

servomoottorin vastaavaa tulosta. Kuvassa 46 on esitetty 150 mm/s nopeudella kuvatut 

skannausten tulokset. Skannauksen rosoisuus johtuu alkuperäisen skannauksen 

heikommasta tarkkuudesta (näyte kauempana kuin aiemmissa skannauksissa) ja 

kuvankäsittelystä, jossa kuvasta poistetaan turhat sävyt. 

 

Kuva 45. Servo- ja askelmoottorin skannaustulokset nopeuksilla 40 ja 100 mm/s. 

 

 

Kuva 46. Servo- ja askelmoottorin skannaustulokset nopeudella 150 mm/s. 
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Servojärjestelmällä päästään siis joko parempaan tai ainakin yhtä hyvään tulokseen kuin 

askelmoottorilla kaikilla skannausnopeuksilla. Tuloksia arvioitaessa on kuitenkin 

huomioitava, että skannaukset tehtiin pienemmällä skannerilla, jonka massa on 

huomattavasti pienempi kuin SisuROCK:n. Järjestelmä toimi täysin automaattisella 

säädöllä, mutta joustavuutta lisää myös puoliautomaattinen sekä täysin manuaalinen 

säätö, jotka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön kun järjestelmä siirretään SisuROCK:iin. 

Lähtökohtana on kuitenkin luoda mahdollisimman yksinkertainen järjestelmä, joka 

kykenee skannaamaan kaikkia haluttuja skannausnopeuksia ilman suurempia asetusten 

muutoksia. 

Poiketen SisuROCK:sta, demolaitteistossa käytettiin pidempiä trapetsiruuveja, joiden 

nousu on 0,1 tuuman sijaan 0,4 tuumaa eli 10,16 mm. Isompi nousu kasvattaa 

moottorilta vaadittua vääntömomentin arvoa, joten moottoreiden suorituskykyä on 

kokeiltava kevyemmällä massalla.  Kaavojen (1) ja (2) avulla voidaan laskea, että 

tarvittavaksi massaksi vaaditaan noin 6 kg, jotta suuremmalla nousulla olevan ruuvin 

suoritustaso on verrattavissa pienemmällä nousulla olevaan ruuviin, jolle suurin sallittu 

kuorma asetettiin 25 kg. Skannauksissa käytetty RGB kamera ja sen kiinnikkeet ovat 

massaltaan noin 3 kg eli vain noin puolet siitä, mitä vaaditaan. Pitempi ruuvi kuitenkin 

kasvattaa hitausmomenttia eikä ruuvia ole voideltu pitkään aikaan. Huono voitelu 

pienentää hyötysuhdetta, joten 3 kg massaa voidaan pitää järkevänä.  

Askelmoottoreiden toimintaa kokeiltiin yksinkertaisella ohjelmalla (ks. Kuva 47), jolla 

voi lähettää käskyjä moottorille IP-osoitteen välityksellä. Ohjelmalla voi komentaa 

moottoria yleisimmillä komennoilla, kuten referenssin ajaminen ja vakionopeudella ajo. 

Ohjelmaan on lisätty myös pääteikkuna, jonka avulla moottoria voi komentaa myös 

manuaalisesti. Tärkein osa ohjelmaa on kuitenkin kameran paikoituksen ajaminen 

suoraan näytteen leveyden ja kameran kuvakulman avulla.  
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Kuva 47. Yksinkertainen ohjelma askelmoottorin ohjaukseen IP-osoitteen kautta. 

 

Paikoitus suoritetaan lähettämällä askelmoottorille oikea määrä pulsseja. Pulssien määrä 

voidaan määrittää kuvan 48 avulla laskemalla etäisyys y, jonka kameran täytyy liikkua 

referenssipisteestä, jotta kameran kuvakulma α riittää peittämään näytteen leveyden x. 

Näytteen ja kameran linssin etäisyys y’ voidaan laskea trigonometrisiä funktioita 

käyttäen kameran kuvakulman ja näytteen leveyden avulla seuraavasti. 
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Kuva 48. Yhden kameran liikuttamisen havainnekuva, jossa on esitettynä 

kamerakohtaiset vakioetäisyydet. 

 

Etäisyys y saadaan siis laskettua vähentämällä siitä etäisyys y’ sekä järjestelmäkohtaiset  

vakiomitat eli kiinnityksen keskipisteen ja kameran linssin tulopupillin välinen etäisyys 

yc sekä kiinnikkeen keskipisteen etäisyys näytteen pinnasta ys. Etäisyyden y lauseke 

voidaan siis kirjoittaa seuraavaan muotoon.  
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Etäisyys y voidaan edelleen muuttaa askelmoottorille lähetettäviksi pulssien 

lukumääräksi P kertomalla se askelmoottorin yhden kierroksen askelten määrällä (200) 

sekä mikroaskellusresoluutiolla RMS ja jakamalla ruuvin nousulla p.  

 

p

Ry
P MS200 
 . 

 

 

 

 

Edellä mainittujen kaavojen avulla voidaan laskea tarvittava askelten määrä P kun 

kamera halutaan paikoittaa siten, että skannausnopeudet 0,5-100 mm/s voidaan skannata 

mahdollisimman suurella kuvataajuudella (1022 Hz) jolloin näytteen leveyden tulee olla 

400 mm. Koeskannauksissa käytetyn RGB kameran kuvakulma on 40 astetta ja 

vakiomitat ys ja yc ovat 1250 mm ja 130 mm. Askelmoottoria käytetään suurimmalla 

mahdollisella mikroaskellusresoluutiolla 256 ja käytetyn ruuvin nousu on 10,16 mm. 

