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Käytetyt termit ja lyhenteet 

CAN Tietoliikenneväylä, Controller Area Network. 

CANopen Automaatiotekniikassa käytetty kommunikointiprotokolla. 

CODESYS Epecillä käytössä oleva ohjelmointityökalu. 

DI Digitaalitulo, Digital Input. 

DO Digitaalilähtö, Digital Output. 

FBD IEC 61131-3 -standardin mukainen ohjelmointikieli, 

Function Block Diagram. 

IEC 61131-3 Kansainvälinen ohjelmointistandardi ohjelmoitaville 

logiikoille. 

I/O Input / Output. 

MultiTool Epecin kehittämä työkalu projektipohjan luontiin. 

PDO Tiedonsiirto-objekti, Process Data Object. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Epec julkaisi huhtikuussa 2018 markkinoille yrityksen ensimmäisen turvatuotteen, 

SC52 safety -ohjausyksikön. Julkaisunsa jälkeen SC52 sai TÜV Südilta turvallisuus-

komponenttisertifikaatin ensimmäisenä suomalaisena tuotteena. 

TÜV Süd on saksalainen yritys, joka on perustettu vuonna 1866. TÜV Süd on 

maailman johtava yritys tuotteiden testauksessa, tutkimisessa ja sertifioimisessa. 

TÜV Südin pääkontttori sijaitsee Saksan Münchenissä. (Tüv Süd, [viitattu 

13.11.2018].) 

SC52 safety -ohjausyksikön julkaisun jälkeen, alettiin Epecillä tehdä 

ohjelmistosovelluksia kyseiselle tuotteelle. Nämä sovellukset tulee testata ennen 

kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Tämän takia Epecillä yrityksenä on tarve 

testausympäristölle, jolla ohjelmistot voidaan testata ja todeta toimiviksi luotettavasti 

ja nopeasti. 

1.2 Työn tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella, rakentaa, ohjelmoida 

mahdollisimman yleiskäyttöinen testausympäristö, jolla SC52 safety -

ohjausyksikön-turvaohjelmistot voidaan testata luotettavasti ja mahdollisimman 

nopeasti. 

Työn suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon SC52-ohjausyksikön fyysinen 

rakenne eli I/O-rajapinta. SC52-ohjausyksikössä on kaksi CAN-väylää, 14 input- ja 

8 output-pinniä. Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa tulee selvittää, missä Epecin 

ohjausyksikössä on riittävä määrä I/O-rajapintaa SC52-ohjausyksikön ohjaukseen. 

Lisäksi ohjausyksikön valinnassa toinen tärkeä asia on testausympäristön 

kehitysmahdollisuudet. Tämän vuoksi ohjaava ohjausyksikkö ei saa olla 
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elinkaarensa loppupuolella ja siinä tulisi olla ominaisuuksia, joilla testausympäristöä 

voidaan jatkokehittää, kuten Ethernet-liitäntä. 

 

1.3 Työn rakenne 

Toisessa luvussa esitellään ja käydään läpi opinnäytetyössä käytettyjä työkaluja, 

standardeja ja ohjausyksiköitä. 

Kolmannessa luvussa kerrotaan testausympäristön suunnitteluvaiheesta. Luvussa 

esitellään työn tarpeet, sekä esitellään testausympäristön rakennetta. Lisäksi 

luvussa esitellään vaatimuksia SC52-ohjausyksikköä ohjaavalle ohjausyksikölle, 

sekä esitetään valintaan vaikuttavia perusteluja. 

Neljännessä luvussa käsitellään testausympäristön rakentamista. Luvussa 

esitellään ympäristön fyysisen rakenteen lisäksi myös testausympäristön 

sovellusrakenne. 

Viidennessä luvussa esitetään yhteenveto projektista. Luvussa käydään myös läpi 

jatkokehitysmahdollisuuksia. 

1.4 Yritysesittely 

Epec Oy on vuonna 1978 Seinäjoelle, Veikko Rintamäen toimesta perustettu yritys. 

Yrityksen perustamisesta vuoteen 1989 asti Epec käytti nimeä E-P Elektroniikka. 

Tuolloin yritys valmisti erilaisia elektroniikkatuotteita, kuten suuria ulkoilmanäyttöjä. 

Lisäksi yritys teki elektroniikkasuunnittelua ja myi tietokoneita. Nykyisin Epec on 

elektroniikka-alan toimija, joka on erikoistunut liikkuvien työkoneiden 

koneenohjausjärjestelmiin ja sen komponentteihin. Vuonna 2004 Epecistä tuli osa 

Ponsse Oyj:n konsernia, kun metsäkoneyhtiö Ponsse osti osana 

kasvustrategiaansa Epecin. (Epec, [viitattu 15.9.2018].) 

 

Epec valmistaa ja suunnittelee sulautettuja näyttöjä ja ohjausyksiköitä. Epec käyttää 
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tuotteissaan standardoitua CAN-väylää ja tuotteet on suunniteltu erittäin haastaviin 

olosuhteisiin. Tämän takia Epecin ohjausyksiköt valmistetaan alumiinista ja 

muovista. Tuotteiden tärinänkestävyys on jopa 100 G:tä. Vesi- ja pölytiiviydeltään 

tuotteet ovat IP67-luokkaisia. Koska Epecin tuotteet suunnitellaan haastaviin 

olosuhteisiin, kestävät tuotteet käyttöä suurella käyttölämpötila-alueella. Epecin 

mukaan teknologisilla ratkaisuilla on saavutettu tuotteiden pitkä elinkaari. Epecillä 

suunnitellut ja valmistetut koneenohjausjärjestelmätuotteet täyttävät tarvittavat 

ympäristövaatimukset, standardit ja lait. (Epec Oy, [viitattu 20.9.2018].) 

 

Epecin asiakaskunnassa on muun muassa maatalouskoneiden, metsäkoneiden, 

työstökoneiden ja kaatopaikkakoneiden valmistajia. Epecin asiakkaita ovat muuan 

muassa Ponsse, Sandvik Mining and Construction ja Metso Minerals. (Epec Oy, 

[viitattu 24.9.2018].) 

Epecin pääkonttori sijaitsee Seinäjoella, jossa on myös yrityksen tehdas. Tehtaassa 

valmistetaan kaikki Epecin tuotteet. Samoissa tiloissa on myös insinööripalvelut, 

huolto, tuotekehitys ja asiakastuki. Epecillä on myös toimipisteet Tampereella sekä 

Kiinan Shanghaissa. Shanghain toimipisteellä sijaitsee tekninen tuki, pääasiassa 

Aasian markkinoille. Tampereen toimipisteellä on yrityksen tuotekehitysyksikkö. 

(Epec, [viitattu 15.9.2018].) 

