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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintyössä keskitytään Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sijaitsevan 

virtuaalilaboratorion jatkokehitykseen. Työ rajataan koskemaan pelkästään visualisointia, 

eli kuvan tuottamista virtuaaliympäristöön. Työssä pyritään parantamaan laboratorion 

muokattavuutta, sillä sitä käytetään toisistaan poikkeaviin sovelluskohteisiin. 

Jatkossunnittelulla pyritään parantamaan myös luotettavuutta ongelmatilanteiden 

välttämiseksi. 

Työssä yhdistyvät sekä perinteinen mekaaninen suunnittelu, että elektroniikka. 

Ympäristöön valitaan kriteerit täyttävät videoprojektorit sekä projisointipinnat. 

Mekaanisen suunnittelun osuus kattaa rungon, johon videoprojektorit kiinnitetään. Tätä 

kandidaatintyötä voidaan pitää siis jossain määrin mekatronisena kokonaisuutena.  

Aluksi lukijalle esitellään pintapuolisesti virtuaaliympäristöt ja niiden tarjoamat 

mahdollisuudet. Esittelyä seuraa suunnitteluosuus. Suunnittelutyö aloitetaan kartoittamalla 

nykyinen videoprojektoritarjonta sekä eri projisointipintojen tuomat mahdollisuudet. 

Saatujen tietojen perusteella suunnitellaan käyttökohteeseen soveltuva mekaaninen 

rakenne. Viimeiseksi kokonaisuudesta luodaan 3D-tietokonemalli. 

 

2 VIRTUAALIYMPÄRISTÖT YLEISESTI 

2.1 Määritelmä 

Sanaa virtuaali käytetään nykypäivänä mitä erikoisimmissa yhteyksissä. Monesti kuullaan 

puhuttavan esimerkiksi virtuaaliyliopistosta tai jopa virtuaalilemmikeistä. Virtuaalisella 

tarkoitetaan keinotekoista, näennäistä tai todellisuutta jäljittelevää. Esimerkiksi 

virtuaalilemmikki on lemmikkimäinen, mutta se ei todellisuudessa kuitenkaan ole 

todellinen lemmikki.[4] 

 

Kontekstista riippuen voidaan puhua mm. virtuaalitodellisuudesta, lumetodellisuudesta, 

virtuaaliympäristöstä tai -maailmasta. Tarkkaa määritelmää eri termeille ei ole olemassa, 

mutta yhteistä näille jokaiselle on se, että niillä viitataan ”ei-todelliseen maailmaan”. 

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan yleisesti käyttäjän todentuntuista olotilaa, joka on 
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aikaansaatu erilaisilla aistiärsykkeillä. Teknisissä yhteyksissä, kuten tässä työssä, 

virtuaalitodellisuudella yleensä tarkoitetaan olotilaa, joka on luotu tietotekniikkaa 

hyödyntäen. Muissa yhteyksissä voidaan mukaanlukea mm. unet, kirjat ja mukaansa 

tempaavat kirjat.[1][3] 

 

Kuten aiemmin todettiin, virtuaalitodellisuus viittaa pikemminkin käyttäjän tuntemaan 

olotilaan. Soveltuvampi termi tämän työn yhteydessä on virtuaaliympäristö, jolla 

tarkoitetaan virtuaalitodellisuuteen liittyviä toteutuksia ja sovelluksia.  Virtuaaliympäristö 

sallii käyttäjän ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen.[1] 

2.2 Virtuaaliympäristön ominaispiirteet 

Tietokoneiden alkutaipaleella koneen ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa tärkeimmät 

komponentit olivat näyttöpääte ja näppäimistö. Myöhemmin vuorovaikutus on parantunut, 

kun mukaan ovat tulleet esimerkiksi hiiri, liikkuva kuva sekä ääni. Nämä vuosien varrella 

syntyneet parannukset ovat askel askeleelta mahdollistaneet erittäin todentuntuisten 

virtuaaliympäristöjen luomisen tänä päivänä. 

 

Virtuaaliympäristössä pyritään mahdollisimman saumattomaan ihmisen ja koneen väliseen 

vuorovaikutukseen. Ihmisen ja koneen välistä rajapintaa pyritään ohentamaan niin, että 

ihmisen ei tarvitse enää erikseen kiinnittää huomiota esimerkiksi tiedon syöttämiseen, vaan 

hän voi uppoutua luotuun ympäristöön täysin. Seuraavia seikkoja pidetään yleisesti 

virtuaaliympäristöille keskeisinä ominaisuuksina: 

 

Ympäristön on oltava vuorovaikutteinen. Tällä tarkoitetaan sitä, että ympäristön tulee 

vastata käyttäjän antamiin toimenpiteisiin. Vuorovaikutteisuuden minimivaatimus on se, 

että käyttäjän liikkuessa katselupiste siirtyy ja näkymät vaihtuvat luonnollisella tavalla. 

Ympäristön täytyy olla myös tarkka, eli tapahtumat eivät saa perustua 

sattumanvaraisuuteen. Tapahtumien on tapahduttava hallinnassa olevien säännöstöjen 

puitteissa.[1] 

 

Ympäristön tulee olla autonominen.  Ympäristössä ei ole ennalta määrätty, mitä tulee 

tapahtumaan.  Käyttäjälle annetaan mahdollisuus tehdä valintansa itsenäisesti, esimerkiksi 
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kävelyreitti on vapaasti valittavissa.  Tämä rajoite sulkee pois mm. ”läpilennettävät” 

animaatiot sekä erityisen rajoitetut ympäristöt.[1] 

 

Ympäristön on oltava sisäänsä sulkeva. Ympäristön tulee sulkea käyttäjä ”sisäänsä” 

osittain tai kokonaan. Käyttäjä ei siis kiinnitä todelliseen ympäristöönsä ollenkaan 

huomiota, tai vaihtoehtoisesti mahdollisimman minimaalisesti. Ideaalitapauksena voidaan 

useasti pitää järjestelmää, jossa keinomaailma kattaa koko käyttäjän näkökentän.[1][2] 

2.3 Reaaliaikasimulointi 

Simuloinnilla tarkoitetaan virtuaalitodellisuuden luomista. Simuloinnilla ei välttämättä 

mallinneta jo olemassa olevaa ympäristöä, vaan voidaan simuloida maailmaa sellaisena, 

kuin se voisi olla. Simulointi voidaan jakaa useisiin eri alaryhmiin, eräs yleisesti käytetty 

jakokriteeri on reaaliaikainen ja ei-reaaliaikainen systeemi. Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston virtuaalilaboratoriota käytetään reaaliaikasimulointiin. 

 

Reaaliaikasimuloinnissa aika kuluu samaan tahtiin, kuin todellisessa maailmassa. Kun 

käyttäjä antaa syötteen mallille, saa hän välittömästi vasteen simulaattorilta. Reaaliaikainen 

simulointi vaatii tietokoneelta paljon laskentatehoa sekä tarkoin optimoitua ohjelmakoodia. 

Tarkkaa määritelmää ei ole, kuinka nopeasti reaaliaikaisen systeemin on vastattava 

käyttäjän syötteisiin, mutta aikavaste on oltava muutaman millisekunnin luokkaa. 

Oleellisinta on, että ympäristö täyttää käyttäjän tarpeet.[20] 

 

Aina ei kuitenkaan ole tarvetta reaaliaikaisuudelle, tai siitä on jopa haittaa. Esimerkiksi 

tarkastellessa jossakin molekyylissä ajan suhteen tapahtuvia muutoksia ei ole järkevää 

tehdä reaaliaikaista mallia, koska ihmissilmä ei kykene erottamaan siinä tapahtuvia 

muutoksia. Ei-reaaliaikaisella simuloinnilla tarkoitetaan yleisesti ns. perinteistä 

simulointia.[3] 

 

2.4 Sovelluksia 

Simulaatiolla voidaan saavuttaa huomattavia etuja useissa eri käyttökohteissa. Edut voivat 

olla taloudellisia tai sillä voidaan säästää jopa ihmishenkiä. Käyttökohteet lisääntyvät 

jatkuvasti tietokoneiden laskentatehon kehittyessä sekä tutkimustiedon lisääntyessä. 
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Sotilasorganisaatiot ovat olleet simulaation pääkäyttäjäkunta läpi sen historian; kuvassa 2.1 

on Yhdysvaltain asevoimien käyttämä ajosimulaattori. Simulaatiota käytetään laajasti 

myös teollisuudessa ja viihdekäytössä.[9] 

 

 
Kuva 2.1. Yhdysvaltain maavoimien ajosimulaattori.[10] 

 

Simulaatiota hyödynnettiin ensimmäisten joukossa Yhdysvaltain ilmavoimissa, joka kehitti 

lentosimulaattorin. Sen jälkeen simulaattoria on käytetty yli kahdenkymmenen vuoden ajan 

kaupallisissa lentoyhtiöissä sekä sotilaskäytössä. Lentosimulaattoreilla voidaan harjoittaa 

lentäjiä normaaleiden olosuhteiden lisäksi myös poikkeuksellisissa ja vaarallisissa 

tilanteissa. Simulointi mahdollistaa myös valmisteilla olevan lentokoneen lento-

ominaisuuksien arvioimisen.[9] 

 

Eräs hyödyllinen käyttökohde on myös ihmisille vaarallisten ympäristöjen simulointi. 

