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Kappaleen kolmiulotteinen muoto antaa paljon tietoa sen muodosta, suunnasta ja olotilasta. 

Kolmiulotteisia malleja hyödynnetään muun muassa maakartoituksissa, perintötutkimuksissa 

ja lääketieteen proteesien valmistuksessa fotogrammetrisiä menetelmiä hyödyntäen, ja 

tutkimus tämän kehittämiseksi on ajankohtaista.  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin 3D-mallintamisen soveltuvuutta kemiantekniikassa 

käytettävään pyyhkäisyelektronimikroskoopin (SEM) kuviin fotogrammetrian avulla. 

Näytteistä otettiin mikroskoopilla kuvasarjoja erilaisilla kallistuskulmilla ja rotaatioaskeleilla ja 

kuvasarjat siirrettiin erikseen valittuun 3D-mallinnusohjelmistoon. Ohjelmisto kalibroi 

kuvasarjat ja loi syötetyistä kuvasarjoista harvan ja tiheän pistepilven, jonka jälkeen kuvista 

lisättiin malliin pintaverkko ja tekstuuripinta.  Mallinnuksen yhteydessä vertailtiin myös SE- ja 

BSE-3D -detektoreita ja näillä otettujen kuvien vaikutuksia malleihin. Lopuksi malleja 

tulostettiin 3D-tulostimella. 

 

Tutkimuksen tuloksena mallien luominen onnistui käyttämällä fotogrammetrista 3D-

mallinnusohjelmistoa. Parempia malleja tuotettiin BSE-3D -detektorilla (Back Scattered 

Electron) kaapatuista kuvasarjoista. Tuloksena oli yksityiskohtaisia malleja erilaisia kuvasarjoja 

yhdistämällä. Tutkimuksessa pitäisi keskittyä BSE-3D -detektorilla otettuihin kuvasarjoihin ja 

niihin tulisi lisätä kuvien määrää ja madaltaa kallistuskulmia paremman laatuisen mallin 

kehittämiseksi.  
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LYHENTEET 

SEM  Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (Scanning Electron Microscope) 

BSE  Takaisin sironneet elektronit (Back Scattered Electrons) 

SE  Sekundääriset elektronit (Secondary Electrons)  
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1 Johdanto 

3D-tulostus on viime vuosina kasvattanut suosiotaan ja osoittanut sen olevan erittäin merkittävä 

työmenetelmä mallintamiseen liittyvissä tutkimuksissa. Lääketieteessä on kauan käytetty 

proteeseja, joita nykyään luodaan kolmiulotteisella mallintamisella ja tulostamisella. Nykyään 

tieteessä on olemassa monia tilanteita, joissa täytyy mitata koordinaatteja, etäisyyksiä, alueita 

tai tilavuuksia. Näihin mittauksiin fotogrammetria tarjoaa vaihtoehtoa perinteisiin 

mittausmenetelmiin kuvien kautta ilman fyysisen kontaktin luomista. Tämä mahdollistaa 

esimerkiksi nesteiden, hiekan ja pilvien kartoittamista ja mallintamista pelkästään valokuvien 

avulla(Linder 2016). Maantieteellisissä mittauksissa ja perintötieteellisissä tutkimuksissa 

hyödynnetään fotogrammetriaa muinaisten kirjoitusten tulkitsemiseen, jota voidaan tämän 

ansiosta suorittaa ilman läsnäoloa tutkimuskentällä.  

Kemiantekniikan yksi merkittävä tutkimusmenetelmä on mikroskopia.  Mikroskoopeilla 

voidaan tutkia muun muassa kide-, jauhe- ja kuitunäytteitä jopa nanometrien tarkkuudella 

yksityiskohtien ja uuden tiedon löytämiseksi. Mikroskopian tutkimusulottuvuutta on 

mahdollista laajentaa hyödyntämällä optista lähifotogrammetriaa ja kolmiulotteista 

hahmottamista 3D-mallien luonnin avulla. Mikroskoopilla tutkittavista näytteistä voidaan luoda 

konkreettinen malli, jota voi tarkastella ilman valvottuja laboratorio-olosuhteita esimerkiksi 

luentosalissa opetustilaisuudessa. 

Tämän työn tavoitteena on luoda 3D-malli pyyhkäisyelektronimikroskoopin (SEM) avulla 

otetuista kuvista hyödyntämällä fotogrammetrisia kuvausmenetelmiä ja löytää oikea tapa 

suorittaa mallintaminen helposti toistettavalla tavalla. Tavoitteena on myös tulostaa kyseisiä 

malleja erillisellä 3D-tulostusohjelmalla. Tutkimuksen kirjallisuusosassa tarkastellaan 

fotogrammetrian periaatteita ja niiden soveltamista pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otettaviin 

kuviin, sekä kerrotaan muutamasta yleisesti käytetystä mallinnusohjelmistosta ja niiden eroista 

mallinnusmenetelmissä. Kirjallisuusosassa käydään myös lyhyesti läpi 

pyyhkäisyelektronimikroskoopin yleinen toimintaperiaate ja kuvan muodostusprosessi. 

Kokeellisessa osassa suoritettiin itse mallintaminen valikoidulla ohjelmistolla käyttäen 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otettuja limittäisiä kuvia näytteistä. Kuvien ottamisessa 

käytettiin erilaisia kallistuskulmia ja rotaatioaskeleita kuvien määrän vaikutuksen tutkimiseksi. 
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Kuvia otettiin kahdella eri detektorilla (SE ja BSE-3D) selvittääkseen niiden vaikutusta 

malleihin, koska detektorit antavat erilaista informaatiota pyyhkäisyelektronimikroskoopissa 

olevasta näytteestä. 

2 Fotogrammetria 

Fotogrammetria on mittausmenetelmä, jonka avulla voidaan määrittää kappaleen geometriaa, 

poikkeavuuksia ja siirtymiä digitaalisten valokuvien avulla. Se kuuluu optisiin 

mittausmenetelmiin, jotka voidaan luokitella kahteen kategoriaan niiden menettelytavan 

perusteella: lasersäteitä tai valkoista valoa käyttävään menetelmään, joista fotogrammetria 

luokitellaan jälkimmäiseen. Optisissa menetelmissä näytteeseen ei luoda lainkaan kontaktia ja 

mallintamisessa hyödynnetään vuosikymmenten saatossa suuresti kehittyneitä tietokoneita ja 

kaukokartoitusta (Remote Sensing, RS). Tarkemmin fotogrammetrian tekniikkaa voidaan jakaa 

kuvattavan kohteen perusteella pistekartoitukseen (Point-tracking, PT), digitaalisen kuvan 

riippuvuuteen (Digital image correlation, DIC) ja menetelmiin, joissa ei ole optista kohdetta 

tietojen löytämiseen (Target-less approaches). (Baqersad, Poozesh et al. 2017)  

Fotogrammetrian tekniikan etuna on sen käytettävyys hyvin hankalissa ympäristöissä, eikä se 

ole herkkä kappaletta ympäröivälle mahdolliselle värähtelylle. Toimintaetäisyys on hyvin laaja; 

mikroneista metreihin, jonka ansiosta mittauksia voidaan tehdä sekä suurista 

muodonmuutoksista että matalataajuisista värähtelystä johtuvista muutoksista. Mittauksia 

voidaan tehdä myös kohteen väliaikaisista muutoksista ja aikaan tai lämpötilasidonnaisista 

kappaleista. Etenkin 3D-mallintaminen fotogrammetrian kautta on aikaa vievä prosessi, eikä 

tällä menetelmällä voida päästä täydelliseen lopputulokseen. Parempaa lopputulosta voidaan 

kuitenkin edistää usealla kameroiden asettelulla laajemman kokonaiskuvan taltioimiseksi. 

