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TIIVISTELMÄ 

Silmänpohjia on perinteisesti tarkasteltu analogisilla nk. suorilla ja epäsuorilla 

oftalmoskoopeilla ja kuvattu pöytämallisilla filmikameran sisältävällä 

funduskameroilla. Silmänpohjasta kuvataan mm. näköhermoa ja verisuonistoa. 

Väestön vanhenemisen ja diabeteksen yleistymisen myötä silmäsairauksien seulonta 

ja tutkiminen lisääntyvät. 

Digitaalisen kamerateknologian suorituskyvyn kehittyminen, halpeneminen ja 

pienentyminen tuovat digitaaliset laitteet myös silmänpohjakuvaukseen. 

Pöytämalliset funduskamerat ovat jo pitkälti digitaalikameroihin perustuvia. 

Silmänpohjakamerat kehittyvät kohti monipuolisempia ja edullisempia kädessä 

pidettäviä kannettavia ja langattomia laitteita. Tämä mahdollistaa laitteiden 

käyttämisen eläinlääketieteessä, jossa laitteen siirrettävyys ja sopiminen erilaisille 

eläimille avaa uusia käyttömahdollisuuksia ja markkinoita. Koko ja hinta 

mahdollistavat myös laitteen hankkimisen yhä pienemmille lääkäreiden 

vastaanotoille ja käyttämisen myös esim. vanhusten kotikäynneillä. 

Silmänpohjankuvauksen haastava ympäristö tuo omat vaatimuksensa 

suorituskyvylle. Langattoman laitteen tapauksessa teknisinä haasteina on lisäksi 

toiminta-aika, fyysinen koko, paino ja käytettävyys. Langattoman laitteen toiminta-

aika tulee mahdollistaa ainakin yhden kokonaisen tutkimuksen suorittamisen 

latausten välillä. Langattoman laitteen käyttö ulkotiloissa ilman tietokonetta asettaa 

vaatimuksia kuvien tarkasteluun ja tallennuskapasiteettiin ja ulkoisen valon 

vaikutuksen minimointiin. Näyttötekniikka, valaisu ja kameratekniikka vaativat 

energiatehokkaita ratkaisuja pitkän toiminta-ajan mahdollistamiseksi. 

Lääketieteen instrumentteja säätelevät monet standardit, joka täytyy myös ottaa 

huomioon. Mm. erotuskyvylle ja valaisun voimakkuudelle on asetettu vaatimuksia, 

jotta laite soveltuisi käyttötarkoitukseensa eikä aiheuttaisi vahinkoa 

tutkimuskohteelle. 

Kannettavan silmänpohjakameran voi toteuttaa moduulipohjaisena laitteena. 

Tällöin eri moduuleita voi päivittää eri aikaan osien saatavuuden loputtua tai 

teknologian kehittymisen myötä. 

 

Avainsanat: oftalmoskooppi, moduuli, silmänpohjakamera, tuotekehitys 
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ABSTRACT 

Eye fundi have traditionally been examined using direct and indirect analog 

ophthalmoscopes. For fundus photography table top devices used to incorporate film 

cameras, but have switched to digital imaging. The targets of examination are the 

optic nerve head and retinal vasculature. As the population ages and diabetes 

becomes more common, the need for medical screening is increasing. 

The reducing sizes of digital cameras, as well as their decreasing costs, have 

enabled the development of competitively priced versatile portable handheld and 

wireless fundus examination devices. These characteristics are especially important 

in veterinary medicine, where the portability and suitability for different animals 

opens new uses and markets. The small size and moderate price of digital 

ophthalmoscope enables its acquisition by even small clinics and supports use during 

home visits. 

This thesis investigates the implementation of a modularly designed portable 

fundus camera. Modularity is important for equipment that will be used for many 

years and may need maintenance and upgrades during the life-span of the equipment. 

The design takes into account the strict performance requirements of fundus 

imaging devices. Furthermore, the design and manufacturing of medical instruments 

is governed by standards that intend to ensure the suitability for the purpose and the 

safety of the subjects. Standards for fundus imaging devices set the requirements for 

the resolution and the intensity of the illumination. 

The technical challenges of the design include long operating time, small physical 

size, low weight, and good usability. At least one complete fundus photography 

session must be possible from a single charge while usage in the out-of-doors set 

high requirements for display performance.  As much of the weight and size is 

determined by the battery the energy-efficiency of camera and display solutions 

dictates the operating time. Also, the recording capacity must be sufficient because 

communication links are not always available. Sufficient solutions fulfilling all 

requirements were found. 

 

Key words: ophthalmoscope, module, fundus camera, product development 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

AD Analogia-digitaali 

ADI Analog Devices Inc. 

AMOLED Active-Matrix OLED 

CCD Charge-Coupled Device 

CCFL Cold-Cathode Fluorescent Lamp 

CD Compact Disk 

CIE Commission Internationale de l´Eclairage 

CIELAB CIE:n vuonna 1976 julkaisema väriavaruusmalli 

CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 

CRI Color Rendering Index, värintoistoindeksi 

DA Digitaali-analogia 

dB Desibeli 

DVI Digital Visual Interface 

DSP Digital Signal Processor 

EMC Electromagnetic Compatibility, sähkömagneettinen yhteensopivuus 

FPGA Field-Programmable Gate Array 

GigE Gigabit Ethernet 

GPIO General Purpose Input Output 

HDMI High-Definition Multimedia Interface 

I
2
C Inter-Integrated Circuit 

I
2
S Inter-IC Sound 

IC Integrated Circuit 

IDS IDS Imaging Development Systems GmbH 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IEC International Electrotechnical Commission 

IPS In-Plane Switching 

IR Infrared, infrapuna 

ISI Image Sensor Interface 

ISO International Organization for Standardization 

JPEG Joint Photographic Experts Group 

LCD Liquid Crystal Display 

LED Light-Emitting Diode, valodiodi 

LiFePO4 Litium-rautafosfaatti 

LiMn Lithium-mangaani 

LiPo Litium-polymeeri 

LSD Low Self-Discharge 

LVDS Low-Voltage Differential Signaling 

MMACS Million Multiply-Accumulates per Second 

MP3 MPEG-1 Audio Layer 3, äänenpakkausmenetelmä 

MPEG Moving Picture Experts Group 

Mpx Megapikseli 

MVA Multi-domain Vertical Alignment 

ND Neutral Density. ND-suodatin 

NET NET New Electronic Technology GmbH 

NiCd Nikkeli-kadmium 

NiMH Nikkeli-metallihydridi 

OLED Organic Light-Emitting Diode 



  

PC Personal Computer 

PMOLED Passive-Matrix OLED 

QWERTY Näppäimistöjen asettelujärjestys 

RAW raw image file, raaka/suora tallennusmuoto digitaalisille kuville 

RGB lineaarinen puna, vihreä ja sini –värikoordinatisto 

R/W Read/Write 

SD Secure Digital, muistikorttityyppi 

SFS Suomen Standardoimisliitto 

SNR Signal to Noise Ratio 

SPI Serial Peripheral Interface 

sRGB standard Red Green Blue 

TFT Thin Film Transistor 

TIFF Tagged Image File Format 

USB Universal Serial Bus 

VGA Video Graphics Array, 640x480 resoluutio 

 

∆𝑎∗ puna-vihreä-virhe CIELAB väriavaruudessa 

∆𝑏∗ sininen-keltainen-virhe CIELAB väriavaruudessa 

∆𝐸𝑎𝑏
∗   värivirhe CIELAB väriavaruudessa 

∆𝐿∗ valoisuusvirhe CIELAB väriavaruudessa 

𝜇𝑠𝑖𝑔 ruudun pikseleiden keskiarvo 

𝜎𝑠𝑖𝑔 standardipoikkeama 

a
* 

CIELAB väriavaruuden punainen-vihreä-akseli 

B mustan taso 

b
* 

CIELAB väriavaruuden sininen keltainen-akseli 

Ha polttopisteen valotuksen keskiarvo 

I illuminanssi 

Ilam täysin diffuusin pinnan illuminanssi 

Iobj kuvauskohteen illuminanssi 

Lobj luminanssi objektin pinnassa 

N f-luku 

p kuvasta mitattu pikseliarvo 

r pinnan heijastavuuskerroin 

Ra värintoistoindeksi 

rsat saturoiva pinnan heijastuvuuskerroin 

S värikylläisyys tai ISO-herkkyys 

Si testikuvan värikartan ruutujen värikylläisyyksien keskiarvo 

Sl värikartan ruutujen ideaalisten värikylläisyyksien keskiarvo 

Ssat saturaatioon pohjautuva ISO-herkkyys 

t integrointiaika 

T linssin läpäisykerroin 
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1. JOHDANTO 
 

Silmänpohjankuvaukselle on kasvava tarve väestön ikääntymisen ja yleistyvän 

diabeteksen takia. Silmänpohjan kuvaukseen käytetään erilaisia laitteita, joista 

halvimmat ovat nk. suoria oftalmoskooppeja, jotka ovat pelkkiä optisia laitteita ilman 

kuvan tallennusmahdollisuutta. Kalliimmat laitteet ovat pöydälle sijoitettavia 

kameroita.  

Kannettavia silmänpohjakameroita on markkinoilla varsin suppea valikoima. 

Niille voi olla kasvavaa kysyntää halvemman hankintahinnan ja siirrettävyyden 

ansiosta. Kannettavuus mahdollistaa sängyssä olevan potilaan kuvaamisen ehkä jopa 

leikkaussalissa. Lisäsäästöjä voi muodostua kiertävän hoitajan tai esim. optikon 

hoitaessa seulontaa ja seurantaa. Kuvat voi lähettää tarvittaessa erikoislääkärin 

analysoitavaksi. 

Silmänpohjan fysiologiset ominaisuudet ja kansainväliset standardit asettavat 

rajoitukset ja vaatimukset laitteille. Silmä on kuvauskohteena haastava vähäisen 

valaistuksen ja silmän pinnan heijastuksien takia. Standardit asettavat vaatimuksia 

esim. valaistuksen voimakkuudelle ja kuvien erotuskyvylle. 

Kannettavan silmänpohjakameran lisähaasteita ovat tarpeeksi hyvän suorituskyvyn 

pakkaaminen kannettavaan muotoon. Käsivaralta kuvaaminen ja ei optimaaliset 

kuvausolosuhteet esim. ulkona auringonvalossa, vaativat kannettavalta 

silmänpohjakameralta ominaisuuksia mitä pöytämallisilta ei tarvita. 

Yksi kannettavan silmänpohjakameran etu voi olla käyttö eläinlääketieteessä. 

Siirrettävyyden ansiosta sillä voisi kuvata erilaisia silmiä hankalistakin asennoista. 

Eläinten silmien erilaiset fysiologiset ominaisuudet esim. silmäpohjan heijastavuus 

vaativat kameralta mm. hyvää dynamiikkaa. 

Kameran peruskomponentit, kuten kuvakenno, suoritin, akku, tiedonsiirtoliitännät 

ym. ovat yleisiä nykyajan kuluttajaelektroniikassa. Näitä kuluttajaelektroniikan 

laitteita voidaan valmistaa satojatuhansia ja jopa miljoonia. Niiden elinkaari on 

kuitenkin laskettavissa kuukausissa. Kuluttajaelektroniikan komponenttien käyttö voi 

tuoda säästöjä halvoilla hinnoilla suurten tuotantovolyymien takia, mutta niiden lyhyt 

valmistusaika voi tuoda ongelmia lääketieteen laitteissa, joita voidaan myydä useita 

vuosia samaa mallia. 

Yksi ratkaisu tähän ongelmaan voisi olla moduulipohjaisen arkkitehtuurin käyttö 

kamerassa. Jonkun oleellisen komponentin, kuten esim. suorittimen valmistuksen 

loppuessa voidaan kamerasta ainoastaan korvata yksi moduuli. Moduulipohjainen 

arkkitehtuuri voi toisaalta tuoda lisäkustannuksia ylimääräisten 

tyyppihyväksyntäkierrosten takia. Markkinoilla olevista komponenteista ja tulevista 

teknologioista voidaan hahmotella migraatiopolkua, miten laite kehittyisi vuosien 

varrella ja moduuleiden päivittyessä. 

Tässä diplomityössä käydään läpi edellä esitettyjä asioita aloittaen silmän 

fysiologiasta ja kuvauksesta. Standardeista ja markkinoilla olevista laitteista voidaan 

tehdä johtopäätöksiä millaisia minimivaatimuksia kannettavalta 

silmänpohjakameralta vaaditaan. Näistä hahmotellaan ideaalista mallia laitteelle. 

Tarkastelemalla ja listaamalla tarvittavien komponenttien ominaisuuksia 

nykyisistä ja tulevista teknologioista lähtien, hahmotellaan mitä laite voisi pitää 

sisällään. Käytännön työnä testattiin erilaisia teollisuuskameroita. Näistä kiinnosti eri 

kennojen (CCD ja CMOS) suorituskyky ja kameramoduulin sisäisen prosessorin 

laskentakyky. Komponenteista hahmoteltiin kamera, jota verrattiin ideaaliseen 

kameraan. 
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1.1. Työn rakenne 

Työn alussa, luvussa 2, perehdytään silmän rakenteeseen ja tutkimiseen erilaisilla 

suorilla ja epäsuorilla oftalmoskoopeilla. Luvussa 3 pohditaan mobiilia 

silmänpohjakuvausta. Laitteiden vaatimuksia ja standardeja käydään läpi. Lopuksi 

hahmotellaan ideaalista kannettavaa silmänpohjakameraa vaatimusten ja nykyisten 

mallien pohjalta. Luvun 4 alussa pohditaan silmänpohjakameran evoluutiota ja 

kehittämistä moduulipohjaiseksi. Muissa osioissa käydään läpi eri moduuleita ja 

niiden teknologioita. Työn käytännön osuus esitellään luvussa 5. Kameramoduulien 

testausta ja mittauksia varten rakennettiin testilaboratorio. Testit ja mittaukset 

esitellään samoin kuin testeihin liittyvä teoria. Lukujen 4 ja 5 pohjalta koostetaan 

prototyyppi, joka esitellään luvun 5 lopussa ja verrataan sitä ideaalilaitteeseen. Työn 

lopussa luvussa 6 esitetään yhteenveto. 
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2. SILMÄNPOHJAN KUVAUS 
 

Silmänpohjan kuvausta tarvitaan erilaisten silmäsairauksien diagnoosiin ja ennalta 

ehkäisevään seulontaan. Väestön ikääntyminen ja diabeteksen yleistyminen ovat 

osaltaan lisäämässä silmäsairauksien, kuten glaukooman, silmäpohjan ikärappeuman 

ja diabeettisen retinopatian esiintymistä. Esim. diabetespotilaiden silmäsairauksien 

seulonta tuo jatkuvan ja lisääntyvän tarpeen silmänpohjankuvaukselle. Diabeteksen 

on ennustettu lisääntyvän maailmanlaajuisesti 114 % vuodesta 2000 vuoteen 2030 

mennessä [1]. Diabetesta sairastavien silmäsairauksia suositellaan seurattavan ja 

seulottavan jopa vuosittain [2]. 

2.1. Silmän tutkiminen 

Silmää kuvatessa voidaan tutkia kovakalvo, sarveiskalvo ja värikalvo. Nämä ovat 

silmän pintarakenteita, mikä tekee kuvaamisen helpommaksi. Kuvassa 1 näkyy 

ihmissilmän rakenne ja nimitykset. Punaheijaste on pupillin läpi näkyvää 

silmäpohjasta takaisin heijastunutta valoa. Tätä valoa vasten voidaan tarkkailla 

silmän lasiaisen, mykiön, etukammion ja sarveiskalvon kirkkautta. Samentumat 

näkyvät tummina alueina. Silmän sisäpuolta tutkittaessa voidaan tarkistaa lasiaisen 

verenvuodot ja muut muutokset. Tämä tapahtuu siirtämällä tutkimuslaitteen lyhyt 

syvyysterävyysalue lasiaisen läpi edestä kohti silmäpohjaa. 

 

 

Kuva 1. Silmän rakenne. 

 

Edelliset tutkimukset ovat mahdollisia suoralla oftalmoskoopilla, mutta eivät 

välttämättä ole silmänpohjakameran tärkeimpiä sovelluksia. Silmänpohjaa 

tutkittaessa voidaan tarkistaa näköhermon nysty, verisuonet ja verkkokalvo. 

Näköhermon nystyn väristä, koosta ja selvärajaisuudesta havaitaan hermovaurioita. 

Verisuonista tarkastellaan mm. laajentumia ja hiussuonten pistemäisiä pullistumia eli 

mikroaneurysmiä. Verisuonet voivat kulkea ristiin, jolloin ne voivat painaa toisiinsa 

tukoksia. Verisuonten näkymistä helpottaa vihreä valo tai suodatin. Verkkokalvon 

vaurioita ovat mm. irtoaminen ja vaaleankeltaisena näkyvät lipidikertymät. Kuvassa 

2 näkyy lipidikertymiä, verenvuotoja ja mikroaneurysmiä. Yleensä riittää 

silmäpohjan keskialueiden kuvaus. Jos on tarvetta tutkia myös verkkokalvon 

reunimmaiset alueet, niin silloin tarvitaan pupillin laajentaminen. 

 

 



 12 

 

Kuva 2. Erilaisia silmäpohjan sairauksia: a) lipidikertymiä, b) 

verenvuotoja ja mikroaneurysmiä. 

 

2.2. Kuvausperiaatteet 

Silmänpohjan tutkimista varten on erilaisia laitteita. Karkeasti laitteet jakautuvat 

pupillin laajennuksen vaativiin mydriaattisiin (eng. mydriatic) laitteisiin ja ilman 

pupillin laajennusta toimiviin non-mydriaattisiin (eng. non-mydriatic) laitteisiin. 

Näillä non-mydriaattisilla laitteilla voi kuitenkin olla minimivaatimus pupillin koolle, 

joka voidaan saavuttaa tarpeeksi hämärässä kuvausympäristössä. 

Halvimmat ja yksinkertaisimmat laitteet eivät tallenna kuvia, vaan havainnoista 

täytyy tehdä muistiinpanoja ja tarvittaessa piirustuksia. Kuvia tallentavat laitteet 

jakautuvat filmikameroihin ja nykyaikaisempiin digitaalisiin kameroihin. Nykyään 

käytetään yhä enemmän digitaalisia kameroita. Digitaalisten kameroiden tarkkuus on 

parantunut siinä määrin, että niillä voidaan korvata filmille kuvaavia laitteita. 

Vuosituhannen vaihteessa oli käytettävissä lähinnä VGA tarkkuuden kameroita, jotka 

eivät tarjonneet tarpeeksi hyvää herkkyyttä [3]. 

On olemassa nk. ideaalitaso (eng. golden-standard) mihin uusia laitteita verrataan 

[4]. Tällainen laite on filmille kuvaava stereografisia kuvapareja ottava laite. 

