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Tiivistelmä 
Projektin lähtökohtana on Savox Communications Oy:n ehdotus tutkia kehittyneellä näöllä 
tehostetun kasvosuojan konseptia julkisen turvallisuuden työntekijöiden käyttöön. Ihanteellisen 
laitteen on tarkoitus tarjota käyttäjälle kyky nähdä ympäristönsä savun ja muiden näköesteiden 
läpi. Tehostetun näkyvyyden pohjana toimii ToF kamera, jonka näkymä heijastetaan käyttäjän 
kypärän visiiriin. Visiirin pintaan heijastettu näkymä seuraa jo tunnettuja “HUD” ja “AR” 
konsepteja. Konseptien keskiössä on kyky tuottaa visuaalista informaatiota joka asetetaan 
nähdyn todellisuuden päälle käyttäen toispuoleisesti heijastavaa pintaa. Datan käsittelyn hoitaa 
mikrokontrolleri jota ohjelmoimalla ominaisuuksia voidaan lisätä ja hallita. 
 
Projektin alkuvaiheessa on ymmärretty että ihanteellisen mallin tuottaminen kurssin tarjoamilla 
resursseilla olisi äärimmäisen hankalaa. Ihanteellisten teknologioiden hinta, saatavuus ja 
asiantuntemuksen taso asettavat rajoitteita joita on hankala ylittää kurssin aika rajoitteilla ja 
rahoituksella. Projektille on siis asetettu mahdollisimman saavutettavissa olevat onnistumisen 
määritteet. Projektin tasoksi valittiin pyrkimys osoittaa mallin toimivuus projektimuotoisen 
prototyypin avulla. 
 
Lopputuloksena on prototyyppi, joka näyttää ToF-kameran kuvan suoraan heijastenäytölle 
lisäinformaation kanssa. Näyttömoduuli on silmän edessä ja se on kohdistettuna 
äärettömyyteen. Tämä mahdollistaa nopean informaation lukemisen, koska käyttäjän ei tarvitse 
kohdistaa näyttöön erikseen. Näin aikaansaatiin yksinkertainen holografinen vaikutelma. 
Prosessoinnin hoitaa Teensy 3.6 -mikro-ohjain. Se mahdollisti nopean ja suhteellisen 
mutkattoman datasiirron ja -käsittelyn kamerasta, sekä myös kameran ohjauksen nopealla 
UART-väylällä kuin myös näytön ajamisen. Kamera on asetettu 3D-tulostetun kypärän otsan 
kohdalle parhaan kuvan saamiseksi. 
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Abstract 
The idea for the project arose from a proposition by Savox Communication Oy to study the 
concept of an advanced vision face shield for public safety workers. Production of a proof of 
concept prototype was chosen as the level of ambition for this project. The idea device would 
offer the user the ability to see through obstacles to their vision, such as smoke. The basis for 
this enhanced vision would be a ToF camera image projected unto the visor of a helmet. An 
image reflected from the surface of a visor follows “HUD” and “AR” concepts. The main idea 
behind both is superimposing an image atop of reality by projecting it onto a partially reflecting 
transparent surface. The projected information will be handled by a microcontroller, which can 
be used to add and control features. 

From the beginning of the project it was understood that producing the ideal prototype was not a 
realistic goal for this project. The ideal prototype would require a level of budget, component 
availability and expertise that is extremely difficult to achieve with the project's time constraints 
and resources. Thus we set our parameters for success so that they are achievable even if 
faced with setbacks during the project. The level of the project was set at a proof of concept 
prototype produced as a part of a small scale project.  

The end result is a prototype that displays ToF-camera information on holographic near-eye 
display with wanted extra text. The display module is focused to infinity for less eye strain to the 
user. Processing is done by Teensy 3.6 (T3.6) microcontroller unit, which enables fast and 
relatively simple data transfer and -processing from camera using UART as well as driving the 
display. The camera is mounted on the 3D-printed helmet for the best picture. 
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1. Johdanto 
Pelastustyön vaativuutta arvioitaessa on jo vuosia sitten päädytty siihen lopputulokseen, että 
savusukellus tuntemattomassa/esteellisessä tilassa on fyysisesti raskaimpia tehtäviä, joita 
pelastushenkilöstö kohtaa työuransa aikana. Äärimmäisistä olosuhteista sekä työn 
kuormittavuudesta johtuen toiminta-aika tällaisessa ympäristössä jää kerrallaan noin 15-20 
minuutin mittaiseksi. Savun täyttämässä tilassa on siinä ajassa hyvin vaikeaa kartoittaa koko 
tilaa, kun eteneminen tapahtuu pääasiassa konttaamalla lattianrajassa raskaissa sammutus- ja 
suojavarusteissa.  

