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Tämän kandityön aiheena on tutkia TIM561 -skannerin toimintaa ja esittää sille 

mahdollisia käyttötapoja ja -kohteita. Työ alkaa TIM561 2D laserskannerin ja SOPAS-

käyttöliittymän toiminnan esittelyllä. Työssä esitellään skannerin lähettämää dataa ja 

muutamia skannerin tunnistamia komentoja. Työssä esitellään jo olemassa olevia 2D 

laserskannereiden käyttötapoja ja -kohteita. Työssä tutkitaan TIM561 -skannerin 

toimintaa pleksin läpi ja värin vaikutusta kohteen havaitsemiseen. 
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ABSTRACT 

TIM561 2D laser scanner’s possible ways and targets of use 

Jesse Mattila 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bacherlor’s thesis 2016, 29 p.  

Supervisor at the university: Yrjö Louhisalmi 

 

The purpose of this bachelor’s work is to study TIM561 scanner’s function and present 

possible ways and targets of use for it. This work begins with presentation of TIM561 2D 

laser scanner’s function and SOPAS interface’s function. This work presents the data 

which the scanner transmits and few commands which the scanner recognizes. This work 

presents already existing 2D laser scanner’s ways and targets of use. This work studies 

how TIM561 scanner functions through glass and how color affects detection of the 

target. 
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1 JOHDANTO 

Tämän kandidaatin työn aiheena on TIM561 2D laserskannerin mahdolliset käyttötavat 

ja -kohteet. Työn tavoitteena on luoda pohja TIM561 -skannerin käytölle ja uusien 

käyttötapojen ja -kohteiden keksimiselle.  

Työssä esitellään mihin TIM561 -skannerin toiminta perustuu ja miten skanneria voidaan 

käyttää SICK AG:n SOPAS-käyttöliittymällä. Työssä esitellään skannerin lähettämää 

dataa ja muutamia skannerin tunnistamia komentoja. Työssä esitellään myöskin yleisesti 

2D laserskannereiden käyttötapoja ja -kohteita, sekä kerrotaan SICK Oy:n järjestämästä 

innovaatiokilpailusta, jossa käytettiin TIM -sarjan laserskannereita. 

Työssä tutkitaan TIM561 -skannerin toimintaa pleksin läpi ja värin vaikutusta kohteen 

havaitsemiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään SOPAS-käyttöliittymää, joka piirtää 

koordinaatistoon anturin mittauspisteistä kuvan. 
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2 TIM561 2D LASERSKANNERI 

Laserskannerit skannaavat ympärillään olevaa aluetta laserpulsseilla, jotka ohjataan 

peilillä haluttuun suuntaan. Laserin osuessa kappaleeseen, se heijastuu takaisin 

laserskannerin vastaanottajaan. Laskemalla hetkelliset erot lähetetyn ja vastaanotetun 

signaalin voimakkuudessa, voidaan kappaleen sijainti havaita millimetrin tarkkuudella. 

[SICK AG, Product information TIM-Series 2D LIDAR, s. 3]  

TIM561 on SICK AG:n valmistama 2D laserskanneri, joka erikoistuu äärimmäisen 

tarkkaan kohteen paikan mittaukseen. TIM561 mittaa ympäristöään käyttäen 

kaksiulotteisia napakoordinaatteja. Skannaus tapahtuu 270° sektorilla skannerin edessä ja 

TIM561 -skannerin maksimi etäisyys on 10 m. Skannerin maksimi etäisyys putoaa 

tummilla pinnoilla 8 metriin. [SICK AG, Technical information 

TiM55x/TiM56x/TiM57x Ranging Laser Scanner, s. 6] 

