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TIIVISTELMÄ 

 

Lahden ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Niemi Campukseen. 
Mukkulankadulle valmistuu syksyllä 2018 uusi kampus ja siitä muodostuu 
Lahden ammattikorkeakoulun päätoimipaikka. Tekniikan alan 
konetekniikan koulutusohjelman logiikkalaboratorio tulee sijaitsemaan 
Niemi Campuksen uusituissa tiloissa. Muuton yhteydessä 
logiikkalaboratorion opetusympäristö tullaan päivittämään tämän päivän 
vaatimusten mukaiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys 
virtuaalisen ohjelmoitavien logiikoiden opetusympäristön valinnasta 
logiikkalaboratorioon. Opinnäytetyössä määriteltiin virtuaalisen 
opetusympäristön vaatimukset, vähimmäis ominaisuudet sekä valintaan 
myönteisesti vaikuttavat elementit. Ennen opinnäytetyön tekemisen 
aloittamista oli rajattu opetusympäristöt kolmeen eri vaihtoehtoon. 

Opinnäytetyön tekemisen aikana keskusteltiin opetusympäristöjen 
toimittajien kanssa, tutustuttiin lukuisiin dokumentteihin ja vertailtiin 
opetusjärjestelmien ominaisuuksia määriteltyihin ominaisuuksiin. 

Opetusympäristön ominaisuuksien määrittelyssä painotettiin profibus DP- 
väylälaitteiden simuloinnin tarpeellisuutta, vähintäänkin liityntärajapinta 
tulojen ja lähtöjen osalta tulisi opetusympäristössä olla, sekä 
opetusympäristön tulisi mahdollistaa uusien harjoituksien luomisen.  

Opetusympäristöjen vertailussa nousi Unity pelinkehitysalusta ja Unitylla 
tehty esimerkkisovellus parhaimmaksi ratkaisuksi luoda opetusympäristö. 
SimLab opetusympäristössä käytetty teknologia on toteutettu avoimen 
lähdekoodi periaatteella, ja näin ollen opetusympäristö on täysin 
muokattavissa. Valitulla teknologialla voidaan mallintaa fysikaalisia 
ominaisuuksia virtuaalimaailmassa riittävällä tarkkuudella, sekä avoin 
lähdekoodi mahdollistaa uusien harjoituksien luomisen.   
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ABSTRACT 

 

The head office of Lahti University of Applied Sciences (LUAS) has moved 
in the new campus (Niemi Campus) at Mukkulankatu in Lahti. At the same 
time all laboratories and other learning activites has moved as well. 

The PLC Lab in the Mechanical Engineering will be updated to match 
reguirements of present day with the same process. 

The objective of the final thesis is to make a survey how to make a choice 
of Virtual PLC Platform in the PLC Lab. The main content of the thesis was 
to find out the reuirements of virtual learning platforms, minimum 
characteristiscs and the positive elements for selection. The number of 
learning platforms was reduced in three choices.  

The data was collected by consulting learning platform providers, reading 
numerous documents and compare the learning platform characteristics to 
reguirements. 

The focus was in the selection how the ProfiBus DP Bus components can 
be simulated (at least the interface of inputs and outputs). Also with the 
system new excercises should be created. 

In the comparison of systems Unity Game Engine and the application 
created by Unity came first. The technology used in SimLab Learning 
Platform has been created with open source code principle (fully modified). 
With chosen technology fysical prorerties can be simulated accurate 
enough. Open source code makes it possible to build new exercises. 

 

Key words: CIROS®, ITS PLC, Unity, Siemens Simatic Step 7, S7-
PLCSIM 
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1 JOHDANTO 

Lahden ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Niemi Campukseen. 

Mukkulankadulle valmistui syksyllä 2018 uusi kampus ja se toimii Lahden 

ammattikorkeakoulun päätoimipaikka. Niemi Campus toimii noin 5000 

opiskelijan oppimisympäristönä. Niemi Campus jakaantuu kahteen 

kiinteistöön, Mukkulankatu 19, jonka pinta-ala on 22300 m² ja Niemenkatu 

73, jonka pinta-ala on 3800 m². (LAMK 2017.) 

Tekniikan alan konetekniikan koulutusohjelman logiikkalaboratorio tulee 

sijaitsemaan Niemi Campuksen uusituissa tiloissa. Muuton yhteydessä 

logiikkalaboratorion opetusympäristö tullaan päivittämään tämän päivän 

vaatimusten mukaiseksi. Tällä hetkellä logiikkalaboratorion opetus 

ympäristö koostuu Siemens S7-300 sarjan ohjelmoitavista logiikoista ja 

kyseisten logiikoiden ympärille rakennetuista demo laitteista.  

