
   

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

Harvesteripäiden testauslaitteiston automatisointi 

Sami Matilainen 

 

 

Diplomityö 

Konetekniikan koulutusohjelma 

Lokakuu 2015 

 



 

 

2 

TIIVISTELMÄ 

Harvesteripäiden testauslaitteiston automatisointi 

Sami Matilainen 

Oulun yliopisto, Konetekniikan koulutusohjelma 

Diplomityö 2015, 83 s. + 5 s. liitteitä 

Työn ohjaaja: Toni Liedes 

Diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin harvesteripäiden testauslaitteiston 

automatisointi käyttäen hyödyksi kenttäväylään kytkettäviä I/O-laitteita sekä PC-

pohjaista ohjelmoitavaa logiikkaa. Työn keskeisin tavoite oli luoda uusi, automatisoitu 

testauslaitteiston ohjausjärjestelmä, jolla pystyttäisiin suorittamaan usean erilaisen 

harvesteripäämallin testaussekvenssi. Diplomityön kirjallisuustutkimus koostui 

harvesteripäiden toiminnan tutkimuksesta, teollisuudessa käytettäviin 

automaatioratkaisuihin perehtymisestä sekä valitun laitteiston ja ohjelmointiympäristön 

esittelystä. Teollisuuden automaatioratkaisuista etsittiin ideoita ja opastusta diplomityön 

suunnitteluosiota ajatellen. Ohjauksen ohjelmoinnissa painotettiin järjestelmän 

parametrisuutta, laajennettavuutta ja soveltuvuutta alati muuttuviin testattavana oleviin 

harvesteripäämalleihin. Ohjausohjelmiston rakenne koostui pääohjelmasta ja sen apuna 

toimivista erinäisistä funktioblokeista, joiden avulla suoritettiin mm. harvesteripäiden 

testattavat liikkeet sekä anturidatan käsittely. Ohjelmalle luotiin myös käyttöliittymä, 

jonka pääpainona olivat selkeys ja informatiivisuus. Erityistä huomiota painotettiin 

käyttöliittymän automaattisen sekvenssin ja manuaaliohjauksen toteuttamiseen, sillä 

testausprosessin aikana joitain liikkeitä joudutaan välttämättä ajamaan myös 

manuaalisesti testauksen kattavuuden nimissä. 

Avainsanat: automaattinen tuotetestaus, PLC, harvesteripää, testausprosessi 
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ABSTRACT 

Automatization of the Harvester Head Testing Equipment 

Sami Matilainen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s Thesis 2015, 83 p. + 5 p. appendixes 

Supervisor: Toni Liedes 

The subject of this Master’s Thesis was to design and implement an automatization 

facelift for existing testing equipment for harvester heads. The automatization was 

accomplished using programmable control logic via industrial PC and a selection of I/O 

terminals connected to a fieldbus. The key objective in this Thesis was to create an 

automatized control system which is able to run a testing sequence for multiple different 

models of harvester heads. The literature research part of this thesis consisted of 

researching the functions of a harvester head, studying various examples of industrial 

automation, and examining and presenting the chosen programming software and 

hardware. During the study of field of industrial automation the main focus was to find 

suitable examples and guidance for the design section of this Thesis. Main focus during 

the programming was making sure the control program was parameterized, extensible 

and adaptive regarding the continuously changing and improving selection of harvester 

heads. The structure of the control program consisted of a main program which utilized 

a variety of function blocks created for i.e. executing the motions of a harvester head 

under testing, or processing the sensor data. User interface was also developed, which 

focused on ease-of-access and informativity. Special attention was paid to the 

differentiation between automatic and manual control since the comprehensive testing 

procedure requires some of the movements to be controlled manually in addition to the 

automatic sequence.  

Keywords: automatic product testing, PLC, harvester head, testing process 
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ALKUSANAT 

Diplomityö tehtiin Ponsse Oyj:n Vieremän tehtaalle syksyn 2014 ja kevään 2015 

aikana. Työn tavoitteena oli päivittää vanhentunut harvesteripäiden testauslaitteiston 

ohjausjärjestelmä nykyaikaiseen, automatisoituun ohjausjärjestelmään. Työn pohjalta 

hankittu laitteisto ja suunnitteluosiossa kirjoitettu ohjausohjelmisto otetaan käyttöön 

aikataulun sitoutuessa osaksi laajempaa harvesteripäiden tuotantolinjan layout-

uudistusta. 

Diplomityön aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja antoi varsin vapaat kädet 

ohjausjärjestelmän suunnittelua ajatellen. Poissulkien puhtaasti tekniset aspektit, kuten 

tietyn toiminnon ohjelmoiminen, työssä pyrittiin tekemään paljon yhteistyötä tuotannon 

henkilöstön kanssa. Työ keskittyi PLC-ohjelmoinnin eri osa-alueisiin, ja vaikka se oli 

perustasoltaan tuttua, tuli työn aikana opittua erittäin paljon uutta liittyen 

ohjelmointiongelmiin, laitteiston käyttäytymiseen ja käyttöliittymän suunnitteluun. 

Erityisesti käyttöliittymän ja testaussekvenssin toiminnan suhteen työssä konsultoitiin 

loppukäyttäjiä tavoitteena luoda järjestelmä, joka on yksinkertainen, ohjeistava ja 

turvallinen käyttää. 

Haluaisin esittää kiitokseni työn ohjaajana toimineelle yliopiston lehtori Toni 

Liedekselle avusta diplomityön aikana. Kiitokset myös diplomityön aihetta 

ehdottaneelle ja työn ohjaajana Ponssen puolelta toimineelle DI Heikki Selkälälle 

neuvoista ja kannustuksesta. Lisäksi kiitokset kaikille Ponssen harvesteripäiden 

kokoonpanolinjan työntekijöille ja työnjohdolle rakentavasta yhteistyöstä. Lopuksi 

haluan kiittää lähimmäisiäni läpi opiskelujeni jatkuneesta kannustuksesta ja avusta; 

vanhempiani ja perhettäni, ystäviäni Oulusta ja Pyhäjärveltä, ilman teitä tämä polku 

olisi ollut paljon raskaampi ja pidempi kulkea. Kiitos. 

Oulu, 19.10.2015 

 
Sami Matilainen 
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1 JOHDANTO 

Ponsse Oyj on suomalainen tavaralajimenetelmän metsäkoneiden tuotantoon, 

tuotekehitykseen, myyntiin ja huoltoon keskittynyt yritys. Ponsse Oyj perustettiin 

Vieremälle vuonna 1970 täyttämään tarve kovassa käytössä kestäville metsäkoneille. 

Ponssen tuotanto, tuotekehitys sekä yrityksen johto sijaitsee edelleen Vieremällä, 

Pohjois-Savossa. Vieremän tehtaan lisäksi Ponssella on useita toimipisteitä ja 

tytäryhtiöitä Suomessa ja muualla maailmalla, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Venäjällä. 

Ponsse Oyj valmistaa useita erilaisia konetyyppejä ja tuotemalleja; puunkeruuseen 

tarkoitettuja harvestereita, puiden kuljetukseen tarkoitettuja kuormatraktoreita eli 

ajokoneita, harvesteripäitä, simulaattoreita sekä varaosia edellä mainittuihin tuotteisiin. 

Lisäksi Ponsse tarjoaa Opti-tietojärjestelmäperheeseen kuuluvia ohjelmistoja sekä 

puunkeruutarkoitukseen metsäkoneissa että toimistotarpeisiin. Kaikki avainkomponentit 

suunnitellaan, valmistetaan ja testataan itse. 

Diplomityöni pohjautuu DI Jarkko Ruotsalaisen vuonna 2013 julkaistuun, Oulun 

yliopiston konetekniikan osastolle tehtyyn diplomityöhön harvesteripäiden 

lopputestauslaitteiston parantamisesta sekä työturvallisuuden kehittämisestä Ponssen 

Vieremän tehtaan harvesteripäälinjalla. Vuoden 2013 diplomityössä testauslaitteiston 

ohjauksen kehittäminen oli osana työn osatehtäväsuunnittelua, mutta varsinaista uutta 

ohjausmenetelmää ei työn aikana päästy toteuttamaan. Tämän työn puitteissa 

suunniteltava ohjausjärjestelmän muutos ja automatisointi voidaan toteuttaa tällä 

hetkellä toimivaan harvesteripäälinjaan ja siirtää helposti mahdollisen linjan 

uudistuksen mukana.  

Diplomityön tavoitteena on suunnitella ja kehittää käytössä olevaan harvesteripäiden 

testauslaitteistoon automaattinen ohjausjärjestelmä. Automatisoinnilla pyritään 

parantamaan testaustapahtuman työturvallisuutta. Testauslaitteiston ohjausjärjestelmänä 

on tällä hetkellä käytössä metsäkoneiden tietojärjestelmä Opti, jonka tilalle kehitetään 

osana diplomityötä paremmin testausympäristöön soveltuva ohjelmisto varustettuna 

käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä. Harvesteripäiden jatkuva kehitys vaatii 

testausohjelmistolta myös sopeutumiskykyä, joten uuden ohjelmiston tulee soveltua 
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uusiutuvan tuoteperheen tarpeisiin. Lisäksi suoritetusta testauksesta tulee luoda raportti 

yrityksen tietojärjestelmiin. 

Diplomityö koostuu kirjallisuustutkimus- ja suunnitteluosioista. 

Kirjallisuustutkimusosiossa syvennytään aiemman yritykseen tehdyn diplomityön 

sisältämien vaatimusmäärittelyiden, laitteiston kartoituksen, testaussekvenssin ja 

muiden tietojen, kuten harvesteripäiden anturoinnin ja hydrauliikan, analysointiin. 

Lisäksi perehdytään teollisuudessa käytettäviin automaatiosovellutuksiin ja 

elektrohydraulisiin ohjausjärjestelmiin, joista saatavia tietoja käytetään hyväksi 

diplomityön suunnitteluosiossa. 

Suunnitteluosio alkaa aiempaan diplomityöhön pohjautuvien vaatimusmäärittelyiden 

päivittämisellä. Laitteistohankintojen ja ohjelmallisen ohjauksen toteuttamisella 

pyritään pääsemään irti nykytilanteessa käytössä olevasta manuaalisesta 

testauslaitteiston ohjauksesta. Testauslaitteistolle suunnitellaan ja toteutetaan 

ohjausjärjestelmän automatisointi, laitteistoa ohjaava ohjelmakoodi sekä ohjelmallisesti 

että turvalogiikan avulla toteutettu laitteiston käyttäjien työturvallisuuden parantaminen. 

Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan laitteiston ja käyttäjän väliseen rajapintaan selkeä ja 

käyttäjäystävällinen käyttöliittymä sekä testaustapahtuman dokumentointiominaisuus. 
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2 HARVESTERIPÄIDEN TESTAUS 

2.1 Harvesteripäälinja 

Vieremän tehtaan harvesteripäälinjalla valmistetaan harvesteripäitä, eli niin kutsuttuja 

kouria, sekä peruskonelinjalta valmistuviin harvesterihin että irrallaan myytäviksi 

yksiköiksi. Suurin osa harvesteripäälinjan tuotantokapasiteesista käytetään Ponssen 

harvestereihin, joihin harvesteripäät asennetaan peruskonelinjalla. Harvesterit 

koeajetaan peruskonelinjalta valmistumisen jälkeen, jolloin myös harvesteripäät 

testataan oikeassa käytössä. Irtokourien osalta ainoa testaus suoritetaan 

harvesteripäälinjan lopussa sijaitsevalla testauslaitteistolla. 

Testauslaitteisto sijaitsee linjamuotoisen harvesteripäiden kokoonpanosolun lopussa, 

johon valmistetut hakkuupäät nostetaan linjan viimeiseltä paikalta testattavaksi. 

Testauskoppi on varusteltu tarvittavalla hydrauliikkalaitteistolla sekä kouran ohjauksen 

vaatimalla elektroniikalla. Testaus suoritetaan metsäkoneiden tietojärjestelmän Optin 

avulla. Opti on kuitenkin suunniteltu ensisijaisesti puunkeruuta varten, eikä siten 

sovellu ihanteellisesti testauskäyttöön. 

Nykyisessä tuotannossa testauksen kesto ei muodostu pullonkaulaksi 

harvesteripäälinjalle. Automatisoituna testauksen viemä aika tulee mahdollisesti vielä 

lyhenemään, tai vähintäänkin pysymään samalla tasolla, joten varsinaisia tuotannollisia 

vaatimuksia ei testauksen automatisoinnilla ole. 

2.2 Hydraulisen järjestelmän testaus 

Jokainen harvesteripäälinjalta valmistuva koura käy läpi kattavan testausprosessin, jolla 

varmistetaan lopputuotteen toimivuus ennen harvesteripään siirtymistä 

peruskonelinjalle, tai irtokourien tapauksessa suoraan asiakkaalle. Testauksessa 

varmennetaan kaikki harvesteripään työliikkeet sekä todennetaan kouran kaikkien 

antureiden antama tieto oikeaksi. Lopputestauksen aikana suoritetaan myös viimeiset 

säätötoimenpiteet, kuten paksuusmitta-anturin säätö. 
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Testausprosessissa testattava harvesteripää nostetaan puominosturilla testauskoppiin, 

jossa siihen kytketään ohjausjärjestelmän elektroniikka ja hydraulikoneikon letkut. 

Testauskopin lähettyvillä sijaitseva hydraulikoneikko koostuu sähkömoottorista, 

kahdesta eri kierrosnopeudella toimivasta pumpusta sekä suodatusyksiköstä. Koneikon 

tuottaman paineen avulla testattavalla kouralla pystytään suorittamaan tarvittavat 

liikkeet. 

Erotuksena esimerkiksi pelkän hydraulisylinterin testaukseen, harvesteripäiden 

tapauksessa testataan toimivaa kokonaisuutta yksittäisen toimilaitteen sijasta. Siten 

testausprosessiin ei sisällytetä hydrauliparametriarvojen, kuten hystereesin, männän 

aseman tai hydraulisen vaimennuksen testausta tai mittausta. Nämä testaukset oletetaan 

tehdyiksi toimilaitetoimittajan toimesta ja harvesterikouran testauksessa keskitytään 

kokonaisuuden toimivuuden varmistamiseen. Mikäli harvesteripää ei läpäise 

lopputestausta, löytyy yleisimmin syy viallisesta anturista. Anturiviat ilmenevät 

testauksessa outoina tai kokonaan puuttuvina mittaustietoina. 

Antti Kolun diplomityössä Työkoneiden ohjausjärjestelmien automaattisen testauksen 

konseptin ja hallinnoinnin kehitys (2009) perehdytään muun muassa ohjausjärjestelmien 

dynaamiseen testaukseen. Samaa dynaamista testausta voidaan katsoa käytettävän myös 

harvesteripäiden lopputestauksessa testausmetodin sisältäessä testauksen ajon tietyillä 

sisääntuloarvoilla ja näillä arvoilla saatujen ulostulojen tutkimuksen. Mikäli ulostulo 

poikkeaa halutusta arvosta, on testausprosessi paljastanut tuotteessa olevan jotain vialla. 

Harvesteripäiden testauksessa ulostulot ovat tällä hetkellä antureilta saatavat 

mittaustiedot sekä testaajan silmämääräinen testin seuraaminen. (Kolu A 2009: 3-6). 

Hydraulisten laitteiden testauksessa huomioitavia seikkoja ovat ensisijaisesti liikkeiden 

toimivuus sekä mahdollisten vuotojen havaitseminen. Harvesteripäiden tapauksessa 

vuotoja voi esiintyä esimerkiksi laitteen hydrauliletkuissa. Liikkeiden toimivuuden 

varmistaminen toteutetaan testauslaitteiston liikekäskyjen ja testaajan silmämääräisen 

seurannan avulla. Väärin päin kytketyt letkut tai ohjauselektroniikan johdot aiheuttavat 

liikkeen toimimisen väärään suuntaan, joten testaajan läsnäolo on vaadittua myös 

diplomityössä suunniteltavan ja toteutettavan automaattisen testauslaitteiston 

tapauksessa. Tällä hetkellä käytössä olevassa testauslaitteistossa voidaan testattavat 



 

 

11 

liikkeet suorittaa ainoastaan manuaalisesti eikä testauksesta tallenneta minkäänlaista 

dokumenttia. 

2.3 Harvesteripäiden testauslaitteiston aiemmat kehitysvaiheet 

Harvesteripäiden testauslaitteiston kehitys on ollut jatkuva prosessi. Testauslaitteiston 

kehittämiseen liittyen Ponsse Oyj:lle oli aiemmin tehty diplomityö, joka valmistui 

vuonna 2013. Diplomityön Harvesteripään testauksen kehittäminen teki Oulun 

yliopistolle Jarkko Ruotsalainen. Diplomityön tavoitteena oli parantaa koko 

harvesteripään testaustapahtumaa painottaen dokumentointia, käytettävyyttä ja 

työturvallisuutta. Kirjallisuustutkimusosio koostui lainsäädännön ja määräysten 

tutkimuksesta koskien yrityksen omaan käyttöön suunniteltavan laitteiston valmistusta. 

Lisäksi kirjallisuustutkimusosiossa perehdyttiin harvesteripäiden rakenteeseen, 

toimintoihin ja anturointiin sekä testaustapahtuman tilanteeseen diplomityön alkaessa. 

Harvesteripäiden testaus on edelleen vastaavassa tilassa kuin Ruotsalaisen työn 

kirjoitushetkellä. Diplomityön suunnitteluosiossa esitettiin vaatimusmäärittelyt ja 

suunnitelmat harvesteripäiden testauslaitteiston mekaniikan, ohjauksen, testaustilan 

suojauksen ja ohjelmiston suhteen, sekä testaussekvenssi. (Ruotsalainen J 2013: 11-13). 

Aiemman diplomityön tavoitteisiin sisältyi myös testauksen automatisointi, jota ei 

kuitenkaan kyseisen työn puitteissa pystytty vielä toteuttamaan. Testauksen 

automatisoinnista päädyttiin teetättämään yritykselle oma, erillinen diplomityö, jonka 

suunnittelu aloitettiin syyskuussa 2014. Vuoden 2013 diplomityö on kuitenkin luonut 

vahvan pohjan vaatimusmäärittelyineen tälle työlle, ja sitä käytetäänkin arvokkaana 

pohjatietona harvesteripäiden testauksen automatisointia suunnitellessa. Erityisesti 

aiemmassa diplomityössä käytetty esiselvitys Harvesteripään testilaitteiston 

kehittäminen on ollut tärkeänä apuna omassa työssäni. Kyseinen esiselvitys on esitetty 

tämän diplomityön liitteessä 1. 
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3 HARVESTERIPÄIDEN TOIMINTA 

Tässä kappaleessa tutustutaan harvesteripäiden toimintaan ja yleiseen rakenteeseen. 

Harvesteripää on suunniteltu käytettäväksi tavaralajimenetelmän metsätraktoreissa, 

tarkemmin ilmaistuna harvestereissa eli hakkuukoneissa. Voimanlähteenä hakkuupäille 

toimii harvestereiden hydraulijärjestelmä. Harvesteripäiden hydraulisesti tuotettujen 

liikkeiden lisäksi perehdytään kourien toiminnassa, ja myös testausprosessissa, 

tarvittaviin antureihin.  

3.1 Harvesteripäämallit 

Tällä hetkellä Ponsse Oyj:n Vieremän tehtaalla ovat tuotannossa taulukossa 1 esitellyt 

harvesteripäät. 

Taulukko 1. Tuotannossa olevat harvesteripäämallit. (Ponsse Oyj 2014). 