TIM561 lähettää laser diodilla laserpulsseja, joiden takaisin heijastuminen havaitaan 

vastaanottimessa valodiodilla. TIM561 laskee havaitun kohteen etäisyyden laserpulssin 

lentoajalla, jossa pulssi kulkee skannerista kohteeseen ja heijastuu takaisin 

vastaanottimeen. TIM561 käyttää SICK:n itse kehittämää HDDM teknologiaa, jolla 

mitattu arvo muodostuu lukuisien yksittäisten pulssien keskiarvosta (Kuva 1.). Tämä 

mahdollistaa luotettavat mittaustulokset lian, pölyn, kosteuden ja ympäristön valon 

läheisyydessä. [SICK AG, Technical information TiM55x/TiM56x/TiM57x Ranging 

Laser Scanner, s. 6] 
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Lähetetyt laserpulssit heijastetaan pyörivällä peilillä ja ympäristöä skannataan ympyrän 

muotoisesti. Mittaukset aktivoidaan sisäisesti tasaisin väliajoin käyttäen kulma-

enkooderia. TIM561 muodostaa mittauspisteitä 0.3°:n välein ja jokainen mittauspiste 

muodostuu keskimäärin 84:stä mittaustuloksesta. Yksi täysi kierros vastaa yhtä 

mittausprosessia. TIM561 suorittaa 15 mittausprosessia sekunnissa ja lähettää tuloksia 

jatkuvasti kaapelin välityksellä. [SICK AG, Technical information 

TiM55x/TiM56x/TiM57x Ranging Laser Scanner, s. 6-7] 

Data ja kohteen koordinaatit lähetetään digitaalisena käyttöliittymään. Skannerin 

lähettämä informaatio sisältää datan napakoordinaateissa etäisyytenä ja kulmana. 

Palaavan signaalin sisältämä energia ilmoitetaan kaikuarvona. TIM561 lähettää 

informaatiota USB- tai Ethernet -kaapelin kautta ASCII- tai binaarimuodossa. [SICK AG, 

Product information TIM-Series 2D LIDAR, s. 5] 

 

Kuva 1. HDDM teknologian mittaus. [SICK AG, Technical 

information TiM55x/TiM56x/TiM57x Ranging Laser 

Scanner, s. 7] 
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3 TIM561 -SKANNERIN TURVALLINEN KÄYTTÖ 

TIM561 -skannerin lähettämien laserpulssien aallonpituus on 850 nm eli ne sijoittuvat 

infrapuna-alueelle. TIM561 on luokan 1 laseria lähettävä tuote, joten se ei lähetä 

normaalin käytön aikana lasersäteilyä, joka voisi aiheuttaa iho- tai silmävaurioita. Täten 

skanneria voidaan käyttää ihmisten läheisyydessä ilman turvatoimenpiteitä. [Rockwell 

Laser Industries, s. 1; SICK AG, Operating instructions TiM55x TiM56x TiM57x, s. 3]  

TIM561 -skanneri on suunniteltu käytettäväksi systeemissä, jossa kaikki liitetyt laitteet 

ja kiinnityspinnat on maadoitettu samaan maan potentiaalijännitteeseen. Jos laitetta ei ole 

maadoitettu oikein, mahdolliset jännitteen tasausvirrat voivat johtaa laitteen 

toimintahäiriöön tai tuhoutumiseen ja vaaralliseen kosketusjännitteeseen laitteen 

pinnalla. [SICK AG, Operating instructions TiM55x TiM56x TiM57x, s. 4] 

TIM561 -skannerin suojaus on tasoa IP67 eli se on pölytiivis ja vedenpitävä 1 metrin 

upotussyvyyteen asti. TIM561 ei saa tulla kosketuksiin pölyn tai veden kanssa, kun USB 

paikan suoja on auki tai USB-kaapeli on kytkettynä. [SICK AG, Technical information 

TiM55x/TiM56x/TiM57x Ranging Laser Scanner, s. 15] 

TIM5xx -sarjan tuotteet on suunniteltu niin, että skannerien molemminpuolinen häirintä 

on äärimmäisen epätodennäköistä. Häirintä on mahdollista vain, jos molempien 

antureiden peilit osoittavat samalla hetkellä toisiaan kohti. Pienimmänkin mahdollisen 

häiriön poistamiseksi on suositeltavaa, että TIM5xx -sarjan tuotteet asennetaan kuvan 2 

mukaisesti. [SICK AG, Technical information TiM55x/TiM56x/TiM57x Ranging Laser 

Scanner, s. 9] 
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Kuva 2. Suositeltuja asennustapoja useaa TIM5xx -skanneria käytettäessä. [SICK 

AG, Technical information TiM55x/TiM56x/TiM57x Ranging Laser Scanner, s. 9-

10] 
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Kuva 3. TIM561 -skanneri ja sen micro USB 

paikka. 