Pelastajien kykyä kartoittaa tilaa ja löytää uhreja on jo vuosien ajan parannettu mukana 
kannettavilla lämpökameroilla, jotka yleistyivät käytössä 2000-luvun alussa kameroiden siirryttyä 
käyttämään nestetypellä jäähdytettävien pyyhkäisysensorien sijaan jäähdyttämättömiä 
vanadiumoksidi-matriiseja. Lämpökameran optimaalisin käyttö sijaitsee kuitenkin lämpötilan 
kontrastien löytämisessä, eikä se sovellu tilan geometrian hahmottamiseen kovin hyvin, sillä 
kaikki saman emissiivisyyden ja lämpötilan omaavat kappaleet näkyvät siinä saman värisinä. 

Konenäön yleistyessä ja sen komponenttien halventuessa itsenäisesti liikkuvien koneiden 
yleisimmäksi näön teknologiaksi on muodostunut 3-ulotteinen Time-of-Flight kuvaus, jossa 
moduloitua infrapunavalosignaalia lähetetään purskeina ulos säteilijästä ja mitataan palaavan 
valon kulkema matka ajan funktiona kameran sensorin pikseleissä. Teoriassa samaa 
menetelmää voisi hyödyntää savusukelluksessa tilan nopeampaan kartoittamiseen sekä uhrien 
löytämiseen keinoälyn avulla.  

2. Tavoite 
Projektin tavoite on tuottaa prototyyppi, joka kurssin puitteissa osoittaa kehittyneen 
näkötehoste-kasvosuojan mallin toimivuuden ja potentiaalin. Toimivuuden osalta haluamme 
osoittaa mahdollisuuden tuottaa laite, jonka avulla visuaalista dataa voidaan käsitellä, sekä 
saada käyttäjän näkyville selkeästi ja merkityksellisesti. Keskeisiä osa-alueita toimivuudessa 
ovat: informaatiota keräävät komponentit ja niiden soveltuvuus tehtävään, ohjaimen ja 
prosessorin kyky käsitellä ja siirtää tuotettua informaatiota kohti lopullista päämäärää, käyttäjälle 
informaatiota esittävän laitteen selkeys ja helppokäyttöisyys, sekä valmiin kypärän muotoilu ja 
käyttömukavuus. Prototyypin puitteissa tämä tarkoittaa ToF kameran keräämää syvyys dataa ja 
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sen selkeää asettamista käyttäjän silmien näkemän ympäristön päälle päässä olevan kypärän 
kautta. 
Potentiaalin osalta haluamme osoittaa että käyttäen isompaa budjettia ja keskittyen nousevien 
teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, laitteen toimivuutta voidaan parantaa merkittävästi. 
Työ potentiaalin ilmasemiseksi tapahtuu ajatustyöllä ja sen ylös kirjaamisella. Näin varmistetaan 
että vaikka kaikkia ominaisuuksia ei voida toteuttaa tämän projektin aikana, saadaan kaikki 
ajatellut vaihtoehdot ja ideat talteen, jotta niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa 

 

3. Tulokset A: Tiedonhaku 

3.1. Käyttäjät ja vaatimukset 

Tämän tuotteen käyttäjät ovat, kuin aiemmin mainittu, palomiehet sekä muut pelastustyöntekijät. 
Lopullinen tuotteen käyttötarkoitus on olla avustava työkalu savusukeltamisessa, joka on yksi 
vaativimmista työtehtävistä joka, pelastustyöntekijä joutuu suorittamaan.  Käyttäjä vaatimukset, 
joka asettuu erityisesti tähän tuotteeseen ovat helppokäyttöisyys, mukavuus ja turvallisuus. 
Hälytyksen tullessa käyttäjä on saatava tuotteen puettua mahdollisimman nopeasti ja laitettua 
päälle ilman erityisiä ongelmia. Arvioitu aika liikkuvassa hälytysajoneuvossa pukeutumiseen 
liikkuu noin 4–5 minuutin sisällä, kun keskimääräinen tavoitettavuus on asetettu 6 minuuttiin ja 
lähtöaika on 1 minuutti.  Tuotteen käyttö pitää myös olla helposti ymmärrettävissä, ja kynnys 
oppia sen ominaisuudet matala. 

Tuotteen mukavuudella on myös tärkeä rooli. Varusteisiin liittyy myös monta muuta 
suojavarustetta, joka tuottaa painoa ja vaikeuttaa työntekijän liikkuvuutta pimeässä ja 
lämpimässä tilassa. Tämän tuotteen tulisi edistää työn mukavuutta, eikä tuottaa enemmän 
epämukavuutta työhön, joka on jo ennalta epämukavaa ja suoritetaan todella haastavissa 
olosuhteissa.  