Tuotemalli Kuvaus 

H5 Erityisesti harvennushakkuuseen suunniteltu 

harvesteripää 

H6 Monipuolinen, harvennus- ja uudistushakkuuseen 

suunniteltu harvesteripää 

H7 Vaativiin päätehakkuisiin suunniteltu harvesteripää 

H8 Suurille puustoille suunniteltu harvesteripää 

H10 Raskasta käsittelytyötä varten suunniteltu 

prosessointiharvesteripää 

H77euca Tuottavaan eukalyptuksen korjaamiseen 

suunniteltu harvesteripää 

H7euca H7-harvesteripäähän perustuva eukalyptuksen 

korjaamiseen suunniteltu harvesteripää 
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3.2 Harvesteripäiden hydrauliikka 

Harvesteripäiden hydraulienergia tuotetaan harvesteripumpulla, jota pyöritetään 

dieselmoottorilla. Harvesteripumpun kontrollointi suoritetaan metsäkoneen 

tietojärjestelmä Optin kautta koneen ohjaamosta käsin. Käskyarvot lähetetään Optista 

harvesteripäässä sijaitsevaan ohjausmoduuliin, jossa ne muutetaan ohjaussignaaliksi 

hydrauliikkalohkon ohjausventtiileille. Ohjausmoduulilta lähtevä signaali on PWM- eli 

pulssinleveysmoduloitua (eng. pulse-width modulated) signaalia. Harvesteripumpulta 

hydraulineste kulkee harvesteripään hydrauliikkalohkoon, josta virtaus jaetaan eri 

toimilaitteille. Kuvassa 1 on esitetty Ponsse Ergo –mallisen harvesterin nosturi- ja 

harvesteripuolen hydrauliikan pääkomponentit. Kuvassa 2 puolestaan on esitetty 

osasuurennos kuvan 1 harvesteripään toimilaitteista. Toimilaitteita ohjataan 

harvesteripään hydrauliikkalohkon ja sen venttiilien avulla. 

 

Kuva 1. Ponsse Ergo –harvesterin hydrauliikan pääkomponentit. (Ponsse Oyj 2011). 
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Kuva 2. Harvesteripään toimilaitteita. (Ponsse 2011a). 

 

Harvesteripään toimilaitteita ovat rotaattori, sahamoottori, syöttömoottorit, sylinterit, 

etu- ja takaterät, rullat, saha ja tiltti. Näiden toimilaitteiden toiminta tulee varmistaa 

diplomityön suunnitteluosiossa toteutettavan testauslaitteiston harvesteripään 

testaussekvenssin aikana.  

Edellä esitetyistä toimilaitteista rotaattorimoottori vastaa harvesteripään kääntämisestä 

pituusakselinsa ympäri ja se sijaitsee kouran yläosassa hakkuupään ja nosturin välissä. 

Syöttömoottoreilla pyöritetään syöttörullia, kuvassa 2 oikealla näkyvät suuret 

hammastetut rullat, joiden avulla puun runko kuljetetaan kouran rungon lävitse. 

Syöttömoottoreita ja –rullia on Ponssen harvesterikourissa kolme kappaletta, joista 

kolmas syöttörulla sijaitsee harvesteripään rungossa. Poikkeuksena H77euca-

harvesteripää, jossa syöttörullia on ainoastaan kaksi kappaletta. Sahamoottorilla 

nimensä mukaisesti pyöritetään sahalaipan ketjua, jolla suoritetaan varsinainen 

puunkatkonta. Harvesterikouran etu- ja takaterien sekä syöttörullien avaus- ja 

sulkemisliike toteutetaan hydraulisylintereiden avulla. Myös kouran tiltti on 

hydraulisylinteritoiminen. Tiltin avulla koura voidaan kääntää pystyasennosta vaaka-

asentoon puun käsittelyä ja tavaralajimenetelmän mittasahausta varten. 
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Kuvassa 3 esitetty harvesteripään venttiililohko on räätälöity Ponssen tarpeita silmällä 

pitäen. Kaksiosainen lohko sisältää Parkerin L90LS-mobiilisuuntaventtiilin, kuvassa 

venttiililohkon oikeanpuoleinen osa, sekä EUCA Lokomecin räätälöidyn 

hydraulilohkon, joka on kuvassa venttiililohkon vasen osio. L90LS-

mobiilisuuntaventtiili koostuu viipalemaisista lohkoista ja sillä ohjataan kouran tilttiä, 

rotaattoria, etu- ja takateriä sekä syöttörullien puristusta. EUCA Lokomecin 

hydraulilohko on kaksiosainen; päätylohkon kautta ohjataan suurta tilavuusvirtaa 

vaativia hydraulisia toimilaitteita, eli sahamoottoria ja syöttömoottoreita. Toisessa, koko 

venttiililohkon keskimmäisessä osassa, sijaitsevat sahansyötön, mittapyörän 

sisäänvedon ja ketjunkiristimen ohjausventtiilit. 

 

 

Kuva 3. Harvesterikouran venttiililohko ja sen toimintajaottelu. (Ponsse 2011b). 
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Parkerin L90LS-lohkossa on käytössä elektrohydraulisesti pulssinleveysmoduloidulla 

virralla esiohjatut venttiilit. Pulssinleveysmodulointi tarkoittaa yksinkertaistettuna 

pulssisuhteen muutoksella toteutettavaa ohjausta, jolloin ohjaus menee vuorotellen 

päälle ja pois päältä tietyllä, ennaltamääritetyllä taajuudella. PWM-signaali ilmoitetaan 

yleensä hyötyajan prosentuaalisena suhteena. Hyötyajan prosentuaalinen suhde 

tarkoittaa aikaa, jolloin ohjaussignaali on päällä jaettuna kokonaisajalla. Kuvissa 4, 5 ja 

6 on esitetty 10 %, 50 % ja 90 % hyötyajat PWM-signaaliohjauksessa. Kuvaajien 

maksimiarvot kuvastavat tilannetta, jossa ohjaussignaali on päällä, ja minimiarvot 

tilannetta, jossa signaali ei ole päällä. 

 

Kuva 4. 10 % PWM-hyötyaika 

 

 

Kuva 5. 50 % PWM-hyötyaika 

10% hyötyaika PWM-signaaliohjauksessa 

50% hyötyaika PWM-signaaliohjauksessa 
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Kuva 6. 90 % PWM-hyötyaika 

 

Parkerin valmistamat PVC25 -esiohjausventtiilit toimivat 260–510 milliampeerin virta-

alueella, eli venttiili on täysin auki ohjausvirran ollessa 510 mA. Parkerin datalehtien 

mukaan on kuitenkin huomioitava, että ohjausvirran tulee ylittää 510 mA mikäli 

venttiiliä käytetään täysin auki. Ylivirralla varmistetaan venttiilin pysyminen auki 

kaikissa tilanteissa. Vastaavasti kynnysvirta-arvon tapauksessa tulee käyttää arvoa 260 

mA pienempää virtaa, millä varmistetaan venttiilin sulava avautuminen. Lokomecin 

päätylohkossa käytetään samoja Parkerin PVC25 -esiohjausventtiileitä. Virta-arvot 

venttiiliohjaukselle löytyvät venttiilien datalehdistä. 

Lokomecin toisessa lohkossa, eli kouran keskimmäisessä lohkossa, on käytössä kolme 

on/off –venttiiliä. Näistä kahdessa on Parkerin 20 watin Unicoil-kelat, ja niiden 

avautumisvirta on 880 milliampeeria. Näillä venttiileillä ohjataan sahansyöttöä ja 

mittapyörän sisäänvetoa. Kolmas venttiili on varustettu 14 watin Unicoil-kelalla ja sen 

avautumisvirta on 570 milliampeeria. Näiden venttiilien lisäksi lohkossa sijaitsee 

sahalaipan painatusvoiman ohjaukseen käytetty proportionaalinen, 10–250 barin 

painealueella toimiva paineenalennusventtiili. Painealueen ohjausvirta 

paineenalennusventtiilillä on 50–500 milliampeeria. (Ruotsalainen J 2013: 30-33). 

90% hyötyaika PWM-signaaliohjaukessa 
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3.3 Harvesteripäiden anturointi 

Harvesteripää on laajalti anturoitu kokonaisuus. Harvesterikouran antureilla mitataan 

niin kaadettavan puun ominaisuuksia kuin itse harvesteripäänkin toimintoja. Kaikki 

anturitiedot toimitetaan kourassa sijaitsevan harvesteripäämoduulin kautta metsäkoneen 

tietojärjestelmä Optiin. Saman moduulin kautta viedään myös ohjaustiedot kouran 

toimilaitteille. Testaussekvenssin aikana tulee kaikki harvesteripäässä sijaitsevat anturit 

todentaa toimiviksi. 

Kaadettavien puiden mitattavista ominaisuuksista tärkeimmät ovat puunrungon 

paksuusmittaus sekä rungon pituusmittaus. Puunrungon paksuutta mitataan 

pulssiantureiden avulla. Itse mittaus voidaan suorittaa joko kouran etuterien avauman tai 

syöttörullien avauman perusteella. Etuterän pulssiantureiden mittausalueen keskellä on 

täysiä pyörähdyskierroksia mittaava nollapulssialue, joka täytyy tunnistaa 

harvesterikouran testausvaiheessa. Mikäli nollapulssi ei osu mitattavalle liikealueelle, 

on anturi asennettu väärin päin. Käsiteltävän puunrungon pituus saadaan selvitettyä 

mittaamalla mittapyörän pyörimisnopeutta tai kiertymäkulmaa pulssianturilla. 

Pulssiantureiden 0-asennon jännite on enintään 0,5 V ja 1-asennon jännite 

suurimmillaan 3 V alle syöttöjännitteen, eli 24 voltin syöttöjännitteellä signaali on 

enintään 21 volttia. Etuterien sekä sahakontrollin pulssianturit ovat BEI Sensorsin 

valmistamia. Bei Sensorsin pulssianturi on esitetty kuvassa 7, jossa näkyy myös anturin 

nollapulssialue. Pituusmittausanturi on puolestaan Emetan valmistama. (BEI Sensors 

2014, Emeta 2014). 
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Kuva 7. Bei Sensorsin valmistama pulssianturi, jota käytetään harvesteripäiden 

etuterien anturoinnissa. (Bei Sensors 2014: 1). 

 

Pulssiantureiden lisäksi harvesteripäissä on induktiiviantureita ja analogisia antureita, 

kuten paineanturi. Lisäksi tyventunnistukseen käytetään optista anturia. Tiltin 

asentoanturi, sahalaipan anturit sekä lisävarusteena saatavan latvasahan kotiasema-

anturi ovat Omronin valmistamia induktiiviantureita. Näissä Omronin antureissa 

kytkentäjännite on 2 V ja nollajännite 0 V. Optisen valokennoanturin kytkentäjännite on 

sama 2 V kuin induktiiviantureissakin. Analogisia antureita ovat paksuusmittausanturi, 

joka on Sakaen valmistama analoginen Hall-anturi, sekä paineanturi, joka puolestaan on 

Hydacin valmistama analogia-anturi. Paksuusmittausanturin jännite määräytyy 

kiertokulman mukaan väliltä 0,5 V – 4,5 V. Paineanturin mittausalue kattaa paineet 0-

250 bar ja ulostulona on painetta vastaava jännite väliltä 0,5 V – 4,5 V. (Omron 2014, 

Hydac 2014, Sakae 2014). 
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4 AUTOMAATIOSOVELLUTUKSET TEOLLISUUDESSA 

Tässä luvussa tutustutaan teollisuudessa käytettäviin automaatiosovellutuksiin 

kaupallisten ratkaisuiden ja opinnäytetöiden avulla. Valmiista ratkaisuista pyritään 

löytämään uusia näkökulmia ja ideoita diplomityön suunnitteluosiota ajatellen. Erilaisia 

automaatiosovellutuksia löytyy eri teollisuuden aloilta lukematon määrä, joten 

kappaleessa esiteltyjä kohteita on pyritty rajaamaan raskaamman teollisuuden 

automaatiokohteisiin sekä kappaleessa 4.2 erityisesti testausprosessien automatisointiin. 

Myös opinnäytetyöt on suurimmilta osin rajattu diplomitöihin ja väitöskirjoihin. 

4.1 Automaatio modernissa teollisuudessa 

Automaatiojärjestelmät perustuvat säätö- ja ohjausjärjestelmiin, joita ohjataan 

mitattujen tietojen perusteella. Anturiteknologian parantuessa ja ohjausjärjestelmien 

prosessoreiden laskentatehon parantuessa ja kasvaessa myös automatisoitujen 

ohjausjärjestelmien saavuttama ohjauksen tarkkuus on ollut jatkuvassa kasvussa. 

Nykypäivän teollisuudesta erilaisia sovelluskohteita automaatiojärjestelmille löytyy 

lukemattomia. Richard C. Dorf ja Robert H. Bishop esittävät kirjansa Modern Control 

Systems alkuosiossa useita esimerkkejä ohjausjärjestelmien integroinnista erilaisiin 

teollisuuden kohteisiin. Ohjausjärjestelmiä löytyy esimerkiksi kuvassa 8 esitetystä 

energiantuotannossa käytettävästä höyryturbiinin ohjauksesta. Kuvan 

esimerkkijärjestelmässä mitataan hapen määrää höyrykattilassa, lämpötilaa ja painetta 

ennen turbiinia sekä turbiinin tuottamaa sähköenergiaa. Näiden anturitietojen ja 

ohjaustietokoneelle syötettyjen asetusarvojen avulla ohjausjärjestelmän tietokone 

kontrolloi veden, polttoaineen ja ilman syöttöä järjestelmään sekä turbiinin 

pyörimisnopeutta nopeudensäätimen avulla tavoitteenaan säätää järjestelmä tuottamaan 

halutun energiamäärän. 
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Kuva 8. Höyryturbiinigeneraattorin koordinoitu ohjausjärjestelmä. (mukaillen Dorf R 

C & Bishop R H 2005: 13) 

 

Kuvassa 8 on kyseessä suljettu säätöjärjestelmä (eng. closed-loop system), jossa 

järjestelmää säädetään mitatun ulostulon ja halutun ulostulon erotuksen perusteella. 

Tällainen järjestelmä on yksinkertaisimmillaan kaaviokuvan 9 mukainen. Kuvassa 

tietokone –sanalla merkitty aktuaattoria ohjaava laite voi olla esimerkiksi ohjelmoitava 

logiikka tai teollisuus-PC. (Dorf R C & Bishop R H 2005: 7-13).  

 

Kuva 9. Ohjausjärjestelmän kaaviokuva. (mukaillen Dorf R C & Bishop R H 2005: 

13) 
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Toisin kuin suljetussa säätöjärjestelmässä, avoimessa järjestelmässä (eng. open-loop 

system) ulostulosignaalilla ei ole vaikutusta ohjaukseen. Suljetusta säätöjärjestelmästä 

poiketen avoimessa säätöjärjestelmässä ulostuloa ei siis mitata ja syötetä takaisin 

ohjausjärjestelmään. Arkielämän esimerkki avoimen säätöjärjestelmän ohjauksesta 

löytyy esimerkiksi pesukoneesta, jossa kastelu-, pesu- ja huuhtelutoiminnot suoritetaan 

ajan suhteen. Pesukonejärjestelmä ei mittaa ulostuloa, eli ovatko pestävät vaatteet 

puhtaita vai eivät. Mittauksen puuttuessa avoimen järjestelmän tarkkuus perustuu 

kalibrointiin. Teoriassa siis avointa säätöjärjestelmää voidaan käyttää vain kun sekä 

referenssitulo (eng. reference input) että lopputulos eli lähtö (eng. output) ovat tiedossa, 

ja siten välissä oleva järjestelmä voidaan kalibroida halutun lopputuloksen takaamiseksi. 

Avoimen säätöjärjestelmän huonoksi puoleksi verrattuna suljettuun järjestelmään 

voidaan nähdä huonompi sietokyky ulkoisia häiriöitä kohtaan. Suljetun 

säätöjärjestelmän ongelmakohta puolestaan on järjestelmän epävakaus, sillä suljetulla 

järjestelmällä on taipumus ylikorjata mittaamansa virhettä, joka voi aiheuttaa 

oskillointia tai amplitudimuutoksia. Suljettu säätöjärjestelmä on myös useampien 

vaadittavien komponenttien ja laitteiden takia avointa järjestelmää kalliimpi. (Ogata K 

2002: 3-8). 

Eräs käytännön esimerkki laajamittaisesta automaation hyödyntämisestä tuotannossa 

löytyy varsin läheltä kotimaasta. Valmet Automotiven omistama Suomen ainoa 

henkilöautotehdas sijaitsee Uudessakaupungissa, ja siellä tuotetaan tällä hetkellä muun 

muassa Mercedes-Benzin A-sarjan henkilöautoja. Tehtaalla kaikki henkilöautojen 

runkojen vaatimat hitsaukset tehdään automatisoidusti lähes kahdensadan hitsausrobotin 

avulla. Kuvassa 10 näkyy Uudenkaupungin autotehtaan hitsaamon hitsausrobotteja 

henkilöautojen tuotantolinjalla (Hawas 2013).  
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Kuva 10. ABB:n valmistamia hitsausrobotteja Valmet Automotiven Uudenkaupungin 

tehtaalla. (Valmet Automotive 2013). 

 

Kuten muillakin teollisuuden aloilla, myös paperiteollisuudessa on tehty paljon 

yhteistyötä kotimaisten yliopistojen kanssa mm. opinnäytetöiden ja väitöskirjojen 

muodossa. Automaation ja ohjausjärjestelmien avulla on pyritty  parantamaan prosessin 

tehokkuutta ja luotettavuutta. Usein yksittäinen automaatiojärjestelmä kohdistetaan 

pienempään osaan prosessissa, kuten Timo Virtasen väitöskirjassa Fault Diagnostics 

and Vibration Control on Paper Winders (2006), jossa tutkimus- ja kehityskohteena oli 

paperikoneen pituusleikkurin vikadiagnostiikka ja värähtelynvaimennus aktiivisten 

massavaimentimien avulla. Kuvassa 11 näkyy modernin paperikoneen pituusleikkuri, 

esimerkkinä on esitetty Metson valmistama WinDrum –leikkuriyksikkö. 
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Kuva 11. Metson valmistama paperileikkuriyksikkö. (Metso 2007). 

 

Prosessin kontrollisilmukoiden lisäksi pituusleikkureissa on käytössä monia 

korkeanopeuksisia servo-ohjattuja laitteita, joilla ohjataan sekä asemaa että nopeutta. 

Näiden lisänä käytetään vielä erinäisiä rajakytkimiä ja muita binäärityyppisiä laitteita 

turvallisuustarkoituksiin sekä prosessin tiettyjen toimintojen ajastukseen. Esimerkiksi 

automaattisia sekvenssejä ajastetaan antureilta saatavien tietojen mukaisesti. 

Rajakytkimiä ja binäärityyppisiä antureita ja laitteita käytetään ensisijaisesti 

minimoimaan mahdollisesti vakaviakin henkilövaurioita aiheuttavia riskejä, sekä 

estämään koneen rikkoutumisesta aiheutuvia suuria taloudellisia tappioita.  

Tyypillisesti pituusleikkuriyksikön automaatiojärjestelmä koostuu Hackworthin ja 

Hackworthin (2004) mukaan kahdesta perusosasta; ohjelmoitavista logiikoista ja 

ohjaus-PC:istä. Kuvassa 12 on esitetty yksinkertaistettu kuva kyseisen 

automaatiojärjestelmän perusrakenteesta. Ohjelmoitavaan logiikkaan, eli PLC:hen, on 

kerätty kaikki aikakriittiset funktiot, ja se hoitaa järjestelmän suljettujen silmukoiden 

ohjauksen. Prosessin data luetaan PLC:n kautta ohjaus-PC:lle (kuvassa työasema), joka 

toimii myös järjestelmän käyttöliittymänä. On kuitenkin huomioitava, että modernit 

ohjelmoitavat logiikat eivät välttämättä tarvitse erillistä ohjaus-PC:tä, vaan 
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käyttöliittymä, datankeräys ja –luku voidaan hoitaa suoraan teollisuustietokoneena 

toimivalta PLC:ltä omalle näytölle. (Virtanen T 2006: 5-7, 17–21). 

 

Kuva 12. Paperikoneen pituusleikkurin automaatiojärjestelmän perusrakenne. 

(mukaillen Virtanen T 2006: 19). 

 

Edellä mainittujen binääritoimisten laitteiden ja antureiden avulla on Virtasen 

väitöstyön projektissa toteutettu automaattinen viantunnistusjärjestelmä. Rajakytkimillä 

toteutetulla turvallisuusjärjestelmällä säästetään paitsi aikaa, mutta myös poistetaan 

erillisen huoltotoimihenkilön tarve ohjausjärjestelmän vian paikantamisesta. 