Kuva 4. Ethernet -kaapeli ja avattu 

M12 virtakaapeli. 

4 TIM561 SOPAS-KÄYTTÖLIITTYMÄLLÄ 

SOPAS Engineering Tool on SICK AG:n kehittämä ohjelma, jolla voidaan muuttaa 

SICK:n tuotteiden asetuksia ja seurata niiden mittausdataa. Ohjelma on ladattavissa SICK 

AG:n kotisivuilta. Mittausdataa voidaan SOPAS-käyttöliittymällä seurata suoraan ASCII 

ja HEX muodossa tai graafisesti mittausdatasta piirretystä kuvasta. 

4.1 TIM561 -skannerin laittaminen käyttökuntoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM561 -skanneri voidaan kytkeä tietokoneeseen Ethernet (Kuva 4.) tai micro USB 

(Kuva 3.) -kaapelilla, jotka tulevat skannerin mukana. TIM561 -skanneri voidaan kytkeä 

joko suoraan M12 -liitäntää tukevaan virtalähteeseen tai -skannerin virtakaapeli voidaan 

avata (Kuva 4.). Kuvassa 3 M12 virtakaapelin sisällä olevista johdoista ruskea on 

syöttöjännitteelle, sininen on maa ja valkoinen on synkronoinnille. 
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Kuva 6. Virtalähteen kaapelit. 
Kuva 5. Virtalähde. 

 

 

 

 

 

 

 

Virtalähteen musta maakaapeli yhdistetään TIM561 -skannerin avatussa virtajohdossa 

siniseen johtimeen ja punainen jännitekaapeli yhdistetään skannerin ruskeaan johtimeen 

(Kuva 6.). TIM561 -skannerin suositeltu käyttöjännite on välillä 9-28 V ja se vaatii käytön 

aikana noin 3 W tehoa, joten virtalähteestä otettiin 9 V käyttöjännite ja virran rajoitin 

asetettiin 0,421 mA suuruiseksi (Kuva 5.). 
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Kuva 7. SOPAS Engineering Tool -käyttöliittymän etusivu. 

Kuva 8. Mittaustulosten tarkkailu graafisessa muodossa. 

4.2 SOPAS-käyttöliittymä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa 7 näkyvää ”Search devices: Unnamed” -painiketta painamalla ohjelma etsii 

yhteensopivia antureita ja ne tulevat näkyviin ikkunan vasempaan reunaan. 

Tuplaklikkaamalla käytettävän skannerin kuvaa päästään uuteen ikkunaan (Kuva 8.), 

jossa voidaan seurata skannerin lähettämää informaatiota ja muuttaa skannerin asetuksia.  
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Kuva 9. Mittaustulosten tarkkailu graafisesti pelkillä mittauspisteillä. 

Kuva 10. Mittaustulosten tarkkailu RSSI funktiolla. 

Mittaustuloksista piirretyn kuvan asetuksia voidaan muokata kuvan vasemmalla puolella 

olevilla painikkeilla. SOPAS Engineering Tool ensisijaisesti yhdistää mittauspisteet 

suorilla viivoilla, jolloin syntyy kuvassa 8 havaittava kuva huoneesta, jossa skanneria 

kokeiltiin. Mittaustuloksista piirretään kuvassa 9 näkyvä graafinen esitys, kun 

mittauspisteiden yhdistäminen on kytketty pois päältä. RSSI (Recieved Signal Strength 

Indicator) -asetusta käyttämällä mittauspisteet väritetään niiden kaikuarvon, eli takaisin 

heijastuvan valon määrän perusteella (Kuva 10.). 
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Kuva 11. Skannerin lähettämää dataa ASCII muodossa. 