Laitteella otetaan seitsemän limittäistä kuvaparia 30 asteen kuvauskulmalla, 

kohdistettuna ennalta määrättyihin kohteisiin [5]. Kuvassa 3 näkyy seitsemän eri 

kuvauskohtaa standardista hieman muokattuna versiona. Vertaus ideaalitasoon 

tapahtuu kuvien laadun suhteen eikä hinnan tai käytettävyyden suhteen. Kuvauksissa 

joudutaankin tekemään kompromissejä kustannuksien vähentämiseksi. 
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Kuva 3. 7 eri kuvauskohtaa. Standardista hieman muokattu versio. 

2.3. Kuvaus perinteisellä digitaalisella pöytämallin laitteella 

Esimerkiksi otettu Canon CR-1 Mark II -mallin laite koostuu pöytäyksiköstä, siihen 

kytketystä tietokoneesta ja tietokoneeseen asennetusta ”Retinal Imaging control 

software NM” hallintaohjelmasta. Kuvassa 4 on piirros laitteesta. 

Kuvaustapahtuma on varsin monivaiheinen. Laitteella tehdään paljon tarkistuksia 

ja säätöjä, jonka jälkeen otetaan yksi tai muutama kuva. Tämä monivaiheinen kuvaus 

on selostettu seuraavaksi. 

Laitteet laitetaan kuvauskuntoon käynnistämällä tietokone ja hallintaohjelma. 

Pöytäyksikkö käynnistetään. Laitteen alaosan (stage unit) lukitus avataan. Yläosan 

(main unit) korkeus säädetään perusasentoon ohjaussauvaa kiertämällä, kunnes 

sivulla oleva säätömerkki on kohdallaan. Huone pimennetään noin 5 lx 

valaistusvoimakkuuteen. Tietokoneella syötetään tutkimuksen tiedot 

hallintaohjelmaan. Otsan tuki desinfioidaan ja leuan tukeen asetetaan uusi 

suojapaperi. 

Potilas neuvotaan istuutumaan tuolille ja asettamaan otsan ja leuan tukia vasten. 

Leukatukea säädetään ylös tai alas, kunnes potilaan silmä on korkeusmerkinnän 

tasolla. Ohjaussauvaa vedetään itseä kohti ja väännetään kohti sen puoleista silmää 

mitä aiotaan kuvata. Kamera kohdistetaan pupilliin säätämällä laitteen yläosan 

asentoa ohjaussauvalla ja tarvittaessa leukatuen korkeutta muuttamalla. Potilasta 

pyydetään tuijottamaan fiksaatiovaloa. 

Ohjaussauvaa kääntämällä eteen tai taakse saadaan kuvaruudulla näkyvät pupillin 

puolikkaat kohdistumaan. Kohdistus-nappia (eng. alignment switch) painamalla 

saadaan näkyviin verkkokalvon tarkastelunäyttö. Kääntämällä valaistuksen 

säätönuppia, voidaan valaistuksen kirkkautta säätää. Potilasta kehotetaan pitämään 

kasvoja vakaasti vasten otsa- ja leukatukea. Laitteen käyttäjä päättää mitä kohtaa 

haluaa kuvata. Potilasta neuvotaan tuijottamaan linssin läpi näkyvää fiksaatiovaloa. 

Tarvittaessa fiksaatiolampun sijaintia voi siirtää vaaka- ja pystysuunnassa 

opastaakseen potilasta katsomaan oikeaan suuntaan. 

x2-nappia painamalla voi valita tai poistua 2x-tilasta. 2x-tilassa näkyy yksi 

neljäsosa kuva-alasta kaksinkertaisella suurennoksella. Tarkennus tapahtuu 

kääntämällä tarkennusnuppia. Kuvaruudussa näky kahteen osaan jakautunut 
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vaakaviiva. Tämä viiva tulee säätää yhtenäiseksi tarkennusnuppia kääntämällä. 

Kuvan kohdistus tapahtuu kääntämällä ohjaussauvaa eteen tai taakse, kunnes 

kuvaruudussa näkyvät työetäisyystäplät ovat mahdollisimman pienet. Ohjaussauvalla 

tehdään samalla hienosäätö työetäisyystäplille, jotta ne ovat symmetrisesti suhteessa 

sivuihin, ylä- ja alalaitaan. 

Valokuvaa otettaessa tarkistetaan, että valokuvauksen tilavalo palaa vihreänä. 

Tällöin voi painaa ohjaussauvan nupissa olevaa laukaisunappia. Kuva tallentuu ja 

kuvaruutuun palaa silmän ulkopuolisen tarkastelun ruutu. Otettu kuva näkyy 

tietokoneen hallintaohjelmassa yhdessä tutkimustietojen kanssa. Tarvittaessa otetaan 

lisää kuvia tai kuvataan myös toinen silmä. Lopetettaessa, tutkimus suljetaan 

hallintaohjelmasta, pöytäyksikön alaosa lukitaan ja virta katkaistaan virtakytkimestä 

[6]. 

Yllä selostettu kuvaustapahtuma on hyvin monivaiheinen ja aikaa vievä. Kuvat 

ovat kuitenkin resoluutioltaan isoja ja laajoja. Kahdella kuvalla voi selvitä esim. 

diabeetikon seurannassa. Laite on toisaalta hyvin rajoittunut käyttötarkoituksessaan, 

eikä se ole hyvin siirrettävissä. Käyttö eläinlääketieteessä ei ole käytännössä 

mahdollista. Hankintahinta on kallis ja vaatii hyvän perehdytyksen. Laitteen veroton 

hinta on noin 18000 €. 

 

 

Kuva 4. Canon CR-1 Mark II. 

2.4. Suorat oftalmoskoopit 

Silmänpohjaa voi tutkia myös kädessä pidettävällä suoralla oftalmoskoopilla. 

Kuvassa 5 esitetään kaksi erimallista suoraa oftalmoskooppia. Vasemmanpuoleinen 

on perinteisempi vanhempi malli. Oikeanpuoleinen on uudempi malli paremmalla 

suurennoksella ja helpommalla käytettävyydellä. Silmän pupillia ei tarvitse laajentaa, 

mutta laajennus helpottaa tutkimusta. Suoran oftalmoskoopin suurennus on yleensä 

15-kertainen, jolloin nähdään kerrallaan noin 10-15 asteen alue [7]. Likinäköisellä 

potilaalla näkyy pienempi alue kuin kaukonäköisellä. Tutkijan täytyy kirjoittaa 

muistiinpanoihin havaitut poikkeamat, sillä laite ei tallenna kuvia. Laitteella voi 

tutkia silmää ulkokerroksesta silmäpohjaan asti, kuten on selostettu osiossa 2.1. 

Suoran oftalmoskoopin heikkoja puolia ovat hyvin kapea kuvauskulma ja 

tallentamattomuus. Kapean kuvakulman takia tutkimus voi olla aikaa vievä, koska 



 15 

kerralla näkee hyvin pienen alueen silmäpohjasta ja eri kohtien paikannus vie aikaa. 

Tutkijan täytyy kirjoittaa muistiinpanoihin havaitut poikkeamat. Tämä hankaloittaa 

jatkoseurantaa, kun ei voi verrata kuvia, vaan ainoastaan sanallista kuvausta ja 

piirrosmerkintöjä. Toisaalta laite soveltuu koko silmän tutkimiseen. Hankintahinta on 

myös edullinen hinnan ollessa 150–1000 € mallista riippuen. 

 

 

Kuva 5. Kaksi erimallista suoraa oftalmoskooppia. 

 

2.5. Epäsuorat oftalmoskoopit 

Epäsuora oftalmoskooppi koostuu kädessä pidettävästä apulinssistä sekä 

instrumentistä [8]. Epäsuoralla oftalmoskoopilla käyttäjä näkee apulinssin 

muodostaman vertikaali- ja lateraalisuunnassa kääntyneen kuvan silmäpohjasta. 

Apulinssi on yleensä asfäärinen +20 – +132 diopterin linssi [9]. Apulinssin 

asfäärisyys vähentää vääristymiä ja parantaa kuvan laatua. 

Potilaan silmän pupillia ei välttämättä tarvitse laajentaa, mutta laajennus helpottaa 

tutkimusta. Eräs laitemalli sallii jopa 1mm kokoisen pupillin läpi tutkimisen [10]. 

Pieni pupilli rajoittaa kuitenkin silmänpohjan reuna-alueiden tarkastelua ja vaatii 

laitteen valaistuksen säätämistä pientä pupillia varten. 

Laitteet jakautuvat monokulaarisiin ja binokulaarisiin malleihin. Monokulaarista 

mallia katsotaan yhdellä silmällä ja ne ovat yleensä kädessä pidettäviä. 

Binokulaarisen mallin etu on molempien silmien käyttö katsomiseen, mikä 

mahdollistaa stereopsiksen. Binokulaarinen laite on isompi ja niitä löytyy kädessä 

pidettävää, pöydälle asetettavaa sekä pääpantaan tai silmälasisankoihin asetettavaa 

mallia. 

Binokulaarisena epäsuorana oftalmoskooppina voi käyttää esim. 

rakovalomikroskooppia, vaikka sen pääasiallinen tarkoitus on silmän etuosan 

tutkiminen. Apulinssin avulla laitteella voi kuitenkin tarkastella silmänpohjaa. Tämä 

laite vaatii vähintään 3mm pupillin ja vähintään 5mm pupillin stereokuvaa varten. 

Yleensä suoritetaan pupillin laajentaminen [11]. 

Otsapannalla varustettu binokulaarinen epäsuora oftalmoskooppi on yksi 

yleisimmistä malleista. Tällaisen laitteen hyviä puolia ovat laaja kuvakulma (noin 40 
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astetta), stereoskooppinen näkymä, hyvä valaisu ja mahdollisuus liikkumiseen 

potilaan ympärillä. Laitteella voi tutkia myös eläinten silmiä. Laitteen huonona 

puolena on kuvien tallennuksen puute, kuten muillakin epäsuorilla 

oftalmoskoopeilla. Silmänpohjasta otetaan muistiinpanoja talteen esim. paperiseen 

silmänpohjakarttaan piirtämällä. 

Joissakin kehittyneimmissä malleissa on mahdollisuus kuvan ja videon 

tallennukseen. Kuvan resoluutio on kuitenkin alhainen. HEINE:n valmistamassa 

kameralla varustetussa mallissa resoluutio on vain 460 vaakajuovaa [12]. Keeler:in 

valmistaman, kameralla varustetun mallin, erotuskyvyksi ilmoitetaan 1951 USAF 

resoluutiotestikartan testikuvio 6 ryhmästä 2 [13]. Tämä vastaa vain 7,13 

viivaparia/mm [14]. Tällaiset kameran tarkkuudet kelpaavat lähinnä opetuskäyttöön, 

sillä fysiologian ja standardien asettamat vaatimukset ovat paljon suuremmat, kuten 

kohdassa 3.1.9 todetaan. 

Apulinssin avulla voi jopa käyttää tavallista videokameraa epäsuorana 

oftalmoskooppina [15]. Yksi tapa käyttää kannettavaa silmänpohjakameraa voisikin 

olla toimiminen epäsuorana oftalmoskooppina apulinssin avulla. 

Otsapannalla varustettujen epäsuorien oftalmoskooppien hinnat vaihtelevat 1500 $ 

– 10000 $ välillä kalleimpien mallien ollessa kameralla varustettuja. Kuvassa 6 on 

noin 2000 € arvoinen HEINE Omega 500. 

 

Kuva 6. Pääpannalla varustettu epäsuora binokulaarinen oftalmoskooppi. 

 

2.6. Johtopäätöksiä 

Yllä esitetyillä laitteilla on omat etunsa ja puutteensa. Suora oftalmoskooppi on halpa 

ja helppokäyttöinen, mutta samalla perusteellisessa tutkimuksessa aikaa vievä ja 

tallentamaton. Tallentamattomuus voi hankaloittaa sairauden ja muutosten seurantaa. 

Pöytämallinen silmänpohjakamera on kallis ja tutkimus on varsin monivaiheinen. 

Kuvat ovat laadukkaita ja silmäpohjan laajasti kuvaavia. Toiminta perustuu tarkkaan 

kuvan säätämiseen ja vain yhden tai muutaman kuvan ottamiseen. Käyttötarkoitus on 

samalla hyvin rajattua eikä käyttö esim. eläinlääketieteessä liene kovinkaan 

käytännöllistä. 
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Epäsuora oftalmoskooppi tarjoaa omat etunsa, kuten hyvän valaistuksen, laajan 

kuvakulman ja stereokuvan binokulaarisilla malleilla. Kuvan tallennuksen 

puuttuminen useimmista malleista ja heikko kuvanlaatu tallentavissa malleissa tuo 

samat ongelmat kuin suorassakin oftalmoskoopissa. Muistiinpanot hoidetaan siis 

yleensä paperille. Varsinkin otsapannallisen epäsuoran oftalmoskoopin soveltuminen 

eläinlääketieteeseen tuo uusia käyttömahdollisuuksia. 

Yleistettynä kaikki edellä esitetyt mallit vaativat aikaa eivätkä ole tarpeeksi 

helppokäyttöisiä tai monipuolisia. 

Markkinoilla voisi olla tarve suhteellisen edulliselle kannettavalle laitteelle, joka 

soveltuisi eri käyttötarkoituksiin. Kannettavaan silmänpohjakameraan voisi ehkä 

yhdistää sekä silmänpohjakameran että epäsuoran oftalmoskoopin ominaisuuksia. 

Diabeettisen retinopatian seulonnassa on suuret kuvaustarpeet ja toisaalta esim. 

eläinlääketieteellinen käyttö on vielä kehittymässä. 

Hyvän kuvanlaadun saavuttaminen kannettavalla laitteella voi olla haasteellista. 

Teknologian kehittyminen on parantanut kuvakennojen herkkyyttä ja tuonut lisää 

erotuskykyä. Työn kameratesteissä luvussa 5, osiossa 5.7, nähdään, että testatuissa 

kameramoduuleissa on tarpeeksi herkkyyttä ja erotuskykyä ainakin keinosilmän 

testikuvissa. 
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3. MOBIILI SILMÄNPOHJANKUVAUS 
 

Silmänpohjakameran rakentaminen kädessä pidettäväksi langattomaksi malliksi tuo 

omat haasteensa. Laitteen ominaisuudet rajautuvat mm. standardien, fysiologisten 

vaatimusten ja käytettävyyden kautta. Markkinoilla on muutama laitemalli, jotka 

yrittävät toimia näiden rajoitusten puitteissa. Yksi malli julkaistiin vuonna 2002 ja oli 

markkinoilla yli 10 vuotta. Tänä aikana tekniikka on kehittynyt paljon. Kehitettäessä 

uutta laitetta, se tulee kilpailemaan markkinoilla olevia laitteita vastaan. Standardien, 

käytettävyyden ja markkinoilla olevien laiteiden perusteella voidaan muodostaa 

käsitystä vaadittavilta ominaisuuksilta. 

3.1. Laitteiden vaatimukset 

Silmänpohjakameran vaatimuksia ja rajoituksia määritetään eri standardeissa. 

Suunnitellessa laitetta kansainvälisille markkinoille tulee kansainväliset standardit 

ottaa huomioon. Eri mailla voi olla vielä erillisiä vaatimuksia. Standardit tuovat 

minimivaatimuksia tietyille ominaisuuksille esim. erottelukyvylle. Standardit myös 

rajoittavat ominaisuuksia esim. valaistuksen voimakkuutta. Standardien dokumentit 

ovat maksullisia. Tämä rajoitti standardien tarkastelun diplomityöpaikalla saatavilla 

olleisiin dokumentteihin. 

Standardien vaatimukset ja rajoitukset perustuvat ihmissilmän fysiologisiin 

ominaisuuksiin. Nähdäkseen hiussuonia ja sairauksien aiheuttamia muutoksia täytyy 

kameran kyetä erottamaan yksityiskohtia. Vaaleahiuksisen ihmisen silmäpohjassa 

verisuonet voivat näkyä hyvin, kun taas tummaihoisen ja mustahiuksisen ihmisen 

verisuonet näkyvät heikosti tummempaa silmänpohjaa vasten. Silmänpohjan väri 

vaihtelee hiusten ja ihon pigmentaation mukaan. 

Silmänpohjan valaiseminen ilman heijastuksia sarveiskalvosta tai värikalvosta on 

vaativaa. Pupillin laajentaminen helpottaa valaisua ja laajentaa suurinta mahdollista 

kuvauskulmaa. Iän myötä pupillin suurin mahdollinen laajenevuus kuitenkin 

pienenee eikä pupillia saa suureksi mydriaatti-silmätipoillakaan. Ilman mydriaatti-

silmätippoja pupillit supistuvat nopeasti tavallisessa valaistuksessa. Tämän voi 

välttää infrapunavalaistuksella, joka onkin käytössä osassa osiossa 3.2 esitetyissä 

laitteissa. Standardit rajaavat valaistuksen voimakkuutta, jotta vältetään pysyviä 

vahinkoja. 

Eläinten silmänpohjan kuvauksessa on omat erikoisuutensa. Joillakin eläimillä, 

kuten esim. koirilla, kissoilla ja hevosilla, verkkokalvon takana on erityisen 

heijastava tapetum lucidum -kalvo. Tämän kalvon takia silmänpohjan yksityiskohtien 

valaisu ja kuvaaminen ilman ylivalottumista vaatii hyvän dynamiikan. Kuvassa voi 

olla erittäin kirkkaita ja samalla hyvin tummia yksityiskohtia. 

Mobiilin laitteen käytettävyys rajoittaa laitteen fyysisiä ominaisuuksia, kuten 

kokoa, painoa ja toiminta-aikaa. Laitteen pitäminen tarkasti paikoillaan tarkennusta 

ja kuvaamista varten on paljon haasteellisempaa kuin pöytämallisen laitteen, jossa on 

hyvät tuet. Pieni syvyysterävyys hankaloittaa kuvaamista entisestään. 

Syvyysterävyyden kasvattaminen taas voi tuoda ongelmia valaisun suhteen, kun valo 

täytyy saada pupillin läpi. 
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3.1.1. IEC ja ISO standardit 

IEC (International Electrotechnical Commission) on ei-kaupallinen kansainvälinen 

standardointijärjestö, jonka jäseninä ovat kansalliset standardointijärjestöt. IEC 

julkaisee kansainvälisiä standardeja sähköisille ja elektronisille teknologioille. 

Suomen kansallinen järjestö on SESKO ry. Kannettavaa digitaalista 

silmänpohjakameraa koskee useampi IEC standardi. ISO (International Organization 

for Standardization) on suurin kansainvälisten standardien kehittäjä ja julkaisija. IEC 

ja ISO standardeja käsitellään seuraavaksi. 

3.1.2. IEC 60601-1:2005 Lääketieteelliset sähkölaitteet – Osa 1: Yleiset ja 

olennaiset turvallisuusvaatimukset 

Tämä standardi käsittelee lääketieteellisten sähköisten laitteiden ja järjestelmien 

yleisiä vaatimuksia turvallisuuden ja suorituskyvyn suhteen. Standardi on hyvin laaja 

ja sitä varten määritellään laitteen käyttöikä, käyttöolosuhteet ja suoritetaan 

riskianalyysi. Standardissa määritellään mitä vaatimuksia laitteen tulee täyttää sähkö- 

ja käyttöturvallisuuden, merkintöjen ja käyttöohjeen suhteen. Standardissa viitataan 

standardiin IEC 60825-1:1993, jossa määritellään LED- ja IR-valoa koskevia 

vaatimuksia. Standardi käsittelee myös laitteen puhdistusta, desinfiointia ja potilaan 

kanssa kosketuksiin tulevien osien bioyhteensopivuutta. 