Tässä opinnäytetyössä tullaan käsittelemään virtuaalisen 

opetusympäristön hankintaa Siemens S7-300 sarjan ohjelmoitavien 

logiikoiden ohjelmoinnin opetukseen. Hankintalaki velvoittaa 

julkishallinnollista toimijaa kilpailuttamaan hankinnat hankintalain 

määrittelemällä tavalla. Opinnäytetyö tulee toimimaan hankinnan 

esiselvityksenä ja virtuaalimaailmalta vaadittavien ominaisuuksien 

määrittelyn apuna. Opinnäytetyössä vertaillaan kahta kaupallista 

sovellusta määriteltyihin vaatimuksiin sekä mahdollisuutta tehdä itse 

virtuaalinen opetusympäristö määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. 

Hankinnan selvitystyö käynnistyi, kun Feston myyntiedustaja esitteli 

CIROS opetusympäristöä ja tässä yhteydessä tehtiin periaatteellinen 

päätös virtuaalisen opetusympäristön hankinnasta. 

1.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymyksinä opinnäytetyössä ovat: 

1. Mikä virtuaalinen oppimisympäristö soveltuu parhaiten PLC- 

ohjelmoinnin opetukseen määriteltyjen vaatimusten mukaisesti? 
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2. Kuinka tarkasti valittu virtuaalinen oppimisympäristö simuloi 

todellista ympäristöä määriteltyjen kriteereiden puitteessa? 

1.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä käytetään konstruktiivista tutkimusmenetelmää. 

Konstruktiivinen tutkimus on soveltavaa tutkimusta. Konstruktiivisen 

tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa, jolla voidaan ratkaista 

esitetty ongelma. Konstruktiivinen tutkimus kytkeytyy kiinteästi 

aikaisempaan teoreettiseen tietämykseen ongelma-alueelta. 

Tutkimusprosessin kautta saadut tulokset liitetään sitten osaksi teoriaan. 

Kuvassa 1 on esitetty konstruktiivisen tutkimuksen keskeiset elementit. 

(Lukka 2014.) 

 

KUVA 1. Kontruktiivisen tutkimusotteen keskeiset elementit (Lukka 2014) 

 

Konstruktiivisen tutkimuksen ydinpiirteet edellyttävät, että se keskittyy 

tosielämän ongelmiin, jotka koetaan käytännössä tarpeellisiksi ratkaista. 

Tarkoituksena on tuottaa innovatiivisen konstruktio, joka on tarkoitettu 

ratkaisemaan alkuperäinen tosielämän ongelma. Menetelmä sisältää 

kehitetyn konstruktion toteuttamisyrityksen, jolla testataan sen käytäntöön 

soveltuvuutta. Menetelmä merkitsee myös tutkijan ja käytännön edustajien 

hyvin läheistä tiimimäistä yhteistyötä, jossa odotetaan tapahtuvan 

kokemuksellista oppimista ja on huolellisesti kytketty olemassa olevaan 
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teoreettiseen tietämykseen, ja kiinnittää erityistä huomiota empiiristen 

löydösten reflektoimiseen takaisin teoriaan. (Lukka 2014.) 

Konstruktiivisen tutkimuksen tyypillinen tutkimusprosessi sisältää 

seitsemän vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa etsitään relevantti 

ongelma, jossa on mahdollisuus myös teoreettiseen kontribuutioon. 

Ongelmaa tulisi pohtia käytännön sekä teorian kannalta. Ideaali 

tutkimusaihe on sellainen, jolla on käytännön merkitystä ja samalla se on 

ristiriitainen tai vähemmän käsitelty kirjallisuudessa. (Lukka 2014.) 

Toisessa vaiheessa selvitetään mahdollisuudet pitkän aikavälin 

yhteistyöhön yhteityöorganisaation kanssa. Konstruktiivisessa 

tutkimuksessa tulisi saavuttaa kysynnän ja tarjonnan tasapaino, jossa 

kaikkien osapuolien tulisi sitoutua tutkimusprojektiin ja panostaa siihen 

resursseja riittävästi. Työryhmän kokoonpano tulisi olla laaja-alainen, 

tutkijan lisäksi työryhmään tulisi kuulua avainhenkilöita 

yhteityöorganisaatiosta. Lukkaan (2014) mukaan yksin toimiva tutkija, oli 

hänellä kuinka innovatiivisia kehitysideoita tahansa, tulee lähes 

väistämättä epäonnistumaan ja projekti ei luultavasti tule koskaan 

johtamaan todelliseen toteutusvaiheeseen. (Lukka 2014.) 

