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ABSTRACT
Development of a remote monitoring system
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Master’s thesis 2016, 66 p. + 9 p. appendixes
Supervisor: University Lecturer, D.Sc. (Tech.) Toni Liedes

Digitalization and Internet of Things (IoT) have been popular terms among society and
the industry for the last couple of years. One significant application of industrial digitalization is the remote monitoring of machines. The purpose of this master’s thesis was to
develop a remote monitoring system connected to a cloud server for industrial and heavyduty usage.

The first tasks were describing industrial internet and maintenance, analysing the commercial selection of remote monitoring systems and choosing the device for this thesis.
The most relevant technologies and methods concerning remote monitoring systems and
experiments of this thesis are described.
The modular remote monitoring system was implemented with a National Instruments
FPGA equipped sbRIO-9637 embedded computer and a Nextbreeze industrial router. The
device was programmed with LabVIEW, and the program code is demonstrated with
block diagrams. Additionally, the device’s enclosure design process is presented.
A truck was used as the test environment for the remote monitoring system. The device
gathered measurements from the vehicle’s CAN bus (for example fuel consumption, velocity, etc.) and the location from the router’s GPS module. Tire pressure measurements
were obtained from the wireless sensors. The achieved measurements were uploaded to
the cloud server.
Keywords: digitalization, machine condition monitoring, remote monitoring system
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
3G/4G

Kolmannen ja neljännen sukupolven matkapuhelinverkko

ABS

Anti-lock Braking System, ajoneuvon lukkiutumaton jarrujärjestelmä

ARM

Advanced RISC Machine, eräs sulautettujen suorittimien arkkitehtuuri

ASIC

Application Specific Integrated Circuits, sovelluskohtainen mikropiiri

CAN

Controller Area Network, väylätekniikka mm. ajoneuvoissa

CBM

Condition Based Maintenance, ennakoiva huolto

DAQ

Data Acquisition, tiedonkeruujärjestelmä

DMA

Direct Memory Access, oikosiirto

DRAM

Dynamic Random Access Memory, dynaaminen muisti

ECU

Engine Control Unit, moottorinohjausyksikkö

FFT

Fast Fourier Transform, nopea Fourier-muunnos

FIFO

First In, First Out, ensimmäisenä saapunut poistuu myös ensimmäisenä

FMS

Fleet Management System, kalustonseurantajärjestelmä

FPGA

Field-Programmable Gate Array, uudelleenohjelmoitava mikropiiri

GPS

Global Positioning System, satelliittipaikannusjärjestelmä

HTTP

HyperText Transfer Protocol, verkkopalvelimien tiedonsiirtoprotokolla

I/O

Input/Output, sisään- ja ulostulo

IoE

Internet of Everything, kaiken internet

IoT

Internet of Things, asioiden tai esineiden internet

J1939

CAN-väylän korkeamman tason protokolla raskaalle kalustolle

LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, National
Instrumentsin graafista G-kieltä käyttävä ohjelmointisovellusympäristö
LUT

Look-Up Table, LUT-muisti

NI

National Instruments, yhdysvaltalainen teknologiayhtiö

NMEA

National

Marine

Electronics

Association,

yhdysvaltalainen

elektroniikkayhteisö
MUX

Multiplekseri, limitin

OSI

Open Systems Interconnection, tiedonsiirtoprotokollamalli

PGN

Parameter Group Number, J1939:n parametriryhmänumero

RFID

Radio Frequency Identification, radiotaajuinen etätunnistus

RIO

Reconfigurable I/O, National Instrumentsin tuoteperhe

RMS

Root Mean Square, neliöllinen keskiarvo

RTOS

Real Time Operating System, reaaliaikainen käyttöjärjestelmä

RTR

Remote Transmission Request, lähetystä pyytävä bitti

SAE

Society of Automotive Engineers, yhdysvaltalainen autotekniikan järjestö

SD

Secure Digital, muistikorttityyppi

SOM

System on Module, National Instrumentsin RIO-tuote

SPN

Suspect Parameter Number, J1939:n parametrinumero

TDMS

Technical

Data

Management

System,

National

Instrumentsin

tiedostotyyppi
TPMS

Tire Pressure Monitoring System, rengaspaineiden valvontajärjestelmä

VI

Virtual Instrument, LabVIEW-ohjelma

VHDL

VHSIC Hardware Description Language, laitteistokuvauskieli

I

Sähkövirta [A]

n

Ainemäärä [mol]

Ptot

Kokonaissähköteho [W]

Pint

sbRIO:n sisäisesti käyttämä sähköteho [W]

PDIO

Digitaalisten I/O:n käyttämä sähköteho [W]

P5V

5 V ulostulon käyttämä sähköteho [W]

PUSB

USB-väylän käyttämä sähköteho [W]

PSD

SD-muistikortin käyttämä sähköteho [W]

PAO

Analogisten ulostulojen käyttämä sähköteho [W]

p

Paine [Pa]

Q

Resoluutio

R

moolinen kaasuvakio [8,3145

r

Säde [m]

T

Lämpötila [K]

U

Jännite [V]

V

Tilavuus [m3]

v

Suoraviivaisen liikkeen nopeus [m/s]

J
mol∙K

]

η

Hyötysuhde

ηDIO

Digitaalisen I/O:n hyötysuhde

η5V

5 V ulostulojen hyötysuhde

ηUSB

USB-väylän hyötysuhde

ηAO

Analogisten ulostulojen hyötysuhde

ω

kulmanopeus [rad/s]
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1 JOHDANTO
Tiedonkeruu on yksi vanhimmista ihmiskunnan käyttämistä teknologioista. Jo 2500
vuotta ennen ajanlaskua Egyptissä kerättiin tietoa Niili-joen vedenvirtauksesta ennustamaan tulevien tulvien ajankohdat. Nykypäivänä sähköisestä tiedonkeruusta (Data Acquisition, DAQ) on tullut entistä nopeampaa, tarkempaa ja joustavampaa tietokoneiden ja
antureiden kehityksen myötä. Langattoman tai langallisen etävalvonnan kytkeminen pilvipalveluihin mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ympäri maailmaa. (Emilio 2014).
Koneiden etävalvonta on osa tällä hetkellä tapahtuvaa teollisen internetin kehitystä. Etävalvonnan voidaan katsoa olevan osa koneiden kunnonvalvontaa, eli se lukeutuu kunnossapidon toimialueeseen. Etävalvontajärjestelmässä on sulautettu tietokone, joka koostuu
laitteistoista (hardware), ohjelmistosta (software), sekä oheislaitteista kuten antureista.
Tämän lisäksi etävalvontajärjestelmä koostuu pilvipalveluna toimivasta verkkopalvelimesta, minkä kautta talletettua mittaustietoa voidaan tarkastella.
Tämän diplomityön aiheena on toteuttaa erään etävalvontajärjestelmän laitetason valinta
ja järjestelmän ohjelmakoodi. Diplomityö koostuu järjestelmän tuotekehityksestä, koska
valmiista kaupallisista järjestelmistä katsottiin puuttuvan osa halutuista ominaisuuksista,
kuten kattava sisään- ja ulostulojen kanavamäärä, sekä tehokas laitteistotason laskenta.
Tavoitteena on toteuttaa modulaarinen etävalvontajärjestelmä, jota voidaan käyttää vähäisillä muutoksilla eri sovelluksissa, kuten liikkuvan kaluston ja tuotantolinjan seuraamiseen. Tehtaissa mielenkiintoisia etävalvottavia suureita ovat muun muassa hylkyyn
menevien tuotteiden lukumäärät, anturimittaukset sekä linjaston laitteiden virhetilailmoitukset. Liikkuvassa kalustossa etäseurattavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi ajotietokone (CAN-väylä), rengaspaineet, osien lämpötilat, ajoneuvon kallistukset ja ajoneuvoon
kohdistuvat kuormitukset.
Tässä työssä kehitettävä etävalvontajärjestelmä on yhteydessä matkapuhelinverkon
kautta työn tilaajan Kroneld Technologiesin Datax-verkkopalvelimelle. Datax toimii mitatun tiedon tallennus- ja hallintajärjestelmänä, sekä käyttäjälle räätälöitynä käyttöliittymänä. Datax-pilvipalvelun avulla mitattavaa sovellusta voidaan seurata reaaliaikaisesti
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etänä kuvaajien ja laskettujen tunnuslukujen avulla. Datax mahdollistaa myös kehittyneiden algoritmien ja tilastollisen analysoinnin käytön.
Diplomityön alussa luvussa 2 käsitellään teollisen internetin ja digitalisaation merkitystä
niin teollisuudelle kuin yhteiskunnalle. Sen jälkeen esitellään yksi teollisen internetin sovelluskohde: ennakoiva kunnossapito ja liikkuvan kaluston etävalvonta. Tämän jälkeen
luvussa 3 käydään läpi tärkeimmät tekniikat ja menetelmät liittyen etävalvontajärjestelmän kehittämiseen ja käyttöön kenttäkokeessa. Näitä ovat muun muassa ajoneuvon CANväylä, FPGA-mikropiiri, GPS-satelliittipaikannusjärjestelmä ja rengaspaineanturointi.
Luvussa 4 määritetään tärkeimmät laitevaatimukset ja kartoitetaan markkinoille olevia
ratkaisuja. Valintamatriisin avulla perustellaan diplomityöhön valittu laitteisto.
Etävalvontajärjestelmän ohjelma käsitellään luvussa 5, missä esitellään etävalvontajärjestelmässä käytetty ohjelmointikieli, sekä ohjelmakoodin pääperiaatteet lohkokaavioiden avulla. Etävalvontajärjestelmän kotelointi ja laitteiston vaatiman sähkötehon ja -virran mitoitus on esitetty luvussa 6.
Diplomityön loppuosassa esitellään etävalvontajärjestelmän toiminta käytännössä. Laboratorio-olosuhteissa ja kuorma-auton avulla todennettiin järjestelmän moitteeton toiminta
kenttäolosuhteissa. Diplomityön lopuksi analysoidaan kokeiden tulokset, sekä esitetään
johtopäätökset ja työn yhteenveto.
Teolliseen internettiin ja etävalvontajärjestelmiin liittyvää tutkimusta on tehty etenevissä
määrin. Tutkimus (Velandia et al. 2016) selvitti kampiakseleiden etäseurantaa valmistuksen ja kokoonpanon aikana kiinnittämällä RFID-etätunnisteita (Radio Frequency Identification) pulteilla akseleiden vastapainoihin. Tavoitteena oli tutkimuksessa käsiteltävän
tehtaan sisäisen logistiikan ja materiaalivirran parantaminen. Tavoitteissa osaksi onnistuttiin, mutta tunnisteiden asennus ja irrottaminen havaittiin hankalaksi. Eräässä toisessa
tutkimuksessa (Stecca et al. 2013) esitettiin liikkuvan kaluston etävalvonnan toteutus.
Tutkimus painottui enemmän suunnittelumenetelmän hyödyntämiseen, kuin itse laitteiston kehittämiseen. Teollisuuden lisäksi etävalvontajärjestelmiä on tutkittu ja käytetty laajalti muun muassa terveysalalla potilasseurannassa.
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2 TEOLLINEN INTERNET
Tämän luvun tarkoitus on pohjustaa diplomityön aihealuetta ja syventyä teollisen internetin yhteen sovellusesimerkkiin.
Teollisen internetin ohella samaan aihealueeseen viittaavia termejä ovat muun muassa
digitalisaatio, esineiden tai asioiden internet (Internet of Things, IoT), kaikkien internet
(Internet of Everything) ja Saksassa pääosin käytetty termi teollisuus 4.0. Edellä mainitut
termit viittaavat tällä hetkellä tapahtuvaan digitaalisen vallankumouksen vaiheeseen
(kuva 1), missä koneet ja laitteet yhdistetään saumattomasti internetiin. Teollisessa internetissä pääasiallisena sisällöntuottajana toimivat koneet ja laitteet ihmisten sijaan. Vuoteen 2013 mennessä internetiin kytkettyjä laitteita oli yli 9 miljardia ja vuoteen 2020 mennessä niitä tulee lähteen (Gubbi et al. 2013) arvion mukaan olemaan yli 24 miljardia. Osa
näistä laitteista luetaan älykkäiksi, eli ne kykenevät tunnistamaan toisia laitteita ja kommunikoimaan keskenään (Miorandi et al. 2012).

Kuva 1. Teollisuuden vallankumoukset. (Juhanko et al. 2015)
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Teollisen internetin oletetaan olevan yhtä suuri muutos kuin pankkisektorin digitalisaation 1990-luvun alussa tai median murros 2000-luvulla (Ailisto et al. 2015), ja Suomen
valtioneuvoston kanslia onkin nimittänyt teollisen internetin yhdeksi valtion kärkiteemaksi. Teollisen murroksen on mahdollistanut sitä edellyttämän teknologian kypsyminen
ja käyttöönoton kustannuksien aleneminen (Juhanko et al. 2015). Tämä on vaikuttanut
muun muassa elektroniikkateollisuuden langattomien piirisarjojen (Bluetooth, GPS, ZigBee jne.) ja antureiden tuotannon kasvuun. Teollisen internetin mahdollistama entistä kattavampi laitteiden anturointi edellyttää mittaustekniikoiden ja antureiden jatkuvaa kehitystä, jotta vaativatkin sovellukset (kuten esimerkiksi korkeat lämpötilat ja paineet) pystytään mittaamaan. (Vesa 2015).
Yhteiskunnalle teollinen internet on mahdollisuus, koska sillä voidaan tehostaa yritysten
omaa toimintaa. Tämä parantaa yritysten jalostusarvoa ja kilpailukykyä markkinoilla. Teollisen internetin tuoma murros voi olla myös uhkakuva, mikäli yhteiskunta ja yritykset
eivät hyödynnä sen mahdollisuuksia riittävän ajoissa. (Juhanko et al. 2015). Toinen uhkakuva liittyy itse dataan. Tiedon omistajuuteen ja käyttöoikeuteen liittyvät kysymykset
tulevat olemaan tärkeässä osassa tietoturvan ohella, sillä teollisen internetin tuottama sisältö on lähinnä antureilta kerättyä mittaustietoa jalostetussa muodossa. (Vesa 2015).
Teollinen internet tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia yritysten toimintojen kehittämiselle. Tämä vaatii kuitenkin rohkeutta ja konkreettisia kehityshankkeita, joiden avulla
murrosta voidaan lähteä viemään eteenpäin. (Juhanko et al. 2015).