Esimerkiksi radioaktiivisessa, myrkyllisessä tai muuten vain vaarallisessa ympäristössä 

työskentelevät ihmiset voidaan korvata laitteilla. Laitteita etäkäytetään 

virtuaaliympäristössä turvallisen välimatkan päästä. Näin voidaan käsitellä esimerkiksi 

hengenvaarallisia materiaaleja ilman todellista vaaraa. Laitteiden lisääntyneen etäkäytön 

on mahdollistanut mm. parantunut anturitekniikka. Anturit välittävät käyttäjälle toiminnan 

kannalta oleellisen tiedon, jonka mukaan päätökset tehdään.[9] 

 

Simulaatiota käytetään laajasti myös suunnittelussa. Yksittäiselle koneenosalle voidaan 

tehdä kokeita ennen varsinaista valmistamista. Myös laajempien kokonaisuuksien, kuten 

autojen testaaminen onnistuu. Auton muodostamaa ilmanvastusta voidaan arvioida 
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tietokonemallilla, tarvittavat muutokset tehdään tulosten perusteella. Simulointia 

hyödynnetään esimerkiksi myös kalliiden törmäystestien korvaamiseksi virtuaalisella 

mallilla.[9] 

 

3 LTY:N VIRTUAALILABORATORIO 

3.1 Yleisesittely 

Jatkokehityksen kohteena oleva virtuaalilaboratorio sijaitsee Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa. Laboratoriota käytetään useisiin eri käyttökohteisiin, kuten esimerkiksi 

kaivoskuormaimen sekä satamanosturin mallintamiseen. Kuvassa 3.1 on Valtion 

teknillisen tutkimuskeskuksen 3D-malli kaivoskuormaimesta. 

 

 
Kuva 3.1. VTT:n mallintama kaivoskuormain. 

3.2 Laitteisto 

3.2.1 Ohjausjärjestelmä 

Simulointijärjestelmä koostuu useista toisiinsa kytketyistä osista, jotka muodostavat 

yhtenäisen kokonaisuuden. Järjestelmän yhdyspisteenä on tehokas PC-tietokone, johon 

muut komponentit ovat kytkettyinä. Tietokone sisältää virtuaalisimulointiin tarkoitettua 

ohjelmistoa sekä riittävän määrän liitäntöjä, jotta tarpeellisten komponenttien yhdistäminen 

onnistuu. Tietokoneeseen on yhdistetty mm. käyttäjän komentoja vastaanottavat 

ohjaussauvat, kolme videoprojektoria sekä simulointiin tarkoitettu dSPACE-ohjainkortti.  
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Simulointimallit ladataan ohjainkortille, jonka tehtävänä on luoda reaaliaikainen ympäristö. 

dSPACE-kortti ohjaa myös liikealustaa. Kuvassa 3.2 on yleisnäkymää tilasta. 

 

 
Kuva 3.2. Päätietokoneen näytöt sekä haptiikkalaite. 

 
Käyttäjän on mahdollista antaa ohjauskäskyjä virtuaaliympäristöön kuvan 3.3 mukaisilla 

sauvaohjaimilla. Vastaavanlaisia ohjaimia käytetään yleisesti myös erinäisissä 

tietokonepeleissä. 

 

 
Kuva 3.3. Liikealustaan kiinnitetyt sauvaohjaimet. 

3.2.2 Visualisointi ja ääni 

Virtuaaliympäristön visuaalinen vaikutelma luodaan kolmella taustaprojektiokuvalla. 

Jokaisen kolmen projisointipinnan takana sijaitsee videoprojektori, joka tuottaa kuvan 

kuhunkin pintaan. Taustaprojisointimenetelmään perehdytään tarkemmin kappaleessa 4.4.1. 

Kuvassa 3.4 näkyvät projisointipinnat. 
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Kuva 3.4. Liikealusta ja projisointipinnat. 

 

Realistinen ääni on myös tärkeä osa virtuaaliympäristöä. Laboratoriossa äänentuotto on 

toteutettu käyttäen kuusikanavaista Dolby Surround 5.1 järjestelmää, joka sisältää useita 

kaiuttimia sekä yhden bassokaiuttimen. Kaiuttimet ovat sijoitettuina projisointipintojen 

taakse. 

3.2.3 Liiketuntuma 

Kuvan 3.5 mukaisella liikealustalla luodaan käyttäjälle todentuntuinen tuntuma liikkeestä. 

Alustasta käytetään nimitystä Stewart-liikealusta, joka on tunnetuin käytössä olevista 

ratkaisuista. Kyseistä alustamallia käytetään pienten objektien liikuttamisen ohella aina 

lentokonesimulaattoreihin asti. Kyseisellä systeemillä saavutetaan kuusi vapausastetta; 

kolme translaatiota ja kolme rotaatiota. Alusta koostuu ylä- ja alaosasta ja niiden väliin 

sijoitettavista lineaaritoimilaitteista. [11] 

 

Liikealustaan on kiinnitetty ralliautoissa käytetty istuin. Alusta kykenee niin suuriin 

kiihtyvyyksiin, että käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi istuimeen on myös kiinnitetty 

nelipisteturvavyöt. [2] 
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Kuva 3.5. Liikealusta. 

 

4 TAVOITTEENASETTELU JA LÄHTÖTIEDOT 

4.1 Visualisoinnille asetettuja vaatimuksia 

Suunnitellessa simulointijärjestelmän visualisointiratkaisuja on pidettävä läpi koko 

kehitystyön mielessä, että pohjimmaisena tarkoituksena on luoda mahdollisimman 

todentuntuinen virtuaaliympäristö. Realistinen vaikutelma simulaatiossa muodostuu 

useista eri osatekijöistä. Pienikin häiriö visualisoinnissa vaikuttaa käyttäjän immersioon, 

eli syventymiseen heikentävästi. Mahdollisiin ongelmakohtiin on pyrittävä kiinnittämään 

riittävästi huomiota jo suunnitteluvaiheessa.  Seuraavaksi esitellään oleellisimpia 

visualisoinnille asetettuja vaatimuksia, jotka ovat asetettu virtuaalilaboratoriossa saatujen 

kokemusten perusteella.  Käytettyjä termejä sekä käsitteitä tarkennetaan myöhemmissä 

kappaleissa. 

 

Kokonaiskuvapinta-alan on oltava riittävän suuri. Visualisointi on luotava lähes koko 

käyttäjän näkökentälle, jotta vaikutelma virtuaalimaailmasta on riittävän vahva. Tällä 

hetkellä käytössä oleva kuvakoko on todettu riittäväksi, joten se säilytetään 

jatkosuunnittelussa samana. Käytössä oleva kuvasuhde  4:3 säilytetään myös ennallaan. 
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Kuvaan ei saa muodostua missään vaiheessa häiriötekijöitä, sillä pienetkin epäkohdat 

kuvassa heikentävät käyttäjän uppoutumista virtuaalimaailmaan. Käyttäjän huomio 

kokonaisuudessaan saattaa kiinnittyä täysin väärään asiaan. Kuvapintoihin ei saa 

esimerkiksi muodostua missään simuloinnin vaiheessa näkyvyyttä häiritseviä varjoja. 

Kuvapinnat eivät saa myöskään päästä liikkumaan simuloinnin aikana. 

 

Muodostettavan kuvan tulee olla laadullisesti riittävän hyvä. Kuvanlaatuun vaikuttaa 

erityisesti resoluutio. Kuvan täytyy olla myös kauttaaltaan riittävän terävä ja kirkas. 

Monesti projisoinnissa ongelmaksi muodostuu epätasainen kuvanlaatu. Laaduttomia tai 

epäsoveltuvia projektoreita käytettäessä kuva saattaa olla sumea reunoilta, mikä ei tule 

tässä työssä kysymykseen.  

 

Virkistystaajuuden on oltava riittävä. Virtuaalilaboratoriossa tehdyissä kokeissa liian 

heikko virkistystaajuus on aiheuttanut osalla käyttäjistä päänsärkyä. Virkistystaajuudella 

tarkoitetaan kuvan päivitysnopeutta. 

4.2 Ongelmakohdat nykyisessä ratkaisussa 

Tässä kappaleessa käsitellään tämänhetkisessä ratkaisussa olevia ongelmakohtia työn 

rajauksen puitteissa. Suunnittelutyön tarkoituksena on löytää parannusvaihtoehtoja jäljessä 

esiteltäviin epäkohtiin. Suunnittelussa pyritään samalla poistamaan myös muita 

mahdollisia ongelmakohtia virtuaalilaboratorion visualisoinnissa. Muutosten 

keskeisimpänä päämääränä on parantaa virtuaalilaboratorion joustavuutta sekä 

toimintavarmuutta. 

 

Kuvapintojen asento ei ole muutettavissa. Virtuaalilaboratoriota käytetään useisiin eri 

simulointitarkoituksiin. Laboratoriolle asetetut vaatimukset vaihtelevat tapauskohtaisesti, 

joten tilan tarvitsee olla helposti muokattavissa.  Käyttäjän ympärillä sijaitsevia 

projisointipintoja  tulee  pystyä  vaivatta  siirtämään  eri  kulmiin  kuvan  4.1  mukaisesti.  

Sivupintojen kulma suhteessa edessä sijaitsevaan pintaan voi vaihdella välillä 0...90°. 

Siirtämistä ei ole tarpeen toteuttaa automatisoidulla järjestelmällä, vaan lihasvoimin 

tapahtuva siirtämismahdollisuus on riittävä. 
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Kuva 4.1. Muokattavuutta havainnollistava piirros. 

 

Rakenne ei ole riittävän kiinteä kaikista luotettavan toiminnan kannalta oleellisista 

kohdista. Projisointipintojen takana sijaitsevat peilit ja videoprojektorit eivät ole täysin 

kiinteästi rakenteessa kiinni, vaan osat heilahtavat helposti virheelliseen asentoon 

esimerkiksi tilassa liikkuessa. Pienenkin siirtymisen jälkeen peili ja videoprojektori ovat 

asetettava takaisin oikeaan asentoon, jotta kuva muodostuu oikeaan kohtaan kangasta 

oikean kokoisena. Kuvassa 4.2 on tämänhetkinen tilanne videoprojektoritelineen osalta. 

Videoprojektori on täysin irrallisena metallilevyn päällä. 

 

 
Kuva 4.2. Videoprojektori ja alusta. 

