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1 JOHDANTO 

 

Elintarvikeala on muita toimialoja kannattomampana jäänyt automatisoinnin 

kehityksessä jälkeen. Varsinkin pienet - sekä keskisuuret yritykset ovat olleet 

haluttomia panostamaan automatisointiin. Monet automatisoitavissa olevat 

sovellutukset ovat jääneet toteuttamatta ja ne tehdään edelleen manuaalisesti. 

Automaatioyritykset ovat nähneet tämän elintarviketeollisuudessa vallitsevan 

potentiaalin, mutta prosessit ovat olleet liian hankalia automatisoida 

kilpailukykyisesti. Teknologioiden kehityttyä on asia kuitenkin muuttunut ja 

elintarviketeollisuus on täynnä mahdollisuuksia. 

Työn tavoitteena on esitellä elintarviketeollisuuden robotisointi mahdollisuuksia 

Robot Power Finland Oy:lle, joka on suomalainen joustavaan automaatioon 

keskittyvä yritys. Yritys harkitsee robottipohjaisten automaatiojärjestelmien 

valmistamista elintarviketeollisuuden yrityksille. Työssä perehdytään robotiikkaan 

ja konenäköön elintarviketeollisuuden kannalta. Pyritään selvittämään minkälaisia 

määräyksiä ja ohjeistuksia elintarviketeollisuus asettaa roboteille ja minkälaiseen 

käyttöön niitä voidaan soveltaa. 

Työssä pyritään selvittämään erilaisia järjestelmävaihtoehtoja liukuhihnalta 

tapahtuvaan poimintaan. Työn tavoitteena on löytää prosessiin soveltuvia 

robottijärjestelmiä ja vertailla niitä keskenään. Vertailtavia järjestelmiä olisi oltava 

kolme ja kaikki eri valmistajilta.  Työssä voidaan tutkia tekniikoita ja laitteita ilman 

niille annettavia rajoituksia, sillä Robot Power ei ole sitoutunut tiettyyn robotti- tai 

konenäkötoimittajaan.  
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2 ROBOTIIKKA 

 

Robotti on monipuolinen, vähintään kolminivelinen, uudelleen ohjelmoitavissa 

oleva laite, joka on suunniteltu liikuttamaan kappaleita, osia tai työkaluja. Robotin 

niveliä liikutellaan takaisinkytkennällä ohjatuilla servotoimilaitteilla. Robotisoinnilla 

voidaan saavuttaa etuja, niin tuottavuudessa. kuin laadussakin. Kansainvälisen 

kilpailun kiristyessä on automatisointi lähes ainoa keino kehittyneille 

teollisuusmaille pysyä mukana hintakilpailussa ja estää tuotannon siirtyminen 

halvan työvoimanmaihin. Robotisoinnilla voidaan tuottaa erittäin hyvää ja tasaista 

laatua. (Kuivanen 1999, s.13.) 

 2.1 Robottityypit ja rakenteet 

Robottien rakenteet muistuttavat usein ihmisten käsivarsia ja niiden suunnittelussa 

onkin pyritty matkimaan ihmisen nivelten toimintaa. Robotit jaetaan yleensä eri 

luokkiin niiden mekaanisen rakenteen mukaan. Näitä luokkia kutsutaan 

robottityypeiksi. Eri robottityypeillä on eri määrä vapausaseita, erilaiset työalueet ja 

ne soveltuvat erilaisiin tehtäviin. Mitä enemmän vapausasteita on, sitä 

monipuolisempaan käyttöön robotti soveltuu. Haluttuun tehtävään kannattaa valita 

robotti, jonka vapausasteiden lukumäärä on vain tehtävän edellyttämä, koska 

yleensä mitä enemmän vapausasteita sitä kalliimmasta robotista on kyse. (Sclater 

& Chrironis 2006, s 53, 65.) 

Robotit voidaan jakaa vapausasteidensa, nivelrakenteensa tai käyttötarkoituksen 

mukaan ryhmiin. Kuvassa 1. on esitetty neljä robottien rakenteiden yleistä tyyppiä. 

Yleisimmät robottityypit ovat: (Sclater & Chrironis 2006, s 53-54.) 

 Suorakulmainen robotti 

 Napakoordinaatistorobotti  

 Sylinterirobotti  

 Kiertyvänivelinen robotti 

 Scara-robotti 

 Rinnakkaisrakenteinen robotti 
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Kuva 1. Robottien rakenteiden neljä tyyppiä (Sclater & Chrironis 2006, s 53-54.). 

Mitä enemmän robotissa on vapausasteita, sitä kattavampi on sen työalue ja sitä 

monikäyttöisempi robotti on. Jotta robotti pystyisi ajamaan työkalun mihin tahansa 

asentoon ja paikkaan työalueella, on robotissa oltava vähintään kuusi 

vapausastetta., joista vähintään kolmen on oltava kiertyviä. Robotin työaluetta 

voidaan kasvattaa asentamalla robotti lineaariliikkeeseen. Kuvassa 2 on esitetty 

kuuden vapausasteen robotti ja siihen liitettävät tavallisimmat komponentit. 

(Kuivanen 1999, s. 18). 
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Kuva 2. Teollisuus robotti ja tavallisimmat komponentit (Kuivanen 1999, s. 13). 

2.2 Koordinaatistot 

Teollisuusrobotilla on standardin ISO 9787–1990 mukaan kolme koordinaatistoa: 

maailmankoordinaatisto, peruskoordinaatisto ja työkalukoordinaatisto. 

Maailmankoordinaatisto on robotin ulkopuolinen koordinaatisto, johon robotti on 

sidottu. Maailmankoordinaatisto voi olla sidottu esimerkiksi rakennukseen tai 

kuljettimeen. Peruskoordinaatisto, joka tunnetaan myös nimellä 

nivelkoordinaatisto, on sidottu robotin alustaan. Työkalukoordinaatisto on sidottu 

tiettyyn kohtaan työkalua ja poiketen maailmankoordinaatistosta, 

työkalukoordinaatisto liikkuu robotin liikkeen mukana. Koordinaatistot eivät osaa 

ottaa huomioon robotin ja työkalujen mahdollisia taipumia ja muita 

tarkkuusongelmia. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia robotin tarkan 

paikoittamiseen suhteen. (Kuivanen 1999, s. 20-22.) 
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2.3 Robotin epätarkkuuden virhelähteet 

Robotin tarkkuuteen vaikuttavat virhelähteet voidaan jakaa neljään ryhmään: 

(Greenway 2000, s.261.) 

 Geometriset virheet 

 Dynaamiset virheet  

 Lämmöstä johtuvat virheet 

 Järjestelmän virheet 

Geometrisiä virheitä muodostuu robotin valmistuksen yhteydessä ja niistä 

kokonaan eroon pääseminen on mahdotonta. Geometriset virheet hyväksytään ja 

niitä ei oteta kovin usein huomioon robotin ohjauksessa ja paikannuksessa, vaan 

käytetään valmistajan ilmoittamia arvoja. Dynaamiset virheet ovat robotin liikkeistä 

ja vaihtelevista kuormista johtuvia virheitä, jotka ovat erittäin vaikeasti 

kompensoitavissa. Dynaamisia virheitä muodostuu mm. massanhitaudesta ja 

värähtelystä johtuen. (Greenway 2000, s.261-262.) 