 

Kuva 1. Epecin pääkonttori. (Epec 2019). 
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2 KÄYTETYT TYÖKALUT JA STANDARDIT 

2.1 Multitool 

MultiTool on Epecin suunnittelema ohjausjärjestelmien suunnittelu- ja 

konfigurointityökalu. MultiToolin avulla koko ohjausjärjestelmä on hallittavissa 

yhdessä projektissa. MultiToolin avulla sovellussuunnittelija pystyy säästämään 

aikaa merkittävästi ohjelmiston konfigurointivaiheessa. MultiToolilla voidaan 

konfiguroida ohjausjärjestelmäsovellus ennen sovellusohjelmiston kehittämistä. 

MultiToolissa on helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjä voi 

määrittää valitut PLC-ohjausyksiköt ja niiden väliset CANopen-

kommunikointirajapinnat, sekä I/O-rajapinnan. Multitool-sovellus tukee myös 

CANopen-laitteita kolmansilta osapuolilta, kuten antureita. Nämä kolmansien 

osapuolten laitteet voidaan helposti tuoda MultiTool-projektiin kyseisen 

laitevalmistajan EDS- tai DCF -tiedostojen avulla. Itse sovellusohjelmointi tapahtuu 

CODESYS-ohjelmointityökalulla, IEC 61131-3 -standardisoiduilla ohjelmointikielillä. 

(Epec Oy, [viitattu 25.9.2018].) 

 

 

2.2 CODESYS 

CODESYS on ohjelmointityökalu, joka on suunniteltu teollisen automaation 

ohjelmointiin. Ohjelmiston alusta perustuu CODESYS Development Systemiin, joka 

noudattaa IEC 61131-3 -standardin mukaisia vaatimuksia ohjelmointityökalulta. 

IEC-61131-3 -standardin mukaiset ohjelmointikielet on esitetty luvussa 2.2. 

CODESYS-ohjelmisto tukee kaikkia näitä standardin ohjelmointikieliä. (CODESYS 

[viitattu 4.2.2019].) 

 

 



12 

 

 

2.3 IEC 61131-3 -standardin ohjelmointikielet 

Standardi IEC 61131-3 on kansainvälinen standardi ohjelmoitaville logiikoille. Tämä 

kyseinen standardi helpottaa ohjelmoijia ymmärtämään eri sovelluksilla luotua 

koodia, koska IEC 61131-3 -standardoidut ohjelmointikielet eivät muutu, vaikka 

ohjelmointiin tarkoitettu sovellus muuttuisi. IEC-61131-3 -standardilla on 

tekstipohjaisia ohjelmointikieliä sekä graafisia ohjelmointikieliä. Tekstipohjaisia 

ohjelmointikieliä on kaksi, Instruction List (IL) ja Structured Text (ST). Graafisia 

ohjelmointikieliä on neljä eri kappaletta. Ne ovat Sequential Function Chart (SFC), 

Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD) ja Continuous Function Chart 

(CFC). (3S Smart Software Solutions 2010.) 

2.3.1 Instruction List (IL) 

Instruction List on tekstipohjainen ohjelmointikieli, joka sisältää sarjan komentoja. 

Jokainen komento alkaa omalta riviltä ja yksi rivi sisältää yhden käskyn. Mahdollinen 

kommentointi koodin lukemisen helpottamiseen, tulee tehdä rivin loppuun. (3S 

Smart Software Solutions 2010.) 

Kuvassa 2 on esimerkki Instruction List -ohjelmointikielestä. 

 

Kuva 2. Esimerkki Instruction List -ohjelmointikielestä. 

 

2.3.2 Structured Text (ST) 

Structured Text on tekstipohjainen ohjelmointikieli, joka koostuu komentojen 

sarjoista. Ohjelma käy komentosarjat läpi ylhäältä alaspäin, komentosarjat voivat 
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sisältää silmukoita ja ehtolauseita. Structured Text -ohjelmointikieltä käytetään 

usein silloin, kun lasketaan monimutkaisia laskukaavoja, jotka olisivat vaikeita 

toteuttaa graafisilla ohjelmointikielillä. ST-koodi on useimmiten nopeampaa tehdä, 

kun graafiset ohjelmointikielet. (3S Smart Software Solutions 2010.) 

Kuvassa 3 on esimerkki Structured Text -ohjelmointikielestä. 

 

Kuva 3. Esimerkki Structured Text -ohjelmointikielestä. 

 

2.3.3 Sequential Function Chart (SFC) 

Sequential Function Chart on graafinen ohjelmointikieli, jossa ohjelman eri 

komennot on esitetty kronologisessa järjestyksessä. Komentoja voidaan rajoittaa 

erilaisilla ehdoilla, mikä muuttaa ohjelman etenemistä. Kun ohjelman etenemisen 

estävä ehto täyttyy, ohjelmakierto voi jatkua kyseistä polkua pitkin. (3S Smart 

Software Solutions 2010.) 

Kuvassa 4 on esimerkki Sequential Function Chart -ohjelmointikielestä.  
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Kuva 4. Esimerkki Sequential Function Chart -ohjelmointikielestä. 

 

 

2.3.4 Function Block Diagram (FBD) 

Function Block Diagram on graafinen ohjelmointikieli. FBD-ohjelmointikieli on 

selkolukuinen ohjelmointitapa, jonka vuoksi se on hyvin yleisessä käytössä. 

Ohjelmointi tapahtuu käyttämällä erilaisia loogisia ehtoja ja laskukaavoja, joilla 

rajoitetaan ohjelman kulkua. Ohjelma rakennetaan usein useammalle riville eli 

verkolle, koska se on usein käyttäjälle selkeämpää. Jokainen rivi sisältää komennon 

tai sarjan komentoja. Function Block Diagram -ohjelmointikielessä on mahdollista 

kutsua myös Function Block -lohkoja, jotka voivat sisältää useamman rivin FBD-

ohjelmointikielen komentoja. Kuvassa 5 on esimerkki Function Block Diagram -

ohjelmointikielestä, jossa on yhden verkon komennot. (3S Smart Software Solutions 

2010.) 
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Kuva 5. Esimerkki Function Block Diagram -ohjelmointikielestä. 

 

2.3.5 Continuous Function Chart (CFC) 

Continuous Function Chart on graafinen ohjelmointikieli, joka perustuu luvussa 

2.3.4 esiteltyyn Function Block Diagram -ohjelmointitapaan. Continuous Function 

Chart -ohjelmointitavassa ei käytetä verkkoja, vaan komponentit ovat vapaasti 

sijoitettavissa. (3S Smart Software Solutions 2010.) 

 

Kuva 6. Esimerkki Continuous Function Chart -ohjelmointikielestä. 