2.1 Teollisen internetin vaikutus kunnossapitoon ja etävalvontaan
Kunnossapidon tärkein tehtävä on pitää laitteet käyttökunnossa. Kunnossapitoon lasketaan mukaan myös rikkoutuneiden laitteiden korjaukset, mutta korjaustoiminta ei ole kunnossapidon ainoa tarkoitus. Toimiva kunnossapito on tuotannontekijä, joka vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Ennakoiva huolto eli CBM (Condition Based Maintenance) tarkoittaa, että koneen kuntoa ja huoltotarvetta selvitetään mittaustietojen pohjalta, jolloin
vikatilanteiden syntyminen voidaan ennaltaehkäistä. (Mikkonen 2009.)
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Etävalvonta on yksi ennakoivan kunnossapidon työkalu. Mitatun tiedon avulla voidaan
ennakoida koneeseen tulevat viat ja varautua niihin ennen kuin kone menee rikki. Etävalvonnan periaatekuva on esitetty kuvassa 2. Tiedonkeruujärjestelmä kerää ja käsittelee mitattavia signaaleita, jonka jälkeen järjestelmä lähettää tiedot talteen pilvipalvelimelle.
Tässä diplomityössä käsitellään kaikkia kuvan osa-alueita, mutta keskitytään suurelta
osin tiedonkeruulaitteiston kehittämiseen.

Kuva 2. Etävalvonnan periaatekuva.
Kunnossapidon näkökulmasta etävalvontajärjestelmällä ja ennakoivalla kunnossapidolla
on suoraan vaikutus yrityksen kulujen karsimiseen. Esimerkiksi yhden prosentin säästöt
lentokoneteollisuuden polttoainekustannuksissa kattavamman etävalvonnan takia voivat
tuoda 15 vuoden aikana 30 miljardin säästöt. Myös muilla teollisuuden osa-alueilla, kuten
öljyn- ja energiantuotannossa, etävalvonnan kautta saadut säästöt ovat rahallisesti merkittäviä. (Evans & Annunziata 2015.)
Suomessa etävalvontaan panostaminen näkyy muun muassa teollisuuden suurien tekijöiden uutisoinnissa vuonna 2016. ABB on perustanut laivojen etävalvontakeskuksen Helsingin Vuosaareen, missä merillä kulkevia laivoja voidaan seurata pilvipalveluiden avulla
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(Uusiteknologia 2016). Tämän lisäksi Konecranes uutisoi trukkien älykkäästä etävalvonnasta (Osakesijoittaja 2016), Metso murskauslaitteiden huoltojen ennakoimisesta etävalvonnalla (Metso 2016), ja Wärtsilä moottoreiden anturointiin liittyvästä etävalvonnasta
(Kauppalehti 2016).

2.2 Liikkuvan kaluston etävalvonta
Ajoneuvon vikaantuminen vaikeuttaa tai vakavimmillaan pysäyttää kuljetusalan yrityksen toiminnan. Vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana sanomalehti Kaleva uutisoi
monesta kuorma-autojen palamisesta Pohjois-Suomessa. Syinä ajoneuvojen palamiseen
olivat moottorien tai pyöränlaakereiden ylikuumenemisesta johtuva ohjaamon tai muun
osan syttyminen palamaan. (Kaleva 2016.)
Ajoneuvon vikaantumisen ehkäisemiseksi käytetään kalustonseurantajärjestelmää eli ajoneuvojen etävalvontaa (Fleet Management System, FMS). Huoltotoimenpiteiden ennakointien lisäksi kalustonseurannalla voidaan seurata kuljettajien ajoreittejä ja -tapoja. Kerätyn tiedon pohjalta tehdyillä korjaustoimenpiteillä yritys voi suoraan tai välillisesti vähentää ajoneuvojen vikaantumisia ja kustannuksia.
Useat logistiikka-alan yritykset käyttävät ajotavanseurantaa, kuten Posti ja L&T (Posti
2013; Lassila-Tikanoja 2014). Kuorma-autojen valmistajista muun muassa Scania ja
Volvo tarjoavat omia FMS-palvelujaan sekä nettisivun että mobiiliapplikaation muodossa. Oululainen yritys Embelin tarjoaa Remuc-nimistä FMS-järjestelmää. Remuc sisältää muun muassa sähköisen ajopäiväkirjan, reittien tallentamisen, ajotapaseurannan ja raporttien dokumentoinnin. Laitteella on mahdollista tehdä myös etäohjausta, kuten polttoainelämmittimen käynnistys talvella. (Remuc 2016.)
2.2.1 Rengaspainevalvontajärjestelmä
Ajoneuvojen rengaspaineiden valvontajärjestelmä (Tire Pressure Monitoring System,
TPMS) on yleistyvä ominaisuus ajoneuvojen kunnonvalvonnassa. EU-asetuksen
661/2009 mukaan kaikissa marraskuun 2014 jälkeen EU:n alueella myytävissä uusissa
henkilöautoissa on oltava joko suora tai epäsuora TPMS. Liikenteen turvallisuusviraston
Trafin asetuksen mukaan TPMS on pakollista vain uusien autojen ensiasennettaville eli
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ensirekisteröitäville renkaille. Raskaalla kalustolla ei ole EU-alueella TPMS:n käytön pakollista vaatimusta (Vianor 2016.)
Rengaspaineiden valvontajärjestelmän tehtävä on parantaa turvallisuutta ja renkaiden
elinikää rengaskohtaisia paineita seuraamalla. Renkaat ovat tärkeässä osassa ajoneuvon
toimintaa, sillä ne ovat ajoneuvon ainoat tienpinnan kanssa kontaktissa olevat osat. Oikean rengaspaineen käyttö vähentää polttoainekustannuksia, rengasmelua, jarrutusmatkaa, ja pidentää renkaiden käyttöikää tasaisemman kulumisen ansiosta. Liian korkea rengaspaine vähentää renkaan ja tienpinnan välistä kosketuspinta-alaa, jolloin rengas kuluu
vain kulutuspinnan keskeltä. Vastaavasti liian pieni käyttöpaine lisää kosketuspinta-alaa,
josta seuraa renkaiden suurempi lämpiäminen ja kuluminen myös kulutuspinnan sivuilta.
Oikea rengaspaine vähentää myös rengasmelua ja parantaa sekä ajomukavuutta, että ohjaustuntumaa. (Vianor 2016.)
Rengaspaineeseen vaikuttaa renkaan sisäilman lämpötila, mikä kasvaa ajon aikana renkaan kosketuspinnan ja tienpinnan välisen kitkan vaikutuksesta. Ideaalikaasun yhtälön
mukaan:

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇,
missä

(1)

p on kaasun paine [Pa],
V on kaasun tilavuus [m3],
n on kaasun ainemäärä [mol],
R on moolinen kaasuvakio [8,3145

J
mol∙K

],

T on lämpötila [K].
Kun oletetaan yhtälössä (1) kaasun tilavuuden V ja kaasun ainemäärän n olevan vuotamattomassa renkaassa vakioita, saadaan kaasun paineen p ja kaasun lämpötilan T välille
lineaarinen riippuvuus.
TPMS voidaan jakaa joko aktiiviseen eli suoraan, tai passiiviseen eli epäsuoraan valvontajärjestelmään. Aktiivisessa, eli suorassa järjestelmässä on jokaiseen seurattavaan ren-
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kaaseen asennettu langaton anturi, joka paineen lisäksi voi myös mitata lämpötilaa. Anturi on vaihtoehdoista riippuen asennettu joko renkaan venttiilin päähän tai renkaan sisäpuolelle vanteelle. Vanteelle asennetut anturit saavat mitattua painetta ja lämpötilaa tarkemmin kuin venttiilin päähän asennetut anturit, mutta vaativat enemmän asennusaikaa.
Anturien mittaustiedot lähetetään langattomasti ajoneuvon ohjaamossa sijaitsevaan keskusvastaanottimeen, eli kuljettajan näyttöpäätteeseen.
Epäsuora, eli passiivinen TPMS perustuu renkaiden välillä olevan paine-eron määrittämiseen ajoneuvon ABS-järjestelmän (Anti-lock Braking System) antureiden avulla. Jarrujen lukkiutumattomuudesta vastaava järjestelmä mittaa ajoneuvon rengaskohtaiset pyörimisnopeudet. Rengaspaineen pienentyessä renkaan säde pienenee, jolloin yhtälön (2)
mukaan renkaan kulmanopeus kasvaa:

𝜔=
missä

𝑣
𝑟

,

(2)

𝜔 on renkaan kulmanopeus [rad/s],
v on renkaan suoraviivaisen liikkeen nopeus [m/s],
r on renkaan säde [m].

Epäsuora järjestelmä on epätarkempi kuin suora järjestelmä, eikä se ilmoita rengaskohtaisia paineita vaan renkaiden välillä olevan paine-eron. Tieto paine-erosta käyttäjälle
saadaan ajoneuvon keskusohjausyksikön (Engine Control Unit, ECU) kautta. Epäsuora
TPMS on kuitenkin kustannuksiltaan aktiivista halvempi, koska renkaisiin ei erikseen
tarvitse ostaa ja asentaa antureita. (Vianor 2016.)
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3 ETÄVALVONTAJÄRJESTELMÄN
LIITTYVÄ TEORIA

TOIMINTAAN

Tässä luvussa esitellään tiivistetysti diplomityössä käytettävät tekniikat ja menetelmät,
jotka liittyvät etävalvontajärjestelmän suunnitteluun ja käyttöön. Ne täydentävät laitteistovalintaa koskevia vaatimuksia. Sen lisäksi ne antavat pohjustuksen etävalvontajärjestelmän ohjelmoinnille ja diplomityön kenttäkokeiden suorittamiselle.

3.1 Mittaamisen perusteet kunnonvalvonnassa
Koneiden kunnonvalvontaan liittyvät mittaukset tehdään yleensä antureilla. Mitattavia
fysikaalisia suureita kunnonvalvonnassa ovat esimerkiksi lämpötila ja mekaaninen värähtely. Tämän työn sovelluksen aihepiirin eli raskaan kaluston ajoneuvon tapauksessa mielenkiintoisia mittauskohteita ovat esimerkiksi pyöränlaakereiden lämpötilan seuraaminen, akseleiden ja runkorakenteen värähtelyiden mittaus kiihtyvyysantureilla ja siirtymien määritys venymäliuska-antureiden avulla.
Anturista riippuen ulostuleva mittausarvo on joko digitaalinen, tai analoginen jännite- tai
virtalukema, jota tarpeen vaatiessa vahvistetaan ja suodatetaan (kuva 3). Signaalinkäsittelyllä muokataan mitattua signaalia niin, että siitä voidaan erottaa haluttuja ilmiöitä.
Vahvistuksella saadaan tulopiirin jänniteasteikko käytettyä kokonaan hyväksi ja parannetaan tarkkuutta. Esimerkiksi vahvistamalla anturilta tuleva 0-1 mV jännitealue 1023kertaisesti saadaan analogisen sisääntulon jännitealue 0-1,023 V kokonaan hyödynnettyä.
Suodatuksella vastaavasti halutaan poistaa mittaussignaalista kohinaa, tai rajata määritettyjä taajuusalueita pois. Suodatin on yleensä joko alipäästö-, ylipäästö, kaistanpäästö- tai
kaistanestosuodatin. Ennen tallennusta analoginen signaali muunnetaan digitaaliseksi
A/D-muuntimella. (Airila 2006.)
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Kuva 3. Signaalin kulku anturilta mittauslaitteeseen. (mukaillen Mikkonen 2009)
Anturoinnissa täytyy ottaa huomioon A/D-muuntimen erottelutarkkuus, näytteenottotaajuus ja tulojännitealue. Erottelutarkkuus eli resoluutio ilmoittaa pienimmän askelmuutoksen mihin A/D-muunnin kykenee. Esimerkiksi A/D-muuntimen jännitealueen ∓10 V ja
bittimäärän 16 bittiä (216 eli 65536 eri lukuarvoa) ollessa tiedossa saadaan pienin askelmuutos selvitettyä yhtälöllä:

𝑄=
missä

𝑉+ − (𝑉−)
2𝑛

=

10 𝑉 − (−10 𝑉)
216

= 0,305 mV

(3)