Näillä tiedoilla tarvittavaksi askelten määräksi saadaan 2874986 joka vastaa 570,50 mm 

etäisyyttä. 
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9 YHTEENVETO 

Työ aloitettiin kirjallisella tutkimuksella hyperspektraaliseen kuvaukseen, kaivos-

teollisuudessa käytettävään kairasydänten poraukseen ja niiden loggaukseen sekä 

mekatronisten komponenttien ja lineaarivaihteiden teoriaan. Yhdistämällä edellä 

mainitut kohdat, saadaan käsitys siitä mitä vaaditaan hyperspektraalisen 

kairasydänskannerin sähköisen ohjauksen kehittämiseen.    

Hyperspektraalisella kuvauksella tarkoitetaan kuvaamistekniikkaa, jossa kuvattavasta 

kohteesta saadaan kolmiulotteinen kuva, jota kutsutaan datakuutioksi. 

Hyperspektraaliset kuvat tarjoavat runsaasti informaatiota, jonka avulla kuvattavasta 

kohteesta voidaan tunnistaa esimerkiksi eri malmeja mitä ihmissilmällä ei näe. 

Hyperspektraalitekniikan käyttö onkin yleistynyt kairasydännäytteiden loggaamisessa, 

koska saatava informaatio on luotettavaa ja se on nopeasti analysoitavaa. Verrattaessa 

konventionaalisiin laboratoriotutkimuksiin, hyperspektraalitekniikkaa käytettäessä 

tulokset saadaan erittäin nopeasti ja datasta jää kattava kirjasto, jota voidaan tarpeen 

ilmaantuessa käyttää tulevaisuudessa. 

Sähköisen ohjauksen kehitykseen liittyy olennaisesti servojärjestelmät, eli 

takaisinkytkennällä toimivat järjestelmät. Takaisinkytketyssä järjestelmässä 

toimilaitteen anturi mittaa lähtösuureen, jota verrataan ohjausarvoon. Saadun tiedon 

perusteella takaisinkytketyn järjestelmän säädin pyrkii poistamaan lähtösuureen ja 

ohjausarvon erosuureen. Tyypillisiä servojärjestelmissä käytettyjä toimilaitteita ovat 

servomoottorit ja askelmoottorit. Askelmoottorit eivät yleensä sisällä anturointia, mutta 

niitä voidaan sanoa servojärjestelmän komponenteiksi, sillä niiden ohjaus vastaa hyvin 

pitkälti servomoottorin ohjausta. 

Edellisten tietojen perusteella skannerille mitoitettiin sopiva servomoottori ja 

kameroiden liikutteluun askelmoottorit. Servomoottori päätettiin hankkia 

vaihtovirrallisena, sillä kaupallisia, automaattisesti säätyviä, tasavirralla toimivia 

servomoottoreita ei ole saatavilla. Automaattinen säätö oli ratkaiseva tekijä 

servomoottorin hankinnassa. Servomoottorin kustannukset verrattuna nykyisen 

järjestelmän askelmoottoriin ovat noin kaksinkertaiset. On siis selvää, että kustannusten 

nousun takia järjestelmältä täytyy odottaa huomattavaa parannusta nykyiseen. 
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Kameroiden liikutteluun valittiin ethernet väylän kautta ohjattavat askelmoottorit. 

Ethernetin käytöllä vähennetään skannerin ja tietokoneen välistä kaapelointia, sillä 

skannerin sisälle voidaan asentaa pieni verkkokytkin. Tällöin tietokoneen ja skannerin 

välille tarvitaan vain yksi kaapeli. Hankitut moottorit vastaavat nykyisiä moottoreita 

lähes täysin, joka helpottaa niiden käyttöönottoa. Moottorit ovat myös hinnaltaan täysin 

vastaavia kuin aiemmat saman tasoiset moottorit.    

Servokäytön sopivuutta hyperspektraaliseen skannaukseen kokeiltiin kuvaamalla 

paperille tulostettua skannauslaadun tarkasteluun tarkoitettu mallikuviota. 45 asteen 

kulmaan asetetusta kuviosta näkee selvästi mahdolliset skannausväärentymät niiden 

ilmeentyessä. Skannaukset suoritettiin sekä vanhan järjestelmän askelmoottorilla että 

uudella servomoottorilla käyttäen molemmille moottoreille täysin samanlaisia 

mittausparametreja. Koeskannauksista kävi hyvin selväksi vanhan järjestelmän puutteet 

erityisesti hitailla nopeuksilla skannattaessa. Servomoottorilla päästiin eroon täysin 

askelmoottorille tyypillisestä nykytyksestä, jota esiintyi varsinkin nopeusvälillä 5-20 

mm/s. Myös nopeammilla skannausnopeuksilla servomoottorin skannaustulos oli 

parempi, mutta erot olivat pieniä.  

Jatkokehitettävää jää ohjelmoinnin toteutukseen. Suoritetut koeskannaukset suoritettiin 

servomoottoria manuaalisesti ohjaten ja uuden servokäytön käyttöönoton myötä 

skannausohjelmat täytyy ohjelmoida uudestaan. Servomoottorin parempien 

dynaamisten ominaisuuksien vuoksi niiden käyttöä tulisi tutkia myös skannereissa, 

joissa kameraa liikutetaan kohteen sijaan. Tällaisissa skannereissa moottorin parempi 

suorituskyky korostuu entisestään, sillä kameraa liikutettaessa kaikki skannausnopeuden 

vaihtelusta johtuvat virheet moninkertaistuvat. 
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