Robotit valmistetaan useista eri materiaaleista ja eri materiaaleilla on erilaiset 

lämpölaajenemiskertoimet. Tästä johtuen virheitä muodostuu, kun robotin 

komponentit laajenevat eri suhteessa. Kyseisiä virheitä on vaikea kompensoida, 

koska ne eivät ole yleensä lineaarisia, koska lämmönlähde ei välttämättä 

kuumenna koko robottia, vaan se voi kohdistua yhteen tai useampaan 

komponenttiin. Järjestelmän virheet voivat johtua virheellisestä kalibroinnista, 

sensoreiden epätarkkuuksista, vaihteistojen välyksistä ja huonosti säädetyistä 

servomoottoreista. Kyseiset virheet ovat suhteellisen helppo todentaa ja korjata. 

Virheet voidaan, joko kompensoida tai virhelähteistä hankkiutua kokonaan eroon.  

(Greenway 2000, s.262.) 

2.4 Robottitarraimet ja työkalut 

Robotin työkalulla tarkoitetaan sitä mekaanista osaa, jota robotti siirtää asemasta 

toiseen. Tarraimet ovat robottien työkaluista yleisimpiä ja ne voidaan jakaa 

tartuntatavan mukaan luokkiin: (Kuivanen 1999, s. 60.) 

 Mekaaniset tarraimet 

 Imu- ja tyhjiötartunnat 

 Magneettitarraimet 
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3 ROBOTTIEN OHJELMOINTI 

 

Robottien ohjelmoiminen aloitettiin käyttämällä sähkömekaanisia kytkentöjä, joiden 

avulla robotin nivelet saatiin ajettua päin haluttuja rajakatkaisijoita. Tekniikan 

kehittyessä robotin liikkeitä pystyttiin opettamaan johdattelemalla, eli nivelten 

paikka-antureiden tietoja tallentamalla ja kyseisiä liikkeitä toistamalla. Nykyisin 

suurin osa sovellutuksien ohjelmoimisesta tapahtuu siten, että robotille opetetaan 

muutama asema, joiden mukaan tietokone ohjelmoi toiminnan logiikka asemien 

välille. Robotin ohjelmoinnin tärkeimmät tehtävät: (Kuivanen 1999, s.78.)    

 Laatia toimintajärjestys ja logiikka robotin liikkeille, jotta työkalun halutut 

liikkeet saadaan toteutettua. 

 Koordinoida robotin liikkeet muiden laitteiden kanssa ja välitetään tietoa 

niiden välillä. 

 Luoda robotille toiminta virhetilanteessa. 

 Nykyään robottien ohjelmointi jakautuu opettamalla suoritettavaan ja etänä 

suoritettavaan ohjelmoimiseen. Opettamalla suoritettava ohjelmointi suoritetaan 

työpisteessä ja sen takia se pysäyttää tuotannon ohjelmoinnin ajaksi. Opettaminen 

tapahtuu paikoittamalla robotti haluttuihin pisteisiin käsiohjaimen avulla ja 

tallentamalla pisteet muistiin. Ohjelmaan lisätään myös muut toimintakäskyt 

manuaalisesti. Etäohjelmoinnissa ohjelma voidaan laatia ja testata ilman, että 

robottiaseman tuotanto häiriintyy tai keskeytyy. (Hiltunen & Naams 2000, s. 22.)      

3.1 OFF-line –ohjelmointi 

OFF-line -ohjelmointi eli etäohjelmointi on erillään robotista ja robottiasemasta 

tapahtuvaa ohjelmointia. Robotin tuotannon ei pidä keskeytyä ohjelmoinnin ja 

ohjelman testauksen aikana. Robotin työskentely keskeytyy vain ohjelmansiirtojen 

ja päivitysten takia. (Nilson 1996, s.21.) 

OFF-line -ohjelmointi suoritetaan yleensä mallipohjaisena etäohjelmointina. 

Kyseisessä tavassa robotti ohjelmoidaan käyttäen 3d-käyttöliittymää, robotin ja 

robottiaseman simulointimalleja sekä käyttäen hyväksi tuotteen 3d-muototietoja. 

Mallipohjaisella ohjelmoinnilla uuden tuotteen valmistus voidaan simuloida ja sen 

avulla voidaan arvioida tuotteen valmistettavuutta. Menetelmä antaa 

mahdollisuuden tehdä muutoksia ja korjauksia ohjelmaan ennen kuin ohjelma 
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ajetaan robotilla. Mitä myöhäisemmässä vaiheessa virheet huomataan ja 

korjataan sitä kalliimmaksi toimenpiteet muodostuvat.  (Kuivanen 1999, s. 81-82.) 

Ohjelmointi aloitetaan mallintamalla osien 3d-muototiedot. Geometriatiedot 

tarvitaan työkappaleilta, työkaluista, kiinnittimistä, robotista ja työtilasta, jotka 

voidaan mallintaa 3d-suunnitteluohjelmistoilla. Ohjelmistot sisältävät kirjastoja, 

joissa on valmiiksi mallinnettu yleisimpiä oheislaitteita. On yleistä, että 

robottivalmistajat toimittavat kaupan yhteydessä robotin simulointimallin, joka 

sisältää tarkat tiedot sen geometriasta, kinematiikasta ja ohjauksesta. Mallinnetut 

osat sijoitetaan työtilaan, jossa niitä voidaan tarkastella ja tutkia.  (Kuivanen 1999, 

s. 82-83.) 

Kuten opettamalla ohjelmointikin, perustuu myös mallipohjainen ohjelmointi robotin 

paikoituspisteisiin. Paikoituspisteiden luonnin apuna käytetään 3d-muototietoja. 

Simulointimalli kalibroidaan vastaamaan oikeaa solua virheineen, jotta robotti 

saadaan toimimaan työtilassa halutulla tavalla. Ohjelmointi tapahtuu joko komento 

kerrallaan tai tehtäväkokonaisuus kerrallaan. Lopuksi ohjelma käännetään robotin 

ymmärtämälle ohjelmointikielelle. (Kuivanen 1999, s. 85-86.) 

3.2 ON-line –ohjelmointi 

Opettamalla ohjelmointi on robotin ohjelmoimista paikanpäällä ja on viimeinen 

laajassa käytössä oleva on-line -ohjelmointitapa. Johdattamistapa oli hyvin 

suosittu ohjelmointitapa, mutta järjestelmien kehittyessä ei sille ole löytynyt 

tarvetta ja sen on lähes kokonaan loppunut.  Opettamalla tapahtuvaan 

ohjelmointiin käytetään käsiohjainta, jolla robotti ajetaan haluttuihin pisteisiin ja 

jonka avulla käskyt tallennetaan muistiin.  Kyseiset pisteet tallennetaan ohjelmaan 

ja niiden väliset siirtymät tallennetaan halutunlaisina liikkeinä. Paikkatietojen lisäksi 

ohjelman luomiseksi tarvitaan ehtorakenteita, lisälaitteiden ohjaukset ja 

mahdolliset kommentit, jotka helpottavat koodin ymmärtämistä. (Kuivanen 1999, s. 

78-79.) 

3.3 Konenäköpohjainen ohjelmointi 

Konenäköpohjainen ohjelmointi on on-line ja off-line -ohjelmointitapapojen 

välimuoto. Konenäön tuottamaa informaatiota käytetään hyväksi valmiiden 

ohjelmoitujen paikkatietojen määrittämiseksi. Menetelmä ei ole pelkästään off-line 

-ohjelmointia, koska robotin on ennen toimintojen suorittamista kuvattava työalue 
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ja lopulliset ohjelmoinnit tapahtuvat työasemassa on-line -ohjelmointina. 