V+ on jännitealueen positiivinen pää [V],
V- on jännitealueen negatiivinen pää [V],

n on bittien lukumäärä.
Näytteenottotaajuus ilmoittaa taajuuden, millä A/D-muunnin näytteistää analogista signaalia digitaaliseksi. Näytteenottotaajuuden on hyvä olla vähintään kaksinkertainen verrattuna mitattavan signaalin korkeimpaan seurattavaan taajuuteen Nyquistin teoreeman
mukaisesti, ettei signaalin laskostumista tapahdu. Laskostunut signaali on vääristynyt,
eikä siitä saa muodostettua alkuperäistä signaalia. Lähde (Randall 1987) suosittelee kerrointa 2,56 laskostumisen estämiseksi. (Mikkonen 2009.)
3.1.1 Mittausvirheet
Monen analogisen tulokanavan käyttäminen saattaa altistaa mittausvirheille, jotka syntyvät multiplekserin (MUX) vaihtaessa kanavia näytteenotossa. Multiplekserin avulla A/Dmuunnin pystyy näytteistämään monta tulokanavaa, jolloin jokainen tulokanava ei tarvitse erillistä A/D-muunninta (Airila 2006). Ongelmat syntyvät, kun A/D-muuntimen sisäinen kapasitanssi ei ehdi purkautua tai latautua seuraavan kanavan jännitetasoon. Tämän takia edellisen kanavan jännite vaikuttaa mitattavan kanavan jännitteeseen, joka näkyy käytännössä ”haamusignaalina”. (National Instruments 2015a).
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Muita mittausvirheiden lähteitä ovat tulokanaviin liitetyt korkeaimpedanssiset laitteet tai
avoimien tulokanavien näytteistäminen, jolloin kanavien impedanssi on suuri. Impedanssista johtuvaa mittausvirhettä voidaan vähentää käyttämällä operaatiovahvistinta jänniteseuraajakytkentänä eli puskurivahvistimena laitteen ja tulokanavan välissä. Puskurivahvistimella on korkea sisääntuloimpedanssi ja matala ulostuloimpedanssi, jolloin laitteisto
ei kuormita kanavaan kytkettyä laitetta.
Mittausvirhettä voidaan estää laskemalla näytteenottotaajuutta ja kytkemällä käyttämättömät kanavat suljetuiksi vastuksien avulla. Muita keinoja mittausvirheiden välttämiseksi
ovat lyhyiden ja laadukkaiden, suojattujen kaapelien käyttäminen kohinan vähentämiseksi, sekä tulokanavien jakaminen ryhmiin jännitealueiden perusteella. Tällä tavalla
saman jännitealueen kanavat sijaitsevat vierekkäin, jolloin kanavien väliset jännite-erot
eivät aiheuta häiriöitä mittaussignaaleihin. (National Instruments 2015a.)

3.2 GPS-satelliittipaikannusjärjestelmä
GPS (Global Positioning System), viralliselta nimeltään Navstar GPS, on yksi tunnetuimmista satelliittipaikannusjärjestelmistä. Muita vastaavia satelliittipaikannusjärjestelmiä
ovat

muun

muassa

Venäjän

GLONASS

ja

eurooppalainen

Galileo.

GPS-

satelliittipaikannusjärjestelmä on tarkka ja reaaliaikainen sotilas- ja siviilikäyttöön tarkoitettu paikannusjärjestelmä. Järjestelmä ilmoittaa käyttäjän paikkakoordinaatit ja ajan
kaikkialla maapallolla säästä riippumatta, kunhan käyttäjän GPS-vastaanottimella on esteetön yhteys GPS-satelliitteihin. (Miettinen 2006.)
GPS-järjestelmä on jaettu kolmeen segmenttiin eli osaan. Avaruussegmentin muodostavat 32 satelliittia (joista aktiivisena on 24) noin 20200 km korkeudessa maapallosta. Jokainen satelliitti kiertää maapallon kaksi kertaa vuorokaudessa. Satelliitit sisältävät erittäin tarkan atomikellon ja satelliittien atomikellot ovat synkronoitu keskenään. Ohjaussegmentti koostuu päävalvontakeskuksesta Yhdysvalloissa, sekä tämän lisäksi tarkkailuasemista ja maa-antenneista ympäri maapalloa. Ohjaussegmentin tehtävänä on tarkkailla
ja ohjata satelliittien tiloja, ratoja ja toimintoja. Käyttäjäsegmenttiin kuuluvat sotilas- ja
siviilikäyttöiset GPS-vastaanottimet. (Miettinen 2006.)
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GPS-vastaanotin vastaanottaa satelliitilta signaalin, jossa ilmoitetaan satelliitin tunniste,
sijainti sekä signaalin erittäin tarkka lähetysaika. Vastaanotin laskee, kuinka kauan signaalin saapuminen on kestänyt ja vähintään neljän satelliitin signaalin avulla se voi määrittää sijaintinsa. GPS-vastaanottimien paikannustarkkuus siviilikäytössä on muutamia
metrejä. (Leick 2004).
3.2.1 Standardi NMEA 0183
NMEA (National Marine Electronics Association) 0183 on yleinen vapaan lähdekoodin
standardi, jota käytetään GPS-vastaanottimissa. Standardi käyttää yksinkertaista väyläprotokollaa ASCII-tiedoston siirtämiseen. ASCII-tiedosto on monirivinen, jossa jokainen
rivi alkaa tunnisteella. Rivin sisältö eli alkiot ovat eritelty toisistaan pilkuilla. (SiRF
2005.)
Tässä diplomityössä ollaan kiinnostuneita vain paikkakoordinaateista, jotka saadaan selvitettyä ASCII-tiedoston $GPRMC-riviltä (liite 1). Rivitunnisteen jälkeen rivi sisältää 12
alkiota pilkuilla erotettuina. Rivin kolmas alkio ilmoittaa pohjoista leveyttä ja viides alkio
itäistä pituutta desimaaliarvoina. Lukuarvot muutetaan yksinkertaisella laskukaavalla
paikkakoordinaateiksi eli asteiksi. Esimerkkiarvo pohjoista leveyttä 1234,5678
$GPRMC-riviltä muutetaan kaavalla:

1234,5678 → 12° +
missä

34,5678′
60′

= 12,57613°,

(4)

minuuttien desimaaleiksi lasketaan desimaalit,
minuuteiksi desimaalierottimen vasemmalla puolella olevat kaksi ensimmäistä numeroa,
ja asteiksi loput numerot.

3.3 CAN-VÄYLÄ
CAN (Controller Area Network) on Boschin 1980-luvun puolivälissä autoteollisuuteen
kehittämä väylätekniikka. Nykyään sitä käytetään myös muilla teollisuuden aloilla, kuten
automaatiossa ja sulautetuissa järjestelmissä. Sen suosion takana ovat hyvä vikasiedettävyys ja suorituskyky, sekä alhaiset kustannukset. (Zhu 2010.)
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CAN-väylää vähentää johdotuksen tarvetta (kuva 4), sillä viestit väylässä kulkeutuvat
kaikille väylään kytketyille laitteille (solmuille). Eritoten ajoneuvoissa johdotuksen väheneminen vähentää kustannus-, tila- ja asennusongelmia. Väylään voidaan liittää lennosta uusia laitteita, eli ajoneuvon diagnosointi onnistuu sekä lukemalla että kirjoittamalla väylään viestejä. (Alanen 2000.)

Kuva 4. Johdotuksen väheneminen CAN-väylällä. (mukaillen National Instruments
2014)
CAN-väylä on usean isännän väylä, eli erikseen määriteltyä isäntä/orja-asetelmaa (master/slave) ei ole. Jokaisella solmulla on yhtäläinen oikeus lähettää sanomia väylään. Yhden sanoman koko on korkeintaan kahdeksan tavua (64 bittiä). Sanomien läpipääsy varmistetaan tärkeysjärjestyksellä, eli pienimmän viestitunnisteen (suurin tärkeysjärjestys)
sisältävä solmu pääsee lähettämään sanomansa ensimmäisenä. Tämän ajan muut solmut
odottavat omaa lähetysvuoroaan. Järjestely vähentää viestien törmäyksiä ja tiedon kadottamista. Ajoneuvoissa tärkeiksi sanomiksi lasketaan muuan muassa moottorinohjaus ja
vähemmän tärkeiksi ohjaamon lämpötila. (Saha 2005, Zhu 2010.)
CAN määritellään seitsemällä kerroksella (kuva 5) yleisen OSI-mallin (Open Systems
Interconnection) mukaan, joista ylimmät viisi kerrosta voidaan kuvata korkeamman tason
protokollan avulla. Tässä työssä käsitellään OSI-mallin kaksi alinta kerrosta, sekä korkeamman tason protokollista vain raskaan kaluston standardia SAE J1939, jota hyödynnetään diplomityön koeympäristössä. Muita tunnettuja protokollia ovat esimerkiksi teollisuudessa käytetyt CANOpen ja DeviceNet.

23

Kuva 5. 7-kerroksinen OSI-malli.
3.3.1 Fyysinen kerros
CAN-spesifikaatio 2.0 ja standardi ISO 11898 määrittelevät alimmaksi kerrokseksi fyysisen kerroksen, jossa kuvataan signaalin lähetys CAN-väylässä. CAN-väylä käyttää kierrettyä johdinparia, josta toinen johdin (CAN High, CAN_H), on jännitealueeltaan 2,5 – 4
V. Vastaavasti toinen johdin (CAN Low, CAN_L) on jännitealueeltaan 1 – 2,5 V. Jänniteero johtimien välillä ilmoittaa loogisen tilan (kuva 6), joko resessiivisen (looginen 1) tai
dominantin (looginen 0). Jännite-eron ollessa 0,5 V vastaanottavassa päässä tai alle 1,5
V lähettävässä päässä, on looginen tila resessiivinen eli 1. Muissa tapauksissa looginen
tila on aina dominantti eli 0. (Zhu 2010.) Dominantti bitti kumoaa aina resessiivisen, eli
bitti 0 muuttaa bitti 1:n 0:ksi (Alanen 2000).
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Kuva 6. Bittien arvot jännite-eron perusteella.
CAN-väylän verkossa on oltava vähintään kaksi solmua ja standardin ISO 11898 mukaan
signaalien reunojen aiheuttamien heijastuksien vaimentamista varten väylän päissä on oltava 120 Ω vastukset. (Zhu 2010.)
Fyysinen kerros määrittelee CAN-väylän kahteen kategoriaan: nopeaan (high-speed) ja
hitaaseen (low-speed/fault-tolerant). High-speed CAN-väylän maksimipituus on 40 m ja
maksimitiedonsiirtonopeus 1 Mbit/s ja sen sovelluskohteita muun muassa ajoneuvojen
ABS-jarrut. Low-speed CAN-väylän maksimitiedonsiirtonopeus on 125 kbit/s korkeintaan 500 m väyläpituudella (Saha 2005). Vikasieto-ominaisuuden avulla low-speed CANväylä toimii, vaikka yksi johtimista on poikki tai oikosulussa, sillä sen toiminta perustuu
jännitteen suhteelliseen muutokseen. Ajoneuvoissa tätä CAN-väylää käytetään esimerkiksi johtimia rasittavissa paikoissa, kuten ovien lukituksessa ja penkinsäädössä. (Zhu
2010.)
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3.3.2 Kehysrakenne
CAN-väylän sanomien kehysrakenne on määritelty toisessa kerroksessa eli siirtoyhteyskerroksessa. Sanomilla on neljä erilaista kehystä: sanomakehys, kyselykehys, virhekehys
ja ylikuormituskehys. CAN-sanoman rakenne on esitetty tarkemmin liitteessä 2.
Sanomakehys (kuva 7) vastaa tiedonvälityksestä. Se sisältää muun muassa sanomakehyksen yksilöivän 11- tai 29-bittisen tunnistekentän ja maksimissaan kahdeksan tavun kokoisen tietokentän.

Kuva 7. Sanomakehyksen rakenne. (mukaillen Voss 2008)
Kyselykehyksellä vastaanottava solmu voi pyytää haluttua sanomaa väylälle. Kyselykehys on muodoltaan samanlainen kuin sanomakehys, mutta RTR-bitti (Remote Transmission Request) on resessiivinen ja tietokenttää ei ole.
Virhekehys lähetetään aina kun väylässä havaitaan virhe, jolloin kehyksen avulla virhe
ilmoitetaan kaikille väylässä oleville solmuille. Se koostuu kuudesta dominantista bitistä
ja kahdeksasta resessiivisestä bitistä. Peräkkäiset samat bitit rikkovat CAN-väylän bitstuff -säännön, jolla varmistetaan viestien virheettömyys. Säännön mukaan viiden samanlaisen bitin jälkeen tulee olla yksi vastakkainen bitti, joka karsitaan pois sanoman vastaanottavassa päässä.
Ylikuormituskehys on vastaanottavan solmun lähettämä kehys sanomien välisenä aikana,
jolla pyydetään lisäaikaa juuri vastaanotetun sanoman käsittelyyn. Ylikuormituskehykset
ovat harvinaisia, koska protokollapiirit eivät yleensä tarvitse lisäaikaa yksittäisten sanomien käsittelyyn. (Alanen 2000.)
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3.3.3 Standardi SAE J1939
J1939 on SAE:n (Society of Automotive Engineers) ylläpitämä standardi CAN-väylän
korkeamman tason protokollalle. Protokollaa käytetään pääasiassa raskaan kaluston ajoneuvoissa. J1939:n sanomat ovat rakennettu CAN 2.0b -spesifikaation pohjalta ja ne käyttävät 29-bittisiä tunnisteita. J1939 mahdollistaa kahdeksan tavua suurempien tietokenttien lähettämisen ketjuttamalla sanomia tunnisteiden perusteella. Tiedonsiirtonopeus
J1939:ssä on 250 kbit/s ja väylän maksimipituus 40 m. (Voss 2008.)
3.3.4 Parametrinumerot ja parametriryhmät
J1939 käyttää ennalta määrättyjä parametrinumeroita (Suspect Parameter Numbers, SPN)
ja parametriryhmiä (Parameter Group Numbers, PGN). Parametriryhmänumero on liitetty
sanoman 29-bittiseen tunnistekehykseen ja parametrinumerot tietokehykseen (kuva 8 ja
liite 2).
PGN:llä ilmoitetaan ryhmäkokonaisuuden numero, jonka sisältönä on eri määrä parametreja. Kuvan 8 mukaisesti PGN voi koskea esimerkiksi ajoneuvon moottorin lämpötiloja.
SPN on tunnistenumero, jolla kuvataan tiettyä parametria parametriryhmässä. Näin ollen
kuvan 8 mukaisesti parametriryhmä 65262 sisältää polttoaineen tai jäähdytysnesteen lämpötilat omina parametreinaan.