(Baqersad, Poozesh et al. 2017)  
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2.1 Fotogrammetria 3D-mallinnuksessa 

Digitaaliset kuvat antavat ainoastaan kaksiulotteista tietoa kokonaiskuvasta, mutta 

fotogrammetriaa voidaan hyödyntää kolmiulotteiseen hahmottamiseen. Mallintamisessa 

käytetään 3D-mallinnusohjelmistoa, joka käyttää sen omia matemaattisia algoritmeja 

pistepilven laskentaan ja määrittämiseen. Nykyisissä digitaalikameroissa täytyy huomioida 

tiettyjä asioita, jotta niiden kuvia voitaisiin soveltaa fotogrammetriaan. Yleisesti tärkeitä 

parametreja ovat pisteen polttoväli (Focal Length), resoluutio, eli pikseleiden määrä; tarkennus 

(Focus) ja kuvan tiedostomuoto (Format). (Linder 2016)  

Tyypillinen työnkulku fotogrammetrisessa 3D-mallinnusprosessissa alkaa digitaalisten kuvien 

ottamisella koko kuvattavan kohteen ympäriltä, jolla saadaan informaatiota kohteen sisäisestä 

suuntautuneisuudesta. Kuvasarjat kalibroidaan ohjelmiston kameroiden sijoittamiseksi oikeille 

paikoille. Ohjelmiston algoritmit suorittavat kappaleen ulkoisen suuntautumisen laskennan ja 

kolmiomittauksen mallin muodostamiseksi (Aerotriangulation). Ensimmäinen vedos mallista 

muodostuu kolmioista tai pisteistä, ja näihin voidaan lisätä pintatekstuuria, pintamalleja tai 

kollaaseja. (Linder 2016)  

Kuvassa 1 on esitetty 3D-mallintamisen prosessin tiivistetty esitys ohjelmistolla.  

Harva pistepilvi
(Sparse Point Cloud)

Tiheä pistepilvi
(Dense Point Cloud)

Pintaverkon lisääminen
(Mesh Extraction)

Tekstuuripinnan 
lisääminen

(Textured Mesh 
Extraction)

 

Kuva 1. 3D-mallintamisen prosessin kulku fotogrammetriaa hyödyntävissä 

ohjelmistoissa. 

 

Ennen ensimmäistä vaihetta ohjelmistoon syötetään mallintamisessa käytettävät kuvat 

kuvasarjana. Ensimmäinen vaihe on harvan pistepilven mallinnus (Sparse point cloud). Pisteet 

lasketaan ohjelmistoon annetuista kuvista sen oman algoritmin avulla hyödyntäen 

pistekartoitusta ja tällä tavalla saadaan alustava malli. Ohjelmisto suorittaa laskennan täysin 

automaattisesti hyödyntäen syötettyjä kuvasarjoja. Seuraava vaihe, tiheä pistepilvi, suoritetaan 

laskemalla kuvista lisää pisteitä, jotka lisätään edellisen vaiheen pisteiden päälle. Tämän 
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vaiheen jälkeen pisteiden ympärille voidaan lisätä pintaverkko (Mesh Extraction), jossa 

aiemmissa vaiheissa mallinnetut pisteet yhdistyvät. Lopullinen tekstuuripinta muodostuu 

pintaverkon päälle luoden tarkan ja yksityiskohtaisen pinnan kuvista. Kaikkia neljää vaihetta ei 

pysty suorittamaan jokaisessa saatavilla olevassa ohjelmistossa. Yleisesti ensimmäiset kaksi 

vaihetta suoritetaan ensin, jonka jälkeen malli ulkoistetaan toiseen ohjelmaan, jossa suoritetaan 

viimeiset vaiheet. Pintaverkon ja tekstuurin luomisen joutuu tällä tavalla tehdessä mallintamaan 

manuaalisesti.  

3 Ohjelmistot 

3.1 Käytettäviä ohjelmistoja 

3DF Zephyr Free on italialainen fotogrammetriaan keskittynyt ohjelmisto. Ohjelmisto on 

käyttäjäystävällinen ja täten mahdollistaa aloittelijalle helpon alustan mallintamiseen. Kuitenkin 

kokeneetkin käyttäjät pystyvät hyödyntämään ohjelmiston ominaisuuksia monipuolisesti muun 

muassa ulkoistamalla tiedostonsa moneen eri muotoon. 3DF Zephyr on kykeneväinen 

linjaamaan datan laserskannereilla, mikä tuo lisää tarkkuutta 3D-malleihin pitäen samalla yllä 

tekstuuriyksityiskohdat. (von Übel Max 2019)  

Agisoft Metashape on ammattilaisten käytössä oleva fotogrammetriaohjelmisto, jolla on laajat 

käyttömahdollisuudet. Ohjelmaa voidaan käyttää muun muassa paikannustietojärjestelmissä 

(GIS), pelisuunnittelussa ja visuaaliefektien tuottamisessa. Ohjelma sisältää 

muokkaustyökaluja, joilla voidaan muokata erilaisia malleja rakennuksista puihin. Laskenta-

algoritmit kehittyvät käyttäjiensä käytön mukaan, eli tekoäly on itsestään oppiva. (von Übel 

Max 2019) Autodesk Meshmixer ohjelma muodostavaa 3D-mallinsa kolmiomittauksen avulla, 

jossa kolmioita muodostuu kolmiulotteisessa tilassa syntyvistä vektoreista. Kolmiot 

muodostavat yhdistyessään kokonaisen pintaverkon. Tekstuuripinnan lisääminen tapahtuu 

käärimällä kaksiulotteinen pinta kolmiulotteisen mallin ympärille (UV mapping)(, Autodesk 

Meshmixer)  Dassault Systemesin kehittämä Solidworks on moniosainen mallinnusohjelmisto, 

joka tarjoaa monella erilaisella ohjelmistollaan mallinnusratkaisuja muun muassa mekaaniseen 
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suunnitteluun, virtaussimulaatioihin ja teollisiin ongelmiin. Yritys tarjoaa ohjelmistojaan 

kouluihin, yrityksiin ja muihin hankkeisiin (, Dassault Systemes)   

3.2 Ohjelmistojen eroja  

3DF Zephyr Free mahdollistaa kaikkien neljän vaiheiden suorittamisen (Kuva 1). Kuvasarjat 

liitetään ohjelmistoon, jonka jälkeen muokataan mallinnusasetuksia, kuten kalibrointia ja 

tarkkuutta. Ohjelmisto suorittaa mallintamisen omilla laskentamenetelmillään ja jopa yhdellä 

ajolla voi hoitaa kaikki neljä vaihetta. Ohjelmasta saa ilmaisen version, 3DF Zephyr Free, jonka 

ominaisuuksia ovat jopa 50 kuvan käyttö ja pieni valikoima muokkaustyökaluja. Kehittyneissä, 

mutta maksullisissa, versioissa saadaan enemmän työkaluja ja jopa kuvien rajoittamattoman 

käytön. Näitä versioita ovat 3DF Zephyr Lite, Pro ja Aerial. (von Übel Max 2019)  

Solidworks eroaa muista ohjelmistoista mallin muodostusprosessissa. Ohjelmisto ei noudata 

fotogrammetrisia mallinnusperiaatteita, vaan sitä voi käyttää mallin loppukäsittelyssä. 

Ohjelmisto mahdollistaa 3D PDF-formaatin luonnin, jonka avulla mallia voi tarkastella 

dokumentista kokonaan sen ympäriltä. Agisoft Metashape:n laajojen käyttömahdollisuuksien 

lisäksi ohjelmassa on mahdollista muokata kolmiulotteista pistepilvimallia ennen pintaverkon 

lisäämistä. Tämän avulla voidaan poistaa mahdollisia virhepisteitä, joita on voinut tulla 

vääristymistä. Ohjelmalla on nykyään mahdollista muokata jopa 4D-malleja, joissa 

muodonmuutoksia tallennetaan ensin kolmiulotteisena, jonka jälkeen niitä voi muokata 

jälkeenpäin. (von Übel Max 2019)  

4 Pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM) 

4.1 SEM:n rakenne ja kuvanmuodostus 

SEM:n kuvanmuodostuksessa fokusoidaan hieno elektronisuihku, joka skannaa näytteen pinnan 

päältä pysty- ja vaakasuunnassa muodostaen kuvan pinnasta (Raster). Näytteen ja suihkun 

välinen elektronien vuorovaikutus muodostaa signaaleja, joita voidaan havaita ja hyödyntää 

erillisillä detektoreilla. Kuvanmuodostuksessa käytettävät signaalit perustuvat sekundäärisiin 

elektroneihin (Secondary Electrons) ja takaisin sironneisiin elektroneihin (Back Scattered 



12 

 

Electron). (Burgess, 1990) Kuvassa 1 on esitetty SEM:n rakenne. Tyypillinen 

pyyhkäisyelektronimikroskooppi muodostuu elektronilinssit ja elektronilähteen sisältävästä 

kolonnista, näytekammiosta ja detektoreista. Kolonnissa oleva elektronilähde muodostaa 

elektronisuihkun ja elektronilinssit mahdollistavat suihkun halkaisijan ja virran muokkaamisen. 

