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TIM561 on SICK:in valmistama 2D laserskanneri, jolla voidaan havaita anturin
ympäristöä ja ympäristön alueella tapahtuvat muutokset ja liikkeet. Tässä kandidaatin
työssä tehdään kirjallisuuskatsaus TIM561:sen toimintaan ja sen käyttöön. Ensiksi työssä
perehdytään lasermittauksen ja 2D laserskannerien historiaan, sekä 2D laserskannerin
yleiseen toimintaperiaatteeseen ja ominaisuuksiin. Sen jälkeen tutkielmassa tarkastellaan
tarkemmin TIM561:sen teknisiä osia ja TIM561 toimintaa. Lisäksi työn lopussa
perehdytään hieman myös laitteen kytkentään ja käyttöön SICK:in tarjoamalla ilmaisella
SOPAS -ohjelmalla.
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TIM561 by company SICK, is manufactured 2D laserscanner which is used to detect
environment of sensor and movement around it. This Bacherlor’s thesis is made by
literature overview of TIM561’s working and usage. First, the work focuses on the history
of laser measuring and features of 2D laser scanning. After that, the work views more
carefully TIM561 components and how TIM561 works. At the end, the work views
basics, how TIM561 is used with SICKs free software: SOPAS.
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ALKUSANAT
Kandidaatintutkielman tarkoituksena on antaa lukijalle perusteita TIM561 2D
laserskannerin

toiminnasta

ja

käytöstä.

Tutkielman

toteutin

pääosin

kirjallisuuskatsauksena erilaisia aiheeseen liittyviä lähteitä käyttäen. TIM561 kytkemisen
ja käytön toteutin omien kuvien ja selityksen avulla. Kiitän kandidaattityöni ojauksesta
yliopisto-opettajaa Yrjö Louhisalmea. Hän auttoi minua aiheen valinnassa ja opasti työn
teossa.

Oulu, 3.4.2017

Juho Kokkonen
Juho Kokkonen
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1 JOHDANTO
Valitsin kandidaatintyön aiheeksi TIM561 2D laserskannerin, koska minulle tarjoutui
oiva tilaisuus tutustua kyseiseen anturiin Oulun yliopistolla. SICK Oy:n 25. juhlavuoden
kunniaksi SICK Oy järjesti Oulun yliopistossa opiskelijoiden innovaatiokisan. Täten
Oulun yliopisto sai anturin lahjaksi SICK:in maahantuojalta ja pääsin opiskelijana
tutustumaan laitteeseen. Kiinnostukseni

heräsi

TIM561

anturia

kohtaan

sen

ainutlaatuisten ominaisuuksiensa takia. Laite oli minulle myös entuudestaan täysin
vieras, joten siihen tutustuminen oli hyvin mielenkiintoista.
Tässä tutkielmassa perehdytään TIM561 laserskannerin toimintaan ja käyttöön.
Tutkielman alussa tarkastellaan laserskannerien ja laserien historiaa sekä tutustutaan
laserskannauksen perusperiaatteisiin. Tämän jälkeen perehdytään TIM561 laserskannerin
teknisiin osiin ja tämän kautta tutustutaan TIM561 toimintaan syvemmin. Tutkielman
päätavoite on syventyä TIM561 laserskannerin toiminnan ja käytön kannalta oleellisiin
seikkoihin ja selvittää, kuinka kyseinen laite toimii. Tutkielman lopuksi esittelen hieman
TIM561:sen kytkentää ja käyttöä SICK:in tarjoamalla SOPAS ohjelmalla, joka on
tarkoitettu TIM561 laserskannerin käyttöliittymäksi. TIM561:sen toiminnan ja käytön
selvitys on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Lisäksi TIM561:sen käyttöönoton ja sen
käytön SOPAS ohjelman avulla minä ohjeistan omin sanoin ja kuvin.
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2 MIKÄ ON 2D LASERSKANNERI?
Tässä kappaleessa käsitellään hieman laserin ja laserskannauksen historiaa sekä esitellään
pintapuolisesti laserskannauksen yleinen toimintaperiaate. Tämän kappaleen lopuksi
käydään hieman läpi laserskannauksen haasteita ja siinä huomioon otettavia asioita.
Kaikki tämän kappaleen aiheet liittyvät myös TIM561:sen toimintaan ja näin esittelevät
TIM561:sen perusasiat toimintaan liittyen.