Paperikoneen pituusleikkurin tapauksessa tällainen rajakytkinjärjestelmä löytyy muun 

muassa hydraulisesti ohjatusta madalluspöydästä, jolla valmiiksi pakattu ja leikattu 

paperirulla lasketaan alas. Mikäli pöytä on yläasennossa, mutta yläaseman tunnistava 

rajakytkin ei vian takia pysty lähettämään signaalia, koko järjestelmä pysäytetään 

automaattisesti. (Virtanen T 2006: 22-24). 
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Terästeollisuus on yksi teollisuuden aloista, jossa käytetään laajalti automaatiota 

tuotannon tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Hiomavalssivalmistaja 

Maschinenfabrik Herkules GmbH & Co. KG tarjoaa valssien ja hiomavalssien mukana 

automaattista ohjausjärjestelmää. Vaikka valssihionta ei vaikuta korkeaa tarkkuutta 

vaativalta prosessilta valtavien mittasuhteidensa vuoksi, on hiontavalssilla kuitenkin 

neljä servomoottoreilla ohjattavaa koneistusakselia sekä useita mittausakseleita. 

Herkules käyttää ohjausjärjestelmissään Beckhoffin Lightbus- ja EtherCAT-

kenttäväyliä ja logiikan ohjausohjelma on luotu  TwinCAT –ohjelmistolla. Herkules 

käyttää myös Beckhoffin TwinSAFE-järjestelmää suurten valssainten läheisyydessä 

sijaitsevilla turva-alueilla; 9 turvaovea, 6 valoverhoa, 14 hätä seis –kytkintä, 10 

laserskanneria, moottoreiden turvareleet ja 12 virtalukkoa ovat kaikki TwinSAFE-

järjestelmän valvonnan alaisina. (PLCopen 2014). 

Tiedemaailmassa käytetään automaattisia ohjausjärjestelmiä samoin periaattein kuin 

teollisuudessakin. Herman Höhnen lopputyö Deutsches Elektrones Synchotronin eli 

DESY:n XFEL-hiukkaskiihdyttimen (European X-ray Free-Electron Laser) 

automatisoinnista on yksi esimerkki tieteellisiin tarkoituksiin suunnitellusta 

ohjausjärjestelmästä. Tutkimuslaitteistolle suunniteltavan automaatiojärjestelmän sydän 

on Beckhoffin valmistama ohjelmoitava logiikka, joka on kytketty EtherCAT-väylään. 

Ohjausjärjestelmällä ohjataan tyhjiöputkilinjaston venttiileitä sekä mittareita. 

Putkilinjasto on jaettu osiin, joissa jokaisen osan välissä on ionipumppu sekä 

mittauspiste. Kenttäväylän terminaaleihin on kytketty ionipumppuohjaimet sekä 

mittariohjainyksiköt. 

Logiikan ohjelmaan on määritelty niin sanottu hyvän paineen raja, eli siis ylä- ja alaraja, 

jonka sisällä paineen tulee jatkuvasti olla. Järjestelmän pumppu on jatkuvasti 

toiminnassa ja jos putkistosegmentin paine pääsee nousemaan liian korkeaksi, vioittunut 

segmentti suljetaan muulta järjestelmältä venttiilien avulla. Paine luetaan pääasiassa 

ionipumppujen sisäisiltä antureilta, joiden lisäksi putkiston avainkohtiin on sijoitettu 

tyhjiömittareita. Kuvassa 13 näkyy koko XFEL-projektin ohjausjärjestelmän rakenne 

XFEL Suite –ohjelmistosta Beckhoffin ohjelmoitavan logiikan kautta aina 

mittalaitteistoille, venttiileille ja pumpuille asti. (Höhne H 2012: 13-18). 
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Kuva 13. XFEL-ohjausjärjestelmän rakenne. (Höhne H 2012: 18). 

4.2 Automaatio testausjärjestelmissä 

Tuotteiden ja laitteiden testaus ennen toimitusta asiakkaalle on yrityksen 

laadunvalvonnan ja maineen kannalta tärkeä vaihe tuotteen myyntiketjussa. 

Testauksella varmistetaan paitsi laitteen virheetön toiminta, myös sen 

käyttöturvallisuus. Viallinen tai valmistusvirheinen tuote ei läpäise oikein suunniteltua 

testaussekvenssiä ja –laitteistoa, ja se voidaan korjata tai poistaa myyntiketjusta ilman, 

että viallinen tuote päätyy asiakkaalle. Itse testausprosessia voidaan nopeuttaa ja 

testauksen laatua parantaa hyödyntämällä automaatiota testausjärjestelmien apuna. 

Miehittämättömillä ja automatisoiduilla testauslaitteistoilla parannetaan lisäksi 

varsinaista testausta suorittavan työhenkilöstön omaa työturvallisuutta, mikä on myös 

yksi tämän diplomityön suunnitteluosion avainkohdista. 
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Peter Ågrenin lopputyössä Hydraulipumppujen ja –moottorien testausjärjestelmän 

ohjauksen ja säädön suunnittelu (Ågren P 2013) käsiteltiin hydraulipumppujen ja -

moottoreiden testausjärjestelmän ohjauksen ja säädön suunnittelua. Ohjausjärjestelmä 

toteutettiin ohjelmoitavan logiikan avulla, johon kirjoitettiin IEC 61131-3 –standardin 

mukainen ohjausohjelma. Testausjärjestelmän tuli suorittaa käyttäjän asettamat pyynnöt 

automaattisesti. Lopputyö on testausjärjestelmän asteittaisen kehitystyön ensimmäinen 

askel. Testausjärjestelmä Ågrenin lopputyössä koostui sähköisestä ja hydraulisesta 

voimantuotosta, hydraulisen tehon takaisinkierrätyksestä sekä ohjelmoitavasta 

logiikasta ja sen ohjelmistosta. Hydraulisen tehon takaisinkierrätys toteutettiin 

hydraulipumpun ja –moottorin väliin sijoitettavalla mekaanisella vaihteistolla ja 

hydraulikomponenteilla. Testattavan tuotteen tuottamalla teholla pyöritettiin 

apumoottoreita, joiden avulla saatiin osa tehosta palautettua järjestelmään. (Ågren P 

2013: 1-8). 

Lopputyön testausjärjestelmän käyttöliittymä Ågrenin lopputyössä suunniteltiin 

mahdollisimman visuaaliseksi. Tavoitteena oli, ettei testin suorittajan eli ohjelman 

käyttäjän, tarvitse tietää itse automaation toiminnasta tai ohjelman rakenteesta mitään. 

Visuaalinen käyttöliittymäkokonaisuus saatiin aikaan käyttämällä TwinCAT-

ohjelmiston visualisointityöympäristön tarjoamia liukupalkkeja sekä viisari- ja 

lukunäyttöjä. Ohjelmoitavan logiikan ohjelma kirjoitettiin olio-ohjelmoinnin 

mukaisesti, jossa pääohjelmasta kutsutaan tarpeen vaatiessa funktioita, eli aliohjelmia 

tai olioita. On kuitenkin huomioitava, ettei funktiopohjainen ohjelmointi vastaa täysin  

olio-ohjelmoinnin vaatimuksia, esimerkiksi olioiden tai aliohjelmien omien 

dataympäristöjen osalta. Funktiopohjaisuudella päästään kuitenkin varsin lähelle samaa 

lopputulosta ja joissakin PLC-sovellutuksissa se voikin olla parempi vaihtoehto. 

Funktio- ja oliopohjaisuus molemmat edesauttavat kuitenkin varsinaista ohjelmointityön 

helpottamista huomattavasti. Ohjelman suorittamia toimintoja olivat muun muassa 

hydraulikomponenttien asetusarvojen asettaminen, sähkömoottorin käynnistys, 

järjestelmän eheyden tarkistus ja suljetun piirin työpaineiden nosto. 

Järjestelmän eheyden tarkistus suoritetaan pääohjelman sekvenssissä nimeltä Alustus. 

Alustus-sekvenssi koostuu kolmesta Boolen muuttujasta, joilta kaikilta vaaditaan 

arvoksi tosi jotta ohjelmasekvenssistä päästään eteenpäin. Vastaavaa menettelyä 
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kannattaa harkita myös harvesteripäiden testauslaitteiston ohjelmistoon, luonnollisesti 

tarpeellisen monen testausjärjestelmän komponentteja vastaavan muuttujan kera. 

Eheyden tarkistuksella varmistutaan näiden komponenttien toiminnasta ennen 

varsinaisen testauksen alkamista. (Ågren P 2013: 10-22). 

Jussi Lämsän Oulun yliopistolle tekemän diplomityön Tasapainotusjärjestelmän 

testilaitteen suunnittelu (2013) aiheena on Wärtsilän polttomoottoreiden mekaanisen 

tasapainotusjärjestelmän testilaitteisto. Polttomoottoreiden ja niiden 

tasapainotusjärjestelmien tapauksessa suuri kiinnostus liittyy loogisesti 

värähtelymekaniikan hallitsemiseen, johon ei ole tarpeellista perehtyä tämän työn 

puitteissa. Lämsän diplomityössä suunniteltu testilaite on otettu käyttöön Wärtsilän 

testilaboratorioon. (Lämsä J 2013: 9-12). 

Testilaitteen ohjaus ja tiedonseuranta on sijoitettu Wärtsilän testilaboratoriossa 

sijaitsevaan valvomoon. Testauksen aikana mittaustuloksia, kuten esimerkiksi 

käyttöakselin pyörimisnopeus, momentin mittaus tai laakereiden lämpötila, tallennetaan 

tiedonkeruujärjestelmään myöhempää analysointia varten. Toisin kuin mittaustiedot, 

ohjausjärjestelmää ohjaavat säätötiedot viedään valvomosta ohjelmoitavan logiikan 

kautta järjestelmälle. Mittaustieto viedään suoraan antureilta tiedonkeruujärjestelmään. 

Automaattisen ohjauksen piiriin kuuluvat testausjärjestelmässä muun muassa 

käyttömoottori, voitelukoneikon pumpun moottori, lämmitysvastukset ja 

jäähdytyskierron säätöventtiili. Omaan työhöni verrattaessa lähinnä venttiilien ohjaus on 

näistä mielenkiintoisin säätökohde. Lämsän diplomityön ohjausjärjestelmän 

ohjelmoitavaksi logiikaksi on valittu Schneider Electronicin valmistama Modicon-

sarjan (Modular Digital Controller) modulaarinen PLC-yksikkö, joka on esitetty 

kuvassa 14. Tähän logiikkaan ohjelmoitiin muiden muassa PID-säädin, jonka avulla 

säädettiin voitelukoneikon pumpun moottorin pyörimisnopeutta. PID-säätimelle 

annettiin paineen ohjearvo, joka syötettiin taajuusmuuntimen kautta moottorille. 

Pumpun jälkeen mitattu painedata ohjattiin takaisinkytkennällä PID-säätimelle, jolloin 

saatiin kuvan 15 mukainen paineensäätöjärjestelmä. Ohjelmoitavan logiikan ja 

käyttöliittymän eli HMI:n suunnittelu (eng. Human-Machine Interface) ei kuulunut 

Lämsän diplomityön vastuualueeseen, vaan ne hoiti Wärtsilä itse talon sisällä. (Lämsä J 

2013: 11, 61-66). 
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Kuva 14. Schneider Electronicin Modicon-sarjan PLC. (Lämsä J 2013: 64). 

 

Kuva 15. PID-säätimen avulla toteutettu paineensäätö. (Lämsä J 2013: 65). 

4.3 Automatisoinnin hyötyjä 

Automatisoinnilla on alun perin hyvin yksinkertainen tavoite; vähentää ihmiseltä 

vaadittua työvoimaa. Etenkin modernina aikana automatisoinnilla pyritään 

tehostuneeseen tuotantoon ja parempaan tuottavuuteen koko tuotteen valmistuskaaren 

aikana. Esimerkiksi aiemmin kappaleessa 4.1 mainitut hitsausrobotit pystyvät 

nykypäivänä jo 75-80 prosentin kaariaikaan, kun perinteisessä käsin tuotettavassa 

hitsauksessa kaariaika jää noin 50 prosenttiin, joka lisäksi pienenee työvuoron edetessä. 

Suuremmilla hitsattavilla osilla ja pidemmillä saumamitoilla robotisoitu hitsaus voi 

saavuttaa jopa 95 prosentin kaariajan. (Robotiq 2013). 

Juhana Gummeruksen ja Vesa Poikajärven diplomityössä (2006) Tampereen 

teknilliselle yliopistolle tutkittiin mobiililaitteiden audiotestauksen automatisointia. He 
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kirjoittivat automatisoinnin hyötyjä käsittelevässä kappaleessa automatisoinnista olevan 

hyötyä ainoastaan mikäli sillä saavutetaan etua manuaaliseen toimintamalliin verrattuna. 

Dustinin et al. (1999) mukaan automatisoinnin hyödyt jaetaan kolmeen ryhmään; 

ohjelmiston luotettavuuden paranemiseen, testauksen laadun paranemiseen ja resurssien 

tarpeen vähenemiseen. Näitä mahdollisia hyötyjä tarkastelemalla voidaan nähdä 

yhteyksiä haluttuihin harvesteripäiden testauksen parannuksiin tämän diplomityön 

puitteissa. Etenkin painoarvoa annetaan testauksen laadun parantamiselle, johon laskisin 

työturvallisuuden parantumisen kuuluvan mukaan. Käytettävien resurssien tarpeen 

väheneminen puolestaan näkyy automatisoinnin jälkeisen manuaalisen puurtamisen 

poistumisena ja siten testaajan työmotivaation ja –panoksen kasvamisena. Mahdollinen 

taloudellinen hyöty on sekin automatisoinnin tarjoama resurssisäästö. Dustin et al. 

(1999) viittaa myös Quality Assurance Instituten tutkimukseen (1995), jonka mukaan 

automatisoinnilla saavutettu testauksen aikasäästö oli parhaimmillaan jopa 95 %. 

Ainoastaan testauksen suunnitteluun käytetty aika kasvoi merkittävästi, mikä on tätäkin 

diplomityötä tehdessä havaittu. (Gummerus J & Poikajärvi V 2006: 26-28). 

Gummerus ja Poikajärvi kirjoittavat myös automatisointiin liittyvistä vääristä 

odotuksista. On hyvin yleistä odottaa automatisoidun prosessin käyttöajan alussa 

välittömiä säästöjä, testausajan lyhentymistä ja löytyneiden virheiden lukumäärän 

voimakasta kasvua. Näin ei kuitenkaan useinkaan tapahdu, vaan Dustinin et al. (1999) 

sekä Mosleyn & Poseyn (2002) mukaan automatisoidun testauksen taloudelliset hyödyt 

alkavat näkyä vasta pidemmällä aikavälillä, kun automatisoidut työkalut on otettu 

onnistuneesti käyttöön. (Gummerus J & Poikajärvi V 2006: 28-30). 

Automatisointi vaatii aikaa ja vaivaa, jotta siitä saadaan toimiva kokonaisuus. 

Gummerus ja Poikajärvi lainaavat Mosleytä ja Poseytä (2002), jotka arvioivat että 

yksittäisen testitapauksen automatisointi vie noin 3-4 kertaa kauemmin kuin vastaavan 

testin manuaalinen suorittaminen. Kaner et al. (2002) arvioivat puolestaan vastaavan 

aikaviiveen olevan jopa 10-kertainen. (Gummerus J & Poikajärvi V 2006: 30-31). Toki 

on huomattava, että nämä aika-arviot ovat tehty ohjelmistotestausta ajatellen. On selvää, 

ettei ohjelmistotestaus kulje aivan käsi kädessä hydraulisten laitteiden testauksen 

kanssa, mutta pääpiirteittäin molemmissa on nähtävissä samoja ominaisuuksia. 
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Prosessin tai mekanismin automatisoinnilla voidaan saavuttaa myös merkittäviä 

työturvallisuuteen liittyviä parannuksia. Myös tämän diplomityön suunnitteluosion yksi 

tärkeimmistä vaatimuksista onkin työturvallisuuden parantaminen testausprosessin 

aikana. Työtapaturman riskiä voidaan vähentää huomattavasti, jos työntekijä saadaan 

siirrettyä pois vaara-alueelta esimerkiksi juuri automatisoimalla prosessin tai 

työsekvenssin se osa, jossa työntekijä alistuu suurimmalle vaaralle. Muita esimerkkejä 

automaation tarjoamista työturvallisuutta parantavista seikoista löytyy myös Jussi 

Lämsän Oulun yliopistolle tekemästä diplomityöstä (2013); tasapainotusjärjestelmän 

testilaitteen sähköjärjestelmään sunniteltiin automaattinen hätäseis –piiri, joka katkaisee 

sähkönsyötön testilaitteelle ja testilaitteen voitelukoneelle, kun esimerkiksi öljyn paine 

laskee tietyn raja-arvon alle, tai moottorin tai pumppujen käynnistä ei saada tietoa 

ohjausjärjestelmälle asti. (Lämsä J 2013: 61). 

Grand Valleyn valtionyliopiston (Grand Valley State University) tuotesuunnittelun ja –

valmistuksen professori Hugh Jack kirjoittaa sähköisesti julkaistussa kirjassaan 

Integration and Automation of Manufacturing Systems automatisoinnin tuotannollisista 

eduista. Jack listaa automatisoinnilla saataviksi hyödyiksi parantuneen työnkulun, 

pienentyneet käsittelykustannukset, tuotannon yksinkertaistamisen, lyhentyneen 

läpimenoajan, työntekijöiden työmoraalin kasvun, joskin vain viisaasti toteutettujen 

automatisointien tapauksissa, sekä parantuneen joustavuuden laatu- ja muihin 

ongelmiin. Kuvassa 16 näytetään eri automatisointitilanteita, kun yksikköhinta on 

suhteutettu tuotantovolyymiin. Kuvasta nähdään erityisesti manuaalisen ja 

automaattisen kokoonpanon radikaali yksikkökustannusero tuotantomäärien kasvaessa. 

Jackin teos käsittelee pääkohtaisesti automatisoitua tuotantoa, jossa automatisoinnin 

edut pääsevät helposti näkyviin kasvavana tuottavuutena. Osittain samoja etuja voidaan 

kuitenkin nähdä myös automatisoidussa testauksessa. (Jack H 2001: 13-15). 
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Kuva 16. Yksikköhinnan suhteutuminen tuotantomäärään eri automatisoinnin 

tapauksissa. (mukaillen Jack H 2001: 15). 

 



 

 

34 

5 OHJELMOITAVAT LOGIIKAT JA KENTTÄVÄYLÄT 

Aiemmassa Ponsselle tehdyssä harvesteripäiden testauslaitteiston kehittämistä 

koskevassa diplomityössä päädyttiin vaatimusmäärittelyn jälkeen ehdottamaan 

testauslaitteiston automatisoinnin toteuttamista ohjelmoitavan logiikan avulla. Tämä 

suunnitelma on otettu omassa diplomityössäni projektin aloituskohdaksi, josta jatketaan 

diplomityön suunnitteluosioon. Tässä kappaleessa perehdytään ohjelmoitavien 

logiikoiden toimintaan sekä erityisesti saksalaisen automaatiovalmistaja Beckhoff 

Automation GmbH:n valmistamiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin. 

5.1 Ohjelmoitava logiikka 

5.1.1 Perusrakenne 

Ohjelmoitavat logiikat, eli PLC:t (eng. Programmable Logic Controller) ovat 

teollisuuden valvonta- ja ohjausjärjestelmiin erikoistuneita teollisuustietokoneita. 

Normaaleista kannettavista tai pöytätietokoneista, tai nykyään tablet-tietokoneista, 

PLC:t eroavat ensimmäiseksi käyttökohteeltaan. PLC:t ovat suunniteltu alusta pitäen 

teollisuuden vaatimuksia varten. Näihin vaatimuksiin kuuluvat helppo ja nopea 

asennettavuus ja ohjelmointi, ennakoitavissa oleva käyttäytyminen sekä vaativien 

teollisuusympäristöjen sietokyky. Jälkimmäinen saavutetaan useimmiten asianmukaisen 

koteloinnin avulla, johon ei viihde- tai toimistokäyttöön suunnitelluissa tietokoneissa 

tarvitse panostaa.  