Kaksi paria poikkeutuskeloja poikkeuttavat elektronisuihkua x- ja y-suunnassa, jonka avulla 

näytteen pinnalta voidaan skannata suorakulmaisen muotoisia alueita. Näytekammiossa näytettä 

voidaan siirtää pituus- ja korkeussuunnassa, sekä kallistaa. Optimaaliset kallistuskulmat 

määräytyvät detektorien mukaan. (Michler, 2008) Näytteen pinnan ja elektronisuihkun välillä 

tapahtuvista elektronien energianmuutoksien seurauksena vapautuu sekundäärisiä elektroneita 

(Secundary Electron, SE). SE-detektori vastaanottaa signaaleja, jotka muodostuvat tyhjiöön 

pakenevista sekundäärisistä elektroneista. Muodostuva signaali antaa tietoa näytteen pinnan 

rakenteesta ja sen epätasaisuudesta, topografisesta kontrastista. Primäärielektronit, jotka 

siroutuvat näytteen pinnalta yli 90 asteen kulmalla ovat takaisin sironneita detektoreita (Back 

Scattered Electron, BSE). BSE-detektorin vastaanottamat signaalit antavat tietoa näytteen 

kemiallisesta koostumuksesta. (Egerton, 2006)  BSE-detektorin muodostamassa kuvassa näkee 

varjostumia kappaleessa, joka antaa näytteelle ääriviivat ja epäpuhtaudet erottuvat helposti. 

Kuva antaa tietoa myös näytteen alkuainekontrastista, jossa kirkkaampi pinta tarkoittaa 

raskaampaa alkuainetta.  
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Kuva 1. Pyyhkäisyelektronimikroskoopin yleinen rakenne (Muokattu: Sawyer et al., 

2008). 

4.2 Esikäsittely 

Näytteiden esikäsittely pyyhkäisyelektronimikroskooppia varten on yksinkertaista. Isosta 

näytteestä valittu kide voidaan parhaimmillaan vain asettaa paikoilleen näytekantaan 

kaksipuoleisella teipillä. Teippi peittää näytteestä vain osan, ja osa on kiinni kannassa. Näyte 

voidaan asettaa tarvittaessa paremmin paikoilleen näytepidikkeeseen hiili- tai hopeatahnalla tai 

luomalla liimaseos liuottamalla teippi kloroformissa ja antaa sen kuivua ennen käyttöä. Helppo 

esikäsittely mahdollistaa hyviä tuloksia pienhiukkasmateriaaleille, kuiduille, filmeille, 

membraaneille ja jopa suurille muoviosille. Näytteiden esikäsittelyssä täytyy olla varovainen. 

Yleisiä vaikeuksia on hienompien partikkelien tarttuminen liimaseokseen tai tahnaan, mikä voi 

aiheuttaa kuvissa paljon vääristymiä ja epäpuhtauksia. (Sawyer, Grubb et al. 2008) Toinen 

tyypillinen esikäsittelymenetelmä on näytteen pinnoitus. Helpon esikäsittelyn ansiosta työssä 

pystyttiin kuvaamaan hyvin monipuolisia näytteitä, joista kokeiltiin mallien onnistuneisuutta. 



14 

 

4.3 SEM ja fotogrammetria 

Kuvassa 2 on esitetty muokattu esitys SEM-kuvien fotogrammetrisesta mallintamisprosessista. 

SEM-kuvia otetaan näytteen ympäriltä fotogrammetrian periaatteiden mukaisesti limittäin 

tietyin rotaatioaskelein. Kallistuskulmittain järjestetyt kuvasarjat siirretään oikeassa 

tiedostomuodossa (esimerkiksi TIFF, JPEG) fotogrammetriseen 3D-mallinnusohjelmistoon. 

Ohjelmisto luo mallin automaattisesti käyttäen omia laskenta-algoritmejaan ja luo pistepilven, 

joka on mallin kehys. Ennen pintaverkon ja tekstuurin lisäämistä voidaan tarkastella ohjelmiston 

kameroiden sijainti mallin ympärillä. Tarvittaessa niitä voidaan korjata joko manuaalisesti 

siirtämällä tai kalibroimalla kuvasarjat ja suorittaa pistepilven mallinnus uudestaan. Tämä 

toiminto on riippuvainen ohjelmistosta. Kameroiden ollessa paikoillaan fotogrammetrian 

mukaisesti malli liitetään pintaverkko ja tekstuurit, jonka jälkeen se siirretään seuraavaan 

ohjelmistoon esikatseltavaksi. Tässä vaiheessa voidaan muokata mahdollisia epäkohtia tai 

täyttää aukkoja, joihin kuvat eivät ole yltäneet. Mallin ollessa valmis se siirretään 3D-

tulostuksen ohjelmistoon ja tulostetaan malli. 
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Kuva 2. SEM- kuvien fotogrammetrisen mallintamisen prosessin kulku (Muokattu:(Eulitz, 

Reiss 2015). 

 

5 Kokeellinen osa 

5.1 Käytetyt materiaalit ja laitteistot 

Ensimmäisessä kokeessa käytettiin kolmea näytettä. Kaksi näytettä olivat samasta 

natriumkloridiliuoksesta kiteytetyt kiteet, jotka ovat merkitty nimillä ”Suola-A” ja ”Suola-B”. 

Näytteet esikäsiteltiin pinnoittamalla ne kullalla (Scancoat Six Sputter Coater). Kolmas näyte 

oli kuparisinkkioksidijauheesta valittu partikkeli ja sitä ei pinnoitettu. Toisessa kokeessa 

siirryttiin haastavampiin kappaleisiin, joista toinen oli orgaaninen näyte ja toinen 

monimutkaisempi suolakidenäyte kuin ensimmäisessä kokeessa. Orgaaninen näyte oli 

banaanikärpänen ja natriumkloridinäytteessä oli useampi kide. Kolmannessa kokeessa siirryttiin 

haastavampiin kappaleisiin kuin toisessa kokeessa ja luotiin myös malleja, jotka olivat 
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soveltuvia 3D-tulostukseen. Käytettyjä näytteitä olivat jauhenäytteestä valittu kide ja 

homekukintonäyte. Kolmannessa kokeessa työstettiin lisää toisen kokeen orgaanista näytettä. 

Kokeissa käytettiin kuvaamiseen Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston SEM-

laboratorion pyyhkäisyelektronimikroskooppia (Hitachi SU 3500 Scanning Electron 

Microscope) ja 3D-mallintamiseen 3DF Zephyr Free -mallinnusohjelmistoa (Versio: 3DF 

Zephyr Free 4.351). Viimeisen kokeen 3D-tulostuksessa käytettiin FabProTM 1000 Printer -3D-

tulostinta, jolla tulostettiin kaikki kolmannessa kokeessa käytetyt näytteet. 

5.2 Ensimmäinen koe 

5.2.1 Ensimmäiset SEM-kuvat  

Ensimmäiset SEM-kuvat otettiin LUT yliopiston SEM-laboratoriossa. Otetut kuvat toimivat 

testikokeina fotogrammetrian ja 3D-mallinnuksen soveltuvuudelle ja toimivuudelle.  

Kuvasarjojen avulla tehtävä 3D-mallintaminen suoritettiin 3DF Zephyr Free -ohjelmalla, joka 

suoritti pistemallin ja tekstuuriin mallintamisen. Ensimmäisessä kokeessa käytettiin kolmea 

näytettä: Suolakidenäytteet Suola-A ja Suola-B, sekä kuparisinkkioksidipartikkeli. Kaksi 

ensimmäistä näytettä kuvattiin samoilla kallistuskulmilla, rotaatioaskeleilla ja detektoreilla. 

Viimeinen kuvattiin yhdellä erilaisella kuvakulmalla ja kahdella detektorilla (BSE, SE), jotta 

saadaan tutkittua detektorin vaikutusta mallintamiseen. Taulukossa I on esitetty jokaisen 

näytteen SEM-kuvissa käytetty kallistuskulma T, rotaatioaskel R ja detektori, jonka 

kaappaamaa kuvaa on käytetty. Kummassakin suolakidenäytteissä oli käytettävissä yhteensä 36 

kuvaa ja kuparisinkkioksidinäytteessä 48 kuvaa detektoria kohti. 
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Taulukko I Ensimmäisen kokeen näytteiden kuvaamisessa käytetyt kallistuskulmat T, 

kuvien rotaatioaskel R ja detektori. 