SOPAS-käyttöliittymän Terminal-ikkunassa voidaan tarkkailla skannerin lähettämää 

dataa reaaliajassa (Kuva 11.). Klikkaamalla kuvan 11 yläosassa näkyviä datarivejä 

saadaan niiden informaatio näkymään ikkunan alaosaan. 
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5 TIM561 -SKANNERIN LÄHETTÄMÄ DATA 

TIM561 aloittaa mittaamisen automaattisesti heti käynnistyksen jälkeen. Skanneri 

skannaa ympäristöään jatkuvasti 15 Hz taajuudella ja tallentaa uudet mittausten arvot 

vanhojen arvojen päälle. [SICK AG, Technical information TiM55x/TiM56x/TiM57x 

Ranging Laser Scanner, s. 22] 

TIM561 -skannerin lähettämän datan erilliset osat on erotettu toisistaan välilyönneillä ja 

tämä vaaditaan myöskin skannerille lähetettävissä pyynnöissä. TIM561 lähettää mitattuja 

arvoja seuraavalla tavalla: arvot joiden edessä on merkki ”+” tai ”-” lähetetään 

kymmenjärjestelmän muodossa ja arvot joiden edessä ei ole merkkiä ”+” tai ”-” 

lähetetään heksadesimaali-muodossa. [SICK AG, Technical information 

TiM55x/TiM56x/TiM57x Ranging Laser Scanner, s. 21] 

5.1 Skannerille lähetettävät pyynnöt 

Jos mittausdataa pyydetään, TIM561 -skanneri lähettää mittausarvot viimeisimmästä 

skannauksesta. Pyyntö tapahtuu komennolla ”<STX>sRN LMDscandata<ETX>” ja 

TIM561 vastaa siihen viestillä ”<STX>sRA LMDscandata (mittaustulokset)<ETX>”. Jos 

mittausdataa halutaan pitemmältä aikaväliltä, lähetetään skannerille komento 

”<STX>sEN LMDscandata 1<ETX>”. TIM561 -skanneri vastaa viestillä ”<STX>sEA 

LMDscandata 1<ETX>” ja lähettää mittausdataa, kunnes pysäyttämiskäsky annetaan. 

Skanneri lähettää mittausdataa muodossa ”<STX>sSN LMDscandata 

(mittaustulokset)<ETX>”. Mittauksen pysäytys tapahtuu komennolla ”<STX>sEN 

LMDscandata 0<ETX>” ja TIM561 vastaa siihen viestillä ”<STX>sEA LMDscandata 

0<ETX>”. [SICK AG, Technical information TiM55x/TiM56x/TiM57x Ranging Laser 

Scanner, s. 22-23] 
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6 2D LASERSKANNERIN KÄYTTÖKOHTEITA 

Maatalouden ja teollisuuden käyttökohteissa etäisyys kohteeseen on arvokas tieto, sillä 

siitä voidaan määrittää paljon muita mittasuureita. Esimerkiksi aukealla olevien 

kohteiden lukumäärä voidaan selvittää ja niiden muodot ja paikat voidaan saada tietoon. 

Etäisyyden mittausta voidaan käyttää myöskin kohteen pinnanmuotojen kartoitukseen. 

3D kuva pystytään rakentamaan liikuttamalla skanneria 2D tasossa. [Ehsani, R. & Lee, 

KH., 2008, s. 250] 

6.1 2D laserskannerit kartoituksessa 

SLAM (Simultaneous localization and mapping) on prosessi, jossa robotti voi rakentaa 

kartan ympäristöstään ja samanaikaisesti määrittää oman paikkansa kartassa. Robotti 

mittaa anturilla etäisyyttään ympärillä oleviin maamerkkeihin ja tekee päätökset tämän 

tiedon perusteella. Etäisyyden määrittämiseen voidaan käyttää kaikuluotainta tai 

laserskanneria. [Bailey, T. & Durrant-Whyte, H., Simultaneous localization and mapping: 

Part I, s. 100] 

Kolmiulotteinen laseriin pohjautuva SLAM voidaan toteuttaa vaakatasoon asennetulla 

2D laserskannerilla ja toisella kohtisuoraan ylöspäin asennetulla 2D laserskannerilla. 