2.1 Laserin ja laserskannauksen historiaa
Vuonna 1917 Albert Einstein esitti ensimmäisen kerran idean stimuloidusta emisissiosta,
johon laserin toiminta perustuu. Ensimmäinen laseri valmistettiin kuitenkin vasta vuonna
1954, kun Yhdysvaltalainen Charles Townes rakensi ensimmäisen mikroaaltolaserin eli
maserin Columbian yliopistossa New Yorkissa. Ensimmäinen mikroaaltolaseri herätti
keksijöiden

mielenkiinnon

puolijohdelaseri,

laserdiodi,

ja

vuonna

joka

on

1962

keksittiinkin

mullistanut

nykyisin

tiedonsiirron.

käytetty

Ensimmäiset

käyttösovellukset tulivat käyttöön vuonna 1974, kun ensimmäiset viivakoodinlukijat
tulivat kauppojen kassoille ja tästä eteenpäin laserille on keksitty monia uusia
käyttösovelluksia sen ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta. (Weart, S., 2017; Hamilo,
M., 2010)
Vaikka laser keksittiinkin jo 1960 luvulla, ensimmäiset laserskannerit keksittiin vasta
1990 luvulla, kun Cyra Technologies perustettiin. Kuitenkin 1990 luvulla tietokoneiden
tiedonsiirron nopeus ja kovalevyjen koko eivät riittäneet laserskannerien käyttöön,
eivätkä ne voineet kehittyä vielä silloin. Jopa nykypäivänä laserskannereiden dataa
siirrellään tietokoneiden välillä kovalevyjen avulla, koska sen tiedostot ovat liian isoja
lähetettäväksi sähköpostilla tai FTP:n avulla. (Surv Tech Solutions, 2017)
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2.2 2D laserskannaus yleisesti
Laserskannaus tarkoittaa menetelmää, jossa pinnat skannataan käyttäen laserteknologiaa.
Siinä kerätään tietoa ympäristön muodosta ja jopa sen ulkonäöstä, esimerkiksi ympäristön
väristä. Laserskannerilla kerättyä dataa voidaan käyttää kaksiulotteisen piirustuksen tai
kolmiulotteisten mallinnusten muodostukseen, joita voidaan käyttää monenlaisiin
teknisiin sovelluksiin. Laserskannauksen vahvuuksia ovat sen erittäin tarkka ja nopea
etäisyyden mittauskyky. Laserskannausta voisi kuvailla siten, että se on kuin ottaisi
valokuvia ympäristön syvyydestä. Laserskannauksen mittaus perustuu suoraviivaiseen
laseriin, joten jos halutaan skannata ympäristöä kolmiulotteisesti, täytyy ympäristöä
skannata monesta eri asemasta. (Santana, M., De Bruyne, M., Poelman, R., Hankar, M.,
Barnes, S., Budei, S., Heine, E., Reiner, H., García, J. L. L & Taronger J. M. B., 2008.
s. 12)
Laserskannerit voidaan jakaa staattisiin ja dynaamisiin skannereihin. Staattiset skannerit
skannaavat ympäristöään paikaltaan. Staattisen laserskannerin etuja ovat sen tarkkuus ja
skannauspisteiden tiheys. Dynaaminen laserskanneri taas skannaa ympäristöään
liikkeestä, kun se on asennettu johonkin liikkuvaan alustaan, kuten robottiin. Dynaamiset
laserskannerit ovat monimutkaisempia ja näin myös kalliimpia laitteita. (Santana, M., De
Bruyne, M., Poelman, R., Hankar, M., Barnes, S., Budei, S., Heine, E., Reiner, H.,
García, J. L. L & Taronger J. M. B., 2008. s. 12)