 

  Suola-B     Suola-A     Kuparisinkkioksidi   

T R Detektori T R Detektori T R Detektori 

20 30 SE 20 30 SE 20 15 SE 

45 30 SE 45 30 SE 45 30 SE 

60 30 SE 60 30 SE 60 30 SE 

      20 15 BSE 

      45 30 BSE 

      60 30 BSE 

 

Kuvassa 3 on esitetty suolakidenäytteen ”Suola-B” SEM-kuvia 45:n ja 60:n asteen 

kallistuskulmilla ja 30:n asteen rotaatioaskeleella SE-detektorin kaappaamana. Kide on 

tekstuuriltaan sileä ja lähes säännöllinen, joten tällä kappaleella oli hyvä aloittaa 3D-

mallintaminen. 

Kuvassa 4 on esitetty näytteen Suola-A SEM-kuvia 20:n ja 45:n asteen kallistuskulmilla. ja 30:n 

asteen rotaatioaskeleella. Tässä kappaleessa huomio kiinnittyy erityisesti kulmassa olevaan 

syvään aukkoon, joka mahdollisesti aiheuttaa ongelmia mallinnuksen suhteen. Kuvista näkee 

Kuva 3. Natriumkloridikidenäytteen ”Suola-B” SEM-kuva, jossa on käytetty SE-detektoria. 

Vasemmalla puolella on kuva, jossa T=45° ja R=30°. Oikealla puolella on kuva, jossa 

T=60° ja R=30°. 
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tekstuurieroja varjojen kautta, mikä edistää mallintamisen tarkkuutta. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty 

kuparisinkkioksidinäytteen SEM-kuvia 210° ja 30° kallistuskulmilla ja 60° rotaatioaskeleella 

BSE- ja SE-detektorin kaappaamana. Näillä kuvilla luotiin mallit, joista saadaan tietoa 

detektorin vaikutuksesta mallin prosessiin. 

 

 

 

Kuva 4. Natriumkloridikiteen "Suola-A" SEM-kuva, jossa on käytetty SE-detektoria. 

Vasemmalla puolella on kuva, jossa T=20° ja R=30°. Oikealla on kuva, jossa T=45° ja 

R=30°. 

Kuva 2. Kuparisinkkioksidikiteen SEM-kuvia, joissa T=60° ja R=30°. Vasemmalla on SE-

detektorilla otettu kuva ja oikealla on BSE-3D -detektorilla otettu kuva. 
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5.2.2 Kuvien 3D-mallinnus 

Ensimmäisten näytteiden mallien luontiin käytettiin 3DF Zephyr Free -ohjelmistoa. 

Ohjelmiston mallinnusasetukset valittiin ensimmäisissä kokeissa niin, että mallintaminen 

suoriutuisi mahdollisimman tarkasti ja mahdollisimman automaattisesti ilman manuaalista 

muokkausta. Tällä tavalla voitiin suorittaa testikokeet mallinnuksen toimivuudesta. Kuvissa 7 

ja 8 on esitetty natriumkloridikidenäytteen ”Suola-B” 3D-malli. Malli luotiin käyttäen 

kuvasarjaa, jotka kuvattiin arvoilla T=20° ja R=30°. Kuvasarjassa oli yhteensä 12 kuvaa ja 

malliin tehtiin kaikki mallinnuksen neljä vaihetta (Kuva 1), joiden jälkeinen lopputulos on 

esitetty. Kuvien perusteella mallissa ei havaittu aukkoja, eikä suuria poikkeamia verrattuna 

alkuperäisiin SEM-kuviin. Tämä malli luotiin ainoastaan yhdellä kuvasarjalla, joka osoittaa 

mallintamisen toimivuuden yksinkertaisella kappaleella.  

Kuva 6. Kuparisinkkioksidikiteen SEM-kuvia, joissa T=60° ja R=30°. Vasemmalla on SE-

detektorilla otettu kuva ja  oikealla on BSE-3D -detektorilla otettu kuva.   
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Kuva 7. Natriumkloridisuolakiteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-malli ja yksi  

kuva käytetystä kuvasarjasta, jossa T=20° ja R=30°. Vasemmalla on malli ja  

oikealla puolella SEM-kuva.  

Kuva 8. Natriumkloridisuolakiteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-malli ja yksi  

kuva käytetystä kuvasarjasta, jossa T = 20° ja R = 30°. Vasemmalla on malli ja  

oikealla puolella SEM-kuva.  
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Kuvassa 9 on esitetty suolakidenäytteen ”Suola-B” 3D-malli, jossa on käytetty kaikkia 

kuvasarjoja (Taulukko I). Malliin saatiin pintatekstuuria enemmän ja muotoon ei tullut suuria 

muutoksia, mutta kontrastiero pieneni lähes olemattomiin. Malliin onnistuttiin sisällyttää 33 

kuvaa 36:sta.  

 

Kuvissa 10 ja 11 on esitetty kuparisinkkioksidikiteen 3D-malli käyttäen SE-ja BSE-3D -

detektorilla otettuja kuvasarjoja.  SE-detektorilla otetuista kuvista onnistunein malli luotiin 

kuvasarjalla, jonka kallistuskulma oli 20° ja rotaatioaskel 15°. Kuvia oli yhteensä 24, joista 

onnistuttiin hyödyntämään 22:ta. BSE-3D -detektorilla otetuista kuvista luotiin malli 

käyttämällä kuvasarjoja, joissa oli sama kallistuskulma ja rotaatioaskel. Kuvia oli yhteensä 24, 

joista kaikkia onnistuttiin hyödyntämään. 

Kuva 9. Natriumkloridisuolakiteen 3DF Zephyr -ohjelmalla luotu 3D-malli (vasen), jossa on 

käytetty kaikkia kuvasarjoja. Oikealla on kuvasarjan kuvista, jossa T=45° ja R=30°. 
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Kuvissa 12 ja 13 on esitetty suolakidenäytteen ”Suola-A” 3D-malli. Malleissa käytettiin 

kuvasarjoja, joissa kallistuskulmat olivat 20° ja 45° ja rotaatioaskel 30°. Mallissa onnistunutta 

on pinnan tekstuurin hyvä mallintaminen, joka näkyy kulman aukon onnistumisella. Mallin 

korkeus on kuitenkin vääristynyt, koska kappaleen pitäisi olla täysin suora joka suunnasta (Kuva 

4).  

Kuva 10. Vasemmalla on kuparisinkkioksidikiteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-malli 

ja oikealla yksi mallissa käytetty SE-detektorilla otettu SEM-kuva, jossa T=20° ja 

R=15°. 

Kuva 11. Vasemmalla on kuparisinkkioksidikiteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-malli SE-

detetktorin kuvasarjoista. Oikealla on yksi kuvasarjan SEM-kuva, jossa T=20° ja R=15°. 
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5.2.3 Huomioita ensimmäisestä kokeesta 

Suolakiteen ”Suola-B” 20°:n kallistuskulman ja 30°:n rotaatioaskeleen kuvasarjasta saatiin hyvä 

malli. Onnistumisen syynä on todennäköisesti hyvin yksinkertainen näyte, mutta testikokeeksi 

tulos oli erittäin hyvä. Mallissa ei esiinny kuitenkaan tarkkaa pintatekstuuria lainkaan. Näistä 

Kuva 12. Vasemmalla on natriumkloridisuolakiteen 3DF Zephyr -ohjelmalla luotu 3D-malli. Oikealla 

on yksi käytetyistä kuvista, jossa T=45° ja R=30°. 

Kuva 13. Vasemmalla on natriumkloridisuolakiteen 3DF Zephyr -ohjelmalla luotu 3D-malli. Oikealla 

on yksi käytetyistä kuvista, jossa T=45° ja R=30°. 
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kuvista saatiin muihin näytteisiin verrattuna paras malli yhdellä kuvasarjalla. Näytteen muut 

kuvat otettiin 45°:n ja 60°:n kallistuskulmalla ja 30°:n rotaatioaskeleella. Näitä settejä 

mallintaessa ei onnistuttu saamaan riittävän hyviä malleja ohjelmiston epäonnistuttua kaikkien 

kuvien hyödyntämisessä. Kuitenkin yhdistämällä nämä molemmat kuvasarjat 20°:n 

kallistuskulman kuvasarjan kanssa saatiin tästä näytteestä selkeästi paras malli. Kappaleessa oli 

näiden kahden muun kuvasarjan ansiosta pintatekstuuria paljon enemmän. Kuvia käytettiin 

yhteensä 36, joista voitiin käyttää 33:a. Syytä kolmen kuvan käyttämättömyyteen ei selvinnyt. 