 

Kolme näyttöpintaa muodostava yhtenäinen projisointikangas ei ole riittävän kireällä. 

Löysä projisointikangas alkaa helposti resonoimaan äänentoistojärjestelmän tuottaessa 

matalia ääniä.  Kankaaseen siirtyvä tärinä heikentää käyttäjän uppoutumista 

virtuaaliympäristöön, mikä tietenkään ei ole toivottua. Kuvassa 4.3 on tämänhetkinen 

kankaankiinnitys nurkkakohdassa. Kangasta ei ole erityisesti pingotettu tällä hetkellä, vaan 
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se on vain kiinnitetty paikoilleen. Kankaan kiristäminen ei myöskään ole nyt mahdollista 

rakenteeseen muutoksia tekemättä. 

 

 
Kuva 4.3. Kankaankiinnitys nurkkakohdassa. 

 

Tällä hetkellä ympäristössä ei ole lainkaan lattiaprojisointia. Lattiaprojisoinnilla 

tarkoitetaan lattiapintaan tai hieman sen yläpuolelle muodostettavaa kuvaa, joka sijaitsee 

käyttäjän ja liikealustan alapuolella. Lattiaprojisointi mahdollistaa sovellukset, joissa 

käyttäjä tarvitsee informaatiota itsensä alapuolelta, kuten esimerkiksi 

nosturisimulaattorissa. 

 

Käytössä ei tällä hetkellä ole 3D-tekniikkaa tukevia videoprojektoreita. 3D-tekniikka on 

tehnyt vahvasti tuloaan lähivuosina myös projektoreihin, sillä pyritään käyttäjän 

havaitseman syvyysvaikutelman parantamiseen. Tekniikassa luodaan kummallekin 

silmälle omat kuvansa, jotka ihmisen aivot yhdistävät yhdeksi kokonaisuudeksi. 

4.3 Laitteiston toimintorakenne 

Virtuaalilaboratorion rakenne jaetaan kuvan 4.4 mukaisesti pienempiin ongelmiin eli 

osatoimintoihin, jotta suunnittelutyö selkeytyy ja siten helpottuu. Lopullinen 

kokonaisratkaisu muodostetaan askeleittain etsimällä kuhunkin ongelmaan soveltuvin 

ratkaisu. Suunnittelutyössä edetään tietyssä järjestyksessä, joka esitellään kappaleessa 4.4. 

Ratkaisuvaihtoehtoja eri osatoimintoihin ei voi tässä tapauksessa sattumanvaraisesti 

yhdistellä vertailua varten, koska kokonaisratkaisusta ei muodostuisi toimivaa järjestelmää. 

Kussakin vaiheessa tehtävät ratkaisut vaikuttavat seuraavien osatoimintojen 
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ratkaisuvaihtoehtoihin, joten on edettävä järjestelmällisesti. Kuvassa 4.4 esiintyvä 

katkoviiva havainnollistaa, kuinka edellä tehdyillä ratkaisulla on vaikutusta seuraaviin 

vaiheisiin.  

 

 
Kuva 4.4. Laitteiston toimintorakenne. 

4.4 Työskentelysuunnitelma 

Ensimmäisenä tutustutaan tämänhetkiseen videoprojektoritarjontaan. Markkinoilla olevista 

projektoreista karsitaan pieni joukko malleja, jotka soveltuvat tämän työn mukaiseen 

käyttötarkoitukseen. Karsinta tapahtuu tämän projektin kannalta oleellisten kriteereiden 

perusteella. Projektoreiden ominaisuuksien listaamiseksi käytetään Internetin tietokantoja, 

joista oleellinen tieto on helposti saatavilla.  

 

Videoprojektorivalinnan jälkeen tutustutaan projisointipintoihin. Yleisimmin käytetty pinta 

on perinteinen valkokangas. Projisointipintavalikoima on kuitenkin nykyään erittäin laaja 

sekä oikealla valinnalla on ratkaiseva merkitys toimivaan lopputulokseen. Tänä päivänä 

pintoja löytyy paljon erilaisia ja eri tarkoituksiin soveltuvia. 
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Kun nykypäivän projektoreiden ominaisuudet ovat kartoitettu sekä käyttökohteeseen 

soveltuva projisointipinta valittu, aloitetaan mekaanisen mallin suunnittelu. Ensimmäiseksi 

suunnitellaan karkeita ratkaisumalleja kuvan 4.1 mukaisiin osaongelmiin. Malleja 

vertaillaan ja kuhunkin ongelmaan valitaan soveltuvin ratkaisu. Tässä vaiheessa ei vielä 

laadita tarkkoja tietokonemallinnuksia suunnitelmista, vaan suunnittelu tehdään käsin 

piirtämällä, jolloin säästetään aikaa. 

 

Lopuksi aiemmin jatkoon valitut osatoimintoratkaisut viimeistellään ja niistä kootaan 

yhtenäinen kokonaisuus. Jatkosuunnittelussa pyritään mahdollisimman varmatoimiseen, 

joustavaan sekä valmistusystävälliseen ratkaisuun. Tässä vaiheessa aiemmin piirretyt 

mallit tarkentuvat ja saattavat muuttua rakenteeltaan hieman. Järjestelmästä luodaan 3D-

malli käyttäen SolidWorks-ohjelmistoa.  

 

5 KUVAN MUODOSTAMINEN PROJISOINTIPINNOILLE 

5.1 Yleistä 

Varteenotettavin menetelmä kuvan muodostamiseksi virtuaaliympäristöön tällä hetkellä on 

projisoiminen. Muista mahdollisuuksista voidaan mainita esimerkiksi plasma- sekä LCD-

televisioruudut, jotka ovat projisoinnin ohella kehittyneet suurin harppauksin 2000-luvun 

kuluessa. Edellä mainituilla tekniikoilla riittävän suuren kuvakoon mahdollistavat mallit 

eivät ole kilpailukykyisiä vaihtoehtoja tällä hetkellä, sillä niiden saatavuus on heikko ja ne 

eivät ole hinnaltaan järkeviä vaihtoehtoja. Edellä keskitytään vain 

videoprojisointitekniikkaan. 

 

Projisoinnissa sähköinen kuvasignaali muutetaan valkokankaalta tai muulta pinnalta 

heijastuvaksi kuvaksi. Pinnalle kuva heijastetaan videoprojektorilla, josta yleisesti 

puhekielessä käytetään myös nimitystä videotykki.  Nykyisissä projektoreissa käytetään 

pääasiassa LCD- tai DLP-tekniikkaa, näillä kahdella eri tekniikalla muodostetut kuvat 

poikkeavat toisistaan hieman.  Paremman vaihtoehdon määrittäminen 

virtuaaliympäristökäyttöön on mahdotonta, sillä ”kuvan hyvyys” on pohjimmiltaan 

käyttäjäkohtainen seikka. Mielipiteet vaihtelevat paljon, mutta yleisesti DLP-tekniikkaa 
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pidetään paremmin soveltuvana liikkuvan kuvan katselemiseen ja LCD-tekniikkaa 

tietokonegrafiikalle.[23] 

 

Projisointi jaetaan edelleen etu- ja taustaprojisointiin. Yleisesti käytetyssä 

etuprojisoinnissa (kuva 5.1) kuva heijastetaan kankaaseen tai pintaan etupuolelta, jolloin 

projektorin ja heijastuspinnan välissä ei saa olla esteitä. LTY:n virtuaalilaboratoriossa 

käyttäjä on lähellä heijastuspintoja, joten tavanomainen projisointi ei ole varteenotettava 

ratkaisu. Soveltuvampi vaihtoehto on käyttää taustaprojisointia (kuva 5.1). 

Taustaprojisointitekniikassa kuva heijastetaan pintaan takakautta, jolloin käyttäjä ei voi 

olla missään vaiheessa valonsäteiden edessä. 

 

 
Kuva 5.1. Vasemmalla etuprojisointi- ja oikealla taustaprojisointimenetelmä.[28] 

5.2 Valonsäteiden kulkeminen projisointipintaan 

Valonsäteet voivat kulkea projisointipintaan suoraan videoprojektorista tai vaihtoehtoisesti 

yhden tai useamman peilin välityksellä. Peilijärjestelmiä käyttämällä saavutetaan pienempi 

tilantarve projisointipinnan takapuolelle. Valonsäteiden täytyy kulkea tietyn matkaa, jotta 

oikean kokoinen kuva muodostuu. Peilien välityksellä kulkeva valonsäde kulkee riittävän 

matkan projisointipinnalle, vaikka videoprojektori olisi aivan pinnan vieressä. Kuvassa 5.2 

on kaupallinen versio peilijärjestelmästä. 
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Kuva 5.2. Kaupallinen peilijärjestelmä.[21] 

 

Kuvan mukaisissa järjestelmissä käytetään erikoisvalmisteisia peilejä, joissa heijastava 

pinnoite on aivan pinnassa. Tällaisia peilejä kutsutaan pintapeileiksi. Heijastepinnan päällä 

ei ole suojaavaa lasia, sillä se saattaa aiheuttaa ns. haamukuvia. Lasin pinnalla oleva 

hopea- tai alumiinipinta on erityisen herkkä naarmuuntumiselle ja sormenjälkien 

aiheuttamille syöpymille.[16] 

 

Tämänhetkisessä ratkaisussa käytetään yhtä peiliä kutakin projisointipintaa kohden; 

välimatkatarve karkeasti puolitetaan. Kuva 5.3 esittelee tällä hetkellä käytössä olevan 

ratkaisun. Kuvaan ovat numeroituna: (1.) videoprojektori, (2.) peili sekä (3.) 

projisointipinta. Valonsäteet kulkevat karkeasti keltaisen nuolen osoittamaa reittiä päätyen 

lopulta muodostamaan kuvan projisointipinnalle. 
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Kuva 5.3. Tila projisointipinnan takana. 