Tämä toimii, kun ajoneuvon liike on rajoitettu yhteen tasoon. [Bailey, T. & Durrant-

Whyte, H., Simultaneous localization and mapping (SLAM): Part II, s. 114] 

Pyörivästä 2D laserskannerista ja teollisuustason inertian mittausyksiköstä koostuva 

systeemi kiinnitettiin ajoneuvoon ja sitä käytettiin Australiassa Northparkes kaivoksen 

kartoittamiseen. Kartoituksessa käytettiin kolmea SICK LMS 291 laserskanneria. Yksi 

skannereista kiinnitettiin pyörivään alustaan, joka pyörähti kerran kahdessa sekunnissa. 

Tällä saatiin laajennettua skannerin näkymä joka sekunti muodostuvaan 3D 

pallonpuoliskoon. Kaksi muuta laserskanneria kiinnitettiin selätysten niin, että saatiin 

360° näkökenttä pystytasossa. [Bosse, M. & Zlot, R., 2014, s. 758] 
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6.2 2D laserskannerit valvonnassa 

Havaitsemiseen erikoistuvat laserskannerit soveltuvat hyvin rakennusten julkisivujen 

valvontaan. Hälytys voidaan kytkeä käynnistymään, kun skannerin valvonta-alueelle 

ilmestyy havaittava kohde. 

Aitoja ja seiniä voidaan valvoa pystytasoon tai viistosti asennettavilla laserskannereilla 

(Kuva 12., kohta 1). Kahta aitaa käytettäessä voidaan lisätä vaakatason valvonta (Kuva 

12., kohta 2). [SICK AG, Special information Laser detectors Planning aids for perimeter 

and object monitoring, s. 16] 

 

Kuva 12. Aitojen ja seinien valvonta. [SICK AG, Special information Laser 

detectors Planning aids for perimeter and object monitoring, s. 16] 
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Avoimilla alueilla skannereille voidaan määrittää useita tarkkailualueita (Kuva 13., kohta 

1) ja esimerkiksi teiden tarkkailu voidaan poistaa työpäivän ajaksi (Kuva 13., kohta 2). 

[SICK AG, Special information Laser detectors Planning aids for perimeter and object 

monitoring, s. 17] 

 

Kuva 13. Avoimien alueiden valvonta. [SICK AG, Special information Laser 

detectors Planning aids for perimeter and object monitoring, s. 17] 

Laserskannereita voidaan käyttää kameroiden ohjauksessa. Kun skanneri havaitsee 

tarkkailualueella (Kuva 14., kohta 1) kohteen (Kuva 14., kohta 2), se lähettää kohteen 

koordinaatit valvontajärjestelmälle, joka laukaisee hälytyksen ja ohjaa alueella olevan 

kameran katsomaan kohdetta (Kuva 14., kohta 3). [SICK AG, Special information Laser 

detectors Planning aids for perimeter and object monitoring, s. 18] 

 

Kuva 14. Kameran hallinta ja kohteen seuraaminen avoimilla alueilla. [SICK AG, 

Special information Laser detectors Planning aids for perimeter and object 

monitoring, s. 18] 
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Laserskannereita voidaan käyttää tasaisten kattojen valvontaan, jolloin skanneri 

kiinnitetään normaalisti suoraan rakennukseen. Tarkkailualue sijoitetaan noin 30 cm 

korkeudelle katosta, jolloin ryömivätkin kohteet voidaan havaita (Kuva 15., kohta 1). 