Kohta 14 määrittelee vaatimuksia ohjelmoitavan lääketieteellisen laitteen 

suunnitteluprosessille. Kohta käsittelee ohjelmoitavia elektronisia lääketieteellisiä 

järjestelmiä ja sen riskinhallintaa, verifiointia, validointia, arkkitehtuuria, 

suunnittelua ja kehityksen elinkaarta. Kohdan vaatimuksia ei tarvitse täyttää, jos 

pystyy ISO 14971 standardia soveltaen osoittamaan, että vikaantuminen ei aiheuta 

hyväksymätöntä riskiä. Todennäköisesti kohta 14 tulee täyttää, koska esim. kuvien 

sekaantuminen voi vaarantaa potilasturvallisuutta. Aikaisemmin oli erillinen 

standardi IEC 60601-1-4 General requirements for safety – Collateral Standard: 

Programmable electrical medical systems. Edellinen standardi sisällytettiin IEC 

60601-1:2005 standardiin kohdaksi 14. 

3.1.3. IEC 60601-1-2:2004 Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Vaatimukset ja 

testit 

Tässä standardissa määritellään tarvittavat EMC vaatimukset ja vaadittavat testit. 

Testit on määritelty standardissa IEC 61000-4-2: Testing and measurement 

techniques – Electrostatic discharge immunity test sekä standardissa EMC IEC 6100-

4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, 

induced by radio-frequency fields. 

3.1.4. ISO 15004-1:2006 Silmäinstrumentit – Perusvaatimukset ja 

testausmenetelmät – Osa 1: Yleiset vaatimukset kaikille 

silmäinstrumenteille 

Tällä standardilla on etusija eroavaisuuksien osalta suhteessa standardeihin IEC 

60601-1:2005 ja IEC 60601-1-1:1992. Tämä standardi määrittelee perusvaatimuksia 

ja testejä laitteille, joiden sovelluskohteena on silmä. Standardissa käsitellään mm. 
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käytettyjen materiaalien myrkyllisyyttä, paloturvallisuutta ja vahingonvaaraa. 

Käyttö-, säilytys- ja kuljetusympäristön olosuhteille ja mekaaniselle rasitukselle 

määritellään rajat. Standardissa määritellään myös laitteen merkinnät ja käyttöohjeen 

sisältämät tiedot. 

Laitteen muotoiluun vaikuttaa vaatimus potilaan tai käyttäjän kanssa kosketuksiin 

tulevien osien helposta desinfioitavuudesta. Desinfiointi voidaan hoitaa myös 

kertakäyttöisellä hävitettävällä suojalla. Ergonomiseen suunnitteluun viitataan 

asteikkojen ja näyttöjen sijoittelussa. 

Vaadittavien testien suhteen viitataan muihin standardeihin, joissa määritellään 

testien suoritustapa. Esim. ISO 9022 standardissa määritellään optisten laitteiden 

testien suoritustavat. 

Tässä standardissa poissuljetaan standardin IEC 60601-1:2005 kohdassa 15.3 

määritellyt vaatimukset mekaanisesta kestävyydestä. Esim. kädessä pidettävän 

laitteen täytyy edellä mainitun standardin mukaan kestää pudotus käyttökorkeudesta 

tai vähintään 1m korkeudesta kovalle puulevylle. Tämä olisi ilman poissulkemista 

hyvin kova vaatimus lääketieteelliselle kameralle, joka voi sisältää helposti särkyvää 

optiikka ja muita osia. 

3.1.5. ISO 15004-2:2007 Silmäinstrumentit – Perusvaatimukset ja 

testausmenetelmät – Osa 2: Valon vaarallisuudelta suojautuminen 

Tämä standardi käsittelee optisen säteilyn vahingolta suojautumista. Se määritellee 

testit ja suositusrajat optiselle säteilylle. Laitteet jaetaan kahteen luokkaan. Luokan 1 

laitteet eivät aiheuta vahingonvaaraa optisella säteilyllään. Luokan 2 laitteet sen 

sijaan voivat aiheuttaa vahingonvaaraa optisella säteilyllä. Luokan 2 laitteille 

valmistajan täytyy ilmoittaa minkä ajan kuluttua suositusraja ylitetään. 

3.1.6.  SFS-EN ISO 14971:2007 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. 

Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin 

Tässä standardissa määritellään valmistajille tarkoitettu prosessi, jolla on tarkoitus 

tunnistaa lääketieteelliseen laitteeseen liittyvät vahinkovaarat. Prosessissa arvioidaan 

ja hallitaan riskejä ja tarkkaillaan hallinnan tehokkuutta. Vaatimukset ovat 

sovellettavissa laitteen koko elinkaarelle. Riskien hyväksyttäviä tasoja ei kuitenkaan 

määritellä. 

 

3.1.7. ISO 10940:2009 Silmäinstrumentit – Silmänpohjakamerat 

Tämä standardi on ehkä tärkein koskien tätä diplomityötä, sillä siinä määritellään 

vaatimuksia ja testimenetelmiä silmänpohjia kuvaaville laitteille. Standardissa 

määritellään minimi optiikan erotuskyky, joka on yli 30 astetta kuvantavalle laitteelle 

80 viivaparia millimetrille kuvan keskellä. Standardissa määritetään toleranssi ja 

laskutapa digitaalisen kuvakennon pikselivälille silmänpohjassa. 
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3.1.8. Muut standardit ja ohjeet 

Kiinan kansallinen standardi, YY 0634-2008 Silmäinstrumentit - 

Silmänpohjakamerat, perustuu ISO 10940:1998 standardiin muutamin poikkeamin. 

Yksi oleellinen ero on vaatimus valaistuksen värilämpötilalle, jonka tulee olla välillä 

4500–6700 K. Lisäksi valon CRI arvon täytyy olla vähintään 85. Tämä tuo haasteita 

käytettäessä LED-valaistusta. 

Yhdysvaltoihin löytyy ohje Guidance for Industry - Ophthalmoscope Guidance. 

Ohjeessa neuvotaan mitä vaatimuksia ja standardeja laitteen on täytettävä 

Yhdysvaltojen markkinoille. Ohjeessa viitataan edellä käsiteltyjä standardeja, kuten 

IEC 60601-1 ja ISO 15004 [16]. 

Iso-Britannian diabeetikkojen retinopatian seulonnalle on luotu ohjeet. Ohjeiden 

mukaan silmänpohjankameran resoluution tulee olla vähintään 20 pikseliä astetta 

kohti ja kuvakulmaltaan vähintään 40x45 astetta [17]. 

3.1.9. Yleiset vaatimukset standardeista 

Edellä käsiteltiin standardeja, ohjeita ja niiden vaatimuksia. Alla on taulukko, johon 

on kasattu tämän työn kannalta oleelliset vaatimukset. 

Taulukko 1. Standardien vaatimukset 

ominaisuus rajat standardi/ohje 

valon värilämpötila 4500–6700 K YY 0634-2008 

valon värintoistoindeksi ≥85 YY 0634-2008 

optiikan erotuskyky lp/mm (kuvakulma > 30) keski 60, väli 40, laita 25 ISO 10940:2009 

diopterisäätö potilaan taittovirheen 

kompensoimiseksi 

-15 - +15 ISO 10940:2009 

minimi kuvakulma 40x45 [17] 

pikseleitä astetta kohti 20 [17] 

 

Minimi kuvakulmalla 40x45 astetta ja 20 pikseliä astetta kohti saadaan 

minimiresoluutioksi 800x900 pikseliä. Tämä on varsin vaatimatonta verrattuna 

nykyisiin usean megapikselin kameroihin. Jotta kuvakenno pystyisi käyttämään 

hyväksi optiikalta vaaditun erotuskyvyn 45 asteen kulmalla, niin tarvitaan standardin 

ISO 10940 laskukaavoilla vähintään 845 pikselin leveys. Tämä tekee 18,8 pikseliä 

astetta kohti ja on hyvin lähellä edellä esitettyä rajaa 20 pikseliä astetta kohti. 

3.2. Markkinoilla olevat kädessä pidettävät laitteet 

Markkinoilta löytyy kädessä pidettäviä digitaalisia silmänpohjakameroita ainakin 

seuraavilta valmistajilta; Optomed Oy, Kowa Company Ltd. ja NIDEK Co. Ltd. 

Ainoastaan Optomedin kamera on akkukäyttöinen ja toimii myös ilman verkkovirtaa. 

3.2.1. KOWA Genesis D 

KOWA:n tuote Genesis-D muodostuu pystykahvallisesta kamerayksiköstä ja siihen 

johdolla liitetystä teholähteestä. Teholähde sisältää myös kameran säilytystelineen ja 

valaistuksen ja salaman säätimet. Kuvassa 7 näkyy kamera asetettuna teholähteen 

päälle säilytystelineeseen. Teholähde kytketään verkkovirtaan, joten laite ei ole 
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akkukäyttöinen. Kamerayksikkö sisältää 2 Mpx kameran, 2.5” värillisen TFT-LCD-
näytön ja ohjaukseen käytettäviä nappeja ja säätimiä. Kuvien tallennus tapahtuu 
CompactFlash-muistikortille. Laitteen käytössä ohjeistetaan käyttämään mydriaatti-
silmätippoja pupillien laajentamiseksi. Laitteen erikoisuus on optinen etsin 
tarkennukseen ja 2,5” värinäyttö kuvien jälkitarkastelua varten [18]. Laite toimii 
myös epäsuorana oftalmoskooppina lisälinssien avulla [19]. Genesis-D-malli tuli 
markkinoille vuonna 2006 [20]. 

 

Kuva 7. KOWA Genesis-D. 

3.2.2. NIDEK NM-200D 

NIDEK NM-200D non-mydriaattinen funduskamera muodostuu salkkumallisesta 
tehoyksiköstä ja pystykahvamallisesta kamerapäästä. Tehoyksikkö sisältää 10,4” 
värillisen VGA resoluutioisen TFT-LCD-näytön kosketusohjauksella. Kuvassa 8 
näkyy kamerapää ja salkkumallinen tehoyksikkö integroidulla näytöllä. Kamerapää 
sisältää tarkkailua varten 1/3” mustavalkoisen CCD-kameran. Valokuvausta varten 
kamerapäässä on lisäksi CCD-tekniikkaan perustuva värikamera 1,5 Mpx 1/2” 
kennolla. Tallennetut kuvat ovat kuitenkin vain 1,2 Mpx kokoisia. Valaistukseen on 
käytössä IR-LED-valot ja ksenon-polttimo [22]. NM-200D-malli tuli markkinoille jo 
vuonna 2002 [23]. NIDEK:in seuraava kädessä pidettävä funduskameramalli 
Versacam julkaistiin vasta vuonna 2016 [24]. 
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Kuva 8. NIDEK NM-200D. 

3.2.3. Optomed SMARTSCOPE M3-2 + EY2 

Vuonna 2011 Optomed SMARTSCOPE M3-2 laite oli vielä ainoa markkinoilta 

löytyvä akkutoiminen kannettava silmänpohjakamera. Laite koostuu 

pistoolimallisesta yksiköstä, jonka edessä on vaihdettava optiikka. Vaihtoehtoiset 

optiikat tekevät laitteesta korvakäytävän kuvaamiseen soveltuvan otoskoopin tai ihon 

kuvaamiseen soveltuvan dermatoskoopin. Silmänpohjan kuvaukseen tarkoitettu 

EY2-optiikkamoduuli on pitkässä kartiomaisessa putkessa. Putken päähän on 

asennettavissa joustava silmäkuppi varjostamaan valoa.  

Laitteessa on 6,6 Mpx CMOS kuvakenno. Tästä huolimatta yleiskuvat tallennetaan 

2208x1656 resoluutiolla ja EY2-optiikkamoduulilla otetut silmänpohjakuvat vain 

1024x800 resoluutiolla. Kahteen edelliseen laitteeseen verrattuna etuna on myös 

videon tallennus. 

Tarkennus tapahtuu IR-LEDin avulla. Tästä syystä laite toimii myös ilman 

silmäterien laajennusta. Valokuvauksen aikainen valaisu tapahtuu valkoisella 

LEDillä. Telakka-asema toimii säilytystelineenä, laturina ja USB-yhteytenä [25]. 

Kuvassa 9 näkyy kamera asetettuna telakkaan ja kolme eri optiikkaa. 

 

Kuva 9. Optomed Smartscope M3-2. 
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3.3. Yhteenveto markkinoilla olevista laitteista 

Vaikka Kowa:n ja Nidek:in laitteet ovat kannettavia, niin niiden siirto ja käyttö eri 

ympäristössä on rajoittunutta verkkovirran tarpeen takia. Optomed:in laite toisaalta 

on akkukäyttöinen. Verkkovirran käyttö antaa mahdollisuuden suurelle 

tehonkulutukselle ja Nidek käytää tätä hyödyksi kilpailijoita paljon suuremmalla 

näytöllä. 

Kaikkien kolmen laitteen resoluutio on nykyisiin digitaalikameroihin verrattuna 

alhainen. Heikoimman resoluution omaava Optomed:in laite pääsee juuri 

20pikseliä/aste minimisuositukseen. Optomed:in laite tarjoaa vain häviöllisen JPEG-

pakkauksen. Tämä voi rajoittaa kuvien jälkikäsittelyä. Nidek:in laite tarjoaa TIFF-

tallennusmuodon parempaa jälkikäsittelymahdollisuutta varten. Kowa:n laite 

tallentaa kuvat JPEG-muodon lisäksi myös käsittelemättömässä RAW-muodossa. 

Laitteissa käytetty tekniikka on aika vanhaa esim. USB1.1-väylä. Tämä saattaa 

johtua laitteen pitkästä kehitystyöstä ja myyntiajasta ennen korvaavan laitteen tuloa 

markkinoille. Laitteita on markkinoilla varsin vähäinen valikoima. 

Taulukko 2. Ominaisuudet 

 KOWA Genesis-D 

[21] 

NIDEK NM-200D 

[22] 

Optomed M3-2 + 

EY2 [25] 

paino [kg] 1,07 kamera 

1,93 teholähde 

1,4/11 0,61 

kuvakulma [astetta] 30/25 30 40 

etäisyys silmästä [mm] 5 8 10-20 

valaisu LED, ksenon-salama IR, ksenon-salama LED, IR 

diopterin kompensaatio -15 - +35 -15 - +35 -20 - +20 

pupillin min.halk non-

mydr./mydr. [mm] 

4/5.5 4/x 3/x 

kuvien resoluutio 2 Mpx 1,5 Mpx 1024x800 silmä/ 

2208x1656 yleis 

kennon tyyppi CCD CCD CMOS 

erotuskykyarvio 

pikseliä/aste 

54 36 20 

muisti CompactFlash- 

muistikortti 

CompactFlash- 

muistikortti 

sisäinen 1GB 

MicroSD 

tiedonsiirtoväylä USB1.1 USB1.1 USB1.1 

tehonkulutus ? ? 4,2 W 

näyttö 2,5” 10,4” 640x480 2,5” 

tallennusmuoto JPEG, RAW TIFF JPEG/MPEG1+4 

tullut markkinoille 2006 2002 2009 
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3.4. Ideaalinen kannettava laite 

 

Kuvitteellinen ideaalinen kannettava laite on hahmotelma nykyisellä teknologialla 

toteutettavissa olevasta laitteesta. Laite ottaa terävän ja hyvin valaistun kuvan hyvin 

pienenkin pupillin läpi. Pieni pupillin koko tosin rajoittaa reuna-alueiden kuvaamista. 

Laite on siis non-mydriaattista mallia, jolloin sen käyttö on nopeampaa ja potilaita 

vähemmän rasittava. Kuvakulma on tarpeeksi laaja, jotta selvitään yhdellä tai 

kahdella kuvalla silmäpohjasta. Näiden ominaisuuksien toteuttaminen onnistuu esim. 

käyttämällä epäsuoran oftalmoskoopin tekniikkaa. Vaihtoehtoisesti laite voisi ottaa 

automaattisesti useita kuvia ja yhdistää ne yhdeksi suureksi mosaiikkikuvaksi 

[26][27].  

Kuvaan ei tule häiritseviä heijastuksia valaistuksesta eikä valaisu häiritse liikaa 

potilasta. Toteuttamalla tarkennus ja etsintä IR-valolla vähennetään huomattavasti 

potilaan havaitsemaa valoa. Hyvällä optiikalla ja herkällä kennolla voidaan 

minimoida näkyvän valon tarve valaistuksessa. 

Laite voisi myös analysoida kuvat suoraan terävyyden ja valaisun onnistumisen 

mukaan. Tätä on tutkittu Lappeenrannan yliopistossa diplomityönä [28]. Tällöin 

laitteen käyttöön perehdytetty hoitaja tai yleislääkäri voisi ottaa tarpeeksi 

onnistuneiksi luokiteltuja kuvia, jotka sitten lähetetään kalliimmalle erikoislääkärille 

jatkoanalyysiin. Tämä mahdollistaisi myös potilaiden luona kiertävän 

hoitajan/lääkärin, jolloin kalliita sänkypotilaiden ambulanssikuljetuksia ei tarvita. 

Laite soveltuisi myös hyvin eläinlääketieteeseen. Tämä vaatii erityisen hyvän 

dynamiikan. Ison dynamiikan voi saavuttaa kuvakennon pikselin isolla 

potentiaalikaivolla eli käytännössä pikselin suurella pinta-alalla. Dynamiikkaa voi 

kasvattaa myös yhdistämällä peräkkäisiä kuvia, jotka on kuvattu eri valaisulla, joko 

integrointiaikaa tai valovoimaa muuttamalla [29]. Tehtävän voisi hoitaa myös 

jälkeenpäin tietokoneella. 

Lisäominaisuuksina voisi olla vielä esim. puheohjaus ja puheen tallennus. 

Tallennettua puhetta voisi käyttää muistiinpanoihin ja potilastietojen ilmoittamiseen 

kuvauksen aikana tai kuvien jälkitarkastelun aikana. Puheohjauksella voisi esim. 

vaihtaa nappien toimintaa, jos esim. laitteessa on vain laukaisunappi ja plus- ja 

miinusnapit. Puheohjauksella voisi muuttaa säädetäänkö plus-/miinusnapeilla 

valaisua, suurennosta tms. Suuri kosketusnäyttö mahdollistaisi virtuaalinäppäimistön 

käytön ja tietojen syöttämisen ilman suurta määrää erillisiä näppäimiä. 

Tarpeeksi nopea kuvausnopeus mahdollistaisi jatkuvan kuvien tallentamisen. 

Tietty määrä kuvia voidaan säästää ennen ja jälkeen liipaisun. Kuvausnopeus asettaa 

haasteita kameran ja alustan väliselle väylälle ja muistin siirtonopeudelle. Esim. 