 

2.3.6 Ladder Diagram (LD) 

Ladder Diagram on graafinen ohjelmointikieli, joka muistuttaa rakenteeltaan 

sähköpiirin rakennetta. Ladder Diagram soveltuu loogisten kytkinten 

rakentamiseen, mutta sillä voi myös luoda verkkoja, kuten Function Block 

Diagramissa. Ladder Diagram sisältää sarjan tai rinnakkain olevia ehtoja, jotka ovat 

tosia tai epätosia. Kaavion oikeaan reunaan tulee lähtö tai lähtöjä, jotka menevät 
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päälle tai pois päältä, riippuen siitä toteutuvatko Ladder Diagramin ehdot vai eivät. 

(3S Smart Software Solutions 2010.) 

 

Kuva 7. Esimerkki Ladder Diagram -ohjelmointikielestä. 

 

 

 

 

2.4 CAN-väylä 

CAN (Controller Area Network) -väylätekniikka on kehitetty 1980-luvun puolessa 

välissä Robert Bosch GmbH yrityksen toimesta. Se kehitettiin vastaamaan 

ajoneuvojen kasvavaan mukavuuselektroniikan tarpeisiin, sekä vastaamaan 

kiristyneitä määräyksiä. Tämän jälkeen monet elektroniikka- ja laitevalmistajat ovat 

ottaneet käyttöönsä CAN-väylätekniikan. Alkuperäinen tarkoitus CAN-väylällä oli 

siirtää tieto reaaliaikaisesti hajautettujen ohjausjärjestelmien välillä ajoneuvoissa. 

Nykyisin ajoneuvojen lisäksi CAN-väylätekniikka on levinnyt muun muassa 

teollisuuteen ja sillä pystytään välittämään anturitietoja ja toimilaitteiden ohjaukseen 

tarvittavia tietoja. Maailmalla on järjestöjä, jotka kehittävät CAN-väylän pohjalle 

sovelluksia. Tunnetuin näistä on CiA eli CAN in Automation. (Juhala, Lehtinen, 

Suominen & Tammi 2005, 129.) 
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CAN in Automation on kansainvälinen CAN-väylätekniikan käyttäjien ja valmistajien 

järjestö. Järjestö on voittoa tavoittelematon ja se on perustettu vuonna 1992. 

Järjestöön kuuluu tällä hetkellä noin 650 jäsentä. CAN in Automation -järjestön 

tarkoitus on turvata puolueeton alusta CAN-protokollan kehitykselle. (CAN in 

Automation [viitattu 25.1.2018].) 

2.4.1 Väylän rakenne 

CAN-väylän jokainen ohjauslaite on yhteydessä toiseensa, ohjauslaitteiden välille 

liitetyillä kahdella kuparijohtimella eli väyläjohtimella. Toinen väyläjohtimista on 

nimeltään CAN High -väyläjohdin ja toinen CAN Low -väyläjohdin. Jokaiselta 

ohjauslaitteelta lähtevät kuparijohtimet on yhdistetty samaan pisteeseen eli 

solmukohtaan. Solmukohtia jokaisessa CAN-väyläjärjestelmässä on vähintään 

kaksi kappaletta. CAN-väylän solmukohdat taas ovat nimetty vastaavilla nimillä, 

kuin johtimet eli CAN H:ksi ja CAN L:ksi. Kun ohjauslaitteet ovat verkottuneet CAN-

väylän avulla toisiinsa tarvitaan yhteinen kieli eli protokolla, jotta kommunikointi eri 

ohjauslaitteiden välillä on mahdollista. Protokollan avulla saadaan varmuus siitä, 

että kommunikointiin osallistuvat ohjauslaitteet ymmärtävät ja osaavat tulkita 

toisilleen lähettämiä ja vastaanotettavia CAN-viestejä. (Frei 2015, 10-11.) 
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Kuva 8. Ohjainlaitteiden verkottaminen CAN-väylään. (Frei 2015, 10) 

2.4.2 CANopen 

CANopen on CAN-pohjainen viestintäjärjestelmäprotokolla. CANopen sisältää 

korkeamman tason protokollia ja profiilien määrityksiä. CANopen on standardoitu 

sulautettu verkko, joka mahdollistaa erittäin joustavat konfigurointiominaisuudet. 

CANopen on käytössä useilla eri sovellusaloilla, kuten lääketieteellisissä laitteissa, 

työkoneissa, merenkulkuelektroniikassa, rautatiesovelluksissa ja 

rakennusautomaatiossa. CANopen tarjoaa standardoidut viestintäobjektit 

aikakriittisille prosesseille ja konfiguroinnille. Laitevalmistajien CANopen-laitteet, 

joissa on CANopen-liitäntä ja -sovellusprofiili mahdollistavat sen, että laitteet ovat 

helposti liitettävissä CANopen-verkkoon. CANopen-protokolla sallii kuitenkin 

laitevalmistajan omien toiminnallisten sovelluksien asentamisen CANopen-

laitteeseen. (CAN in Automation [viitattu 24.1.2019].) 

2.4.3 CAN-viesti 

CAN-tietoliikennekerros käsittää kaksi protokollaa: standardiprotokollan ja 

laajennetun protokollan. Standardiprotokolla on yleisesti käytössä ajoneuvoissa, 

kun taas laajennettu protokolla on käytössä silloin, kun CAN-väylässä liikutetaan 



19 

 

 

tavallista enemmän viestejä. Esimerkiksi työkoneissa viestejä voi hyvinkin olla 

erittäin paljon, jolloin niissä käytetään laajennettua protokollaa. (Frei 2015, 12.) 

CAN-viesti alkaa standardiprotokollan mukaan aina käynnistysbitillä, jonka jälkeen 

tulee tunnistuskenttä. Standardiprotokollassa tunnistuskenttä on 11 bittiä pitkä. 

Laajennetussa protokollassa tunnistuskenttä on pituudeltaan 11+18 bittiä. Jokainen 

CAN-viesti käyttää yksilöllistä tunnistetta. Käynnistysbittiä ja tunnistusbittiä seuraa 

informaatio muille toimilaitteille vastaanotettaviksi siitä, kuinka pitkä viesti on. 

Tämän jälkeen lähettävä CAN-laite toimittaa CAN-väylälle tarkistussumman tietojen 

tarkistamista varten. Tästä CAN-viestin vastaanottavat laitteet pystyvät 

tarkastamaan, onko lähetetty tieto ymmärretty oikein. Tarkistussumman 

lähettämisen jälkeen lähettävä ohjainlaite pitää viestitystauon, jonka aikana 

vastaanottavat laitteet lähettävät vahvistuksen siitä, että viesti on tullut perille ja se 

on oikein ymmärretty. CAN-viestin lopussa on viestin päätöskenttä, päätöskenttä on 

seitsemän bittiä pitkä merkkijono, joka koostuu samanlaisista biteistä. Päätöskentän 

jälkeen CAN-viestiin tulee pieni tauko, jota kutsutaan väylätauoksi. Väylätauon 

aikana CAN-viestejä ei voi liikkua CAN-väylällä. Heti väylätauon loputtua CAN-

väylässä olevat ohjauslaitteet voivat lähettää ja vastaanottaa CAN-viestejä. (Frei 

2015, 12.) 