Suolakiteen ”Suola-A” 20°:n kallistuskulman kuvasarjalla ei onnistuttu luomaan hyvää mallia 

kuin toisella suolakiteellä pystyttiin. Tämä johtuu siitä, että tämä kide oli huomattavasti 

yksityiskohtaisempi ja monimutkaisempi kappale mallinnettavaksi. Siksi mallissa käytettiin 

suoraan useampaa kuvasarjaa, joiden tuloksena malli onnistui osittain, mutta ei täydellisesti. 

Paras malli saavutettiin käyttämällä vain 20°:n ja 45°:n kuvasarjoja, vaikka näytteestä otettiin 

kuvasarja myös 60°:n kallistuskulmalla. Kaikkia kuvia käyttämällä mallinnus epäonnistui, joten 

paras malli saavutettiin vain kahdella sarjalla. 

Kuparisinkkioksidinäytteen mallinnuksessa oli tavoite tutkia detektorin vaikutusta mallin 

onnistumiseen. SE-detektorilla otetut kuvasarjat osoittivat enemmän taipuneisuutta 

epäonnistumiseen kuin BSE-3D -detektorin kuvasarjat lukuun ottamatta kuvasarjaa, jotka olivat 

otettu 20°:n kallistuskulmalla ja 15°:n rotaatioaskeleella. Mallien epäonnistumiselle ei löytynyt 

syytä, mutta yksi mahdollinen syy on kontrastin puute BSE-3D -detektorin kuviin verrattuna. 

Ääriviivat ja reunat eivät erottuneet niin hyvin. Suurin osa BSE-detektorilla otetuista kuvista 

onnistuivat etenkin eri kuvasarjojen yhdistelmillä, tosin vaihtelevalla menestyksellä. On 

kuitenkin tärkeää tietää, että BSE-detektoria voidaan hyödyntää mallinnuksessa todennäköisesti 

paremmin. Seuraavissa kokeissa tarvitaan useamman kallistuskulman kuvasarjoja 

mahdollisimman parhaan mallin saamiseksi. Kallistuskulmia tarvitaan enemmän, ja ne voisivat 

olla säännöllisesti kasvavia. Kokeissa täytyy myös tutkia, onko ratkaisevana tekijänä 

kallistuskulmien suurentaminen yksityiskohtien parantamiseksi, vai rotaatioaskeleen 

pienentäminen kuvien limittäisyyden kasvattamiseksi ja mallin parantamiseksi sitä kautta. 
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5.3 Toinen koe 

5.3.1 Toiset kuvat 

Ensimmäisistä kuvista ja malleista tehtyjä huomioita hyödynnettiin toisten kuvien ottamisessa 

sen kautta myös mallintamisessa. Materiaaleina näytteitä varten käytettiin orgaanista näytettä, 

jota valittiin edustamaan banaanikärpänen ja epäorgaaniseksi näytteeksi valittiin neljän 

natriumkloridisuolakiteen muodostama joukko. Kummastakin näytteestä otettiin kuvat omilla 

kallistuskulmilla ja rotaatioaskeleilla, joista kallistuskulmia nostettiin tällä kertaa edellisiin 

verrattuna hieman. Orgaaninen näyte kuvattiin kallistuskulmilla 25° ja 45°, ja kuvia otettiin 

36°:n rotaatioaskeleella, jolla saatiin kymmenen kuvaa. Näytteestä oli tarkoitus ottaa kymmenen 

kuvaa myös 55°:n kallistuskulmalla, mutta SEM:n teknisistä syistä johtuen sitä ei ollut 

mahdollista tehdä. Lisäksi näytteestä otettiin yläilmakuva 0°:n kallistuskulmalla. Kuvaamisessa 

käytettiin samoja SE- ja BSE-3D -detektoreita, joten yhteensä mallinnukseen oli käytettävissä 

21 kuvaa detektoria kohti. Suolakidenäyte kuvattiin samoilla 25° ja 45°:n kallistuskulmilla, ja 

viimeinen sarja kuvattiin 60°:n kallistuskulmalla. Kaikista otettiin myös kymmenen kuvaa, sekä 

yläilmakuva, jolloin yhteensä kuvia oli käytettävissä 31 kuvaa detektoria kohden. 

Mallinnuksessa ei edelleenkään käytetty samanaikaisesti molempien detektorien kuvia, vaan 

detektoreita käsiteltiin erikseen omina sarjoina. Kuvassa 14 on esitetty orgaanisen näytteen 

kuvat SE- ja BSE-3D -detektorilla, kun kallistuskulma T on 25° ja rotaatioaskel R on 36°. 

Kuvista näkee, että näyte on selkeästi haastavampi kuin ensimmäisessä kokeessa käytetyt 

näytteet. Yksityiskohtia on laajasti koko näytteessä, kuten siivessä, jaloissa ja erityisesti 

rinnassa. Mallinnuksessa oli tavoite saada mahdollisimman paljon yksityiskohtia ja tekstuuria 

sisällytettyä kuvista malliin. 
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Kuvassa 15 on esitetty natriumsuolakidenäytteen kuvat SE- ja BSE-3D -detektorilla, kun 

kallistuskulma T on 45° ja rotaatioaskel R on 36°. Näytteessä on useampi suolakide, joista 

kahdessa on iso aukko. Pinnalla näkyy myös epäpuhtauksia, mutta kiteet ovat pääasiassa sileitä. 

Mallinnukseen oli tavoitteena saada nämä yksityiskohdat sisällytettyä kuvista. Myös kiteiden 

lukumäärä oli huomioitava mallissa, koska ensimmäisessä kokeessa käytettiin vain yksittäisiä 

kidenäytteitä ja nyt niitä oli ainakin neljä kappaletta. 

Kuva 14. Orgaanisen näytteen SEM-kuva SE- ja BSE-3D -detektorilla. Vasemmalla puolella on SE - 

ja oikealla puolella on BSE-3D -kuva, joissa T=25° ja R=36°. 

Kuva 15. Suolakidenäytteen SEM-kuva SE- ja BSE-3D -detektorilla. Vasemmalla puolella on SE - ja 

oikealla puolella on BSE-3D -kuva, joissa T=45° ja R=36°. 
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5.3.2 Kuvien 3D-mallinnus 

Mallinnuksessa käytettiin edelleen 3DF Zephyr Free -ohjelmistoa. Kokeessa tutkittiin myös 

Agisoft Metashape -ohjelmistoa (versio: Agisoft Metashape Standard 1.5.1) lisätietojen 

saamiseksi malleista, mutta tarpeellista ja uutta informaatiota ei pystytty hankkimaan. Toisen 

mallinnuskokeen tavoitteena oli hyödyntää edellisestä kokeesta saatuja huomioita ja sen kautta 

luoda paremmat 3D-mallit uusista näytteistä. Tärkein tavoite oli lisätä näytteiden kuvien 

tarkemmat parametrit mallinnusprosessiin mukaan vääristymien ja epäonnistumisen 

ehkäisemiseksi. Mallinnus suoritettiin aluksi samanlaisilla asetuksilla kuin ensimmäisessä 

kokeessa tutkiakseen mallinnuksen onnistumista yleisesti. Tämän jälkeen lisättiin kuvasarjojen 

kalibrointiparametrit, jotta malli muodostuu optisen lähifotogrammetrian menetelmän 

mukaisesti. Parametreja lisäämällä yritettiin asettaa ohjelmiston käyttämät kamerat oikeille 

paikoille niin, että niistä muodostuisi ympyrä.  Automaattisilla asetuksilla luodut mallit 

osoittivat jälleen mallin luonnin onnistumisen (Kuvat 16-20). Kuvassa 16 on esitetty 

vasemmalla orgaanisen näytteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-malli käyttäen kaikkia 

kuvasarjoja, jotka olivat otettu BSE-3D -detektorilla. Oikealla on esitetty yksi näytteen SEM-

kuvista, jota käytettiin mallintamisessa. Kuvan kallistuskulma T on 45° ja rotaatioaskel R on 

36°. Kuvassa 17 on lähempi kuva mallista sen alapuolelta, jossa nähdään mallissa näkyviä 

puutteita. 
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Kuva 16. Vasemmalla on orgaanisen näytteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-malli, jossa 

on käytetty kaikkia näytteen kuvasarjoja. Oikealla on yksi käytetyistä SEM-kuvista 

BSE-3D -detektorilla, jossa T=45° ja R=36°. 