3.2. Vertailuanalyysi  

Tämän projektin yhteydessä on tehty vertailuanalyysiä jo markkinoilla olevista tuotteista, joka 
täyttää samanlaisia käyttötarkoituksia. Tällä hetkellä markkinoilla on kourallinen määrä 
suojavarusteita, joka hyödyntää AR teknologia. Qwake technologiesin kehittämä maski 
hyödyntää teknologiaa, joka auttaa pelastustyöntekijöitä esimerkiksi savunsukeltamisessa. 
Nykyisellä mallilla on kamera sekä näyttö kiinnitetty maskin sivussa. Qwake on myös kehittänyt 
uuden kypärä ja maski konseptin, joka vaikuttaa käyttää taistelulentäjän HUD kypärän 
teknologiaa.  
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Qwake technologies konsepti 

3.2.1. Konseptointi ja prototyyppi 

Prototyypin ja konseptin idea on antaa ymmärryksen tämän tuotteen toimivuudesta sekä 
potentiaalista. Tärkeintä on esitellä AR teknologian mahdollisuuksia pelastustyön yhteydessä. 
Malli kypärästä sekä maskista, jossa on liitetty Tof kamera sekä näyttö tehdään solid mallinnus 
ohjelman avustuksella Tätä esitellään fyysisen ja toimivan prototyypin kautta, joka tuotetaan 3d- 
tulostuksen kautta. Tämän lisäksi erilaisten visualisointien kautta on ajatus avata miten 
teknologia voisi toimia ja miten se mahdollisesti pelastustyöntekijä hyötyisi siitä.  

 
 

4. Tulokset B: Mitä saavutettiin 

4.1. Tilan hahmotus ja kohteiden tunnistus 

4.1.1. 3D skannaus 

Kameran toiminnallisuutta ei ole päästy testaamaan täysimääräisesti, mutta suppeissa testeissä 
sillä on erottanut sähköpajalla tilassa olevia kalusteita ja sekä ihmisiä. Informaatio on esitetty 
värigradienttina. Kamera ottaa kuvia noin 20 kuvaa sekunnissa. Isoin pullonkaula on kuvan 
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esittäminen näytöllä, sillä SPI-liitäntä on huomattavasti 10Mb/s UART-yhteyttä hitaampi. Näytön 
liittäminen eri protokollalla nopentaisi kuvien ottoa huomattavasti. 

 
Kuva ToF-kamerasta kuvaamassa kättä. Huomaa käden kaksiulotteinen näkymä 
verrattuna esim. LiDAR-skannerin kolmiulotteisempaan pistepilveen. Kuva pdmtec.com 
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Kuva prototyypin kypäräkameran AR-näkymästä 
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4.1.2.  Kohteiden tunnistus 
 

Kohteiden tunnistamisen tärkein yksittäinen ominaisuus on auttaa pelastajaa hahmottamaan 
tilan geometriaa ja esteitä tilassa. Tällä hetkellä käytettävissä olevista työkaluista 
reunantunnistus (Canny-Edge-Detection) on paras ja helpoin tapa välittää olennaista tietoa 
tilasta ja sen esteistä pelastajan tietoon. 
 

 
Mallinnuskuva näkynmästä savusukelluskohteen käytävässä, reunatunnistuksella 
käsiteltynä. Kuva sammutusharjoituksen savusukellustilanteesta: lattialla näkyy 
palokaasujen katosta ja seinistä irroittamaa pinnoitetta, kuten maalia, joka on pudonnut 
lattialle.  (C. Palermo Helmikuu 2011) 
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Mallinnuskuva näkymästä savuisessa metrotunnelissa. Kuvassa keskellä näkyy kaksi 
pelastajaa etsimässä savun lähdettä metrotunnelissa. Kuva otettu Länsi-Uudenmaan  
Pelastuslaitoksen  Metropalon sammutusharjoituksessa, Maaliskuussa 2016. Kuvattu 
lämpökameralla, jonka kuvainformaatio on käsitelty reunan tunnistuksella ja muutettu 
kuvan resoluutio vastaamaan ToF-kameran kuvaa . (Kuva C. Palermo) 

 
 

4.1.3. Relevantin informaation välittäminen käyttäjälle 

 
Optisen näyttölaitteen toimintaperiaate 
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Mikroprojektorin käyttöön liittyvien haasteiden vuoksi näyttökuvan syöttölaitteeksi valikoitui 
tuumainen TFT RGB-näyttö. HUD-laitteena toimii itse rakennettu AR-HUD-näyttö, jonka 
optisena keräimenä toimii järjestelmäkameran puoliläpäisevä peili. Peilille heijastetaan 
kuvainformaatiota 0,96 tuumaisella RGB-TFT-näytöllä joka suurennetaan silmälle sopivaksi 
objektiivin avulla. Suppeissa testeissä näkymä on vastannut silmälaseihin sijoitettua näyttöä, 
jonka heijastus näkyy käyttäjälle terävänä 0,5 - 1 metrin päässä silmän edessä näin ollen 
vahvistavan AR-kokemusta. 
 