Ohjelmoitavien logiikoiden rakenne on usein modulaarinen, johon laajennusten 

lisääminen on erittäin helppoa. PLC koostuu neljästä perusrakenneosasta. Perusrakenne 

osat on listattu alla, ja esitetty myös kuvassa 17: 

- Keskusyksikkö (eng. central processing unit, CPU), jossa sijaitsee prosessori ja 

muistit 
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- Tulo- ja lähtömoduulit (eng. input/output, I/O), jotka mahdollistavat antureiden 

tilojen lukemisen ja aktuaattoreiden ohjaamisen. Näitä I/O-moduuleita pystytään 

usein myös lisäämään jälkikäteen 

- Teholähde, josta saadaan virta CPU:lle, väylälle ja mahdollisesti myös antureille 

sekä matalatehoisille aktuaattoreille 

- Kenttäväylä, jonka avulla CPU kommunikoi I/O-laitteiden kanssa. (Morriss 

2000: 3-5). 

 

Kuva 17. PLC:n rakenne automatisoidussa järjestelmässä. (Morriss 2000: 3). 

 

Perusosien lisäksi ohjelmoitavassa logiikassa on usein myös ohjelmointiympäristö, 

jossa PLC:tä ohjaavaa ohjelmaa voidaan suorittaa ja sitä voidaan muokata. Muita 

mahdollisia lisäkomponentteja voivat olla esimerkiksi kommunikointiadapterit etä-I/O-

laitteiden käyttämistä varten; erilliset verkkoliitäntäkomponentit PLC:iden tai muiden 
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kontrolleiden yhdistämiseksi keskenään hajautetuksi järjestelmäksi tai osaksi laajempaa 

tietoverkkoa; sekä käyttöliittymä järjestelmän ja käyttäjän väliseen rajapintaan muun 

muassa tiedonvalvonnan ja ohjelman kontrolloinnin mahdollistamiseksi. (Morriss S.B. 

2000: 5-16). 

5.1.2 Standardi IEC 61131 

International Standards Organizationin (ISO) sisarryhmittymä International 

Eletrotechnical Commission (IEC) aloitti vuonna 1979 standardin muodostamisen 

ohjelmoitaville logiikoille, silloin nimellä IEC 1131. Vuonna 1997 IEC:n standardi 

nimettiin uudelleen IEC 61131:ksi. IEC 61131-standardin tavoitteena on yhtenäistää 

ohjelmoitavien logiikoiden toiminta-aluetta alan yritysten lukumäärän alati kasvaessa. 

Standardi koostuu yhdeksästä eri osasta, joita ovat muiden muassa IEC 61131-2: 

Equipment Requirements and Tests, IEC 61131-3: Programming Languages ja IEC 

61131-7: Fuzzy Control Programming. Erityisesti standardin osa 3, joka käsittelee 

ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointikieliä, on oleellinen diplomityön alueeseen 

tutustuttaessa. Standardin lopullinen tavoite on mahdollistaa PLC-ohjelman 

kirjoittaminen välittämättä minkä valmistajan alustalle tai kenen julkaisemalla 

ohjelmistolla se on kirjoitettu, sekä varmistaa ohjelman toimivuus kaikissa muissakin 

laitteissa. IEC 61131-3:n mukaisia ohjelmointikieliä ovat: 

- Tikapuukaavio (eng. Ladder Diagram, LD) 

- Ohjelista (eng. Instruction List, IL) 

- Rakenteinen teksti (eng. Structured Text, ST) 

- Toimilohkokaavio (eng. Function Block Diagram, FBD) 

- Sekvenssikaavio (eng. Sequential function chart, SFC). (Morriss S.B. 2000: 

277-299). 
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Kuvassa 18 on esitetty standardin ohjelmointikielistä neljä; IL, ST, LD ja FBD. Näistä 

ohjelista- ja rakenteinen teksti –ohjelmointikielet ovat tekstipohjaisia. Rakenteinen 

teksti eli structured text muistuttaa perinteisiä ohjelmointikieliä, kuten C-kieltä, ja on 

siten useimmille kenties tutuimman näköinen standardin määrittelemistä kielistä. 

Tikapuukaavio, toimilohkokaavio ja sekvenssikaavio ovat puolestaan graafisia 

ohjelmointikieliä. Tikapuukaavio pohjautuu vanhoihin relelogiikoihin, joilla 

automaatiosovellutuksia toteutettiin ennen mikrokontrolleripohjaisia ratkaisuja. 

Sekvenssikaavio puolestaan muistuttaa ulkonäöllisesti vuokaaviota. Kaavion lohkot 

kuvaavat jokainen yhtä askelta PLC:n ohjaamassa toimintasyklissä. Nämä askeleet 

sisältävät usein pienempiä ohjelmakokonaisuuksia, jotka ajetaan silloin kun kyseinen 

askel suoritetaan ohjelmassa. Kuvassa 19 on esitetty lyhyt esimerkkiohjelma säiliön 

tyhjentämisestä, joka on kirjoitettu sekvenssikaavio-kielellä. Lisäksi ohjelmaan on 

sijoitettu tikapuukaaviolla toteutettuja aliohjelmia. Standardin mukaisia 

ohjelmointikieliä pystyy siis käyttämään sekaisin projektin sisällä ohjelmoijan oman 

halun mukaisesti. (Morriss S.B. 2000: 299–313). 

 

 

Kuva 18. Standardin IEC 61131-3:n mukaisia PLC-ohjelmointikieliä: Ohjelista, 

rakenteinen teksti, toimilohkokaavio ja tikapuukaavio. Kaiki kuvan ohjelmat 

ovat toiminnoltaan identtisiä. (Virtanen T 2006: 30). 
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Kuva 19. Sekvenssikaavio-ohjelmointikieli. (Bosch-Rexroth 2009 

http://www.automation.com/pdf_articles/IEC_Programming_Thayer_L.pdf). 

5.2 TwinCAT -ohjelmisto 

Vuonna 1996 Beckhoff julkaisi reaaliaikaisen TwinCAT-ohjelman Windowsille, joka 

sisälsi PLC- ja liikkeenohjaustoimintoja. TwinCAT on IEC 61131 -standardin 

mukainen ohjelmointiympäristö; kaikki IEC 61131-3:n mukaiset ohjelmointikielet ovat 

ohjelmiston tukemia. Ohjelmoinnin lisäksi TwinCAT:ia voidaan käyttää ohjattavan 

prosessin konfigurointiin sekä laitteiston käyttäjän ja laitteiston välisen rajapinnan eli 

käyttöliittymän luomiseen. 

Ohjelmiston uusimman version, TwinCAT 3:n, Microsoft Visual Studioon sisällytetyssä 

käyttäjätilassa (eng. Engineering Environment) käyttäjä voi hallita järjestelmän 

konfiguraatiota System Manager –ohjelman avulla. System Managerissa suoritetaan 

myös ohjelmointi IEC 61131-3:n mukaisilla kielillä, korkeamman tason C- ja C++-

kielillä tai hyödyntämällä erinäisiä oliopohjaisia ohjelmistolaajennuksia, kuten Matlab 

Simulink –yhteyttä.  

http://www.automation.com/pdf_articles/IEC_Programming_Thayer_L.pdf
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5.2.1 Ohjelmiston rakenne 

TwinCAT 3:n ajonaikaisiin toimintamoduuleihin kuuluvat ennalta mainitut C- ja C++ -

kielimoduulit, Matlab/Simulink-yhteyden mahdollistava moduuli, ohjelmoitavan 

logiikan PLC-moduuli, turvallisuuslogiikan Safety-moduuli sekä numeerista ohjausta 

käsittelevät NC- ja CNC-moduulit. Ohjelmiston arkkitehtuuri ja moduulit on esitetty 

kuvassa 20. 

 

Kuva 20. TwinCAT3-ohjelmiston käyttäjä- ja ajotilat sekä ajotilan moduulit. (Beckhoff 

2014b: 838). 

 

Moduuleissa on useita määriteltyjä liitäntöjä, joiden kautta moduulit kommunikoivat 

toistensa ja ulkopuolisten laitteiden kanssa. Jokaisessa moduulissa on implementoituna 

tilakone (eng. State Machine), joka kontrolloi moduulin alustamista, parametrisointia ja 

kyseisen moduulin linkittymistä muihin moduuleihin. Kuvassa 21 esitetään yksittäisen 

moduulin rakenne tarkemmin. Tilakoneen lisäksi moduuleissa on allokoidut data- ja 

liitäntäalueet osoittimineen tiedon tallentamista ja linkittämistä varten.  
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Kuva 21. TwinCAT-moduulin rakenne.  (Beckhoff 2014b: 849). 

 

Yhteistyö Microsoftin kanssa mahdollisti TwinCAT-ohjelmiston yhdistämisen Visual 

Studio-käyttöympäristöön. Tällä menettelyllä saatiin sekä konfigurointi, ohjelmointi että 

myös kompleksisten visualisointien luominen yhteen käyttäjäympäristöön aiemman 

useaan eri ohjelmaan jaetun käyttäjäkokemuksen sijasta. (Beckhoff 2014b: 840).  

5.2.2 TwinSAFE -turvallisuusprotokolla 

Beckhoffin valmistamissa väyläratkaisuissa on käytössä turvallisuusprotokolla 

nimeltään TwinSAFE/Safety over Ethernet. Käytännössä tämä tarkoittaa erillistä 

TwinSAFE-moduulituoteperhettä, jotka voidaan kiinnittää normaalien I/O-moduulien 

tavoin suoraan kenttäväylään. TwinSAFE-moduulien avulla voidaan kontrolloida 

turvallisuuteen liittyviä antureita ja aktuaattoreita. Turvallisuussovellukset ohjelmoidaan 

ja konfiguroidaan TwinCAT-ohjelmistossa graafisesti samalla periaatteella kuin 

normaalitkin PLC-ohjelmat. TwinCAT:issa ohjelmoitu turvaohjelma ladataan 

TwinSAFE Logic Terminaliin (tyyppi KL6904 tai EL69xx), jonka kautta kaikki 

turvallisuuteen liittyvät komponentit kommunikoivat ohjausjärjestelmän kanssa. 

TwinSAFE-turvallisuuskomponentit voivat käyttää tiedonsiirtoon EtherCAT-väylän 

lisäksi myös muita väyläratkaisuja; tieto voidaan välittää niin EtherCATin, K-bus –

väylän kuin minkä tahansa muunkin väyläratkaisun avulla terminaalin kautta 
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ohjauslogiikalle. Jopa väyläratkaisujen sekoittaminen onnistuu, esimerkiksi voidaan 

käyttää PROFIBUS-väylää hyödyntävää, erillistä turvalogiikkaratkaisua EtherCAT-

pääväylän orjana. Vastaavia haaroituksia voi olla useampiakin ja vaikka kaikki erillisillä 

tiedonsiirtoväylillä varustettuina, kuten kuvassa 22 esitetyt PROFIBUS- ja CANopen-

väyliä käyttävät orjalaitteet. 

 

Kuva 22. Isäntä-PC-logiikkaan kytketyt PROFIBUS- ja CANopen-väyliä käyttävät 

orjalaitteet. (Beckhoff 2014b: 911). 

 

TwinSAFE-moduulit erotetaan ulkonäöllisesti muista Beckhoffin valmistamista I/O-

moduuleista värityksensä perusteella; turvallisuusmoduulit ovat kaikki väriltään 

keltaisia ja siten selkeästi normaaleista I/O-moduuleista erottuvia. TwinSAFE-

moduuleita voidaan kytkeä EtherCAT-järjestelmässä tavallisten I/O-moduulien sekaan, 

kuten kuvan 23 esimerkkijärjestelmässä on tehty. (Beckhoff 2014b: 909-913). 
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Kuva 23. EtherCAT-väyläjärjestelmä, jossa on implementoituna TwinSAFE-

turvallisuuskomponentteja. Kuvassa useita keltaisia TwinSAFE-moduuleita. 

(Beckhoff 2014b: 909). 

5.3 EtherCAT ja muut Ethernet-pohjaiset väyläratkaisut 

Ethernet-protokollaan perustuvat järjestelmät luokitellaan reaaliaikaisiksi järjestelmiksi 

(eng. Real-Time System, RTS). RTS-järjestelmät voidaan jakaa hard- ja soft-

järjestelmiin sekä isokroonisiin RTS-järjestelmiin. Hard-RTS:ssä viestin määräaika on 

tiukka ja myöhässä saapunutta viestiä ei voida käyttää. Soft-RTS:ssä puolestaan 

määräajat ovat nimensä mukaisesti pehmeämpiä. Viestin ajoitusvika ei johda 

esimerkiksi prosessinohjauksen tapauksessa vakaviin häiriöihin, kuten hard-RTS:n 

tapauksessa. Saavuttamatta jäänyt määräaika aiheuttaa järjestelmään vain viivettä. 

Isokroonisessa reaaliaikaisessa järjestelmässä sekä liian aikaiset että myöhässä saapuvat 

viestit eivät ole haluttuja. Isokrooninen järjestelmä voi olla hard- tai soft-tyyppinen, ja 

monet reaalimaailman RTS-järjestelmät toimivatkin isokroonisesti. Käytännössä 

isokroonisessa järjestelmässä viestille asetetaan tietty aikaikkuna, jonka sisään viestin 

tulee osua. Ennen aikaikkunaa saapuvia viestejä pystytään kuitenkin puskuroimaan ja 

siten viivästyttämään, jotta viesti saapuisi aikaikkunan aikana. Esimerkiksi auton 

turvatyynyjärjestelmä on isokrooninen luonteeltaan; kuljettajan tai matkustajan 

turvallisuuden takaamiseksi turvatyynyn on lauettava hyvin tarkkaan määrätyssä 

aikaikkunassa. 
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Ethernet-pohjaista väyläratkaisua automaatiojärjestelmään valitessa tulee kiinnittää 

huomiota järjestelmän vaatimuksiin viestin aikavaatimuksista. Orjalaitteiden 

lähestymistapojen perusteella Ethernet-väyläratkaisut voidaan jakaa kolmeen eri 

luokkaan; luokka A, luokka B ja luokka C. (Tunis S 2009: 21-23). 

5.3.1 Luokka A 

Luokka A:n ratkaisuissa kaikki reaaliaikainen ja parametrinen data sijoitetaan suoraan 

TCP/IP-kehyksiin. Rautapohjana toimii täysin standardi Ethernet-hardware, esimerkiksi 

kytkimet ja reitittimet. A-luokan ratkaisujen reaaliaikaisuutta häiritsevät arvaamattomat 

viiveet infrastruktuurikomponeissa. Näitä ratkaisuja kuvaillaankin termillä best effort 

approach, eli järjestelmä tekee sen mihin resurssiensa kannalta pystyy. (Tunis S 2009: 

23–24). 

5.3.2 Luokka B 

Luokka B:n ratkaisuissa käytetään luokka A:n tavoin standardia Ethernet-laitteistoa, 

mutta TCP/UDP/IP-kerrokset on korvattu prosessointidatalle omistetulla protokollalla, 

jolla on suora pääsy Ethernet-kontrollerille. Tällöin prosessointidata on sidottu suoraan 

Ethernet-frameen. Normaalit TCP/IP-kerrokset on kuitenkin säilytetty muun kuin 

aikakriittisen datan välittämistä varten. (Tunis S 2009: 24–25). 

5.3.3 Luokka C 

Luokka C puolestaan poikkeaa enemmän standardista Ethernet-ratkaisusta. 

Arvaamattomista laitteistopuolen viiveistä on päästy eroon korvaamalla standardi 

Ethernet-laitteisto, Ethernet-kontrolleri ja mahdolliset kytkimet dedikoiduilla 

laitteistoratkaisuilla. Muilta osin luokka C vastaa luokkaa B. Esimerkiksi EtherCAT on 

luokan C mukainen Ethernet-väyläratkaisu (ks. taulukko 2, s.45). Kuvissa 24–26 on 

esitetty orjalaitteiden arkkitehtuurijako luokkiin A, B ja C. (Tunis S 2009: 25). 
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Kuva 24. Luokan A väyläratkaisun orjalaitteen yleinen arkkitehtuuri. (Tunis S 2009: 

24). 

 

 

Kuva 25. Luokan B väyläratkaisun orjalaitteen yleinen arkkitehtuuri. (Tunis S 2009: 

25). 
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Kuva 26. Luokan C väyläratkaisun orjalaitteen yleinen arkkitehtuuri. (Tunis S 2009: 

25). 

 

Taulukossa 2 esitetään yleisimpiä teollisessa käytössä olevia Ethernet-pohjaisia 

väyläteknologioita ja niiden jaottelu yllä mainittuihin luokkiin A, B tai C. Taulukossa 

esitetyistä yrityksistä yhdysvaltalainen Rockwell Automation on tunnetumpi toimija 

pohjois-amerikkalaisilla markkinoilla ja japanilainen Mitsubishi Electric on osa myös 

henkilöautoja valmistavaa Mitsubishi Groupia. Muut mainitut yritykset ovat 

eurooppalaisia, tosin taulukon jokainen yritys on nykypäivänä maailmanlaajuinen 

toimija teollisuusautomaation alalla. 

Taulukko 2.  Ethernet-pohjaiset teknologiat ja niiden jaottelu (Tunis S 2009: 26). 

Ethernet-teknologia Organisaatio Yritys Luokka 

Ethernet/IP 
Open DeviceNet Vendors 

Association 
Rockwell 

Automation A 

Modbus TCP Modbus-IDA Schneider Electric A 

EtherCAT EtherCAT Technology Group  
Beckhoff 

Automation GmbH C 

SERCOS III SERCOS International   C 

Profibus Profinet 
PROFIBUS & PROFINET 

International Siemens A-C 

CC-Link IE CC-Link Partner Association Mitsubishi Electric C 

Ethernet Powerlink 
Ethernet Powerlink 

Standardization Group B&R B 
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5.3.4 EtherCAT -kenttäväylä 

EtherCAT on Beckhoff Automation GmbH:n suunnittelema ja tuottama reaaliaikainen, 

Ethernet-pohjainen väyläratkaisu. Nimi EtherCAT muodostuu sanoista Ethernet for 

Computer Automation Technology. 

EtherCAT ei vaadi Ethernetille tyypillisiä peräkkäisiä askelia, joissa viesti ensin 

vastaanotetaan, tulkitaan ja sitten kopioidaan. EtherCATissa orjakontrolleri lukee 

laitteelle oleellisen datan samalla kun ethernet-kehys kulkee laitteen läpi. Laite tunnistaa 

itselleen relevantit komennot kehyksestä, ja samalla viesti onkin jo menossa eteenpäin. 

Täysin viiveetön ei EtherCAT:nkaan orjalaitteiden viestinluku ole, mutta se on saatu 

pienennettyä ainoastaan muutaman bittiajan (eng. bit time) mittaiseksi. Bittiajalla 

kuvataan sitä aikaa, joka verkkokortilta kestää lähettää yksi bitti tietoa eteenpäin. 

Bittiaika voidaan laskea kaavan (1) mukaisesti, jossa NIC-nopeus on 

verkkoliitäntäkortin (eng. Network Interface Card, NIC) standardinopeus, esimerkiksi 

10 Mbit/s. 

bittiaika =  
1

NIC−nopeus
   (1) 

Samalla periaatteella voidaan viestiin kirjoittaa myös tulodata. Koko prosessi on 

implementoitu laitteistoon orjakontrollereissa ja on siten riippumaton ohjelmistojen 

laskuajoista ja CPU:n prosessoritehosta. Topologian viimeinen orjalaite palauttaa täysin 

prosessoidun viestin takaisin isäntälaitteelle. Ethernet-teknologian näkökulmasta koko 

EtherCAT-väylä käyttäytyy kuin yksi iso Ethernet-laite, joka lähettää ja vastaanottaa 

viestejä.  

Myös Ethernet-protokolla säilyy suurimmilta osin muuttumattomana koko viestin ajan 

aina yksittäisille terminaaleille asti. Ainoastaan fyysistä kerrosta muutetaan liittimessä 

siten, että 100BASE-TX- tai 100BASE-FX-muotoisen viestin fyysinen kerros 

muunnetaan vastaamaan E-busin elektronisia terminaalilohkoja. E-bus on EtherCAT-

väylän keskinäisten orjalaitteiden välinen väyläyhteys. Isäntälaitteen ja ensimmäisen 

orjalaitteen, yleensä sovitinliitäntä (eng. Coupler terminal), välillä on EtherCAT-yhteys.  

E-busin signaalityyppi, LVDS-signaali (eng. Low-voltage differential signaling), on 
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matalajännitteinen ja eromuotoinen signaalinsiirtotapa, jota käytetään muiden muassa 

10 gigabitin Ethernet-yhteyksissä. (Beckhoff 2014b: 279). 