Kuvaukseen käytettävä aika on lyhyt ja kappaleen paikoitusta ei tarvitse tehdä 

tarkasti. Ohjelmointitekniikka soveltuu hyvin pieniin sarjoihin ja vaihtelevaan 

työhön.  (Mulligan et al. 2005 s.347-348.)  

 

4 ELINTARVIKETEOLLISUUS 

 

Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala heti metalli- 

metsä- ja kemianteollisuuden jälkeen. Elintarviketeollisuus koostuu monista 

toimialoista, joista suurimmat ovat: (Ruokatieto yhdistys 2008, s.4,19.) 

 Lihateollisuus 

 Meijeriteollisuus 

 Leipomoteollisuus 

 Juomateollisuus 

Suomen elintarviketeollisuus tuottaa noin 9,5 miljardia euroa vuodessa, josta 

kolme suurinta teollisuudenalaa (lihateollisuus, meijeriteollisuus ja 

leipomoteollisuus) muodostavat yli puolet tuotannon bruttoarvosta. Euroopan 

pääkilpailija elintarviketeollisuudessa on Yhdysvallat, jonka panostus 

elintarviketeollisuuden tutkimukseen ja kehitykseen on Eurooppaan verrattuna 

huimaa.  Suomessa panostus elintarviketeollisuuden tutkimus- ja kehitystyöhön on 

Euroopan kärkeä 2,6 prosentin osuudella jalostusarvosta. EU:ssa haetaan 

patentteja elintarviketeollisuuteen noin 30 prosenttia Yhdysvaltoja 

vähemmän.(Elintarviketeollisuus ry; Eurofound 2006) 

4.1 Elintarviketeollisuuden robotisoinnit 

Elintarviketeollisuus on ollut suhteellisen hidas ottamaan käyttöön 

tuotantoautomaatiota. Automaatioinvestointien koettiin olevan kalliita jo valmiiksi 

muuta teollisuutta kannattamattomammalle alalle. Hintojen laskiessa on robotteja 

alettu hyödyntää, niin kappaleiden siirtämiseen, pakkaamiseen kuin myös 

laadunvalvontaan. Vuonna 2007 Suomessa toimitetuista roboteista 57kpl päätyi 

elintarviketeollisuuden käyttöön. Tämä vastaa noin 16 % kaikista toimitetuista 
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roboteista. Robottien lukumäärässä mitattuna elintarviketeollisuus on Suomen 

kolmanneksi automatisoiduin teollisuudenala. Kyseisestä tilastosta käy ilmi, että 

maailmanlaajuisesti katsottuna Suomen elintarviketeollisuus panostaa 

automatisointiin keskiarvoa enemmän, sillä maailmanlaatuisesti 

elintarviketeollisuus on seitsemänneksi eniten robotti-investointeja tekevä 

teollisuudenala. (Wallin 1997, s.193, Teollisuusrobotti tilasto 2008.) 

Robotit voivat nostaa elintarviketeollisuuden tuottavuutta ja kilpailukykyä 

vapauttamalla työntekijät pitkäveteisistä ja itseään toistavasta työstä. Kaikista 

vaikeimpien tehtävien ja prosessien hoitamiseen robottien ominaisuudet eivät aina 

kuitenkaan riitä ja robottiteknologia ei ole levinnyt elintarviketeollisuuden kaikille 

sektoreille. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten on ollut vaikeuksia 

investoida robottiteknologioihin, koska robottien joustavuus ei ole ollut halutulla 

tasolla ja erikokoisten ja muotoisten kappaleiden käsittely on erittäin kallista. 

Ruuan valmistus vaatii edelleen manuaalista työtä, joka on usein raskasta työtä 

epäterveellisissä olosuhteissa. Elintarviketeollisuuden kokonaisvaltainen 

automatisointi on teknisesti erittäin haasteellista, mutta se tarjoaa mahdollisuuksia 

uusien teknologioiden kehittelyyn. (Eurofound 2006.)   

Yleensä robotisoinneilla tavoitellaan parempaa tehokkuutta, mutta samalla niillä on 

usein myös muita vaikutuksia. Lattiatilantarve voi vähentyä robotisoinnin myötä ja 

tietyissä tilanteissa vapautunut tila voidaan vuokrata eteenpäin tai siirtyä uusiin 

pienempiin liiketiloihin ja saada mäin säästöjä aikaiseksi. Robotit tuottavat 

tasaisempaa ja tietyissä tilanteissa parempaa laatua, kuin ihminen ja siinä missä 

ihmisen työtahti laskee, niin robotit eivät väsy, vaan ne jatkavat työskentelyä 

tauotta. Robotisoinnilla voidaan toimia kylmissä ja vaativissa olosuhteissa, jonne 

ihmisellä ei ilman apuvälineitä ole asiaa. Tuotantoautomaatiolla voidaan saada 

aikaiseksi joustavuutta ja kykyä mukautua muutoksiin nopealla aikataululla.  

(Wallin 1997, s. 195.) 

4.2 Tekniset ominaisuudet 

Tyypilliset teollisuusrobotit ovat suunniteltu käytettäväksi yleisrobotteina, joita 

voidaan käyttää monella teollisuudenalalla. Elintarviketeollisuudessa robotilta 

vaadittavat ominaisuudet poikkeavat normaaleiden teollisuusrobottien vastaavista. 

Tyypilliset vaatimukset elintarviketeollisuuden roboteille ovat: (Wallin 1997 s. 197.) 
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 Toiminto: Nosto ja asettaminen 

 Kantokyky: >Kg 

 Tarkkuus: ±3-5mm 

 Vapausasteiden lukumäärä: 3-5 riippuen käyttökohteesta 

 Hygienia: Pestävä vedellä 

 Suunnittelu: Vankkuus, joustavuus, luotettavuus 

 Muut vaatimukset: Lyhyt tahtiaika, kyky työskennellä kuumissa ja kylmissä 

olosuhteissa 

4.3 Sovellutukset 

Robotisointeja käytetään lähes jokaisessa elintarviketeollisuuden 

valmistusprosessin vaiheessa. Tiettyihin vaiheisiin automatisointi on helpompaa 

kuin muihin, mutta ei ole osa-aluetta johon robotteja ei voitaisi soveltaa. Yleisimpiä 

sovellutuksia roboteille ovat kappaleidenkäsittely ja pakkaaminen, joiden 

automatisointi on vaivatonta. Tietyissä prosesseissa robotit tekevät työt alusta 

loppuun, mutta vaikeissa sovellutuksista ne toimivat työntekijää helpottavina 

apuvälineinä. Robotit soveltuvat myös raakamateriaalien vastaanottoon, 

esikäsittelyyn ja tarkastukseen. Robotteja käytetään myös varastointiin ja 

jälkikäsittelyihin. Kaaviossa 1 on esitetty automaation käytön yleisyyttä prosessin 

tietyissä vaiheissa.  (Ilyukhin, Haley, Singh 2001, s 287-.288.) 

 

Kaavio 1. Elintarviketeollisuuden automatisoinnit prosessin eri vaiheissa (Ilyukhin 

et al. 2001, s.288.). 
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4.4 Robotisointien kehitys ja tulevaisuus 

Tekniset esteet robottien kehitykselle ovat olleet käsiteltävistä materiaaleista 

johtuvia. Ongelmia ovat aiheuttaneet kappaleiden käsittely, miten käsitellä 

materiaaleja, jotka ovat tahmeita, liukkaita, pehmeitä tai särkyviä. Lähes jokaiseen 

eri käyttökohteeseen järjestelmä on uudelleensuunniteltava. Uudelleensuunnittelu 

olisi helpointa toteuttaa kyseisiin operaatioihin erikoistuneiden 

järjestelmäasennusyritysten avulla, mutta kyseisiä yrityksiä on elintarvikealalla 

ollut vain muutamia. (Wallin 1997, s. 197.) 