Kolmannessa vaiheessa tutkijan tulee hankkia syvällinen tuntemus 

tutkimusaiheesta, niin käytännössä kuin teoriassa. Tutkijan tulisi saavutta 

syvällinen yleiskäsitys tutkimusaiheesta. Perehtyminen voidaan toteutta 

esimerkiksi havannoimalla, haastattelemalla sekä kirjallisia aineistoja 

analysoimalla. Analyysin tulisi paljastaa yhteisorganisaation eksplisiittiset 

ja implisiittiset ongelmat ja tavoitteet. Tämän tutkimuksen osan on 

tarkoitus myös käsitteellistää ongelma-alue aiempaan tietämykseen 

perustuen niin, että osapuolten välinen viestintä on mahdollista. (Lukka 

2014.) 

Neljännessä vaiheessa innovoidaan ratkaisumalli ja kehitetään ongelman 

ratkaiseva konstruktio, jolla voisi olla myös teoreettista kontribuutiota. 

Neljäs vaihe on kriittinen siksi, että jos innovatiivista konstruktiota ei 

pystytä kehittämään, projektia ei ole mitään syytä jatkaa. Tämä projektin 
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vaihe on luonteeltaan luova ja heuristinen. On tärkeää erottaa 

innovaatioihin pyrkivä konstruktiivinen tutkimus pelkästään valmiiden 

ratkaisujen siirtämisestä ja implementoinnista tutkimuskentälle. Pelkkää 

aiemmin kehitettyjen konstruktioiden soveltamista uuteen ympäristöön ei 

tule pitää konstruktiivisen tutkimuksen sovelluksena. Innovatiivisen 

konstruktion kehittäminen tulisi nähdä ryhmätyönä, johon sekä käytännön 

edustajat että tutkija myötävaikuttavat, ja joka perustuu sekä 

käytännöllisiin että teoreettisiin syötetietoihin. (Lukka 2014.) 

Viidennessä vaiheessa toteutetaan ratkaisu ja testataan sen toimivuus. 

Tässä vaiheessa koko tutkimustiimin on oltava omistautunut innovoidulle 

konstruktiolle ja toimittava sen mukaisesti, muuten konstruktion toteutus 

luultavasti epäonnistuu, eikä tavoiteltua testiä saada suoritettua. Kehitetyn 

innovaation käyttöönotto vaatii yhteistyöorganisaation henkilöstön, 

koulutuksen ja ohjeistuksen sekä mahdollisesti pilottitestejä. (Lukka 2014.) 

Kuudennessa vaiheessa pohditaan ratkaisun soveltamisalaa. Tutkijan 

täytyy pystyä ottamaan etäisyyttä empiiriseen työhönsä, kontrolloimaan 

oman sitoutumisensa tasoa sekä pohtimaan yhdessä yhteisorganisaation 

kanssa läpikäymäänsä oppimisprosessia. Tärkeintä on prosessin tulosten 

ja sen ennakkoehtojen analysoiminen. Jos innovoitu konstruktio tuotti 

ennalta odotetut tulokset, voidaan pohtia, miten laajasti ja millä 

tapauskohtaisilla muunnoksilla konstruktio voisi olla siirrettävissä toisiin 

organisaatioihin. Innovoidun konstruktion pidemmälle leviäminen vaatii 

kuitenkin normaalisti myöhempien testien tekemistä ja niiden analysointia. 

(Lukka 2014.) 

Seitsemännessä vaiheessa tunnistetaan ja analysoidaan teoreettinen 

kontribuutio. Tutkijan on pystyttävä eksplikoimaan projektin teoreettinen 

kontribuutio, esimerkiksi reflektoimalla havaintonsa aiempaan teoriaan. 

Teoreettista kontribuutiota saavuttaa, jos kehitetyn uuden konstruktion on 

todettu toimivan alkuperäisessä tutkimusympäristössä. Kontribuutio 

tuottaa oman lisän olemassa olevaan aiempaan kirjallisuuteen, joten 

siihen tulisi suhtautua uutena, käytännöllistä relevanssia omaavana 

keinona tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Tätä kautta esille nousevat 
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uudet keino-lopputulos-suhteet avautuvat pidemmälle menevän analyysin 

kohteiksi. Konstruktiivisen tutkimusprojektin empiirinen työ on tyypillisesti 

varsin voimakkaasti suuntautunut tämänlaisen potentiaalisen kontribuution 

tuottamiseen. (Lukka 2014.) 

Toimintatutkimus on yksi konstruktiivisen tutkimuksen muoto. 

Toimintatutkimusta on määritelty monella tavalla. Erään määritelmän 

mukaan toimintatutkimus on tutkijan toimimista toisaalta käytännön 

ongelman ratkaisemiseksi (primääritehtävä) ja samalla toisaalta sellaisen 

tiedon hankkimiseksi, jolla on tieteellistä mielenkiintoa 

(sekundääritehtävä). Kuviossa 1 on esitetty toimintatutkimuksen viisi 

vaihetta. (Järvinen 2011, 127-131.) 