USB2.0-väylä kameran ja alustan välillä rajoittaa 3 Mpx kuvien siirtonopeuden 15 

kuvaan/s ja 5 Mpx kuvien nopeuden 7 kuvaan/s. 

Jos laitteessa on sopiva optiikka tai optiikan pystyy vaihtamaan, niin laite voisi 

toimia sekä silmänpohjakamerana, että epäsuorana oftalmoskooppina. 

Muita kannettavan laitteen selviä ominaisuuksia ovat kannettavuuteen soveltuva 

paino ja koko, ladattava akku ja terävä näyttö tarkennusta ja kuvien tarkastelua 

varten. Edellä esitetyt hyvät ominaisuudet on listattu taulukkoon 3. 
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Taulukko 3. Ominaisuudet koosteena 

Terävyys ja hyvä valaisu 

Ei-mydriaattinen 

Älykkäitä toimintoja, kuten mosaiikkikuvan yhdistys, kuvien esikarsinta 

Soveltuvuus eläinlääketieteeseen 

Äänitallennus ja puheohjaus 

Suuri kuvausnopeus (kuvaa/sekunti) 

Akkukäyttöinen 
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4. SILMÄNPOHJAKAMERAN LAITEPERHEEN EVOLUUTIO 
 

Lääketieteellisten ja sotilaallisten laitteiden myyntiaika voi olla hyvinkin pitkä. 

Vastakohtana on kuluttajaelektroniikka, joiden tuotesyklit ovat nopeita ja esim. 

puhelinmallistot päivittyvät tiheästi. Tämä näkyy komponenttien saatavuudessa ja 

hinnassa. Kuluttajaelektroniikan komponentteja, kuten mikropiirejä ja TFT-LCD-

näyttöjä, voi olla saatavana rajoitetun ajan. Hinta on toisaalta alhainen suurten 

tuotantomäärien vuoksi. Tämä hankaloittaa pitkään myytävien lääketieteellisten 

laitteiden suunnittelua, sillä jonkin komponentin tuotanto voi loppua kesken 

laitemallin elinkaaren.  

Silmänpohjakameraa saatetaan myydä 10 vuotta tai enemmänkin, kuten NIDEK 

NM-200D -mallia. Tämä tulee ottaa jollakin tavalla huomioon esim. varastoimalla 

tarpeeksi komponentteja tai tekemällä laite sellaiseksi, että siitä voi helposti tehdä 

uusia päivitettyjä versioita uusilla komponenteilla. Jälkimmäinen vaihtoehto tarjoaa 

mahdollisuuden uudemman teknologian käyttämiseen ja/tai alenevien hintojen 

hyödyntämisen. Toisaalta laitteen uusi versio voi vaatia uudet tyyppihyväksynnät ja 

tuo lisäkustannuksia. 

Helposti päivitettävä laitemalli voisi olla moduulipohjainen, jossa laitteen eri osat 

muodostavat erillisiä kokonaisuuksia, kuten kamera, optiikka, sulautettu alusta, 

kotelointi ym. Laitteen arkkitehtuuri voisi olla kuvan 10 kaavion mukainen. Siinä 

laite muodostuu moduuleista ja niiden välisistä kytkennöistä. Moduulipohjaisuus 

voidaan toteuttaa ihan fyysisesti erottamalla eri moduulit liittimillä ja kaapeleilla tai 

ottamalla moduulipohjaisuus huomioon kytkentäkaaviossa ja piirilevyn 

osasijoitteluissa tekemällä eri moduulit tarpeeksi riippumattomiksi. Näin jonkin 

moduulin päivitys onnistuu nopeammin ilman tarvetta isompiin muutoksiin 

moduulin ulkopuolella. 

 

Kuva 10. Laitteen eri moduulit ja kytkennät. 

Kun tietyn moduulin elinikä oletetaan maksimissaan esim. 2 vuoden pituiseksi, 

niin kehitteillä täytyy olla jatkuvasti seuraava evoluutioversio laitteesta. Tuotteen 

elinkaaren voidaan olettaa noudattavan klassista tuotteen elinkaarimallia [30]. Sen 

vaiheet on esitetty kuvassa 11. Tuotteen uudet versiot luovat limittäiset elinkaaret, 

jossa uusi malli on saatavana ennen vanhan mallin elinkaaren laskua johtuen tuotteen 

vanhenemisesta esim. kilpailun tai komponentin loppumisen takia. 
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Moduuleiden komponenteille ja väylille on olemassa useita eri vaihtoehtoja ja 

tekniikoita. Niitä on pohdittu tässä luvussa. 

 

 

Kuva 11. Klassisen elinkaarimallin vaiheet. 

4.1. Kamera 

Kameramoduuli voidaan toteuttaa itse, alihankintana tai käyttämällä tässä työssä 

testattuja teollisuuskameroita. Hankkimalla valmis kamera säästetään 

tuotekehitysajassa ja vaihto uuteen malliin käy nopeammin. Kameramoduulin 

valmistaja vastaa kennon toimivuudesta ja laitteen suunnittelijalle jää yhteyden ja 

kameramoduulin ohjauksen ohjelmointi. 

Suosituimpia väyliä nykyisissä kameroissa ovat USB2.0 ja GigE. USB2.0 toimii 

rajoitteena kuvansiirrossa, sillä sen tiedonsiirtonopeus on megapikseliluokan 

kameroille liian alhainen. USB3.0 on yleistymässä. Osa valmistajista ilmoitti 

tutkivansa USB3.0-väylän käyttämistä ja tuovansa uuden mallin markkinoille väylän 

yleistyessä. 

GigE versiosta on kehitetty nopeampi 10GigE, joka on yleistymässä. 100GigE 

standardi on valmisteilla, mutta se onkin jo täysin optinen standardi, kun 

aikaisemmat toimivat tavallisella RJ45-liittimellä ja cat5-kaapelilla. 

Camera Link oli aikaisemmin teollisuuskameroiden suosituimpia väyliä. Uusissa 

kameroissa se alkaa olla harvinainen, vaikka se tarjoaa USB2.0-väylään verrattuna 

kymmenkertaisen nopeuden. Tietokoneeseen kytkettäessä tarvitaan kallis nk. “Frame 

Grabber” ohjainkortti. 

Tehonkulutukseltaan Ethernet-ratkaisut ovat suurimpia. Ethernet tukee hyvin 

pitkiä kaapeleita, mutta sillä ei ole tässä sovelluksessa merkitystä, kun laitteen 

sisäiset väylät ovat senttimetrejä. USB3.0 voi olla hyvä kompromissi 

tiedonsiirtonopeuden ja tehonkulutuksen osalta. Toisaalta HDMI tai DVI olisi myös 

käyttökelpoinen väylä kuvan siirtämiseen. 

Taulukko 4 esittää eri väylien siirtonopeuksia ja tehonkulutuksia. Tehonkulutus on 

arvioitu eri väyläpiirien datalehdistä. 
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Taulukko 4. Kameramoduuleiden väylien ominaisuuksia 
 USB2.0 USB3.0 GigE 

IEEE802.3ab 

10 GigE 

IEEE802.3an-2006 

HDMI 

1.3/1.4 

nopeus [Gbit/s] 0,48, 

käytännössä 

0,3 

5, 

käytännössä 

3,2 

1 10 10,2 

tehonkulutus [W] 0,2 0,336 1,8 4,5 0,74 

 

 

Konenäkö- ja teollisuuskameroita löytyy markkinoilta varsin laaja valikoima. Eri 

valmistajien sivuja tutkiessa on havaittavissa, että GigE ja USB2.0-väyläiset kamerat 

ovat yleisimpiä. Kuvakennotekniikka on joko CMOS tai CCD. CMOS-malleissa 

ylivoimaisesti suosituin kuvakennovalmistaja on Aptina (nykyisin ON 

Semiconductor). CCD-malleissa taas käytetään eniten Sonyn valmistamia 

kuvakennoja. Testatuissa kameramoduuleissa oli eniten käytössä Aptinan 

valmistamia kuvakennoja. 

Kuvakennoista ei sellaisenaan ollut saatavana vertailukelpoisia teknisiä tietoja. 

Tästä syystä tilattiin usealta eri valmistajalta kameramoduuleita testattavaksi ja 

keskenään vertailtavaksi. Tarkennusta varten on mahdollista valaista IR-valolla, 

johon silmä ei reagoi. Testattavaksi saatiin kaksi kameraa, joista oli IR-suodatin 

poistettu. Kameroiden käyttämistä kennoista saatiin myös vastekäyrät, jotka 

ulottuivat IR-alueelle asti. 

Kameramoduuleiden koko voi vaihdella suuresti. Laitteen koteloon on siten hyvä 

jättää tarpeeksi tilaa mahdollisia muita malleja varten. Toisaalta kameramoduulien 

koko on pienenemään päin. 

4.2. Optiikka ja valaisu 

Optomed:in aikaisemmat mallit mahdollistavat eri kuvauskohteiden kuvaamisen 

vaihdettavilla optiikkamoduuleilla. Optomed kehittää uusia optiikkamoduuleita uusia 

käyttökohteita varten. Tällaisessa moduulissa on tarvittaessa tarkennus ja valaisu. 

Käyttöjännitteiden lisäksi tarvitaan kytkennät ohjaukseen. Sopivan nopea ja yleinen 

väylä on esim. I
2
C tai SPI. Optiikan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvä piirtokyky, 

valovoimaisuus ja heijastuksien minimointi. 

Valaisu voidaan toteuttaa sekä näkyvällä valkoisella valolla että IR-valolla. 

Kamerakenno havaitsee IR-valon, mitä ihmissilmä ei havaitse. Tämän ansiosta 

silmänpohjaa voi tarkastella pidempäänkin IR-valolla valaistuna ilman, että potilas 

häikäistyisi siitä tai pupillit supistuisivat. Tyypillinen IR-valon sovellus on hoitaa 

tarkennus IR-valolla, mutta kuvat valaistaan valkoisella valolla. Valkoisen valon 

laadulle on standardeissa omat vaatimuksensa maksimitehon ja värintoistoindeksin 

suhteen. 

Ksenon-salama on haasteellinen CMOS-kennon kanssa. CMOS-kennon kanssa 

käytetään yleensä elektronista suljinta. Niin kutsuttu vierivä suljin (englanniksi 

rolling shutter) vaatii pitkän integrointiajan, jotta kaikki juovat ovat aktiivisena 

salaman välähdyksen aikana. Globaali suljin resetoi kaikki pikselit tai juovat yhtä 

aikaa, jolloin voidaan käyttää lyhyempää integrointiaikaa [31]. 

Aikaisemmin valkoisen valon tuottamiseen käytettiin eniten ksenon-salamaa. 

Nykyiset valkoiset LEDit mahdollistavat myös hyvän valaisun. Vaikka LEDin 

valovoima on hyvin pieni ksenon-salamaan verrattuna, niin sillä ei ole merkitystä 
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pidemmillä valotusajoilla. Normaalit integrointiajat ovat kymmeniä millisekunteja. 

Tässä ajassa LED ehtii valaista ksenon-salaman verran [32]. 

 

Taulukko 5. Ksenon-salaman ja LED-salaman ominaisuuksia 
 CRI valaisuaika suljin kondensaattori max. lux 

ksenon-

salama 

90 noin 20 us mekaaninen, 

elektroninen 

rajoituksin 

elektriteetti, noin 300 V, 

30-100 uF 

400000 

Valkoinen 

LED 

60-90 0 - integrointiaika mekaaninen, 

elektroninen 

tarvittaessa 

superkondensaattori,  

3-4 V, 0,5-1 F 

200 

 

Optiikka vaatii yleensä tarkennuksen linssejä siirtämällä. Tarkennuksen on hyvä 

olla nopea, tarkka ja hiljainen. Varsinkin, kun optiikka on miltei potilaan päässä 

kiinni, niin hiljainen ääni ei hermostuta potilasta. 

4.3. Sulautettu alusta ja prosessori 

Sulautettuja alustoja on saatavana valmiina moduuleina. Markkinoilla on useita 

vaihtoehtoja, joista tunnetuimpia lienee Gumstix (kuva 12) ja Beagleboard. Näistä 

ensimmäinen on varsin kompakti ja hyvin laajennettavissa lisäosilla. Jotkin mallit 

ovat epäkäytännöllisen suurikokoisia käytettäväksi sellaisenaan kompaktissa 

laitteessa. Näitä kookkaampia alustoja voi kuitenkin käyttää tuotekehityksen 

alkuvaiheessa prototyypin kehittämisessä. Toimivan prototyypin jälkeen voi 

optimoida piirilevyä ja laitteen fyysistä kokoa. 

 

Kuva 12. Dollari, Gumstix, pukukumilevy ja laajennuskortti. 

Alustan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat liitännät muihin moduuleihin ja 

laskentakyky. Varsinkin kuvankäsittelyketju ja videon pakkaus ovat paljon tehoa 

kuluttavia toimintoja. Alusta voi perustua yksittäiseen prosessoriin tai prosessorin ja 

FPGA-ytimen yhdistelmään. FPGA-piireille on saatavana kaupallisia ohjelmoituja 

lohkoja, joilla voi hoitaa esim. videokoodausta. 

Tehoa alustassa/prosessorissa tulee olla vähintään 5 Mpx kuvien käsittelyyn. 

Video esim. 720p tai 1080p laatuisena on hyvä lisä. 
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Työtä tehdessä mielenkiintoisin prosessori oli Texas Instrumentsin OMAP3x- ja 

OMAP4x-sarjat. Teholtaan OMAP3x-sarja on riittävä sillä esim. Nokia N900 - 

laitteessa on OMAP3430-prosessori ja 5 Mpx kamera. OMAP4x-mallit ovat 

uudempaa kaksiytimistä sukupolvea. OMAP4 on käytössä monissa Android-

tableteissa, kuten Amazon Kindle Fire:ssä. Gumstix alustoja löytyy myös OMAP4x 

pohjaisina.  

Analog Devices Inc.:n (ADI) Blackfin prosessoria käyttää omissa tuotteissaan mm. 

Basler [33], jonka CCD kamera oli myös testattavana. ADI:n tuotevalikoimasta 

ADSP-5xx-mallistosta löytyy 300-600 MHz kellotaajuudella toimivia malleja 

yhdellä tai kahdella DSP ytimellä. ADI ilmoittaa laskentakapasiteetin MMACS 

lukemina. Lukemat ovat välillä 600–2400. CoreMark-tulokset löytyivät ainoastaan 

ADSP-BF536-mallille, joka on yhden ytimen 400 MHz malli. CoreMark-tulos tälle 

mallille on 439,37. Suoraan interpoloimalla kahden ytimen 600 MHz malliin saadaan 

CoreMark tulokseksi 1318,11. Tämä tulos on miltei sama OMAP3530-mallin kanssa. 

Blackfin prosessoreille löytyy valmiita ohjelmistomoduleita videon H.264 ja kuvien 

JPEG-enkoodaukseen ja dekoodaukseen,  

Atmel AT91SAM9M10 on myös mielenkiintoinen prosessori, mutta sen 

sisäänrakennettu kuvakennoliitäntä (ISI, Image Sensor Interface) tukee 

suurimmillaan 2048x2048 8 bitin resoluutiota. Laskentateholtaan se on myös noin 

puolet vertailukohteina olleisiin OMAP ja BlackFin-prosessoreihin verrattuna. 

Kannettavaan silmänpohjakameraan tarvittava laskentateho perusominaisuuksilla 

ei välttämättä ole kovinkaan suuri. Tällöin myöhemmin markkinoille tulevista 

prosessorimalleista saadaan lähinnä tehonkulutusta parannettua laskentakyvyn 

pysyessä samana. Tehokkaammilla prosessoreilla voidaan toisaalta tuoda käyttäjää 

helpottavia toimintoja, kuten kuvien reaaliaikaista analysointia terävyyden ja 

valaistuksen onnistumisen suhteen.  

Käyttöjärjestelmäksi on useita vaihtoehtoja. Monien mobiilien laitteiden 

käyttöjärjestelmä pohjautuu Linuxiin. Esim. Sony NEX-5 kamerassa on Linux 

käyttöjärjestelmä, jonka päälle on tehty sopiva käyttöliittymä [34]. Android-

käyttöjärjestelmä pohjautuu myös Linuxiin ja siihen löytyy hyviä kehitystyökaluja. 

 

4.4. Näyttö 

Näyttötekniikaksi on kaksi kilpailevaa teknologiaa eli TFT-LCD ja OLED-

tekniikkaan perustuvia näyttöjä. Näyttömoduuleja saa rinnakkaisväylällä ja lukuisina 

erilaisina sarjaväylinä. Rinnakkaisväylä voi koostua esim. 24 bitin rinnakkaisväylästä 

(8 bitin RGB arvot), Hsync, Vsync ja R/W signaalijohtimista. Nykyään käytetään 

yhä enemmän differentiaalisia sarjaväyliä. Rinnakkaisväylä voidaan muuttaa 

sarjamuotoiseksi LVDS-väyläksi erillisellä IC-piirillä. Kellosignaalille tarvitaan yksi 

LVDS-väylä ja datalle niin monta kuin väri- ja näyttöresoluutio vaativat kyseisellä 

kellotaajuudella. 

OLED-näyttöjä on kahta eri tyyppiä. Vanhempi PMOLED-näyttö (Passive-Matrix 

OLED) on halvempi valmistaa, mutta kuluttaa enemmän tehoa ja on lyhytikäisempi. 

PMOLED-tekniikka ei myöskään sovi isojen tai tarkkojen näyttöjen valmistukseen. 

Uudemmat AMOLED-näytöt (Active-Matrix OLED) ovat yleisiä nykyisissä 

älypuhelimissa ja digitaalikameroissa. OLED-näytöissä jokainen pikseli on itsessään 

valaiseva eikä tässä tekniikassa käytetä taustavaloa. Tämä mahdollistaa hyvän 

mustan sävyn ja hyvän kontrastisuhteen, kun ei ole TFT-LCD-näytöistä tuttua 
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valovuotoa. Kun valo tuotetaan pintarakenteessa, niin se mahdollistaa suuren 

katselukulman. Vasteaika on 100–1000 kertaa parempi kuin TFT-LCD-näytöissä, 

eikä kärsi alhaisista lämpötiloista. Tehonkulutus on keskimäärin 60–80 % vastaavan 

kokoisen TFT-LCD-näytön kulutuksesta. Tummalla kuvalla arvo on 40 %.  

AMOLED-näyttöjen suurimpia heikkouksia ovat elinikä ja sinisen sävyn nopea 

heikkeneminen. Sinisen sävyn heiketessä huomattavasti punaista ja vihreää 

nopeammin, voi se aiheuttaa väritasapaino-ongelmia. Tämän voi kompensoida esim. 

kalibroimalla näyttö säännöllisessä huollossa. Tavallinen AMOLED-näyttö näkyy 

huonosti kirkkaassa valaistuksessa. Näytön kirkkautta on korjattu SuperAMOLED-

mallissa. 