2.3 2D laserskannerin toimintaperiaate
2D laserskannerit käyttävät hyväkseen etäisyyksien mittaukseen laservalon tarkkaa
pistemäistä valoa. Etäisyyden mittaus 2D laserskannereissa perustuu pulssimaisen
laservalon lähettämiseen kohteeseen ja sen takaisin heijastumiseen (Kuva 1.). Takaisin
heijastuvan pulssin tunnistus tapahtuu valodiodin avulla. Kohteen etäisyys lasketaan
laserdiodista lähtevän pulssin lentoajasta, eli pulssin lähtiessä laserdiodista ja saapuessaan
valodiodiin. (Project planning manual, 2017. s. 10)
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Kuva 1. Laserskannauksen toimintaperiaate. (Project planning manual 2017, s.11)
Etäisyyden laskukaava:
𝑠=

𝑐∗𝑡
2

,

Jossa c on valonnopeus (n. 3*108 m/s) ja t valon edestakaisin kulkeman matkan aika.
Jos halutaan mitata hyvin pieniä etäisyyksiä, täytyy laserskannerin pystyä lähettämään
laserpulssi äärimmäisen nopeasti, koska pulssin pituus täytyy olla lyhempi, kuin mitattava
matka. Monilla laserskannereilla minimi mittausetäisyys onkin yli metrin luokkaa.
Esimerkki, kun s=2mm:
2∗2∗10−3 𝑚
3∗108

𝑚
𝑠

= 13,33 ∗ 10−12 𝑠

Eli jos halutaan mitata 2 mm etäisyyttä, täytyy skannerin pystyä lähettämään laserpulssi
13,3 pikosekunnin nopeudella. (Santana, M., De Bruyne, M., Poelman, R., Hankar, M.,
Barnes, S., Budei, S., Heine, E., Reiner, H., García, J. L. L & Taronger J. M. B., 2008.
s. 23)

2.4 Lasermittauksen haasteita
Lasermittauksen heikkouksia ovat ympäristötekijät, kuten usva, lumi, sade tai pöly.
Tällaiset häiriöt saattavat estää etäisyyden mittauksen laserilla täysin. Nämä ongelmat
eivät kuitenkaan enää nykypäivänä ole esteenä lasermittauksessa, sillä kehittyneimmissä
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lasermittauslaitteissa tähän on keksitty ratkaisuja. Esimerkiksi TIM561 laserskanneri
toimii edellä mainituissa olosuhteissa, sen HDDM teknologiansa ansiosta. HDDM
mittauksesta kerrotaan lisää tämän tutkielman sivulla 18. (Project planning manual, 2017.
s. 11)
Laserin osuessa reunaan, niin että laserpulssi menee kahtia (Kuva 2.), laserpulssin antama
informaatio

vääristyy.

Laserskanneri

laskee

kahden

tason

keskiarvon.

Tätä

mittausvirhettä esiintyy sitä enemmän, mitä suurempi kulmaresoluutio laserskannerin
skannauksella on. (Santana, M., De Bruyne, M., Poelman, R., Hankar, M., Barnes, S.,
Budei, S., Heine, E., Reiner, H., García, J. L. L & Taronger J. M. B., 2008. s. 29)