Katolla olevat rakenteet on otettava huomioon valvonnan suunnittelussa, sillä skanneri ei 

voi havaita niiden takana olevia kohteita (Kuva 15., kohta 2). [SICK AG, Special 

information Laser detectors Planning aids for perimeter and object monitoring, s. 20] 

 

Kuva 15. Katon suojaus. [SICK AG, Special information Laser detectors Planning 

aids for perimeter and object monitoring, s. 20] 

6.3 2D laserskannerit teollisuudessa  

Laserskannereita käytetään entistä useammin tarkastuksiin ja tuotteiden 

takaisinmallinnuksessa, jossa tuote suunnitellaan olemassa olevan kappaleen pohjalta. 

Laadun tarkastukseen ja takaisinmallinnukseen käytetään laajalti koordinaatti- 

mittauslaitetta (CMM) tai liikkuvaa 2D laserskanneria. Laserskannerilla voidaan kerätä 

paljon dataa lyhyessä ajassa ilman kosketusta tutkittavaan kappaleeseen. [Lee, KH. et al., 

2002, s. 889] 
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6.4 SICK 25v innovaatiokilpailu 

SICK Oy, eli SICK-konsernin Suomen tytäryhtiö oli vuonna 2016 toiminut jo 25 vuotta 

Suomessa ja tämän merkkipaalun juhlistamiseksi SICK Oy järjesti SICK 25v 

innovaatiokilpailun. Innovaatiokilpailuun lähetettiin kesällä 2016 kutsu oppilaitoksille ja 

ilmoittautuneiden oppilaitosten opiskelijoiden joukosta valittiin 25 joukkuetta. Kisaan 

osallistuville joukkueille toimitettiin kaksi erilaista SICK:n laserskanneria ja joukkueille 

varattiin innovointiin aikaa kolme kuukautta, eli 1.9.2016 – 30.11.2016. [SICK Oy, 2017, 

s. 5] 

Kilpailun voitti Aalto-yliopiston joukkue kuvan 16 robottikopterilla. Innovaatio oli 

käyttää TIM -sarjan laserskanneria miehittämättömissä voimalinjatarkastuksissa. 

Pienikokoinen robottikopteri voisi hyödyntää laserskanneria linjaseurantaa varten 

havaitsemalla, missä voimalinjan johtimet ja pylväät sijaitsevat suhteessa 

robottikopteriin. Laserskannerin havaitessa riittämättömän lentokorkeuden tai 

riittämättömän etäisyyden lentoesteeseen, voi robottikopteri hyödyntää tietoa lentoreitin 

korjaamiseen. [SICK Oy, 2017, s. 10-11] 

 

Kuva 16. 3RD Solo -robottikopteri TIM -skannerilla ja kameralla varustettuna. 

[SICK Oy, 2017, s. 10] 
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Lappeenrannan teknillinen yliopisto tuli kilpailussa jaetulle toiselle sijalle. Heidän 

innovaation päätarkoituksena oli mitata jauhemaalauslinjalle asennettavalla 

laserskannerilla maalattavien kappaleiden tarvittavat dimensiot ja optimoida 

maaliruiskujen liike niiden mukaan. Tämä vähentäisi maalauksen kustannuksia, sillä 

jauhemaalauslinjoilla maaliruiskujen y-suuntainen liike säädetään alussa erän 

suurimmalle kappaleelle, jolloin ruiskut maalaavat aina yli pienemmistä kappaleista. 

[SICK Oy, 2017, s. 14] 

Turun ammatti-instituutti tuli kilpailussa myöskin jaetulle toiselle sijalle. Heidän 

innovaation päätarkoituksena oli käyttää SICK:n TIM -sarjan laserskanneria 

vanhainkodin asukkaan tilaa valvovassa järjestelmässä, kun tilaa ei saa kuvata. 