4.5 Määräykset ja ohjeistukset 

Elintarviketeollisuuden laitesuunnittelulle ja valmistukselle ei ole omaa 

lainsäädäntöä, vaan niihin sovelletaan EU:n konedirektiiviä, joka pitää sisällään 

koneiden yleisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten lisäksi myös hygieenistä 

suunnittelua. Direktiivissä annetaan seitsemän yleistä vaatimusta koneiden 

suunnitteluun: (VTT 2002.) 

 Elintarvikkeiden kanssa kontaktissa olevien laitteiden tulee puhtaita ja ne on 

puhdistettava ennen jokaista käyttökertaa 

 Pintojen liitoksineen pitää olla sileitä ja niissä saa olla hiottuja reunoja tai 

halkeamia, jotka voivat kerätä orgaanisia aineita 

 Liitoskohdissa olevia ulkonemia, teräviä reunoja ja syvennyksiä pitää olla 

mahdollisimman vähän. Hitsaaminen ja jatkuvat liitokset ovat suositeltavia 

ja ruuviliitoksia ei tule olla, ellei se ole teknisesti välttämätöntä 

 Pintojen kuuluu olla helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa. Laitteiden 

sisäpintojen tulee olla tarpeeksi kaarevia perusteellisen puhdistuksen 

suorittamiseen. 

 Nesteiden pitää poistua koneesta esteettömästi 

 Hyönteisten ja nesteiden pääsy koneen hankalasti pudistettaviin osiin 

pitäisi olla estetty 

 Suunnittelu on tehtävä siten, etteivät muut kuin elintarvikekelpoiset 

voiteluaineet pääse kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa  
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5 KONENÄKÖ 

 

Konenäkö on todellisuuden mallintamista kuvien avulla. Konenäössä kuvia 

analysoidaan ja niistä pyritään löytämään haluttu informaatio. 

Konenäköjärjestelmä hankkii optisesti tietoa ympäristöstään ja hankitun tiedon 

pohjalta järjestelmä voi tehdä erinäisiä päätelmiä mm. kappaleiden sijainnista, 

koosta ja ympäristön tilasta. Konenäkö on tietokoneella tai muulla digitaalisen 

laskennan järjestelmällä toteutettava järjestelmä, jossa kuva hankitaan, käsitellään 

ja analysoidaan. (Pikkarainen 2004, s.27.)    

Automatisoint on yleistynyt, mikä on vähentänyt manuaalisen työn tarvetta.  

Monissa tehtävissä automatisoinnilla pystytään korvaavaan työntekijöitä, mutta 

hankalimmissa tapauksessa ihmissilmän kaltaisen aistin puuttuminen on estänyt 

automatisoinnin yleistymistä. Yrityksiä tämän ratkaisemiseksi on tehty viimeisen 

30 vuoden ajan ja nykyään konenäkö on yleistynyt ja tullut osaksi automatisointi 

järjestelmiä. Aluksi konenäköä käytettiin yksinkertaisten tehtävien hoitamiseen, 

mutta konenäön kehittyessä sen tehtävät ovat tulleet monipuolisemmiksi. (Davies 

2005, s. 2; Pikkarainen 2004, s.26.) 

Konenäköprosessin yksinkertaisempia sovellutuksia ovat laadunvalvonta, jossa 

tuote tarkastetaan liukuhihnalla. Tuotteen ollessa viallinen poistetaan se 

tuotantolinjasta. Kuvassa 3 on esitelty kyseinen prosessi. On edelleen tehtäviä 

joiden suorittaminen on edullisempaa manuaalisentyön avulla, kuin konenäöllä 

toteutetut automatisoinnilla. Konenäköjärjestelmän ohjatessa robottia tai 

toimilaitetta, kutsutaan kyseistä menetelmää visuaaliseksi ohjaukseksi. 

Visuaalinen ohjaus tuo robotille näköaistin ja koneälyä, jotta robotti voi toimia 

joustavasti ja monipuolisesti. (Davies 2005, s. 2; Pikkarainen 2004, s.26.) 
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Kuva 3. Konenäön toimintaperiaate ja yleiset komponentit (Fung & Matthews 

1991, s.168) 

 Konenäköä voidaan käyttää lukuisiin tarkoituksiin ja se soveltuu mm. ohjauksen 

automatisointiin, prosessien ja laadun valvontaan, sekä koneiden, että laitteiden 

ohjaukseen. Menetelmä soveltuu monissa tapauksissa ihmissilmän korvaamiseen 

ja näin voidaan välttyä yksitoikkoisen visuaalisen tarkastuksen aiheuttamista 

rasituksista ihmissilmälle. Konenäkövalmistajia ovat mm: (Pikkarainen 2004, s.27.)    

 AVT 

 Basler 

 Cocnex 

 Dalsa 

 Hitachi 

 JAI/Pulnix 

 Lumenera 

 Prosilica 

 Sony 

 Toshiba Teli 

 TVI 

 UNIQ 

 Yamaha 
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5.1 Konenäön toimintaperiaate 

Konenäköjärjestelmän toiminta perustuu kuvan analysointiin. Kamera ottaa 

kappaleesta kuvan, jonka jälkeen järjestelmä prosessoi optista informaatiota ja 

suodattaa siitä halutut tiedot. Kuvaus voi tapahtua, joko kaksi- tai 

kolmeulotteisesti, riippuen konenäön käyttötarkoituksesta. Kuvasta saatavaa 

informaatiota verrataan systeemissä oleviin arvoihin ja niiden perusteella 

konenäköjärjestelmä tekee vaaditut toimenpiteet informaation pohjalta. 

Konenäköjärjestelmällä voidaan suorittaa vaikeita toimenpiteitä, kuten kappaleiden 

käsittelyä liikkuvassa tasossa, mutta se soveltuu myös yksinkertaisiin 

valvontatehtäviin. Kuvassa 4 on esitelty konenäköjärjestelmän informaatioketju. 

Konenäköprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: (Fung & Matthews 1991, 

s.167-168.)  

 Kuvankaappaus  

 Kuvankäsittely  

 Päätöksenteko   

 

 

Kuva 4. Konenäköjärjestelmän informaatioketju (Ahlroth 2009) 

5.1.1 Kuvankaappaus 

Kuvankaappaus toteutetaan joko erillisellä kuvankaappauskortilla tai kameraan 

integroidulla kortilla. Haluttu kuvamateriaali siirretään järjestelmän muistiin, jossa 

sitä voidaan tarkastella. Kuvankaappaus voidaan tehdä niin analogisesta kuin 

digitaalisesta signaalista, mutta analogisessa on kuva muunnettava ensin 
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digitaaliseksi. Signaalimuunnoksen vuoksi kuva ei vastaa kameran kuvanlaatua. 

Kuvassa 5 on esitetty kuinka kuvat siirtyvät digitaalisesta videosignaalista muistiin. 

(Halinen 2007, s.8.) 

 

Kuva 5. Digitaalisen videokuvan kaappaus (Halinen 2007, s.9.) 

5.1.2 Kuvankäsittely 

Kuvankäsittely on prosessi, joka muodostuu linjassa toimivista vaiheista. Yhdessä 

vaiheet muodostavat ketjun, jonka avulla kuvasta saadaan haluttu informaatio. 