Kuva 8. J1939-standardin parametriryhmät ja -numerot. (mukaillen Voss 2008)
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3.3.5 FMS
FMS-standardi (Fleet Management System) on raskaan kaluston valmistajien tarjoama
liitäntä kolmansille osapuolille ajoneuvon CAN-väylän lukemiseen J1939-protokollan
mukaisesti. Liitäntä voi tapahtua ajoneuvosta riippuen OBD2-liittimellä (On-board diagnostics) tai parikaapelilla (CAN_H ja CAN_L). FMS tarjoaa rajallisen määrän CANväylän viestejä luettavaksi. Sillä ei pysty kirjoittamaan väylään, eikä lukemaan ajoneuvon
kriittisiä tietoja, kuten moottorinohjaukseen liittyviä sanomia. (Voss 2008.)
FMS-sanomiin liittyvät parametriryhmänumerot (PGN) ja parametrit (SPN), sekä niiden
lähetystiheydet ovat saatavilla FMS-standardin sekä ajoneuvojen valmistajien julkaisemista taulukoista. FMS-sanomia käsitellään tarkemmin diplomityön kenttäkokeissa luvussa 7.

3.4 FPGA-MIKROPIIRI
FPGA (Field-Programmable Gate Array) on yhdysvaltalaisen Xilinxin 1980-luvulla kehittämä digitaalinen mikropiiri, johon voidaan valmistuksen jälkeen uudelleenohjelmoida
logiikkaa. Uudelleenohjelmoitavuuden takia FPGA-piiri soveltuu useasti muutettaviin
sovelluksiin kuten prototyyppeihin. Uudelleenohjelmoitavuus erottaa FPGA-piirit perinteisistä sovelluskohtaisista mikropiireistä (Application-Specific Integrated Circuit,
ASIC), joita käytetään yleensä vain yhtä tiettyä logiikkakokonaisuutta varten. FPGA tarjoaa ASIC-piiriä nopeamman tavan kokeilla erilaisia ratkaisuja ja muutoksia logiikan toimintaan. (National Instruments 2012.)
3.4.1 Toiminta
FPGA-piiri koostuu toisiinsa yhdistetyistä ohjelmoitavista logiikkasoluista ja I/O-kanavista (kuva 9). Logiikkasolut sisältävät loogisen tilan säilövän kiikun ja totuustaulun
avulla toimivan LUT-muistin (Look-Up Table). Logiikkasolujen lisäksi FPGA-piirit sisältävät myös muistia ja valmiita kertolaskimia FPGA-piirin resurssien käytön optimoimiseksi. Ensimmäiset FPGA-piirit sisälsivät alle 10 000 logiikkasolua, kun taas nykyaikaiset FPGA-piirit sisältävät lähemmäs 100 000 logiikkasolua. (Emilio 2014, Xilinx
2016.)
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Kuva 9. FPGA-mikropiirin sisältö. (mukaillen National Instruments)
Logiikoita voidaan rakentaa FPGA-piirille rinnakkain (kuva 10), joten todellinen rinnakkaisajo on mahdollista FPGA-piirillä. Rinnakkaisajon lisäksi FPGA-piirin eduiksi lasketaan laitteistotason nopeus ja luotettavuus. FPGA-piiriä voidaan käyttää esimerkiksi apusuorittimena, suodattimena tai säätimenä. (Xilinx 2016.)

Kuva 10. Periaatekuva LabVIEW-koodista käännettynä logiikaksi FPGA-piirille.
(National Instruments 2012)
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FPGA-piirin logiikka rakennetaan laitteistokuvauskielellä (Hardware Description Language, HDL), tyypillisesti VHDL- tai Verilog-kielillä. Vaihtoehtona on myös käyttää National Instrumentsin LabVIEW’ä, joka muuntaa LabVIEW’n visuaalisen ohjelmakoodin
ensin laitteistokuvauskieleksi ja sen jälkeen bittitiedostoksi (National Instruments 2012).
Xilinxin ohella toinen suuri FPGA-piirien valmistaja on Altera. Näiden yritysten verkkosivuilla käsitellään syvällisemmin FPGA-piirin toimintaa.
FPGA-piiriä voidaan käyttää I/O-kanavien lukemiseen ja ohjaukseen. Pelkän tiedonkeruun lisäksi FPGA-piiriä voi käyttää signaalin suodattimena ja haluttujen tunnuslukujen
laskijana, kuten neliöllisen keskiarvon (Root Mean Square, RMS). FPGA-piiriä on käytetty sen nopeuden ja tehokkuuden ansiosta laajalti tutkimuksissa osana mittausjärjestelmää tai prototyyppiä. Tutkimuksessa (Humphreys et al. 2014) käytettiin National Instrumentsin CompactRIO-laitetta kiihtyvyysantureilla sylinterisorvin akseleiden kiihtyvyyksien mittaamiseen työstön aikana. CompactRIO:n FPGA-piiri mittasi 16 kanavaa 12,5
kHz näytteenottotaajuudella ja suoritti samalla signaaleille nopean Fourier-muunnoksen
(Fast Fourier Transform, FFT), jolla saadaan aikatason signaalista taajuusspektri esille
(Mikkonen 2009).

3.5 PressurePro TPMS -rengaspainevalvontajärjestelmä
Tässä diplomityössä käytetään yhdysvaltalaisen PressurePron valmistamaa rengaspaineiden valvontajärjestelmää (kuva 11), jota Suomessa toimittaa Vianor. PressurePro TPMS
sisältää oletuksena neljä langatonta paineanturia, näyttöpäätteen ja antennin. Monitori
pystyy lukemaan maksimissaan 34 anturia kerralla 100 metrin esteettömällä välimatkalla.
Anturien ja näytön tekniset tiedot löytyvät liitteestä 3. Anturit kiinnitetään renkaiden
venttiileihin kiertämällä. Ne mittaavat rengaspaineita ja renkaiden lämpötilaa seitsemän
sekunnin välein ja lähettävät viiden minuutin välein anturitiedot 433,92 MHz taajuisen
koodatun RF-signaalin avulla näyttöpäätteelle. Jos rengaspaineet nousevat tai laskevat yli
25 % referenssipaineesta, tai lämpötila nousee yli 90 °C, lähettävät anturit varoituksen ja
painelukeman tiheämmällä 14 sekunnin aikavälillä näyttöpäätteelle. (PressurePro 2016.)
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Kuva 11. PressurePro TPMS -näyttöpääte ja -anturit. (PressurePro 2016)
Näyttöpäätteeltä anturitiedot saadaan välitettyä etävalvontajärjestelmälle RS232sarjaliitäntää pitkin (liite 9). Kommunikaatio tapahtuu 38400-8-N-1 -periaatteella: tiedonsiirtonopeus on 38400 bit/s, databittejä on kahdeksan, pariteettibittiä (tarkistussummaa)
ei ole ja lopetusbittejä on yksi. (PressurePro 2006.)

3.6 Yhteenveto käytetyistä menetelmistä
Tässä luvussa esiteltiin erilaisia etävalvontajärjestelmään liittyviä menetelmiä ja tekniikoita. Osa esitellyistä asioista eivät ole suoraan tekemisissä toistensa kanssa, mutta kokonaisuutena ne muodostavat diplomityössä kehitettävän järjestelmän.

31

4 LAITTEISTOVAATIMUKSET JA -VALINTA
Tässä luvussa käsitellään etävalvontajärjestelmän sulautetun laitteiston (embedded hardware) yleisiä ominaisuuksia ja niihin liittyviä vaatimuksia. Sen lisäksi kartoitetaan muutamia markkinoilla olevia ratkaisuja taulukoimalla. Luvun loppuosassa perustellaan työhön valittu laitteisto.

4.1 Yleiset ominaisuudet
Sulautettu järjestelmä on tietokoneen ohjaama laitteisto, joka toimii pääasiassa itsenäisesti toimivaan sovellukseen tarkoitettuna. Termi sulautettu viittaa siihen, ettei käyttäjän
tarvitse olla tietoinen laitteeseen liitetystä tietokoneesta. Sulautettuja järjestelmiä käytetään niin automaatioissa kuin jokapäiväisissä laitteissa, kuten pesukoneissa ja ajoneuvoissa. Termin alle kuuluvat muun muassa niin pienet kannettavat laitteet (MP3-soittimet,
GPS-moduulit jne.), kuin myös suuremmat järjestelmät, kuten ajotietokoneet ja tehtaiden
ohjausjärjestelmät. (Emilio 2014.)
Sulautettu laitteisto koostuu kuvan 12 mukaisesti suorittimesta, muistista, sekä oheislaitteiden käyttämistä sisään- ja ulostuloista. Kuvan ominaisuuksien lisäksi sulautetun järjestelmän laitteistovalintaan vaikuttavat muun muassa laitteiston hinta ja fyysinen koko.

Kuva 12. Sulautettu järjestelmä. (mukaillen Fan 2015)
Suorittimen tehtävänä on vastata laitteiston laskennasta. Konekielisten käskyjen perusteella suoritin tekee laskentaa ja käsittelee tietokoneen sisällä liikkuvaa dataa (Catsoulis
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2005). Sulautetussa järjestelmässä käytetään suorittimena mikroprosessoria, mikä tarkoittaa yhdelle mikropiirille integroitua suoritinta. Mikroprosessorit ovat laskentateholtaan
heikompia, mutta vähemmän tehoa kuluttavia kuin tavalliset tietokoneen suorittimet.
Maailman eniten valmistettu mikroprosessoriarkkitehtuuri on 32-bittinen ARM (Advanced RISC Machines), jota käytetään esimerkiksi matkapuhelimissa, sillä ARMprosessorien hinta, tehonkulutus ja lämmöntuotto ovat vähäisiä. (TechTarget 2016.)
Suoritin tarvitsee ohjelman ja tiedon säilyttämistä varten muistia. Tietokoneen muisti voidaan jakaa massa- ja käyttömuistiin. Käyttö- eli keskusmuistiin säilötään lyhytaikaista
muistia, joka häviää virrankatkaisun yhteydessä. Käyttömuisti on yleensä dynaamista
(Dynamic Random Access Memory, DRAM) sen hinnan ja kapasiteetin takia. Dynaamisuus viittaa siihen, että tieto on tallennettu kondensaattoreihin, jolloin ne vaativat säännöllistä virkistämistä varausten purkautuessa (Catsoulis 2005). Käyttömuistista poiketen
massamuistissa tieto säilyy myös virrankatkaisun jälkeen. Sulautettu järjestelmä sisältää
yleensä kiinteän määrän käyttö- ja massamuistia, joiden rinnalle voidaan lisätä massamuistia monikymmenkertainen määrä esimerkiksi ulkoisilla SD-muistikorteilla (Secure
Digital).
Suorittimen ja muistin lisäksi sulautettu laitteisto sisältää oheislaitteita. Etävalvontajärjestelmälle tärkeitä oheislaitteita ovat muun muassa A/D-muuntimet, multiplekseri, sarjaliikenneportit, sisään- ja ulostuloportit sekä väyläohjaimet. Digitaalisten ja analogisten
sisään- ja ulostulojen lisäksi teollisuudessa käytetään muun muassa RS232- ja CANväyliä tiedonsiirtoon. Langatonta kommunikointia varten sulautetussa laitteessa voi olla
myös mahdollisuudet esimerkiksi Bluetoothille ja ZigBeelle, mikä on standardin IEEE
802.15.4 mukainen lyhyen kantaman tietoliikenneverkko langattomien anturien käyttöön.

4.2 Verkkoyhteys
Pilvipalveluun kytketty etävalvontajärjestelmä tarvitsee verkkoyhteyden siirtämään kerättyä tietoa palvelimelle. Verkkoyhteys riippuu järjestelmän käyttökohteesta. Tuotantolinjoille ja vastaaviin tehdaskohteisiin sopii käyttökohteen oma langallinen tai langaton
verkkoyhteys. Liikkuvissa kohteissa verkkoyhteydeksi valikoituu käytännön syistä matkapuhelinverkko. Uuden sukupolven matkapuhelinverkoilla tiedonsiirto pysyy nopeana.
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On kuitenkin otettava huomioon, että esimerkiksi matkapuhelinverkon katvealueilla yhteys saattaa muuttua 4G- tai 3G-yhteyttä heikommaksi tai katketa kokonaan pois. Verkkoyhteys laitteeseen saadaan joko suoraan laitteistoon liitetyltä moduulilta tai erilliseltä
reitittimeltä.