Laserskannerille luotiin Siemens Logo-logiikalla 4 eri ”karttaa” ja niihin jokaiseen 

ohjelmoitiin 3 eri tarkkailtavaa aluetta. Kuvan 17 paneeli ilmoittaa asukkaan tilan 

laserskannerin tekemien havaintojen perusteella. [SICK Oy, 2017, s. 16] 

 

Kuva 17. Statuksen näyttöpaneeli. [SICK Oy, 2017, s. 16] 
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Kuva 18. Paperit 3 metrin päässä skannerista. Vasemmalta oikealle: keltainen, 

musta, punainen, sininen, valkoinen ja vihreä. Paperit on siirretty samaan 

kuvaajaan kuvanmuokkaustyökalulla. 

7 TIM561 -SKANNERILLA TEHDYT KOKEET 

Kokeiden lähtökohtana oli tutkia miten TIM561 -skannerin lähettämän laserin 

taittuminen pleksin läpi ja miten kohteen väri ja materiaali vaikuttavat skannerin 

mittaustulokseen. Etäisyyden määrittämiseen käytettiin 3 metrin rullamittaa.  Testeissä 

kohteina käytettiin A4-kokoista valkoista, sinistä, punaista, keltaista, vihreää ja mustaa 

paperia, sekä 0,3 litran lasipulloa, 0,33 litran muovipulloa ja 1,5 litran muovipulloa. 

Testeissä käytetty pleksi oli 4 mm paksua. Seuranta tapahtui SOPAS-ohjelmalla, joka 

piirtää mittaustuloksista kuvaa reaaliajassa. 

Ensimmäiseksi kokeiltiin papereilla värin vaikutusta tunnistukseen. Paperit asetettiin 

vuorotellen samaan paikkaan 3 metrin päähän skannerista ja SOPAS-ohjelman piirtämä 

kuva tallennettiin. Kuvassa 18 paperit on muokattu samaan kuvaajaan, jotta vertaileminen 

olisi helpompaa. Kuvasta 18 voidaan nähdä, että 3 metrin päässä värillä ei ollut vaikutusta 

skannerin laskemaan paperin etäisyyteen. Kuvasta 18 nähdään myöskin, että ainoastaan 

mustan paperin kohdalla oli huomattava ero takaisin heijastuvan valon määrässä. 
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Kuva 19. Pullot 3 m päässä skannerista. Vasemmalta oikealle: 0,3 l lasi, 0,33 l muovi 

ja 1,5 l muovi. 

Seuraavaksi kokeiltiin skannerin toimintaa läpikuultavien kohteiden kanssa. Käytössä oli 

0,3 litran lasipullo, 0,33 litran muovipullo ja 1,5 litran muovipullo.  Pullot sijoitettiin niin, 

että pullojen etureuna oli 3 metrin päässä skannerista. Kuvassa 19 nähdään, että skanneri 

huomasi kaikki kohteet. Pienemmät pullot, jotka ovat kuvassa vasemmalla puolella, 

skanneri huomasi paremmin kuin 1,5 litran muovipullon, vaikka tämän halkaisija on noin 

kaksi kertaa suurempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi kokeiltiin miten skanneri tunnistaa kohteita pleksin läpi. Ensimmäisessä 

asettelussa valkoinen paperi sijoitettiin 3 metrin päähän ja pleksi sijoitettiin kohtisuoraan 

skanneria päin noin 1,5 metrin päähän skannerista. Kuvassa 20 nähdään tämän asetelman 

aiheuttavan häiriötä pleksin kohdalla, mutta skanneri tunnistaa kuitenkin osan paperista. 

Yksi mittauspisteistä näyttäisi olevan myöskin hieman pleksin edessä, vaikka tässä ei 

pitäisi olla mitään. 

 

 

 



25 

 

Kuva 20. Valkoinen paperi 3 metrin päässä kohtisuoraan asetetun pleksin takana. 

Kuva 21. Valkoinen paperi 3 metrin päässä vinosti asetetun pleksin takana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi kokeiltiin mitä tapahtuu, kun pleksi asetetaan vinosti paperin ja skannerin 

väliin. Paperi on sijoitettu jälleen 3 metrin päähän ja pleksi noin 1,5 metrin päähän 

skannerista. Kuvasta 21 nähdään, että skanneri näkee koko paperin pleksin läpi. Kuvassa 

21 pleksin kohdalla näkyvät kaksi piikkiä ovat pahvista tehdyt tuet, joilla pleksi saatiin 

pysymään pystyssä. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Kuva 22. Pullot 3 metrin päässä kohtisuoraan asetetun pleksin takana. 