Kuvassa 6 on esitetty kuvankäsittelyn vaiheet.   

 

Kuva 6. Kuvankäsittelyn vaiheet. 

Kuvan esikäsittely 

Kuvan esikäsittelyn tarkoituksena on parantaa kuvien laatua poistamalla kuvissa 

olevia häiriöitä ja kohinaa. Esikäsittelyllä on myös mahdollista parantaa kuvien 

Kuvanmuodostus
Kuvan 

esikäsittely
Segmentointi

Sisällön kuvaus Sovitus Mallien vertailu

Tunnistus

http://automation.tkk.fi/attach/AS-0-2230/lab3c_teoria.pdf
http://automation.tkk.fi/attach/AS-0-2230/lab3c_teoria.pdf
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ominaisuuksia ja kuvassa 7 on vertailtu kuvan laatua ennen ja jälkeen 

häiriötaajuuksien suodatuksen. Kuvissa olevat virheet eivät ole aina samanlaisia, 

sillä niitä ei aina aiheuta samat tekijät. Tästä johtuen virheitä joudutaan 

suodattamaan monilla eri menetelmillä ja sen takia häiriöiden ja kohinan poistolle 

on olemassa lukuisia eri menetelmiä. Jotta kohteet erottuisivat taustasta ja muista 

komponenteista paremmin, on kuvan dynamiikkaa parannettava. Yleisesti 

käytettyjä menetelmiä kuvan parantamiseksi ovat: (Korpinen et al. 1999, s.35-39.) 

 Mediaanisuodatus (häiriöiden poistoon) 

 Keskiarvoistaminen (kohinan poistoon) 

 Histogrammikorjaukset (dynamiikan parantamiseen) 

 

Kuva 7. Kuvan suodatus Fourier – muunnoksen avulla (Halinen 2007, s.10.). 

Segmentointi 

Segmentoinnilla pyritään erottamaan kohteet toisista kohteista ja taustasta. Kuva 

muokataan yksinkertaisemmaksi (kuva 8), että algoritmien on helpompi käsitellä 

kohteita. Segmentoinnissa kuvan tiettyjä piirteitä pyritään korostamaan 

keinotekoisesti. Yksi tärkeimmistä segmentointitavoista on kynnystys, jossa kuvan 

piirteitä verrataan asetettuun kynnysarvoon ja sen avulla piirre määritellään, joko 

kuvaan kuuluvaksi tai kuvaan kuulumattomaksi. (Korpinen et al. 1999, s.44-45, 

Halinen 2007, s.10.) 

 

http://automation.tkk.fi/attach/AS-0-2230/lab3c_teoria.pdf
http://automation.tkk.fi/attach/AS-0-2230/lab3c_teoria.pdf
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Kuva 8. Kuvan segmentoiminen kynnystyksen avulla (Halinen 2007, s.10). 

5.1.3 Päätöksenteko 

Konenäköjärjestelmään kuuluu päätöksentekojärjestelmä, joka prosessoi 

kuvankäsittelyn läpikäynyttä kuvaa. Mikäli kuva on tarpeeksi laadukas, niin siitä 

saadaan haluttu informaatio. Informaation pohjalta järjestelmä tekee päätöksiä 

ohjaus- ja korjaustoimenpiteistä. (Halinen 2007, s.12) 

5.2 Konenäköjärjestelmän osat 

Konenäköjärjestelmä koostuu useista toimilaitteista, jotka yhdessä muodostavat 

havainnointijärjestelmän. Järjestelmä sisältää valaisujärjestelmän, 

laskentayksikön, ohjelmiston, näköjärjestelmäkortin, tietokoneen ja yhden tai 

useamman kameran. Kuvassa 9 on esitetty konenäköjärjestelmien yleisesti 

käytetyt komponentit.  

 

http://automation.tkk.fi/attach/AS-0-2230/lab3c_teoria.pdf
http://automation.tkk.fi/attach/AS-0-2230/lab3c_teoria.pdf
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Kuva 9. Konenäköjärjestelmän yleisimmät komponentit (Kuivanen 1999, s.44.). 

5.2.1 Laskentayksikkö 

Järjestelmän keskusyksikkönä toimii tietokone tai älykamera. Laskentayksikkö 

ohjaa konenäön toimintaa ja pitää huolen, että järjestelmä toimii viiveettömästi. 

Laskentayksiköltä vaaditaan kovaa suorituskykyä, sillä sen on suoriuduttava 

monimutkaisten tunnistusalgoritmien ohjelmoinnista. (Myler 1999 s.119-120.)  

5.2.2 Näköjärjestelmäkortti 

Näköjärjestelmäkortin avulla tietokoneeseen voidaan liittää kamera. 

Näköjärjestelmäkorttina käytetään joko kuvankaappaus- tai kuvankäsittelykorttia. 

Normaaleissa sovelluksissa voidaan käyttää kuvankaappauskorttia, joka toimii 

linkkinä tietokoneen muistin ja kameran välillä. Vaativimmissa sovelluksissa, jossa 

kuvan käsittelyltä vaaditaan paljon, käytetään kuvankäsittelykortteja. 

Kuvankäsittelykortit käsittelevät kuvaa ja se esikäsitellään elektronisesti ennen sen 

siirtämistä tietokoneelle (Kuivanen 1999, s.56.)  

5.2.3 Kamerat 

Valtaosaan konenäkösovelluksista riittää mustavalkokamera, mutta sovellutuksiin 

joissa värin tunnistamista käytetään hyväksi, on käytettävä värikameroita. 

Kameran kennon tyyppi ja koko määrää pitkälti kameran ominaisuudet. 

Konenäköjärjestelmissä käytetään kahta kennotyyppiä, jotka ovat CCD- että 

CMOS-kenno.  (Kuivanen 1999, s.57; Ahlroth 2009.) 
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Konenäkökamera sisältää valoherkän sensorin, joka muuntaa sensorille tulevat 

fotonit elektronisiksi signaaleiksi, jotka siirretään muuntimeen. Muuntimessa 

analogiset signaalit muunnetaan digitaalisiksi, jotta informaatiota pystytään 

prosessoimaan.(Konenäkö 2010.)  

Konenäköjärjestelmissä käytetään niin matriisi- kuin viivakameroita. 

Matriisikamerassa pikselit ovat matriisin muodossa. Viivakamerassa pikselit ovat 

rivissä, kuten kuvassa 10 on esitetty. Matriisikameroiden resoluutioita on 

standardoituja ja niiden yleiset resoluutiot ovat: (Kuivanen 1999, s.57; Konenäkö 

2010.) 

 640*480 (VGA) 

 800*600 (SVGA) 

 1024*768 (XGA) 

 1280*1024(SXGA) 

 

Kuva 10. Viiva- ja matriisikameran periaate erot (Ahlroth 2009) 

Viivakameroita käytetään reunan ja profiilin mittauksiin. Viivakamerasta voidaan 

saada samanlainen kuvamatriisi kuin matriisikameroilla lisäämällä liike kameraan 

tai kappaleeseen. Viivakameroiden tyypillisesti käytetyt koot ovat: (Kuivanen 1999, 

s.57; Konenäkö 2010.) 

 1024*1 (1k) 

 2048*1 (2k).  

