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Opinnäytetyö oli osa ELY-keskuksen tukemaa ”Simulointiympäristöllä uusia ulottu-

vuuksia tuotannon automatisointiin”- projektia, jonka tavoitteena oli kehittää Satakun-

nan ammattikorkeakoululle teollisuuden tarpeisiin soveltuva simulointiympäristö. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa ja ottaa käyttöön esittely-ympäristö, jonka 

avulla esiteltäisiin simulointiympäristöä ja sen ominaisuuksia sekä luoda koulun käyt-

tötarpeisiin OPC UA-ohjeistus Siemensin ja Beckhoffin ohjelmoitavia logiikoita var-

ten. 

 

Opinnäyteyössä perehdyttiin OPC UA:n käyttöön ja sovellettavuuteen eri valmistajien 

ohjelmoitavien logiikoiden kesken käytävässä kommunikoinnissa. Ohjelmointiin käy-

tettiin Siemensin TIA Portal- ja Beckhoffin TwinCAT 3-ohjelmointiympäristöjä.  

 

Esittely-ympäristö toimii suunnitellun mukaisesti. Simulaatiota pystytään ohjaamaan 

Beckhoffin ja Siemensin logiikoilla OPC UA:n kautta. Ulkoasultaan lopputulos muis-

tuttaa teollisuudessa esiintyviä ohjauspisteitä. 
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This thesis was a part of a project supported by Centre for Economic Development, 

Transport and the Environment. The aim was to develop a simulation environment that 

suits industrial needs at Satakunta University of Applied Sciences. 

 

The purpose of this thesis was to build and put into operation a presentation environ-

ment. It will be used to present the simulation environment and its features. One aim 

was also to create OPC UA instructions for Siemens and Beckhoff PLCs that fit to 

school’s needs.  

 

This thesis orientates oneself with OPC UA usage and suitability in communication 

between different manufacturers PLCs. Programming was performed using Siemens 

TIA-Portal and Beckhoffs TwinCAT 3 programming environments. 

 

Presentation environment works as planned. The simulation can be controlled with 

Beckhoff and Siemens PLCs through OPC UA. The appearance of the environment is 

similar to control points used in industry.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö on osa ELY-keskuksen tukemaa ”Simulointiympäristöllä uusia ulottu-

vuuksia tuotannon automatisointiin”- projektia, jonka tuloksena syntyvää simuloin-

tiympäristöä tullaan esittelemään opinnäytetyön tuloksena syntyvässä esittely-ympä-

ristössä. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa helppokäyttöinen 

ympäristö, jossa simulaatiota ohjataan kahden eri valmistajan ohjelmoitavalla logii-

kalla. Ohjausta varten esittely-ympäristöön tulee kosketusnäyttö, johon voidaan tehdä 

mahdollisimman hyvin todellisuutta vastaavia ohjausnäkymiä. Esittely-ympäristön 

avulla logiikoiden ohjelmointi voidaan aloittaa jo ennen kuin järjestelmä on olemassa 

tai järjestelmän ollessa käynnissä voidaan simulaatiolla testata ohjelmamuutoksia häi-

ritsemättä käynnissä olevaa tuotantoa.  
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2 OPC UA  

OPC on lyhenne sanoista Open Platform Communications. Se on kommunikointistan-

dardi, joka on julkaistu vuonna 1996. Pian standardin julkaisun jälkeen sen kehitystä 

ja ylläpitoa varten perustettiin OPC Foundation. Luotettavaa ja turvallista tiedonsiirtoa 

varten kehitetty standardi on alustariippumaton. Tämä mahdollistaa sujuvan tiedon-

siirron eri valmistajien laitteiden välillä. OPC:n kehitykseen on osallistunut teollisuu-

den laitetoimittajia, ohjelmistonkehittäjiä sekä loppukäyttäjiä. Standadi on sarja eritte-

lyjä, jotka määrittävät asiakaskoneiden ja palvelimien sekä palvelinten välisen käyttö-

järjestelmän. Se sisältää reaaliaikaiseen dataan pääsyn, hälytysten ja tapahtumien tar-

kastelun, pääsyn historiadataan ja muita sovelluskohteita. (OPC Foundation 2018) 

2.1 OPC Classic 

OPC Classic koostuu kolmesta määrittelyjen ryhmästä, jotka ovat OPC DA, OPC AE 

ja OPC HDA. Ne perustuvat Microsoft Windows:in käyttämään COM/DCOM tiedon-

siirtotekniikkaan.  (OPC Foundation 2018) 

 

Ensimmäinen, vuonna 1996 julkaistu, OPC Foundation:in määrittelemä standardi-

ryhmä on OPC Data Access, joka koskee prosessidatan käsittelyä.  Se määrittelee, mi-

ten reaaliaikaista dataa voidaan siirtää palvelimelta asiakkaalle välittämättä laitteiden 

alkuperäisistä protokollista. (OPC Foundation 2018) 

 