Kuva 2. Laserpulssiin puolittuminen. (Santana, M., De Bruyne, M., Poelman, R., Hankar,
M., Barnes, S., Budei, S., Heine, E., Reiner, H., García, J. L. L & Taronger J. M. B.,
2008. s. 23)
Laserskannerin vastaanottama laservalo sisältää myös informaatiota kohteen pinnasta
hukkaan menneestä energiasta, joka kuvaa pois heijastunutta laseria (Kuva 2.). Riippuen
materiaalista, kaikilla materiaaleilla on erilainen kyky heijastaa valoa. Tästä syystä
laserskannerin etäisyydenmittauskyky on hyvinkin riippuvainen mitattavan pinnan
materiaalista. Jos mitattavan kohteen pinta heijastaa valon täysin (peili), niin
laserskanneri ei pysty havaitsemaan kohdetta lainkaan. (Project planning manual, 2017.
s. 12)
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Kuva 3. Esimerkki laserin hukkaan menevästä energiasta. (Project planning manual,
2017. s. 12)
Laserskannerilla etäisyyttä mitattaessa on huomioitava myös mitattavan kappaleen koko.
Pienin kohde, mitä laserpulssi voi tarkasti havaita, on yhden pulssin halkaisija
summattuna kahden pulssin väliseen etäisyyteen. Jos kappaleen leveys on edellistä
määritelmää pienempi, suuri osa laserin energiasta menee hukkaan (Kuva 4.), eikä
laserskanneri tunnista kohdetta tarkasti. Laserskannerin kyky tunnista pientä kappaletta
heikentyy myös etäisyyden kasvaessa, koska laserpulssien keskinäiset etäisyydet
kasvavat.

Pienten

kappaleiden

tunnistamiseen

suositellaankin

hyvin

suurta

kulmaresoluutiota. (Project planning manual, 2017. s. 13; Rantanen R. & Kautsalo K.,
2017)

Kuva 4. Mitattavan kappaleen koko suhteessa laserpulssiin. (Project planning manual,
2017. s. 13)
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3 TIM561 TEKNISIÄ OSIA
Tässä kappaleessa käsitellään laserdiodin, pulssianturin (enkooderin) ja valodiodin
perustoimintaperiaatteita, joita TIM561 käyttää. Tavoitteena on antaa lukijalle syvempää
ymmärrystä TIM561:sen toiminnasta ja sen toiminnan mahdollistavista tekijöistä.

3.1 Laserdiodi ja laserin ominaisuuksia
Stimuloidun emission synnyttämä laservalo voimistuu peilien avulla (kuva 4). Toinen
peileistä on osittain läpäisevä ja toinen on 100% heijastava. Tällöin Stimuloidussa
emissiossa jatkuvasti syntyvät samalla aallonpituudella kulkevat fotonit pääsevät pois
osittain läpäisevästä peilistä. Ulostulevat fotonit näkyvät punaisena laservalona.
TIM561:sen laserin aallonpituus on 950 nm. (Oulun Yliopisto, luentomoniste, 2017. s. 1)
Valo ei hajaannu käytännössä lainkaan ja sen avulla voidaan osoittaa tarkkoja pisteitä.
Tätä ominaisuutta esimerkiksi TIM561 hyödyntää skannatessaan ympäröivää aluetta
laserdiodista lähtevien laserpulssien avulla, jotka heijastuvat takaisin laserskannerin
valodiodiin. Laservalo pysyy hyvin ”paketissa” pienellä halutulla alueella, joka
mahdollistaa tarkkojen etäisyyksien mittaamisen pitkienkin matkojen päästä. (Santana,
M., De Bruyne, M., Poelman, R., Hankar, M., Barnes, S., Budei, S., Heine, E., Reiner,
H., García, J. L. L & Taronger J. M. B., 2008. s. 15)

Kuva 4. Stimuloituemissio. (Oulun Yliopisto, luentomoniste, 2017. s. 2)
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3.2 Enkooderi
Enkooderin avulla pystytään jatkuvasti pysymään selvillä, missä asennossa TIM561:sen
pyörivän peilin akseli on. Enkooderin perusidea on, että akselin pyöriessä enkooderin
rei’itetty kiekko pyörii akselin mukana ja kiekon rei’istä pääsee valoa läpi. Kiekon
toisella puolella on valokenno, joka tuottaa erilaisia jännitteitä riippuen saapuvan valion
määrästä. Jos esimerkiksi jokaiselle asteelle tehdään erilainen rei’itys, joka asteella
enkooderi antaa eri jännitearvoja. Kun eri jännitearvot asetetaan vastaamaan yksittäisiä
akselin asentoaja, enkooderi pystyy kertomaan akselin tarkan asennon eri ajanhetkinä.
Kuva 5 havainnollistaa enkooderin perusperiaatteen selkeästi. (Eitel, E., 2014.)