Kuva 17. Orgaanisen näytteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-

malli, jossa on käytetty kaikkia näytteen kuvasarjoja. Käytetty 

detektori: BSE-3D. 
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Mallista löytyy tyhjiä aukkoja alapuolelta (Kuva 17). Tämä johtuu kuvasarjojen 

ulottumattomuudesta näytteen alapuolelle. Näytteen jalkoja ei ole mallinnettu 

kokonaisuudessaan onnistuneesti, mutta mallin yläpuoli on onnistunut yksityiskohtaisesti. 

Ohjelmiston kamerat ovat sijoittuneet mallissa lähes kokonaan ympyrän muotoon, mutta ei 

täydellisesti. Kuvassa 17 on esitetty vasemmalla saman näytteen SE-detektorilla otetuista 

kuvasarjoista automaattisilla asetuksilla luotu 3D-malli. Oikealla on yksi käytetyistä kuvista, 

jossa kallistuskulma on 25° ja rotaatioaskel on 36°. Kuvassa 18 on lähempi kuva samasta 

mallista, jossa nähdään jälleen samanlaisia eroavaisuuksia kuin BSE-3D -detektorin kuvilla 

tehdyssä mallissa. 

 

  

Kuva 18. Vasemmalla on orgaanisen näytteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-malli. Oikealla on 

yksi käytetyistä kuvista, jossa T=25° ja R=36°. 
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Kuva 19. Orgaanisen näytteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-malli, jossa on 

käytetty kaikkia näytteen kuvasarjoja. Käytetty detektori: SE. 

 

Mallista löytyy aukkoja näytteen alaosasta, kuten BSE-3D -detektorin kuvien mallissa (Kuva 

17). Aukot ovat kuitenkin suurempia ja niitä on enemmän, joka johtuu myös kuvien 

ulottumattomuudesta näytteen koko alueelle. SE-detektorilla on myös vaikutusta aukkoihin, 

koska detektorilla otetut kuvat eivät ole tuottaneet niin laadukkaita malleja kuin BSE-3D -

detektorin kuvat. Samanlainen ilmiö toistui suolakidenäytteessä (Kuvat 20 ja 21).  
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Ohjelmisto onnistui sisällyttämään BSE-3D -detektorin kuvasarjan malliin neljän kiteen joukon, 

joista kahdessa oli iso aukko ja kaksi ovat niiden vieressä (Kuva 20, vasen). Aukkojen reunat 

ovat hieman epämuodostuneet, mutta syvyys on tarkkuudeltaan hyvä. Kolmannen kiteen 

keskellä ja yläreunassa olevat pienet epäpuhtaudet ovat mallinnettu tarkasti ja neljännessä 

kiteessä on reunoissa hieman epätarkkuutta. Verrattuna oikealla puolella olevaan SEM-kuvaan 

(Kuva 20, oikea) kidejoukon ympärillä olevaa neljää muuta kidettä ei ole sisällytetty mukaan 

Kuva 20. Vasemmalla on suolakidejoukon näytteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-malli. 

Oikealla on yksi käytetyistä kuvista, jossa T=60° ja R=36°. Detektori: BSE-3D.  

Kuva 21. Vasemmalla ja oikealla on suolakidejoukon näytteen 3DF Zephyr Free -ohjelmalla luotu 3D-

malli. Detektori: SE. 
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malliin. Tämä voi johtua siitä, että ohjelmisto keskittyy enemmän kuvan keskellä olevaan 

objektiin ja sen mallintamiseen kuin ympäristöön. Tämän näytteen yksityiskohtia huomioiden 

ympäröivissä kiteissä ei ollut niitä niin paljon. SE-kuvilla luotu malli (Kuva 21) on 

epäonnistunut, eikä parempaa mallia pystytty luomaan. Pinnalla näkyy vääristynyt kuva neljän 

kiteen joukosta, mutta kyseessä on vain pintakuva, eikä selkeää kolmiulotteista kappaletta ole. 

Näytteiden kuvissa on parametreja, joilla voidaan parantaa malleja asettamalla ohjelmiston 

käyttämän kamerat oikealle kohdalleen. Ohjelmistossa on oma kalibrointisovellus, joka 

suorittaa automaattisen kuvasarjojen kalibroinnin ja määrittää sarjoista mallinnuksessa 

tarvittavia parametreja. Parametrit ovat samoja, joita kaapataan järjestelmäkameran kuvista. 

Taulukossa II on esitetty ohjelmiston suorittamat kummankin näytteen kuvasarjojen 

kalibroinnit, kun T=25°. Kaksi ensimmäistä saraketta ovat orgaanisen näytteen arvot SE-, ja 

BSE-3D -detektorin kuvasarjoille ja kaksi viimeistä ovat suolakidenäytteen arvot vastaaville 

kuvasarjoille. Polttopisteen parametreja kuvaavat koordinaattiarvot Fx ja Fy, optisen keskuksen 

parametreja Cx ja Cy ja loput parametrit ovat kuvakulmien vääristymäarvoja. Keskimääräinen 

virhe muodostetuissa projektioissa (Mean Projection Error) on pieni. Saatuja parametreja 

hyödynnettiin toisen kokeen mallinnuksessa ja niistä tehtiin mallit uudestaan. Näillä 

parametreilla oli tavoitteena saada kamerat mallin ympärille, jonka ansiosta malli saa oikean 

muodon ja suunnan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Taulukko II 3DF Zephyr Free -ohjelmiston suorittamat kalibrointiparametrit orgaanisen 

näytteen ja kidenäytteen kuvasarjoille, joissa T = 25°. 

 

Taulukossa on esitetty parametrit ainoastaan kuvasarjoille, joissa T=25°. Ohjelmistossa 

yritettiin määrittää kalibrointiparametrit myös näytteiden muillekin kallistuskulmien 

kuvasarjoille, mutta tämä ei onnistunut. Syytä epäonnistumiselle ei selvinnyt, joten taulukon II 

parametreja käytettiin myös muissa näytteiden kuvasarjojen kalibroinnissa. Kuvassa 22 on 

esitetty vasemmalla orgaanisen näytteen uudestaan luotu malli käyttäen taulukon II 

ensimmäisen sarakkeen parametreja (BSE-3D -detektori) ja oikealla malli käyttäen toisen 

sarakkeen parametreja (SE-detektori). Mallin yläpuolelta yksityiskohdat ovat edelleen tarkat, 

mutta molemmissa näytteissä on edelleen alapuolella aukkoja. Tämä johtuu edelleen kuvien 

vähyydestä ja ulottumattomuudesta koko näytteen ympärille. Aukkojen viereen on kuitenkin 

saatu enemmän täyttöä parametrien ansiosta. 

 

  

Orgaaninen 

näyte, BSE, 

25° 

Orgaaninen 

näyte, SE, 

25° 

Suolakidenäyte, 

BSE, 25° 

Suolakidenäyte, 

SE, 25° 

Image resolution [px] 1280 x 960 1280 x 960 1280 x 960 1280 x 960 

Fx [px] 7560,8 7182,7 20992,9 12085,6 

Fy [px] 7560,8 7182,7 20992,9 12085,6 

Cx 705,859 651,522 608,911 634,415 

Cy 898,007 537,232 343,588 459,268 

K1 -0,46854 1,57164 4,01323 7,26922 

K2 67,1574 -236,677 -2143,75 -1119,26 

K3 -1660,04 -335,807 0,398703 3005,92 

Mean square projection error 

[px] 0,261481 0,188369 0,291507 0,233015 
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Kuvassa 23 on esitetty ohjelmiston itse määrittämät kamerat ja niiden sijainnit. Sisempi ympyrä 

vastaa kuvasarjaa, jossa T=25° ja ulkoinen ympyrä kuvasarjaa, jossa T=45°. Kamerat ovat 

sijoittuneet ympyrän muotoon koko mallin ympärille toimimaan fotogrammetrian periaatteiden 

mukaisesti. Jokaisella kameralla on oma parinsa, joka johtuu samoista käytetyistä 

kalibrointiasetuksista jokaisessa kuvasarjassa. Molempien kuvasarjojen kamerat eivät olleet 

kuitenkaan samalla korkeudella, vaikka kalibrointiasetukset olivat samat. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 22. Uusilla kalibrointiparametreilla luotu 3D-malli orgaanisesta näytteestä. Detektorit: BSE-3D 

(vasen) ja SE (oikea). 
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Kuvassa 24 on esitetty vasemmalla suolakidenäytteen uudestaan luotu malli käyttäen taulukon 

II kolmannen sarakkeen parametreja ja oikealla malli käyttäen neljännen sarakkeen parametreja. 