OPC AE eli OPC Alarms and Events on vuonna 1999 julkaistu standardiryhmä, jossa 

määritellään miten hälytys- ja tapahtumatietoja käsitellään.  (OPC Foundation 2018) 

 

Vuonna 2001 julkaistiin OPC HDA eli historical data access, joka määrittelee histo-

riadatan käsittelyn. Se määrittelee kyselymetodeja ja analytiikkaa, jota voidaan sovel-

taa aiempaan dataan. (OPC Foundation 2018) 
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2.2 OPC UA 

OPC UA, eli OPC Unified Architecture julkaistiin vuonna 2008. Se on alustariippu-

maton palvelukeskeinen arkkitehtuuri, johon on integroitu kaikki erilliset OPC Classic 

-ryhmän määrittelyt. Tällä monikerroksisella lähestymistavalla on saavutettu toimin-

nallinen samanarvoisuus, alustariippumattomuus, turvallisuus, laajennettavuus ja ko-

konaisvaltainen tiedon mallinnus. (OPC Foundation 2018) 

2.2.1 Toiminnallinen samanarvoisuus 

OPC UA suunniteltiin parantamaan OPC Classicin määrittelyjä. UA on toiminnaltaan 

samankaltainen kuin Classic, mutta sen kanssa pystytään toteuttamaan paljon enem-

män. Toisin kuin Classic-versio, UA pystyy havaitsemaan verkossa olevien palveli-

mien käytettävyyden. UA:ssa kaikki data esitetään hierarkisesti eli tiedostoissa ja kan-

sioissa, mikä mahdollistaa monimutkaistenkin rakenteiden jakamisen OPC:n asiak-

kaille. Dataa kirjoitetaan ja luetaan käskettäessä, käyttöoikeuksien mukaisesti. Palve-

limen asiakkaaseen voidaan luoda tilaus, joka tarkkailee muuttujien arvoja ja raportoi, 

kun ne muuttuvat asiakaskoneen kriteereiden mukaisesti. Palvelimen asiakkaat pysty-

vät käynnistämään ohjelmia palvelimessa määriteltyjen metodien mukaisesti. Asiak-

kaaseen voidaan myös määrittää kriteerejä, joiden mukaisesta, tärkeästä tiedosta huo-

mautetaan erikseen. (OPC Foundation 2018) 

2.2.2 Alustariippumattomuus 

Alustariippumattomuus on välttämätön ominaisuus, kun otetaan huomioon saatavilla 

olevien alustojen ja käyttöliittymien laaja kirjo. OPC UA toimii mm. ohjelmoitavissa 

logiikoissa, pilvipohjaisissa palvelimissa, micro-controllereissa ja perinteisissä PC ko-

koonpanoissa. Käyttöliittymistä OPC UA tukee ainakin seuraavia; Microsoft Win-

dows, Apple OSX, Android ja Linux. (OPC Foundation 2018)  
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2.2.3 Turvallisuus 

Turvallisuus vaikuttaa olennaisesti tiedonsiirtotekniikan valintaan, sillä ulkopuoliset 

tahot eivät saa päästä käsiksi väylässä liikkuvaan dataan tai häiritsemään tiedonsiirtoa. 

OPC UA:n eri kerroksiin sisällytetty turvallisuuskokonaisuus koostuu useista eri ele-

menteistä. Protokollan rakentamisessa on huomioitu palvelimen ja sen asiakkaiden 

turvallisuus, kommunikaation eheys, luottamuksellisuus ja asiakkaan ja palvelimen 

välisten toimintojen tarkastelu. Palvelimen ja asiakkaan välinen turvallisuus on huo-

mioitu muun muassa kryptatuilla viesteillä ja käyttäjän tunnistuksella. (OPC Founda-

tion 2018, OPC Foundation wiki 2018) 

2.2.4 OPC UA:n käyttö teollisuudessa 

Standardin joustavuuden takia OPC UA:ta käytetään teollisuudessa laajasti erilaisten 

tuotantolaitosten ohjaukseen. Alustariippumattomuus, asennuksen helppous ja ohjel-

mointikielien laaja kirjo tekevät standardin käyttämisestä houkuttelevaa.  

 

Erityisesti autovalmistajien keskuudessa OPC UA on herättänyt kiinnostusta. OPC 

UA:lla voidaan selkeyttää ja yksinkertaistaa aiemmin autoteollisuudessa esiintyneitä, 

monimutkaisia väyläratkaisuja merkittävästi. OPC-palvelin voidaan sijoittaa tuotanto-

järjestelmän ja ohjausalustojen väliin, mikä mahdollistaa palvelimen kommunikoinnin 

useiden ohjelmoitavien logiikoiden kanssa. Kommunikaatio voidaan myös rakentaa 

redundanttiseksi, mikä tekee siitä luotettavamman vikatilanteissa. (Gerge 2015) 

 