Kuva 5. Enkooderi. (Eitel, E., 2014.)
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3.3 Valodiodi
2D-laserskannerit käyttävät valodiodeja (Kuva 6.), koska ne reagoivat valon muutoksiin
nopeimmin kaikista valoon reagoivista elektronisista komponenteista. Tämä on erittäin
tärkeää, koska lyhyillä etäisyyksillä valon havaitseminen täytyy tapahtua erittäin
nopeasti. Valodiodin toimintaperiaate on se, että valon voimakkuuden muuttuessa diodin
tuoma resistanssi muuttuu.
Nyt esimerkiksi TIM561 2D aserskanneri tunnistaa valodiodiin saapuvat laserpulssit
resistanssin muutosten aiheuttamien jännitemuutosten avulla. TIM561 laskee lähtevän
laserpulssin ja valodiodiin saapuvan laserpulssin aiheuttaman jännitepiikin välisen ajan
erotuksen avulla laserin heijastuspinnan etäisyyden. (Cox, J., 2002. s. 91)

Kuva 6. Valodiodi S2386-45K. (Hamatsu)

16

4 TIM561 TOIMINTA
Tässä kappaleessa käsitellään TIM561:sen etäisyydenmittausta ja mittaustulosten
käsittelyä.

4.1 Etäisyyden mittaus TIM561:llä
TIM561 2D laserskanneri skannaa ympäristöään yhdessä tasossa laserdiodista lähtevien
laserpulssien avulla, jotka heijastuvat pyörivän peilin kautta. TIM561 ottaa informaatiota
ympäristöstään käyttämällä ja sijoittaa saadun informaation napakoordinaatteihin 2D
vektoreina rajatulla mittausalueella. Laserin osuessa kohteeseen ja heijastuessaan
takaisin, kohteen sijainti ja etäisyys määritetään kappaleessa 2.3 esitettyjen kaavojen
avulla. TIM561 laserskannerin skannausalue on 270° ja sen maksimi mittaus etäisyys on
10 m. Mittausalueen oikea suunta on merkitty TIM561 mustaan yläosaan pienellä
nuolella. Mittausalue pienenee riippuen kohteen heijastavuudesta. Tummat pinnat
heijastavat laseria huonommin, jolloin maksimi mittausetäisyys voi tippua 8 metriin.
(SICK AG, 2017. s. 6 [Technical Information])

Kuva 7. TIM561 skannaus alue. (SICK AG, 2017. s. 2 [Operating Instructions])
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4.2 Mittaustulosten keräys
TIM561 kaksiulotteinen skannaus mahdollistuu sähkömoottorilla pyöritettävän peilin
avulla, josta laserdiodista lähtevä laser taittuu kohteeseen. Kun laser heijastuu takaisin
kohteesta, se taittuu peilinkautta linssiin, joka kohdentaa takaisin heijastuvan laserin
valodiodiin.

Pyörivän

peilin

ansiosta

skannattava

alue

on

pyöreä,

jolloin

napakoordinaatisto on luonnollinen tapa määrittää laserpulssien sijainti. TIM561:n
pyörivässä peilissä on enkooderi, jonka avulla laserskanneri osaa määrittää laserpulssien
heijastumispisteiden sijainnin napakoordinaatistossa. (SICK AG, 2017. s. 6 [Technical
Information])