 

Tällä hetkellä käytetty järjestely saattaa kuitenkin olla turhan monimutkainen vaihtoehto, 

sillä videoprojektorit ovat kehittyneet viime vuosina suurin harppauksin. Seuraavassa 

kappaleessa selvitetään, onko järjestelmää mahdollista yksinkertaistaa poistamalla peilit. 

Rakenteeseen liittyvien komponenttien vähentyessä saavutetaan systeemille mm. parempi 

luotettavuus, pienemmät hankintakustannukset sekä helpompi käytettävyys. 

5.3 Videoprojektoreiden nykytila ja vaihtoehtojen selvittäminen 

Videoprojektoritekniikka on kehittynyt viime vuosina paljon. Videoprojektoreiden 90-

luvun alussa alkaneen yleistymisen jälkeen erityisesti kuvanlaatu ja liikuteltavuus ovat 

tasaisesti parantuneet. Hintataso on myös pudonnut kysynnän kasvaessa. Muutamana 

viime vuotena kuvanlaatu on erityisesti parantunut, kun teräväpiirtotekniikka on tehnyt 

tuloaan myös projisointipuolelle. Myös projisointietäisyys on lyhentynyt merkittävästi, kun 

markkinoille ovat tulleet ns. lyhytheittoprojektorit. 3D-tekniikkaa tukevia projektoreita 

alkaa olla myös saatavilla.[6] 
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Tässä työssä oleellisimpana lähtökohtana projektorivalinnan tekemiseksi on 

projisointietäisyys.  Muita tärkeitä valintakriteereitä ovat resoluutio (resolution), kirkkaus 

(brightness)  sekä kontrastisuhde (contrast ratio). Myös 3D-tekniikan käyttöönottoa ja 

mahdollisuuksia tutkitaan. Tutkimustyötä erityisesti virtuaaliympäristöihin soveltuvista 

projektoreista ei ole tehty. Karkeasti voidaan sanoa, että jos projektori soveltuu liikkuvan 

kuvan katseluun, niin se sopii myös virtuaaliympäristössä käytettäväksi. Erityisen hyvä 

vertailukohta on myös nykyaikaiset pelit, joissa vaaditaan kuvalta hyvinkin samanlaisia 

ominaisuuksia, kuin virtuaaliympäristöissä. 

 

Tarkoituksena on käyttää mahdollisimman vähän tilaa, joten projisointietäisyyden tulee 

olla niin lyhyt, kuin mahdollista. Projisointietäisyyden määrittämiseksi projektorin 

teknisissä tiedoissa käytetään nimitystä heittosuhde (throw ratio). Pienimmillään 

markkinoilla olevissa laitteissa heittosuhde on tällä hetkellä noin 0,5, jolloin esimerkiksi 

kahden metrin etäisyydeltä voidaan muodostaa neljä metriä leveä kuva. Erityisesti 

muutaman viime vuoden aikana heittosuhde on pienentynyt huomattavasti. Käyttäjien 

tarpeet ovat menneet siihen suuntaan, että videoprojektorin tulee olla mahdollisimman 

lähellä projisointipintaa ja valmistajat ovat vastanneet haasteeseen. Erilaiset käyttäjän 

fyysistä liikkumista vaativat pelit ovat yleistyneet, tällaisissa pelaaja on helposti 

valonsäteiden edessä, jos projektori on sijoitettu käyttäjän taakse. Tämän työn sisältämässä 

suunnittelussa pyritään ensisijaisesti poistamaan peilien tarve.[12] 

 

Käytettävissä olevaa tilaa on siis rajallinen määrä; videoprojektorin linssi voidaan asettaa 

150 cm päähän kustakin projisointipinnasta, ellei käytetä vastaavaa peilijärjestelmää kuin 

nykyisessä ratkaisussa. Päämääränä on muodostaa kuhunkin pintaan kuva, joka on 

kooltaan 180 cm leveä ja 135 cm korkea. Saavutettava kuvasuhde on siis 4:3.  Kuvakoko 

on vastaava kuin nyt käytössä oleva, mikä on todettu riittäväksi. Videoprojektorin 

heittosuhteen on oltava siis vähintään 

 

83,0...833,0
180
150

cm
cmHS ,              (1) 

jotta tarkoituksenmukainen toiminta onnistuu. Laskettua heittosuhteen maksimilukuarvoa 

käytetään myöhemmin kriteerinä projektorivalintaa tehdessä. 
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Resoluutio määrittää, kuinka monta erillistä kuvapistettä mahtuu tiettyä pituusyksikköä 

kohden. Mitä enemmän kuvapisteitä on, sitä tarkempi kuva muodostuu. Tietyissä 

virtuaalisovelluksissa käyttäjän tulee selvästi erottaa pienetkin yksityiskohdat kuvassa, 

jotta tarkoituksenmukainen toiminta on mahdollista.  Useimmat markkinoilla olevat 

projektorit kykenevät tällä hetkellä vähintään XGA-resoluutioon, jossa on 1024 

kuvapistettä vaakasuunnassa ja 768 kuvapistettä pystysuunnassa. Vastaava resoluutio on 

tällä hetkellä käytössä LTY:n virtuaalilaboratoriossa ja se on todettu riittäväksi 

käyttötarkoitukseen. Näin ollen XGA-tasoinen resoluutio asetetaan minimivaatimukseksi 

valittavalle videoprojektorille.[8] 

 

Kuvan kirkkaus riippuu projektorin tuottamasta valotehosta, joka ilmoitetaan yleisesti 

ANSI lumen -yksikössä. Etuliite ANSI viittaa standardisoituun tapaan mitata kirkkautta, 

jotta projektoreiden vertailu onnistuu paremmin pelkkien lukuarvojen perusteella. 

Normaalisti käytettyyn etuprojisointiin verrattuna taustaprojisointi tarvitsee kirkkaamman 

valonlähteen, koska projisointipinta suodattaa osan valonsäteistä. Videoprojektorin 

tuottaman kirkkauden lisäksi lopulliseen kirkkauteen vaikuttaa merkittävästi myös 

projisointipinta ja sen soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Projisointipintoihin perehdytään 

kappaleessa 4.4.3. Kirkkausarvon tarpeeseen vaikuttaa oleellisesti myös tilan vapaan valon 

määrä.  Tällä hetkellä käytössä olevat videoprojektorit tuottavat 2300 ANSI lumenia, joka 

asetetaan myös tässä tapauksessa minimitasoksi.[7] 

 

Kontrastisuhteella tarkoitetaan mustien ja valkoisten kuvapisteiden välistä 

maksimisuhdetta. Suhdeluvun kasvaessa mustan, valkoisen ja eri värisävyjen erottuvuus 

paranee ja siten saavutetaan parempi kuvanlaatu.  Kontrastisuhteen mittausmenetelmää ei 

ole kuitenkaan standardisoitu kuten kirkkauden mittausta. Valmistajat käyttävät itsellensä 

edullisia mittaustapoja ja -kaavoja, joten ilmoitettuihin lukuarvoihin tulee suhtautua erittäin 

varauksella tai jättää jopa kokonaan huomioimatta. Videoprojektorin valinnassa ei nyt 

kiinnitetä erityisesti huomiota valmistajan ilmoittamaan arvoon.[7] 

 

3D-tekniikka tekee tuloaan videoprojektorimarkkinoille. Kuten aiemmin todettiin, 3D-

tekniikalla pyritään parantamaan käyttäjän kokemaa syvyysvaikutelmaa. Käyttäjän 

kummallekin silmälle luodaan yksilölliset kuvat ja ihmisen aivot muodostavat niiden 

perusteella kokonaiskuvan, jossa on syvyysvaikutelma. Käyttäjä pitää päässään laseja, 

jotka päästävät valonsäteet läpi vuorotellen kummallekin silmälle. Perinteisten 
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punaviherlasien sijaan nykytekniikkaa hyödynnettäessä käytetään pääasiassa ns. 

aktiivilaseja. Kuvan yhteydessä lähetetään esimerkiksi IR-sädettä, jota käyttäen lasit 

synkronoidaan näyttämään oikeaa kuvaa tiettyyn aikaan. Työssä valitaan 3D-tekniikkaa 

tukeva videoprojektori, jos ominaisuuksiltaan tarkoitukseen soveltuva malli on 

markkinoilla vain tarjolla.[13] 

 

Muita huomioonotettavia seikkoja projektorivalintaa tehdessä ovat esimerkiksi liitännät ja 

kuvan säätämismahdollisuudet. Lähes jokainen uusi videoprojektori tukee digitaalista HD-

liitäntää, jota käytetään myös tässä suunnitteluprojektissa. Videoprojektorit yhdistetään 

päätietokoneen näytönohjaimiin, joten digitaalinen DVI-liitäntä on soveltuvin ratkaisu ja 

sillä saavutetaan paras mahdollinen kuvanlaatu. Säätömahdollisuuksista oleellisin tämän 

työn kannalta on kuvan kääntämiseen tarkoitettu toiminto. Koska tässä työssä keskitytään 

taustaprojisointiin, on videoprojektorin kyettävä tuottamaan peilikuva, jotta kuva näkyy 

oikeinpäin katsojalle. 

 

Projektoritarjonnan kartoittamiseen käytetään yhdysvaltalaisen Projector Central -portaalin 

hakukonetta (http://www.projectorcentral.com/projectors.cfm). Sivuston hakukone kattaa 

lähes kaikki markkinoilla olevat sekä lähiaikoina tulossa olevat mallit. Sivuilta löytyy 

myös arvosteluita videoprojektoreista ja muusta projisointiin liittyvästä tekniikasta. 

Projector Central on tarjonnut videoprojektoritekniikasta kiinnostuneille tietoa jo yli 

kymmenen vuoden ajan. 