Teollisuuslaitoksien väyläratkaisujen lisäksi OPC UA:ta käytetään esimerkiksi me-

rellä sijaitsevan tuulipuiston valvonnassa. Tuulipuiston yhdistäminen sitä valvovaan 

asemaan mantereella vaatisi ilman OPC:tä monimutkaisen väyläratkaisun. Tuulipuis-

ton ohjaus on toteutettu Beckhoffin logiikalla, johon on sisäänrakennettu OPC-

palvelin. Tämän ansiosta turvallinen kommunikaatio maalla sijaitsevaan asemaan voi-

daan saavuttaa toteuttamalla OPC-asiakas valvonta-asemalle. (Süss G.2018) 
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3 SUUNNITTELU 

Tässä opinnäytetyössä tavoitteena on rakentaa helposti liikuteltavissa oleva järjes-

telmä, jota voidaan hyödyntää esittely- ja opetuskäytössä. Suunnittelun lähtökohtana 

toimivat muutamat pääkomponentit. Ensimmäiset näistä ovat Beckhoffin ja Siemensin 

logiikat, joiden valintaperusteena toimi niiden laaja teollisuuskäyttö. Pääkomponent-

teihin kuuluu myös tehokas tietokone, jolla hoidetaan logiikoiden ohjelmointi ja simu-

laation ajaminen. Viimeinen pääkomponentti on Beckhoffin kosketusnäyttö, johon to-

teutetaan simulaatioiden ohjaukseen käytettävä käyttöliittymä. Ympäristöön kuuluva 

isompi näyttö mahdollistaa simulaation seuraamisen isommallakin ryhmällä ja esit-

tely-ympäristön simuloimasta työpisteestä tulee paremmin todellisuutta vastaava.  

 

Laitteisto toteutetaan Rittalin TopPult-järjestelmän pulpettiin, johon saadaan mahtu-

maan kaikki komponentit ja ulkoasusta tulee samankaltainen kuin teollisuudessa esiin-

tyvät ratkaisut saattavat olla. Pulpetin edessä ja takana olevat ovet mahdollistavat sen, 

että komponentteja voidaan asentaa asennuslevyn molemmin puolin ja näin maksi-

moida pulpetin sisällä olevan tilan hyötykäyttö. Iso kosketusnäyttö sopii hyvin pulpe-

tin kaltevalle pinnalle ja näytön saa asetettua pulpetin takaosassa olevalle tasaiselle 

osalle. Isommalle näytölle rakennetaan teline alumiiniprofiilista ja television seinä-

kiinnikkeestä. Liikuteltavuuden takia laitteistoon asennetaan pyörät ja kaikkien laittei-

den sähkönsyöttö tulee pulpetin sisälle yhtä kaapelia pitkin. 

 

OPC UA-palvelin toteutetaan Siemensin ohjelmoitavaan logiikkaan. Beckhoffin oh-

jelmoitava logiikka ja simulaatio toimivat palvelimen asiakkaina. Käyttöliittymää var-

ten asennettava kosketusnäyttö kommunikoi Beckhoffin logiikan kanssa. 
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4 PÄÄKOMPONENTIT 

Kokoonpanon pääkomponentteihin lukeutuvat logiikat, PC, näytöt sekä kosketus-

näyttö. Tässä luvussa selvitetään kyseisten komponenttien toimintaa ja ominaisuuksia. 

4.1 Beckhoff CX5130 

Beckhoffilta logiikaksi valitaan CX5130-tyyppiä oleva logiikka, jossa on Intel Atom 

E327-prosessori. Siinä on kaksi ydintä ja sen perustaajuus on 1.75 GHz. Logiikassa on 

neljä USB 2.0-porttia, kaksi RJ45-porttia, joita käytetään OPC UA kommunikointiin, 

sekä DVI-I-portti, johon liitetään kosketusnäyttö. (Beckhoff 2018a) 

 

 Logiikkaan liitetään input, output ja lisenssiavainkortit. Tässä sovelluksessa ei in- tai 

output kortteja juuri tarvita, koska kaikki tarvittava data saadaan kuljetettua tiedonsiir-

toväyliä pitkin, mutta ne liitetään logiikkaan, jotta laitteiston ominaisuuksia on mah-

dollista tulevaisuudessa laajentaa. Lisenssiavainkortti on tyyppiä EL6070. Twincat 3.1 

mahdollistaa EtherCat-lisenssien käsittelyn EtherCat-portin kautta. Kortissa on sisään-

rakennettu muisti, johon lisenssitiedostot tallennetaan. Logiikan digitaaliset tulot ja 

lähdöt käsitellään EL1004 input -kortin sekä EL2004 output -kortin välityksellä. Mo-

lemmissa korteissa on neljä kanavaa. (Beckhoff 2018b, Beckhoff 2018c, Beckhoff 

2016) 

 