Kuva 8. TIM561 leikkauskuva. (SICK AG, 2017. s. 3 [Product Information])
Yksi kierros vastaa yhtä mittausprosessia eli skannausta. TIM561 skannaa 15Hz
taajuudella eli peili tekee 15 pyörähdystä sekunnissa. TIM561 tekee 0,33°:teen liikkeen
aikana keskimäärin 84 mittausta (Kuva 9.), mitkä käsitellään SICK:in HDDM
teknologialla. HDDM käsittelyn jälkeen ulostulona saadaan tarkasti haluttu mittaustulos.
Hyvin tarkka mittaus aiheuttaa pientä kohinaa (Kuva 10.), kun mittaustuloksia
tarkastellaan SOPAS-ohjelmalla. Mittaustuloksia voidaan tarkentaa vielä lisää SOPASohjelman mediaanisuodatuksen avulla, jossa mittaustulokset näytetään kolmen
mittaustuloksen keskiarvosta, jolloin mittaustulokset näkyvät 1°:teen kulmaresoluutiolla.
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Mediaanisuodatuksen saa helposti asetettua päälle tai pois SICK:in SOPAS-ohjelmalla
(s.23). Tämä asetus pehmittää paljon skannerin ulostulo näkymää (Kuva 11.). TIM561
Skannauksen ulostulo tulee Ethernet-kaapelin (RJ-45) tai USB-liitännän avulla
reaaliaikaisena informaationa ASCII-muodossa, joka on tarkemmin määritelty TIM561
2D-laserskannerin datakirjassa. (SICK AG, 2017. s. 6 [Technical Information])

Kuva 9. Havainnollistus TIM561 skannaus tarkkuudesta. (SICK AG, 2017. s. 7
[Technical Information])

4.3 HDDM
TIM561 käyttää SICK:in kehittämää HDDM (High Definition Distance Measurement)
teknologiaa. Tässä mittausmenetelmässä otetaan 84 mittaustulosta 0,3°:teen välein.
Mittaustuloksista hylätään noin puolet ja skanneri hyväksyy vain parhaat tulokset, sekä
laskee niistä keskiarvon. SOPAS-ohjelmalla voidaan valita skannerin lähettämien
pulssien hylkäysperusteet valitsemalla ”particle filter” päälle SOPAS -ohjelman kautta
(Ohje s.23). Jos partikkelisuodatus on päällä, skanneri hyväksyy vain kauimpaa
heijastuneet pulssit ja hylkää väliaineista, kuten pölystä tai lasista heijastuneet pulssit tai
heikot pulssit. HDDM:n algoritmi vertailee saapuvien pulssien saapumisaikoja ja
vahvuuksia erottaakseen mistä kohteista laserpulssit saapuvat. Näin mittaustuloksista
saadaan huomattavasti vakaampia ja tarkempia jopa silloin kun lika, pöly, kosteus tai
ympäristön valo ovat läsnä. (SICK AG, 2017. s. 2 [Product Information]; Rantanen R. &
Kautsalo K., 2017)
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KUVA 10. SOPAS ohjelmalla on saatu skannausnäkymä pahvilaatikon seinästä ilman
mediaanisuodatusta. Yksi ruutu vastaa 5 millimetriä.

KUVA 11. SOPAS-ohjelmalla on saatu skannausnäkymä pahvilaatikon seinästä käyttäen
mediaanisuodatusta.
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5 TIM561 KYTKENTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTO
Tässä kappaleessa esitellään TIM561 anturin yksinkertainen kytkentä ja käyttöönotto.

5.1 TIM 561 kytkentä
TIM561 kytketään virtalähteeseen siten, että ruskea johto kiinnitetään plus(+) -napaan ja
sininen johto miinus(-) -napaan (Kuva 12.). TIM561 ulostulo tulee tietokoneelle
Ethernet-kaapelin (RJ-45) tai Micro-USB portin kautta (Kuva 13).

Kuva 12. TIM561 laserskannerin kytkentäjohdot.

KUVA 13. TIM 561 Micro-USB portti.
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5.2 TIM561 käyttöönotto
Ensiksi TIM561 kytketään USB-portin tai Ethernet-kaapelin avulla tietokoneeseen.
Käytin itse kytkennässä USB- porttia. Seuraavaksi kytketään virtalähde anturiin (Kuva
14.). Jännite täytyy olla 8 voltin ja 30 voltin välillä, käytin itse 9 voltin jännitettä (Kuva
15.). Tämän jälkeen tietokone tulee käynnistää ja tietokoneella avataan SICK:in
kotisivuilta (www.sick.com/SOPAS_ET) ladattava ilmainen SOPAS- ohjelma.

KUVA 14. Virtalähteen kytkentä.