Täysin laitteistopohjaisena tiedonsiirtona toteutettu EtherCAT-protokolla, esitetty 

kuvassa 27, on optimoitu prosessidataa varten ja se siirrettään useimmiten Ethernet-

kehyksen mukana, tai pakattuna UDP/IP-tietosähkeeseen. UDP/IP-tietosähkettä 

käytetään tilanteissa joissa muiden aliverkkojen EtherCAT-segmenttejä ohjataan 

reitittimien kautta. Yhdessä Ethernet-kehyksessä voi olla useita EtherCAT-tietosähkeitä, 

joista jokainen palvelee tiettyä, maksimissaan 4 Gb:n kokoista loogisen prosessin 

imagen muistialuetta. Datasekvenssi on itsenäinen verkossa olevien EtherCAT-

terminaalien järjestyksen suhteen; osoitteitus voidaan tehdä mihin järjestykseen vain. 

Myös broadcast, multicast sekä orjalaitteiden välinen tiedonsiirto on mahdollista. 

Normaalin isäntä-orja-tiedonsiirron ohella EtherCAT soveltuu isäntä-isäntä-laiteparin 

väliseen tiedonsiirtoon. Dataliitäntä on identtinen niin isäntä-isäntä- kuin isäntä-orja-

laiteparien tapauksessakin. 

 

Kuva 27. EtherCAT-protokollan prosessointi tapahtuu kokonaan laitteistossa. 

(Beckhoff 2014b: 279). 
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Perinteisiin väyläratkaisuihin verrattuna EtherCAT-väylällä saavutetaan huomattavia 

nopeusetuja. Ethernet-kehyksen käyttö tiedonsiirrossa mahdollistaa jopa 1486 tavun 

prosessidatansiirron yhden kehyksen mukana, joka on karkeasti ottaen ekvivalentti lähes 

12000:n digitaalisen lähtö- ja tuloportin lukemisen tai kirjoittamisen verran. Aikaa 

edellä mainitun tietomäärän siirtoon kuluu noin 300 mikrosekuntia. EtherCAT 

mahdollistaa kontrollointikonsepteja, jotka eivät olisi mahdollisia klassisilla 

väyläratkaisuilla, kuten erittäin nopeiden, suljettujen silmukoiden ohjauskontrollien 

rakentamisen kenttäväylän avulla. Suuri kaistanleveys mahdollistaa myös tilatietojen 

siirtämisen jokaisen datapaketin mukana. Väyläratkaisu ei siis muodostu enää 

pullonkaulaksi ohjausjärjestelmää tarkastellessa. (Beckhoff 2014b: 279-280). 

Staffan Tunis (2009) esittää opinnäytetyössään myös järjestelmän, jossa käytetään 

EtherCAT:ia väyläratkaisuna. Työssä tutkittiin EtherCAT:in suorituskykyä 

vaihtovirtasähkömoottorin taajuusmuuttajan ohjausjärjestelmässä, esitetty kuvassa 28.  

(Tunis S 2009: 57-68). 

 

Kuva 28. Vaihtovirtasähkömoottorin taajuusmuuntajan ohjausjärjestelmä. (Tunis S 

2009: 61). 
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Taajuusmuuntajan ohjausjärjestelmä koostuu isäntälaitteesta, eli teollisuus-PC:stä 

(merkitty termillä Industrial PC kuvassa) sekä kahdesta orjalaitteesta (merkitty 

termeillä EtherCAT Slave kuvassa). Isäntälaitteena toimivassa teollisuus-PC:ssä ajettiin 

TwinCAT 2 -ohjelmistoa. Tunis tarkentaa kuitenkin, että oikeassa teollisuuskäytössä 

isäntälaite ajaisi niin kutsuttua soft-tyyppistä PLC-ohjelmaa, jolla hoidettaisiin 

korkeamman tason järjestelmänohjausta. Hänen työssään kuitenkin tämä ohjelma 

jätettiin tekemättä ja teollisuus-PC toimi vain EtherCAT-isäntälaitteena. Ensimmäisessä 

EtherCAT-orjalaitteessa on inkrementaalianturiliitäntä, jonka kautta luetaan takometrin 

mittaama kierroslukutieto. Samassa laitteessa luonnollisesti myös kirjotetaan anturidata 

Ethernet-kehykseen sen kulkiessa orjalaitteen ohitse. Toinen orjalaite kommunikoi 

taajuusmuuntajan kanssa. Sen kautta lähetetään ensimmäisen laitteen keräämä 

anturidata vertailuarvoksi taajuusmuuntajalle. Myös korkeamman tason ohjauksen 

määrittelemät käskyt, kuten haluttu moottorin vääntömomentti, lähetetään tämän 

orjalaitteen kautta. (Tunis S 2009: 57-61). 

Tarkastaeltaessa EtherCAT –kenttäväylän teoreettista maksimisiirtonopeutta, on 

turvallista sanoa, että valitsemalla EtherCAT –väylän harvesteripäiden testauslaitteiston 

selkärangaksi ei ohjausjärjestelmän tiedonsiirto tule muodostamaan ongelmia. 

Erityisenä hyvänä puolena voidaan lisäksi pitää kenttäväyläratkaisun erinomaista 

laajennettavuutta, joka mahdollistaa tämän diplomityön puitteissa hankitun laitteiston 

laajentamisen tulevaisuuden tuotannon testauksen tarpeita silmällä pitäen. 
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6 OHJAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 

Diplomityön suunnitteluosio alkaa ohjausjärjestelmän suunnittelulla. Suunnitelma 

sisältää testauslaitteiston ja –ohjelman vaatimusmäärittelyt, testaussekvenssin 

määrittelemisen sekä laitteiston valinnan. Suunnitelmien pohjana käytetään Jarkko 

Ruotsalaisen diplomityön lopputuloksena syntynyttä kartoitusta harvesteripäiden 

testauslaitteiston ohjausjärjestelmän toteutuksesta ja keskitytään ohjausohjelman 

luomiseen. 

Seuraavien kappaleiden aikana käsitellään ohjausjärjestelmän suunnittelu kappaleessa 6, 

ohjausjärjestelmän ohjelma kappaleessa 7, sekä ohjausjärjestelmän käyttöliittymän 

suunnittelu ja toteutus kappaleessa 8. Yleisenä kaavana diplomityön suunnitteluosiota 

koskevissa kappaleissa esitetään ensin vaatimusmäärittely, jota seuraavat suunnittelua 

ja/tai toteutusta käsittelevät kappaleet. Lopuksi vielä kappaleessa 9 esitetään 

suunnitelmia ja mahdollisuuksia koskien harvesteripäiden testausjärjestelmän 

jatkokehitystä. 

6.1 Vaatimusmäärittely 

Harvesteripäiden lopputestauksessa varmistetaan harvesteripäiden toiminta ennen niiden 

asentamista peruskonelinjalla harvestereihin tai toimittamista irtokourina suoraan 

asiakkaille. Testauslaitteiston ohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely perustuu 

yritykselle aiemmin tehtyyn diplomityöhön ja sen vaatimusmäärittelyihin. Liitteessä 1 

Harvesteripään testilaitteiston kehittäminen on esitetty aiemman diplomityön 

vaatimusmäärittelyiden perusta. Saman liitteen pohjalta määritellään testauslaitteiston 

automatisoinnin vaatimusmäärittely ja suunnittelun perustat tähän diplomityöhön. 

Liitteestä 1 käy ilmi harvesteripään todennettavat anturit sekä testaussekvenssin aikana 

ohjattavat liikkeet. Liitteenä oleva listaus kattaa testausprosessin huomattavan laajasti. 

Tämän työn puitteissa keskitytään suurimmilta osin vain harvesteripäiden liikkeiden 

testaukseen sekä anturitiedon varmistamiseen. Testattavien antureiden listauksesta 

poiketen sahan kotianturi ei ole harvesteripäiden nykyisissä malleissa enää käytössä, 
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sekä osa antureista on vaihdettu uudempiin versioihin. Tietolomakkeiden tekniset tiedot 

eivät kuitenkaan näissä uusiin versioihin vaihdetuissa antureissa ole muuttuneet. 

Diplomityössä suunniteltavan laitteen vaatimusmäärittelyyn hyvä ja laaja esimerkki 

löytyy Heikki Palomäen Tampereen teknilliselle yliopistolle tekemästä diplomityöstä 

Paineakkujen testilaitteiston suunnittelu (2012). Palomäki jaottelee diplomityönsä 

kappaleessa 3 vaatimusmäärittelyn kattamaan yleiset vaatimukset, mekaanisen 

rakenteen vaatimukset ja ohjauslogiikan vaatimukset, sekä listaa mitattavat 

toimintasuureet, jotka hänen työssään olivat paineen, lämpötilan, äänen, tilavuuden ja 

öljyn kunnon mittaukset. Tämä diplomityö käsittelee pääosin automatisoinnin 

ohjelmallista puolta, joten esimerkiksi rakenteellisia vaatimuksia ei tarvitse huomioida. 

Myöskin Jarkko Ruotsalaisen aiemmassa diplomityössä on jo paneuduttu rakenteellisiin 

seikkoihin, kuten harvesterikopin uusimiseen ja puominosturiratkaisuihin, jotka kattavat 

rakenteellisten vaatimusten osuudet. (Palomäki H 2012: 16-23, Ruotsalainen J 2012: 

37-42). 

Testauksessa tällä hetkellä käytössä oleva manuaalinen ohjaus muutetaan ohjelmallisesti 

ohjatuksi, automaattiseksi testaussekvenssiksi. Automatisoidun testaussekvenssin tulee 

kyetä testaamaan kaikki tuotannossa olevat harvesteripäämallit ja olla helposti 

laajennettavissa ja muokattavissa tulevien harvesteripäämallien testausta varten. 

Automatisoidun testauksen lisäksi testauslaitteistossa tulee olla mahdollisuus myös 

manuaaliseen ohjaukseen. Jos käytetään Heikki Palomäen (2012) esittämää 

vaatimusmäärittelyjakoa, saadaan tällä listauksella ohjauslogiikan vaatimukset esitettyä. 

Testausjärjestelmän ohjauksen modernisoinnissa yksi tärkeimmistä vaatimuksista on 

työturvallisuuden parantaminen harvesteripäiden tuotantolinjalla. Harvesteripäitä 

testatessa suurimmat tapaturmariskit liittyvät harvesterikouran nostamiseen 

kokoonpanolinjalta testauskoppiin ja eritoten paineistetun kouran läheisyydessä 

suoritettavien mittausten ja säätötoimenpiteiden aikana. Lopullisena tavoitteena on 

päästä eroon paineistetun kouran lähellä työskentelemisestä testauksen aikana, joka on 

suurin yksittäinen turvallisuusriski nykyisessä testaustapahtumassa. Tämä pyritään 

saavuttamaan testauksen automatisoinnilla ja siirtämällä tiettyjä säätötapahtumia 

päätestaussekvenssistä erillisiksi tapahtumiksi, ja siten pois testauskopista. Lopulliseen, 
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toivottuun tilaan ei kuitenkaan yksinään tämän diplomityön aikana vielä päästä, sillä osa 

muutoksista on suunniteltu toteutettavan myöhemmin harvesterikokoonpanolinjan 

uudistusten ohessa. 

6.2 Testauksen konsepti 

Tässä kappaleessa esitellään testauksen konsepti yleisellä tasolla. Konseptissa kuvataan 

automaattisen testauksen perusvaiheet ottamatta tarkemmin kantaa käytettyihin 

metodeihin, kuten ohjelma-arkkitehtuuriin tai ohjelmointiin, johon perehdytään 

tarkemmin kappaleessa 7.2. Testausprosessin konsepti perustuu samantyyppiselle 

perusvaiheisiin jaottelulle kuin Antti Kolun käyttämä konsepti-ideointi hänen 

diplomityössään Työkoneiden ohjausjärjestelmien automaattisen testauksen konseptin 

ja hallinnoinnin kehitys (2009). Tässä konseptoinnin mallissa keskitytään kuvaamaan 

yleisiä perustapahtumia mahdollisimman abstraktisti, jotta konseptin luomaa perusideaa 

pystytään käyttämään huolimatta valitusta ohjelmointialustasta. Tämän diplomityön 

ohjausjärjestelmän konsepti, esitetty kuvassa 29, on jaettu neljään pääosioon, jotka ovat 

1) Testin määritys ja hallinta 

2) Testauksen hallinta 

3) Testauksen reaaliaikainen suorittaminen 

4) Testidatan analysointi ja esittäminen. (Kolu A 2009: 23-24). 
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Kuva 29. Testauksen konsepti. 

 

Testin määrityksessä ja hallinnassa määritellään testattava koura ja haetaan raja-arvot 

testauksen osatapahtumille. Raja-arvot voivat olla kiinteästi määriteltyjä, kuten 

esimerkiksi suoraan ohjelmakoodiin, tai ne voidaan hakea määritetystä tiedostosta tai 

tietokannasta. Tietokantaa ei kuitenkaan testausjärjestelmän ohjauksen ensimmäiseen 

versioon vielä tehdä, vaan se voidaan lisätä ohjelmaan myöhemmässä päivityksessä. 

Testin määrityksessä ja hallinnassa luodaan myös dokumentti testaustapahtumasta testin 

jälkeen. Testauksen hallinnassa ladataan ohjelma logiikan muistiin ja ohjataan 

testausprosessia käyttöliittymän avulla. Luonnollisesti ohjelman lataus tulee kuitenkin 

suorittaa ennen testin aloittamista. Testauksen reaaliaikainen suorittaminen pitää 

sisällään käyttöliittymän avulla valitun automaattisen tai manuaalisen testauksen. Kuten 

nimessä esiintyvä reaaliaikaisuus viittaa, voidaan tämä valinta tehdä myös kesken 

testauksen, mikäli tarvetta testausmetodin vaihtamiselle koetaan. Ohjelma myös kerää 

antureilta tietoa reaaliaikaisesti. Testidatan esittäminen ja analysointi koostuu tiedon 

analysoinnista, tiedon esittämisestä käyttöliittymän avulla sekä myöhemmässä versiossa 
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tiedon tallentamisesta tietokantaan. Jokainen konseptin vaihe on yhteydessä toisiin 

vaiheisiin molempiin suuntiin, esimerkiksi testin reaaliaikaisessa suorittamisessa (kohta 

3) kerätään anturidataa, joka esitetään käyttöliittymän eli HMI:n kautta (kohta 4, 

Testidatan analysointi ja esittäminen) sekä tallennetaan testausraporttina toimivaan 

dokumenttiin (kohta 1; Testin määritys ja hallinta). 

6.3 Testaussekvenssi 

Harvesteripäiden testaussekvenssi koostuu kolmesta pääosasta; harvesteripäiden 

kaikkien liikkeiden testaus, harvesteripäiden antureiden todentaminen sekä mahdollisten 

lisälaitteiden testaus. Testaussekvenssin tulee olla samankaltainen kaikille tuotannossa 

oleville harvesteripäämalleille sekä sen tulee soveltua tulevaisuuden tuotemalliston 

muutoksiin. 

Testaussekvenssin suunnitelma sisältää seuraavat testaus- ja dokumentointitoimenpiteet, 

jotka on listattu alla. Huomioitavaa on, ettei listattu sekvenssi ole sidottu kyseiseen 

testausjärjestykseen, vaan myös tiettyjen liikkeiden manuaalinen testaus tulee 

mahdollistaa. Testaussekvenssin suunnittelu pohjautuu liitteessä 1 esitettyyn aiempaan 

vaatimusmäärittelyyn. Suunnitelma on esitetty seuraavalla sivulla. 

Testaussekvenssin suunnitelma: 

- Tiltin liikuttaminen ylös ja alas 

o Tiltin asentoanturin todentaminen 

- Rotaattorin pyörittäminen oikealle ja vasemmalle 

- Etu- ja takaterien avaaminen ja sulkeminen 

o Etuterän antureiden todentaminen 

- Syöttömoottorin ajo eteen- ja taaksepäin 

- Syöttörullien avaaminen ja sulkeminen 

- Sahan toiminnot 

o Sahalaipan painatus 
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o Sahan syöttö 

o Sahan liike ulos 

o Sahan pyöritys 

o Sahaketjun voitelu 

o Sahaketjun kiristimen lukitus 

- Mittapyörän sisäänveto 

- Lisälaitteet 

o Värinmerkkaus 

o Latvasaha 

o Mittapyörän painatus 

- Testauksen dokumentoiminen 

 

Testauslaitteiston tuloterminaalien avulla saadaan luettua tarvittavat anturitiedot, jotka 

varmistetaan ohjausohjelman avulla. Laitetoimittajan valikoimista valitaan sopivat 

tuloterminaalit riippuen mitattavasta anturitiedosta. Kaikki harvesteripään anturit tulee 

todentaa testaussekvenssin aikana. Harvesteripäässä olevat anturit on esitelty tarkemmin 

diplomityön kappaleessa 3.3. 

6.4 Laitteiston valinta 

Aiemman diplomityön vaatimusmäärittelyiden ja alustavien tarjouspyyntöjen, sekä 

oman aiemman kokemuksen perusteella tämän diplomityön laitetoimittajaksi valittiin 

Beckhoff Automation GmbH. Beckhoff on vuonna 1980 perustettu saksalainen 

automaatiolaite- ja väyläratkaisuvalmistaja. Beckhoff on luonut mainetta erityisesti PC-

pohjaisten ohjelmoitavien logiikoiden kehittäjänä ja toimittajana. PC-pohjaisten 

ratkaisuiden lisäksi Beckhoff tuottaa perinteisiä PLC-, I/O- ja kenttäväyläratkaisuja. 

(Beckhoff 2014a). 

Jarkko Ruotsalaisen diplomityön toimiessa pohjana omalle diplomityölleni oli loogista 

perehtyä hänen työssään tehtyihin laitteiston tarkasteluihin ja alustaviin valintoihin. 

Lähdemateriaalikansioiden syövereistä löytyi jopa vanha tarjous Beckhoffilta, joka 
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otettiin lähtötilanteeksi tämän diplomityön laitteiston valinnalle. Tätä listaa 

päivittämällä saatu lopullinen laitteistolistaus on esitetty diplomityön liitteessä 2. 

Beckhoff Automation GmbH:n laajasta tuotevalikoimasta löytyy kaikki tarvittavat osat 

harvesteripäiden testauslaitteiston automatisointia varten. Beckhoff on 

laitteistotoimittajana luotettava ja hyvässä maineessa, joten vaatimusmäärittelyn 

kehittyessä päädyttiin samaan lopputulokseen kuin aiemmassa diplomityössä: 

ohjausjärjestelmän laitteisto tulee olemaan Beckhoffin toimittama. Päätöstä edesauttoi 

myös oma aiempi kokemus valmistajan laitteistoista ja ohjelmistoista sekä keskustelut 

laitetoimittajan myyntiedustajien kanssa. Verrattaessa esimerkiksi toisen saksalaisen 

automaatiovalmistajan Siemensin laitteistoihin on Beckhoffin tuotemerkki ennalta jo 

hieman tuttu yliopiston kursseilta, mikä madaltaa varsinaisen suunnitteluosuuden 

aloittamiskynnystä. Varsinaisen lopputuloksen kannalta ero esimerkiksi Beckhoffin ja 

Siemensin välillä ei olisi ollut merkittävä, joten oma preferenssi koitui ratkaisevaksi 

tekijäksi laitteistoa valitessa. 

Testauslaitteiston ohjausjärjestelmän teollisuustietokoneeksi valikoitui laajasta 

valikoimasta kosketusnäytöllinen paneeli-PC. Hyödyntämällä 

kosketusnäyttöominaisuutta ei testauslaitteistoon tarvitse kytkeä erillistä 

hiiri/näppäimistö –yhdistelmää eikä niille tarvitse varata työskentelytilaa tai työpöytää. 