Alussa heijastuksen toteutusta kokeiltiin liimaamalla näyttö kiinni Nikonin 10X dialuupin pohjaan, 
jossa tunnetusti sijaitsee luupin polttopiste. Tämän jälkeen käyttäen peilaavaa pintaa linssin ja 
silmän välistä polttoväliä muutettiin, kunnes kuvaruutu ja peilin takana sijainnut alue näkyivät 
yhtä terävänä. 
 

  
Ensimmäisen vaiheen prototyyppi näyttölaitteesta 

 
Heijastusnäytön tekniikka perustuu joko suoraan tai peilaavaan kuvaheijastukseen, jossa 
optisen lähteen (projektori, näyttö, tms.) kuva heijastetaan keräimen kautta silmän 
verkkokalvolle siten, että kuva vaikuttaa olevan kauempana kuin näytön pinnalla. Tällöin kuvan 
katsojan ei tarvitse tarkentaa jatkuvasti katsettaan nähdäkseen läheltä heijastettu kuva 
terävänä.  
 

 
Esimerkki virtuaalisen kuvan muodostamisesta, kuvan oikeudet 3M. 
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Toisessa vaiheessa optiikkaa parannettiin puristamalla kokonaisuus niin pieneen tilaan kuin 
mahdollista, niin että optinen suorituskyky säilyy ja kuva näkyy edelleen terävänä. 

 
Toisen vaiheen prototyyppi näyttölaitteesta 

 
Valmiissa kypäräkameran prototyypissä näyttölaite sijoitetaan suljettuun koteloon 
paineilmalaitteen kasvo-osan sisäpuolelle. 

 
3D-mallinnettu näyttölaitteen kotelointi 

4.2. Kytkentäkaavio 

4.2.1. Liitännät 
Teimme lopullisen prototyypin kytkennöistä kytkentäkaavion. Liitimme kameran 10 Mb/s 
sarjaliitännällä (UART) Teensy 3.6 mikro-ohjaimeen (T3.6). Käytimme datansiirrossa 
lattakaapelia ja liittiminä KK-liittimiä. Virta tuli laitteisiin 5000 mAh LiPo-akusta regulaattorin 
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kautta. Regulaattori laski akun 11,7 V jännitteen viiteen. Tämä takasi tasaisen jännitten 
laitteisiin. 

 
Kytkentäkaavio 

 
Kytkentäkaaviosta huomaa, että T3.6:sta on monta pinniä käyttämättä. Tämä johtuu siitä, että 
T3.6 tukee kuutta eri sarjaliitäntää samanaikaisesti ja näin ollen tilaa lisäantureille tai esimerkiksi 
toiselle näytölle. Näyttö on kiinni T3.6:ssa samoilla KK-liittimillä ja kommunikaatio tapahtuu 
SPI-protokollalla. Kamerasta jätimme pinnit 3-5 kytkemättä, sillä ne ovat kameran I/O pinnejä. 

4.3. Virrankäyttö 
Koko Laite käyttää virtaa enintään 300mA, jolloin akunkesto on noin 15 tuntia. Laitteen odotettu 
käyttöjakso on pisimmillään 20 minuuttia palomiehen savusukelluksella. Tällöin akun voidaan 
olettaa kestävän kevyesti koko savusukelluksen ajan. Yksittäinen operaatio kestää 
maksimissaan noin 4 tuntia, joten akunkestoa ei voida pitää ongelmana. 
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Akku ja regulaattori koteloituna. Kuvan jälkeen on lisätty virtakytkin 

 

 
Akku ja regulaattori koteloinnissaan kiinnitettynä vyöhön. 
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4.4. Muotoilu ja käyttäjäkokemus 

4.4.1. Konseptointi ja prototypointi 
 
Prototyypin ja konseptin kehityksessä on käytetty tuplatimantti menetelmää ongelmien ratkaisua 
varten. Ensin on kartoitettu mitkä ovat ongelmat. Tässä tapauksessa yksi iso ongelma on ollut 
AR laitteiston sovittaminen erittäin kompaktiin tilaan. Helpottaakseen suunnitteluprosessia 
käytettiin mallinnuksessa pää mallia, joka on kehitetty skannaamalla ja mittaamalla yli 3000 eri 
päätä. Tämän avulla on pystytty tuottamaan maskin sekä kypärän, johon me voimme soveltaa 
kyseistä laitteistoa. 