4.2 Siemens S7-1500 

Toinen logiikka on Siemensin S7-1500 sarjan S7-1516PN/DP, jonka tärkein valinta-

peruste oli OPC UA-toiminnallisuus. Siinä on 1 MB:n muisti ohjelmalle ja 5 MB:n 

muisti dataa varten. Siihen voidaan liittää 31 moduulia ja CPU:hun integroidun näytön 

avulla voidaan mm. saada tietoa CPU:sta ja sen moduuleista, asettaa suojaustasoja, 

tehdä varmuuskopioita tai palauttaa ohjelma. Logiikassa on kolme RJ45-porttia ja 

portti Profibus-liityntää varten. Kyseiseen logiikkaan liitetään digitaaliset tulo- ja läh-
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tökortit sekä analogiset tulo- ja lähtökortit. Näitäkään ei tässä sovelluksessa juuri tar-

vita, sillä kokonpanoon ei kuulu antureita tai muita IO-kortteihin liitettäviä kom-

ponentteja, mutta laajennusten mahdollistamiseksi ne liitettiin logiikkaan. (Siemens 

2018) 

 

Logiikan digitaaliset tulot ja lähdöt käsitellään DI 32x24VDC HF ja DQ 

32x24VDC/0.5A HF -moduulien välityksellä. Kumpaankin voidaan liittää 32 in-/out-

put-liitäntää. Analogiatulot ja -lähdöt käsitellään kahdeksankanavaisen 

AI8xU/I/RTD/TC ST ja nelikanavaisen AQ 4xU/I ST -moduulin välityksellä. (Sie-

mens 2016a, Siemens 2016b, Siemens 2016c, Siemens 2016d) 

4.3 Beckhoff CP2924-0000 

Beckhoff CP2924-0000 on kosketusnäyttö, joka liitetään CX5130-logiikkaan DVI-

liitynnän kautta. Kosketusnäytölle toteutetaan simuloinnin käyttöliittymä, josta ohja-

taan simuloinnin laitteita ja niiden asetuksia.  

 

Kosketusnäytön koko on 24 tuumaa ja sen resoluutio on 1920x1080. Siinä on turval-

lisuuden takia korkea kosketuspisteiden tiheys. Siinä on monikosketustoiminto, eli sitä 

voidaan käyttää esimerkiksi viidellä sormella tai kahdella kädellä. Näyttö on raken-

nettu alumiinirunkoon ja lasisen etuosan IP-luokitus on 65 ja takaosan 20. Näytössä 

on 2-porttinen USB-pistoke takaosassa. (Beckhoff 2015) 

 

Näytön integroitu DVI/USB-laajennusteknologia mahdollistaa sen, että näyttöä voi-

daan DVI-E:n ja USB-E 2.0: n avulla käyttää jopa viidenkymmenen metrin päässä 

PC:stä, johon se on kiinnitetty. DVI-E tulo on yhteensopiva PC:istä löytyvän vakio 

DVI-liittimen kanssa. (Beckhoff 2015)   

4.4 HP Envy 

Kokoonpanossa simulointia pyörittää HP:n envy 750-418no. Koneessa tärkeintä on, 

että se jaksaa sujuvasti pyörittää simulointiohjelmaa. Verkkokortti vaihdetaan, jotta 

koneesta saadaan antenni pulpetin ulkopuolelle. Antennin kautta tietokoneella saadaan 
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tarvittaessa yhteys langattomaan verkkoon. Koneesta vakiona löytyvä 128 GB:n SSD 

vaihdetaan 500 GB:n kapasiteetin omaavaan. 

 

Koneessa on neliytiminen Intel Core i5-6400 -prosessori, joka toimii 2.7 GHz nopeu-

della. Näytönohjaimena toimii NVIDIA GeForce GTX 1070, jolla voidaan ohjata sa-

manaikaisesti neljää, eri resoluutioilla toimivaa näyttöä. (HP 2018) 

4.5 Näytöt 

Esittely-ympäristöön kuuluu kaksi näyttöä. Isompi on Finlux-merkkinen 

fin65utv760bk-televisio, josta simulaatio näkyy selkeämmin kuin pienemmältä näy-

töltä. Tämän näytön päätarkoituksena on kuitenkin olla käytössä lähinnä koulun näyt-

telytilassa, sillä television ja sen telineen suuri koko hankaloittaa kuljettamista. Toi-

nen, pienempi näyttö on Samsungin valmistama U28E590D-näyttö. 
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5 KOKOONPANOVAIHE 

5.1 Mekaaninen kokoonpano 

Mekaaninen kokoonpano aloitettiin tekemällä pulpetin yläosaan sopiva reikä koske-

tusnäytölle ja kokoamalla kahdesta eri pulpetin osasta sekä sokkelista koostuva pul-

petti. Pulpetin sisällä oleva asennuslevy siirrettiin keskelle, siten että PC mahtui taka-

osaan ja etuosaan voitiin asentaa muita komponentteja. Pulpetin takaosaan asennettiin 

PC ja Ethernet-kytkin. Etuosaan kiinnitettiin Siemens:in logiikan vaatima asennus-

kisko, din-kiskoa Beckhoff:in logiikkaa ja muita komponentteja, kuten sulakkeita, ri-

viliittimiä sekä pistorasioita varten. Näiden ympärille kiinnitettiin vielä muutama joh-

dinkouru, jotta lopputuloksesta tuli siistimpi. Kaikki Siemens:in komponentit, virta-

lähde mukaan lukien, asennettiin Siemens:in asennuskiskoon. Din-kiskoon kiinnitet-

tiin virtalähde, Beckhoff:in logiikka, sulake, pistorasioita ja riviliittimiä virranjakoa 

varten. 