 TFT-LCD on tekniikaltaan vanhempaa. TFT-LCD-näyttöjä tuotetaan paljon, joka 

tekee hinnan halvaksi ja saatavuuden hyväksi. TFT-LCD-näyttöjen valo tuotetaan 

taustavalolla, joka perustuu kylmäkatodiloistelamppuun (CCFL), valkoisiin 

LEDeihin tai elektroluminenssikalvoon. Taustavalo aiheuttaa suuren 

tehonkulutuksen, vaikka näytössä olisi hyvin tumma kuva. Pikselit muodostuvat 

RGB värisuodattimista, joiden kirkkautta säädellään nestekiteellä. Nestekide päästää 

tummanakin hieman valoa läpi aiheuttaen valovuotoa ja heikomman 

kontrastisuhteen. TFT-LCD-näytön heikkoutena on myös kapea katselukulma ja 

hidas vasteaika alhaisissa lämpötiloissa. TFT-LCD-näyttöjen heikkoja puolia on 

paranneltu useilla eri tekniikoilla, kuten IPS ja MVA. Nämä tuovat parannuksia mm. 

värin toistoon ja katselukulmaan. 

Pienten OLED-näyttöjen saatavuus on heikko älypuhelinten siirtyessä kohti 5” ja 

jopa isompia näyttöjä. Alle 3” kokoluokassa paras vaihtoehto on IPS TFT-LCD 

hinnan ja saatavuuden suhteen. 

Taulukko 6 esittää vertailuja TFT-LCD:n ja OLED:n näyttöjen yleisistä 

ominaisuuksista. 

Taulukko 6. OLED:n ja TFT-LCD:n ominaisuuksia 

 tehonkulutus katselukulma kirkkaus elinikä 

AMOLED hyvä 170 huono, SuperAMOLED korjattu 100000 

TFT-LCD huono 40–170 (IPS) hyvä >1 Mh 

 

4.5. Tehoyksikkö 

Akkuteknologia menee kohti uusia turvallisempia litiumtekniikoita ja turvallisuutta 

vaadittaessa voidaan NiMH-kennot korvata esim. LiMn- tai LiFePO4-kennoilla. 

LiFePO4-kennot ovat hyvin pitkäikäisiä ja mahdollistavat suuret lataus- ja 

purkuvirrat. Jopa 200–400 C purkuvirtoja on saatu uusimmilla valmistustekniikoilla 

[35]. Suuret lataus- ja purkuvirrat mahdollistavat nopeat latausajat ja vain yhden 

kennon käyttämisen, vaikka hetkittäin tarvittaisiin suurta virtaa. Litiumkennojen 

etuihin lukeutuu mm. vähäinen itsepurkautuvuus ja alhainen paino. Alla on esitetty 

taulukko, jossa verrataan osaa nykyisin markkinoilla olevista akkutekniikoista [36] 

[37]. 
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Taulukko 7. Akkujen ominaisuuksia 

 nimellis-

jännite [V] 

energiatiheys 

[Wh/kg] 

energiatiheys 

[Wh/litra] 

Itsepur-

kautuvuus 

/kk [%] 

purku-

syklit 

purku-

virta 

[C] 

NiCd 1,2 40-60 50-150 20 1500 20 

NiMH 1,2 30-80 140-300 30 500-1000 5 

LiCoO2 3,6 150-250 250-360 5 400-1200 >3 

LiPo 3,7 130-200 300 5 500-1000 >3 

LiFePO4 3,3 80-120 170 2 >10000 >30 

 

Nikkelipohjaisten kennojen huono ominaisuus on suuri itsepurkautuvuus, jonka 

takia laite on ajoittain ladattava syväpurkauksen välttämiseksi. NiMH-kennoista on 

tullut LSD-versioita (Low Self-Discharge). Näiden etuna on alhainen 

itsepurkautuvuus noin 20 % pienemmän kapasiteetin kustannuksella. 

Kennojen hinnat ovat edullisia ja ovat varsin lähellä toisiaan. Kennot muodostavat 

varsin pienen osan laitteen komponenttikustannuksista ja täten voi valita parhaiten 

soveltuvan akkuteknologian. NiCd-kennojen käyttöä on rajoitettu hyvin paljon eikä 

niitä enää saa käyttää uusissa laitteissa EU:n alueella. Poikkeuksena on hätä- tai 

hälytysjärjestelmä, lääkinnällinen laite ja johdoton työkalu. Kannettava 

silmänpohjakamera luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi, joten siinä käyttö on 

sallittua [38]. NiCd-kennojen käyttöä rajoitetaan yhä enemmän, joten se on huono 

vaihtoehto pitkään myytävään laitteeseen. 

Tehoyksikkömoduuliin sisältyy akku, lataus- ja suojapiiri ja yleisimpien 

käyttöjännitteiden luonti. Loput käyttöjännitteet voi luoda sitä tarvitsevassa 

moduulissa. Lisäksi on mahdollista sisällyttää varaustilan ilmaisevan piiri ym. Lataus 

voidaan suorittaa ulkoisella teholähteellä telakointiasemassa tai esim. USB-väylän 

kautta. Tietokoneeseen kytkettynä USB2.0-väylä antaa 0,5 A virtaa ja USB3.0 jopa 

0,9 A. 

4.6. PC-liitäntä 

PC-liitännän kautta voidaan siirtää kuvat tietokoneelle. Liitännän kautta voisi myös 

katsella laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita. Reaaliaikavideokuvan katsominen 

voisi olla myös mahdollista. Kuvien ja videon katselu vaatii tosin toimintoa tukevan 

ohjelman tietokoneeseen. Jos kuvat ja videot tallentuvat laitteessa SD-muistikortille, 

niin tiedostoja voi siirtää myös SD-muistikortin avulla. Tämä on kuitenkin 

epäkäytännöllisempää kuin suora siirto jotakin yleistä väylää pitkin. 

Langalliseksi väyläksi on tarjolla FireWire ja USB-liitäntöjä. USB on 

ylivoimaisesti yleisempi. Sen uusin versio USB3.0 on tullut jo markkinoille ja 

lisääntyy uusissa tietokoneissa. USB3.0 on alaspäin yhteensopiva vanhempien USB- 

mallien kanssa. Laitteen USB-liitäntä voisi toimia myös isäntänä USB On-The-

Go -tuella. Tällöin samaan liittimeen voidaan kytkeä kaapeli tiedonsiirtoa varten 

tietokoneelle tai vaihtoehtoisesti USB-massamuistin tai vaikka matkapuhelimen 

tiedonsiirtoa varten. Väylien nopeudet on taulukoitu osiossa 4.1. 

4.7. Audio 

Äänimuistiinpanoja tai muita toimintoja varten laitteessa voi olla mikrofoni. Toistoa 

varten tarvitaan luonnollisesti kaiutinelementti. Äänen AD/DA-muunnos voidaan 
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suorittaa joko tässä moduulissa tai sulautetussa alustassa riippuen alustaan 

integroiduista ominaisuuksista. Moduulien välinen väylä on riippuvainen edellä 

mainitusta seikasta. Äänipiirien yleisimpiä digitaalisia väyliä ovat SPI ja I
2
S. 

Äänen tallentamiseen vaadittavan tilan pienentämiseksi löytyy useita tapoja. 

Näytteistystaajuuden ja bittitarkkuuden pitäminen tarpeeksi pienenä ovat helppoja 

tapoja vähentää tallennuskapasiteetin tarvetta. Pakkaamalla äänidata esim. mp3-

muotoon tilantarve tippuu murto-osaan.  Äänimuistiinpanojen laatu ei tarvitse olla 

ihan CD-tasoa, joten esim. 20 kHz ja 8 bitin laatu voisi olla riittävä. 

4.8. Telakointiasema 

Laitteen lyhytaikaista säilytystä, akkujen latausta ja tiedonsiirtoa varten laitteelle voi 

olla nk. telakointiasema. Telakointiaseman hyviksi ominaisuuksiksi voidaan olettaa 

tukevuus, kitkainen alapinta ja laitteen säilytys asennossa, jossa pöly ei kerry 

etulinssiin. Telakointiasema voi tarjota lisäliitäntöjä mitä laitteessa ei suoraan löydy. 

Valmiit USB- ym. liittimet voivat soveltua huonosti laitteen ja telakan välisiin 

kytkentöihin. Jos tämä liitäntä on erikoismallia, niin telakassa voi olla standardit 

liittimet. 

4.9. Näppäimet 

Näppäinten hallintaan on useita eri tapoja ja vaativat aina erilaisen väylän. Yksi tapa 

on käyttää sulautetun alustan GPIO-pinnejä havaitsemaan näppäinten painallus. Yksi 

toinen tapa on käyttää AD-muunninta. Tässä tavassa jokainen näppäin on vedetty 

maihin tai jännitteeseen erikokoisen vastusjaon kautta. AD-muunnoksen lukemasta 

tunnistetaan mitä näppäintä on painettu.  

Näppäimet voi kytkeä myös SPI tai I2C-piirin kautta luettavaksi. Esim. Texas 

Instrumentsin IC-piiri TCA8418 on I2C-väyläinen piiri, joka on tarkoitettu juuri 

näppäimiä varten [39]. Näiden väylien etu on vähäinen määrä johtimia ja 

mahdollisuus käyttää väylissä sarjassa lukusia eri moduuleita eri tunnistekoodeilla.  

Näppäimiä voi toteuttaa perinteisillä painonapeilla tai kosketustekniikalla näytön 

päällä. Yleisimpiä kosketustekniikoita ovat resistiiviset tai kapasitiiviset kalvot 

näytön päällä. Painonapit antavat selvän tuntoaistimuksen painettaessa, kun 

kosketusohjauksessa palautteen tulee joko kuulua äänimerkkinä tai näkyä selvästi 

näytössä. 

Nykyaikaisissa kannettavissa laitteissa suosituin tapa on käyttää alustan GPIO-

pinnejä. GPIO-pinnejä on yleensä varsin paljon ja niiden käyttämisellä minimoidaan 

komponenttien tarve. Jos näppäimiä on erityisen paljon, kuten kokonainen 

QWERTY-näppäimistä, niin silloin on syytä harkita erillistä näppäinpiiriä. 

4.10. Johtopäätöksiä 

Nopeassa tuotekehityksessä kannettavan silmäpohjakameran voi mahdollisesti 

toteuttaa käyttäen teollisuuskameraa, sulautettua alustaa ja siihen liitettyä LCD-

näyttöä. Kamera voisi olla koteloimaton piirilevyversio teollisuuskamerasta. 

Sulautetuksi alustaksi saattaa sopia esim. GumStix. Alla olevaan taulukkoon on 

kasattu edellä olevista kappaleista hyvät komponentit. 
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Taulukko 8. Moduulien ominaisuuksia 

Alusta Audio Kamera PC-

liitäntä 

Näppäimet Näyttö Tehoyksikkö Valaisu 

GumStix SPI tai 

I
2
S 

CMOS USB3 GPIO IPS TFT-

LCD 

NiMH /  

LSD NiMH 

IR- ja valk. 

LED 
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5. KAMERAMODUULIEN TESTAUS 
 

Testien tavoitteena oli tuoda ilmi erot eri kennojen ja varsinkin CCD ja CMOS 

teknologioiden välillä. Testien tuloksista nähdään päästäänkö erotuskyvyssä 

standardien ja vaatimuksien tasolle. Teknisistä tiedoista ja valmistajan ilmoittamista 

tiedoista arvioidaan mitä kameramoduuli kykenee tekemään itsenäisesti. 

Sarjakuvausnopeus, videokuvaus ym. ominaisuudet riippuvat paljon 

kameramoduulin teknisistä ominaisuuksista. Kameramoduulien fyysisestä koosta voi 

arvioida miten se olisi integroitavissa tuotteen sisään. 

 

5.1. Kameramoduulit 

Erilaisia kameramoduuleita tilattiin testattavaksi yhteensä 9 eri mallia. Lisäksi 

testattiin vertailun vuoksi Optomedin silmänpohjakamera. Näin testattavia kameroita 

oli yhteensä 10 kappaletta. 

Liite 1 sisältää taulukon, jossa on käyty läpi kameramoduulien ominaisuuksia. 

Seitsemässä kameramoduulissa oli Aptinan valmistama CMOS-kenno. Vain 

kahdessa muussa oli Sonyn ja Kodakin valmistamat CCD-kennot. 

IDS:n (kuva 13), Matrix Visionin ja NET:n (kuva 14) valmistamat moduulit olivat 

valmiita kaupallisesti saatavia viimeisteltyjä tuotteita. Matrix Visionin ja NET:n 

malleista oli toimitettu myös koteloimaton ja kompaktimpi versio. IDS:n kamerat 

toimitettiin ilman IR-suodatinta. Niillä testattiin IR-LEDin toimivuutta valaistukseen 

ja tarkennukseen. 

 

 

Kuva 13. IDS:n kameramoduuli. 
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Kuva 14. Matrix Visionin ja NET:n moduulit. 

 

Jenoptikin CMOS- ja CCD-moduulit (kuva 15) olivat varsin kookkaita ja painavia. 

Lumeneran moduuli (kuva 16) oli huomattavasti kevyempi, mutta kuitenkin kookas.  

 

 
Kuva 15. Jenoptikin CMOS- ja CCD-moduuli. 
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Kuva 16. Lumeneran moduuli. 

 

5.2. Testausympäristö 

Kameroiden testaamista varten rakennettiin testausympäristö, joka koostui mm. 

valaisimista, kuvauskohdetaulusta, kohdekartoista, valopöydästä ja työpöydästä. 

Testausympäristön rakentamisessa noudatettiin pitkälti Imatest-ohjelman 

internetsivun ohjeita [40]. Työpöydän kahteen kulmaan kiinnitettiin valaisimet 

pystytolppina toimiviin erillisiin pöydänjalkoihin. Työpöytä toimi myös alustana 

kameroille, virtalähteille ja muille tarvikkeille. Kuvauskohdetauluksi hankittiin 

valkoinen magneetti-/tussitaulu, joka päällystettiin harmaalla tarrakalvolla. Lux-

mittarina käytettiin Meterman LM631 -mallista mittaria. Diffuusoreina käytettyjen 

tarrakalvojen mittaamisessa käytettiin tarkempaa Konica Minolta CL-200 -mallista 

mittaria, joka mittasi myös värikoordinaatit. 

5.2.1. Valaisimet 

Kuvauskohdetaulujen valaisua varten rakennettiin kaksi paria erimallisia valaisimia. 

Valaisimet kiinnitettiin mattamustaksi pinnoitetun pöydän kumiin ylösalaisin 

kiinnitettyihin putkijalkoihin. Molemmat valaisinmallit ovat nähtävissä kuvassa 17. 

Yhdessä mallissa käytettiin yhteensä 2*2kpl Bridgelux BXRA-W1200 -mallisia 

LEDejä. LEDien värilämpötila oli 3000 K, teho 1,6 A virralla 26,4 W ja 

värintoistoindeksi Ra oli arvoltaan 82 [41]. Näillä simuloitiin vastaavan 

värilämpötilan LED-valaistusta kannettavassa laitteessa. Ledeillä saavutettiin 

kuvauskohdetauluun yli 2000 lux valaistus. Lisäksi rakennusmateriaaleina käytettiin 

300 W halogeenityömaavalaisimia, prosessorisiiliä ja tuulettimia ja LM317T 

regulaattoria.  

Regulaattorilla säädettiin vakio 1,6 A virta. LEDin kynnysjännite kyseisellä 

virralla on 16,5 V. Regulaattori vaatii vähintään 2,5 V jännitepudotuksen [42], joten 

valaisimen käyttöjännitteeksi sopii 20–24 V. Mitä isompi jännite sitä parempi 

jäähdytys tuulettimilla, mutta samalla regulaattorin kuorma kasvaa. 12 V tuulettimet 

kytkettiin sarjaan, jotta ne toimisivat hyvin 20–24 V jännitealueella. Jokaisella 

LEDillä on oma jäähdytyssiili ja tuuletin. Tämän ansiosta valovoima pysyy hyvin 

tasaisena käytön ajan. Käynnistyksen jälkeen tarvitaan vain noin 10 minuutin 

odotusaika valovoiman tasaantumiseen.  
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Kuva 17. Pienoisloistelamppu- ja LED-valaisin. 

Toinen rakennettu valaisinmalli käytti yhteensä 2x2kpl Viva-Lite VL32S -mallisia 

täyden spektrin pienoisloistelamppuja. Näiden pienoisloistelamppujen värilämpötila 

oli 5500 K, teho 32 W ja Ra arvo 96 [43]. Näillä simuloitiin päivänvalovalaistusta ja 

saavutettiin noin 1000 lux valaistus kuvauskohdetaulun alueella.  

Tämä valaisinmalli lämpenee hitaasti ja samalla valovoima vähenee. Valovoiman 

väheneminen ajan funktiona mitattiin lux-mittarilla. Mittauksesta huomattiin, että 

valojen täytyy lämmetä vähintään 40 min, jotta valovoima ei muutu enää yli 3 % 

asettumisarvosta. Oltuaan 60 min päällä, valovoima on enää 1,5 %:n päässä 

asettumisarvosta. Kuvassa 18 näkyy valovoiman muuton ajan funktiona. 

Pystyasteikko on normalisoitu asettumisarvoon. 

 

Kuva 18. Valovoiman muutos valaisimen lämmetessä. 

Molemmat valaisinmallit antoivat varsin tasaisen hajavalon. Heijastimista aiheutui 

kuitenkin kirkkaita paikallisia pisteitä, jotka aiheuttivat liikaa valaistusvoimakkuuden 

vaihtelua kuvauskohdetaulun alueella. Valaisinten etulasiin päätettiin liimata 

diffuusoriksi nk. hiekkapuhalluskalvo. Rakennushetkellä saatavana oli 3M-merkkistä 

ja Scotchcal 5525 Sandblast -mallista kalvoa. 
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Toista pienoisloistelamppusarjaa varten testattiin neljää eri tuotetta diffuusoriksi. 

Kaksi tuotetta oli lasin päälle liimattavia kalvoja. Toiset kaksi tuotetta oli 

akryylilevyjä, joilla voi korvata valaisimen alkuperäisen lasin. Materiaaleista 

testattiin värikoordinaattien muutos, valon läpäisy ja valaistusvoimakkuuden 

tasaisuus.  

Valaistusvoimakkuuden tasaisuus mitattiin asettamalla valaisin 1 m päähän 

kuvauskohdetaulusta. Valaistusvoimakkuus mitattiin taululta valaisukuvion 

keskipisteestä lähtien 5 cm välein. Valaisin oli valmiiksi hyvin laajasti valoa 

hajottava, eikä diffuusori muuttanut tilannetta kuin paikallisten kirkkaitten pisteiden 

osalta. Kuvasta 19 näkee, että kaikki tuotteet hajottivat valoa suunnilleen yhtä hyvin.  

 

Kuva 19. Valaistuksen tasaisuus eri diffuusoreilla. 

Värikoordinaattien ja valaistusvoimakkuuden muutos testattiin mittaamalla 

valaistusvoimakkuus ja värikoordinaattilukemat valaisukuvion keskipisteestä.  