5.2.4 Älykamerat  

Älykamera on integroitu konenäköjärjestelmä, joka sisältää kuvanmuodostuksen 

lisäksi valmiudet prosessoida tietoa ja valaista työalueen ilman ulkoisia 

valolähteitä, kuten kuvasta 11 huomataan. Älykamera sisältää 

kuvankaappauskortin lisäksi kuvankäsittelykortin, joka pystyy erottelemaan 

kuvasta informaatiota, sekä integroidun valaistuksen. Älykameralla voidaan 
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korvata erillinen näköjärjestelmäkortti. Se pystyy näin tarjoamaan kompaktimman 

toteutuksen verrattuna PC-pohjaiseen järjestelmään.  (Konenäkö 2010.) 

 

   

Kuva 11. Älykameroiden eri variaatioita (Ahlroth 2009.) 

5.2.5 Valolähteet 

Suunniteltaessa konenäköjärjestelmiä unohdetaan usein kiinnittää huomioita 

valaistukseen, koska valolähteen oikealla valinnalla kuvien laatua voidaan 

parantaa. Valolähteen oikea valinta voi johtaa siihen, että enää ei tarvita 

monimutkaisia kuva-analyysejä. Tämä johtaa tasalaatuisempaan jälkeen ja 

kokonaisjärjestelmän kulujen pienenemiseen. Valolähteet voidaan jakaa tyyppinsä 

mukaan luokkiin. Yleisimmät valolähteet on esitelty kuvassa 12 ja ne voidaan 

jakaa neljään eri luokkaan: (Konenäkö 2010) 

 LED-lamput 

 Suurpaine-kaasupurkauslamput 

 Loisteputket 

 Laser 
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Kuva 12. Konenäköjärjestelmien valolähteitä (Ahlroth 2009) 

LED-lamppujen hyötysuhteet ovat kehittyneet viime aikoina ja samalla on niiden 

käyttökohteiden lukumäärätkin. LED-lamppuja ei enää käytetä vain elektroniikan 

merkkisovellutuksissa, vaan sillä valaistaan konenäköjärjestelmiä. Valaisutehossa 

LED-lamput ovat huomattavasti halogeenilamppuja tehokkaampia. LED-valot ovat 

laserin lisäksi ainoita valonlähteitä, joita voidaan moduloida suurella taajuudella. 

Kyseisillä valoilla voidaan siis ottaa kuvia, missä valaistus on päällä ja missä 

valaistus on poispäältä. Tämän ominaisuuden ansiosta LED-lampuilla voidaan 

vähentää muun valaisun vaikutusta kuviin. (Korpinen et al. 1999, s.8.) 

Konenäön valaisun kannalta kaasupurkauslampuista vain Xe-kaarilamput ja 

metallihalidi-purkauslamput soveltuvat käytettäviksi. Kyseiset lamput tuottavat 

valkeaa valoa, mutta ne eivät silti sovellu kohteisiin, joissa käytetään värianalyysiä 

vaativiin kohteisiin. Kaasupurkauslampuilla saavutetaan hyvä hyötysuhde, joka on 

noin nelinkertainen halogeenivaloon verrattuna. Kaasupurkauslamppujen heikko 

puoli on niiden syttymisaika, joka saattaa aiheuttaa rajoituksia niiden 

käyttökohteisiin.  (Korpinen et al. 1999, s.9-11.) 

Loisteputket soveltuvat konenäön valaisimeksi erinomaisesti, koska niillä on hyvä 

hyötysuhde ja vaikka valon spektri onkin epätasainen, niin piikit ovat niin tiheässä, 

että loisteputkia voidaan käyttää värianalyysiä vaativissa kohteissa. 

Laservalaistusta käytetään erikoistapauksissa, jossa halutaan paljastaa 

geometriatietoja ja sitä käytetään myös järjestelmämittauksia tehdessä. (Korpinen 

et al. 1999, s.12; Konenäkö 2010.) 



24 
 

5.2.6 Ohjelmistot 

Konenäköjärjestelmän toiminnan kannalta suurin vaikutus järjestelmän toimintaan 

on ohjelmistoilla. Kuvankaappauskorttien valmistajat toimittavat korttien mukana 

omat ohjelmistonsa ja yleensä arvioitaessa kuvankaappauskorttien ominaisuuksia 

arvioidaankin kuvankäsittelykirjastojen ominaisuuksia. Ohjelmistot sisältävät 

työkalukirjastoja, jotka mahdollistavat kuvan oton ja siirron tietokoneen muistiin. 

Työkalukirjastot tarjoavat monipuoliset ominaisuudet kuvan käsittelylle ja 

analysoinnille. 

5.3 Valaisumenetelmät 

Konenäköjärjestelmän toiminnan kannalta valaisumenetelmät ovat tärkeässä 

asemassa. Oikeanlaisella valaisumenetelmällä voidaan paljastaa vikoja ja 

mahdollistaa kappaleen tunnistuksen. Konenäköjärjestelmien yleisesti käytettyjä 

valaisu menetelmiä ovat suunnattu valaisu, diffuusi valaisu, rakenteellinen valaisu, 

polarisoitu valaisu ja pimeäkenttä valaisu. 

5.3.1 Suunnattu valaisu 

Heijastamalla suunnattu valaisu kohteeseen tietyssä kulmassa, voidaan sillä 

nostaa esille kuvattavasta kohteessa olevia epätasaisuuksia. Kuvassa 13 on 

esitetty suunnatun valaisun periaate. Kääntämällä valaisukulmaa 

pinnansuuntaisemmaksi epätasaisuudet voidaan huomata paremmin, sillä 

valaistuksen aiheuttamat varjot tulevat entistä voimakkaammaksi. On myös vaara, 

että varjot peittävät muita kohteita ja siten tekevät niistä näkymättömiä. (Korpinen 

et al. 1999, s.13.)  
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Kuva 13. Viistosta tuleva suunnattu valaisu (Korpinen et al. 1999, s.13.). 

5.3.2 Diffuusi valaisu 

Diffuusi valaisun ideana on tuoda kohteeseen valaisu mahdollisimman tasaisesti 

joka suunnasta (kuva 14). Tämä mahdollistaa kuvanoton ilman varjoja ja suoraan 

heijastavien pintojen aiheuttamaa haittavaikutusta. Kyseisessä tekniikassa kuvan 

muodostukseen vaikuttaa vain kohteiden heijastuskerroin. Menetelmä soveltuu 

yleismenetelmäksi kohteisiin, joissa materiaalit ja pinnanlaadut vaihtelevat. 

Menetelmä ei sovellu pinnanlaadun virheiden etsimiseen.  (Korpinen et al. 1999, 

s.14-15.) 

 

Kuva 14. Diffuusin valon muodostaminen valaisevalla elementillä (Korpinen et al. 

1999, s.14.). 

5.3.3 Rakenteellinen valaisu 

Rakenteellisessa valaisussa kohteeseen heijastetaan halutunmuotoinen kuvio, 

joka voi olla viiva kuten kuvassa 15 tai pistejoukko. Valolähteenä menetelmässä 

käytetään lähes aina laseria, joka soveltuu erinomaisesti kolmiulotteisen 

kappaleen muodon määrittämiseen. (Korpinen et al. 1999, s.16.) 
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Kuva 15. Rakenteellisen valon käyttö pinnan profiilin määrittämiseen (Korpinen et 

al. 1999, s.16.). 

5.3.4 Polarisoitu valaisu 

Polarisoitu valaisu soveltuu tilanteeseen, jossa halutaan poistaa ensimmäiset 

suorat heijastukset. Kamera näkee vain diffuusit heijastukset. Siten se soveltuu 

mm. kirkkaiden kalvojen takana tapahtuvaan tarkasteluun. Kuvassa 16 on 

polarisoidun valaisun periaate. (Korpinen et al. 1999, s.17) 

 

Kuva 16. Polarisoidun valon periaate (Korpinen et al. 1999, s. 17.). 