Prosessi aloitti luonnostelun kautta sekä tutkimalla jo käytössä olevia kypäriä ja maskeja. 
Mallinnus on tehty Solidworksissa. Mallinnukset 3d tulostettiin realistisilla materiaalipaksuuksilla 
niin, että saisimme mahdollisimman hyvän ymmärryksen tuotteen istuvuudesta.  
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Luonnoksia. 
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Alkuvaiheen malleja 1. 
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Alkuvaiheen malleja 2. 
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Alkuvaiheen malleja 3. 
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Valmiita malleja. 
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3D printattu kypärä. 
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5. Projektitoiminnan reflektointi 

5.1. Tavoitteiden saavuttaminen 
 
Emme saavuttaneet kaikkea, mitä projektisuunnitelmassamme halusimme, kuten esimerkiksi 
sykkeen mittausta tai vastaavien sensoreiden datan esittämistä näytöllä. Sen sijaan saimme 
videokuvan esille näytölle jopa odotettua paremmin. Ohjelmistomme myös mahdollistaa helpon 
uusien antureiden helpon integraation. T3.6:ssa on on käytössä ainoastaan yksi UART paikka ja 
SPI liitäntä, joten siihen on vielä paljon mahdollisuuksia liittää lisäantureita. Koska kameran 
kuva on 160x60px ja näytön resoluutio 160x80px, meillä on vielä käytössä 160x20 px kaista 
näytössä lisäinformaatiolle. 
 

5.2. Aikataulu 
 
Pidimme aikataulustamme kiinni hyvin. Emme aliarvioineet tarvittavaa aikaa muussa, kuin 
kameran toimintaan saamisen kanssa. Muuten lopullinen aikataulu meni hieman viime tinkaan, 
mutta se oli jo alusta alkaen odotettavissa. Olimme varanneet projektin loppupäähän pelivaraa 
aikataulun suhteen, joka tuli tarpeeseen. 
 
Työmäärällisesti projekti oli suhteellisen työläs, mutta sekään ei tullut yllätyksenä. Vaikeinta ja 
työläintä oli saada kamera toimimaan. Työmäärää nosti selkeästi Savoxilta tullut kielto käyttää 
USB-liittimiä. Tämä tarkoitti, että kameran kanssa kommunikointi oli huomattavasti odotettua 
hankalampaa. 
 

5.3. Riskianalyysi 
 
Käytännössä kaikki ennalta määritetyt riskit tulivat toteen. Opimme kuitenkin vastoinkäymisistä 
ja nämä olivatkin usein kertaluonteisia takaiskuja. Projektimme eteni tasaiseen tahtiin kolme 
askelta eteen ja kaksi taaksepäin.  
 
Kameran hajoaminen oli projektin yksistä isoimmista takaiskuista, koska uuden tilaamisessa 
kesti kokonainen viikko. Kamera hajosi, koska olimme kytkeneet sen käyttämäämme 
säädettävään virtalähteeseen ennen lähteen päälle kytkemistä. Virtalähde tuotti päälle 
mennessä jännitepiikin, mikä käräytti kameran virtapiirin. Tämän takia teimme jatkoa ajatellen 
jännitteensäätimen, joka päätyi myös lopulliseen prototyyppiin. Jännitteensäätimen ansiosta 
tämä virhe ei toistunut. 
 
Budjetin loppumiseen varauduimme jo projektia suunnitellessa jättämällä reilusti pelivaraa 
mahdollisiin lisäkustannuksiin. Osien kustannukset olivat kuitenkin odotettua pienempiä ja 
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monet osat löytyivät suoraan joko sähköpajalta, kuten käyttämämme LiPo akku tai saatiin 
lahjoituksena opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta. Tästä syystä budjettia jäi reilusti yli. 
 
Korona-viruksen toinen aalto oli vakavampi riski vasta projektin loppuvaiheessa, kun osa 
opiskelijoista ja kurssiassistenteista olivat sairaana. Tähän reagoitiin nopeasti ja otettiin 
tarvittavat toimenpiteet käyttöön, kuten esimerkiksi maskien käyttö pajan sisällä ja enemmän 
työntekoa kotona. 
 

5.4. Soveltuvuus suunniteltuun käyttöön 
 
Lähi-infrapunaan perustuvien sensorien soveltuvuudesta näkyvyydeltään heikkoon tilaan tai 
tilanteeseen jossa mikä tahansa partikkelien muodostama pilvi haittaa näkökenttää ei juuri ole. 
Pääsääntöisesti 800-900 nm aallonpituudella toimivat sensorit on suunniteltu sisä- ja 
ulkokäyttöön normaaliolosuhteissa, joten on oletettavaa että laite ei savun täyttämässä 
ympäristössä olisi toimintakykyinen. Tämän lisäksi prototyyppi osoitti että Time-of-Fligh ei 
teknologiana ole välttämättä kaikkein paras ratkaisu suunniteltuun käyttötarkoitukseen, sen 
edun ollessa enemmän objektien ja etenemisesteiden etäisyyksien tunnistuksessa etenkin 
miehittämättömillä laitteilla.  
 