 

Taulukkoon 4.1 on koottu sivustolta varteenotettavia videoprojektorivaihtoehtoja. 

Viimeisenä listalla on tällä hetkellä käytössä oleva projektorimalli vertailukohdaksi. On 

kuitenkin otettava huomioon, että lopullisen projektorivalinnan tekeminen pelkkien tehtaan 

antamien arvojen perusteella on vaikeaa. Sen lisäksi, vaikka käyttäjien tuottamista 

arvosteluista ja kokemuksista saa paljon tarpeellista lisätietoa, täysin optimaalisen 

projektorivalinnan tekemiseen tarvitsee kuitenkin vertailua ja testaamista lopullisessa 

toimintaympäristössä. 
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Taulukko 4.1. Videoprojektorimalleja. 

Merkki Malli Tekn. Heittos. Resoluutio Kuvasuhde Kirkkaus 3D 

Epson EB-450W  LCD 0,37 : 1 1280x800 16:10 (N), 4:3, 16:9  2500 E 

NEC NP610S LCD 0,74 : 1 1024x768 4:3 (N) 2600 E 

BenQ MP776 ST DLP 0,61 : 1 1024x768 4:3 (N), 5:4, 16:9 3500 K 

BenQ MP772 ST DLP 0,61 : 1 1024x768 4:3 (N), 5:4, 16:9 2500 K 

Dell S300W DLP 0,52 : 1 1280x800 16:10 (N) 2200 K 

Optoma Ep 757 DLP 2,2 : 1 1024x768 4:3 (N), 16:9 2300 E 

 

Aiemmin tässä kappaleessa heittosuhteen maksimiarvoksi asetettiin 0,83 lähtötietojen 

perusteella. Taulukosta nähdään, että jokainen vertailuun valittu videoprojektorimalli 

täyttää kriteerin heittosuhteen osalta. Epsonin EB-450W mallissa on pienin heittosuhde, se 

kykenee muodostamaan 180 cm leveän kuvan jopa noin 67 cm etäisyydeltä. Malli on 

kuitenkin vasta tulossa markkinoille, eikä siitä siten ole saatavilla käyttäjien arvioita. 

Tarkempaa tietoa muutenkin on vielä huonosti saatavilla. Näinkin lyhyellä 

projisointietäisyydellä on todennäköisesti myös haittapuolensa; kuva saattaa olla erityisen 

huonolaatuinen reunoilla. Siten malli suljetaan pois, koska soveltuvuutta tämän työn 

mukaiseen käyttötarkoitukseen on mahdotonta arvioida. Jäljellä olevissa 

videoprojektoreissa heittosuhde on melko lähellä toisiaan. 

 

Taulukossa videoprojektoreita on kahdella eri tekniikalla toimivia; LCD ja DLP. Tällä 

hetkellä käytössä olevat videoprojektorit ovat DLP-mallisia. Kuten aiemmin kappaleessa 

5.1 todettiin, DLP soveltuu yleisesti ottaen paremmin liikkuvalle kuvalle. Näin ollen NEC 

NP610S suljetaan pois. 

 

Taulukosta löytyy kolme kappaletta 3D-käyttöön soveltuvia videoprojektoreita; kaksi 

BenQ-merkkistä ja yhden valmistaja on Dell. Tällä hetkellä edellä mainituilla 

ominaisuuksilla varustettuja projektoreita on vasta hiljalleen alkanut tulla markkinoille, 

eikä valinnanvaraa liiemmin ole. Projector central -sivustolta löytyy asiantuntijan arvostelu 

BenQ MP776 -mallista ja sen 3D-ominaisuudesta. Arvostelussa 3D-tekniikan 

testaamisessa  käytettiin  NVIDIA 3D Vision  -järjestelmää,  joka  on  käytössä  myös  LTY:n  

virtuaalilaboratorion päätietokoneessa. Tässä työssä valitaan käytettäväksi BenQ MP776-

malli, sillä se on todettu edellä mainitussa artikkelissa yhteensopivaksi NVIDIA:n 

järjestelmän kanssa. Mallissa on myös suurin kirkkausarvo, joten se sopii erityisesti 
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taustaprojisointiin. Kuvassa 5.4 on valittu videoprojektori ja sen fyysiset dimensiot 

ilmenevät kuvasta 5.5.[18] [19] 

 

 
Kuva 5.4. Valittu videoprojektorimalli.[27] 

 

 
Kuva 4.5. Videoprojektorin fyysiset dimensiot millimetreissä.[27] 

 

Valittu MP776 ST -malli tuottaa riittävän kokoisen kuvan etäisyydeltä 

cmcmd 11018061,0                (2) 

ja videoprojektori täytyy asettaa kuvapinnan alareunaa 

cmcmh 10
845,10

110                 (3) 

alemmaksi. Laskettuja lukuarvoja hyödynnetään myöhemmin suunnittelussa. 

 

Valittua videoprojektorimallia on tällä hetkellä saatavilla muutamalta jälleenmyyjältä 

Suomesta. Hinta on alimmillaan noin 1700 EUR yhtä videoprojektoria kohden.[14] 

5.4 Projisointipinnan valinta 

Videoprojektori muodostaa kuvan projisointipintaan. Yleisimmin käytettyjä pintoja ovat 

perinteinen valkokangas sekä valkoiseksi maalattu seinä. Tässä työssä keskitytään vain 

taustaprojisointipintoihin, jotka poikkeavat perinteisistä etuprojisointipinnoista jossain 
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määrin. Keskeisin ero etu- ja taustaprojisointipintojen välillä on se, että etuprojisointipinta 

pyrkii heijastamaan valoa niin paljon kuin mahdollista. Taustaprojisointipinta sen sijaan 

päästää valoa hyvin lävitseen, heijastumisen ollessa pientä. Projisointipinnalla on 

videoprojektorin ohella suuri vaikutus kuvan ominaisuuksien kannalta.[15] 

 

Taustaprojisoinnissa kuvapintana voi olla kangasmainen tai kiinteä materiaali.  Kuvapinta 

voi olla yksinkertaisimmillaan esimerkiksi pala puuvillakangasta. Todellisuudessa 

laadukas projisointipinta voi koostua useista eri materiaalia olevista kerroksista. Kiinteän 

pinnan etuna on tasaisuus, kangas taasen tarvitsee pingottaa kireälle erillisellä 

mekanismilla. Keskeisimpiä vaikutuksia kuvaan materiaalilla ovat katselukulma sekä 

kuvan kirkkaus. Muita vaikutuksia kuvaan ovat esimerkiksi resoluutio, mustan toisto sekä 

kontrasti. Laadukkaan projisointipinnan edut tulevat esiin erityisesti huonoissa olosuhteissa, 

kuten esimerkiksi tilan ollessa valoisa.  

 

Katselukulmalla tarkoitetaan silmän ja projisointipinnan normaalin välistä kulmaa. 

Katsottaessa kuvaa suoraan edestäpäin kulma on siis 0°.  Valmistajat ilmoittavat 

projisointipinnoille yksilölliset maksimiarvot katselukulmille. Katselukulman kasvaessa 

liian suureksi kuvan laatu alkaa selvästi heikentyä. Laadukkailla projisointipinnoilla 

saavutetaan jopa lähes 180° katselukulma. Katselukulmalla ei ole erityisemmin merkitystä 

tässä työssä, sillä käyttäjä on projisointipintojen keskellä ja katsoo kutakin pintaa lähes 

nollakulmasta. [15] 

 

Yleensä projisointipinnoille ilmoitetaan yksilöllinen gain-arvo, joka kertoo, kuinka paljon 

valoa kangas heijastaa takaisinpäin. Liian kirkkaan kuvan mahdollistavalla 

projisointipinnalla on myös huonot puolensa. Materiaalia tummennetaan, vaikka se vie 

osan valotehosta. Tummentamisella tasataan valotehoa. Jos materiaali on liian vaalea tai 

kirkkaan läpikuultava, niin projektorin linssi näkyy pinnassa vaaleana kohtana. Tästä 

käytetään nimitystä hotspot -efekti. Materiaali on yleensä himmeä ja se saattaa poiketa 

katsojan ja projektorin puolilta. Koska virtuaalilaboratorio on pimeä tila, voidaan tehdä 

gain-arvonsa puolesta ns. turvallinen valinta, jolloin hotspot -efektiä ei pääse 

syntymään.[16][22] 
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Koska tarkoituksena on käyttää 3D-projisointia, niin on soveliainta tehdä 

projisointipintavalinta erityisesti silmällä pitäen tätä seikkaa. Yksi tunnetuimmista 

projisointiin liittyviä tuotteita valmistavista yrityksistä on yhdysvaltalainen Da-Lite. 

Yrityksellä on valikoimissa taustaprojisointiin tarkoitettu pinta, joka soveltuu erityisesti 

3D-käyttöön. Kuitenkin ollessani yhteydessä kyseisen tuotteen jälleenmyyjään selvisi, että 

materiaali ei sovellu niin lyhyelle projisointietäisyydelle, mitä tässä työssä suunnitellaan 

käytettävän. Syynä epäsoveltuvuuteen on polarisaation kärsiminen lyhyellä 

projisointietäisyydellä.[23][24] 

 

Virtuaalilaboratorioon soveltuvan projisointipinnan valitsemiseen liittyvissä asioissa olin 

yhteydessä projisointitekniikkaan erikoistuneeseen Cinema Trading -yritykseen. Yrityksen 

edustajalta sain tietooni, että erityisesti lyhytheittoprojektoreille suunnattuja 3D-kankaita ei 

ole vielä saatavilla. Siten tässä työssä päädytään käyttämään perinteistä 2D-projisointiin 

tarkoitettua kangasta.  Eroavaisuudet lopputuloksessa edellä mainittujen kankaiden välillä 

ovat todennäköisesti hyvinkin marginaalisia, etenkin simulointitilan ollessa pimeä. Työssä 

valitaan käytettäväksi kyseessä olevan yrityksen suosittelema Da-Lite Ultra Wide Angle -

projisointimateriaali, joka soveltuu erityisesti lyhyelle projisointietäisyydelle. Hinta-arvio 

lopulliselle materiaalintarpeelle on noin 1500 EUR. 