 

2.4.4 CAN-viestien priorisointi 

CAN-väylä on Multimaster-periaatteella toimiva väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kaikilla CAN-väylään liitetyillä ohjausyksiköillä on samat toimintavaltuudet. Kaikki 

CAN-väylän ohjauslaitteet kykenevät itsenäisesti luomaan CAN-viestejä ja 

lähettämään niitä väylään. Tämä ei kuitenkaan aiheuta konflikteja ohjauslaitteiden 

välille, koska CAN-väylä on Multimaster-periaatteella toimiva väylä. Viestien 

priorisoinnin takia samanaikaiset CAN-viestin lähetysyritykset eivät aiheuta bittien 

päällekkäisyyttä. (Frei 2015, 13.) 

CAN-viestin priorisointi tehdään viestin tunnistuskentässä. Viestien tärkeysjärjestys 

määritetään tunnistuskentän bittijonon bittien mukaan. Mitä enemmän 
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tunnistuskentässä bittijonon alussa on nollia, sitä tärkeämpi viesti on kyseessä. 

Taulukko 1 esittää kolme tunnistuskenttää, jotka asetetaan priorisoinnin mukaan 

lähettämisjärjestykseen. Priorisointijärjestyksessä vähemmän tärkeät viestit jäävät 

odottamaan, kunnes tärkeämpi viesti on lähetetty väylälle, ja väylä on jälleen vapaa. 

Alemman prioriteetin viestin lähettäminen jatkuu väylän vapauduttua. Ohjauslaite, 

jonka viestiä ei priorisoimisen vuoksi voitu toimittaa heti väylälle, muuttuu 

välittömästi viestiä lähettävästä ohjauslaitteesta viestiä vastaanottavaksi 

ohjauslaitteeksi. Viestien priorisoimista eli sovittamista tarvitaan ainoastaan silloin 

kun useampi kun yksi ohjauslaite yrittää lähettää CAN-viestejä samanaikaisesti. 

(Frei 2015, 13.) 

Taulukko 1.  Priorisoitu tunnistus. (Frei 2015, 13) 

Prioriteetti Tunnistuskenttä 

1 000 1011 0010 

2 001 0110 0110 

3 010 0101 1100 

 

2.4.5 Tiedonsiirto CAN-väylällä 

CAN-väylässä datan tiedonsiirto tapahtuu sarjamuotoisesti. Sarjamuotoinen 

tiedonsiirto tarkoittaa sitä, että viestissä olevat bitit lähetetään peräkkäin aseteltuina 

CAN-väylään ohjauslaitteelta toiselle. Jos yhdellä CAN-väylällä olevalla 

ohjausyksiköllä ilmenee toimintahäiriö, se ei näin ollen voi vaikuttaa väylän muuhun 

toimintaan. Jokainen CAN-väylään liitetty ohjainlaite on rakennettu kolmelle tasolle. 

Ensimmäisellä tasolla selviää, miten ohjausyksikkö on rakennettu. Tähän tarvitaan 

mikroprosessoria. Ohjauslaitteen toinen taso on valvontayksikkö. Valvontayksikön 

tehtävä on muotoilla mikroprosessorin viestit CAN-väylälle sopivaan formaattiin. 

Viimeinen eli kolmas taso on CAN-Transceiver. CAN-Transceiver on lähetys- ja 

vastaanottoyksikkö, jonka tehtävänä on huolehtia, että väylälle lähtevät tiedot 

lähtevät elektronisina signaaleja. Lähettävä- ja vastaanottoyksikkö lukee ensin 

vastaanotettua dataa, jonka jälkeen se siirtää ne valvontayksikölle. (Frei 2015, 13-

14.) 



21 

 

 

 

Kuva 9. Ohjainlaitteen kolmen tason toteutus. (Frei 2015, 16) 

2.4.6 CAN-väylän tiedonsiirtonopeus 

CAN-väylän tiedonsiirtonopeus määrittää sen, kuinka monta bittiä kykenee väylä 

liikuttamaan sekunnissa. Bittien tiedonsiirtonopeudesta puhuttaessa käytetään 

yksikköä kBit/s eli kilobittiä sekunnissa. Yleisesti tunnettu yksikkö 

tiedonsiirtonopeudelle on myös Baud, yksi Baud vastaa yhtä kilobittiä sekunnissa. 

CANopen-standardiformaatissa datakehyksen maksimipituus on 130 bittiä 

pituudeltaan. Jos esimerkiksi CAN Low -väylässä tiedonsiirtonopeus on 100 kBit/s, 

menee yhden täysimittaisen CAN-viestin lähettämiseen aikaa enimmillään 1,3 

millisekuntia. CAN-väylässä liikkuva signaali tarvitsee laajentumistilaa, tästä syystä 

signaalille kuluva aika ei voi olla laskennallista aikaikkunaa lyhyempi. Aikaikkuna on 

laskennallisen kaavan tulos, jonka päätyttyä signaalin oletetaan saavuttaneen 

väylän päädyn. Väyläjohtimien pituus vaikuttaa olennaisesti tiedonsiirtonopeuteen. 
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Mitä lyhyempi väyläjohdin on, sitä suurempi on väylän tiedonsiirtonopeus. (Frei 

2015, 15-16.) 

 

2.5 Epec SC52 Safety -ohjausyksikkö 

Epecin SC52 Safety -ohjausyksikkö on liikkuvien työkoneiden turvallisuuteen 

liittyvien järjestelmien ohjausyksikkö. Ohjausyksikön lähtöpinnit käyttävät 

korkeanpuolen virranmittausta, jonka avulla vain yksi I/O-pinni vaaditaan 

proportionaaliventtiilin ohjaukseen. SC52-ohjausyksikkö tarjoaa joustavan tavan 

ohjelmistopohjaiseen turvallisuusfunktioiden toteuttamiseen. Epec tarjoaa SC52-

ohjausyksikölle joukon ennalta sertifioituja PLCopen-sovelluskirjastoja asiakkaan 

turvallisuuteen liittyvien sovellusten ohjelmistokehitystyön vähentämiseksi. SC52-

ohjausyksikkö tukee CANopen-, CANopen Safety- ja SAEJ1939 -protokollia. (Epec 

2018a.) 

SC52-ohjausyksikön kotelo on tehty alumiinista ja muovista, kotelo on 

suojaluokitukseltaan IP67. Ohjausyksikköä voidaan käyttää -40 ja + 85 

Celsiusasteen lämpötiloissa. Ohjausyksikössä on 14 input-pinniä ja 8 output-pinniä. 