Taulukko 9. Valaisuvoimakkuuden ja värikoordinaattien muutos 

Diffuusorin materiaali x y lux 

3M Scotchcal 5525 Haze -0,18 % 1,47 % -21,69 % 

3M Scotchcal 5525 Sandblast -0,21 % 1,32 % -30,85 % 

Perspex GS Frost S2 000 0,44 % 0,28 % -6,47 % 

Perspex Opaali 030 2,88 % 1,83 % -25,89 % 

 

Käyttämällä valaisinten edessä 3M Scotchcal 5525 Sandblast -mallista kalvoa ja 

säätämällä valaisinten asentoa saavutettiin Imatestin suosittelema alle ±5 %:n heitto 

valaistusvoimakkuudessa kohdekartan alueella. 3M Scotchcal 5525 Haze -kalvolla 

olisi ollut parempi läpäisy, mutta sitä ei ollut saatavana ensimmäisen valaisinsarjan 

rakentamisen aikoihin. Kaikissa valaisimissa päätettiin käyttää samaa kalvoa, jotta 

värikoordinaattien muutos olisi sama. Perspex-levyt muuttivat muotoa lämmetessään 

ja eivät osaltaan tämän takia soveltuneet valaisinten eteen diffuusoriksi. 

 

5.2.2. Valopöytä 

Valopöytä toimi valaisimena takaa valaistavalle Stouffer T031 -askelkartalle. 

Valopöydän säätäminen tasaiseksi kohdekartan alueelle oli vaativampaa ja lopulta se 

ratkaistiin tulostamalla kalvolle sopiva tummennuskuvio ja sijoittamalla tämä kalvo 

valopöydän pohjalle heijastuspellin päälle. 
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Valopöydän ja Viva-Lite pienoisloistelamppujen välkkyminen verkkovirran 50 Hz 
taajuudella, aiheutti sen, että kuvien valotusaikojen täytyi olla 10 ms:n monikertoja. 

5.2.3. Kuvauskohteet 

Kohdekarttoina käytettiin kolmea eri karttaa. Kuvan 20 X-Rite ColorChecker Classic 
-värikarttaa käytettiin kohinan, värivirheen, herkkyyden ja saturaation mittaamiseen. 

Resoluution mittaamiseen käytettiin ISO 12233 -resoluutiokarttaa, joka näkyy 
kuvassa 21. Dynamiikan ja vasteen lineaarisuuden mittaamiseen käytettiin kuvan 22 
Stouffer T031 -askelkarttaa valopöydällä taustavalaistuna. 

Testikuva silmäpohjasta otettiin HEINE Ophthalmoscome Trainer keinosilmästä, 
joka on kuvassa 23. 

 

Kuva 20. X-Rite ColorChecker Classic –värikartta. 

 

Kuva 21. ISO 12233 –resoluutiokartta. 

 

Kuva 22. Stouffer T031 –askelkartta. 
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Kuva 23. HEINE Ophthalmoscope Trainer –keinosilmä. 

5.2.4. Optiikka ja himmennys 

Kaikissa kameroissa käytettiin samaa Kogaku-merkkistä ja MD-17 17mm 

f/2.8 -mallista optiikkaa (liite 3) C-mount-adapterilla. Koska optiikassa oli kiinteä 

aukko, niin valaistuksen himmentämiseen käytettiin Hoya-merkkisiä ND-

suodattimia. ND-suodattimia oli 2x, 4x ja 8x -arvoisia. 16x ja 32x -arvoiset ND-

suodattimet saatiin yhdistämällä 2x+8x ja 4x+8x ND-suodattimia. Keinosilmäkuvat 

otettiin Optomedin optiikan läpi. 

5.3. Suoritettavat testit 

Testit jaettiin seitsemään eri kokoonpanoon:  

Taulukko 10. Testiasetelma 1 

Mitattavat 

ominaisuudet 

Värivirhe (1. kuva) 

Värikylläisyyden keskiarvo (1. kuva) 

Signaali-kohinasuhde vahvistuksen funktiona 

Signaali-kohinasuhde integrointiajan funktiona 

Värivirhe vahvistuksen funktiona 

Värivirhe integrointiajan funktiona 

Asetukset ja valinnat 

Analysointi Imatest/ Matlab 

Kuvauskohde X-Rite ColorChecker Classic 

Valaistus VivaLite 5500 K pienoisloistelamput 

Gamma-arvo 2,2 (asetus kameran ohjelmasta tai muutos Matlab-ohjelmalla) 

Valkotasapaino auto/säädetty valkoiseen 

Bittisyvyys maksimi 

Tarkennus hieman epätarkka 

Integrointiaika lähin 10 ms monikerta, jolla pienin valotusvirhe 

Vahvistus 0 dB ja kaksinkertaistuminen 
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Taulukko 11. Testiasetelma 2 
Mitattavat 

ominaisuudet 

Värivirhe (1. kuva) 

Värikylläisyyden keskiarvo (1. kuva) 

Värivirhe vahvistuksen funktiona 

Värivirhe integrointiajan funktiona 

Asetukset ja valinnat 

Analysointi Imatest/ Matlab 

Kuvauskohde X-Rite ColorChecker Classic 

Valaistus Bridgelux 3200 K teholedit 

Gamma-arvo 2,2 (asetus kameran ohjelmasta tai muutos Matlab-ohjelmalla) 

Valkotasapaino auto/säädetty valkoiseen 

Bittisyvyys maksimi 

Tarkennus hieman epätarkka 

Integrointiaika 0,5-1 ms tarkkuudella pienin valotusvirhe ja kaksinkertaistuminen  

Vahvistus 0 dB ja kaksinkertaistuminen 

 

Taulukko 12. Testiasetelma 3 
Mitattavat 

ominaisuudet 

ISO-herkkyys Ssat 

Mustan tason poikkeama 

Asetukset ja valinnat 

Analysointi Imatest/ Matlab 

Kuvauskohde X-Rite ColorChecker Classic 

Valaistus VivaLite 5500 K pienoisloistelamput 

Gamma-arvo 1 (lineaarinen) 

Valkotasapaino auto/säädetty valkoiseen 

Bittisyvyys maksimi 

Tarkennus hieman epätarkka 

Integrointiaika 30 ms  

Vahvistus 0 dB 

 

Taulukko 13. Testiasetelma 4 
Mitattavat 

ominaisuudet 

Valotuksen lineaarisuus lyhyillä integrointiajoilla 

Asetukset ja valinnat 

Analysointi Imatest/ Matlab 

Kuvauskohde X-Rite ColorChecker Classic 

Valaistus Bridgelux 3200 K teholedit 

Gamma-arvo 1 (lineaarinen) 

Valkotasapaino auto/säädetty valkoiseen 

Bittisyvyys maksimi 

Tarkennus hieman epätarkka 

Integrointiaika 1 ms, 10 ms ja 80 ms  

Vahvistus 1 ja 10 kertainen 
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Taulukko 14. Testiasetelma 5 
Mitattavat 

ominaisuudet 

Resoluutio vahvistuksen funktiona 

Asetukset ja valinnat 

Analysointi Imatest/ Matlab 

Kuvauskohde ISO 12233 resoluutiokartta 

Valaistus Bridgelux 3200 K teholedit 

Gamma-arvo 1 (lineaarinen) 

Valkotasapaino auto/säädetty valkoiseen 

Bittisyvyys maksimi 

Tarkennus mahdollisimman tarkka 

Integrointiaika suurin jolla kohdekartan tausta ei ylivalotu  

Vahvistus 0 dB, 3 dB,6 dB ….   

 

Taulukko 15. Testiasetelma 6 
Mitattavat 

ominaisuudet 

Gamma-arvo (vasteen lineaarisuus) 

dynamiikka 

Asetukset ja valinnat 

Analysointi Imatest/ Matlab 

Kuvauskohde Stouffer T031 -askelkartta 

Valaistus valolaatikko 

Gamma-arvo 1 (lineaarinen) 

Valkotasapaino auto/säädetty valkoiseen 

Bittisyvyys maksimi 

Tarkennus mahdollisimman tarkka 

Integrointiaika 10 ms monikerta  

Vahvistus 0 dB 

 

Taulukko 16. Testiasetelma 7 
Mitattavat 

ominaisuudet 

Tekosilmän kuvaus Optomedin silmäoptiikalla 

Asetukset ja valinnat 

Analysointi Imatest / Matlab 

Kuvauskohde Heine tekosilmä 

Valaistus silmäoptiikan LED 100 mA virralla 

Gamma-arvo 1 (lineaarinen) 

Valkotasapaino auto/säädetty valkoiseen 

Bittisyvyys maksimi 

Tarkennus mahdollisimman tarkka 

Integrointiaika 114 ms (sama kuin Optomedin M3 -kamerassa)  

Vahvistus 0 dB 

Valkotasapaino säätö valkoiseen paperiin ennen keinosilmän kuvausta 

5.4. Ominaisuuksien määritys 

Mitattujen ominaisuuksien arvot saatiin Matlab- ja Imatest-ohjelmien avulla. 

Seuraavaksi tarkastellaan miten arvot lasketaan ja teoria niiden taustalla. 

5.4.1. Värivirhe 

Värivirhe tarkoittaa väriarvon poikkeamaa oikeasta arvosta. Imatest-ohjelma laski 

tulokset CIE 1976 -standardin mukaisesti. Poikkeama lasketaan CIELAB-
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väriavaruudessa. Värivirhe on euklidinen etäisyys oikeasta arvosta. Värivirhe 

lasketaan yhtälön (1) mukaisesti. 

      
2 2 2

* * * *

abE L a b         (1) 

 

Värivirhe laskettiin ColorChecker-kuvauskohteen 24:stä väristä. Näistä 24:stä 

saadusta värivirheestä laskettiin Imatest-ohjelman avulla keskiarvo, keskihajonta ja 

maksimi. Tuloksissa käytettiin keskiarvoa. 

5.4.2. Kohina ja SNR 

Signaali-kohinasuhde SNR lasketaan värikartan harmaista ruuduista 20 ja 24. 

Signaali-kohinasuhde lasketaan yhtälön (2) mukaisesti. 

 
sig

sig

SNR



  , (2) 

 

jossa 

sig  on ruudun pikseleiden keskiarvo ja 

  sig  on standardi poikkeama. 

 

Lähteenä on kuva, jonka gamma-arvo on muutettu arvoon 2,2. Tämä sRGB-

standardia vastaava gamma-arvo vaaditaan Imatest-ohjelmaan ja aiheuttaa samalla 

sen, että kohina on suurempi vaaleissa ruuduissa. Tämä näkyy selvästi verrattaessa 

ruutujen 20 ja 24 kohina-arvoja. 

5.4.3. Erotuskyky 

Erotuskykyä arvioitiin kuvaamalla ISO 12233 -kohdetta. Tässä kohteessa on 

portaattomasti kapenevia viivanleveyskuvioita ja sen alapuolella asteikko. 

Erotuskyky arvioitiin silmämääräisesti kuviosta. 

5.4.4. Värikylläisyys 

CIELAB väriavaruudessa värikylläisyys S  on pisteen * *a b  etäisyys origosta, jolloin 

värikylläisyys lasketaan yhtälön (3) mukaisesti. 

 *2 *2S a b    (3) 

Tuloksissa ilmoitettu “Värikylläisyyden keskiarvo” on Imatest-ohjelman laskema 

prosentuaalinen arvo. Testikuvassa näkyvästä ColorChecker Classic -värikartan 

ruuduista 1-18 on laskettu värikylläisyydet ja laskettu niistä keskiarvo Sl. Tämä 

keskiarvo on jaettu värikartan värien ideaalisten värikylläisyyksien keskiarvolla Si ja 

muutettu luku prosenteiksi yhtälön (4) mukaisesti [44]. 

 % 100%* l

i

S
S

S
   (4) 
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5.4.5. ISO-herkkyys 

Kennon herkkyyden mittaamisessa sovellettiin ISO 12232:2006 -standardin [45] ja 

Imatest-ohjelman verkkosivujen ohjeita [46] käytettävissä olevien välineiden 

rajoissa.  

Standardin kohdassa 5.4 lukee, että kuvan valkotasapino tulee olla säädetty. 

Kohdassa 5.6 lukee, että maksimi suositeltu integrointiaika on 1/30 s. Testissä 

käytettiin tästä syystä maksimi-integrointiaikana 30 ms ja kuvan valkotasapaino 

säädettiin kohdalleen. 

Standardin mukaan ISO-herkkyyden mittaamiseen on useita tapoja. ISO-

herkkyyden voi mitata kennon signaalin saturoitumiseen tai kohinaan perustuen. 

Saturaatioon perustuva ISO-herkkyys perustuu kennon parhaimmalla kuvanlaadulla 

kuvaamiseen. Yleistettynä analoginen vahvistus on silloin pienimmillään, jolloin 

kohina on vähäisintä. Tässä työssä päätettiin käyttää saturaatioon perustuvaa ISO-

herkkyyden mittaamista, sillä kohina mitataan erikseen ja käytettävissä olevat 

välineet sopivat parhaiten tähän tapaan. Saturaatioon perustuva ISO-herkkyyden 

mittaus suoritetaan ottamalla kuva tunnetusta harmaasta alueesta. Testissä käytettiin 

heijastuvuuskertoimeltaan 𝑟 = 20 % arvoista harmaata kohdetta, joka oli 

ColorChecker Classic -värikartan ruutu 22. Valaistukseen käytettiin 

pienoisloisteputkivalaisimia. Valaistusvoimakkuus eli illuminanssi mitattiin lux-

mittarilla värikartan pinnasta. 

 

ISO-herkkyyden perusyhtälö on yhtälön (5) mukainen. 

 
10 10

*a

S
H I t

   , (5) 

jossa 

Ha on polttopistetason valotuksen keskiarvo, 

I on illuminanssi kennon pinnassa ja 

t on integrointiaika. 

 

Kuvakohteen luminanssin ja kennon pinnan illuminanssin välillä on yhtälön (6) 

mukainen yhteys. 

 
24

objTL
I

N


  , (6) 

jossa  

T on linssin läpäisykerroin, 

Lobj on luminanssi objektin pinnassa ja 

N on f-luku (aukko). 

 

Imatest-ohjelman internetsivulla laskelmissa otetaan huomioon myös kaksi muuta 

tekijää, jotka vaikuttavat polttopistetason illuminanssiin. Tekijät ovat optisesta 

vinjetoinnista johtuva tekijä v  ja valon tulokulmasta johtuva luonnollinen vinjetointi 

 4cos  . Nämä tekijät oletetaan 0,98v   ja  4 6° 0,9783cos   arvoisiksi. Lisäksi 

edellisestä yhtälöstä (6) oletetaan, että 0,9T  . Kun edellä esitetyt tekijät 

yhdistetään yhtälöön (6), niin saadaan yhtälö (7). 

 
 4

2 2

6° 0,6777

4

obj objTvcos L L
I

N N


    (7) 
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Koska kuvauskohde on valaistu eikä valaiseva, niin kuvauskohteen luminanssi 

täytyy muuttaa illuminassiksi. Jos valaistu pinta oletetaan täysin diffuusiksi (eng. 

lambertian surface), ja kamera kuvaa kohdetta kohtisuoraan, niin tämä onnistuu 

yhtälön (8) mukaisesti [47].  

 objlam
obj

rII
L

 
   , (8) 

 

 

jossa 

Ilam on täysin diffuusin pinnan illuminanssi, 

 r on pinnan heijastavuuskerroin ja 

 Iobj on kuvauskohteen illuminanssi. 

 

Yhdistämällä yhtälöön (6) yhtälöt (7) ja (8) saadaan yhtälö (9). 

 

246,36

obj

N
S

rI t
   (9) 

 

Saturaatioon perustuvan ISO-herkkyyden Ssat laskemisessa oletetaan kennon 

saturoituvan puolen f-luvun ylivalotuksella. Eli 𝑟𝑠𝑎𝑡 = √2 = 141 %:n 

heijastuvuudesta. Standardissa oletetaan myös luminanssin olevan säädettävissä, 

jolloin kuvauskohteen luminanssi säädetään minimiarvoon, jolla kenno saturoituu. 

Tämän oletetaan vastaavan 141 %:n heijastuvuutta. 

Testeissä oli kuitenkin käytettävissä vakiovalaistus pienoisloistelampuilla ja 

tunnettu kuvauskohde. Valaistuksen luminanssin vaikutus on kuitenkin lineaarista, 

jolloin voidaan käyttää skaalausta. Yhtälö (9) on jo sellaisessa muodossa, että 

voidaan käyttää hyväksi illuminanssia Iobj kuvauskohteen pinnassa ja kuvauskohteen 

heijastuvuutta r. 

Jos illuminanssi olisi juuri oikea, niin 8 bitin kuvassa olisi 255 ∙ 𝑟 √2⁄   arvoiset 

pikselit.  Kameroissa voi mustan taso kuitenkin olla suurempi kuin 0. Tämä otetaan 

huomioon tekijällä B, joka on pikseliarvoihin summautuva virhe ja on korjattavissa 

vähentämällä. Kun mustan taso B ja kuvasta mitattu pikseliarvo p otetaan huomioon 

skaalauksessa, niin saturaatioon perustuva ISO-herkkyys Ssat saadaan laskettua 

yhtälöllä (10). 

 
   2 2

2 2

46,36 2

255 3.89
sat

obj obj

N p B N p B
S

r I t r I t

 
    (10) 

5.5. Valmistajien tuki 

Kameran fyysisten ominaisuuksien lisäksi valmistajan tuki on tärkeää. Kameroiden 

mukana tuli Windows-pohjaisia ohjelmia ja kehitystyökaluja 

ohjelmointirajapintoineen. Joidenkin kameroiden mukana tuli myös muiden 

käyttöjärjestelmien ohjelmia esim. Linuxiin. Nämä käyttöjärjestelmät ovat paljon 

tehoa kuluttavia kannettavaan laitteeseen. Sen vuoksi valmistajilta kysyttiin 

tarpeellisen tiedon ja tuen saatavuutta, jotta kameran voisi ohjelmoida toimimaan 
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sulautetussa alustassa ilman käyttöjärjestelmää tai jonkin kevyen käyttöjärjestelmän 

kanssa esim. uClinux:in. 

Useimmat kamerat toimivat 8 bitin tarkkuudella, vaikka itse kenno tukee vähintään 

10 bitin tarkkuutta. Kuvien käsittelyä varten bittisyvyyden on hyvä olla korkea, 

vaikka tallennetussa kuvassa tarkkuutta olisikin vain 8 bittiä. Tämän takia 

valmistajilta kysyttiin kameramoduulin toimimisesta 10 bitin tai sitä korkeammalla 

tarkkuudella, jos kameramoduuli antoi vain 8 bitin kuvaa. 

Isompi bittisyvyys toisaalta heikentää kuvien siirtonopeutta. Tätä voi kompensoida 

näyttämällä esikatselukuvaa 8 bitin tarkkuudella ja tallentamalla kuvat isommalla 

tarkkuudella. 8 bitin tarkkuus voi olla myös riittävä, jos kamerassa saa tehtyä 

tarpeelliset muokkaukset isommassa bittisyvyydessä. Valmistajilta tiedusteltiin mitä 

kuvanmuokkausta kamerassa pystyy tekemään ja mitkä kuvanmuokkaukset on jätetty 

tietokoneen laskettaviksi.  