 

6 MEKAANISEN RAKENTEEN SUUNNITTELU 

6.1 Perusrakenne 

Virtuaalilaboratorion visualisoinnin perusta koostuu kuvan 6.1 mukaisista rakenteista, joita 

kokonaisuuteen kuuluu yhteensä kolme kappaletta. Rakenteet ovat asetettuina vierekkäin 

siten, että ne muodostavat yhtenäisen kuvapinnan mahdollistaen samalla 

kulmanmuutoksen. Kuvan esitys on vain suuntaa-antava; komponenttien tarkempaan 

suunnitteluun keskitytään myöhemmissä kappaleissa. Kuvassa olevat osakokonaisuudet 

ovat (1.) projektoriteline, (2.) kankaankiristin sekä (3.) lattian ja järjestelmän välinen 

rajapinta. Kohta (4.) on liitoskohta viereiseen, vastaavaan, rakenteeseen. 

 



  24 

 
Kuva 6.1. Perusrakenteen hahmotelma.  

 

Tässä kappaleessa keskitytään runkoon, johon yllä olevat komponentit kiinnitetään. Runko 

koostuu mm. johtimista, etulevystä, tuista sekä mahdollisesta nivelöinnistä viereiseen 

runkoon. Johtimet mahdollistavat projektoritelineen siirtämisen, jotta etäisyyttä 

projisointipintaan voi muuttaa. Etulevy estää näkyvyyden runkoon etupuolelta, jolloin 

käyttäjä kykenee uppoutumaan paremmin virtuaaliympäristöön. Tuet pitävät rakenteen 

kasassa. Suunnittelussa pyritään erityisesti keveyteen ja hyvään valmistettavuuteen. 

 

Rakenteet voidaan nivelöidä toisiinsa kiinteästi tai ne voivat olla täysin erillisiä 

järjestelmiä. Eräs vaihtoehto on myös tehdä nivelmekanismi, joka on tarvittaessa 

avattavissa, jolloin rakenteet voidaan irrottaa toisistaan. Niveljärjestelmää käytettäessä 

projisointipintojen siirtäminen helpottuu, sillä liikerata on määrätty ja liitoskohta pysyy 

oikeassa kohdassa koko ajan. Kiinteä nivelöinti suljetaan pois, sillä rakenteiden ollessa 

irrallisia, ne on helppo siirtää tarvittaessa muualle. Projisointipintojen määrää voi myös 

samalla vähentää. Täysin irrallisilla rakenteilla saavutetaan yksinkertaisin kokonaisuus. 

Tässä työssä tarvetta minkäänlaiselle nivelöinnille ei ole, sillä projisointipintojen välisiä 

kulmia tarvitsee muuttaa sen verran harvoin. Nivelöinti monimutkaistaisi rakennetta täysin 

turhaan. 
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Rungon materiaalin profiilina käytetään alustavasti ulkodimensioiltaan 40 mm x 40 mm 

neliöputkipalkkia. Materiaaliksi valitaan S355-rakenneteräs, sillä rakenne ja ympäristö 

eivät aseta erityisiä vaatimuksia materiaalin suhteen. Virtuaalilaboratorio on kuiva sisätila, 

joten esimerkiksi rakennetta korrosioivia tekjiöitä ei liiemmin ole. Riittävä suoja saadaan, 

kun teräsrakenne maalataan. Rakenteeseen kohdistuvat taivutus- ja puristusjännitykset ovat 

sen verran minimaalisia, että tarkempia lujuuslaskelmia ei ole tarpeen tehdä. Jos erämäärä 

olisi suurempi, niin rakenteen materiaalinkulutusta tulisi optimoida lujuuslaskelmia 

tekemällä. Putkipalkit kiinnitetään toisiinsa hitsaamalla tai ruuviliitoksin.  

 

Runko on epätasapainossa, sillä rakenteen massa on johdettava lattiapintaan 

projisointipinnan takaa. Asetettaessa renkaat tai vastaavat etulevyn toiselle puolelle, 

olisivat ne häiritsevästi tiellä. Rungon takaosa pyrkii siis nousemaan ilmaan. Ongelma 

ratkaistaan siten, että videoprojektorin takapuolelle asetetaan sopiva määrä esimerkiksi 

teräslevyjä rakennetta tasapainottamaan.  

6.2 Projektoreiden kiinnitys rakenteeseen 

Videoprojektoreiden täytyy olla kiinnitettävissä rakenteisiin tukevasti, jotta ne eivät pääse 

heilahtamaan koko järjestelmää liikuteltaessa, tai missään muussakaan tapauksessa. 

Projektoritelineen tulee olla liikuteltavissa kolmella eri tavalla. Telineen ja 

projisointipinnan etäisyys on oltava muutettavissa, jotta kuvakokoa voidaan säätää. 

Telineen korkeutta täytyy pystyä muuttamaan, koska tarvittava kuvapinnan ja 

videoprojektorin linssin keskipisteiden välinen etäisyys vaihtelee tapauskohtaisesti. 

Telineelle on sallittava kulmanmuutos; tätä ominaisuutta tarvitaan myös muodostettavan 

kuvan säätöön. Kuvassa 6.2 on suuntaa-antava esitys projektorikiinnityksestä. 

 

 
Kuva 6.2. Projektoritelineen hahmotelma. 
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Telineen etäisyydellä säädetään kuvakokoa. Kuvakoko on siis riippuvainen 

videoprojektorin linssin ja projisointipinnan välisestä etäisyydestä. Etäisyyden 

muuttamisen mahdollistamiseksi käytetään rakenteessa olevia johtimia, joita pitkin 

projektoritelinettä voidaan siirtää portaattomasti. Teline lukitaan haluttuun kohtaan 

ruuveilla puristaen. Kuvassa 6.3 on rakenteen periaatekuva. 

 

 
Kuva 6.3. Kisko sekä lukitusmenetelmä. 

 

Telineen korkeus suhteessa kuvapintaan riippuu videoprojektorin mallista sekä 

muodostettavan kuvan koosta. Yleisesti videoprojektorin teknisissä tiedoissa ilmoitetaan 

tarvittava linssin keskipisteen ja projisointipinnan alareunan välinen pystysiirtymä, jota 

havainnollistetaan kuvassa 6.4 (Vertical offset). Tarvittava siirtymä vaihtelee 

tapauskohtaisesti n. 0...500 mm. Valituissa, taulukossa 4.1 esiintyvissä, 

esimerkkiprojektoreissa vaihtelevuus on välillä 34...343 mm. 

 

 
Kuva 6.4. Valonsäteiden kulkeminen kuvapintaan sekä pystysiirtymätarve.[27] 

 

Telineen korkeutta täytyy pystyä säätämään portaattomasti, jotta kuva asettuu tarkalleen 

oikealle kohdin projisointipintaa. Toteutuksessa käytetään kuvan 6.5 mukaista 

sylinteriratkaisua, jossa on sisempi ja ulompi putkipalkki. Sisempi putkipalkki kulkee 
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ulomman sisällä ja se lukitaan haluttuun kohtaan kitkaa hyödyntäen ruuvilla kiristämällä. 

Putkipalkkiin voidaan myös tehdä reikiä vaurioiden ehkäisemiseksi, jos lukitus jostain 

syystä pääsee luistamaan. Aivan lukituksen yläpuolella sijaitsevaan reikään asetetaan 

terästappi, jolloin teline pääsee tippumaan vain rajoitetun matkan kitkalukituksen antaessa 

periksi. 

 

 
Kuva 6.5. Korkeussäätömekanismi. 

 

Videoprojektori täytyy kiinnittää tukevasti alustaansa, jotta se ei pääse heilahtamaan 

missään vaiheessa. Projektoreiden kiinnitysmahdollisuudet vaihtelevat malleittain, joten 

yleispätevän kiinnitysmekanismin luominen on hankalaa. Yleisimmin videoprojektorit 

kiinnitetään käyttäen ruuveja. Ruuvien kierteytyksessä, halkaisijassa sekä sijainnissa on 

kuitenkin poikkeavaisuuksia tapauskohtaisesti. Eräs vaihtoehto on kiinnittää 

videoprojektori alustaansa sitomalla se kuvan 6.6 mukaisesti. Sidontaliinat kulkevat 

alustassa sijaitsevien reikien kautta kiinnittäen samalla projektorin. Liinat voidaan sijoittaa 

eri kohtiin, joten kiinnitys soveltuu hyvinkin erimuotoisille videoprojektoreille. 

 

 
Kuva 6.6. Suunnitelma videoprojektoritelineestä (sidontaliinat). 
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Toinen vaihtoehto videoprojektorin kiinnittämiseksi on kuvan 6.8 mukainen kiinnityslevy. 

Kiinnikkeen ruuvinreikiä voidaan siirtää tarpeiden mukaan eri paikkoihin videoprojektorin 

kiinnityskohtien perusteella. Tämän tyylistä ratkaisua käytetään yleensä kattokiinnityksissä. 

Videoprojektoreiden kiinnikkeet ovat kuitenkin sen verran toisistaan poikkeavia, että 

tällainen ratkaisu ei takaa toimivaa kiinnitysmahdollisuutta kaikille projektoreille. Koska 

tässä työssä pyritään joustaviin ratkaisuihin, niin  kiinnikkeeksi valitaan ensimmäiseksi 

esitelty sidontamenetelmä. 

 

 
Kuva 6.8. Suunnitelma videoprojektoritelineestä (ruuvikiinnitys). 