Ohjausyksikössä on CAN1- ja CAN2-väylät. SC52-ohjausyksikössä on yksi AMP 35 

-liitin, joka on väriltään musta. Ohjausyksikössä on 32 bittinen prosessori ja 8 

Mbyten Flash-muisti. RAM-muistia SC52-ohjausyksikössä on 512 kbyteä, joista 128 

kbyteä on varattu safety-muuttujille ja 100 kbyteä PLCopen-muuttujille. SC52-

ohjausyksikölle on mahdollista ladata CAN1-väylää käyttäen 1024 kbyteä 

PLCopen-sovellusdataa. Ohjauslaitteen ohjelmointi tapahtuu käyttäen CODESYS 

3.5 SP10 -versiota. (Epec 2018c.) 
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Kuva 10. Epec SC52 Safety. (Epec 2018a). 

 

 

 

 

2.6 Epec 5050 -ohjausyksikkö 

Epecin 5050 -ohjausyksikkö on suurin ohjausyksikkö I/O-määrällä mitattuna. Kuten 

kaikki Epecin ohjausyksiköt, se on suunniteltu haastaviin olosuhteisiin. 

Ohjausyksikköä voidaan käyttää -40 ja + 85 Celsiusasteen lämpötiloissa. Kotelointi 

5050-ohjausyksikössä on tehty alumiinista ja muovista, kotelointi on 

suojaluokitukseltaan IP67. Ohjausyksikössä on 33 input-pinniä ja 32 output-pinniä. 

Ohjausyksikkö on varustettu neljällä CAN-väylällä ja siinä on lisäksi Ethernet-liitin. 

5050-ohjausyksikössä on kolme AMP 35 -liitintä, liitin yksi on harmaa, liitin kaksi on 

musta ja liitin kolme on sininen. Ohjausyksikössä on 32 bittinen prosessori ja 8 

Mbyten Flash-muisti. RAM-muistin koko on 4 tai 8 Mbyteä riippuen 5050-
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tuoteperheen versiosta. Ohjelmointi tapahtuu käyttäen CODESYS 

ohjelmointityökalun 2.3- tai 3.5-versiolla. Sovelluksen lataaminen Flash-muistille 

tapahtuu joko CAN1-väylää käyttäen tai Ethernet-yhteydellä. (Epec 2018b.) 

 

Kuva 11. Epec 5050 -ohjausyksikkö. (Epec 2018b). 

2.7 Robot Framework 

Robot Framework on yleiskäyttöön luotu testiautomaatiokehys. Robot Framework 

on avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Robot Framework on alkujaan kehitetty Nokia 

Networkissa, mutta nykyään Robot Framework on sponsoroitu Robot Framework 

Foundationin toimesta. Robot Framework on käyttöjärjestelmä ja 

sovellusriippumaton testausympäristö. Alun perin Robot Framework toteutettiin 

Python-ohjelmointikielellä, mutta se ohjelmointi onnistuu nykyään myös Jython-, 

IronPython- ja Java-ohjelmointikielillä. Robot Framework on helppokäyttöinen 

ohjelmisto, jonka testausmenetelmä perustuu käyttäjän antamiin avainsanoihin. 

Robot Frameworkin testausominaisuuksia on mahdollista laajentaa, joko Pythonin 

tai Javan avulla järjestelmään tuoduilla testikirjastoilla. (Robot Framework [Viitattu 

4.2.2019].) 
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2.8 Python-ohjelmointikieli 

Python on avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli, joka on helppo oppia riippumatta 

siitä, onko aloittelija vai kokenut ohjelmoija. Python on nopea ja helppokäyttöinen 

ohjelmointikieli. Edellä mainitut ominaisuudet ovat syitä, miksi ohjelmoijat valitsevat 

Pythonin ohjelmointikieleksi. Python on kehitetty OSI:n hyväksymän avoimen 

lähdekoodin lisenssillä, mikä tekee siitä vapaasti käytettävän ja jaettavan 

ohjelmointikielen, jopa kaupalliseen käyttöön. Pythonin lisenssiä hallinnoi Python 

Software Foundation. (Python, [viitattu 21.2.2019].) 

Python Software Foundation on voittoa tavoittelematon säätiö, joka hallinnoi 

immateriaalioikeuksia Python-ohjelmointikieleen. Säätiön tavoitteena on edistää ja 

suojella Python-ohjelmointikieltä, sekä helpottaa ja tukea Python-ohjelmoijien 

yhteisön kasvua. (Python Software Foundation, [viitattu 21.2.2019].) 

2.9 Kvaser CANlib 

CANlib on Python-pohjainen ohjelmistokirjasto, joka  on selkeä ohjelmointirajapinta 

kaikkien Kvaser-laitteistoalustojen kanssa työskentelyyn. CANlib-kirjastoa 

käytetään vuorovaikutuksessa tietokoneen ja CAN-väylään kytkettyjen Kvaser CAN 

-laitteiden kanssa. CANlib-kirjaston komennot mahdollistavat väyläparametrien 

lukemisen ja kirjoittamisen. Kirjaston avulla voidaan kirjoittaa esimerkiksi väylän 

bittinopeutta haluttuun arvoon, CAN-viestejä pystytään lukemaan ja kirjoittamaan 

CANlib-kirjaston komentojen avulla. (Kvaser, [viitattu 20.2.2019].) 
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3 TESTAUSYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU 

 

3.1 Tarve 

SC52 Safety -ohjausyksikön julkaisemisen jälkeen, tuli Epecille tarve 

turvatoimintojen testausympäristölle, jossa olisi mahdollista tehdä 

automaattitestejä. Lisäksi tarpeena oli saada turvatoiminnot automaattitestattua 

nopeammin kun manuaalisella testauksella, luotettavasti ja laadusta tinkimättä.  

3.2 Testausympäristön rakenne 

Testausympäristön suunnittelu alkoi testausympäristön rakenteen 

suunnittelemisesta ja hahmottelemisesta. Ympäristön rakenteessa on kolme tasoa, 

SC52 Safety -ohjainyksikkö ja sen testattava asiakassovellus, 5050-ohjausyksikkö, 

sekä sovellukset ohjausyksikön ohjaukseen ja testaukseen. Kommunikointi 

ohjausyksiköiden välillä tapahtuu CAN-väylää pitkin sekä I/O-rajapintaa käyttäen. 

Kommunikointi sovellusten ja ohjausyksiköiden välillä tapahtuu CAN-väylää 

käyttäen. Kuvassa 13 on havainnollistettu testausympäristön 

arkkitehtuurirakennetta. 

Ympäristön fyysinen taso on rakennettu siten, että ohjausyksiköt on johdotettu 

toisiinsa nähden peilikuvaksi. Peilikuvalla tarkoitetaan sitä, että ohjausyksikön input- 

ja output-pinnit on johdotettu ristiin. Luvussa 4.1 Johdottaminen on kerrottu 

tarkemmin johdotuksista. 