Kameravalmistajan valintaan vaikuttaa tuotevalikoima, migraatiopolku ja 

aikataulu. Vaikka kameran vaihtaminen on pyritty moduulirakenteessa tekemään 

mahdollisimman helpoksi, niin valmistajan vaihto vaatii kuitenkin työtä. Tästä syystä 

valmistajilta tiedusteltiin kameran migraatiopolkua ja kameroiden valmistusikää. 

Kameran CCD/CMOS-kennon, liitännän ja alustan laskentakyvyn vaihtuminen on 

erityisen tärkeää. 

Testatut kamerat ovat tarkoitettuja enimmäkseen kytkettäväksi PC-työasemaan. 

Kannettavalla laitteella on lisävaatimuksina vähäinen tehonkulutus. 

Ohjelmointirajapinnan kautta kamera on hyvä saada tehonsäästötilaan esim. kuvien 

käsittelyn tai esikatselun ajaksi. Valmistajilta kysyttiin mahdollisuutta ja hintaa 

muokattuun mikro-ohjelmistoon (eng. firmware). 

Optomedin nykyisessä mallissa sulautetun alustan suorittimeen on integroitu 

kuvankäsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten mm. demosaic-toiminto. Uudessa 

alustassa toimintoja voi joutua tekemään ohjelmallisesti, joten kysyttiin hyvän 

demosaic-algoritmin saatavuutta.  

Edellä esitetyt asiat tiivistettiin yhdeksään kysymykseen. Valmistajilta kysyttiin 

sähköpostitse tuotevalikoimaan, kameramoduuliin, kehityspolkuun, tukeen ja 

tuotteen muutoksiin liittyviä kysymyksiä. Vastauksista voi myös muodostaa käsitystä 

tuen ja muutosten saatavuudesta. Vastaukset ovat esitettynä liitteessä 2. Valmistajilta 

kysyttiin seuraavia kysymyksiä: 

 

1. Could you tell about the product roadmap? 

2. How long in the future is the product available? 

3. What kind of new features are coming to your products like USB3.0, new sensor 

model etc.?  

4. Is it possible to get some customization to the firmware or hardware?  

5. What kind of image processing can be done in the camera? 

6. What image processing is currently done in the camera and what in  PC software?  

7. In case we decide to use your camera: Can you provide documentation for us so 

we can get the camera working in an embedded system without any OS or with 

some small OS like uClinux? 

8. Can you provide a good bayer demosaic algorithm for use in the embedded 

platform? 

9. Is it possible to get 10 or 12 bit images from the camera? 
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5.6. Virhelähteet 

Kuvien analysointiin käytettiin Imatest-ohjelmaa. Sen koodit ja algoritmit ovat 

salaisia, vaikka laskemiseen käytetty teoria esitellään Imatestin verkkosivulla. 

Imatest-ohjelma on tehty MATLAB kääntäjällä ja ohjelman voidaan olettaa toimivan 

luotettavasti ja tarkasti. 

Suurimmat virheet tulevat käytetyistä laitteista. ColorChecker Classic -värikartan 

huomattiin poikkeavan uudesta ostetusta versiosta. Kaikille kameroille käytettiin 

kuitenkin samaa värikarttaa, joten tulokset ovat sen osalta keskenään 

vertailukelpoisia. 

Joissakin kameroissa oli mustan taso koholla. Eli pimeässä kuvattaessa alin 

pikseliarvo oli esim. 11 eikä 0. Tällainen mustan tason poikkeama tuo 

epälineaarisuutta ja vääristää mm. gamma-arvon laskemista. Mustan tason 

poikkeama oletettiin summautuvaksi virheeksi ja kompensoitiin ISO-herkkyyden 

laskuista vähentämällä. 

Testeissä käytetyn lux-mittarin kalibroinnista ja tarkkuudesta ei ollut tietoa. 

Tarkkuudella ei ole kameramoduulien keskinäisessä vertailussa merkitystä, mutta 

esim. ISO-arvojen vertailussa muihin kameramoduuleihin ja muualla mitattuihin 

lukemiin se vaikuttaa. 

Käytetty optiikka sisälsi vakioaukon f2.8. Tämän takia himmennykseen käytettiin 

ND-suodattimia. Suodattimien arvot olivat 2x, 4x ja 8x. 16x ja 32x suodattimet 

saatiin yhdistämällä kaksi suodatinta peräkkäin. Suodattimien arvoissa voi olla 

virhettä valon läpäisyn suhteen. ND-suodattimien tarkkuus laskettiin testiasetelman 2 

testin 2.2 kuvista. Tässä testissä otettiin ColorChecker Classic -värikartasta kuvia 

kaksinkertaistuvilla integrointiajoilla ja valotus kompensoitiin ND-suodattimilla. 

Nelinkertaisella valotusajalla otettu kuva 4x ND-suodattimella pitäisi vastata 

yksinkertaisella valotusajalla ilman ND-suodatinta otettua kuvaa. Kun ND-

suodattimilla otettuja kuvia vertaa ilman suodatinta otettuun kuvaan, niin havaittiin, 

että ND-suodattimien virheet olivat keskimäärin taulukon 17 mukaiset. 

Taulukko 17. ND-suodattimien valonläpäisyvirhe 

ND-suodatin 2 4 8 16 32 

virhe +4,3 % -1,5 % +4,3 % +9,3 % +3,9 % 

 

Ideaalinen ND-suodatin on harmaa eli suodattaa kaikkia aallonpituuksia yhtä 

paljon. Ideaalisilla ND-suodattimilla värien suhde pysyy samana, vaikka suodattimen 

poistaa tai vaihtaa. Virhe laskettiin testiasetelman 2 testin 2.2 kuvista yhdestä 

harmaasta ruudusta (ColorChecker Classic -ruutu 21). R/G ja R/B suhteen 

keskimääräinen prosentuaalinen virhe ND-suodattimen vaihtuessa laskettiin eri 

kameramalleilla ja otettiin niistä keskiarvo. 

Taulukko 18. ND-suodattimien värivirhe 

ND-suodatin 2 4 8 16 32 

ero R/G -0.9 % +1.4 % +2.3 % +1.5 % +3.4 % 

ero B/G -1.1 % -0.4 % -1.4 % -2.4 % -2.7 % 

 

Edellä olevia virheitä ei ole kompensoitu Imatest-ohjelman tuloksista. Kun 

kameroita vertaa keskenään, niin kaikille tulee samat virheet ja testit ovat sinällään 

keskenään vertailukelpoisia ja toistettavia. 
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5.7. Testien tuloksia ja johtopäätöksiä 

5.7.1. Testiasetelmat 1 & 2 

Testiasetelma 1 ja 2 poikkesivat lähinnä valaistuksen osalta. Testiasetelmassa 1 

valaistiin pienoisloistelampuilla ja testiasetelmassa 2 valaistiin LED-valoilla. 

Vahvistuksen funktiona tapahtuvat mittaukset suoritettiin kaksinkertaistamalla 

vahvistus seuraavassa kuvassa integrointiajan pysyessä vakiona. Integrointiajan 

funktiona tapahtuva mittaus suoritettiin kaksinkertaistamalla integrointiaika 

seuraavassa kuvassa vahvistuksen pysyessä pienimmällä asetuksella. Vahvistuksen ja 

integrointiajan kaksinkertaistumisesta aiheutunut valotuksen muutos kompensoitiin 

linssin eteen asetetulla ND-suodattimella. ND-suodattimen arvo kaksinkertaistui aina 

seuraavaan kuvaan, kuten vahvistus tai integrointiaikakin. 

Gamma-arvon säätö kuviin tehtiin Matlab-skriptillä. Tarkennus jätettiin hieman 

sumeaksi, jotta pienet viat värikartassa eivät vaikuttaneet kohinan arvoon. Jokaisen 

testikuvan jälkeen otettiin nk. pimeä kuva asettamalla linssisuojus optiikan eteen. 

Perusvärivirheet ja värikylläisyyden keskiarvot otettiin kuvasarjojen ensimmäisistä 

kuvista, joissa integrointiaika ja vahvistus olivat alimmillaan. Taulukko 19 sisältää 

testiasetelmien 1 ja 2 värivirheet ja värikylläisyyden keskiarvot. 

Taulukko 19. Värivirhe ja värikylläisyyden keskiarvo 

Kameramoduuli värivirhe CFL värivirhe LED värikylläisyyden ka. 

IDS UI-1460SE 20,6 23,3 43,09 % 

IDS UI-1480SE 19,5 22,2 45,53 % 

Jenoptik IM 5.0 CCD 17,5 16,7 53,36 % 

Jenoptik IM 5.0 CMOS 23,6 24,6 35,50 % 

Kodak CCD 19,2 20,7 53,81 % 

Lumenera Lu370C 14,2 20,5 85,32 % 

Matrix Vision MvBlueFOX-205 21,2 23,7 40,37 % 

NET NS1300CU 20,6 23,4 41,74 % 

NET NS1500CU 20,7 23,1 41,08 % 

Optomed SMARTSCOPE M3-2 20,8 23,5 43,17 % 

 

Testiasetelmassa 2 ei tarvinnut tehdä kohinamittauksia. Testiasetelman 2 

kohinamittaukset ovat kuitenkin nähtävillä liitteen 5 kuvaajissa yhdessä testiasetelma 

1 tulosten kanssa. Kuvaajissa on esitetty eri kameramoduulien signaali-kohinasuhde 

vahvistukseen funktiona, signaali-kohinasuhde integrointiajan funktiona, värivirhe 

vahvistuksen funktiona ja värivirhe integrointiajan funktiona. Alla olevassa 

taulukossa 20 on listattu kameramoduulien signaali-kohinasuhteet testiasetelman 1 

ensimmäisistä kuvista. 
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Taulukko 20. Peruskohina-signaalisuhde 

Kameramoduuli Signaali-kohinasuhde 

IDS UI-1460SE 245 

IDS UI-1480SE 204 

Jenoptik IM 5.0 CCD 109 

Jenoptik IM 5.0 CMOS 175 

Kodak CCD 221 

Lumenera Lu370C 107 

Matrix Vision MvBlueFOX-205 149 

NET NS1300CU 217 

NET NS1500CU 158 

Optomed SMARTSCOPE M3-2 112 

 

Eri valmistajien välillä oli eroja, vaikka ne käyttivät samoja kennoja. Yleistettynä 

Aptinan 3 Mpx -mallissa oli paras signaali-kohinasuhde.  

5.7.2. Testiasetelma 3 

Testiasetelma 3:ssa mitattiin ISO-herkkyys Ssat ja mustan taso. Otetusta kuvasta 

mitattiin pikseliarvot ColorChecker Classic -värikartan ruudusta numero 22. Lisäksi 

otettiin pimeä kuva, josta mitattiin mustan tason poikkeama. 

Jenoptikin IM 5.0 CMOS ja Lumeneran Lu370C malleissa oli erityisen korkeat 

mustan tasot. ISO-herkkyyden parantuminen oli havaittavissa vanhempien ja 

uudempien Aptinan valmistamien kennojen välillä IDS:n ja NET:n valmistamissa 

kameramoduuleissa. 

Taulukko 21. ISO-herkkyys Ssat ja mustan taso 

Kameramoduuli Ssat Mustan taso 

IDS UI-1460SE 50,8 0 

IDS UI-1480SE 107,2 0 

Jenoptik IM 5.0 CCD 164,9 0 

Jenoptik IM 5.0 CMOS 182,9 9 

Kodak CCD 121,4 0 

Lumenera Lu370C 67,0 11 

Matrix Vision MvBlueFOX-205 158,2 0 

NET NS1300CU 46,9 1 

NET NS1500CU 130,8 1 

Optomed SMARTSCOPE M3-2 131,7 0 

 

5.7.3. Testiasetelma 4 

Kameramoduuleilla testattiin lyhyiden integrointiaikojen vaikutusta lineaarisuuteen. 

Optomedin aikaisemmin käyttämän kennon lineaarisuus oli huono lyhyillä 

integrointiajoilla. Kuvan valotusta tarkasteltiin noin 1 ms, 10 ms ja 80 ms 

integrointiajalla riippuen kameran rajoituksista. Valotus kompensoitiin 

vahvistuksella ja ND-suodattimella. Esim. 1 ms ajalla 10 kertainen vahvistus, 10 ms 

ajalla ei vahvistusta ja 80 ms ajalla ei vahvistusta mutta ND8-suodatin. 

Kuvauskohteesta otettiin ylös keskimääräiset vihreät pikseliarvot yhdestä harmaasta 

ruudusta ja normalisoitiin keskimmäisen mittaustuloksen suhteen. 
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Jenoptik IM 5.0 CMOS, NET NS1500CU ja Lumenera 

Lu370C -kameramoduuleilla käytettiin eri vahvistuksia ja integrointiaikoja ohjelmien 

tai kameramoduulien rajoituksista johtuen. 

Taulukko 22. Valotuksen lineaarisuus 

Kameramoduuli 1 ms, 10x vahvistus 10 ms 80 ms, ND8-suodatin 

IDS UI-1460SE 0.98 1.00 1.05 

IDS UI-1480SE 1.08 1.00 1.03 

Jenoptik IM 5.0 CCD 1.55 1.00 0.98 

Jenoptik IM 5.0 CMOS 1.00
 

1.00 1.10 

Kodak CCD 0.98 1.00 1.05 

Lumenera Lu370C 1.00 1.00 1.04 

Matrix Vision MvBlueFOX-205 0.79 1.00 1.05 

NET NS1300CU 1.19 1.00 0.96 

NET NS1500CU 0.84 1.00 1.04 

Optomed SMARTSCOPE M3-2 0.98 1.00 1.05 

 

Jenoptik IM 5.0 CCD -kameramoduulin lyhyt integrointiaika poikkesi eniten. 1 ms 

sarakkeen tulokset poikkesivat todennäköisesti lyhyen integrointiajan epätarkkuuden 

takia. 1 ms sarakkeen suuri vahvistus voi tuoda oman epätarkkuutensa. 80 ms 

sarakkeen tulokset tasoittuvat hieman, jos ottaa huomioon ND8-suodattimen +4,3 

%:n poikkeaman valon läpäisevyyden suhteen.  

5.7.4. Testiasetelma 5 

Vahvistus kaksinkertaistettiin aina seuraavaan kuvaan ja valotus kompensoitiin ND-

suodattimella. Kuvista tarkkailtiin kohinan vaikutusta viivanleveyskuvion 

luettavuuteen. 0 dB vahvistuksella ei käytetty ND-suodatinta, 3 dB vahvistuksella 2x 

ND-suodatin käytössä, jne. 

ISO 12233 -resoluutiokartan viivanleveyskuviosta tarkasteltu erotuskyky ei 

muuttunut vahvistuksen funktiona. Vahvistuksen säädön rajoissa ei tullut niin paljoa 

kohinaa, että se olisi vaikuttanut testatulla linssillä erotuskykyyn. Testikuvista 

tarkasteltu erotuskyky oli vakio 1300 viivaparia/kuvan korkeus. Erotuskykyä rajoitti 

linssi eikä kennon resoluutio tai kohina. 

5.7.5. Testiasetelma 6 

Integrointiajaksi valittiin arvo, joka sekä ylivalotti kartan vaalean pään ja alivalotti 

tumman pään. 

Mustan taso (taulukko 21) vaikutti gamma arvon laskentaan Imatest-ohjelmassa ja 

vääristi arvoa. Tämä näkyi Jenoptikin CMOS ja Lumeneran -mallien tuloksissa, 

joiden mustan tason arvot olivat 9 ja 11. Vaikka osassa kameramoduuleista oli jopa 

12 bitin syvyys, niin dynamiikka ei yltänyt samalle tasolle. 
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Taulukko 23. Gamma-arvo ja dynamiikka 

Kameramoduuli gamma-arvo dynamiikka 

IDS UI-1460SE 0,998 7,48 

IDS UI-1480SE 0,958 7,23 

Jenoptik IM 5.0 CCD 0,877 9,43 

Jenoptik IM 5.0 CMOS 0,21
 

8,23 

Kodak CCD 0,956 9,3 

Lumenera Lu370C 0,824 9,11 

Matrix Vision MvBlueFOX-205 0,967 7,6 

NET NS1300CU 0,973 8,10 

NET NS1500CU 0,967 8,56 

Optomed SMARTSCOPE M3-2 0,949 8,94 

 

 

5.7.6. Testiasetelma 7 

Keinosilmäkuvasta voi subjektiivisesti arvioida terävyyttä ja herkkyyttä. 

Keinosilmästä otetut kuvat löytyvät liitteestä 4. IDS:n kameroilla otettiin myös 

mustavalkoiset IR-LEDillä valaistut kuvat. Kuvat otettiin vakio valotusajalla ja 

vahvistuksella.  

Kuvan kirkkaudesta on havaittavissa myös kamerassa käytetyn kennon herkkyys. 

Aptinan MT9P001 ja MT9P031 -kennoisten kameroiden kuvat ovat kirkkaimpia. 

Kodakin kuva puuttuu, koska keinosilmäkuva päätettiin ottaa vasta Kodakin 

kameramoduulin palautuksen jälkeen. 

 

5.7.7. Testien ja vertailujen johtopäätöksiä 

 

Tuloksissa näkyy, että Aptinan 5 Mpx kennolla varustetut kamerat olivat herkimpiä. 

Aptinan 3 Mpx kennon signaali-kohinasude oli paras, mutta herkkyys oli noin puolet 

heikompi kuin 5 Mpx -mallissa. Kompensoimalla heikkoa herkkyyttä 3 dB 

vahvistuksella pääsee 3 Mpx kenno noin 5 Mpx kennon signaali-kohinasuhteeseen. 

Molemmat Aptinan kennot olivat siis hyvin lähellä toisiaan, kun herkkyyden 

kompensoi vahvistuksella. 3 Mpx kennon pystyresoluutio on 20 % heikompi. Vaikka 

3 Mpx -mallin pikselikoko on suurempi, niin herkkyyden ero selittyy todennäköisesti 

sillä, että 5 Mpx -malli on uudempaa tekniikkaa missä on käytetty hyödyksi 

teknologina kehittymistä. Taulukko 24 esittää kamerakennojen tärkeimmät arvot eli 

herkkyyden, dynamiikan ja signaali-kohinasuhteen. 
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Taulukko 24. Kameramoduulien herkkyys, dynamiikka ja SNR 

Kameramoduuli Ssat Dynamiikka SNR 

IDS UI-1460SE 50,8 7,48 245 

IDS UI-1480SE 107,2 7,23 204 

Jenoptik IM 5.0 CCD 164,9 9,43 109 

Jenoptik IM 5.0 CMOS 182,9
 

8,23 175 

Kodak CCD 121,4 9,3 221 

Lumenera Lu370C 67,0 9,11 107 

Matrix Vision MvBlueFOX-205 158,2 7,6 149 

NET NS1300CU 46,9 8,10 217 

NET NS1500CU 130,8 8,56 158 

Optomed SMARTSCOPE M3-2 131,7 8,94 112 

 

Testatuissa CCD kameroissa oli suurin tehonkulutus. Esim. Jenoptikin CCD-

kamera kulutti jopa 6 W, kun CMOS-mallit kuluttivat keskimäärin alle 2 W. 