 

Projektoritelineen kulmaa vaihtamalla voidaan muuttaa muodostettavan kuvan 

ominaisuuksia. Ensisijainen vaikutus kulmalla on kuvan geometriaan. Tämän projektin 

kannalta tärkeämpi ominaisuus on kuitenkin se, että kulmaa muuttamalla voidaan vaihtaa 

tarvittavaa telinekorkeutta. Asettamalla videoprojektori osoittamaan yläviistoon voidaan 

samalla telineen korkeutta laskea. Videoprojektorin asettuessa projisointikankaan 

alapuolelle saavutetaan joissain tapauksissa kuvanlaadullisia etuja. Tällä pyritään 

ehkäisemään hotspot -efektin syntymistä, mikä esiteltiin kappaleessa 5.4. 

 

Kulmanmuutoksen mahdollistavassa nivelessä on ensisijaisen tärkeää, että asento ei pääse 

muuttumaan kiristyksen jälkeen. Kulmanmuutosta tulee myös rajoittaa siten, että 

kiinnityspinta ei pääse poikkeustilanteessa kallistumaan liikaa, jolloin videoprojektori 

saattaa irrota kokonaan. Videoprojektoreille asetettu maksimikulma on etu- ja takaosan 

välillä yleensä noin 15 astetta, jotta tarkoituksenmukainen toiminta onnistuu moitteetta ja 

videoprojektorin komponenttien, kuten lampun, käyttöikä ei lyhene merkittävästi. Kuvassa 

6.9 on hahmotelma käytettävästä nivelestä. Lukitseminen ja avaaminen voidaan suorittaa 
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ilman erillisiä apuvälineitä vivusta tai vastaavasta kääntämällä. Telineen kallistuskulman 

rajoittaminen tehdään nivelrakenteessa olevalla rajoiteuralla, joka näkyy kuvassa. 

 

 
Kuva 6.9. Kallistuskulman muuttamisen mahdollistava nivel. 

 

6.3 Projisointipintojen kiinnitys rakenteeseen 

Kappaleessa 5.4 projisointipinnaksi valittiin kangasmainen materiaali. 

Kiinnitysmekanismin tulee olla sellainen, että valkokangas on pingotettavissa erittäin 

kireälle. Siten saavutetaan riittävän tasainen pinta, sekä minimoidaan resonoinnin 

mahdollisuus. Valkokankaita voi olla kolme erillistä, eli jokaisessa rakenteessa omansa. 

Toinen vaihtoehto on käyttää yhtenäistä valkokangasta, joka kulkee läpi koko rakenteen. 

Tällä hetkellä laboratoriossa on käytössä yhtenäinen kangas. Kankaan tai kankaiden 

kiinnittäminen ja kiristys on toteutettavissa usealla eri periaatteella. 

 

Käytettäessä yhtenäistä valkokangasta, erillisten kuvapintojen välillä ei ole kiristimiä, vaan 

kiristimet ovat pelkästään alku- ja loppupisteissä. Kangas taivutetaan oikean suuntaiseksi 

rakenteiden liitoskohdissa sijaitsevilla pystypilareilla. Tässä vaihtoehdossa on otettava 

huomioon järjestelmään syntyvä jännitys; kangasta vaakasuuntaisesti kiristettäessä 

rakenteet pyrkivät samalla liikkumaan voiman vaikutuksesta. Näin ollen tällaista ratkaisua 

käytettäessä täytyy kiinnittää erityishuomiota lukitukseen, jotta kuvapintojen väliset 

kulmat pysyvät muuttumattomina. 
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Toinen vaihtoehto on käyttää kussakin rakenteessa omaa valkokangasta, jolloin kankaat 

kiinnitetään kuhunkin rakennekokonaisuuteen erikseen. Käytettäessä tällaista menettelyä ei 

synny koko systeemiä taivuttavia jännityksiä. Ongelmana kuitenkin on kiristinjärjestelmien 

toteuttaminen. Kankaat täytyy pystyä pingottamaan niin, etteivät kiristimet ole 

valonsäteiden edessä. Kankaiden liitoskohtien on oltava mahdollisimman ohuita, jotta 

käyttäjä kokee muodostettavan kuvan yhtenäisenä, joten tilaa on rajallinen määrä. 

 

Molemmissa edellä mainituista kiristysvaihtoehdoista on mahdollista käyttää kiristystä 

vain kankaan kahden vastakkaisen päädyn välillä. Parempi lopputulos saavutetaan 

kuitenkin käyttämällä kiristimiä jokaisessa kankaan neljässä päädyssä, jolloin jännitystä 

syntyy sekä pysty- että vaakasuunnassa. Vapaana oleva kankaan reuna on erityisen herkkä 

resonoimaan. 

 

Aiemmin kappaleessa 6.1 päädyttiin käyttämään erillisiä rakenteita, joten kussakin 

käytetään erillistä projisointipintaa. Kankaat kiristetään kaikista neljästä päädystä, millä 

varmistetaan riittävä kireys. Kankaan reunat rei’itetään ja reikien reunat vahvistetaan 

metallilla repeytymisen sekä venymisen välttämiseksi. Kankaat kiinnitetään rakenteeseen 

vetojousilla kuvan 6.10 mukaisesti. Vetojousien päässä on kierteytetty tanko, joka kulkee 

teräsrakenteen läpi. Kierretangossa olevalla siipimutterilla on mahdollista säätää kireyttä.  

 

 
Kuva 6.10. Kankaankiristys vetojousien avulla. 
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Projisointikangasta tukevien pystypilareiden tulee olla muodoltaan sellaisia, että ne ovat 

mahdollisimman vähän valonsäteiden edessä. Tämä siksi, että kuva pyritään pitämään 

liitoskohdissa niin yhtenäisenä, kuin mahdollista. Samalla tukien täytyy olla myös 

taivutusta kestäviä, jotta ne eivät pääse taipumaan kangasta kiristettäessä. Koska 

valonsäteet tulevat videoprojektorilta tietyssä kulmassa, voivat pilarit olla 

poikkileikkaukseltaan kolmion muotoisia. Pystypilarit ohentuvat siis kuvan 6.11 

esittämällä tavalla lähestyttäessä valkokangasta. Näin saavutetaan suurempi jäykkyys, kuin 

ohuella, poikkileikkaukseltaan suorakulmaisella pilarilla. Projisointipinnan alareunassa 

sijaitseva tukipalkki täytyy myös vastaavasti viistottaa, sillä videoprojektori asennetaan 

hieman kangasta alemmaksi. 

 

 
Kuva 6.11. Rakenteen nurkkapilareiden viistottaminen. 

6.4 Projisointi lattiapintaan 

Lattiaprojisoinnissa kuva muodostetaan käyttäjän alapuolelle. Tällaista projisointia 

tarvitaan esimerkiksi nosturia simuloidessa, jolloin tarvitaan alapuolinen näkymä. Paras 

ratkaisu alapuoliseen projisointiin olisi nostaa muut rakenteet, mukaan lukien liikealusta, 

lattiapinnan yläpuolelle. Siten videoprojektorin voisi asettaa niin, että käyttäjä ei olisi 

missään vaiheessa valonsäteiden edessä varjoa muodostamassa. Tällaisen ratkaisun 

toteuttamiseksi ei yliopiston virtuaalilaboratoriossa ole kuitenkaan riittävästi tilaa. Tässä 

tapauksessa videoprojektori sijoitetaan keskimmäisen projisointipinnan yläpuolelle. 

 

Lattiaprojisointijärjestelmä kiinnitetään kokonaisuudessaan käyttäjän edessä olevaan 

rakenteeseen. Liikealustan yläpuolelle sijoitetaan peili, jonka välityksellä valonsäteet 

heijastetaan lattiapintaan. Videoprojektori voidaan siten asettaa vaakatasoon, kuten suurin 



  32 

osa malleista on suunniteltu toimimaan. Kuvassa 6.12 on havainnollistava esitys 

lattiaprojisointisuunnitelmasta. Kuvaan ovat merkittyinä (1.) peili, (2.) videoprojektori sekä 

(3.) projisointipinta. 

 

 
Kuva 6.12. Keskimmäisen kuvapinnan yläpuolelle sijoitettava lattiaprojisointikokonaisuus. 

 

Mikäli kuva-alantarve lattiaprojisoinnissa on erityisen pieni, varteenotettava vaihtoehto on 

liikealustan alapuolelle asennettu ohut televisio tai vastaava kuvaruutu. Esimerkiksi 

satamanosturia simuloitaessa alaspäin näkymän mahdollistava ikkuna on yleensä sen 

verran pienikokoinen, että television kuva-alaa voidaan pitää riittävänä. Nykyaikaiset 

LED-tekniikalla valmistetut televisiot ovat paksuudeltaan vain muutamia senttimetrejä. 

Ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua 3D-teknologian yhteensopivuus television sekä 

videoprojektoreiden välillä. Lopullisessa ratkaisussa käytettäväksi valitaan ensimmäisenä 

esitelty ratkaisuvaihtoehto, eli kuvanmuodostus videoprojektorilla. 

6.5 Lattiatason ja rakenteen rajapinta 

Lattiatason ja rakenteen rajapinnalla tarkoitetaan kohtaa, jossa runko kohtaa lattian. 

Rajapinnan tulee mahdollistaa kuvan 6.1 mukaisten rakennekokonaisuuksien siirtämisen. 