4.3 Reaaliaikainen laskenta
Etävalvontajärjestelmä on tyypillinen sulautettu laitteisto, jonka toiminta on oltava hidastumatonta ja ennustettavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteiston ohjelma toimii asetettujen
aikakriteerien sisällä luotettavasti. Tätä varten sulautetuissa laitteistoissa käytetään ominaisuutena reaaliaikaista suoritinta ja käyttöjärjestelmää (Real-Time Operating System,
RTOS). Reaaliaikaisen käyttöjärjestelmän sovelluskohteita ovat sulautetut järjestelmät,
kuten teollisuusrobotit ja mittauslaitteet, joissa toimintavarmuus on tärkeä ydinseikka.
(Fan 2015).

4.4 Valmiit laitteistoratkaisut
Monet yritykset tarjoavat valmiita etävalvontajärjestelmiä. Osa yrityksistä kehittävät
omaa laitetta muille yrityksille, osa asiakaskohtaisesti konsultoimalla ja osa yrityksen
oman toiminnan tukemiseksi. Laitteita kehittäviä suomalaisia yrityksiä ovat muun muassa
Distence, Elkome, Espotel, FF-automation, Offcode ja Remion. Tässä luvussa käydään
läpi osa markkinoilla olevista vaihtoehdoista.
4.4.1 National Instrumentsin RIO-tuoteperhe
RIO (Reconfigurable I/O) on National Instrumentsin kehittämä tuoteperhe reaaliaikaisten
sulautettujen ohjaus- ja valvontajärjestelmien toteuttamiseen (kuva 13). Tuoteperheeseen
lukeutuvat valmiiksi koteloitu CompactRIO, pelkkänä piirilevynä toimitettava singleboard RIO (sbRIO), sekä käyttäjän omaan tuotteeseen liitettävä SOM (System On Module). RIO-tuotteiden ohjelmoimiseen käytetään National Instrumentsin LabVIEW-ohjelmointiympäristöä, jota käsitellään tarkemmin luvussa 5. LabVIEW-ohjelma on suoraan siirrettävissä tuoteperheen eri laitteiden välillä.

34

Kuva 13. NI CompactRIO, sBRIO ja SOM. (National Instruments 2016)
CompactRIO on tuoteperheen järein ratkaisu. Se koostuu kolmesta osasta: CompactRIOohjaimesta, moduuleista, sekä alustasta johon edellä mainitut kiinnitetään. Ohjain sisältää
käyttöjärjestelmän, reaaliaikaisen suorittimen ja FPGA-mikropiirin. Alustassa on valmiina paikkoja moduuleille, joita voivat olla esimerkiksi analoginen I/O-moduuli tai
CAN-väylän lukijamoduuli. Valmiin koteloinnin takia CompactRIO sopii suoraan käytettäväksi teollisuuteen, ja on erilaisten moduulien ansiosta monipuolinen ratkaisu. CompactRIO:n hinta on kuitenkin korkeahko. Alustan, moduulien, ohjaimen sekä LabVIEWlisenssin kanssa kokonaisuuden hinta ylittää 5000 euroa.
Single-board RIO tarkoittaa nimensä mukaisesti yhdelle piirilevylle sovitettua RIOtuotetta. CompactRIO:sta poiketen sbRIO ei sisällä valmista kotelointia ja erilaisten liitäntämoduulien käyttö on rajoitettu kahteen kappaleeseen. Single-board RIO:n ostohinta
on huomattavasti vähemmän kuin CompactRIO:n, riippuen tilausmääristä. Valmistaja
tarjoaa laitteesta myös kokeiluversiota ”RIO Evaluation Kit”, joka sisältää sbRIO-9637:n,
kytkentäpiirilevyn ja 90 päivän laajennetun LabVIEW-lisenssin.
System on Module (SOM) on tarkoitettu suurien kappalemäärien sovelluksiin, käyttäjän
omaan piirilevyyn lisättäväksi. SOM:sta puuttuu suurin osa käytettävistä liitännöistä.
Valmiita analogisia sisään- ja ulostuloja ei ole, joten SOM vaatii erillisen A/D-muuntimen. Edellä mainitut puutteet poissulkevat SOM:in vaihtoehtona tämän diplomityön laitteistoksi.
4.4.2 Offcoden tuotteet ADG42 ja ADN42
Oululainen yritys Offcode kehittää Linux-pohjaisia etävalvontajärjestelmiä. Yritys tarjoaa kahta eri mallia: ADG42 ja ADN42 (Advanced Data Gateway/Node, kuva 14). Val-
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miiksi koteloitu laite sisältää CAN-väylän lukijan, USB-liitännän, matkapuhelinverkkomoduulin, GPS-moduulin, Ethernet-liitännän, kaksi 5 V analogista ulostuloa, 4 analogista
tai digitaalista sisääntuloa, sekä RS232- ja RS485-sarjaliitännät. Etävalvontajärjestelmää
voidaan ohjelmoida laitteiston rajapinnan kanssa keskustelevalla ohjelmointikielellä.
Vaihtoehtoja ovat muun muassa sulautetuissa järjestelmissä yleisesti käytetty C-kieli, tai
selkeästä syntaksista tunnettu Python. (Offcode 2016.)

Kuva 14. Offcode ADN42. (Offcode 2016)
4.4.3 Muut vaihtoehdot
Etävalvontajärjestelmän prototyyppi on mahdollista rakentaa myös esimerkiksi harrastelijatason Arduino-kehitysalustalla tai Raspberry Pi -pientietokoneella (kuva 15), joita
kumpaakin yhdistää edullisuus ja matala kynnysaste käyttöönotossa. Edullisuuden takia
edellä mainittuihin kehitysalustoihin on hankittava etävalvontajärjestelmältä vaadittavat
toiminnot lisäosina, kuten GPS- ja CAN-moduulit. Yleisesti ottaen vaaditaan myös erilliset A/D-muuntimet, jotta päästään riittävään tarkkuuteen mittauksissa. Raspberry Pi ja
Arduino eivät sisällä valmista kotelointia, joten teollisuussovelluksia varten suojaluokitettu kotelo on joko ostettava erikseen tai valmistettava itse.
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Kuva 15. Arduino 101 ja Raspberry Pi 3. (Arduino & Raspberry Pi 2016)

4.5 Valintamatriisi
Diplomityöhön valittavan laitteiston perusteena on käytetty valintamatriisia, johon listattiin edellä esiteltyjen laitteistojen tuotetietoja (taulukko 1).
Taulukko 1. Vertailutaulukko laitteistovaihtoehtojen välillä.
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Diplomityön etävalvontajärjestelmän laitteeksi valikoitui National Instrumentsin sbRIO9637. Valintaan vaikuttivat laitteesta saatava kokeiluversio ja diplomityön tekijän aikaisempi kokemus LabVIEW-ohjelmoinnista. Valitun laitteen heikkouksia ovat valmiin koteloinnin puute ja CompactRIO:a vähäisempi lisämoduulien saatavuus. Lisäksi ohjelmointi vaatii maksullisen LabVIEW-lisenssin.
Varteen otettava vaihtoehto sbRIO:lle on Offcoden etävalvontajärjestelmä, joka on vähävirtainen ja sisältää valmiin koteloinnin, GPS-moduulin ja etäohjelmointimahdollisuuden. Sen heikkouksia verrattuna sbRIO:oon ovat kuitenkin FPGA-piirin puute ja mittauskanavien pienempi lukumäärä.
NI sbRIO-9637 sisältää kaksiytimisen 667 MHz ARM Cortex-A9 -pohjaisen reaaliaikasuorittimen, 512 MB sisäistä tallennustilaa ja 512 MB käyttömuistia. Tämän lisäksi
sbRIO-9637 sisältää Xilinxin Zynq-7000 FPGA-piirin ja suorittimen yhdistelmän, missä
on 85 000 logiikkasolua ja 106 400 kiikkua. Piirilevyssä on 16 kappaletta 16-bittistä analogista tulokanavaa 200 kHz näytteenottotaajuudella, neljä 16-bittistä analogista lähtökanavaa 336 kHz näytteenottotaajuudella ja 28 kappaletta 3,3 V digitaalista I/O-kanavaa.
Tämän lisäksi verkkoyhteyttä varten on Ethernet-liitäntä, sarjaväyliä varten RS232- ja
RS485-liitännät, USB-liitäntä, CAN-väylän liitäntä ja SDHC-muistikorttipaikka maksimissaan 32 GB muistikortille. Piirilevyn sisältö ja periaatteellinen toiminta ovat esitetty
liitteessä 4 ja 5. (National Instruments 2015a.)

4.6 Reititin
Single-board RIO sisältää oletuksena vain yhden Ethernet-portin, eikä piirilevyssä ole
Offcoden laitteen tavoin valmista moduulia langattomalle verkkoyhteydelle. Real-Time
Linux -pohjaisen käyttöjärjestelmän takia sbRIO:lla USB-modeemin käyttö ei onnistu ilman käyttöjärjestelmälle käännettyjä ajureita. Näistä syistä johtuen laitteistoon hankittiin
erillinen suomalaisen Nextbreezen valmistama teollisuusreititin.
Reititin yhdistää SIM-kortin avulla 3G/4G-matkapuhelinverkkoon, jakaen verkkoyhteyttä langattomasti ja langallisesti kahden Ethernet-portin kautta. Langatonta verkkoyh-
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teyttä voidaan jakaa esimerkiksi läheisyydessä olevalle käyttäjälle. Toinen Ethernet-porteista on varattu sbRIO:n käytettäväksi, jolloin toisella voidaan yhdistää tietokone samaan
lähiverkkoon laitteiston ohjelmointia ja seurantaa varten. Reitittimen mukana tulee myös
GPS-moduuli, jonka avulla saadaan selvitettyä sijaintitieto.

40

5 OHJELMA
Tässä luvussa käydään läpi lyhyesti diplomityössä käytetty ohjelmointikieli ja esitellään
etävalvontajärjestelmän ohjelman toimintaperiaatteet lohkokaavioiden avulla. Etävalvontajärjestelmän ohjelmalle asetetut vaatimukset ovat:
-

ohjelman automaattinen suoritus laitteiston käynnistyessä

-

tiedonkeruu niin valituista I/O-kanavista kuin käytetyistä väylistä

-

tiedon lähetys pilvipalvelimelle verkkoyhteyden ollessa päällä

-

tiedon varmuuskopioiminen tiedostoon, jos verkkoyhteyttä pilvipalvelimelle ei
ole saatavilla tai pilvipalvelin ei vastaa

Ohjelmaa monimutkistavat ominaisuudet, kuten kattava muistinhallinta ja tietoturva ovat
tarkoituksella pidetty mahdollisimman yksinkertaisina lisäominaisuuksina.

5.1 Ohjelmointikieli
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) on National Instrumentsin vuodesta 1986 lähtien kehittämä graafinen ohjelmointiympäristö, jota käytetään
muun muassa mittaus-, ohjaus- ja testaussovelluksissa. LabVIEW käyttää ohjelmointikielenään visuaalista G-kieltä, minkä ohjelmointitapa eroaa tavallisista ohjelmointikielistä muutamalla ydinseikalla. Käskyt ja funktiot esitetään graafisilla lohkoilla. Lohkoja
voidaan liittää toisiinsa sisään- ja ulostulojen perusteella. LabVIEW’n ohjelman suoritus
perustuu lohkojen väliseen tietovuohon (dataflow). Vasemmalta oikealle kulkevan tietovuon analogiana voidaan käyttää virran kulkua sähköpiireissä. Lohkot suorittavat tehtävänsä, kun niiden sisääntulot ovat saaneet tarvittavat tiedot, jonka jälkeen data jatkaa kulkuaan seuraavalle lohkolle. Ennen ohjelman suoritusta LabVIEW kääntää ohjelmakoodin
konekieleksi. (National Instruments 2013.)
LabVIEW’n ohjelmia kutsutaan VI:ksi (Virtual Instruments). VI sisältää kolme osaa kuvan 16 mukaisesti: lohkokaavion (Block Diagram), etupaneelin (Front Panel) ja liitinpaneelin (Connector Panel). Ohjelmakoodi esitetään lohkokaaviossa ja ohjelman käyttöliittymä etupaneelissa. Ohjelman sisään- ja ulostulot sekä lohkon pienoiskuvake määritetään
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liitinpaneelissa. Laajoissa ohjelmissa pääohjelma koostuu lukuisista LabVIEW-aliohjelmista, eli subVI:stä, joita perinteisissä ohjelmointikielissä vastaavat funktiot.

Kuva 16. Kahden 32-bittisen kokonaisluvun summan laskuri LabVIEW’llä.
LabVIEW-ohjelmoinnissa avainsanoja ovat yleisten tyylisääntöjen ja järjestelmällisyyden noudattaminen. Heikosti luettava, eli niin sanottu ”spagettikoodi” korostuu
LabVIEW’n visuaalisessa ohjelmointikielessä perinteisiä tekstipohjaisia ohjelmointikieliä enemmän. Ohjelmakoodin pitäminen siistinä ja yksinkertaisena, pilkkominen pienempiin aliohjelmiin, sekä kattava kommentointi ovat avainsanoja helposti luettavaan, käytettävään ja laajennettavaan ohjelmaan. Tässä diplomityössä edellä mainituista periaatteista on pidetty kiinni rakentamalla jokainen aliohjelma itsenäiseksi ratkaisuksi, jolloin
monimutkaisia riippuvuussuhteita ohjelmien välillä ei pääse syntymään.
Ohjelmakoodin suunnittelun lähtökohtana käytettiin ”NI LabVIEW for CompactRIO Developer’s Guide” -suunnitteluopasta (National Instruments 2014), jota käytetään muun
muassa National Instrumentsin LabVIEW-sertifikaattien koemateriaalina.