Ympäristön sovellustaso kommunikoi ohjausyksiköiden kanssa CAN-väylää pitkin, 

käyttäen Kvaser-ajuria viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Sovellustaso 

on rakennettu Kvaser CANlib -kirjaston ympärille, se sisältää tarvittavat Python-

ohjelmointikielellä toteutetut komennot. Näitä komentoja hyväksikäyttäen luotiin 

Python-tiedosto, jossa kyseisiin komentoihin sijoitettiin Multitoolilla luotujen PDO-

viestien tiedot (cob-id, byte, bitti). Tämä mahdollistaa sen, että haluttu viesti voidaan 
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kutsua Robot Framework -automaattitestaussovelluksessa suoraa kyseisellä 

komennolla.  

 

Kuva 12. Testausympäristön arkkitehtuurisuunnitelma. 

 

3.3 Ohjaavan ohjausyksikön valinta 

Ohjausyksikön valintaa tehdessä haluttiin valita ohjausyksikkö, jossa on riittävä 

määrä input- ja output-pinnejä ja joka ei ole elinkaarensa lopulla. Lisäksi 

ohjausyksikössä olisi hyvä olla ominaisuuksia testausympäristön mahdollista 

jatkokehitystä varten. Epecin tuotevalikoimassa olisi ollut useita soveltuvia 
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ohjausyksiköitä I/O-rajapinnaltaan vastaamaan testausympäristön tarpeita. 

Esimerkiksi Epec 3724- ohjausyksikkö olisi I/O-määrältään ollut sopiva 

ohjausyksikkö, mutta kyseinen ohjausyksikkö sulkee pois joitain mahdollisia 

jatkokehitysmahdollisuuksia, koska siinä ei ole Ethernet-liitäntää. 

Testausympäristöön ohjausyksiköksi valittiin Epec 5050 -ohjausyksikkö, koska 

kyseisessä ohjausyksikössä I/O-määrä on riittävän suuri testausympäristön 

tarpeisiin. Lisäksi 5050-ohjausyksikkö sisältää Ethernet-liitännän, joka yhdessä 

suuren I/O-määrän kanssa luo mahdollisuuksia jatkokehitykselle. Muita valintaan 

vaikuttavia seikkoja olivat, että 5050-ohjausyksikkö on Epecin uusimpia 

ohjausyksiköitä, jonka vuoksi ohjausyksikön elinkaarta on vielä runsaasti jäljellä. 

Kooltaan ja suorituskyvyltään 5050 on Epecin suurin ohjausyksikkö. 
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4 TESTAUSYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN 

 

4.1 Johdottaminen 

Johdotukset ohjausyksiköiden välillä toteutettiin käyttäen apuna Epec 3509 CAN 

adapter boxia. Syy miksi ohjausyksiköiden välille liitettiin Epec 3509 CAN adapter 

box on se, että 3509 CAN adapter boxin avulla ohjausyksiköt voidaan liittää toisiinsa 

käyttäen AMP 35 -liittimiä. Liittimien avulla ohjausyksiköt on helppoa ja nopeaa 

liittää ympäristöön, sekä mahdollinen ohjausyksikön vaihtaminen on helppoa. 3509 

CAN adapter boxissa on kolme AMP 35 -liitintä, kaksi Ethernet-liitintä ja 

mahdollisuudet neljään CAN-väylään. 3509 CAN adapter boxin liittimet on kytketty 

sarjaan, tämä mahdollistaa sen, että ohjausyksikö voidaan liittää toisiinsa CAN 

adapter boxin avulla. 

Koska opinnäytetyössä tarkoituksena on testata SC52-ohjausyksikön 

asiakassovellusta, ohjataan SC52-ohjausyksikköä 5050-ohjausyksiköllä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ohjausyksiköt johdotetaan niin, että 5050-ohjausyksikön DO-

pinnit kytketään SC52-ohjausyksikön DI-pinneihin ja SC52-ohjausyksikön DI-pinnit 

5050-ohjausyksikön DO-pinneihin. 3509 CAN adapter boxin keskimmäisestä AMP 

35 -liittimestä johdotetaan SC52-DO-pinnit vastuksille ja tuulettimille, tätä 

käsitellään seuraavassa luvussa. 

 

 

4.2 Vastuksien ja tuulettimien kokoaminen SC52-lähdöille 

Kaikki SC52 Safety -ohjainyksikön digitaaliset lähdöt eli DO-pinnit johdotetaan 3509 

CAN adapter boxin keskimmäisestä liittimestä vastuksille, jotta lähdöille saadaan 

kuormaa. Vastukset ovat 27 Ohmin vastuksia, jotka vastaavat erään asiakkaan 
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laitteissa käytettäviä proportionaaliventtiilien kuormaa. Koska vastukset 

kuumenevat, vastuksien lämpötilan viilentämiseksi vastukset on kiinnitetty 

alumiinirunkoon, jota tuulettimet viilentävät. 

 

4.3 MultiTool-projektin luominen 

MultiTool on Epecin suunnittelema ohjausjärjestelmien suunnittelu- ja 

konfigurointityökalu. MultiToolin avulla koko ohjausjärjestelmä on hallittavissa 

yhdessä projektissa. MultiToolin avulla sovellussuunnittelija pystyy säästämään 

aikaa merkittävästi ohjelmiston konfigurointivaiheessa. MultiToolilla voidaan 

konfiguroida ohjausjärjestelmäsovellus ennen sovellusohjelmiston kehittämistä. 

MultiToolissa on helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjä voi 

määrittää valitut PLC-ohjausyksiköt ja niiden väliset CANopen-

kommunikointirajapinnat, sekä I/O-rajapinnan. Multitool-sovellus tukee myös 

CANopen-laitteita kolmansilta osapuolilta, kuten antureita. Nämä kolmansien 

osapuolten laitteet voidaan helposti tuoda MultiTool-projektiin kyseisen 

laitevalmistajan EDS- tai DCF-tiedostojen avulla. Itse sovellusohjelmointi tapahtuu 

CODESYS-ohjelmointityökalulla, IEC 61131-3 -standardisoiduilla ohjelmointikielillä. 

(Epec Oy, [viitattu 25.9.2018].) 