5.3.5 Pimeäkenttävalaisu 

Pimeäkenttävalaisussa valaisu suoritetaan kohdistamalla valonsäteitä 

kappaleeseen siten, ettei säde ei saavuta kameraa, vaan mahdolliset kameraan 

saapuvat säteet kertovat kappaleen vioista (kuva 17). Vikoja voivat olla mm. 

halkeamat, taitekertoimen muutokset ja ylimääräiset hiukkaset. Menetelmällä 

saadaan esille vikoja, joita muilla menetelmillä olisi hyvin vaikea saada selville, 
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koska kontrastiero taustaan on hyvin pieni. Pimeäkenttävalaisu on 

ominaisuuksiensa takia suosittu menetelmä mikroskopiassa.    (Korpinen et al. 

1999 s.17.) 

 

Kuva 17. Pimeäkenttävalaisun käyttö halkeamien tarkastamisessa (Korpinen et al. 

1999, s.17.). 

5.4 Konenäön käyttö elintarviketeollisuudessa 

Konenäköjärjestelmiä voidaan käyttää useissa elintarviketeollisuuden toimialalla. 

Konenäön avulla elintarviketeollisuudesta voidaan poistaa manuaalisen työn 

tarvetta. Konenäköä voidaan käyttää kappaleiden tarkistamiseen, lajitteluun, 

poimintaan ja asettamiseen. 

5.4.1 Lajittelu 

Konenäköä voidaan hyödyntää lukuisissa elintarviketeollisuuden tehtävissä. 

Konenäön avulla tuotelinjasta voidaan poistaa sinne kuulumattomia materiaaleja. 

Konenäön käyttäminen tuotteiden lajitteluun on yksi vanhimmista konenäön 

sovelluksista.  Konenäköä voidaan hyödyntää tuotteiden lajittelussa ja tuotteet 

voidaan lajitella mm. näiden ominaisuuksien mukaan: (Machinevisionline 2007.) 

 Muoto 

 Koko 

 Väri 

 Kypsyysaste 

 Laatu 

Muototietoihin perustuva lajittelu on käyttökelpoinen elintarviketeollisuudessa, 

jossa tuotteilta vaaditaan yhteneviä muotoja. Konenäköjärjestelmä kuvaa tuotteen 

ja vertaa muotoja järjestelmässä oleviin muotoihin. Haluttuna muotona voidaan 

käyttää lähes mitä tahansa tuotteen geometriatietoa, joka voi olla mm. tuotteen 
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pituus-leveys-suhde, pinta-ala ja tuotteessa olevan reiän koko. Tuotteiden lajittelu 

kokoon perustuen on yksinkertainen toimenpide.  Konenäköjärjestelmä mittaa 

tuotteen dimensiot, jonka jälkeen niitä verrataan tuotteelta vaadittuihin arvoihin. 

Jos tuote ei mahdu raja-arvojen sisälle, on tuote poistettava linjasta. Tuotteen 

koko voidaan määrittää, joka 2- tai 3-uloitteisesti. (Machinevisionline 2007.) 

Konenäköjärjestelmillä voidaan lajitella tuotteita värin mukaan. Toimenpiteeseen 

vaaditaan värikamera, jonka avulla järjestelmä tutkii täyttääkö tuote värille asetetut 

vaatimukset. Menetelmä soveltuu laadunvalvontaan, sillä tuotteiden väri voi 

paljastaa tuotteessa olevan vian. Sillä voidaan poistaa mm. pilaantuneita, raakoja 

ja homehtuneita vihanneksia. Tuotteiden luokittelu laadun mukaan keskittyy 

pinnalla oleviin poikkeavuuksiin. Poikkeavuuksia voivat olla mm. reiät, lommot, 

viillot ja ruhjeet, jotka kaikki aiheuttavat tuotteen hylkäyksen. (Machinevisionline 

2007.) 

5.4.2 Poiminta ja asettaminen 

Konenäköjärjestelmien yleinen tehtävä elintarviketeollisuudessa on kappaleiden 

poiminta liukuhihnalta. Kappaleet liikkuvat pitkin liikkuvaa liukuhihnaa pitkin 

nopeasti ja kappaleet eivät ole hihnalla tasavälein. Tämän takia kyseisen 

prosessin robotisointi ilman konenäköä on mahdotonta. Ennen kuin robotti voi 

poimia kappaleet on näköjärjestelmän kuvattava alue määritettävä kappaleen 

sijainti ja laskettava sen siirtymä, ennen kuin robotti poimii sen. Tämän kaiken on 

tapahduttava erittäin nopeasti, joten tiedon on välityttävä nopeasti 

konenäköjärjestelmän ja robotin välillä. Nopeimmissa poimintajärjestelmissä 

konenäkö on integroitu robottiin. Näin voidaan säästyä tiedonvälittymiseen kuluva 

aika. 

Poiminnan jälkeen robotit voivat asettaa tuotteet halutulla tavalla. Yksi paljon 

käytetty sovellus on kappaleiden asettaminen pakkauksiin. Tällä avulla voidaan 

korvata yksitoikkoinen manuaalinen työ. Toinen yleinen sovellus on tuotteiden 

pinoaminen päällekkäin pakkausta varten. 
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6 ROBOTTIJÄRJESTELMÄT LIUKUHIHNALTA POIMINTAAN 

 

Liukuhihnalta poiminnassa robottijärjestelmältä vaaditaan lyhyttä tahtiaikaa, suurta 

tarkkuutta ja siihen liitettyä konenäköjärjestelmää. Järjestelmien on oltava vedellä 

puhdistettavia ja niiltä vaaditaan, että niiden kantokyvyn on oltava vähintään 

kilogramma. Prosessiin soveltuvia robottijärjestelmiä ovat mm. M-430iA/2F, IRB 

340 ja DBX-400-200. 

6.1 M-430iA/2F 

Fanukin valmistama M-430iA/2F robotti on suunniteltu elintarviketeollisuuden 

tarpeisiin. Robottia voidaan käyttää elintarviketeollisuuden liukuhihnoilla, joissa 

robotti poimii tuotteita ja asettaa ne haluttuun paikkaan. Robotti voidaan kytkeä 

sarjaan toisen M-430iA/2F robotin kanssa, jolloin toistonopeus nousee yli 200 

poimintaan minuutissa. Robotti on 5-akselinen, ja se voidaan asettaa toimimaan 

niin pystysuuntaisten tuotteiden kuin vaakatasoisten tuotteiden kanssa Robotti 

voidaan asentaa joko lattiaan tai kattoon. Tämä ominaisuus on erittäin 

käyttökelpoinen, sillä se antaa vapauksia robottiaseman suunnitteluun. Kuvassa 

18 robotti on asennettu liukuhihnan ylle. Robotti on suunniteltu siten, että siinä on 

tasaiset pinnat, ettei lika ja bakteerit jää pinnalla oleviin syvennyksiin. Robotti on 

maalattu maalilla, joka on vastustuskykyinen happoja ja emäksiä vastaan ja se on 

helppo puhdistaa. (DirectIndustry 2010) 

Robotissa on integroituna Fanukin iRVision konenäköjärjestelmä, joten erillistä 

tietokonetta ei tarvitse. Robottiin on vain liitettävä kamera, joka liitetään robottiin. 