Kuten kappaleessa 4.2 todettiin, kokonaisuuksia on yksi käyttäjän edessä sekä yhdet 

molemmin puolin. Edessä olevan pinnan ja sivupintojen välistä kulmaa täytyy pystyä 

muuttamaan välillä 0...90°. Järjestelmän tulee kuitenkin olla sellainen, että tarkoituksetonta 

liikkumista ei pääse tapahtumaan missään vaiheessa. 
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Eräs vaihtoehto on käyttää kuvan 6.13 mukaista kiskojärjestelmää. Tällaisessa 

ratkaisuvaihtoehdossa lattiaan asennettaisiin kiinteät kiskourat, joita pitkin siirtyminen 

tapahtuisi. Soveltuvampi vaihtoehto on kuitenkin käyttää lukittavia renkaita, jolloin 

muutoksia laboratorion tiloihin ei tarvitse tehdä. Renkaiden käyttäminen mahdollistaa 

myös paremman muokattavuuden; koko järjestelmää siirrettäessä ei tarvitse siirtää 

kiinteäksi asennettuja kiskoja samalla. Kiskoja käyttämällä saavutetaan parempi tukevuus, 

mutta renkaat täyttävät asetetut vaatimukset moitteetta. 

 

 
Kuva 6.13. Kiskojärjestelmä. 

 

Renkaiksi valitaan yksinkertaiset, kumipyörillä varustetut laakeroidut rengasmallit. 

Kumipyörällä saavutetaan suurempi kitkakerroin, jolloin rakenteet pysyvät paremmin 

paikoillaan halutuissa asemissa. Laakerointi parantaa käyttöikää sekä helpottaa liikuttelua. 

Kussakin renkaassa on oma lukitusjärjestelmänsä. Kuvassa 6.13 kaupallinen 

esimerkkimalli, joka täyttää vaatimukset. Kuvan mukaisessa pyörässä maksimikuormitus 

on 100 kg, joka on riittävä. 

 

 
Kuva 6.14. Lukittava kumipyörä.[26] 

 

7 KOKONAISRATKAISU JA JATKOKEHITYS 
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7.1 Lopullisen kokonaisratkaisun esittely 

Tässä kappaleessa käydään läpi aiemmin tehdyt valinnat kertauksenomaisesti, jotta 

kokonaiskuva selkeytyy. 

 

Videoprojektorien nykytilaa selvitettäessä saatiin selville, että osalla tällä hetkellä 

markkinoilla olevista malleista projisointietäisyys on niin lyhyt, että nykyisin käytössä 

olevat peilit voidaan poistaa. Videoprojektorit osoittavat suunniteltavassa ratkaisussa siis 

suoraan projisointipintaan. Videoprojektoriksi valittiin BenQ MP776 ST, jolla riittävän 

kokoinen kuva saavutetaan etäisyydeltä 110 cm. Rakenteissa on kiskot, joiden avulla 

projisointietäisyyttä voidaan muuttaa tarvittaessa. Kiskoilla kulkevan telineen 

kallistuskulma sekä korkeus ovat säädettävissä. Videoprojektori kiinnitetään telineeseen 

sidontaliinalla. 

 

Rakenteisiin on kiinnitetty renkaat, jotka mahdollistavat siirtämisen ja siten 

projisointipintojen välisen kulmamuutoksen. Rakenteet lukitaan haluttuun kohtaan 

renkaissa olevilla jarruilla, erilliset lukitusjärjestelmät eivät ole tarpeen. Kussakin 

rakenteessa on oma projisointipinta. Projisointipintana on Da-Lite -yrityksen valmistama 

erikoiskangas, joka soveltuu erityisesti lähiprojisointikäyttöön. Kankaat kiristetään 

jokaiselta neljältä sivultaan jousien avulla riittävään kireyteen. Kireyttä on mahdollista 

säätää myös asennuksen jälkeen. 

7.2 Rakenteen 3D-mallintaminen 

Rakenteesta tehdään 3D-malli käyttäen SolidWorks-ohjelmistoa. Liikuttelun mahdollistava 

kolmeulotteinen malli on avuksi suunnittelutyössä; sen avulla esimerkiksi ongelmakohtien 

paikallistaminen helpottuu, sillä suunnittelija pystyy havainnoimaan kokonaisuuden 

paremmin. Malli mahdollistaa myös toimivuuden tarkastelun. Mallinnuksen yhteydessä 

yksityiskohtia mietitään tarkemmin ja niitä eritellään tässä kappaleessa. Samassa 

yhteydessä tehdään rakenteesta myös suuntaa-antavat piirustukset, jotka löytyvät liitteinä. 

 

Kuvassa 7.1 on yleisesitys lopullisesta ratkaisusta, johon on liitetty myös liikealusta 

kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi. Rakenteet sisältävät nyt tasapainottavat 

lisämassat takaosissa. Keskimmäiseen rakenteeseen on kiinnitetty 

lattiaprojisointijärjestelmä. Kokonaisuuden yksityiskohtia tarkastellaan edellä. 
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Kuva 7.1. Lopullinen ratkaisu. 

 

Kuvassa 7.2 on 3D-esitys videoprojektoritelineestä; malli vastaa pääpiirteissään aiemmin 

suunniteltua. Telineeseen on kuitenkin lisätty vielä yksi vapausaste, jotta videoprojektoria 

pystytään siirtämään projisointipinnan pinnan suuntaisesti. Siirtomahdollisuus lisättiin, 

jotta videoprojektorin linssi voidaan asettaa pinnan keskelle. Videoprojektoreiden linssin 

sijainti vaihtelee tapauskohtaisesti, eikä se ole aina esimerkiksi projektorin keskellä. 

Kiinnitysliinoja varten lisättiin levypinnan päällä kulkevat teräsputket videoprojektorin 

molemmille puolin. Lukitusruuveista poistettiin käsikäyttöiset kahvat, sillä säätötarvetta on 

niin harvoin, että erillisellä avaimella käytettävät kuusiokantaruuvit ovat riittävät. 
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Kuva 7.2. Videoprojektoriteline liikkumasuuntineen. 

 

Kuvassa 7.3 on lopullinen kankaankiinnitysmekanismi reunakohdassa sekä projisointipinta 

taivuttamattomana. Malli vastaa aiempia suunnitelmia. Projisointikankaan reunoihin 

tehdään reiät, jotka vahvistetaan teräsreunuksin. Reikiin kiinnitetään vetojouset, jotka 

ylläpitävät kankaan kireyttä. Vetojousien toinen pää kiristetään kierretangon ja mutterin 

avulla perusrakennetta vasten. 

 

 
 

Kuva 7.3. Projisointipinnan kiinnitys nurkkakohdassa sekä projisointipinta tasaisena. 

 

Rakenteiden takaosiin asetettavat lisäpainot näkyvät kuvassa 7.4. Kuvan mukaisessa 

ratkaisussa lisäpainot ovat yksittäisiä teräslevyjä, jotka ovat rei’itettyjä ja ne ovat 

pinottuina rakenteessa oleviin pystytankoihin. Eräs vaihtoehto on käyttää myös betonista 

valettua lisäpainoa. 
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Kuva 7.4. Lisäpainoja. 

 

Kuvapinnan ympärillä oleva tukikehikko tarvitsee muotoilla sivuilta sekä alareunasta 

kuvan 7.5 mukaisesti, jotta rakenne ei ole videoprojektorista tulevien valonsäteiden edessä. 

 

 
Kuva 7.5. Viistetty tukikehikko. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Työn tavoitteena oli tehdä jatkokehitystä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 

sijaitsevan virtuaalilaboratorion visualisointijärjestelmään. Työ aloitettiin kartoittamalla 

visualisoinnille asetetut vaatimukset sekä ongelmakohdat nykyisessä ratkaisussa. 

Seuraavaksi perehdyttiin tämän hetken markkinoihin videoprojektoreiden ja 

projisointipintojen osalta. Nykyaikaisten videoprojektoreiden tarjoamien ominaisuuksien 

perusteella suunniteltiin mekaaninen rakenne. Lopuksi kokonaisuudesta luotiin 3D-malli. 

 

Ongelmaksi työn edetessä muodostui heikko lähdemateriaalin saatavuus. Painettua 

kirjallisuutta aiheesta ei liiemmin ole saatavilla, joten täytyi tyytyä Internetistä löytyvään 

materiaaliin. Videoprojektoritekniikka on tällä hetkellä murrosvaiheessa, kun 3D-

teknologia on hiljalleen yleistymässä. Uusia innovaatioita saapuu markkinoille tiheään 

tahtiin, joten päätösten tekeminen on hankalaa. Työn edetessä selvisi myös, että erityisesti 

lähiprojisointiin tarkoitettuja 3D-kankaita ei ole vielä markkinoilla. Optimaalisten 

ratkaisujen tekeminen vaatisi kokeita lopullisessa ympäristössä. Ennen lopullisen 

rakenteen toteuttamista kannattaakin suorittaa testaamista virtuaalilaboratorion tiloissa. 

Esimerkiksi videoprojektorin ja projisointikankaan ominaisuuksia on hyvä testata ennen 

ostopäätöksen tekemistä. 

 

Virtuaalilaboratorioon soveltuvan lattiaprojisointijärjestelmän suunnitteleminen osoittautui 

haasteelliseksi. Toiminnan kannalta järkevän ratkaisun toteuttaminen vaatisi 

virtuaalilaboratoriolta enemmän korkeutta. Suunniteltu peilijärjestelmää hyödyntävä 

projisointiratkaisu ei välttämättä ole kehityskelpoinen, sillä siinä käyttäjä muodostaa 

helposti varjon kuvaan. Lattiaprojisoinnin osalta tarvitaan vielä jatkokehitystä. 

 

Työlle asetettu tavoite kuitenkin saavutettiin. Rakenteesta saatiin yksinkertaisempi ja 

luotettavampi mm. peilijärjestelmien poistamisen myötä. Suunniteltu 

visualisointijärjestelmä on myös helposti muokattavissa, sillä se ei ole enää kiinteänä osana 

huonetilassa. Tarkempaa miettimistä mahdollisesti vaativat vielä materiaalivalinnat ja -

muotoilut, joilla saavutettaisiin kevyempi kokonaisuus sekä pienemmät 

materiaalikustannukset. Rakenteista on myös mahdollista saada paremmin liikuteltavissa 

olevia jatkokehityksen myötä. 
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