4.3.1 Ohjausyksiköiden valinta 

Tässä opinnäytetyössä ohjausyksiköiksi valikoitui SC52 Safety -ohjausyksikkö sekä 

Epec 5050 -ohjausyksikkö. Epec SC52 Safety -ohjausyksikkö valittiin siksi, koska 

kyseisessä opinnäytetyössä halutaan testata nimenomaan turvaominaisuuksia. SC-

52-ohjausyksikkö on tällä hetkellä Epecin ainoa Safety-ohjausyksikkö, mikä teki 

valinnasta helpon. Syyt miksi juuri Epec 5050-ohjausyksikkö, valikoitui 

opinnäytetyöhön ohjausyksiköksi on esitetty luvussa 3.3 Ohjaavan ohjausyksikön 

valinta. Kun halutut Epecin ohjausyksiköt ovat tiedossa, niiden lisääminen 

MultiTool-projektiin on helppoa. Päänäkymästä eli Network Editorista valitaan ”Add 

Device” -valikosta halutun ohjausyksikön malli. Kun malli on valittu, seuraavaksi 
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valitaan kyseisen mallin haluttu toiminnallinen versio. Viimeisenä tehtävänä 

ohjausyksikön valinnassa on CODESYS-version valinta. Valinta tehdään sen 

perusteella, millä CODESYS-versiolla kyseistä ohjausyksikköä tullaan 

ohjelmoimaan. Molempia ohjausyksiköitä ohjelmoidaan CODESYS 3.5 -versiolla, 

5050-ohjausyksikkö SP 6 -versiolla ja SC52-ohjausyksikköä SP 10 -versiolla, koska 

se mahdollistaa SIL 2-toiminnot. (Multitool, 2018.) 

4.3.2 I/O-rajapinnan luominen 

MultiToolin tekee I/O-rajapinnan konfiguroinnin erittäin helpoksi. Ensin avataan 

halutun ohjausyksikön päänäkymä, sen jälkeen avataan I/O-välilehti. Ohjausyksikön 

kaikki pinnit ovat konfiguroitavissa haluttuun toimitilaan hiirellä klikkaamalla. Tässä 

kyseisessä asiakassovelluksessa, SC52-ohjausyksikön I/O-rajapinta on 

konfiguroitu niin, että kaikki ohjausyksikön kahdeksan digitaalilähtö-pinniä eli DO-

pinniä on konfiguroitu käytössä oleviksi ja lopuista pinneistä on konfiguroitu DI-

pinnejä, joita on 14 kappaletta. 5050-ohjausyksikön I/O-rajapinnasta on tehty 

peilikuva SC52-ohjausyksikön I/O-rajapintaan nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että 

5050-ohjausyksikön I/O-rajapinta on konfiguroitu niin, että siinä on käytössä 

kahdeksan DI-pinniä ja 14 DO-pinniä. Ohjausyksiköt sisältävät myös 

referenssipinnejä, jotka ovat jo valmiiksi konfiguroituja, joten käyttäjän ei tarvitse itse 

niitä enää erikseen konfiguroida. (Multitool, 2018.) 
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Kuva 13. Multitoolin SC52 I/O-näkymä. 

 

4.3.3 Viestien luominen 

Kommunikointi tapahtuu CANopen-protokollan mukaisilla PDO-viesteillä, jotka 

luotiin Multitoolilla. Viesti luodaan klikkaamalla ”Add PDO” -kuvaketta, jota 

painamalla Multitool luo PDO-viestin. Multitool luo automaattisesti viestille Cob-idn, 

joka on CANopen-protokollan mukaan 180 + node id. Viestin pituuden voi valita 

yhden ja kahdeksan byten väliltä, tässä opinnäytetyössä byten pituudeksi valittiin 

kaksi byteä. Kuvassa 14 on esitetty kuvan yläreunassa 5050-ohjauyksikön 

lähettämät CAN-viestit ja alareunassa vastaanotettavat CAN-viestit. 
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Kuva 14. 5050-ohjausyksikön viestiliikenne. 

 

Viestin sisältö generoitiin Multitolilla biteiksi. Bitit nimettiin kuvaavilla nimillä. Koska 

tarkoituksena on ohjata 5050-ohjausyksikön lähtöjä CAN-viestillä, nimettiin bitit 

5050-ohjausyksikön digitaalilähtöjen mukaan. Kuvassa 15 näkyy 5050-

ohjauyksiköllä lähetettän PDO-viestin bittien nimet. 

 

Kuva 15. 5050-ohjausyksikön lähettämä data. 
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4.4 5050-ohjausyksikön ohjelmointi 

Epec 5050 -ohjausyksikön ohjelmoinnissa työkaluna käytettiin CODESYS 3.5 SP 6 

-ohjelmointityökalua. Ohjelmointi CODESYS-työkalulla tapahtuu IEC 61131-3 -

standardin mukaisilla ohjelmointikielillä. Tässä opinnäytetyössä käytettiin Function 

Block Diagram -ohjelmointikieltä, koska se on yleisimmin Epecillä käytössä oleva 

ohjelmointikieli ja sen katsottiin parhaiten soveltuvan työhön. Ohjelmointi alkaa 

CODESYS-projektin luomisella, jonka jälkeen Multitool-projekti ladataan projektiin, 

mikä mahdollistaa sen, että Multitoolilla luotuja CAN-viestejä voidaan kutsua 

CODESYS-projektissa. 

Sovelluksessa CAN-viestit luetaan CANI-etuliitteellä olevista muuttujista, jotka 

luodaan Multitool-ohjelmalla tehdystä konfiguraatiosta. Muuttujalla asetetaan 5050-

ohjausyksikön digitaalilähtö päälle. Digitaalilähtö on johdotettu suoraan SC52-

ohjausyksikön digitaalituloon, joten se asettaa SC52-ohjausyksikön digitaalitulon 

päälle. Kun asiakassovelluksen digitaalilähdön aktivoimisehdot täyttyvät, tulee 

digitaalilähdöltä 24 voltin jännite johdotettuun 5050-ohjausyksikön digitaalituloon. 

5050-ohjausyksikön digitaalitulo lähettää väylään viestin CANO-etuliitteellä olevista 

muuttujista, jotka luodaan Multitool-ohjelmalla tehdystä konfiguraatiosta.  Kuvassa 

16 on havainnollistettu 5050-ohjausyksikön sovelluskoodia, jossa ohjataan viestillä 

5050-ohjausyksikön digitaalilähtö 1.22-pinnin päälle, sekä digitaalitulo 2.20-pinnin 

aktivoiduttua lähetetään viesti väylään. 

 

Kuva 16. CODESYS-sovelluskoodi. 
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4.5 Python-rajapinta 

Funktioiden luomisessa käytettiin apuna Kvaser Canlib -kirjastoa. Kirjasto tarjoaa 

valmiit funktiot viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen, sekä yksittäisten bittien 

kirjoittamiseen ja lukemiseen. Tässä työssä haluttiin luoda valmiita funktioita 

Python-tiedostoon, joita voidaan kutsua Robot Framework -sovelluksessa. 