Konseptina uuden kypärän ja maskin suunnittelu ei sen sijaan ole huono vaihtoehto ja sopii 
erinomaisesti testihenkilöiden päähän. Monet nykyisin käytössä olevista paineilmalaitteen 
kasvo-osista perustuvat jopa 50 vuotta vanhaan malliin niin istuvuuden kuin näkökentän osalta. 
Tämä mallien vanhaan perustuva suunnittelu on pakottanut pitämään työtä helpottavat 
lisälaitteet maskien ja kypärien ulkopuolella, mutta tulevaisuudessa ne voisivat olla osa 
henkilökohtaista suojavarustusta, joka on toimintakunnossa aina silloin kun pelastajakin on. 
 
Näin ollen katsomme että 5-10 vuoden kuluessa AR-teknologialla varustettu maski ja aktiivisella 
ympäristön kartoituksella varustettu kypärä voivat syrjäyttää kokonaan nykyisin käytössä olevat, 
erillisiin ulkoisiin järjestelmiin perustuvat henkilösuojaimet savu- ja pelastussukelluksessa. 
Tarvittava teknologia on jo olemassa, tarvitaan vain parempia ratkaisuja tuotantokustannusten 
laskemiseksi sellaiselle tasolle, jossa investointi per pelastaja ei kasva liian suureksi (n. 500€ / 
sammuttaja).  
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

6.1. Pohdintoja projektin haasteista 

6.1.1. Projektin lähtökohdat 
Lähtökohtana oletetaan HUD (Heads-up display) ja HMD (Helmet-mounted display) olevan 
erikoisvälineitä ammatteihin ja käyttötarkoituksiin joissa kriittistä informaatiota pitää kyetä 
tuomaan reaaliajassa saumattomasti ja vähäisellä viiveellä käyttäjän näkökenttään. 
Tätä informaatiota voidaan esimerkiksi kerätä suoraan käyttäjän ympäristöstä tai lähettää 
ulkoisesta lähteestä.  
 
Projektin tavoitteena on kokeilla ja demonstroida kypärään liitettävän HMD:n ominaisuuksia ja 
testata niiden käyttökelpoisuutta lähinnä proof of concept tasolla. Lähtökohtaisesti näytettävän 
tiedon kerääminen suoritetaan kypärään sulautettujen laitteiden kautta, eli ulkoista 
tiedonvälitystä ei käsitellä. Alustavasti laitteet joita lähdemme toteuttamaan ovat ToF kameralla 
suoritettava reunantunnistus ja laseriin perustuva sykkeen/happisaturaation mittaus. Näistä 
saatava tieto on tarkoitus tuoda mielekkäästi käyttäjän kasvojen eteen. 
 
Projektin aikana kokeiluja ei suoriteta vaarallisissa oloissa, tarkoituksena ei myöskään ole 
tuottaa huippuluokan valmista tuotetta vaan osoittaa että käyttökelpoinen ja yllämainitun 
tapaiseen tiedonvälitykseen kykenevä HMD on mahdollisesti saavutettavissa. 
 
Seuraavat pohdinnat ovat yleisiä ajatuksia jotka liittyvät projektiin mutta eivät edusta projektin 
asetettuja tavoitteita. 
 

6.1.2. Sijainnin seuranta 
Pohdintoja sijainnin seurannasta esitettiin jo ensimmäisessä tapaamisessa. Sijainnin tarkkailun 
malleja on muutamia ja niiden toteutukset eivät kaikki ole projektin kannalta yhtä mielekkäitä. 
Lähtöoletuksena pelastushenkilökunnan toimintaan liittyy huomattavaa liikettä, parhaassa 
mahdollisessa tapauksessa haluamme saada tietoa henkilön liikkeestä XYZ koordinaateissa, 
mielellään rinnastettuna rakennuksen pohjapiirrosten kanssa. Toiveena havaita äkkinäiset 
kiihtyvyyden muutokset kuten putoamiset ja kaatumiset. Myös erillinen pään liikkeen seuranta 
on toivottava ominaisuus, esimerkiksi jos käyttäjän liikkuminen on estynyt mutta ovat silti 
tajuissaan. 
Jos toteutuksessa seurataan aiemmin määriteltyjen ominaisuuksien tyyliä, eli tietoa kerätään 
liitettyjen laitteiden kautta, on vaihtoehtona kiihtyvyysanturien ja gyroskooppien kautta kerätty 
tieto. Tämä tieto tosin on altis käytön myötä kertyneille mittaus virheille ja ilman kiinteätä ulkoista 
referenssi pistettä virhettä ei voi myöskään lennossa korjata. Mukana kannettava laitteisto on 
myös altis työn mukana tuleville vaaroille ja täten riskinä pettää kesken toimeksiannon. 
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Ulkoinen seuranta voisi mahdollisesti olla hyvä lisä ja ehkä myös mahdollinen itsenäinen 
ratkaisu liikkumisen seurantaan. Tietenkin vaatimuksena olisi kyky muodostaa langaton yhteys 
ja tämän myötä suorittaa tarkkaa GPS seurantaa tai vaikka paikannusta tukiasemien 
(Paloauto?) suhteen. Langattoman yhteyden luotettavuus korkeissa lämpötiloissa on tietenkin 
asia joka pitää selvittää, ainakin yhteyden muodostavien laitteiden toiminta voi hankaloitua 
korkeissa lämpötiloissa. 
 