 

Pulpetin yläosaan asennettiin Beckhoffin 24 tuuman kosketustäyttö, jonka viereen 

asennettiin hätäseis- ja pääkytkin. Pulpetin oikeaan kylkeen kiinnitettiin kaksiosainen 

pistorasia ja kaksi HDMI-läpivientiä näyttöjen kytkentöjä varten. Näiden viereen lii-

tettiin myös USB-läpivienti, johon saadaan tarvittaessa näppäimistö ja hiiri kytkettyä. 

 

Isompaa näyttöä ei saatu kiinnitettyä seinään, joten sille rakennettiin seinää vasten ase-

tettava teline alumiiniprofiilista ja television seinäkiinnikkeestä. Telineen jalat jäivät 

pulpetin alle, mikä vähentää riskiä kompastua niihin. Pienempi näyttö asetettiin pul-

petin päälle ja kiinnitettiin paikoilleen pulteilla, jottei se vahingossa putoa. 

5.2 Kytkennät 

Pulpettiin tuodaan 10A:n sulakkeelle 3x1,5 mm2:n kumikaapeli, josta haaroitetaan 

syöttö kahdelle virtalähteelle, tietokoneelle, Ethernet-kytkimelle ja pulpetin kylkeen 

asennetun pistorasian kautta näytöille. 230 voltin johdotukset toteutetaan 1,5 mm² ko-
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koisella johtimella ja 24 V:n johdotukset 0,75 mm² kokoisella johtimella. Ensimmäi-

nen virtalähde syöttää Siemensin logiikkaa, toinen Beckhoffin logiikkaa ja näyttöä 

sekä hätäseis-painiketta, joka toimii tässä sovelluksessa simulaation hätäseis-painik-

keena. 

 

Tietokoneelta tuodaan HDMI-kaapelit kahdelle läpiviennille, jotta näytöt saadaan toi-

mimaan pulpetin ovien ollessa kiinni. Pulpetin yläosaan tehdään reikä antennia varten, 

jotta tietokone saadaan kiinni langattomaan verkkoon. 
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6 OHJELMOINTI 

Tässä luvussa perehdytään toteutettuun OPC UA -väyläratkaisuun ja kerrotaan, miten 

kyseinen ratkaisu toteutetaan. Aluksi käsitellään palvelimen luonti, jonka jälkeen siir-

rytään palvelimen asiakkaisiin. Luvun tarkoitus on toimia ohjeistuksena, jonka perus-

teella kyseisen ratkaisun pystyy toteuttamaan.  

 

6.1 TIAPortal (Palvelin) 

Tia Portal on Siemensin ohjelmointityökalu, joka yhdistää Step 7-, WinCC-, 

SINAMICS Startdrive-, SIMCODE ES- ja SIMOTION SCOUT TIA-ohjelmat. TIA 

Portal tukee STL-, SCL-, LAD- ja FBD-ohjelmointikieliä, joiden lisäksi käytössä on 

GRAPH(SFC) sekvenssien ohjelmointiin. 

 

Siemensin logiikka toimii tässä kokoonpanossa OPC UA -palvelimena, jonka kanssa 

simulaatio ja toinen logiikka kommunikoivat lukemalla ja kirjoittamalla muuttujia Sie-

mensin logiikan muistiin. Palvelimen aktivointia varten täytyy TIA Portal -ohjelman 

OPC UA Server 

Siemens 

S7-1516PN/DP 

OPC UA Client 

Visual Components 

4.0 

OPC UA Client 

Beckhoff 

CX5130 

HMI 

Beckhoff 

CP2924-0000 

Kuva 1. Laitteiden väliset yhteydet 
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kautta muuttaa logiikan hardware-asetuksia. Logiikkaa klikkaamalla saa auki General-

asetusvalikon, josta pitää navigoida kohtaan OPC UA. Sieltä, otsikon ”Server” alta, 

löytyy kohta ”Activate OPC UA server” (Kuva 2), joka pitää aktivoida.  Kannattaa 

myös tarkistaa, että logiikan IP-osoite on samalla alueella kuin client -laitteet, jotta 

laitteet löytyvät samasta osoiteavaruudesta ja näkevät toisensa.  Kun konfiguraation 

lataa tämän jälkeen logiikalle, on palvelin toimintakunnossa.  

 

Kuva 2. Palvelimen aktivointi 

 

Muuttujat eivät näy automaattisesti OPC UA -verkossa, joten niiden muistipaikat on 

tallennettava Tag table:een tai DataBlock:iin, joista valitaan kunkin muuttujan koh-

dalla ”Accessible from HMI/OPC UA” ja ”Writable from HMI/OPC UA” (Kuva 3).  