Yksittäinen funktio on nimetty selvyyden vuoksi samalla nimellä, kun Multitoolissa 

luotu sitä vastaava viesti. Kaikki tässä työssä käytetyt komennot vaativat etuliitteeksi 

CAN-väylän nimen, johon viesti lähetetään tai josta viesti vastaanotetaan. Funktio, 

jossa asetetaan jonkin tietyn viestin bitin arvo haluttuun arvoon, alkaa WriteBit-

komennolla, jota seuraa WriteCANMessage-komento. Molemmat komennot ovat 

Kvaser Canlib -kirjastossa valmiiksi määriteltyjä komentoja. WriteCANBit-komento 

vaatii seuraavat tiedot viestistä, jonka haluttua bittiä komento muuttaa: cob-idn, 

byten, bitin ja halutun arvon johon bitti muutetaan. WriteCANMessage-komennolla 

varsinainen viesti lähetetään CAN-väylää pitkin ohjausyksiköiden luettavaksi. 

Kuvassa 17 on esitetty kolme funktiota, joita kutsutaan Robot Framework -

automaattitestaussovelluksessa funktioiden nimillä. Funktioihin on luotu muuttuja, 

joka on asetettu bitin arvoksi. Bitin arvo voidaan asettaa Robot Frameworkissa 

halutuksi, funktiokutsun yhteydessä. 

 

 

Kuva 17. Viestin lähettäminen Python-funktioilla. 
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4.6 Robot Framework -automaattitestauskehyksen luominen 

On olemassa lukuisia ohjelmistoja automaattitestaukseen, kuten Microsoft Visual 

Studio Team Services tai Robot Framework. Automaattitestaussovellusta 

valittaessa huomattiin, että Microsoft Visual Studio Services olisi soveltunut työhön 

automaattitestaustyökaluksi, mutta kyseisen sovellus on maksullinen ja Epecin 

sisällä ei ollut juurikaan kokemusta ohjelmasta automaattitestaus käytössä. Robot 

Frameworkin valittiinkin automaattitestaustyökaluksi sen takia, että Epec Oy:llä on 

Robot Framework jo käytössä, tämän vuoksi yrityksestä löytyy tietoa ja taitoa 

kyseisen ohjelman käyttöön. Tämän lisäksi sovellus on täysin ilmainen, avoimen 

lähdekoodin sovellus. Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on toteuttaa SC52 

Safety -ohjausyksikön sovelluskoodin testaus Robot Framework -

automaattitestauskehyksen avulla. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut luoda 

täydellisiä testejä asiakassovelluksen testaukseen, vaan luoda ja testata toimiva 

automaattitestikehys, johon sovelluksen testaaja voi luoda omia testejään tarpeen 

mukaan.  

Testien luomisessa käytettiin apuna Kvaser Canlib -kirjaston pohjalle rakennettuja 

Python-ohjelmointikielellä luotuja funktioita, joita kutsuttiin Robot Framework 

automaattitestauskehyksessä. Testeissä asetettiin SC52-ohjausyksikön DO-

pinnejä päälle lähettämällä CAN-väylään viestejä, joilla haluttu lähtö saatiin päälle. 

Kun haluttu lähtö oli mennyt päälle, luettiin CAN-väylältä kyseisen lähdön tila. Jos 

kyseinen lähtö on ohjattu päälle ja tarkastus todistaa sen menneen päälle, testitulos 

hyväksytään. Jos taas tarkastus ilmoittaa, että lähtö ei ole päällä, testitulos hylätään 

ja järjestelmä luo vikailmoituksen käyttäjälle. 

Kuvassa 18 on esimerkkitesti, jossa SC52-ohjausyksikön digitaalilähtöä 1.35 

ohjataan päälle, jonka jälkeen digitaalilähdön tila tarkastetaan. Testi ajetaan myös 

toiseen kertaan läpi, mahdollisien vikojen havaitsemisen mahdollisuuden 

kasvattamiseksi. 
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Kuva 18. Esimerkki automaattitestistä Robot Framework -sovelluksessa. 
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5 YHTEENVETO JA JATKOKEHITYS 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa Epec SC52 Safety -

ohjausyksikön turvaominaisuuksille automaattitestausympäristö. Tarkoituksena oli 

myös selvittää, kuinka yleiskäyttöinen testausympäristöstä voidaan luoda.  

Työn suunnitteluvaiheessa päätettiin testausympäristöön valita ohjausyksiköksi 

Epec 5050 -ohjausyksikkö. 5050-ohjausyksikön valintaa kaikista Epec Oy:n 

tuotteista ohjaavaksi ohjausyksiköksi opinnäytetyöhön puolsi se, että 

ohjausyksikössä on yrityksen tuotteista kattavin I/O-rajapinta, sekä peräti neljä 

CAN-väylää. Nämä ominaisuudet tarjoavat testausympäristölle 

jatkokehitysmahdollisuuksia. Suunnitteluvaiheessa päätettiin valita testauksen 

automatisointiin ympäristöksi Robot Framework. Valinta tehtiin siksi, että Epec Oy 

yrityksen työntekijöillä on kokemusta ja tietoa kyseisestä ympäristöstä. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen alkoi testausympäristön rakentaminen. Rakennusvaihe 

alkoi ohjausyksiköiden välisillä johdotuksilla, sekä vastuksien ja tuulettimien 

kokoamisella SC52-ohjausyksikön digitaalilähdöille. Tämän jälkeen ympäristön 

fyysinen rakenne oli tehty, jonka jälkeen testausympäristön sovellustason 

rakentaminen alkoi. Sovellustasolla työt alkoivat 5050-ohjausyksikön 

konfiguroinnilla Multitoolilla, jonka jälkeen ohjausyksikkö ohjelmoitiin käyttäen 

CODESYS 3.5 -ohjelmointityökalua. Kommunikointirajapinnaksi 5050-

ohjausyksikön ja Robot Framework -automaattitestaustyökalun välille luotiin 

Python-ohjelmointikielellä toteutettu Kvaser Canlib -kirjastopohjainen Python-

tiedosto.  

Opinnäytetyön edetessä huomattiin, että testausympäristöstä ei pystytä luomaan 

täysin yleiskäyttöistä eli geneeristä. Jos testattavan ohjausyksikön sovelluksen I/O-

rajapinnassa tulee muutoksia, vaatii se muokkauksia ohjausyksiköiden välisiin 

johdotuksiin. Testausympäristön sovellustaso pystyttiin kuitenkin luomaan 

yleiskäyttöiseksi. 

Opinnäytetyön tuloksena syntynyttä testausympäristöä tullaan jatkossa 

mahdollisesti kehittämään. Yksi kehitysmahdollisuus, jolla testausympäristöstä 

voitaisiin luoda yleiskäyttöinen, olisi se, että 5050-ohjausyksikkö korvattaisiin 
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CANopen slave-ohjausyksiköllä. Tämän mahdollistaisi sen, että slave-

ohjausyksikkö konfiguroitaisiin käynnistyksen yhteydessä sopimaan yhteen 

testattavan ohjausyksikön I/O-rajapintaan. 
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