KUVA 15. Virtalähteen lukemat.
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6 TIM561 KÄYTTÖ SOPAS -OHJELMALLA
Tässä kappaleessa tutustumme TIM561 2D laserskannerin yksinkertaiseen käyttöön
SICKI:in SOPAS-ohjelmalla. Kappale käsittelee SOPAS-ohjelman hyödyllisimpiä
toimintoja sen käytön kannalta ja opastaa lukijaa ohjelman perustoimintoihin. Suurin osa
tämän kappaleen informaatiosta on selvinnyt SICK:in kotisivuilta löytyvän materiaalin
kautta ja osan tiedoista poimin kuulemastani informaatiosta SICK:in järjestämässä 2 D
laserskanneri infosta Oulussa 6.4.2017.

6.1 SOPAS
SOPAS- ohjelma on ilmaiseksi ladattavissa SICK:in kotisivuilta. Tarkemmat ohjeet
SOPAS- ohjelman käyttöön löytyvät myös SICK:in kotisivuilta.
SOPAS-ohjelman aloitus sivulla näkyy kytketyt laserskannerit. Jos tietokoneeseen on
kytketty useampi SICK:in laserskanneri, ilmestyvät nekin valikkoon. SOPAS -ohjelmalla
voidaan käyttää useaa skanneria yhtä aikaa. Skannerin kuvaa kaksi kertaa klikkaamalla
saadaan laitteen käyttövalikko näkyviin (Kuva 17.).

KUVA 16. SOPAS-ohjelman aloitusruutu.
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Kuva 17. Laitteen käyttövalikko.
Käyttövalikosta (Kuva 17.) voidaan esimerkiksi mennä skannerin perusasetuksiin, valita
erilaisia suodatuksia päälle tai pois ja katsoa mitä skanneri näkee.

6.2 Suodatus
Käytön kannalta, yksi tärkeimmistä TiM561 käytön asetuksista löytyy käyttövalikon
”Filter” kohdasta (Kuva 17.). ”Filter” kohdasta TIM561:ssä löytyy kaksi erilaista
suodatustapaa (Kuva 18.). Sieltä käyttäjä voi valita päälle ”Particle filter” suodatuksen
päälle, jonka avulla skanneria voidaan käyttää sumussa, lumisateessa, vesisateessa tai
jopa lasin takana. ”Particle filter” toimii siten, että laserin heijastuessa useasta pinnasta
skanneri ottaa huomioon vain kauimpaa saapuvan heijastuksen, jolloin väliaineista tulleet
heijastukset hylätään. Tämän ominaisuuden ansiosta laitetta voidaan käyttää helposti
erilaisissa tehdasympäristöissä ja jopa ulkona.
”Filter” (Kuva 18.) valikosta voidaan valita myös mediaanisuodatus päälle, joka tekee
mittauksesta tasaisempaa ja tarkempaa. (Aiemmin puhuttu s.17)
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Kuva 18. Suodattimet.

6.3 Scan view pro
Käyttövalikosta (Kuva 17.) päästään myös katsomaan miten laserskanneri näkee
ympäristönsä kaksiulotteisesti kohdasta ”Scan view pro”. Testatakseni Scan view pro:ta
asetin TIM 561:sen pahvilaatikon sisään ylösalaisin (Kuva 20.). Valitsin käyttökohteeksi
pahvilaatikon, koska sen mitat oli helppo mitata tarkasti ja verrata anturin antamiin
tuloksiin. Laatikon koko oli 40X40 mm.
Scan view pro:ssa (Kuva 19.) vasemmalla löytyy erilaisia työkaluja näkymän
muokkaamiseen (Kuva 19. vasen). Työkaluilla voidaan esimerkiksi muuttaa
mittaustulosten näkyminen näytöllä pisteiksi tai sitten viivamaiseksi, jolloin
mittauspisteiden välille muodostuvat viivat muodostavat rajapinnat, kuten kuvassa 19
näkyy. Työkaluilla voidaan myös kääntää skannerin näkymä ylösalaisin, jos itse
skannerikin on asennettu ”väärinpäin”. Scan view pro:n oletuksena yksi ruutu vastaa yhtä
metriä, mutta kuvaa zoomattaessa mitta-asteikko tarkentuu. Kuvassa 19 yksi ruutu vastaa
20 cm:ä, kun se on suurennettu havaitaksemme paremmin pahvilaatikon seinämät
kuvaruudulla. Myös skannauksen suuntaa voidaan muokata työkalurivistä skannerin
asennon mukaan.
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Kuva 19. Scan view pro:n työkalu rivi ja näkymä pahvilaatikosta.