Tämän jälkeen muuttujat ovat toisten OPC UA –verkon laitteiden luettavissa ja kirjoi-

tettavissa. Tag tablen ja Data Blockin olennainen ero on OPC UA:n kannalta siinä, että 

Data Blockiin saa määriteltyä array-tyyppisiä muuttujia, joita saadaan luettua nopeam-

min väylän kautta. OPC UA:n kautta ei voi muuttaa muuttujia, joita Siemensin lo-

giikka ohjaa itse.  
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Kuva 3. Muuttujien muuttaminen OPC UA:ssa näkyviksi 

 

6.2 Visual Components (Palvelimen asiakas) 

Tässä toteutuksessa käytetään simulointityökaluna VisualComponents 4.0:aa. Muiden 

ominaisuuksiensa ohella se on CAD-yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että simulaatioon 

voidaan tuoda CAD:llä mallinnettuja komponentteja.  PLC connectivity mahdollistaa 

kommunikoinnin PLC:n kanssa OPC UA:n tai muiden toimittajan määrittelemien yh-

teyksien kautta. Connectivity:n toimintaa selostetaan tässä kappaleessa. 

 

Visual Components-ohjelmassa toimiva simulaatio toimii kokoonpanossa palvelimen 

asiakkaana, se lukee ja kirjoittaa arvoja Siemensin muistiin. Jotta Visual Components 

pystyisi kommunikoimaan OPC UA -väylän kautta, on ensin saatava ”Connectivity”-

valikko näkymään.  Se onnistuu menemällä File-valikkoon, siellä kohtaan options ja 

valitsemalla Connectivity:n kohdalla Enable ja sivun alareunasta OK. Tämän jälkeen 

on sovellus käynnistettävä uudelleen, jotta valikko saadaan näkyviin. 

 

Connectivity-valikosta valitaan ensin OPC UA aktiiviseksi, minkä jälkeen klikataan 

ylävalikosta ”Add server”-painiketta. Sivun oikeaan reunaan avautuu ”Edit Connec-

tion”-valikko (Kuva 4). ”Server address” – kohtaan kirjoitetaan palvelimen osoite, 

jonka perään liitetään porttinumero. ”Test Connection”-painiketta painamalla saadaan 

tietää, toimiiko yhteys palvelimeen. Alareunan ”Apply”-komennolla tallennetaan pal-

velimen asetukset. 
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Klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella kohtaa "Server to simulation" tai "simulation 

to server", saadaan näkyviin ”add variables”. Valitaan kyseinen toiminto ja näkyviin 

tulee valikko (Kuva 5), jossa vasemmalla näkyvät simulaation muuttujat ja oikealla 

palvelimelta löytyvät muuttujat. Etsitään simulaation muuttujalle haluttu pari oikeasta 

valikosta ja klikataan ”pair selected”-painiketta. Näin toimitaan kaikkien siirrettävien 

muuttujien kohdalla. Muuttujat, jotka luetaan palvelimelta, lisätään otsikon ”server to 

simulation” alle, ja muuttujat, joita kirjoitetaan palvelimelle ”simulation to server”-

otsikon alapuolelle. 

Kuva 4. Palvelimen osoitteen ja asetusten syöttöikkuna 



19 

 

 

Kuva 5. Muuttujien yhdistäminen 

 

Yhdistetyt parit ja niiden arvot näkyvät ”Connected Variables”-kohdan alapuolella. 

Tässä kannattaa huomioida, että aina kun palvelimeen ladataan uusi ohjelma, täytyy 

yhteys palvelimeen katkaista ja muodostaa uudelleen manuaalisesti, muuten simulaa-

tio ei pysty hakemaan muuttujia palvelimelta. Tämä saattaa ilmetä virheinä vain muu-

tamassa tai kaikissa muuttujissa. 

6.3 TwinCAT 3 XAE (Palvelimen asiakas) 

Beckhoffin logiikoita ohjelmoidaan TwinCAT 3 -ohjelmalla, joka on integroitu Mic-

rosoftin Visual Studioon. Integraatio mahdollistaa useiden eri ohjelmointikielien 

käyton Twincat 3:ssa. Moduulit kykenevät vaihtamaan dataa ja kutsumaan toisiaan 

riippumatta ohjelmointiin käytetystä kielestä.  Ohjelmointiympäristöön sisällytetty 

System Manager mahdollistaa yhden ohjelmiston käyttämisen kaikkien automaa-

tiolaitteiden määrittelyyn, parametrointiin, ohjelmointiin ja diagnosointiin. 