Seuraavaksi kokeiltiin näkyvätkö pullot pleksin takana. Pullot sijoitettiin 3 metrin päähän 

ja pleksi sijoitettiin kohtisuoraan skanneria päin noin 1,5 metrin päähän skannerista. 

Kuvasta 22 nähdään, että skanneri ei havainnut pulloja pleksin läpi. Tämä johtuu mitä 

ilmeisimmin muovin ja lasin läpinäkyvyydestä, jolloin skannerin lähettämistä 

laserpulsseista riittävän suuri osa ei heijastu takaisin vastaanottimeen. 
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8 YHTEENVETO 

Työssä tutkittiin TIM561 2D laserskannerin toimintaa ja sen käyttöä SOPAS-

käyttöliittymällä. 

TIM561 -skanneri on tarkkuudeltaan erittäin hyvä mittauskäyttöön. Skannerin HDDM 

teknologia mahdollistaa luotettavat mittaustulokset lian, pölyn, kosteuden ja ympäristön 

valon läheisyydessä. Skannerin lähettämä laser ei voi normaalin käytön aikana aiheuttaa 

iho- tai silmävaurioita, joten sitä voidaan käyttää ihmisten läheisyydessä ilman 

turvatoimenpiteitä. TIM561 -skannerin suojaustaso IP67 mahdollistaa anturin 

sijoittamisen esimerkiksi ulos tai likaiseen tehdasympäristöön. Skannerin suurin käyttöä 

rajoittava tekijä on sen 10 m maksimietäisyys. 

Työssä esitettiin vaiheittain TIM561 -skannerin kytkeminen käyttökuntoon. SOPAS-

käyttöliittymällä voidaan muuttaa TIM561 -skannerin asetuksia ja tarkkailla skannerin 

lähettämää informaatiota. SOPAS-käyttöliittymällä voidaan myöskin lähettää skannerille 

muutamia komentoja. 

Työssä esiteltiin 2D laserskannereiden käyttötapoja ja -kohteita kartoituksessa, 

valvonnassa ja teollisuudessa ja SICK 25v innovaatiokilpailun kolme parasta 

innovaatiota. TIM561 -skanneri voisi soveltua tarkkuudeltaan hyvin SLAM:n 

maamerkkien etäisyyden määrittämiseen ja teollisuudessa takaisinmallinnukseen. 

TIM561 -skanneri voisi myöskin soveltua valvontaan, mutta skannerin maksimietäisyys 

mahdollisesti rajoittaa sen käyttöalueita. 

Työssä tutkittiin kokeilla TIM561 -skannerin toimintaa pleksin läpi ja värin vaikutusta 

kohteen havaitsemiseen. Väreillä ei ollut 3 metrin päässä vaikutusta kohteen 

havaitsemiseen, mutta mahdollisia eroja saattaa tulla lähempänä skannerin 

maksimietäisyyttä. 0,3 litran lasipullon, 0,33 litran muovipullon ja 1,5 litran muovipullon 

kanssa tehdystä kokeesta huomattiin, että skanneri huomasi pienemmät pullot paremmin 

kuin 1,5 litran muovipullon. Pleksillä tehdyissä kokeissa käytettiin 4 mm paksua pleksiä. 

Kun pleksi oli kohtisuorasti skannerin ja kohteen välissä, pleksi aiheutti häiriötä 

mittaustuloksiin. Kun pleksi oli vinosti skannerin ja kohteen välissä, pleksi ei näkynyt 

ollenkaan SOPAS-käyttöliittymän piirtämässä kuvassa ja kohde näkyi normaalisti. 

Väliaine kuten pleksi tai mahdollisesti lasi saattaa siis aiheuttaa mittaustuloksiin häiriötä. 
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