On kuitenkin huomioitava, että mahdollisuus hiiren ja näppäimistön käytölle on 

olemassa paneeli-PC:n neljän USB-portin kautta. Mahdollisten vikatilanteiden 

selvittäminen lienee kuitenkin nopeampaa hiiren kuin kosketusnäytön avulla, joten on 

mahdollista että testauslaitteen läheisyyteen sijoitetaan myös hiiri ja näppäimistö 

vikatilanteita varten. Testauslaitteiston ohjaus suunnitellaan kuitenkin ensisijaisesti 

kosketusnäytön kautta käytettäväksi. Paneeli-PC voidaan kiinnittää suoraan esimerkiksi 

testauskopin seinään tietokoneen rungossa sijaitsevien kiinnitysruuvien avulla. Myös 

testauskopista irrallinen, sähkökaappi-tyylinen sijoitusratkaisu on mahdollinen. Tällöin 

sekä ohjaustietokone että varsinainen väylä komponentteineen saataisiin sijoitettua 

samaan paikkaan ja suojattua yhtenäisellä rakenteella. Tässä ratkaisussa kaapista 

testattavalle harvesteripäälle kulkevat johdotukset voitaisiin niputtaa yhteen ja siten 

vähentää irrallisten välijohtojen määrää. 
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Harvesteripäiden testauslaitteiston I/O-terminaaleilla toteutetaan harvesteripään 

liikkeiden ohjaus ja anturidatan lukeminen. Kouran venttiililohkon ohjausventtiileitä 

ohjataan Beckhoffin EL2535 2-kanavaisilla PWM-ohjauskorteilla. 2-kanavaisuuden 

ansiosta yhdellä terminaalikortilla pystytään toteuttamaan kaksisuuntaisten liikkeiden 

molemmat liikkeet, esimerkiksi etuterien avaaminen ja sulkeminen. Etuterien 

avaaminen on kuvattu I/O-laitteiden neljänteen jäseneen (eng. Term 4), eli kolmanteen 

EL2535-korttiin kun kenttäväylän ensimmäinen jäsen (eng. Term 1) on EtherCAT-liitin 

EK1110. Anturidatan lukemiseen on valittu useita erilaisia tulokortteja, kuten EL5151 

inkrementaalimuunninkortti pulssiantureiden lukemiseen. Täydellinen listaus on esitetty 

liitteessä 2. I/O-laitteet yhdistetään testattaviin harvesteripäihin tarkoitusta varten 

suunnitellulla kaapeloinnilla. 

Automatisoidun testausjärjestelmän turvalogiikka toteutetaan Beckhoffin TwinSAFE-

komponenteilla. TwinSAFE-tuloportteihin kytketyillä rajakytkimillä ja hätäseis –

painikkeilla voidaan turvata työntekijä pysäyttämällä testaus vaaratilanteen sattuessa. 

Testauskopin oviin sijoitettujen rajakytkimien tai käyttäjän lähelle sijoitetun hätäseis –

painikkeen kautta saadun tiedon jälkeen TwinSAFE-lähtökortista käsketään 

testauslaitteistoa laskemaan paine järjestelmästä ja samalla testaussekvenssi 

keskeytetään ohjelmallisesti. Tällä turvaloogisella ratkaisulla pyritään estämään 

työntekijän joutuminen vaaratilanteeseen paineistetun harvesterikouran läheisyydessä. 

Turvalogiikan ohjaus suoritetaan samalla tavalla ohjelmallisesti kuin itse varsinainen 

testauslogiikkakin, poikkeuksena TwinSAFE-turvalogiikka voidaan toistaiseksi 

ohjelmoida ainoastaan graafisesti IEC 61131-3 –standardin mukaisella FBD-kielellä.  

Aiemmin mainittujen väyläkomponenttien lisäksi kaappi tai muu asennuspaikka sisältää 

tarvittavat DIN-asennuskiskot sekä virtalähteet laitteistolle. Ulkoiset virtalähteet 

mitoitetaan teollisuus-PC:n ja kenttäväylän tarpeiden mukaisiksi. Laitteistoon valitun 

kosketusnäytöllisen paneeli-PC-mallin, CP2212-0000:n, tehontarve 12-tuumaisella 

näytöllä on noin 58 W, ja syöttöjännite on 24 Vdc. Tällöin virrantarve saadaan laskettua 

kaavan 2 perusteella. Kaavan antamasta tuloksesta nähdään, että 24 Vdc/3 A –virtalähde 

riittäisi paneeli-PC:lle. Kuitenkin esimerkiksi 5 A virtalähde on luotettavampi valinta, 

sillä paneeli-PC ottaa käynnistyessään jonkin verran suuremman piikkivirran. 
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       𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝐼 → 𝐼 =
𝑃

𝑈
=

59 W

24 V
=  2,45833 A ≈ 2,5 A  (2) 

Väyläkomponenttien virrantarve voidaan laskea Beckhoffin EK1100 EtherCAT-

liittimen datalehdessä annetulla kaavalla 3, missä ∑IEbus on väylään liitettävien I/O-

laitteiden virrankulutuksien summa. I/O-korttikohtaiset virrankulutusarvot saadaan 

Beckhoffin väyläterminaalien datalehdistä. On kuitenkin huomioitava, että diplomityön 

laitteistoon kuuluu niin monta I/O-terminaalia, ettei pelkästään EK1100 EtherCAT-

liittimen 2 ampeerin virrantuotto riitä kaikille terminaalikorteille. Tämän vuoksi osa 

I/O-laitteista vaatii lisävirtaa, joka saadaan laitteistolle EL9410 -virranjakoterminaalin 

kautta. Samalla kaavalla voidaan laskea kaavan 4 mukainen, asennuksen jälkimmäisten 

I/O-laitteiden virrankulutus, ja lopulta näistä tuloksista yhteenlaskettu virrankulutus 5. 

I/O-terminaalien yhteenlasketut virrankulutukset ovat ennen EL9410-korttia ∑𝐼𝐸𝑏𝑢𝑠1 = 

1819 mA ja jälkeen ∑𝐼𝐸𝑏𝑢𝑠2 = 1300 mA. Yhteenlasketusta virrankulutuksesta Ikok 

nähdään, että virtalähteeksi tarvitaan 24 Vdc/5 A –muuntaja. Ohjausjärjestelmän 

virtalähteinä toimivat muuntajat ovat Murrelektronikin valmistamia, 100–240 Vac 

jännitteellä toimivia ja niiden ulostulo on 24–28 Vdc/5 A. 

              𝐼1 = 70 mA + (
∑𝐼𝐸𝑏𝑢𝑠1

4⁄ ) =  70 mA + (1819 mA
4⁄ ) = 524,75 mA (3) 

              𝐼2 = 70 mA + (
∑𝐼𝐸𝑏𝑢𝑠2

4⁄ ) =  70 mA + (1300 mA
4⁄ ) = 395 mA (4) 

             𝐼𝑘𝑜𝑘 = 𝐼1 +  𝐼2 +  ∑𝐼𝐸𝑏𝑢𝑠1 + ∑𝐼𝐸𝑏𝑢𝑠2 = 524,8 mA + 395 mA + 1819 mA +

              1300 mA =  4038,8 mA ≈ 4040 mA    (5) 

 

Liitteen 2 mukaisen laitteistolistan perusteella tilatut harvesteripäiden testauslaitteiston 

automatisoinnin I/O-laitteet, teollisuuskäyttöön suunniteltu kosketusnäytöllinen paneeli-

PC sekä ohjelmointiin käytetty kannettava Windows-tietokone ovat esitetty kuvassa 30. 

Kuvassa DIN-kiskolle asennetut EtherCAT-kenttäväylää käyttävät I/O-terminaalit ovat 

kuvassa vasemmalla, EtherCAT-liittimeen (eng. coupler) EK1110 RJ45-liittimillä 
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varustetulla, normaalilla Ethernet-parikaapelilla kytketty paneeli-PC keskellä, sekä 

ohjelmointiläppäri oikealla. Ohjelman kirjoittaminen onnistuisi myös varsinaisessa 

teollisuustietokoneessa, mutta käyttömukavuuden kannalta on mielekkäämpää käyttää 

ohjelmointiin erillistä tietokonetta. Lisäksi kuvassa näkyvät kenttäväylän ja 

teollisuustietokoneen virtalähteinä toimivat 24 V muuntajat aivan kuvan vasemmassa 

reunassa. Kuvassa 31 esitetään vielä tarkemmin EtherCAT-kenttäväylän I/O-laitteisto. 

Huomioitavaa on kuitenkin kuvanottohetkellä kenttäväylästä puuttuvat I/O-laitteiden 

sisääntulevat ja uloslähtevät johdotukset. 
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Kuva 30. Harvesteripäiden testauslaitteiston komponentteja; muuntajat, kenttäväylä ja 

I/O-laitteisto, paneeli-PC sekä ohjelmointi-PC. 

 

 

Kuva 31. EtherCAT –kenttäväylän I/O-laitteisto. Kattava I/O-laitteiden listaus esitetty 

liitteessä 2. 
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7 OHJAUSJÄRJESTELMÄN OHJELMA 

Tässä kappaleessa perehdytään suunnitteluosiossa luotavaan harvesteripäiden 

testauslaitteiston ohjausohjelmaan. Ohjausjärjestelmän ohjelmalle tehtiin aluksi 

kappaleen 7.1 mukainen vaatimusmäärittely, jota noudattamalla aloitettiin varsinainen 

ohjelmointi. Kappaleessa 7.2 luodaan tarkempi katsaus ohjelmiston suunnitteluun ja 

toteutukseen. 

7.1 Vaatimusmäärittely 

Testauslaitteiston ohjelma toteutetaan Beckhoffin TwinCAT3-ohjelmistolla, johon on 

perehdytty aiemmin diplomityön kappaleessa 5.2. Ohjelma kirjoitetaan TwinCAT:n 

tukemalla, IEC 61131 –standardin mukaisella rakenteinen teksti (eng. structured text) -

ohjelmointikielellä. Tavoitteena on luoda yhtenäinen automatisoitu testausprosessi, joka 

soveltuu jokaiselle tuotannossa olevalle kouramallille, jossa testataan kouran liikkeet, 

varmennetaan anturit ja mitataan painearvot. 

Ohjausohjelma kirjoitetaan mahdollisimman parametriseksi, funktiolohkoihin 

perustuvaksi ohjelmistoksi. Parametrisoinnilla pyritään parantamaan kirjoitetun 

ohjelman jatkuvuutta ja pidentämään järjestelmän elinikää tulevaisuudessa tapahtuvia 

tuotemallien muutoksia silmällä pitäen. Funktiolohkoihin pohjautuva ohjaus 

mahdollistaa tulevaisuuden uusien kouramallien implementoinnin testaussekvenssiin 

ilman suuria ohjausohjelmiston koodin muutoksia. Paine- ja anturiarvojen lukeminen 

toteutetaan vastaavasti omilla funktiolohkoillaan. Parametriarvoja, kuten paineiden raja-

arvoja, joudutaan muuttamaan riippuen testattavasta kouramallista. Tätä varten 

vaatimusmäärittelyyn sisällytetään ohjearvojen lataaminen ulkoisesta, esimerkiksi 

tuotekehitys- tai menetelmäkehitysosaston ylläpitämästä tietokannasta. 

Vaatimusmäärittelyyn sisällytetään myös työturvallisuuden parantaminen. 

Työturvallisuutta pyritään parantamaan TwinSAFE –turvaloogisilla ratkaisuilla, sekä 

Ruotsalaisen diplomityössä (2013) aiemmin esitettyjen säätötoimenpiteiden siirtojen 

avulla. Nykytilanteessa testauskopissa suoritettavat säätötoimenpiteet, eli 

värinmerkkauslohkon, latvasahan lohkon sekä rullien paksuusmittausanturin säädöt, 
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tulee siirtää erillisiksi säätötoimenpiteiksi. Suunnitelmat näistä siirroista, joissa 

säätötoimenpiteitä siirretään suoritettavaksi ennen testausta tai jopa eri osastolla, kuten 

hydrauliikkavarustelussa, on tehty jo Jarkko Ruotsalaisen diplomityössä. Ruotsalaisen 

esittämät ideat työturvallisuuden parantamiseksi ovat hyviä ja toteuttamiskelpoisia. 

(Ruotsalainen J 2013: 63-66). 

7.2 Ohjelmiston toteutus 

Harvesteripäiden testauslaitteiston ohjelmisto suunnitellaan korvaamaan nykyisessä 

testauslaitteistossa käytössä oleva manuaalinen, Opti-tiedonkeruujärjestelmään 

perustuva ohjaus. Testauslaitteiston ohjelmiston rakenne koostuu pääohjelmasta nimeltä 

MAIN(PRG), jossa PRG-lyhenne tarkoittaa ohjelmaa (eng. program). Tämän lisäksi 

ohjelmistossa on muita pääohjelman ohella ajettavia ohjelmia sekä funktiolohkoja, joita 

voidaan käyttää ohjelmien sisällä. Kuvassa 32 on esitetty kaaviokuvana 

testauslaitteiston ohjelmiston toimintaperiaate. Ohjelma koostuu kahdesta projektista; 

PLC ohjaus –nimisestä ohjelmalogiikkaprojektista sekä Turvalogiikaksi nimetystä 

TwinSAFE –projektista. 

PLC-projekti sisältää globaaleja muuttujalistoja (eng. Global Variable List, GVL); 

funktiolohkot Liike, Anturi, Saha ja Paine; dokumentointiohjelmat P_TextModeRead ja 

P_TextModeWrite; sekä dokumentointiohjelmia avustavan, datatyyppirekisterissä 

toimivan objektin eli rakenteen (eng. structure, STRUCT) nimeltään ST_CSV_Record. 

Kaaviokuvasta 32 voi nähdä PLC-projektin osien vuorovaikutuksen toistensa kanssa, 

sekä myös TwinSAFE-projektin vuorovaikutuksen PLC ohjauksen kanssa. Esimerkiksi 

terminaalikortin sisääntulosta saatava anturidata kulkee globaalin muuttujalistan kautta 

pääohjelman käyttämään, anturitietoa käsittelevään funktiolohkoon. 
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Kuva 32. Ohjausjärjestelmän ohjelman kaaviokuva, PLC-projekti ja TwinSAFE-

projektit eroteltuna. 

 

Pääohjelmassa määritetään instanssit ohjausohjelmiston muille osille, kuten 

funktiolohkoille. Funktiolohkoilla on siis nimi, johon viitataan pääohjelmassa erillisellä 

instanssilla, kuten esimerkiksi Liike –funktiolohkolla on pääohjelmassa instanssi 

nimeltään fbLiike. Kuvassa 33 on esitetty pääohjelman muuttujakentässä määritellyt 

funktiolohkojen instanssit. Muita ohjelmia ei tarvitse merkitä instansseiksi, vaan niitä 

pystyy käyttämään suoraan ohjelman nimellä. 

 

Kuva 33. Pääohjelman käyttämien funktiolohkojen instanssit pääohjelman 

muuttujaosiossa. 
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Ohjelmiston funktiolohkoiksi on suunniteltu kaksisuuntaisten liikkeiden, sahan 

liikkeiden, sekä anturidatan mittauksen funktiolohkot. Esimerkiksi kaikille 

kaksisuuntaisille liikkeille luodaan yksi yhtenäinen funktiolohko nimeltään Liike, jossa 

sisääntuloina ovat liikkeen aloittamiskäsky sekä liikkeiden 1 ja 2 aktivointikäskyt. 

Liikkeillä 1 ja 2 kontrolloidaan esimerkiksi tiltin ylös- ja alaspäin suuntautuvaa liikettä 

tai etuterien aukeamista ja sulkeutumista. Funktiolohkon ulostuloina puolestaan on 

liikkeiden 1 ja 2 toteutuessa aktivoituvat ulostulot. Kuvasta 34 nähdään funktiolohkon 

rakenne muuttuja- (kuvan yläosassa) ja koodiosioineen (kuvan alaosassa). 

 

Kuva 34. Liike-funktiolohkon muuttujat ja koodi. 

 

Funktiolohkon sisäisellä koodilla määritellään ulostulojen aktivoituminen. Esimerkiksi 

ulostulo o_bliike1, jossa o tarkoittaa ulostuloa (eng. output), b boolean-tyyppistä 

tosi/epätosi –muuttujaa ja liike1 ulostulon nimeä, aktivoituu silloin kun funktiolohkon 

sisääntulot i_bliike ja i_bliike1 saavat arvon tosi ja sisääntulo i_bliike2 saa arvon 

epätosi. Liike-funktiolohkon toinen ulostulo o_bliike2 toimii vastaavasti, kun 

sisääntulot 1 ja 2 saavat päinvastaiset arvot. Funktiolohkon sisäinen koodi ei ole siis 

kovinkaan monimutkainen. Suurin hyöty funktiolohkojen käytöstä on kuitenkin siinä, 

ettei verrattain yksinkertaistakaan ohjelmakoodia tarvitse kirjoittaa useita kertoja 

pääohjelmassa. 
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Esimerkkinä esitetyn Liike-funktiolohkon avulla kontrolloidaan ohjausjärjestelmän 

liikemuuttujia. Jokaiselle harvesteripään liikkeelle on määritelty boolean-tyyppinen 

liikemuuttuja, jonka saadessa arvon TRUE eli tosi, määrätään liikkeelle määritellyn 

PWM-ohjauskortin kanavan 1 tai 2 Enable-output todeksi. Käytännössä esimerkiksi 

tiltin ylös- ja alaspäin suuntautuville liikkeille on määritelty selkeyden vuoksi saman 

EL2535-kortin kanavat 1 ja 2. Pelkkä totuusarvoinen Enable-output ei kuitenkaan vielä 

suorita varsinaista liikkeen virtasignaalin lähettämistä. PWM-ohjauskortti vaatii lisäksi 

PWM Output –nimisen ulostulon linkittämisen ohjelmiston muuttujaan. PWM Output 

on tyypiltään lukuarvo (INT, eng. integer). Tätä ulostuloa hallittaessa pystytään 

kontrolloimaan virtasignaalin suuruutta. Suurimman säädetyn ulostulon virtasignaalin 

arvon PWM-kortti lähettää silloin kun PWM Output on määritelty lukuarvoon 32767. 

EL2535:n käyttöönottovälilehdellä (eng. commissioning) pystytään määrittelemään 

prosentuaalisesti kortin maksimiulostulovirta. Järjestelmään valittiin EL2535-0002 –

terminaalit, jolloin maksimiulostulovirta on 2 A. Suurin tarvittava venttiilien 

virtasignaalin arvo on kuitenkin 880 mA, jolloin käyttöönottovälilehdellä säädettäessä 

Max current [%] –asetus arvoon 50% saadaan maksimiulostulovirraksi 1 A, mikä riittää 

venttiilien avaamiseen. Kahden ampeerin maksimivirtaisiin kortteihin päädyttiin niiden 

uudemman versioinnin puolesta, käytännön eroa ei tässä tapauksessa kahden ja yhden 

ampeerin maksimivirtaa antavilla korteilla olisi ollut. 

Ohjelmallisen virtasignaalin maksimilukuarvon 32767 avulla voidaan laskea 1 ampeerin 

maksimivirran jako inkrementteihin. Kaavan 5 avulla voidaan laskea ohjelmiston yhden 

data-arvon inkrementin, kaavassa inkr., suuruus, jossa Imax on terminaalille säädetty 

maksimivirta-arvo. 

inkr. =  
𝐼max

32767
=  

1 A

32767
= 3,05 ∗ 10−5A  (5) 

Käyttämällä saatua inkrementin virta-arvon suuruutta pystytään laskemaan 

harvesteripäiden testausjärjestelmän ohjelmistossa tarvittavat liikkeiden 

inkrementtiarvot jakamalla liikkeen kynnys- ja maksimivirta-arvo saadulla yhden 

inkrementin virta-arvolla. Laskutoimitus on esitetty kaavassa 6, jossa inkr. on kaavalla 5 

saatu inkrementin virta-arvo, Iliike on liikkeen kynnys- tai maksimivirta-arvo ja 

datavalue on ohjelmallinen inkrementtien lukumäärä. 
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        datavalue =  
𝐼𝑙iike

inkr.
   (6) 

Kaavalla 6 saatiin ohjelman liikkeiden maksimivirtojen lukuarvomuttujan arvoiksi 

seuraavat luvut: 

 28823,96 virta-arvon ollessa 880 mA 

 18677,19 virta-arvon ollessa 570 mA 

 17694,18 virta-arvon ollessa 540 mA 

 16711,17 virta-arvon ollessa 510 mA 

 16383,50 virta-arvon ollessa 500 mA.  

Liikkeiden kynnysvirtojen tapauksessa lukuarvomuuttujan arvoiksi saatiin puolestaan: 

 8519,41 virta-arvon ollessa 260 mA 

 3276,60 virta-arvon ollessa 200 mA 

 1638,35 virta-arvon ollessa 50 mA.  