Järjestelmä on osien puolesta valmis käytettäväksi. Robotin tärkeimpiä 

ominaisuuksia ovat: (DirectIndustry 2010) 

 Toiminto: Poiminta ja asettaminen 

 Toistonopeus:120 poimintaa/min 

 Kantokyky:2Kg 

 Ulottuvuus:900mm 

 Toistotarkkuus: 0,1mm 

 Massa: 55kg 

 IP-luokitus: 67 
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Kuva 18. M-430iA/2F robotti on asennettuna liukuhihnalle (DirectIndustry 2010.). 

6.2 IRB 340 

IRB 340 on ABB:n valmistama robotti, joka soveltuu elintarviketeollisuuden 

tarpeisiin. Robotti on 4-akselinen (kuva 19) ja se voidaan pestä vedellä. Robotti on 

suunniteltu poimimaan esineitä nopeasti liikkuvalta liukuhihnalta. Robotissa on 

integroituna näköjärjestelmä. Robotin tärkeimmät arvot ovat: (ABB 2006) 

 Toiminto: Poiminta ja asettaminen 

 Toistonopeus: <150 poimintaa/min 

 Kantokyky: 1-2kg 

 Ulottuvuus: 967mm 

 Toistotarkkuus: 0.1 mm 

 Massa: 140kg 

 IP-luokitus: 67 
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Kuva 19. IRB 340:n rakenne (ABB 2006.). 

6.3 DBX-400-200 

DBX-400-200 on AEMK:n poimintarobotti, joka käyttää liikkumiseen 

patentoimaansa rakennetta, jossa liikkeet toteutetaan vaijereita hyväksikäyttäen. 

Jokaista johtoa ohjataan servomoottorilla ja tällä yksinkertaisella rakenteella 

päästää kilpailukykyiseen hintaan. Liikkeet toteutetaan neljän akselin avulla. 

Robotissa on sisäänrakennettu näköjärjestelmä, joka mahdollistaa erittäin nopeat 

liikkeet. Tämän takia robotti soveltuu käytettäväksi nopeilla liukuhihnoilla. Kuvassa 

20 on esitelty robotin toimintaa liukuhihnalla. Robotin tärkeimmät ominaisuudet 

ovat: (AEMK Systems 2010) 

 Toiminto: Poiminta ja asettaminen 

 Toistonopeus: 120 poimintaa/min 

 Kantokyky: 1kg 

 Ulottuvuus: 640mm 

 Toistotarkkuus: 0,06 mm 

 Massa: 60kg 

 IP-luokitus: 65 
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Kuva 20. DBX-400-200 robotti työskentelee liukuhihnalla (AEMK Systems 2010.). 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kaikki esitellyt robottijärjestelmät ovat kilpailukykyisiä ja monipuolisia järjestelmiä 

elintarviketeollisuudessa tapahtuvaan liukuhihnalta poimintaan. Järjestelmät ovat 

nopeutensa puolesta ihmistä tehokkaampia ja niillä voidaan toteuttaa 

erimuotoisten kappaleiden poimintaa. Robottijärjestelmiin integroidut 

konenäköjärjestelmät nopeuttavat kappaleiden käsittelynopeutta ja teknologian 

kehityttyä on järjestelmistä tullut entistä luotettavampia. Kytkemällä useita 

robotteja samalle lukuhihnalle saadaan toistonopeutta nostettua ja robotteja 

voidaan käyttää erittäin nopeasti liikkuvilla liukuhihnoilla. 

Vertailtaessa konenäköjärjestelmiä huomataan, että niiden ominaisuudet ovat 

kutakuinkin yhtenevät. Toistonopeudessa niiden välille ei eroja syntynyt 

merkittävästi ja kaikki järjestelmät pystyvät poimimaan tuotteita yli 120 kertaa 
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minuutissa. Fanukin M-430iA/2F ja AEMK:n DBX-400-200 erottuvat edukseen 

keveän rakenteen johdosta. IRB 340 painaa yli kaksi kertaa enemmän kuin 

kilpailijansa. Tietyissä tilanteissa tämä voi aiheuttaa ongelmia robottiaseman 

suunnitteluun.Roboteista M-430iA/2F ja IRB 340 IP-luokitus on korkeampi kuin 

DBX-400-200:n. Tämä tarkoittaa, että DBX-400-200 kestää vesiruiskun joka 

suunnasta, mutta ei suurella paineella tulevaa ruiskua eikä hetkellistä upotusta, 

kuten kilpailijansa. Tämä on otettava huomioon, kun mietitään miten robotti on 

tarkoitus puhdistaa. 

Suurimmaksi tekijäksi robottijärjestelmän valintaan tulee olemaan hinta. Se 

valmistaja, joka pystyy tarjoamaan järjestelmänsä halvimpaan hintaan, on 

vahvoilla hankintapäätöksiä tehtäessä. Järjestelmiä valittaessa on myös otettava 

huomioon mm. varaosien toimitusajat ja takuiden pituudet. Vaikka järjestelmä 

sinällään olisi halvempi kuin toinen järjestelmä, voi se kokonaiskustannuksissa 

nousta kalliimmaksi.  

 

8 YHTEENVETO 

 

Elintarviketeollisuus tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita automaatioyritykselle. 

Useita automatisoitavissa olevia prosesseja ei ole kustannussyistä automatisoitu, 

mutta nykytekniikan avulla prosessit ovat mahdollista automatisoida 

kustannustehokkaasti. Tämän takia elintarviketeollisuuteen on alettu hankkimaan 

entistä enemmän robotteja ja siitä on tullut Suomen kolmanneksi eniten robotteja 

tilaava teollisuudenala. Elintarvikerobotin vaatimukset ovat tiukemmat kuin 

normaaleilla teollisuusroboteilla. Samat robotit, joita käytetään teollisuuden muilla 

aloilla, eivät yleensä sovellu elintarviketeollisuuteen. Robottien on oltava varta 

vasten elintarviketeollisuuteen tehtyjä. Erityisiä vaatimuksia robottien 

ominaisuuksiin liittyy hygieniaan ja puhdistettavuuteen.  

 Konenäköä voidaan soveltaa useisiin elintarviketeollisuuden sovellukseen. Se 

soveltuu niin valvontaan, pakkaamiseen kuin materiaalikäsittelyynkin. Sen avulla 

elintarvikkeista on mahdollista saada entistä laadukkaampia. Konenäköä voidaan 
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käyttää robotin ohjaamiseen. Konenäkö kuvaa työalueen ja antaa robotille käskyjä 

liikkeisiin. Tätä voidaan myös soveltaa liikkuville tasoille, jolloin konenäkölaitteisto 

kompensoi tason liikkuman matkan. Robotti yhdistettynä konenäköjärjestelmään 

on monipuolinen järjestelmä, jolla voidaan toteuttaa monimutkaisia hankkeita ja 

saavuttaa yritysten kaipaamaa joustavuutta. Konenäköjärjestelmän onnistumisen 

kannalta valaistuksen suunnittelulla on erittäin suuri vaikutus. Riittävä valaistus on 

taattava, jotta kohteita pystytään luotettavasti tunnistamaan.  

Työssä esiteltiin kolme erilaista robottijärjestelmää liukuhihnalta poimintaa varten. 

Järjestelmät ovat ominaisuuksien puolesta erittäin tasaväkisiä. Annettujen 

vaatimusten perusteella järjestelmiä ei saatu asetettua selkeään 

paremmuusjärjestykseen. Kaikilla järjestelmillä on mahdollista toteuttaa 

liukuhihnalta tapahtuvaa poimintaa.. Esitellyt laitteistot ja niissä käytetyt tavat ovat 

kaikki varteenotettavia vaihtoehtoja prosessin toteuttamiseen.  
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