Kuva 20. TIM561 pahvilaatikossa.
Havainnollistaakseni

skannerin

toimintaa

paremmin

laitoin

käteni

skannerin

skannausalueelle (Kuva 21.) ja kuvassa 22 voidaan huomata, kuinka skanneri havaitsee
käden. Kuvan 22 ruudukossa, yksi ruutu vastaa yhtä metriä.
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Kuva 21. TIM561:llä toteutettu koe.

Kuva 22. TIM561:llä toteutetun kokeen tulos.
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Kuva 23. Heijastavuus ja koordinaatit.
Scan view pro:n oikealla puolella voi valita ”RSSI”:n päälle (Kuva 23.), jolloin näkyvät
mittaustulokset saavat värikoodin sen mukaan kuinka hyvin heijastava pinta heijastaa
valoa. Punainen tarkoittaa erittäin huonoa heijastuvuutta ja tumman sininen erittäin hyvää
heijastavuutta. Pahvilaatikko heijasti 20 cm:n päästä noin 55 % valosta takaisin
skanneriin.
”Scan view pro”:n oikealla puolella näkee myös tarkat koordinaatit pisteestä, jossa
käyttäjä pitää tietokoneen hiirtä. (Kuva 23.).
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YHTEENVETO
Kandidaatintyön tarkoituksena oli tarkastella, kuinka TIM561 2D laserskanneri toimii ja
mihin sen toiminta perustuu, sekä tutustua laitteen käyttöön SOPAS- ohjelmalla.
Tutkielmassa käytiin läpi etäisyyden mittauksen perusteet laserilla, sekä lasermittauksen
historiaa. Työ esitteli TIM561:sen tekniset osat sekä sen tekniikkaa, joiden avulla 2D
laserskannerin tarkka toiminta on mahdollista myös hyvin haastavissa olosuhteissa.
Nykypäivänä, kun laskentateho tietokoneissa on erittäin korkea, on TIM561:sen
kaltaisten laserskannerien toiminta mahdollista. Laitetta voidaan käyttää hyvin moniin eri
käyttötarkkuuksiin ja se on saavuttanut erittäin tarkat ja luotettavat mittaustulokset. Laite
pystyy erottelemaan nopeasti ja luotettavasti tuhansista mittaustuloksista ne, joita
käytössä tarvitaan häiriintymättä helposti. Laservalon ominaisuuksissa on kuitenkin
joitakin haittatekijöitä, joita tulee huomioida 2D laserskannerin käytössä, kuten muut
samalla aallonpituudella toimivat skannerit ja ympäristön materiaalivalinnat.
SICK:in tarjoama SOPAS- ohjelman käyttöön ei löytynyt valmiiksi kovin selkeitä
ohjeita, mutta sen käyttö olikin tehty hyvin helpoksi. Ohjelmiston eri asetuksien merkitys
ja vaikutus oli kaikkein vaikein selvittää, koska ohjelmassa ei ollut asetuksille mitään
ohjeita. Suurimman osan tiedosta selvitin itse kokeilemalla ja kuuntelemalla SICK:in
järjestämässä 2D laserskanneri-infossa Oulussa. SICK:in kaikki 2D laserskanneri mallit
toimivat samalla SOPAS- ohjelmalla ja niitä voidaan käyttää yhtä aikaa. Jokaisella
skannerilla on hieman erilaiset asetukset, joten tämä tutkielma ei sovi, kuin pelkästään
TIM561:sen käyttöohjeeksi.
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