5.2 Pääohjelman rakenne
Etävalvontajärjestelmän LabVIEW-ohjelman toiminta perustuu jonotukseen eli puskurointiin. Pääohjelma käyttää tuottaja-kuluttaja -rakennetta (producer-consumer). Käytännössä tämä tarkoittaa kahta rinnakkaista silmukkaa (while loop), joista ensimmäinen toimii datan tuottajana ja toinen datan kuluttajana (kuva 17). Tieto silmukoiden välillä liikkuu puskurimuistia, eli jonoa (queue) pitkin.
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Kuva 17. Pääohjelman rakenne.
Ohjelman suoritus on jaettu kolmeen osaan (kuva 18). Ensimmäisessä vaiheessa alustetaan tarvittavat ominaisuudet käyttöön ja avataan yhteydet väyliin. Ensimmäisen vaihe
suoritetaan automaattisesti, kun laitteistoon kytketään virrat päälle ja sbRIO-9637 on toimintakunnossa. Ensimmäisessä vaiheessa odotetaan niin kauan, että reititin käynnistyy ja
saa toimivan yhteyden matkapuhelinverkkoon (noin 1-2 min), jotta tiedonsiirto palvelimelle voi alkaa. Toinen vaihe on ohjelman kahden pääsilmukan ajo rinnakkain. Toinen
vaihe keskeytyy vain virheen sattuessa, tai jos ohjelman ajo keskeytetään manuaalisesti.
Kolmas vaihe, lopetus, huolehtii yhteyksien sulkemisen ja virheenkäsittelyn.

Kuva 18. Ohjelman kolmiosainen suoritus.
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5.2.1 Tuottajasilmukka
Tuottajan (kuva 19) tehtävänä on tuottaa kuluttavalle silmukalle tietoa. Etävalvontajärjestelmän tapauksessa se tarkoittaa I/O-kanavien mittauksia FPGA-piiriltä, CAN-väylän
sanomia, rengaspaineanturien mittauksia RS232-sarjaliitännän kautta ja GPSkoordinaatteja reitittimeltä. Edellä mainittuihin tietoihin on lisätty tunnisteena toimiva
aikaleima. Aikaleima on ilmoitettu pilvipalvelimen Linux-pohjaisuuden takia UNIXaikana, eli aikana sekunneissa universaalista ajanhetkestä 1. tammikuuta 1970 kello
00:00:00 laskettuna. Tuottajasilmukalla on pääohjelmassa suurin prioriteetti, jotta mittausarvot saadaan aikaleimattua mahdollisimman pienellä viiveellä reaaliaikaisen suorittimen avulla.

Kuva 19. Tuottajasilmukan tehtävät.
5.2.2 Jono
Tuottajasilmukka on yhdistetty jonolla rinnalla pyörivään kuluttajasilmukkaan. Jono on
tietojenkäsittelytieteessä käytetty abstrakti tietotyyppi, joka toimii FIFO-periaatteella
(First In, First Out), eli jonoon ensimmäisenä saapuva poistuu myös siitä ensimmäisenä.
Jonossa tieto liikkuu LabVIEW’n klustereissa, eli eri tietotyyppien (liukulukujen ja merk-
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kijonojen yms.) kokonaisuutena. Tuottajasilmukan tuottama klusteri sisältää kaksi rinnakkaista listaa (taulukko 2), joista ensimmäisessä kerrotaan kanavien nimet merkkijonoina ja toisessa kanavien arvot liukulukuina.
Taulukko 2. Jonossa liikkuvan klusterin sisältö.
Ensimmäinen sarake (merkkijono)

Toinen sarake (liukuluku)

“time”

1461907406.00000

”gpsN”

65.059318

“gpsE”

25.44878

”temp”

23.12345

5.2.3 Kuluttajasilmukka.
Kuluttajasilmukan (kuva 20) tehtävä on poimia jonon ensimmäinen klusteri ja valita sen
päämäärä: pilvipalvelin, tiedosto tai palautus jonoon.
Oletuksena klusterin sisältö yritetään ladata verkon yli pilvipalvelimelle HTTP (HyperText Transfer Protocol) POST -metodilla. Lähetys tapahtuu yhdistämällä klusterin kahden listan alkiot yhdeksi merkkijonoksi, joka lähetetään palvelimelle muodossa (taulukko
2:n tapauksessa):
time=1461907406.00000&gpsN=65.0593186&gpsE=25.44878&temp=23.12345
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Kuva 20. Kuluttajasilmukan tehtävät.
Onnistuneen lähetyksen jälkeen pilvipalvelin palauttaa etävalvontajärjestelmälle vastauksen. Poimimalla pilvipalvelimen kuittausviestistä sanan ”OK” saadaan varmistus hyväksytystä tiedonsiirrosta ja voidaan siirtyä jonossa seuraavan klusterin läpikäymiseen. Kuittausviestin mukana ilmoitetaan myös muuta tietoa, kuten seurattavien kanavien nimet.
Pilvipalvelimelta saatavalla kuittausviestillä voidaan siis tehdä laitteiston etäohjausta.
Lähetys saattaa epäonnistua, mikäli verkkoyhteyttä ei ole, lähetettävä viesti on väärässä
muodossa tai palvelin ei vastaa lähetykseen. Jos verkkoyhteyttä ei ole saatavilla, kuluttajasilmukka tallentaa käsittelyssä olevan klusterin TDMS-tiedostoon rivinä. TDMS (Technical Data Management System) on National Instrumentsin binäärinen tallennusmuoto,
jonka etuja ovat tiedon säilyttäminen kanavittain, sekä pieni tiedostokoko verrattuna esimerkiksi tavalliseen tekstitiedostoon. TDMS-tiedostoa voidaan myös lukea suoraan Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.
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Mikäli verkkoyhteys pilvipalvelimelle yhdistyy uudelleen, poimitaan TDMS-tiedostosta
rivejä klustereiksi takaisin jonoon. Jos pilvipalvelin ei hyväksy klusterin sisältöä, kuluttajasilmukka palauttaa käsiteltävän klusterin takaisin jonoon.
Kuluttajasilmukalla on toissijainen prioriteetti verrattuna tuottajasilmukkaan, sillä edellä
listattujen kuluttajasilmukan toimenpiteiden kesto ajassa saattaa vaihdella, eikä niitä voi
tarkasti määrittää. Viiveitä aiheuttavat muun muassa tiedonsiirto pilvipalvelimelle, sekä
TDMS-tiedoston kirjoittaminen ja lukeminen.
5.2.4 FPGA-mikropiirin ohjelma
Analogiset ja digitaaliset sisään- ja ulostulot käsitellään FPGA-piirin kautta. Tässä diplomityössä FPGA-ohjelma lukee useaa sisääntulokanavaa kerralla ja lähettää kanavista saatavat mittaukset eteenpäin tuottajasilmukalle. Käytössä olevat kanavat saadaan määritettyä pilvipalvelimen paluuviestin kautta, jossa ilmoitetaan kanavien nimet ja näytteenottotaajuus. Muiden kuin paluuviestissä määritettyjen kanavien mittauksia ei siis lähetetä
pilvipalvelimelle.
Valinta monen kanavan yhtäaikaiseen käsittelemiseen on perusteltua, koska FPGAohjelman on oltava valmiiksi käännettynä ennen pääohjelman suorittamista ja FPGAohjelman kääntäminen bittitiedostoksi vie vähimmillään yli 5 minuuttia. Tämän lisäksi
FPGA mahdollistaa todellisen rinnakkaisajon ja siinä on riittävästi tehoa käsitellä monta
kanavaa yhtä aikaa. Kappaleessa 3.1.1 esiteltyjen mittausvirheiden välttämiseksi FPGAohjelma asetetaan lukemaan vain niin monta kanavaa, kuin sovelluksessa tiedetään käytettävän. Vaihtoehtoisesti käyttämättömät kanavat voidaan kytkeä suljetuksi esimerkiksi
vastuksien avulla, jolloin käyttämättömät kanavat eivät aiheuta häiriöitä mittaukseen käytettävien kanavien kanssa.
Suurta näytteenottotaajuutta käyttäessä, eli kun mittaustietomäärät ovat suuria, FPGAohjelma asetetaan käyttämään DMA:ta (Direct Memory Access) eli oikosiirtoa. Oikosiirto tarkoittaa tiedon siirtämistä järjestelmässä siten, että sitä ei kuljeteta suorittimen
kautta. Oikosiirron avulla FPGA:lla suoritetut mittaustiedot siirretään ennalta määritetyn
paketin kokoisena suoraan pääohjelman puskurimuistiin eli FIFO-jonoon, jolloin suorittimen kuormitus laskee.
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Pelkän kanavien lukemisen lisäksi FPGA-ohjelmaan voidaan lisätä esimerkiksi suodattimia ja tunnuslukujen, kuten RMS-arvon, laskemiseen käytettyjä funktioita. Edellä mainitut asiat voidaan lisätä ohjelmaan järjestelmän sovelluskohteen määrittyessä tarkemmin, jolloin FPGA-ohjelma täytyy kääntää uudelleen bittitiedostoksi.
5.2.5 Muut ominaisuudet
Pääominaisuuksien lisäksi etävalvontajärjestelmän ohjelma sisältää myös muita ominaisuuksia, kuten virheidenkäsittelyn ja tietoturvan.
Puskurina toimivan jonon hallitsematon kasvu liian suureksi saattaa tukkia laitteen muistin ja suorittimen käytön. Tällöin ohjelman suoritus yleensä pysähtyy käyttömuistin loppuessa. Seuraamalla jonon kokoa, sekä suorittimen ja muistin käyttöastetta voidaan määrittää jonon koolle yläraja, jonka jälkeen koko tai osa puskurista tyhjennetään muistikortille TDMS-tiedostoon talteen.
LabVIEW sisältää lisämoduulin pääohjelman toiminnan seuraamiseen. Real-Time
Watchdog Timer, eli vahtikoira, on itsenäisesti pääohjelman rinnalla toimiva ajastin.
Vahtikoiran alustuksen yhteydessä sille on asetettu aikaraja sekunneissa, mihin asti ajastin pyrkii laskemaan. Pääohjelman toimiessa moitteettomasti vahtikoiran ajastin nollataan
joka silmukan kierroksella. Pääohjelman pysähtyessä virheen takia aikaraja ylittyy ja vahtikoira käynnistää korjaavana toimenpiteenä ohjelman tai laitteen uudelleen. Tiedon katoamisen välttämiseksi laitteen uudelleenkäynnistyksen ja ohjelman suorituksen loppuessa jono tyhjennetään talteen TDMS-tiedostoon.
Tietoturvaa varten järjestelmän LabVIEW-ohjelma on käännetty itsestään käynnistyvään
RTEXE-muotoon, jolloin ohjelmakoodia ei ole nähtävillä laitteistossa. Ohjelman sisäisen
tietoturvan lisäksi yleistä tietoturvaa on lisätty käyttämällä reititintä reitittävässä tilassa,
jolloin sbRIO:n sisäverkossa käyttämää IP-osoitetta ei julkaista suoraan ulkomaailmalle.
Erittäin suuressa osassa tietoturvaa on kuitenkin pilvipalvelimen puoli, sillä tietoturvauhkina ovat muun muassa mittaustietojen lähetysten korruptointi ja palvelunestohyökkäys
palvelimelle.
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6 KOTELOINTI
Diplomityössä käytetty National Instrumentsin sbRIO-9637 -piirilevy ei sisällä valmista
kotelointia, josta seuraten tässä luvussa käsitellään laitteiston kotelointiin liittyvät valinnat ja mitoitukset.
Koteloksi valittiin sopivan tilavuuden perusteella ABS-muovista valmistettu IP 65 -suojaluokitettu yleiskotelo. Kotelon pohjalle laserleikattiin akryylistä kiinnityslevy, johon
piirilevy kiinnitettiin ruuvitornien varaan (kuva 21). Piirilevyn viereen sijoitettiin reititin.
Laitteita vastakkaiseen pitkään seinämään laserleikattiin läpivientireiät reitittimen koaksiaalikaapeleille ja sbRIO:n liittimille: virtaliitin, USB-liitin, Ethernet-liitin ja neljä D9liitintä. Analogiset ja digitaaliset I/O:t vietiin sbRIO:n kahdesta 50-pinnisestä IDClattakaapeliliittimisestä ruuviterminaaleihin kotelon ulkopuolelle.