 

Beckhoffin logiikka toimii myös palvelimen asiakkaana kokoonpanossa. TwinCAT  3 

-ohjelmalla ohjelmoitavaan logiikkaan on syötettävä käsin paljon enemmän tietoja lu-

ettavista ja kirjoitettavista muuttujista, kuin Visual Components -ohjelmaan. Näihin 

tietoihin käsiksi pääsemiseen tarvitaan apuohjelma, esimerkiksi UA Sample Client, 

jonka saa ladattua Beckhoffin OPC UA- laajennusten kanssa. 
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Jotta OPC UA:n välityksellä voidaan lukea tai kirjoittaa muuttujia, tarvitaan kuusi  

TwinCAT:in kirjastosta löytyvää toimintolohkoa (Kuva 6). Kaikille lohkoille yhteisiä 

sisääntuloja ovat Execute-komento, joka käynnistää lohkon toiminnan, ja Timeout, jo-

hon määritellään aikakatkaisun viive. Jokaisesta lohkosta löytyy ulostuloina Done, 

Busy, Error ja ErrorID-tiedot, jotka kertovat lohkon tilan. Näiden lisäksi SessionCon-

nectInfo -rakenteeseen määritellään ensin yhteyden asetukset, kuten turvallisuuskäy-

täntö ja aikakatkaisun viive. 

 

Toimintolohkoista ensimmäisenä on Connect, jolla yhdistetään asiakasohjelma palve-

limeen. Tälle funktiolle täytyy syöttää aiemmin määriteltyjen lisäksi palvelimen osoite 

ja SessionConnectInfo. Toimintolohkosta saadaan ulostulona ConnectionHdl, jota 

muut lohkot tarvitsevat. 

  

Getnamespaceindex on seuraava lohko, joka suoritetaan, kun yhdistäminen on onnis-

tunut.  Sen tuloja ovat Connection-lohkolta saatu ConnectionHdl sekä NamespaceUrl, 

jonka löytämiseen tarvitaan apuohjelmaa. Kun apuohjelma yhdistetään palvelimeen, 

se näyttää jokaisen muuttujan tiedoissa NamespaceIndex-numeron, jonka perusteella 

haetaan server-kohdan alavalikosta NamespaceArray-näkymästä numeroa vastaava 

Url. Ulostulona lohkosta saadaan NamespaceIndex-luku.  Sitä ei haeta suoraan palve-

limelta, koska luku voi muuttua. Osoitteen perusteella haettu luku vastaa aina kyseistä 

osoitetta, joten se on varmempi tapa saada oikea indeksi.  

 

NodeGetHandle -lohko tarvitsee NodeID-taulukkoa, johon syötetään muuttujan tun-

nisteen tyyppi, aiemmalta lohkolta saatava NamespaceIndex, ja muuttujan tunniste. 

NodeGetHandle-lohkolta saadaan luku- ja kirjoituslohkojen tarvitsema NodeHdl. 

Lohko tarvitsee Connect-lohkolta saadun ConnectionHandlen ja Node ID-taulukon.  

 

Read-lohko lukee nimensä mukaan muuttujan, joka tallennetaan pVariable tuloon 

määriteltyyn muuttujaan. CbData-tuloon määritellään luettavan muuttujan koko. 

Lohko tarvitsee myös stNodeAdditionalInfo-tuloon rakenteen, johon voidaan määri-

tellä lisätietoja. Aiemmin suoritetuilta lohkoilta Read-lohko tarvitsee ConnectionHdl 

ja NodeHdl-tiedot.  Kaikille lohkoille yhteisten ulostulojen lisäksi lohkolta saadaan 

luettujen tavujen määrä. 

 



21 

 

Write-lohko vastaa tuloiltaan täysin Read-lohkoa, ainoana eroavaisuutena pVariable-

muuttujasta on löydyttävä muuttuja tai arvo, joka kirjoitetaan palvelimen muistiin.  

 

NodeReleaseHandle-lohko aloittaa yhteyden purkamisen. Se tarvitsee Connection-

Hdl:n sekä NodeHdl:n, jonka se vapauttaa. Disconnect-lohko katkaisee yhteyden, eikä 

se tarvitse muuta tietoa kuin ConnectionHdl:n. 

 

Apuohjelman avulla pitää etsiä lohkoille kolme tietoa, muuttujan tunniste, tunnisteen 

tyyppi sekä NamespaceUri. Yleensä kaikki serverin muuttujat on tallennettu saman 

NamespaceUri:in ja niiden tunnisteiden tyypit ovat samat. Tästä johtuen pelkän muut-

tujan nimen perusteella voi seuraavien kohdalla päätellä, millainen muuttujan tunniste 

on. 

 

  

ConnectionHdl 

NodeHdl 

 

NameSpaceIndex 

ConnectionHdl 

ConnectionHdl 

ConnectionHdl 

NodeHdl 

ConnectionHdl 

Connect 

GetNameSpaceIndex 

NodeGetHandle 

Read/Write 

NodeReleaseHandle 

Disconnect 

Kuva 6. Lohkoilta toiselle siirtyvät tiedot 
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7 KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Käyttöliittymästä pääsee ohjaamaan simulaation laitteita manuaalisesti ja automaat-

tiajolla sekä muuttamaan laitteiden nopeuksia. Käyttöliittymän ulkoasu (Kuva 7) on 

muokattu sellaiseksi, että siihen on helppo lisätä uusia simulaatioiden ohjauksia.  