Nämä käytetyt virta-arvot perustuvat liikkeitä ohjaavien venttiilien kynnys- ja 

maksimivirtoihin, jotka on esitetty tarkemmin kappaleessa 3.2. Kuvassa 35 näkyy 

aiemmin laskettujen lukuarvojen sijoittaminen liikkeiden lukuarvomuuttujiin. Nämä 

muuttujat on yhdistetty EL2535-korttien PWM Output –ulostuloihin. 

 

Kuva 35. Virta-arvoja vastaavien inkrementtilukuarvojen käyttäminen PWM-

ohjauksessa. 
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Aiemmin sivulla 64 esitetyssä kuvassa 34 funktiolohkon koodissa käytetään sisäisiä 

muuttujia, joita voisi kutsua myös termillä paikallinen muuttuja. Kun funktiolohkoa 

käytetään pääohjelmassa MAIN(PRG), osoitetaan lohkon sisäisille muuttujille globaalit 

muuttujat. Globaalit muuttujat on eroteltu funktiolohkojen tai muiden ohjelmien 

paikallisista muuttujista omaan Global Variable List (GVL) –listaan ja niitä voidaan 

käyttää koko PLC-projektin alueella. Kuvassa 36 nähdään Liike –funktiolohkon käyttö 

pääohjelmassa, jossa funktioblokin sisääntuloiksi määrätään globaalit 

sisääntulomuuttujat ja sen ulostulot tallennetaan globaaleihin ulostuloihin.  

 

Kuva 36. Funktioblokin käyttö pääohjelmassa, globaalien muuttujien osoittaminen 

funktioblokin tulo- ja lähtömuuttujiin. 

 

Muuttujien tyypin, käyttökohteiden ja selkeyden lisäksi globaalit muuttujat auttavat 

pitämään ohjelman toimivana ohjelmoinnin aikana. Kun osa muuttujista eritellään 

globaaleiksi omaan listaukseensa, eivät funktiolohkoihin tehtävät muutokset ohjelman 

kirjoittamisen aikana vaikuta näihin muuttujiin ollenkaan. Tällä menettelyllä saadaan 

karsittua osa ohjelman kirjoittamisen aikana sattuvista virheistä pois. Diplomityön 

ohjelmointiprojektissa globaaleihin muuttujiin on myös eroteltu myöhemmin fyysisiin 

I/O-kanaviin linkitettävät muuttujat. Tällöin globaalien ja paikallisten muuttujien 

erottelu toimii myös vedenjakajana fyysisen maailman kanssa työskentelevien ja 

ohjelmiston sisäisten muuttujien välillä. Kuvassa 37 nähdään projektissa käytetyn IOt –

nimisen globaalin muuttujalistan alkua, jossa on määritelty sisään- ja ulostulomuuttujat 

liikkeille ja anturidatan lukemiselle. Muuttujille on osoitettu väliaikainen, niin kutsuttu 

placeholder-osoite, joka on TwinCAT:n syntaksissa sisääntuloille I* ja ulostuloille Q*. 
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Nämä väliaikaiset osoitteet korvataan automaattisesti TwinCAT:n 

osoitteenkartoitustoiminnolla, kun ohjelma ladataan PLC:hen. 

 

Kuva 37. Globaalien muuttujien listan alkuosio TwinCAT 3:ssa. 

 

Globaaleissa muuttujissa testausjärjestelmän ohjelmassa käytetään samantyyppistä 

nimeämistyyliä kuin funktiolohkon sisäisissä muuttujissa. Huomioitavaa on ison ja 

pienen alkukirjaimen ero globaalien ja paikallisten muuttujien kesken; globaali muuttuja 

on valittu merkittäväksi isolla kirjaimella erotuksena sisäisistä sisääntulomuuttujista, 

jotka merkintää pienillä kirjaimilla. Tätä muuttujien nimeämistyyliä käytetään koodin 

luettavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on nähdä yhdellä vilkaisulla muuttujan 

nimestä kaikki tarpeellinen tieto; käyttökohde, onko muuttuja globaali vai paikallinen, 

sekä muuttujan tyyppi. 

Pääohjelman lisäksi PLC ohjaus –projektissa on siis kaksi erillistä ohjelmaa 

dokumentointia varten. Nämä P_TextModeRead ja P_TextModeWrite  -ohjelmat 

perustuvat Beckhoffin Infosys-palvelusta saatavilla oleviin, .csv-päätteisiä tiedostoja 

lukeviin ja niihin kirjoittaviin ohjelmiin. Lukuohjelma P_TextModeRead selvisi 

diplomityöprojektiin yhdistämisestä pienin muutoksin, mutta kirjoitusohjelmaa 

P_TextModeWrite puolestaan jouduttiin muokkaamaan enemmän, jotta se saatiin 
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toimivaksi testauslaitteiston dokumentointia varten. Perusidealtaan ohjelmien avulla 

voidaan avata, lukea ja kirjoittaa määrätyssä tiedostopolussa sijaitsevaan .csv-

tiedostoon. Muokkauksen tarve ilmeni lähinnä toisissa ohjelmissa, tässä tapauksessa 

lähes poikkeuksetta pääohjelmassa MAIN(PRG), sijaitsevien muuttujien käytössä. 

Lisäksi lukuohjelmaan lisättiin alkuperäisestä Beckhoffin ohjelmasta puuttunut 

mahdollisuus luoda uusi tiedosto mikäli halutulla tiedostonimellä olevaa tiedostoa ei 

tallennuskansiosta löytynyt jo valmiiksi. 

Ohjelmistoon tehdään myös väliaikaisena ratkaisuna käyttöliittymä käyttäen hyödyksi 

TwinCAT 3:n Visualization-työkalupakettia, sillä alkuperäisessä suunnitelmassa ollut 

HMI- eli Human Machine Interface –lisäpaketti TwinCAT 3 -ohjelmistoon ei ollut vielä 

saatavilla tämän diplomityön aikana. Käyttöliittymä voidaan korvata uudella, 

mahdollisesti parannellulla versiolla myöhemmin, kun TwinCAT 3:n HMI-laajennusosa 

on virallisesti julkaistu. Visualisaatiotyökaluilla tehty käyttöliittymä esitetään 

tarkemmin diplomityön seuraavassa kappaleessa. 

Testausjärjestelmän käyttöönottoa ei tämän diplomityön puitteissa keretty vielä 

toteuttamaan. Tärkeimmiksi määritellyt funktiot eli liikkeiden toteutuminen saatiin 

kuitenkin varmistettua. Toimintojen lisätestaus ja erityisesti kappaleessa 9 esitettyjen 

jatkokehityssuunnitelmien testaaminen on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, jotta 

järjestelmän toimivuus ja ennenkaikkea turvallisuus saadaan täysin varmistettua. 

Ohjausjärjestelmän ohjelman ulostulot ovat kuitenkin ohjelmallisesti varmistettuja, 

joten esimerkiksi liian suurta virtasignaalia järjestelmä ei pysty antamaan ulos. 

Liikkeiden toteutusten tapauksessa on kuitenkin mahdollisesti vielä säätövaraa, 

esimerkiksi EL2535-terminaalien virtaohjaimien PID-säädön kertoimet ovat kaikki 

muutettavissa lukuisten muiden ominaisuuksien tavoin. Säätömahdollisuuksista 

kirjoitettiin diplomityön loppuvaiheessa yrityksen intranettiin ohjetekstit, joiden avulla 

pystytään järjestelmän ohjausta kalibroimaan jatkossakin. Luotuja ohjeita ei julkaista 

tämän työn puitteissa. 
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8 OHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Testauslaitteiston ohjausjärjestelmään luodaan käyttöliittymä käyttäen TwinCAT 3:n 

Visualization -työkalupakettia. TwinCATin visualisointityökaluilla ohjausjärjestelmän 

ohjelmakoodille pystytään luomaan selkeä ja tarpeeksi tehokas käyttöliittymä 

vastaamaan testaustapahtuman tarpeita informaationvälityksen, testauksen 

kontrolloinnin ja ohjauksen suhteen. Kappaleessa 8 tutustutaan harvesteripäiden 

testauslaitteiston käyttöliittymään suunnitteluvaiheesta toteutukseen. 

8.1 Vaatimusmäärittely 

Käyttöliittymän vaatimusmäärittely pohjautuu aiemman diplomityön 

vaatimusmäärittelyiden lisäksi Vieremän tehtaan harvesteripäälinjan työntekijöiden 

toiveisiin järjestelmän selkeydestä ja käytön helppoudesta. Nämä ohjenuorat onkin 

pyritty säilyttämään mielessä lävitse koko käyttöliittymän suunnitteluprosessin. 

Käyttöliittymän teknisistä vaatimuksista tärkeimmät liittyvät testauksen kontrollointiin. 

Käyttöliittymä koostuu yksinkertaisimmillaan ilmaistuna painonapeista, jotka aktivoivat 

jonkin testaustapahtuman, sekä tapahtuman kulkua kuvaavista lampuista. Esimerkiksi 

liikkeelle etuterät auki on oma manuaalinen ohjausnappi sekä lamppu, joka kertoo 

liikekäskyn muuttujan totuusarvon vaihtumisesta. Manuaalinen ohjaus on valittavissa 

erillisestä kytkimestä, ja se kattaa kaikki testauksessa mahdollisesti tarvittavat liikkeet.  

Manuaalisen testausajon lisäksi käyttöliittymässä tulee olla automaattisen 

testaussekvenssin käynnistävä painike sekä kuittauspainike. Automaattinen sekvenssi 

ohjaa testaustapahtuman liikkeestä toiseen käyttäjän havainnoidessa testauksen 

suorittamista ja hyväksymällä onnistuneen liikkeen testauksen kuittausnapin avulla. 

Muita valittavissa olevia ominaisuuksia käyttöliittymässä ovat painetason valinta 

kahden ennalta määrätyn painerajan mukaisesti sekä tallennuspainikkeet mitatuille 

anturiarvoille. Anturiarvot ja niiden kuittauspainikkeet on sijoitettu erilliseen ikkunaan, 

joka saadaan näkyviin omasta painikkeestaan. Tällä menettelyllä saatiin säästettyä 

ruututilaa, ja pidettiin käyttöliittymän ulkoasu hieman siistimpänä. 
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8.2 Käyttöliittymä 

8.2.1 Käyttöliittymän perustiedot 

Käyttöliittymän suunnittelu aloitettiin jo varsinaisen PLC-ohjausohjelman ensimmäisten 

testiversioiden mukana. Käyttöliittymä pohjautuu ohjelman kirjoituksen aikana 

käytettyyn testausvisualisointiin, jonka avulla kirjoitetun ohjelman toimintaa pystyttiin 

tarkkailemaan ilman varsinaista PLC-laitteistoa. Kuvassa 38 ja seuraavan sivun kuvassa 

39 on esitetty näkymiä testausjärjestelmän käyttöliittymästä. Ensimmäisessä kuvassa 

näkyy testausohjelman manuaaliohjaus ja toisessa testausohjelman automaattisekvenssi. 

Kuvasta 38 voidaan myös havaita ohjelmakoodin liikefunktiolohkojen käytön karkea 

toimintaperiaate, missä jokaiselle harvesteripään liikkeelle vaaditaan liikekäsky sekä 

lisäksi erillinen suuntakäsky. Esimerkiksi kuvassa näkyvälle etuterien avaamiselle 

vaaditaan molempien totuusarvomuuttujien LiikeEtuT sekä ETauki olevan tosi, jotta 

ulostuloksi saadaan käsky etuterien aukaisemiselle, joka on esitetty ylhäällä olevan 

liikkeiden näyttötilan sekä alhaalla näkyvän vihreän lampun avulla.  

 

Kuva 38. Testauslaitteiston käyttöliittymä, manuaaliohjaus valittuna. 
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Ohjelmistotasolla käyttöliittymän painonapeilla kontrolloidaan ohjelman globaaleja 

muuttujia, jotka on asetettu vastaamaan kenttäväylän I/O-laitteiden sisään- ja 

ulostuloportteja. Kaikki käyttöliittymän kautta ohjattavat harvesteripäiden liikenapit 

kontrolloivat globaaleja muuttujia. Joissain tapauksissa käyttöliittymä ohjaa myös 

ohjelman, erityisesti pääohjelman MAIN(PRG) paikallisia muuttujia. Esimerkiksi 

ohjauspainikkeiden näkyvyyttä kontrolloiva painonappi, automaattisen ja manuaalisen 

ohjauksen napit ja anturinäkymän päälle kytkevä painonappi ohjaavat pääohjelman 

paikallisia muuttujia.  

 

Kuva 39. Testauslaitteiston käyttöliittymä, automaattinen ohjaus valittuna. 

 

Käyttöliittymä koostuu useasta erillisestä visualisaatiosta, jotka on yhdistetty frame-

työkalun avulla yhteen päävisualisaatioon. Päävisualisaatio, nimeltään HMI, sisältää 

framet visualisaatioista HMImanual, jolla on luotu manuaaliohjauksen 

ohjauspainikkeet; HMI_Graphics, jonka avulla näytetään käyttöliittymän grafiikkaa, 

kuten ylä- ja alapalkit; sekä HMI_DropdownMenu, jossa luotiin yläpalkin Menu-

painikkeesta avautuva pudotusvalikko alivalikkoineen. Näiden visualisaatioiden lisäksi 
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luotiin vielä kolmas alivisualisointi nimeltään HMI_anturi, jonka avulla voidaan näyttää 

testauslaitteiston mittaamat anturitiedot. Kuvassa 40 nähdään antureiden lukemien 

esittäminen HMI_anturi –framen avulla. HMI_anturi –visualisaatio saadaan näkyviin 

käyttöliittymän Anturit –painikkeen avulla. Työntekijöiden toiveesta pituus- ja 

paksuusmitan anturitiedoille on lisätty myös suurennuslasikuvakkeella avattavat omat 

ikkunat, joissa mitattu data näkyy suurikokoisena lukuna tietokoneen näytöllä. 

Suurennusikkunat toimivat samassa framessa kuin muukin anturidata. 

 

Kuva 40. Anturidatan esittäminen testauslaitteen käyttöliittymässä. 

 

Kaikki ylimääräiset grafiikat on luotu itse ja lisätty TwinCAT-ohjelmiston 

HMI_ImagePool:ksi nimettyyn kuvapankkiin, josta niitä kutsutaan image-työkalun 

avulla. Yhdistettäessä visualisaatioita toisiinsa eri visualisaatioiden eri osat pakotetaan 

näkymättömäksi tiettyjen ohjelmakoodin muuttujien arvojen perusteella. Tällä 

menettelyllä saadaan luotua esimerkiksi napista aukeava pudotusvalikko, joka 

käytännössä on kokoajan luotuna omalla paikallaan, mutta näytetään ainoastaan silloin 

kun yläpalkin MENU-näppäimellä aktivoidaan muuttuja MAIN.topbutton. Yläpalkin 
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pudotusvalikon tapauksessa yläpalkin valikon nappien State variable, invisible –

kohdassa on silloin totuusarvolause NOT MAIN.topbutton, eli kun MENU-näppäintä ei 

ole painettu, on koko valikko kaikkine painikkeineen asetettu näkymättömäksi. 

Yläpalkissa sijaitseva valikko sisältää valintapainikkeet asetuksille, kouran valinnalle, 

lisälaitteiden valinnalle sekä dokumentoinnille. Asetuksissa testauslaitteiston käyttäjä 

pystyy syöttämään järjestelmään oman nimensä sekä kouran konenumeron. Kouran 

konenumero otetaan ohjelman muistiin ja kirjataan ylös testauksesta tehtyyn raporttiin. 

Asetukset-napista aukeava asetusikkuna näkyy kuvassa 41 vasemmalla ja 

kouranvalintavalikko oikealla MENU-painikkeen alta aukeavassa pudotusvalikossa. 

Automaattisesti luotavan testausraportin tiedostonimen formaatti on muotoa 

konenumero_kouramalli_päivämäärä_kellonaika. Esimerkiksi kuvan 41 tapauksessa 

tiedostonimessä on konenumerona 123, käyttäjän valitsemana kouramallina H6 ja 

kuvankaappauksen hetkellä päivämäärä oli 20151703 eli maaliskuun 17. päivä, ja 

kellonaika oli 11:03. Päivämäärä ja kellonaika saadaan ohjelmakoodin avulla 

TwinCAT:ia käyttävän tietokoneen käyttöjärjestelmästä. 

 

Kuva 41. Käyttöliittymän asetusvalikko sekä kouran valinta, harvesteripäämalli H6 

valittuna. 
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Testauksesta voidaan luoda raportti käyttämällä MENU-valikon Dokumentointi-

valintaa. Dokumentointi-painikkeen alla on painikkeet .csv-tiedoston luomiselle, 

lukemiselle ja kirjoittamiselle, joita painamalla järjestelmä kirjoittaa .csv-tiedostoon 

testattujen liikkeiden varmennuksen, tallennetut anturidatat sekä käyttäjän täyttämän 

asetukset-valikon tiedot. Kuvassa 42 näytetään luodun dokumentin malli. Kuvassa 

näkyy käyttäjän asettamat tiedot, MENU-valikosta valittavissa olevat lisälaitteet sekä 

osa testatuista liikkeistä. Testattujen liikkeiden kohdalle merkitään Testattu mikäli 

kyseinen liike on käyty läpi joko automaattisekvenssissä tai manuaaliohjauksessa, ja 

kirjaimilla A tai M ilmoitetaan onko testaus ollut automaatti- vai manuaaliohjauksella 

toteutettu. Testattujen liikkeiden jälkeen raportissa on listattu vielä todennetut 

anturidatat skaalattuine lukemineen. Dokumentin lopussa on lisäksi Asetukset-valikon 

Muistio-kenttään mahdollisesti testaajan kirjoittama lisämuistio. 

 

Kuva 42. Testausjärjestelmän luoman .csv-dokumentin alkua. 

 

Käyttöliittymän luomista ovat rajoittaneet visualisaatiotyökalujen kankeus 

TwinCAT:ssa. Toiminnallisuudeltaan visualisaatiotyökaluilla luotu käyttöliittymä on 

kuitenkin kelvollinen. Mahdolliset parannukset liittyisivätkin lähinnä informaation 
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esitystapoihin käyttöliittymän kautta, kuten esimerkiksi mittariston avulla, sekä yleiseen 

graafiseen ulkoasuun ja näyttävyyteen. Lisäksi mahdollisen HMI-lisäosan käyttö voisi 

tuoda parannusta itse työkalujen käyttöön ja muokkausmahdollisuuksiin. 

Toiminnallisuus ja käytön helppous ovat kuitenkin asetettu etusijalle diplomityön 

suunnitteluosiossa käyttöturvallisuuden ohella, joten rakennettua käyttöliittymäratkaisua 

voidaan pitää riittävänä. 

8.2.2 Turvallisuuskäyttöliittymä 

Testausjärjestelmän turvalogiikan käyttöliittymä sijaitsee pääosin integroituna 

testausohjelmiston käyttöliittymään, jossa on selkeästi ilmoitettu suoritettavien ajojen 

nimi, suunta ja käytetty ohjausvirta. Manuaaliohjauksella jokaisen ajossa olevan 

liikkeen voi myös pysäyttää omasta napistaan. 

Ohjelmallisen ohjauksen lisäksi turvallisuuskäyttöliittymä kattaa ulkoiset 

turvallisuuskomponentit. Näitä turvallisuuskomponentteja ovat hätäseis-painike sekä 

testauskopin oveen asennettava rajakytkin. Hätäseis-painike ja turvarajakytkin 

kytketään TwinSAFE –sisääntulomoduuliin EL1904, joka on loogisesti kytketty 

TwinSAFE PLC –terminaalimoduuliin EL6900 sekä TwinSAFE –ulostulomoduuliin 

EL2904. Ulostuloina turvallisuuslogiikassa ovat turvareleet, joiden avulla virransyöttö 

voidaan katkaista hätäseis-painikkeen tai rajakytkimen antaessa signaalin 

turvallisuuslogiikalle. Turvalogiikan kaaviokuva ja toimintaperiaate on esitetty kuvassa 

43, jossa S1 esittää joko hätäseis-painiketta tai turvarajakytkintä sekä K1 ja K2 ovat 

järjestelmän turvareleet. 