Kuumeneminen osaltaan kasvatti kameran kohinaa. CCD-mallien kohina kasvoi 

CMOS-malleja voimakkaammin vahvistuksen kasvaessa. 

Hankintahinnaltaan CCD-mallit ovat noin kolme kertaa kalliimpia. CCD-mallin 

ainoaksi eduksi jäi globaali suljin. Tässä sovelluksessa globaali suljin on 

kompensoitavissa CMOS-malleissa globaalilla resetillä. Tämä onnistuu, koska 

kohteeseen ei tule luonnonvaloa, vaan ainoastaan kameran antama valaisu. 

Testien perusteella Aptinan 5 Mpx kennoiset kameramoduulit osoittautuivat 

parhaiksi. Valmistajien välillä oli eroja herkkyydessä ja signaali-kohinasuhteessa. 

IDS:n kameramoodulit olivat parhaita kohinan suhteen, mutta omasivat heikomman 

herkkyyden. Matrix Visionin kameramoduuli oli herkin, mutta hävisi signaali-

kohinasuhteessa. Valmistajat ovat todennäköisesti käyneet eri tavalla vaihtokauppaa 

herkkyyden ja signaali-kohinasuhteen kesken. 

Fyysiseltä kooltaan Matrix Visionin kamera sijoittui keskikastiin, ollessa hieman 

IDS:n ja NET:n kameroita kookkaampi, mutta kuitenkin Lumeneran kameraa 

pienempi. Jenoptikin kameran piirilevyjen koko oli CMOS-mallisista suurimpia. 

Kennon sisältävä piirilevy oli kiinnitetty suureen alumiinikappaleeseen. 

Matrix Visionin kameramoduuli vaikuttaa olevan ominaisuuksiltaan ehkä paras 

kompromissi. 

5.8. Laiteprototyypin toteutusjohtopäätöksiä 

 

Testien ja vertailujen perusteella osista voi kasata seuraavanlaiset vaatimukset 

täyttävän laitteen. 

 

Taulukko 25. Laiteprototyypin ominaisuudet 

Kamera Matrix Vision MvBleFOX-205 

Valaisu IR-LED ja valkoinen LED 

Näyttö IPS TFT-LCD 

Tehoyksikkö NiMH (LSD) 

Alusta Gumstix DuoVero OMAP4430 

PC-liitäntä USB3/ WLAN / BT 

Audio Suora analoginen liitäntä alustan IC:hen TWL6040 

Näppäimet GPIO-pinnien kautta 

Ei-mydriaattinen Kyllä 
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Osa osion 3.4 ideaalisen laitteen ominaisuuksista on toteutettavissa 

laiteprototyypillä. Ei-mydriaattisuus toteutuu jo markkinoilla olevilla laitteilla, eikä 

sinällään ole hankalasti toteutettava ominaisuus. Laitteen soveltuvuus 

eläinlääketieteeseen vaatiikin optiikalta ja kuvakennolta enemmän. Käytännön 

testeissä ei kuvattu eläinsilmän mallia, joten pelkän dynamiikan mukaan on hankala 

arvioida soveltuvuutta. Dynamiikkaa voi tarvittaessa tosin laajentaa ohjelmallisesti 

ottamalla kaksi tai useampi kuvaa eri integrointiajoilla. 

Muut ominaisuudet, kuten äänitallennus, puheohjaus, kuvien esikarsinta, kuvien 

yhdistäminen ym. vaativatkin sitten toiminnallisuutta ohjelmistolta ja tarpeeksi 

nopeaa suorituskykyä prosessorilta. 
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6. YHTEENVETO 
 

Työssä käytiin läpi silmänpohjakameran vaatimuksia, ominaisuuksia ja kehittämistä 

moduulipohjaisena. Lääketieteellisellä laitteella on omat haasteensa vaatimusten, 

standardien ja komponenttien saatavuuden suhteen.  

Moduulipohjaisen laitteen toteutus voisi olla mahdollista, mutta moduulien 

vaihtamisen kustannukset ovat epäselvät. Tyyppihyväksyntäkierros voi tuoda 

oleellisia lisäkustannuksia. 

Testatuissa kameramoduuleissa oli suuria eroja ominaisuuksien suhteen. Joukossa 

oli kuitenkin kooltaan, hinnaltaan, ja kennon ominaisuuksiltaan käyttökelpoisia 

malleja. Tällaisia kameramoduuleita voisi käyttää moduulipohjaisessa tuotteessa. 
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8. LIITTEET 
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Liite 1. Kameramoduulien ominaisuustaulukko 

Valmistaja IDS IDS Jenoptik Jenoptik Lumenera Matrix 

Vision 

NET NET Kodak Optomed 

Malli UI-1460SE UI-1480SE IM 5.0 CCD IM 5.0 

CMOS 

Lu370C MvBlueFOX-

205 

NS1300CU NS1500CU CCD SMARTSCOPE 

M3-2 

Mpx 3,1 4,9 5 5 3,1 5 3,1 5 8,6 5 

Resoluutio 2048x1536 2560x1920 2580x1944 2592x1944 2048x1536 2592x1944 2048x1536 2592x1944 3404x2528 2560x1920 

Bittisyvyys 8 8 10 12 10 10 8 8 12 12 

Kuvakenno Aptina 

MT9T001 

Aptina 

MT9P031 

Sony CCD 

ICX282 

Aptina 

MT9P001 

Aptina Aptina 

MT9P031 

Aptina 

MT9T001 

Aptina 

MT9P001 

Kodak Aptina 

Koko [mm] 6,55x4,92 5,63x4,22 9,04x7,86 5,7x4,28 6,5x4,9 5,7x4,28 6,55x4,92 5,7x4,28 - 5,7x4,28 

Pikselin leveys 

[um] 

3,2 2,2 3,4 2,2 3,2 2,2 3,2 2,2 - 2,2 

Suljin Rollin 

shutter, 

global reset 

Rollin 

shutter, 

global reset 

Global Rollin 

shutter, 

global reset 

Rollin 

shutter, 

global reset 

Rollin shutter, 

global reset 

Rollin shutter, 

global reset 

Rollin 

shutter, 

global reset 

Global Rollin shutter, 

global reset 

bin/skip 2-6/2-8 2-6/2-8 2-5/- 2-4/- kyllä kyllä 2-4/2-4 2-4/2-4 - - 

Vahvistus 12 12 8 3 3.9 40 8 8 - - 

Raakakuva kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 

Liitäntäväylä USB2.0 USB2.0 IEEE1394a USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB1.1 

Kuvataajuus 11 6 9 9 12 6 12 6 low - 

Tehonkulutus 0,7 W 0,9 W 6 W 1,8 W 1,6 W <2,5 W <1.5 W <1.5 W - - 

Sisääntulo- 

signaalit 

liipaisu liipaisu liipaisu liipaisu GPIO 4 liipaisu liipaisu liipaisu - - 

Ulostulo- 

signaalit 

salama salama salama salama GPIO 4 ei salama salama - - 

Hinta ≥100kpl 515 560 - - 490 - 310 355 - - 



62 

 

Liite 2. Valmistajille esitetyt kysymykset ja vastaukset 

 

Esitetyt kysymykset: 

1. Could you tell about the product roadmap? 

2. How long in the future is the product available? 

3. What kind of new features are coming to your products like USB3.0, new sensor 

model etc.?  

4. Is it possible to get some customization to the firmware or hardware?  

5. What kind of image processing can be done in the camera? 

6. What image processing is currently done in the camera and what in  PC software?  

7. In case we decide to use your camera:Can you provide documentation for us so we 

can get the camera working in an embedded system without any OS or with some 

small OS like uClinux? 

8. Can you provide a good bayer demosaic algorithm for use in the embedded 

platform? 

9. Is it possible to get 10 or 12 bit images from the camera? 

 

Matrix Vision:  

1. Kts kysymys 3. 

2. TW:In general our philosophy is that we will ship products as long as we can get 

the needed parts or alternatives for the discontinued ones. So you can see we don't 

have a fixed lifetime periode. In the case we cannot continue a product we will 

inform you once we know that we cannot go on with the production so that you have 

time to plan the alternatives and you can place a last order.  

MB:generally speaking I can say that the mvBlueFOX-product line is one of our 

major product lines and we supply them since 4 years. Many different OEM 

customers have integrated various types of it into their products. 

Therefore we are not willing and able to discontinue the line all of a sudden. It is 

quite the opposite: lately we evolved the whole series with a couple of new features. 

On the other hand lately a Kodak sensor was discontinued by Kodak themselves and 

we informed our clients about a year upfront so that the could integrate the technical 

equivalent in this case, besides that many of our customers reacted in time  

on our "last order" suggestions. (same as in English pubs around 11 o´clock  ;-) ). 

So it is the policy of our company to handle the legacy parts in a very professional 

way, to be able to supply parts long term.  

3. MB:The next step (discussed and confirmed in our weekly management meeting 

already) is USB3.0, cause we believe that the USB3.0 interface will come naturally 

with a PC in the future and will keep a predominant status amongst the interfaces. 

That, we believe is a project for  

later this year / spring time next year, as soon as the silicon chips are in a "normal" 

price range as well as available to the market. Also we have incorporated a new 

WVGA sensor in the line. 

4. TW:In general we are open for customization (OEM) so we can sit together and 

talk about your needs and we will see what's possible.  

MB:Customizations are possible as Thomas wrote, as we consider OEM solutions as 

the biggest part of our company turn-over. Sometimes there is a cost to it (depends 

on the effort), sometimes we calculate it over the amount of cameras that a customer 

buys, minor changes are free of charge. 

5. Kts. 8. 
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6. Kts. 8. 

7. TW:We already implemented successfully mvBlueFOX in some embedded 

systems mostly based on ARM (e.g. OMAP) processors and in embedded 

distributions of Linux.  

In those cases we used our driver which includes the bayer mosaic processing as you 

know from wxPropView in Windows or Linux. 

8. TW:As you know mvBlueFOX provides an FPGA which can in general do image 

preprocessing beside its other jobs. We are currently proving the possibility to move 

our good bayer mosaic processing to the FPGA into the camera which I think is what 

you need for using it with a small embedded system. We will keep you informed.  

 

 Thomas Wimmer, Technical Sales&   Application 

Marcus Bleise, International Sales Manager  

 

NET: 

1.Kts. 3. 

2.Each camera out of our portfolio will be available as long the CMOS sensor 

is available. 

3.At the iCube series next model will be 1.3MP CMOS with global shutter. Also 

a 2MP with global shutter and a 10MP version will come out. The new 1.3MP 

camera f.e. will have several new features like 

- Global Shutter (ca. 25fps) / Rolling Shutter / Rolling Shutter with Global 

Reset 

- 4 indenpented ROI's in terms of position, size, integration time, Gain can 

get set 

- line scan mode 

- very good SNR through CDS (correlated double sampling) at Rolling Shutter 

Modus 

- SMIR (single Image Multiple ROI) / MMIR (multiple image multiple ROI) 

 

Also are we developing a OEM PCB-HD-camera (CMOS) with USB for dental 

market. 

 

USB 3.0 will come for sure, but we are waiting until there are really bunch 

of controllers and USB3.0 devices available on the market (I think only 1 

controller sofar available). 

4.Customisation is in general possible (remember NET is doing a lot in the 

medical field as OEM supplier, f.e. for dental cameras, endoscopic market, 

we had projects in dermatology or microscopy etc.). This depends very much 

on quantities and project planning. 

5. & 6. The iCube series is designed wihtout any intellicence. We don`t add any 

image processing software to our cameras. Only camera functions like RGB <-> 

YUV, ROI etc are included at the driver. But I guess you talk about thinks 

like f.e. filters, enhancement! 

7.To answer that question well would we need more detailed information. We can 

offer Linux Treiber, but have no experience to run it at µClinux. If you 

don`t want to use mini-PC, is it may useful not to transfer USB data, isn`t 

it? Would it not be better to get raw data before the USBcontroller "blows" 

up the data? We may could offer solution to get data before the USB 
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controller. Let me know if this is of interest, than I will check what is 

finally possible. 

8. Possible depending on the project quantity and time schedule. 

9. Is it possible to get 10 or 12 bit images from the camera? 

Our standard iCube can output only 8 bit. We have chosen this to have smooth 

data transfer via USB. 

As a development is it possible depending on quantities and your project 

planning and timing. 

 

Andreas Koller, Sales 

 

 

IDS:  

1.Highly intersting will be the following information. A more detailed roadmap 

could be discussed during a meeting with you: 

- Upcoming this end of June the IDS 1240 color/monochrome, 1,3 MP CMOS 

GLOBAL shutter camera 

- Now available also uEye cameras with ICX 445 sensor, UI-2140. 1,3 MP CCD 

with up to 40 fps 

- Upcoming later this year UI-2280, 5MP CCD with ICX 655 

2.  A camera producer as  IDS can never guarantee a product lifetime but also have 

no reason to stop a camera as long as there is no EOL (end of life) declaration from 

the sensor manufacturer. 

In general: 

1. IDS is fortunately in the position to buy the sensors directly from the manufacturer 

(from Aptina as well as from Sony). Therefore is IDS not dependent on any broker. 

2. IDS has very good relationship to the sensor manufacturer and contact to the 

development meaning that they get to know about new developments as well as EOL 

declarations in due time. This is also quite an important advantage compared to some 

competitors. 

3. As sooon as IDS get to know about any EOL declaration concerning a sensor, IDS 

will inform their customers and give the possibility to place a LAST TIME 

BUY order well in advance. In such case we will find a solution with the customer in 

order to assure his business. IDS can buy the amount necessary for the future or 

estimated lifetime and place them in stock either at IDS or at the customer. 

Alternatively IDS can order a number of sensors that cover a period of time during 

which they will be able to switch to an alternative or replacement. 

4. In case of EOL declaration IDS is always seeking and normally coming out with 

an alternative sensor or replacement or even improved or further developed sensor of 

the one that was declared EOL. 

5. IDS philosophy is to have one SDK that covers all our models, new solutions will 

be covered under the same SDK, so that the customer should not even have to 

do any software adjustments. 

6. In the past IDS  always have managed such situations in cooperation with the 

clients and a solution has been found. 

  

We really hope that this helps to answer your questions. It is perhaps good to know 

that IDS cameras are used widely in large industrial applications around the world. 
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3.See above, roadmap. Certainly IDS will come out with USB 3.0 as soon as it is 

available in the PC hardware.  

4.Yes. In order to check this we need detailed specification of what you need / want 

to have. 

5.Nothing, if we talk about USB cameras and GigE SE cameras. Only with the GigE 

HE range  we could provide features like pixel pre-processing or colour conversion. 

6.Nothing, if we talk about USB cameras and GigE SE cameras. Only with GigE HE 

IDS could provide features like pixel pre-processing or color conversion 

- Auto-Whitebalance, Auto-Framerate, Auto-Exposure, Auto-Gain, Binning, AOI, 

etc.  

7. IDS already support Linux drivers. IDS  already have ported their drivers to 

Windows embedded OS. In this case IDS need to know in detail, which OS and 

which HW (specification) is going to be used. During the implementation they then 

also need such hardware in their lab for the development. 

8.The bayer demosaic has nothing to do with the PC platform. IDS already have 

implemented this in our manufacturing process where necessary. It is sensor 

dependent also.  

9.Unfortunately not with USB. However if you would choose GigE, Yes !  IDS 

deliver 10/12 Bit (dependent on the sensor) now also with their GigE SE cameras!  

  

Vastaukset IDS:n puolesta toimitti Max Staudinger, Mgr. Finland & The Baltics, Oy 

Optoparameter Ab 

 

 

 

Lumenera: 

 1.I need to understand your question better in order to answer it. Of course there is a 

road map for our products for the future. But you need to understand that we are 

driven by our customer needs and requirements for any products. Understanding 

your technical specification – what exactly do you need when – and seeing the 

business case – what are you willing to pay for how many units per year for how 

many years – will help to determine if we can find a solution for you and when we 

would be able to have it ready for e.g. prototyping. 

2. This obviously depends on the availability of components, like sensors, etc. on the 

market. Please outline your expectations so that we can answer. 

3. Please see above. However, we will coming up with USB3.0 as soon as we see 

needs for it (bandwidth, etc…) and having customer asking for this. It also depends 

on components on the market in order to get pricing in the correct way. 

4. Yes, in general this is our strength to customize. Again we need to understand in 

detail what you are expecting in order to answer. 

5. Resources are limited. However we need to understand in detail what you are 

expecting in order to answer. 

6. Resources in the camera are limited. As you may have experienced already we are 

providing a complete SDK and via the API functions you are having a lot of 

functionality available already today. However we need to understand in detail what 

you are expecting in order to answer. 
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7. This might require a complete new design of a camera system. Resources in the 

camera are limited today. However we need to understand in detail what you are 

expecting in order to answer. 

8. We believe we are having a good bayer algorithm available which runs on the PC 

platform today. 

  

To summarize – please outline exactly what you need so that we can discuss with 

engineering. We also need to see the commercial side. When these data are available 

I am happy to provide answers as soon as possible. Looking forward to hearing from 

you again. Have a good weekend. 

  

Lutz Schmidt, Director of Business Development 
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Liite 3. Kogaku linssin tuotetiedot 
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Liite 4. Keinosilmäkuvat 

IDS UI-1460SE    IDS UI-1460SE IR 

 
 

UI-1480SE     UI-1480SE IR 

 
 

Jenoptik IM 5.0 CCD    Jenoptik IM 5.0 CMOS 
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Lumenera Lu370C    Matrix Vision MvBlueFOX-205 

 
 

NET NS1300CU    NET NS1500CU 

 
 

Optomed SMARTSCOPE M3-2 

 
  



 70 

Liite 5. Testiasetelmien 1 ja 2 kuvaajat 

IDS UI-1460SE 

 

 

 

 

0

100

200

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SNR vahvistuksen funktiona 

CFL Patch 20 CFL Patch 24 LED Patch 20 LED Patch 24

0

100

200

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SNR integrointiajan funktiona 

CFL Patch 20 CFL Patch 24 LED Patch 20 LED Patch 24

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Värivirhe vahvistuksen funktiona 

CFL LED

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Värivirhe integrointiajan funktiona 

CFL LED



 71 

IDS UI-1480SE 
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Jenoptik IM 5.0 CCD 
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Jenoptik IM 5.0 CMOS 
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Kodak CCD 
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Lumenera Lu370C 
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Matrix Vision MvBlueFOX-205 
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NET NS1300CU 
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NET NS1500CU 
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Optomed SMARTSCOPE M3-2 

 

 

 

 

0

50

100

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SNR vahvistuksen funktiona 

CFL Patch 20 CFL Patch 24 LED Patch 20 LED Patch 24

0

100

200

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SNR integrointiajan funktiona 

CFL Patch 20 CFL Patch 24 LED Patch 20 LED Patch 24

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Värivirhe vahvistuksen funktiona 

CFL LED

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Värivirhe integrointiajan funktiona 

CFL LED