Näiden kahden yhdistäminen olisi tietenkin varmin ja vakain, tukiasemat tarjoavat kiinteän 
referenssipisteen jonka avulla kannettavien mittarien tulosta voidaan tarkistaa ja verrata. 
Langaton yhteys mahdollistaisi myös monia muita ominaisuuksia jotka olisivat varmasti 
hyödyllisiä. 
 
Mielenkiintoinen Sci-fi vaihtoehto ulkoiselle kommunikaatiolle voi tulla 5G aikakauden myötä 
Ultra-reliable Low-latency Communication teknologian muodossa. Kyseistä viestinnän muotoa 
suunnitellaan eritoten viranomais käyttöä varten, huomioitavina ominaisuuksina on International 
Telecommunications Unionin standardoima 1ms viive ja 99.9% luotettavuus. Tämän teknologian 
muodossa paloautoihin asennetut tukiasemat saattaisivat olla hyvinkin käytännöllisiä. 5G:n 
potentiaaliset korkeammat siirtonopeudet saattaisivat myös mahdollistaa datan käsittelyn 
tukiasemilla, josta se siirretään palomiehen kypärään tai useiden palomiesten laitteiston 
liittämisen yhteen verkkoon. 
 

6.1.3. Lämpötilan huomioiminen  
Projektin alkuvaiheista lähtien on pohdittu kysymyksiä lämpötilan osuudesta laitteiden 
toimintaan. Aallon omastakin puolesta löytyy maisterin työ aiheesta täältä. Hieman niinkuin 
saattoi olettaa, lämpötila aiheuttaa virhettä ToF kameran mittauksissa, puhumattakaan sen 
vaikutuksista yleiseen laitteistoon. 
 
Palomiesten kohtaamissa äärimmäisissä ympäristöissä virheen voidaan olettaa kasvavan 
huomattavasti. Tulipalon lämpötila voi pahimmassa tapauksessa kasvaa 800-1000 
Celsiusasteeseen. Palomies tosin ei enään missään tilanteessa kyseisen tilan tulipaloon 
sukella. On siis oleellisempaa selvittää palomiesten kokemia todellisia lämpötiloja. 
Tutkimus palomiesten kokemista paikallista lämpötiloista sanoo että riskejä välttelevä ja 
ohjeistuksen mukaan toimiva palomies kokee 50-200 Celsiusasteen lämpötiloja. Kyseinen 
tutkimus mainitsee että aiemmat kokeilut ovat ilmaisseet jopa 300 Celsiusasteen lämpötiloja, 
joskin ne olivat vähemmän paikallisia ja kokeilut perustuivat hallittuun palavan aineen määrään.  
 
Lisäksi on huomioitava että lämpösäteily saattaa hetkellisesti vaikuttaa palomiehen varusteisiin ja 
nostaa niiden lämpötiloja jopa yli 300°C rajapyykin. Esimerkkinä voidaan käyttää polykarbonaatteja 
joita käytetään paneilaitteen ja kypärän läpinäkyvissä osissa ja jotka pehmenevät 230°C 
lämpötiloissa ja alkavat hajoamaan kun lämpötila ylittää 320°C. Muistissa on useampi tapaus jossa 
kypärän lämpösuoja pinnoite tai visiiri ovat sulaneet täysin muodottomiksi. Kypärän kuori on lähes 
sulamatonta komposiittimateriaalia, mutta  
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Alustavasti voidaan olettaa että kaikissa lämpötiloissa jotka ylittävät 50°C poikkeamia laitteiston 
toiminnassa alkaa ilmenemään ilman varotoimenpiteitä. Seuraava kriittinen piste tulee vastaan tinan 
sulamispisteessä joka on alhaisimmillaan 183°C.  Luonnollisesti lopullinen tuotos voisi hyöty kupari 
juotoksista. Myös riittävästi eristetty kotelointi, kuten nykyisin savusukelluksessa käytettävissä 
lämpökameroissa on, auttaisi kuumuuden kestossa. Teknisesti puhutaan kuitenkin maksimissaan 
15-20 minuutin käyttöajoista, jonka jälkeen laite sammuu automaattisesti lämpökuormituksen vuoksi. 
Tämä aika on se joka nykyisessä savusukellusohjeessa on määritelty raskaan savusukellustehtävän 
keskimääräiseksi kestoksi. 
 