Kuva 21. Kotelon ja laitteiston osat.
Koteloon ei suunniteltu erillistä jäähdytysratkaisua. Single-board RIO:n suositeltu lämpötila-alue on -40 – 80 °C, mitä seurataan keräämällä mittausarvoja piirilevyn pinnalla
sijaitsevilta lämpötila-antureilta pilvipalvelimelle. Jäähdytystä voidaan parantaa jälkeenpäin asentamalla piirilevyn ruuvitornien päälle elastomeerista valmistettu lämmönsiirrin.
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Lämmönsiirtimen tehtävä on muuttaa lämmönsiirto kaasussa (konvektio) pintaliitoskomponenttien pinnalta lämmönsiirroksi aineessa (konduktio). Pintaliitoskomponenttien ja
lämmönsiirtimen väliin tulevat kokoonpuristuvat lämpötyynyt poistamaan pintojen välisiä epätasaisuuksia. Lämpöä voidaan ohjata eteenpäin lämmönsiirtimestä asentamalla se
kotelon seinämää vasten, tai kiinnittämällä jäähdytyselementti lämmönsiirtimeen kiinni.
Jäähdytyselementti on lämpöä hyvin johtavasta metallista valmistettu komponentti, jolla
lämpöä johdetaan lämpöripojen mahdollistamalla suurella pinta-alalla ympäröivään ilmaan. (National Instruments 2015a.)

6.1 Sähkötehon ja -virran määrittäminen
Sähköä käyttäviä laitteita kotelossa ovat sekä sbRIO-9637 että Nextbreezen reititin, jotka
asennettiin rinnakkain samaan sähköpiiriin. Laitevalmistajat ovat määrittäneet käytettäväksi jännitealueeksi Single-board RIO:lle 9 – 30 V ja reitittimelle 3,3 – 40 V. Käyttöjännitteeksi valittiin kummallekin laitteelle sopiva 12 V. Virtalähteen valintaa varten on
selvitetty tarvittava sähköteho ja -virta.
Single-board RIO:lle on määritetty käyttöohjeissa kokonaissähkötehon laskentakaava:

𝑃tot = 𝑃int + 𝑃DIO + 𝑃5V + 𝑃USB + 𝑃SD + 𝑃AO ,
missä

(5)

𝑃tot on kokonaissähköteho [W],
𝑃int on sbRIO:n sisäisesti käyttämä sähköteho [W],
𝑃DIO on 3,3 V digitaalisten I/O:n käyttämä sähköteho [W],
𝑃5V on 5 V ulostulon käyttämä sähköteho [W],
𝑃USB on USB-väylään kiinnitetyn laitteen käyttämä sähköteho [W],
𝑃SD on SD-muistikortin käyttämä sähköteho [W],
𝑃AO on analogisten ulostulojen käyttämä sähköteho [W].

Ottamalla hyötysuhde huomioon sähkötehon yhtälö on:

𝑃=

𝑈𝐼
𝜂

(6)
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missä

P on sähköteho [W],
U on jännite [V],

I on virta [A],
𝜂 on hyötysuhde.
Sijoittamalla yhtälö (6) yhtälöön (5) saadaan sbRIO:n täydessä rasituksessa käyttämä sähköteho ratkaistua (lähtöarvot liitteessä 6):

𝑃tot = 11,08 W +

0,003

A
∙ 28 kan ∙ 3,3 V 1,5 A ∙ 5 V 0,9 A ∙ 5 V
kan
+
+
0,8
0,9
0,9

A
0,1 A ∙ 3,3 V 0,003 kan ∙ 4 kan ∙ 10 V
+
+
= 25,412 … W
0,8
0,5
Ottamalla huomioon sbRIO-9637:n sisäiset siirtohäviöt, kerrotaan Ptot 10 %:lla ja saadaan
lopputulokseksi noin 28 W. Käyttöjännitteellä 12 V sähkövirran määräksi tulee siis yhtälön (6) perusteella noin 2,13 A. On otettava huomioon, että näin suurta virtamäärää
sbRIO-9637 käyttää vain, jos kaikki yhtälön (5) osa-alueet ovat jatkuvassa käytössä. Yhtälöstä (5) voidaan poissulkea termit P5V, PUSB ja PAO, kun oletetaan ettei etävalvontajärjestelmä käytä käyttökohteissa ulostuloja ohjaukseen, eikä USB-väylään kiinnitettyä laitetta. Kokonaissähköteho on tällöin noin 13 W, jolloin 12 V jännitteellä virrankulutus on
noin 1,1 A.
Nextbreezen teollisuusreitittimelle on määritetty käyttöohjeen mukaan maksimivirta
0,208 A jännitteellä 12 V. Tällöin sähköteho oletetulla 80 % hyötysuhteella on yhtälön
(6) mukaan 3,12 W. Kirchoffin virtalain mukaan sähköjohtimen solmupisteeseen tulevien
ja siitä poistuvien virtojen summa on nolla, eli virta jakaantuu kummallekin sähköpiirissä
rinnakkain olevalle laitteelle. Yhteensä laitteiden käyttämä sähköteho on noin 16 – 30 W,
jolloin 12 V jännitteen tasavirtalähteen on annettava 1,5 – 2,5 A virtaa. Työssä käytettiin
1,5 A virtalähdettä. Virtaliittimen perään asennettiin sarjaan 4 A hidas sulake estämään
lisähaittojen syntyminen oikosulun sattuessa.
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7 KENTTÄKOKEET
Tässä luvussa käydään läpi diplomityön käytännön kokeiden suoritus, mitkä tehtiin
kuorma-autolla. Ennen kenttäkoetta etävalvontajärjestelmän hyväksyttävä toiminta varmistettiin laboratorio-olosuhteissa. Kenttäkokeiden tarkoitukset ja vaatimukset tulevat
ilmi mittaussuunnitelmasta:
-

Etävalvontajärjestelmän kokeileminen käytännössä

-

Etävalvontajärjestelmän laitteiston ja ohjelman ongelmaton käynnistys, kun virta
kytketään päälle

-

Ohjelman ongelmaton jatkuva suoritus

-

Ajoneuvon CAN-väylän FMS-sanomien lukeminen

-

Ajoneuvon reittiseuranta, eli koordinaattien lukeminen GPS-moduulilta

-

Rengaspaineiden seuranta antureilla ja mittausten tiedonsiirto sarjaväylällä

-

Mittauksien lähetys pilvipalvelimelle

-

Etävalvontajärjestelmän ohjelman toiminta poikkeustilanteissa:
o reititin ei saa yhteyttä matkapuhelinverkkoon
o lähetystiedot eivät mene perille pilvipalvelimelle

Kenttäkokeen koeympäristönä toimi Oulun yliopiston Sisu Polar -kuorma-auto. Ajoneuvossa on neljä akselia, joista kahdella takimmaisella akselilla on paripyörät. Etävalvontajärjestelmä kiinnitettiin ajoneuvoon hansikaslokeron läheisyydestä löytyvällä OBD2liittimellä. OBD2-pistokkeesta saatiin sekä käyttöjännite 12 V, että CAN-väylän
CAN_H- ja CAN_L-liitännät. PressurePron rengaspaineanturijärjestelmän monitorin virtakaapeli kiinnitettiin ajoneuvon savukkeensytyttimeen, josta saadaan 12 V käyttöjännite.
Reitittimen apuantenni ja GPS-moduuli sijoitettiin ohjaamon sisälle, mutta ne voidaan
vaihtoehtoisesti asentaa myös ohjaamon ulkopuolelle.

7.1 CAN-väylä
Sisu Polarin CAN-väylästä luettiin FMS-sanomia LabVIEW-aliohjelmalla (liite 7). Ajoneuvon valmistajalla ei ollut suoraan tarjota valmista taulukkoa väylästä saatavista FMSsanomista, joten apuna sanomien tulkitsemiseen käytettiin FMS v3 -standardia ja Scanian
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tarjoamaa FMS-taulukkoa (HDEI / BCEI Working Group 2012 & Scania 2014). Osa
FMS v3 -standardin mukaisista viesteistä eivät olleet saatavilla kenttäkokeen ajoneuvon
CAN-väylästä, mikä varmistettiin käymällä yksitellen läpi väylässä ilmaantuvat tunnisteet. Saatavista FMS-sanomista luettiin moottorin kierrosluku, ajoneuvon nopeus nopeusmittarin mukaan, ajoneuvon polttoainesäiliön taso prosenteissa, sekä moottorin jäähdytysnesteen lämpötila.
Ajoneuvon moottorin kierrosluku saatiin selville FMS-sanomien heksadesimaalitunnisteella ”0C F0 04 01” eli parametriryhmällä ”Electronic Engine Controller #1” (liite 7 ja
8). Parametriryhmän neljännen ja viidennen tavun yhdistelmä (16 bittiä), eli parametrinumero SPN 190, ilmoittaa moottorin kierrosluvun. Kierrosluvuksi heksadesimaalit saatiin muuttamalla viidennen ja neljännen tavun yhdistelmä desimaaliarvoksi ja kertomalla
se parametrinumeron skaalauskertoimella 0,125 rpm. Tyhjäkäynnin kierrosluvuksi saatiin noin 560 rpm, joka vastasi ajoneuvon mittariston ja ohjekirjan arvoa. Vastaavanlaiset
toimenpiteet tehtiin myös muiden FMS-sanomien kanssa.

7.2 Rengaspaineet
PressurePron neljä langatonta rengaspaineanturia asennettiin ajoneuvon ensimmäisen akselin ja toisen akselin (ylhäällä oleva teliakseli) renkaisiin. Tällä tavalla varmistettiin,
kasvavatko etuakselin renkaissa paineet, kun renkaat lämpiävät ajon aikana. Anturit asennettiin renkaiden venttiilien päihin kiertämällä ennen ajoa, jolloin anturit käyttävät oikeaa
painelukemaa referenssipisteenä. Kuorma-auton renkaat ovat oletusarvoisesti tarpeeksi
suuret kooltaan ja massaltaan, ettei niitä tarvitse tasapainottaa uudelleen 18 g massaisen
anturin takia. Ajoneuvon ohjekirjan mukaan ensimmäisen akselin 315/80 R22,5 -renkaiden käyttöpaine on 8,0 bar 7500 kg akselimassalla. Toisen akselin paripyörillä käyttöpaine on 6,8 bar akselimassan ollessa 9500 kg. Akselimassat ovat ajoneuvon tyyppikilvestä selvitetyt maksimimassat akselikohtaisesti.
Anturit lähettävät viiden minuutin välein rengaspaineet ja -lämpötilat näyttöpäätteelle.
RS232-sarjaliitännällä mittaustiedot välitettiin eteenpäin etävalvontajärjestelmälle. Liitteen 9 mukaan viides tavu ilmoittaa rengaspaineen (yksikössä psi) ja kuudennen tavun
kolme vähiten merkkaavaa bittiä lämpötilan. Kolmen bitin takia lämpötilan resoluutio on
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pieni, eli anturien ilmoittama lämpötila-alue on väliltä -40 – 100 °C askelvälin ollessa 20
°C.

7.3 Muut mittaukset
Koordinaatit GPS-moduulilta tulevat UDP-yhteydellä reitittimen sisäisestä IPosoitteesta. Päivitystiheydeksi GPS-moduulille asetettiin kolme sekuntia (väliltä 2 – 3600
s), joka on yhtä suuri kuin pääohjelman tuottajasilmukan mittausväli.
Etävalvontajärjestelmän FPGA-ohjelman kautta luettavia digitaalisia ja analogisia sisäänja ulostuloja ei käytetty diplomityön kenttäkokeessa. Niiden toimivuus varmistettiin kuitenkin termoparilla laboratoriokokeissa.
Mitattujen tietojen lisäksi pilvipalvelimelle kerättiin laitteiston tietoja: piirilevyn lämpötilaa, suorittimen käyttöastetta ja vapaan muistin määrää. Laitteistotiedot kerättiin pilvipalvelimelle omalle hallintasivulleen, josta voidaan arvioida etävalvontajärjestelmän toimintaa pitkällä aikavälillä.
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8 TULOKSET
Kenttäkokeiden mittaukset lähetettiin matkapuhelinverkon kautta Datax-pilvipalvelimelle. Datax on etävalvonnan käyttöliittymänä toimiva verkkosivu (kuva 22). Verkkosivun etusivulla ajoneuvon reitti piirtyy Google Maps -kartan päälle ja mittausarvot reaaliaikaisesti päivittyviin kuvaajiin. Sivun vasemman laidan linkeistä voidaan selata eri mittauksia halutulta aikaväliltä tai seurata laitteiston järjestelmätietoja.

Kuva 22. Datax-pilvipalvelun käyttöliittymän etusivu.
Ajoneuvon reitti kuvataan sinertävänä viivana kartassa (kuva 23). GPS-moduulin muutaman metrin säteisestä epätarkkuudesta johtuen koordinaatit osoittavat välillä tien ulkopuolelle. Pitemmällä ajoreitillä ja etäämmältä tarkasteltuna tämä koordinaattien epätarkkuus jää lähinnä vain esteettiseksi haitaksi.
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Kuva 23. Ajoneuvon reittiseuranta.
CAN-väylän FMS-viestit piirtyvät neljään eri kuvaajaan (polttoainesäiliön taso, ajoneuvon nopeus, moottorin kierrosluku ja jäähdytysnesteen lämpötila). Kuvassa 24 on polttoainesäiliön tason kuvaaja prosenteissa ja ajoneuvon nopeus nopeusmittarin mukaan. Polttoaineen tasossa näkyy prosentin kymmenesosan heittoja kumpaankin suuntaan, koska
kuvaajan vaaka- eli aika-akseli on vain noin 15 minuutin ajalta. Pitemmällä aikavälillä
pienet vaihtelut jäävät pois näkyvistä. Ajoneuvon nopeus, moottorin kierrosluku ja jäähdytysnesteen lämpötila esitetään samantapaisissa kuvaajissa (kuva 25).
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Kuva 24. Polttoainesäiliön taso ja ajoneuvon nopeus.