 

Kuva 43. TwinSAFE –turvalogiikan kaaviokuva (Beckhoff 2012f: 8). 
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9 OHJAUSJÄRJESTELMÄN JATKOKEHITYS 

Diplomityön pohjana toimineessa Jarkko Ruotsalaisen diplomityössä ohjausjärjestelmän 

vaatimusmäärittelyihin sisällytettiin myös harvesteripäiden painetasojen varmistus. 

Tämän työn puitteissa painetasojen varmistusta ei kuitenkaan otettu 

vaatimusmäärittelyihin mukaan, mutta ohjelmiston jatkokehitystä ajatellen 

ominaisuuden lisääminen ei olisi mahdotonta. Harvesteripäissä on useita mittapisteitä 

käyttöpaineen mittausta varten, ja osaa näistä käytetäänkin testausprosessin aikana käsin 

suoritettavan mittauksen tekemiseen. Esimerkiksi ketjunkiristimen paine varmistetaan 

käsikäyttöisellä painemittarilla. Mikäli nämä painetasojen mittaukset haluttaisiin osaksi 

automaattista testaustapahtumaa, tulisi testerin laitteistolista päivittää. Käytännössä siis 

tarvittaisiin käytettävien mittapisteiden verran digitaalisia EL3681-mittaterminaaleja, 

joita käytetään nykyisessäkin kokoonpanossa anturidatan lukemiseen. Näillä 

mittaterminaaleilla pystyttäisiin mittaamaan jännite- tai virtasignaalia mittapisteisiin 

sijoitetuilta paineantureilta. Ennen automaattista testausta harvesteripäähän tulisi 

kiinnittää siis paineanturit, jotka ovat kytkettyinä testauslaitteiston väyläterminaaleihin. 

Ohjelmallisesti paineenmittaus onnistuisi kuten muukin anturidatan lukeminen I/O-

kortilta. Mikäli digitaaliset mittaterminaalit sijoitettaisiin samaan väylään muiden I/O-

korttien kanssa, tulisi väylään hankkia myös yksi EL9410-lisävirtakortti sekä sille 

sopiva muuntaja virtalähteeksi. 

Myös painetasojen säätö jätetään testausjärjestelmän automatisoinnin ohjausohjelman 

ensimmäisestä kehitysversiosta pois. Testaustilan hydraulikoneikko on tarkoitus uusia 

tulevaisuudessa, joten nykyiseen järjestelmään ei ole mielekästä toteuttaa suuria 

muutoksia niiden hyödyn jäädessä minimaaliseksi. Uuden koneikon 

vaatimusmäärittelyyn lisätään mahdollisuus sähköiseen ohjaukseen, jolloin painetasoa 

pystytään säätämään suoraan väyläterminaalin kautta ilman fyysisiä lisäkytkimiä tai -

kontrollereita. Ohjelmallisesti painetason kontrollointi moottorin käyntinopeutta 

muuttamalla ei tuota suuria ohjelmointivaikeuksia. Käytännössä painetasojen valinta 

pystytään ohjelmoimaan samalla tavalla, ja käyttäen samaa funktioblokkia, kuin 

ohjelmasta jo löytyvä ohjausvirtojen valinta. 
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Mahdollisiin jatkokehityssuunnitelmiin lukeutuu myös tietokantaominaisuuden 

lisääminen testauslaitteiston ohjelmaan. Tietokantaan pystyttäisiin tallentamaan 

dokumentti testauksesta ja sieltä voitaisiin lukea testauksen kouramallikohtaiset raja-

arvot. Tietokantojen hyötykäyttö sisältyikin alkuperäisiin suunnitelmiin, mutta se 

päätettiin jättää seuraaviin kehitysversioihin aikahallinnollisista syistä. Diplomityön 

aikana toteutetun järjestelmän pääpaino osoittautuikin olevan liikkeiden toteutuksessa ja 

hallinnassa, joten raja-arvojen lataaminen ja lukeminen, esimerkiksi juuri tietokannasta, 

jätettiin toteuttamatta ja siirrettiin jatkokehityssuunnitelmaksi. Beckhoffilta on saatavilla 

tietokantojen käyttöönottoa varten TwinCAT Database –lisäys TwinCAT –

ohjelmistoon. TwinCAT Database –lisenssi on jo hankittu muiden laite- ja 

ohjelmahankintojen kanssa. Käyttämällä edellä mainittua lisenssoitua ohjelmalisäystä 

voitaisiin käyttää esimerkiksi  MySQL-tietokantaa testauslaitteiston tietokantana. 

Käyttöliittymän parannukset, lisäykset ja mahdollisesti vaihto TwinCAT 3:n HMI –

lisäosalla luotuun versioon on myös yksi jatkokehitysmahdollisuus testauslaitteistolle. 

Nykyinen käyttöliittymä on paikoitellen kankea ja muutosten tekeminen siihen, etenkin 

yhden ruudun näkymässä taimmaisina sijaitseviin objekteihin, on varsin työlästä ja 

aikaavievää. Perustoiminnallisuutta ajatellen käyttöliittymään liittyvät päivitykset eivät 

kuitenkaan tarjoa nykyisestä radikaalisti poikkeavia ratkaisuja nykyisen ohjelmaversion 

käyttöliittymän kattaessa kaikki perustoiminnot. Käyttöliittymän puolelle on 

luonnollisesti mahdollisuus jatkokehittää lähes loputtomasti lisäominaisuuksia, kuten 

langaton etäohjaus tai mobiilikäyttöliittymä, mutta näiden mahdollisuuksien 

implementointia sanelevat ensisijaisesti käytännön testauksen tarpeet. Pääasiallinen 

kehitys käyttöliittymän puolella liittyneekin suurimmilta osin visuaalisiin päivityksiin. 

Jatkokehityksenä voidaan pitää myöskin tulevaisuudessa siintävien uusien kouramallien 

implementointia testaussekvenssiin. Testauslaitteiston ohjelma on pyritty kirjoittamaan 

siten, ettei kouramallien lisäyksestä aiheudu kohtuutonta vaivaa testauslaitteistoa 

ylläpitävälle taholle. Suurin vaiva mahdollisen uuden harvesteripäämallin lisäämisestä 

testattavien kourien valikkoon koituu tällä hetkellä käyttöliittymän muutosten teon 

kankeudesta. Lisäksi ohjelman nykymuodossa uuden kouran valinta tulisi lisätä paitsi 

HMI-käyttöliittymään, myös dokumentoinnin hallintaan pääohjelmassa. Uuden 

kouramallin lisäysprosessi ei kuitenkaan ole poikkeuksellisen vaikeaa, vaan vaatii 
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lähinnä ohjelmiston ja aliohjelmien kokonaisuuksien ymmärtämistä ja kykyä hahmottaa 

toimintarakenteesta oleelliset osat, jotka vaikuttavat ohjelmassa kouramallien valintaan 

ja dokumentointiin. Taakkaa on pyritty keventämään kommentoimalla ohjelman eri 

osien toimintaa selkeästi. 

Jatkokehitystoimenpiteitä ajatellen diplomityön loppuvaiheissa laadittiin kokoelma 

ohjeita sekä mahdollisten tulevien ominaisuuksien luomista että nykyisen 

ohjelmaversion ylläpitämistä silmälläpitäen. Nämä ohjedokumentaatiot tallennettiin 

yrityksen intranettiin verkkokovalevylle ja ne ovat sieltä saatavissa jatkokehitystarpeita 

varten. Työn dokumentaationa toimii myös tämä diplomityön kirjallinen suoritus, 

eritoten sen suunnitteluosiota kuvaavat kappaleet 6-8. Harvesteripäiden yleisestä 

toiminnasta on muualla yrityksen datapankeissa saatavilla omat, tarkemmat 

dokumentaatiot. 
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10 YHTEENVETO 

Diplomityössä käsiteltiin Ponsse Oyj:lle suunniteltavaa ja toteutettavaa harvesteripäiden 

testauslaitteiston automatisointia. Työ jatkoi yritykselle aiemmin tehdyn diplomityön 

pohjalta testauksen kehittämistä kohti turvallisempaa ja tehokkaampaa testausprosessia. 

Aiempaa diplomityötä pohjatyönä käyttämällä automatisoinnin toteutustavaksi valittiin 

saksalaisen automaatiovalmistaja Beckhoff Automation GmbH:n kehittämä 

ohjelmoitava, PC-pohjainen logiikka ja sen ohjelmistokokonaisuus TwinCAT 3. 

Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin yleisesti teollisuudessa ja tieteen 

tutkimuslaitteistoissa käytettäviin automaatioratkaisuihin niin tuotannon kuin 

testauksenkin osalta. Diplomityön teettäneen yrityksen tuottamien harvesteripäiden 

toimintaperiaatteet ja anturointi käsiteltiin niin ikään kirjallisuustutkimusosiossa. 

Kirjallisuustutkimusosion loppupuolella tutustuttiin valitun automaatiolaitevalmistajan 

tuotteisiin ja ohjelmistoihin sekä myös yleisesti ohjelmoitavien logiikoiden maailmaan.  

Harvesteripäiden testauslaitteiston automatisoinnin suunnitteluosio koostui 

laitevalinnoista, sekä ohjelmiston ja käyttöliittymän suunnittelusta ja kirjoittamisesta. 

Ohjelmistolle ja käyttöliittymälle luotiin aluksi vaatimusmäärittelyt yhteistyössä 

tuotannon henkilökunnan sekä harvesteripäiden suunnittelijoiden kanssa, joiden pohjalta 

varsinainen suunnittelutyö aloitettiin. Vaatimusmäärittelyt pohjautuivat yritykselle 

aiemmin tehtyyn diplomityöhön, jonka aloittamaa harvesteripäiden testauksen 

kehitysprosessia tämä diplomityö jatkaa. Laitteistovalintaan vaikuttivat aiemman 

diplomityön laitteistoehdotelmien lisäksi työn tekijän oma perehtyneisyys 

laitteistotoimittajan tarjoamiin ratkaisuihin. 

Diplomityön suunnitteluosion pääkohtina pidettiin testattavien liikkeiden 

automatisointia, anturidatan varmistamista sekä työturvallisuuden parantamista. 

Ohjelmiston rakenne suunniteltiin funktiolohkopohjaiseksi, jossa testaussekvenssin 

erityyppiset toiminnot suoritetaan omilla funktiolohkoillaan. Testauskohteen liikkeiden 

ja anturidatan varmistamisen lisäksi testausjärjestelmälle luotiin käyttöliittymä käyttäen 

TwinCAT-ohjelmiston visualisointityökaluja. Käyttöliittymä suunniteltiin 

mahdollisimman yksinkertaiseksi ja selkeäksi. 
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Kaikkia alkuperäisiin suunnitelmiin kuuluneita toimintoja ei ehditty harvesteripäiden 

testauslaitteiston automatisointiin diplomityösuhteen aikana toteuttamaan. 

Jatkokehitykseen jääneitä toimintoja olivat mm. tietokantaominaisuuden lisääminen 

ohjelmistoon, TwinCAT 3 –ohjelmiston käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvän HMI-

lisäosan käyttöönotto ja parannellun käyttöliittymän suunnittelu sen avulla, sekä 

testausjärjestelmän hydraulipaineen säätöominaisuus. Nykyisellä versiolla liikkeiden 

voimakkuuden ohjausta hallitaan muuttamalla sähköisesti esiohjattujen venttiilien 

virtasignaalin arvoa kenttäväylän I/O-laitteiston avulla. Varsinaisen hydraulipaineen 

säätö on kuitenkin tärkeä ominaisuus, joka tullaan lisäämään järjestelmään 

todennäköisimmin testauspaikan hydraulikoneikon vaihdon yhteydessä käyttämällä 

sähkömoottoria, jonka kierrosnopeutta voidaan säätää suoraan testauslaitteiston 

kenttäväylän I/O-laitteen kautta. Näitä jatkotoimenpiteitä, sekä testausjärjestelmän 

ylläpitoa, varten yritykselle kirjoitettiin selkeä ohjeistus koskien testauslaitteiston 

ohjelmointia ja toimintaa. Ohjeistusta ei julkaista diplomityön puitteissa. 
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Liite 1. Harvesteripään testauslaitteiston kehittäminen 

Harvesteripään testilaitteiston kehittäminen (Jarkko Ruotsalainen, 

2012) 

Yleistä 

Harvesteripääkokoonpanon lopussa harvesteripäille tehdään lopputestaus jossa testataan 

liikkeiden ja antureiden toiminta. Joissakin harvesteripäämalleissa tehdään myös 

painesäätöjä. Testauksessa harvesteripään ohjaukseen käytetään metsäkoneen 

ohjausjärjestelmää, Optia. Testauksessa ajetaan kaikki liikkeet ja todennetaan eräiden 

anturien toimivuus. Anturien testaamiseksi testaaja joutuu menemään testaustilaan 

testauksen aikana. Lopuksi harvesteripää kirjataan testatuksi. Turvalaitteina 

järjestelmässä on hätä seis -painike. 

Testilaitteiston kehittämisen tarkoituksena on saada testausprosessi ohjatuksi 

toiminnoksi joka toteutetaan samanlaisena jokaiselle harvesteripäälle. Testauksessa 

tulee kokeilla kaikki harvesteripään liikkeet ja tarkistaa samalla tarvittavat paineet 

harvesteripäästä sekä todentaa kaikkien anturien toimivuus. Testin aluksi testaaja 

kiinnittää harvesteripäähän mittaletkut ja ohjauskaapelit, tämän jälkeen testaaja poistuu 

testaustilasta ja ohjaa testausta kopin ulkopuolelta. Testaus etenee joko automaattisesti 

tai testaajan hyväksyessä eri vaiheet. Testauksesta tallennetaan dokumentti 

tietojärjestelmään josta selviää mitatut paineet ja todennukset. Järjestelmässä tulee myös 

olla turvalogiikka joka estää käyttäjän pääsyn testaustilaan kun testaus on käynnissä tai 

koura on paineistettu. 

Vaatimuksia 

Manuaalinen ohjaus muutetaan ohjatuksi testisekvenssiksi joka on sama jokaiselle 

kouralle. Toteutus PC-ohjelmalla ja ohjauslaitteistolla. 

Kouran venttiilien ohjaus käyttäen PWM-virtaohjausta. 

Ohjauskaapelit kytketään suoraan moduulin liittimien tilalle joista suora yhteys 

venttiileille ja antureille. 

Anturit todennettava niin että antavat järkeviä arvoja. 

Laitteisto hakee harvesteripään tiedot järjestelmästä ja valitsee automaattisesti oikean 

testaussekvenssin
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Testauksessa varmistetaan seuraavat paineet 

  Kuvaus Mittapiste Mittausalue 

1 Tiltti LS 0-190 

2 Rotaattori LS 0-260 

3 Mittapyörän painatus MP2 0-135 

4 Ketjunkiristin MP3 0-45 

5 Esiohjaus MP1 0-35 

6 Latvasaha lohkolta   

7 Värimerkkaus lohkolta   

8 Joukkokäsittelylohko lohkolta   

 

 

Testauksessa todennetaan seuraavat anturit 

Kuvaus Tyyppi Ulostulo 

Pituusmitta Pulssianturi 20mA/0,5V/21,5V 

Tiltin asento Induktiivianturi 0,2A/22V 

Sahan kotianturi Induktiivianturi 0,2A/22V 

Saha A Induktiivianturi 0,2A/22V 

Saha B Induktiivianturi 0,2A/22V 

Vasemman etuterän kulma-anturi Pulssianturi, kulma 40mA/0,5V/21V 

Oikean etuterän kulma-anturi Pulssianturi, kulma 40mA/0,5V/21V 

Paksuusmitta H6/H7/H8 Analoginen Hall kulma-anturi 0,5-4,9V 

Paksuusmitta H5/H10 Analoginen Hall kulma-anturi 0,5-4,9V 

Paineanturi Paineanturi 0,5-4,5V 

Tyven tunnistus Valokenno 0,1A/22V 

Latvasahan kotiasema Induktiivianturi 0,2A/22V 

Sahakontrolli Pulssianturi 40mA/0,5V/21V 

 

Kaikkia mittauksia ja todennuksia ei tehdä kaikille kourille vaan ne riippuvat 

harvesteripäämallista ja lisävarusteista. Järjestelmässä on oltava myös mahdollisuus 

lisätä mitattavia kohteita tulevaisuudessa.  

Testauksessa ohjattavat liikkeet 

  Selite Ohjaustaso/mA 

1 Takaterät kiinni  260-510 

2 Takaterät auki 260-510 

3 Sahalaipan painatus 50-500 
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4 Syöttö eteen 260-510 

5 Syöttörullat kiinni  260-510 

6 Syöttörullat auki 260-510 

7 Sahan syöttö 880 

8 Sahalaippa ulos 260-510 

9 Syöttö taakse 260-510 

10 Rotaattori oikealle  260-510 

11 Rotaattori vasemmalle  260-510 

12 Värimerkkaus 2  570 

13 Värimerkkaus 1  570 

14 Sahan pyöritys  260-510 

15 Etuterät kiinni  260-510 

16 Tiltti ylös 260-510 

17 Tiltti alas 260-510 

18 Sahaketjun voitelu 100-540 

19 Etuterät auki 260-510 

20 Sahaketjun kiristimen lukitus  570 

21 Mittapyörän sisäänveto  880 

 

Testien ajo- ja hallintaohjelmisto 

Testien ajo- ja hallintaohjelmiston tulee olla rakenteeltaan modulaarinen siten että se 

soveltuu tuotannon muuttuviin testaustarpeisiin. Uusien testien luominen ja 

parametrisointi tulee olla vaivatonta. Harvesteripääkohtaiset testivalinnat voidaan lukea 

testausohjelmaan esim. MySQL-kannasta tai valinnaisesti esim. INI-tiedostosta. 

Käyttöliittymän tulee olla suomenkielinen ja helposti omaksuttava. Ohjelmiston on 

laadittujen testisekvenssien ajamisen lisäksi mahdollistettava myös yksittäisten 

liikkeiden testaus ja anturien monitoroinnin, vianhakutilanteita varten. Testien ajo- ja 

hallintaohjelmiston käyttöliittymän käyttöoikeudet tulee olla vähintään kaksitasoiset 

(käyttäjät ja ylläpitäjät). 

Testauslaitteisto 

Testauslaitteiston tulee olla modulaarinen ja mahdollistaa järjestelmän myöhempi 

laajentaminen. Laitteet tulee olla kaupallisia komponentteja joiden varaosien saatavuus 

on helppoa.  

Turvallisuus 

Testauslaitteistoon/ohjelmistoon tulee olla mahdollista kytkeä tarvittavat turvalaitteet: 

Ovien rajakytkimet 3 kpl, hätä seis –painike 3 kpl + kuittauspainike.   
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Liite 2. Laitteistoluettelo 

Testauslaitteiston laitteistoluettelo 
 

Laitteistovalmistaja Beckhoff Automation GmbH, toimittajana yrityksen suomalainen 

tytäryhtiö Beckhoff Automation Oy. 

Paneeli-PC 

CP2212-0000  Multitouch Built-In Panel PC 

C9900-R250   Memory Extension to 8Gb RAM 

C9900-S443   Microsoft Windows 7 Professional 64bit 

 

Ohjelmistot 

TF1200-0050  TwinCat3 PLC 

TF6420-0050  TwinCat3 Database Server 

 

I/O-laitteisto 

EK1100  EtherCat Coupler  for E-Bus-terminal 

EL9410   Power Supply Terminal for E-Bus 

EL9011   Bus End Cap 

EL9181   Potential distribution terminals with 16 terminal connections 

EL9070   Shield Terminal, 8x 

EL5151   1-Channel Incremental Encoder Interface, x 4 

EL1008   8-Channel Digital Input Terminal 

EL2008   8-Channel Digital Output Terminal
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EL3681   Digital Multimeter Terminal, x 3 

EL2535-0002  2-Channel Pulse Width Current Terminal, x 11 

 

TwinSAFE 

EL6900   TwinSAFE Logic Terminal 

EL1904   4-Channel Digital Input Terminal, TwinSAFE 

EL2904   4-Channel Digital Output Terminal, TwinSAFE 

 

Muuta 

Murrelektronik Power Supply 1-Phase IN: 100-240 Vac  OUT: 24-28 Vdc/5A muuntaja, 

x 2 
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