6.1.4. Optiikan toteutus 
Optiikka on työn osalta haasteellisin osa. Ryhmällä on sen suhteen hyvin vähän osaamista. 
Asiaan perehtymisen kautta on tutustuttu valmiisiin toteutuksiin ja niiden perus konsepti on 
ymmärrettävissä, mutta toteutus on ilman tilattuja komponentteja haastava. Uudempi ja tällä 
hetkellä hyvin moderni ratkaisu olisi AR, joka on hintatasoltaan myös aika korkea. 
 

6.1.5. Mittausjärjestelmät ja sensorit 
ToF-kameran suurin haaste liittyy sen kykyyn toimia savuisessa tilassa. Nykyiset ToF-kamerat 
toimivat kaikki CCD- tai CMOS-kennoilla aistien lähi-infrapunaa, joka tarkoittaa 800-900nm 
aallonpituutta. Nykyiset savusukelluksessa käytettävät ir-kamerat sen sijaan perustuvat 
mikrobolometriin eli jäähdyttämättömään vanadiumoksidi-sensoriin jota ympäristön infrapuna 
lämmittää. Mikrobolometri kykenee aistimaan 7-14um pituisia aallonpituuksia, jotka sijaitsevat 
MWIR ja LWIR alueella. Tällä hetkellä monet autoteollisuuden pimeässä toimivista, kuljettajaa 
avustavista laitteista toimivat SWIR:n aaltopituuksilla, eli 1400 - 3000nm.  
 
Muihin kuin lähi-infraan perustuvia ToF-kameroita on tutkittu ja kehitetty varsin rajallisesti. 
Tähän on syynä paitsi sensorien korkeampi hinta myös valonlähteiden heikompi saatavuus. 
CCD- ja CMOS-kennoja valmistetaan maailmanlaajuisesti vuosittain yli miljardin kappaleen 
tahtia, kun mikrobolometrit ja muut pitempien aallonpituuksien sensoreja tuotetaan vuosittain 
vain joitakin miljoonia. Lisäksi pidemmän aallonpituuden valonlähteet ovat käytännössä 
laserdiodeja ledien sijaan ja maksavat etenkin LWIR alueella jopa tuhansia kertoja enemmän 
kuin 850nm:n NIR-ledit.  
 
SWIR-sensorit kykenevät aistimaan ympäristön (kuten auringon ja kuun sekä keinotekoisen 
valaistuksen) tuottamaa IR-säteilyä, kun taas MWIR- ja LWIR-sensorit aistivat kohteista 
itsestään ympäristöön säteilevää lämpösäteilyä. Periaatteessa kaikkia näitä voisi käyttää 
pidemmän aallonpituuden ToF-kamerassa ja jotain tutkimusta aiheesta onkin jo olemassa. Tällä 
hetkellä laboratoriossa kasattu SWIR ToF-kamera saavuttaa 150 MHz RF-modulaatiolla noin 
0,7-1,3 cm tarkkuuden 0,6 m mittausetäisyydellä. Jos kamerasta haluttaisiin tarkempi, pitäisi 
modulaatiotaajuus nostaa yli Gigahertsin. Lisäksi mittausetäisyys on kasvatettava yli 20 metrin 
jotta kameraa voisi luotettavasti kehittää oikeita sovellutuksia varten.  
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Ylempänä mainittu lyhyen infrapuna-alueen ToF-kamera on kehitetty Northwesternin Yliopiston 
BISOL-laboratorion tutkimuksessa vuonna 2017. Kyseinen kamera on kehitetty avoimen 
arkkitehtuurin sovellusarkkitehtuuria noudattaen, joten samalla periaatteella toimivan MWIR tai 
LWIR ToF-kameran valmistus pitäisi ainakin teoriassa olla mahdollista. Liikuttaessa 
aallonpituuksissa kohti pidempiä aaltoja nousee tie pystyyn lähinnä sensorien nopeuden vuoksi: 
vasta viime vuosina kehitetyt 10um levyiset mikrobolometri-sensorin pikselit alkavat olla sitä 
nopeusluokkaa, että niitä voisi käyttää ToF-kamerassa. Vertailun vuoksi todettakoon,että 
nykyisten kamerapuhelimien CCD-kennojen pikselit ovat kokoluokka 0,5-1um.  
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