Kuva 25. Moottorin kierrosluku ja jäähdytysnesteen lämpötila.
Kuvassa 26 on esitetty mitattavien renkaiden paineet ja lämpötilat. Sininen ja keltainen
viiva kuvaavat ensimmäisen akselien renkaita. Ajanhetkellä 08:52 - 08:54 huomataan
rengaspaineiden kasvu renkaiden lämpiämisen vaikutuksesta. Vastaavasti alemmassa
paineessa olevien toisen akselien renkaiden paineet eivät kasvaneet, koska teliakseli pidettiin ylhäällä. Kolmen bitin resoluutiolla seurattavat lämpötilat pysyivät 20 °C jokaisella renkaalla.
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Kuva 26. Rengaspaineet ja -lämpötilat anturikohtaisesti.
Kuvassa 27 on esitetty suorittimen lämpötila ja vapaan muistin määrä. Laitteiston järjestelmätietoja seuraamalla voidaan ennakoida, milloin esimerkiksi suorittimen käyttöaste
on noussut liian suureksi tai milloin vapaan muistin määrä on liian alhainen. Kuvassa 28
on suorittimen kuormitus prosenteissa kenttäkokeen aikana. Hyppy yli 40 % kuormitukseen ajanhetkellä 08:31 viittaa laitteiston käynnistystoimenpiteisiin, jonka jälkeen suorittimen kuormitus asettuu noin viiden prosentin seutuville pääohjelman suorituksessa.

Kuva 27. Suorittimen lämpötila ja vapaan muistin määrä.
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Kuva 28. Suorittimen kuormitus prosenteissa.

8.1 Tulosten pohdinta
Tuloksena saatiin kokeiltua etävalvontajärjestelmä toimivasti käytännössä. Jatkokehitettävää löytyy kuitenkin sekä laitteiston että verkkosivun puolelta. Kehitysideana koordinaattien epätarkkuudesta johtuva haitta voidaan poistaa ohjelmoimalla palvelimen puolelle suodatin, joka yhdistää koordinaatit teiden ajoväylien kohdalle Google Maps -ohjelmointirajapinnan avulla. Lisäksi rengaspaineet voidaan ilmoittaa kuvainnollisemmin ajoneuvon pohjapiirustuksen avulla, josta rengaskohtaiset paineet näkyvät mittausarvon lisäksi värikoodein.
Diplomityössä kehitetty laitteisto antaa valmiudet pitempiaikaisille mittauksille ja niistä
tehtäville tulkinnoille. Kuvaajien ja mittaustietojen perusteella voidaan havaita lähes reaaliaikaisesti poikkeavia tilanteita, kuten rengaspaineiden liian nopea kasvu. Lisäämällä
antureita kiinni järjestelmään voidaan seurata haluttuja asioita, kuten muun muassa pyöränlaakereiden lämpötiloja.
Pitkältä aikaväliltä kerättyä mittaustietoa voidaan hyödyntää tilastollisessa analysoinnissa. Yhdistämällä mittaukset ajoneuvon nopeudesta ja moottorin kierrosluvuista, sekä
tiedot ajoreitistä ja teiden nopeusrajoituksista, voidaan kuljettajan ajokäyttäytymistä analysoida.
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On kuitenkin toivottavaa, ettei tämän työn laitteisto eivätkä etävalvontajärjestelmät yleensäkään päädy pelkästään yrityksen työntekijöiden seuraamiseen, vaan niitä käytettäisiin
nimenomaan koneiden ja laitteiden vikaantumisien ennakoimiseen. Tällä tavalla yritys
saa karsittua vikaantumisista johtuvia kuluja ja työntekijät välttävät mahdollisia vaaratilanteita.
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9 YHTEENVETO
Diplomityön tavoitteena oli kehittää modulaarinen etävalvontajärjestelmän pilottilaitteisto koneiden kunnonvalvonnan käyttöön. Työn aluksi esiteltiin aihealue, eli teollinen
internet ja sen merkitys kunnossapidolle. Teollinen internet ja digitalisaatio ovat termejä,
jotka kuvaavat teollisuuden ja yhteiskunnan kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan laitteiden kytkemistä verkkoon, jolloin niitä voidaan etävalvoa pilvipalvelujen avulla. Etävalvontaan ovat Suomessa vuonna 2016 panostaneet moni suuri teollisuusyritys, kuten ABB ja Metso. Yksi ennakoivan kunnossapidon sovellus on kuljetusyritysten kalustonseuranta. Langattomien antureiden avulla kalustonseurantaan voidaan lisätä esimerkiksi rengaspaineiden- ja lämpötilojen seuranta.
Aihealueeseen perehtyvän luvun jälkeen työssä käytiin läpi järjestelmän toimintaan liittyvät teoriat. Näitä ovat kunnossapidon mittausten perusteet, GPS-moduulin toiminta,
CAN-väylä ja FPGA-mikropiiri. Teoriaosuuden jälkeen siirryttiin laitteistovaatimuksiin
ja -valintoihin. Vaihtoehtoina olivat muun muassa National Instrumentsin RIOtuoteperhe ja oululaisen Offcoden tuotteet. Tässä diplomityössä päädyttiin käyttämään
National Instrumentsin yhden piirilevyn sbRIO-9637 -pientietokonetta, sillä se sisälsi kattavan määrän sisään- ja ulostulo kanavia, paljon laskentatehoa, ja on pienikokoinen. Tämän lisäksi tuotetta myydään 90 päivän kokeiluversiona. Matkapuhelinverkon käyttöä
varten diplomityössä käytettiin Nextbreezen teollisuusreititintä, joka jakaa verkkoyhteyttä Ethernet-kaapelin kautta sbRIO-9637:lle. Reititin sisältää myös GPS-moduulin sijaintitiedon selvittämistä varten.
Käytettävä sbRIO-9637 ohjelmoitiin LabVIEW-ohjelmointikielellä. Pääohjelma perustuu tuottaja-kuluttuja -rakenteeseen, missä kaksi rinnakkaista silmukkaa on yhdistetty
puskurimuistilla toisiinsa. Tuottajasilmukka kerää sanomia CAN-väylästä, rengaspaine
ja -lämpötiloja sarjaväylän kautta, sekä sijaintitiedon GPS-moduulilta. Kuluttajasilmukan
tehtävänä on vastaanottaa kerätyt mittaustiedot puskurimuistin kautta ja lähettää ne joko
HTTP Post -metodilla pilvipalvelimelle tai tallentaa tiedostoon talteen. Tämän lisäksi
pääohjelma sisältää muita ominaisuuksia, kuten järjestelmän toiminnan seuraamisen ja
puskurimuistin koon seurannan.
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Laitteisto sijoitettiin ABS-yleiskoteloon, johon laserleikattiin läpiviennit ja kiinnityslevyt. Koteloon sijoitettiin sekä sbRIO-9637 että Nextbreezen reititin. Lisäksi laitteiston
vaatima sähköteho ja -virta selvitettiin.
Järjestelmän toiminta varmistettiin kenttäkokeilla liikkuvassa kalustossa. Sisu Polar kuorma-autolla tehdyillä kokeilla selvitettiin ajoneuvon tietoja CAN-väylän FMSsanomien avulla. Tämän lisäksi ajoneuvon sijainti selvitettiin GPS-moduulin avulla ja
rengaspaineet langattomien anturien avulla. Kerätyt tiedot lähetettiin matkapuhelinverkon kautta työn tilaajan Kroneld Technologiesin Datax-pilvipalvelimelle.
Diplomityön lopuksi käsiteltiin kenttäkokeiden tuloksia. Datax-pilvipalvelun käyttöliittymän kautta pystytään seuraamaan kohteen sijaintia ja liikettä, sekä mitattavia arvoja.
Sivulla esitettävät kuvaajat sisältävät kenttäkokeissa mitattuja arvoja. Niiden pohjalta on
mahdollista laskea tilastollisten analyysien ja algoritmien avulla haluttuja tunnuslukuja,
sekä päätellä esimerkiksi kuljettajan ajokäyttäytymistä pitkällä aikavälillä. Diplomityössä
pohdittiin myös palvelimen puolen parannusehdotuksia paremman käyttäjäkokemuksen
takaamiseksi.
Järjestelmän kehittäminen on laajahko alue. Se sisältää sekä ohjelmointia, mekaniikkasuunnittelua että sähköteknistä suunnittelua. Laitteisto on mahdollista mahduttaa myös
pienempään koteloon, mutta tällöin tiivis kaapelointi ja toimiva jäähdytys on otettava tarkemmin huomioon.
Diplomityössä ilmenneet ongelmat olivat sekä laitteistoon että ohjelmistoon liittyviä.
Suurimmat ongelmat liittyivät kolmen eri laitetoimittajan tuotteiden yhdistämisessä toimivaksi kokonaisuudeksi eli järjestelmäksi. Järjestelmän ohjelmakoodia voidaan kehittää
edelleen, kuten etävalvonnan lisäksi kattavamman järjestelmän etäohjauksen toteuttaminen pilvipalvelimen puolelta. Ohjelmaan jääneet mahdolliset virheet selviävät vasta pitemmän aikavälin käytöllä.
Lopputuloksena diplomityössä saatiin kehitettyä ja kenttätestattua modulaarinen etävalvontajärjestelmän prototyyppi, jota voidaan hyödyntää monessa eri sovelluksessa. Järjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi tuotantolinjoilla tai logistiikka-alan yrityksen kalus-
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ton seurannassa. Järjestelmän jatkokehittämisen aiheena voivat olla ohjelman monipuolistaminen, kotelon kehittäminen kompaktimpaan kokoon ja järjestelmän toiminnan kokeilemista case-tutkimuksilla.
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Liite 1. NMEA-viestin $GPRMC-rivi
Taulukko 2. $GPRMC-rivin sisältö
Nro.

Viestin osa

Selitys

Tarkoitus

1.

$GPRMC

Recommended Minimum
Specific
GPS/Transit data

Rivin aloittava tunniste

2.

225446

Klo. 22:54:46 UTC

Kellonaika

3.

A

A = Active tai V =
Void

GPS-yhteyden tila

4.

4807.038

48° 07,038’

Lukuarvo pohjoista
leveyttä

5.

N

N = North tai S =
South

Pohjoista/eteläistä

6.

01131.000

11° 31,000’

Lukuarvo itäistä pituutta

7.

E

E = East tai W =
West

Itäistä/läntistä

8.

022.4

Solmua

Nopeus
maahan
nähden solmuissa

9.

084.4

84,4°

Mittauskulma

10.

230316

23.3.2016

Päivämäärä

11.

003.1

3,1°

Poikkeama pohjoisnavan suunnasta asteina

12.

E

E = East tai W =
West

Itäistä/läntistä

13.

*6A

Tarkistussumma

Rivin päättävä tunniste

Liite 2. CAN-sanoman rakenne

SOF = Start of Frame, kehyksen alku
RTR = Remote Transmission Request, kyselybitti lähetyksille
CRC = Cyclic Redundancy Check, tarkisteavaimen algoritmi
ACK = Acknowledgement, kuittaus
EOF = End of Frame, kehyksen loppu
SRR = Substitute Remote Request, bitti jolla erotetaan 11-bittisen ja 29-bittisen tunnisteiden prioriteetit
IDE = Identifier Extension, lisätunnisteen ilmaiseva bitti
PGN = Parameter Group Number, parametriryhmänumero
PDU = Protocol Data Unit, viestinrakenne, eli lähetetäänkö sanoma tiettyyn osoitteeseen vai kaikille väylässä oleville solmuille
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Liite 6. Yhtälön 5 lähtöarvot
Taulukko 2. Yhtälön 5 lähtöarvot
Nro.

Tunnus

Selitys

Arvo ja
yksikkö

Lähde

1.

𝜂𝐷𝐼𝑂

Digitaalisten 3,3
V I/O-kanavien
hyötysuhde

80 %

sbRIO-9637
Manual s. 39

User

2.

𝜂5𝑉 = 𝜂𝑈𝑆𝐵

5 V ulostulon ja
USB-liitännän
hyötysuhde

90 %

sbRIO-9637
Manual s. 39

User

3.

𝜂𝐴𝑂

Analogisten ulostulojen
hyötysuhde

50 %

sbRIO-9637
Manual s. 39

User

4.

𝑃𝑖𝑛𝑡

sbRIO-9367:n sisäisesti käyttämä
sähköteho

11,08 W

sbRIO-9637
Manual s. 39

User

5.

𝐴𝐷𝐼𝑂

Digitaalisten 3,3
V I/O-kanavan
käyttämä virta

±0,003
A/kanava
(28 kanavaa)

sbRIO-9637 Specifications s. 4

6.

𝐴5𝑉

5 V ulostulon
käyttämä maksimivirta

1,5 A

sbRIO-9637 Specifications s. 9

7.

𝐴𝑈𝑆𝐵

USB-liitännän
maksimivirta

0,9 A

sbRIO-9637 Specifications s. 4

8.

𝐴𝑆𝐷

SD-kortin käyttämä maksimivirta

0,1 A

Wikipedian
artikkeli

9.

𝐴𝐴𝑂

Analogisten ulostulojen maksimivirta per kanava

±0,003
A/kanava
(4 kanavaa)

sbRIO-9637 Specifications s. 8
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