Verrattuna automaattisesti luotuihin malleihin (Kuvat 19 ja 20) BSE-detektorin kuvista luotu 

malli on huonompi ja SE-detektorin kuvista luotu malli on parempi. Molemmissa on kuitenkin 

hyvin paljon aukkoja ja mallit ovat vääristyneitä. Ohjelmiston kameratkaan eivät ole asettuneet 

oikein mallien vääristymien vuoksi, joten kalibrointiparametrit eivät luoneet parempaa mallia 

kummankaan detektorin kuvasarjoista, vaan automaattisesti luotu malli oli parempi (Kuva 19, 

vasen). 

Kuva 23. Orgaanisen näytteen 3D-mallissa asettuneet 

kamerat. Detektori: BSE-3D. 
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5.3.3 Huomioita toisesta kokeesta 

Yleisesti mallit onnistuivat hyvin ottaen huomioon kappaleiden haasteellisuuden ja 

monimuotoisuuden. Erityisesti orgaanisen näytteen yksityiskohdat onnistuivat odotettua 

paremmin, mikä kertoo ohjelmiston hyvästä kapasiteetista luoda malleja. Yksi kokeen 

tavoitteista oli saada kuvasarjoille ohjelman tarvitsemat parametrit määritettyä (Taulukko II) ja 

saada niiden avulla mallin kamerat asetettua kohdilleen. Tämä onnistui ainoastaan orgaanisella 

näytteellä molemmille detektoreille, vaikka mallit parantuivat molemmilla näytteillä. 

Suolakidenäytteen malleissa kamerat eivät olleet kohtisuorassa ylhäältä päin, kun taas 

orgaanisen näytteen mallissa ne asettuivat oikein kuvan 23 mukaisesti. Tämän vuoksi 

suolakiteen malli vääristyi. Detektoreista BSE-3D oli jälleen parempi kuin SE. Kuvakohtaiset 

parametrit paransivat kuitenkin SE-detektorin kuvien malleja, mutta toisen detektorin 

kuvasarjoilla malli onnistui ilman kuvaparametreja kummallakin näytteellä. Yleisesti BSE-3D 

-detektorin kuvat ovat edelleen parempi vaihtoehto kahden kokeen jälkeen. Toinen koe vahvisti 

3D-mallintamisen soveltuvuutta SEM-kuviin ja kuvasarjojen kalibrointiparametrit ovat tärkeä 

hyödynnettävä asia näytteitä mallintaessa. Näitä asioita hyödynnettiin kolmannessa kokeessa. 

Kuva 24. Uusilla kalibrointiparametreilla luotu 3D-malli suolakidenäytteestä. Detektorit: BSE-3D (vasen) ja 

SE (oikea). 
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5.4 Kolmas koe 

5.4.1 Kolmannet kuvat 

Kolmannessa kokeessa hyödynnettiin ensimmäisestä ja toisesta kokeesta saatuja huomioita, 

kuten kuvasarjojen kalibrointi ja käytettävät kallistuskulmat ja rotaatioaskeleet. Kokeen 

tavoitteena oli luoda malli, joka soveltuisi 3D-tulostukseen ja tulostaa luotu malli. Käytettyinä 

materiaaleina olivat jauhenäytteestä valittu partikkeli, homekukinnosta valittu homekappale ja 

toisen kokeen orgaaninen näyte, johon kuvattiin yksi kuvasarja lisää saadakseen näytteen 

alapuolella olevia aukkoja supistettua. Nämä kaikki näytteet tulostettiin 3D-tulostimella. 

Taulukossa III on esitetty kolmannen kokeen näytteiden kalibrointiparametrit, kuvasarjan 

kallistuskulma T ja kuvaamisessa käytetty detektori. Kalibrointi suoritettiin jälleen 3DF Zephyr 

Free -ohjelman sisäisessä kalibrointisovelluksessa, ja mallinnus tehtiin myös samalla 

ohjelmalla. Jauhenäytteestä otettiin kuvasarjoja kummallakin detektorilla lisäksi 

kallistuskulmilla 25°, 45°, 55° ja 70°, mutta kalibrointi onnistui vain ensimmäisellä kulmalla. 

Jokainen kuvasarja sisälsi kymmenen kuvaa. Orgaanisen näytteen uusi kuvasarja lisätään toisen 

kokeen malliin, ja siinä käytetään samoja kalibrointiparametreja kuin mallin muissa 

kuvasarjoissa. Homekukintonäytteestä otettiin lisäksi kuvasarjoja 30° ja 50°:n kallistuskulmilla, 

joissa kuvia on vain kuusi. 20°:n kulman kuvasarjassa oli 10 kuvaa ja 40° ja 60°:n kulmien 

sarjoissa 20 kuvaa. 
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Taulukko III Kolmannen kokeen näytteiden kalibrointiparametrit, kallistuskulmat ja 

detektori, jota käytettiin malleja luodessa. 

 

Kuvassa 25 on esitetty jauhenäytteen kiteen kuva kummallakin detektorilla, joissa T=55° ja 

R=36°. Näytteessä on pinnalla tekstuuria, joka täytyi huomioida mallinnuksessa. Näytteen 

muoto ei ole vaikea tai monimutkainen, vaan tässä kappaleessa keskityttiin ainoastaan pinnalla 

oleviin pieniin kumpuihin ja kuoppiin. Tämä kappale oli myös tarpeeksi yksinkertainen, mutta 

silti yksityiskohtainen kappale 3D-tulostusta varten. BSE-3D -detektorilla otetusta kuvasta 

(Kuva 25, oikea) kappale erottuu paremmin taustastaan ja kappaleen yksityiskohdat erottuvat 

paremmin.  

 

Jauhenäyte, 

25°, BSE 

Jauhenäyte, 

25°, SE 

Orgaaninen 

näyte, 25°, 

BSE 

Homekukinto, 

20°, SE 

Homekukinto, 

40°, SE 

Homekukinto, 

60°, SE 

Image resolution 

[px] 1280 x 960 1280 x 960 1280 x 960 2560 x 1920 2560 x 1920 2560 x 1920 

Fx [px] 4153.37 2229.41 7560.8 71579.1 123634 123634 

Fy [px] 4153.37 2229.41 7560.8 71579.1 123634 123634 

Cx 599.415 703.591 705.859 1280 1219.09 634.415 

Cy 660.527 334.936 898.007 959.974 1097.57 459.268 

K1 1.125 0.258461 -0.46854 0.663551 4.83914 4.83914 

K2 -184.657 -3.46745 67.1574 -3200.68 -4505.28 -4505.28 

K3 5034.4 13.0334 -1660.04 -1.95919 -3.32848 -3.32848 

Mean square 

Projection Error 

[px] 0.188541 0.351102 0.261481 0.29022 0.275727 0.275727 
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Kuvassa 26 on esitetty homekukintonäytteen kuva SE-detektorilla, jossa T=40° ja R=18°. 

Näytteessä on paljon yksityiskohtia hyvin tiheästi siinä ollessa paljon säikeitä koko näytteen 

ympärillä.  

 

 

Kuva 25. Homekukintonäytteen SEM-kuva, jossa T=40° ja R=18°. Detektori: SE. 

Kuva 25. Jauhenäytteen kiteen SEM-kuvat, joissa T=55° ja R=36°. Detektorit: SE (vasen) ja BSE-3D 

(oikea). 
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5.4.2 Kuvien 3D-mallinnus 

Kuvassa 27 on esitetty toisen kokeen orgaaninen näyte, johon on lisätty uusi kuvasarja, jossa 

T=55° ja R=36°. Aukot ovat pienentyneet hieman verrattuna toisen kokeen malliin (Kuva 22, 

vasen), mikä oli tavoitteena. Aukot ovat edelleen melko suuret, mikä tarkoittaa, että kuvia olisi 

voinut ottaa vielä korkeammasta kulmasta, tai pienemmällä rotaatioaskeleella, jolloin saataisiin 

enemmän limittäisiä kuvia. 

 

 

Kuva 27. Orgaanisen näytteen uudelleen luotu 3D-malli, johon on lisätty kuvasarja, jossa 

T=55°. Detektori: BSE-3D. 

 

Kuvassa 28 on esitetty jauhenäytteen partikkelin 3D-malli BSE-3D -detektorin kuvasarjoista. 