  

Käyttöliittymän aloitusnäyttö, josta täytyy painaa “Connect to OPC UA”-painiketta, 

jotta TwinCAT yhdistää OPC UA- palvelimeen. Kun yhteys on muodostettu, 

aktivoituvat simulaation valintapainikkeet. Vaikka tässä yhteydessä ei toteutetakaan 

toisen simulaation ohjausta, on sille olemassa paikkavaraus. 

 

Painettaessa “Sawmill”-painiketta, lähetetään palvelimelle käsky käynnistää 

sahademon ohjaus. Käyttöliittymä siirtyy myös  uuteen näkymään (Kuva 8). 

Kuva 7. Käyttöliittymän aloitussivu 
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Kuva 8. Sahasimulaaation ensimmäinen ohjausnäkymä 

 

Yllä olevassa kuvassa on control panel1, josta ohjataan simulaation ensimmäistä 

kuljetinta ja sen loppupäästä löytyvää hissiä. Kuvanottohetkellä käyttöliittymää ei ole 

yhdistetty OPC UA palvelimeen, joten painikkeet ovat “disabled”-tilassa. Näkymästä 

voidaan nähdä hissin kallistuskulma ja korkeus. Vihreillä lampuilla ilmaistaan, onko 

kyseinen laite käynnissä ja harmailla painikkeilla ohjataan hissiä ja kuljetinta eri 

suuntiin. Slider ohjaa kuljettimen nopeutta. Oikeasta yläkulmasta löytyy View-

valikko, josta ohjataan simulaation kameran kuvakulmia. Alareunasta löytyvät 

painikkeet, joilla liikutaan käyttöliittymän eri näkymien välillä. Startscreen-painike 

avaa aloitusnäytön, Control Panel2 -painike avaa toisten kuljettimien ohjaukseen 

käytettävän näkymän (Kuva 9). Startscreen-painikkeen vierestä löytyy OPC UA:n 

tilatieto, joka on Connected/Not Connected. 
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Kuva 9. Sahasimulaation toinen ohjausnäkymä 

 

Kuvassa seitsemän on control Panel2, josta ohjataan kaikkia simulaation muita kuljet-

timia. Kaikilla kuljettimilla on oma MAN/AUTO-kytkimensä. MAN-tilassa voidaan 

ohjata jokaisen kuljettimen käyntiä ja nopeutta erikseen. AUTO-tilassa käytetään 

SPEED FOR ALL ON AUTO -slideria, jolla ohjataan samassa suhteessa kaikkia si-

mulaation AUTO-tilassa olevia kuljettimia. Oikeasta yläreunasta löytyy sama View-

valikko kuin Control Panel1:stä ja alareunan navigointipainikkeet ovat myös identti-

set. 
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8 VALMIS JÄRJESTELMÄ 

Valmis järjestelmä toimii suunnitellusti. Simulaatiota pystytään ohjaaman OPC UA -

väylän kautta molemmilla logiikoilla käyttöliittymän kautta. Logiikoiden ohjelmat on 

rakennettu siten, että niihin pystytään helposti jälkeenpäin lisäämään erilaisia simulaa-

tioita. Sahasimulaatiota ohjaava ohjelma on suurimmaksi osaksi toteutettu Siemensin 

logiikassa ja Beckhoffin logiikka pääasiassa hoitaa kommunikaatiota OPC UA -pal-

velimen ja käyttöliittymän välillä. 
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9 POHDINTA 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisista osioista toteuttamatta jäi simulaation vaihto 

OPC UA:n välityksellä. Tämä tuotti erityisesti ongelmia, koska kyseisen toiminnon 

toteuttamiseen tarvitaan plug-in, joka paitsi vaihtaisi simulaation, myös yhdistäisi sen 

takaisin OPC UA -palvelimeen. Simulaation vaihtamiseen löytyy VisualCom-

ponents:ista funktio, mutta OPC UA-palvelimeen yhdistäminen on hankalampi toteut-

taa. 

 

TiaPortal:illa ja TwinCAT:illa toteutetut ohjelmat on tehty sellaisiksi, että valmius si-

muloinnin vaihtoihin on olemassa, jos myöhemmin saadaan VisualComponents yhdis-

tämään itsensä OPC UA:palvelimeen.  

 

Ohjelmaa toteutettaessa ilmeni, että OPC UA:n kautta ei voi muuttaa muuttujia, joita 

Siemensin ohjelmassa ohjataan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että LAD- ja FBD-

ohjelmointikieliä käytettäessä muuttujaa ohjataan jatkuvasti joko päälle tai pois, mikä 

päällekirjoittaa jatkuvasti väylää pitkin saapuvan tiedon. 

 

Opinnäytetyön lopputuloksesta tuli hyvä, vaikka sen tekemistä hidastivat erinäiset ul-

koiset tekijät. Opinnäytetyötä tehdessä tutustuin ensimmäistä kertaa OPC UA:han ja 

opettelin ohjelmoimaan Beckhoffin logiikoita sekä perehdyin syvemmin Siemensin 

logiikoiden ja TIA Portalin käyttöön.   
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