Mallia yritettiin luoda myös SE-detektorin kuvista, mutta kunnollista mallia ei onnistuttu 

luomaan. Onnistuneessa mallissa ohjelman kamerat sijoittuivat näytteen alapuolelle, eikä 

yläpuolelle, mikä ei ollut odotettua. Tämän vuoksi mallia kääntäessä väärinpäin näytteen tausta 

on muotoutunut ylöspäin (Kuva 28, vasen). Ohjelmistossa oli oma muokkaussovellus, jonka 

avulla tausta pystyttiin poistamaan lähes kokonaan, ja mallia onnistuttiin parantamaan 

huomattavasti (Kuva 28, oikea). Pinnan tekstuuri onnistuttiin sisällyttämään malliin hyvin, 

vaikka ohjelmisto suoritti mallintamisen väärinpäin. 
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Kuvassa 29 on esitetty homekukintonäytteen 3D-malli kuvattuna edestä ja takaa BSE-3D -

reaktorilla otetuista kuvasarjoista. Näytteen tarkat säikeet onnistuttiin sisällyttämään malliin, ja 

malli on edestä yksityiskohtainen ja tarkka. Kaikkia kuvia ei hyödynnetty, jonka vuoksi mallin 

takaosa oli avoin. Aukko täytettiin ohjelmistossa umpeen. Malli on luotu erilaisella tavalla 

muihin malleihin verrattuna.  Sen luonti onnistui syöttämällä ensin 40°:n kallistuskulman 

kuvasarjan kalibrointiasetuksillaan ja sitten 60°:n kallistuskulman sarjan, koska 20°:n 

kuvasarjalla ei onnistuttu luomaan hyvää pohjaa mallille.  

Kuva 28. Jauhenäytteen kiteen BSE-3D -detektorin kuvasarjoista luotu 3D-malli. Vasemmalla on 

alkuperäinen malli ja oikealla malli, josta on leikattu reunat manuaalisesti. 
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5.4.3 Mallien 3D-tulostus 

Kolmannen kokeen tavoite oli saattaa mallinnus niin pitkälle, että niitä voidaan tulostaa 3D-

tulostimella. Tulostuksessa käytettiin FabProTM 1000 Printer -3D-tulostinta. Tulostimen 

vaatimuksena oli täysin kokonainen malli ilman aukkoja, joten kaikki kokeen mallit täytyi 

täyttää automaattisesti niin, että aukkoja ja muita avoimia pisteitä ei ollut. Mallit siirrettiin 

Windows Print 3D -ohjelmaan, jossa ohjelma täytti mallin aukot automaattisesti umpeen (Kuva 

30). Tämän jälkeen mallit olivat valmiita tulostusta varten. Aukot eivät ole todenmukaiset 

näytteen SEM-kuviin pohjautuen, sillä mitään ei ollut näytteen ja pohjan välissä aukkojen 

kohdalla. Tulostimen ohjelma vaati kuitenkin tämän, joten aukko täytyi peittää. 

Kuva 29.  Homekukintonäytteen 3D-malli. Vasemmalla on kuva mallin edestä ja oikealla on kuva mallin 

takaa Detektori: SE. 
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Kuva 30. Orgaanisen näytteen kokonainen 3D-malli Print 3D -ohjelmalla. Näytteen 

alapuolella olevat aukot ovat täytetty. 

 

Jokaisesta mallista täytettiin aukot, jonka jälkeen ne siirrettiin tulostimen omaan ohjelmistoon. 

Kaikki mallit asetettiin samankokoisiksi tulostusta varten, joten orgaanista näytettä 

suurennettiin sen ollessa todellisuudessa hyvin pieni. Mallien ollessa kohdillaan niille asetettiin 

tukirakenteet, jotta tulosteista tulisi täydelliset kopiot malleista. Tulosteiden materiaalina 

käytettiin Tough Blk -bulkkiainetta, joka oli väriltään mustaa ja teki tulosteista kiinteitä ja kovia. 

Tulosteet onnistuivat ja osoittavat SEM-kuviin pohjautuvien mallien olevan soveltuvia 3D-

tulostamiselle (Kuva 31). Materiaali oli ainoa tulostamishetkellä saatavilla, ja tämä vaikutti 

yksityiskohtien heikkoon näkyvyyteen tulosteissa. 
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Kuva 31. Kolmannen kokeen näytteiden FabProTM 1000 Printer -3D-tulostimella tulostetut 

kolmiulotteiset mallit. Vasemmalla on orgaaninen näyte, keskellä 

homekukintonäyte ja oikealla jauhenäytteen partikkeli. 

 

  



45 

 

6 Yhteenveto 

 

Mallit onnistuivat vaihtelevalla menestyksellä, mutta ne osoittavat SEM-kuvien soveltuvuuden 

3D-mallinnukseen. Haastavampiin kappaleisiin ja materiaaleihin edetessä mallien onnistuvuus 

laski, mikä oli odotettavissa. Kuitenkin haastaviin kappaleiden onnistumisen avaintekijänä oli 

kuvasarjojen kalibrointi, jonka avulla ohjelmiston kamerat sijoittuivat oikeille paikoille ja 

mahdollisti mallien onnistumisen. Jokaisella mallinnetulla näytteellä oli omanlaisensa 

kuvasarjayhdistelmä, jolla malli onnistui, osittain tai täydellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

samoilla asetuksilla kuvatuille näytteille ei löytynyt yhtä samanlaista kuvasarjayhdistelmää, 

jolla mallinnus onnistuisi aina. Malleissa kamerat eivät aina ulottuneet koko näytteen ympärille, 

joka johtui sekä ohjelmiston kyvyttömyydestä hyödyntää kaikkia kuvasarjan kuvia että kuvien 

määrän mahdollisesta vähyydestä. 

Detektoreista BSE-3D oli huomattavasti parempi kuin SE-detektori. BSE-3D -detektorin 

kuvasarjoista luodut mallit onnistuivat lähes aina kaikissa kolmessa kokeessa näyttäen myös 

hyvinkin paljon samanlaiselta kuin SEM-kuvassa. Tämä voi johtua siitä, että detektorin antamat 

mikroskooppikuvat antoivat enemmän mallinnukseen hyödyllistä tietoa SE-detektoriin 

verrattuna. Kuitenkin kuvaaminen BSE-3D -detektorilla on työläämpää. SE-detektorin 

kuvasarjoista muodostuneista malleista lähes jokainen epäonnistui tai niissä oli paljon puutteita. 

Tämä ilmiö toistui kaikissa kokeissa vaihdellen, ja syy on kuvien antamassa informaatiossa. SE-

detektorin kuvista saadaan tietoa pinnan muodoista, mutta BSE-3D -detektorin kuvista saadaan 

paljon yksityiskohtia ja tekstuuria.   

Jatkotutkimuksissa kuvia tulisi ottaa enemmän pienentämällä rotaatioaskelta R. Tässä työssä 

kuvia otettiin parhaimmillaan 20 kuvaa yhtä kallistuskulmaa kohti (R=18°), mutta 

rotaatioaskelta voisi ottaa jopa 9°:n rotaatioaskeleella, jolloin saataisiin 40 kuvaa yhdellä 

kallistuskulmalla. Kuvien määrän lisääminen johtaa todennäköisesti 3D-mallinnusohjelmiston 

päivittämiseen maksullisiin lisensseihin, koska ilmaiset versiot ovat hyvin rajoittuneita 

esimerkiksi kuvamäärissä. Maksulliset lisenssit mahdollistavat monipuolisemman 

työkaluvalikoiman mallin jälkikäsittelyä varten ja kuvien rajoittamattoman käytön. Käytetyt 

kallistuskulmat T osoittautuivat hyvin toimiviksi. Erityisesti 20°:n kallistuskulmalla onnistuttiin 

luomaan mallille hyvä pohja, johon lisättiin muiden kallistuskulmien kuvasarjoja vaihtelevalla 
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menestyksellä. Kokeiden välissä muutoksia tehtiin 10-15 asteen verran, mutta merkittäviä 

eroavaisuuksia näiden välillä ei huomattu. Kuitenkin kallistuskulmien välit on hyvä pitää näissä 

rajoissa, jolla huomioidaan myös SEM:n tekniset kapasiteetit kuvaamisessa. Suuremmalla 

kallistuskulmalla saatiin lähempiä kuvia näytteistä, mutta kuvan tarkkuus laski. Jokainen 

kuvasarja täytyy kalibroida ohjelman sisällä tärkeiden kuvaparametrien määrittämiseksi, jotta 

vääristymien riski minimoituu. 3D-tulostuksessa tulostemateriaalin valinta on tärkeä. 

Materiaaliksi on hyvä valita mahdollisimman vaaleaa tulostetta, jotta SEM:n hyvin pienessä 

mittakaavassa olevien näytteiden yksityiskohdat saadaan talteen ja esille mahdollisimman 

tarkasti. 
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