 

 

KUVIO 1. Toimintatutkimuksen vaiheet 

Eräs tapa aloittaa toimintatutkimus on oppia toisesta toteutuksesta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tarkasteltavaa kohdetta verrataan johonkin toiseen 

yksilöön, joka on osoittautunut edellistä paremmaksi. Toisesta yksilöstä 

Diagnosointi  

(ongelman tunnistaminen 

ja määrittely) 

Suunnittelu  

(vaihtoehtojen tarkastelu 

ongelman 

ratkaisemiseksi) 

Toteutus  

(yhden vaihtoehdon 

valinta ja toimeenpano) 

Arviointi  

(toimenpiteiden 

seurausten tutkiminen) 

Oppiminen  

(yleisten löydösten 

tunnistaminen) 
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otetaan mallia ja sen perusteella muodostetaan tarkasteltavan kohteen 

muuttamisen tavoitekuvaus. Itse muutos toteutetaan siihen parhaiten 

soveltuvalla tavalla. (Järvinen 2011, 127-131.) 

Tässä opinnäytetyössä ensin määritellään opetusympäristöjen kriittiset 

ominaisuudet antamalla niille painoarvot. Sitten toimintaympäristöt 

pisteytetään näiden ominaisuuksien mukaan ja lajitellaan 

paremmuusjärjestykseen.  
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2 SIMULAATIOYMPÄRISTÖ 

2.1 Simulointi 

Simulointi määritellään usealla eri tavalla riippuen lähteestä. Erään 

määritelmän mukaan simuloinnilla tarkoitetaan jonkin tuotteen, prosessin 

tai järjestelmän olennaisten osien tai kokonaisuuden jäljittelyä ja se voi 

koostua biologiseen, fysiologiseen, psykologiseen, sosiaaliseen, tekniseen 

osaan tai niiden muodostamaan yhteiseen kokonaisuuteen. (Räsänen 

2004, 5). Toisaalta simulaatio on määritelty niin että simulaatiot ovat 

abstrakteja tai konkreettisia todellisuuden ilmiöiden tai prosessien 

mallinnuksia, jotka sisältävät todellisuuden tärkeimmät osatekijät. 

(Ihanainen 2009, 29). Simulaatiota voidaankin pitää jonkin 

reaalimaailmassa olevan tapahtuman riittävän tarkkana mallintamisena 

ottaen huomioon haluttu autenttisuus reaalimaailman tapahtumaan.  

Simulaatiot voidaan jakaa neljään ryhmään sen mukaan mikä on oppijan 

rooli simulaation kulussa: 

1. Virtuaalisessa simulaatiossa virtuaalimaailma on tietokoneen 

luoma, mutta sitä ohjaa ihminen. Esimerkkinä voidaan mainita 

ajoneuvosimulaattori tai lentosimulaattori. 

2. Aito simulaatio tapahtuu oikeilla välineillä todellisessa ympäristössä. 

Esimerkkeinä johtamisen, tiimitoiminnan ja terveydenhoidon 

simulaattorit. 

3. Konstruktiivinen simulaatio tapahtuu pääasiallisesti tietokoneen 

ohjaamana. Käyttäjä antaa järjestelmälle syötteitä, mutta hän 

vaikuttaa epäsuorasti tilanteen lopputulokseen. Tästä esimerkkinä 

strategiset simulaatiot 

4. Simulaatiopelit, pelit on toteutettu siten, että niihin voi osallistua 

verkon välityksellä useita henkilöitä tai tietokoneita. 

(Räsänen 2004, 10.) 
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2.2 Simuloinnin käyttö opetuksessa 

Simulaatioiden lähtökohtana voidaan pitää Kolbin kokemuksellisen 

oppimisen mallia (1984), jossa oppiminen nähdään kehämäisinä sykleinä 

ja oppimistapahtuma on jatkuva, kehittyvä prosessi. Teoria sisältää kaksi 

oppimisen ulottuvuutta, tiedostamattoman ja tiedostetun ymmärtämisen. 

Oppimisen ulottuvuuksiin liittyy neljä vaihetta, jotka painottavat oppimista 

eri tavoin. Kokemuksellinen oppiminen tapahtuu syklillisesti: 

1. Konkreettinen kokemus, tapahtuma, toiminta. 

2. Reflektiivinen havannointi, mitä tapahtui. 

3. Abstrakti käsitteellistäminen, mitä opittiin, mihin voidaan soveltaa. 

4. Uuden toiminnan aktiivinen kokeilu, mitä voidaan tehdä toisin, 

testaus. 

5. Uuden oppiminen ja muutos. Uuden oppimissyklin käynnistäminen. 

Kokemuksellisessa oppimisteoriassa oppiminen ymmärretään oppijaa 

monipuolisesti koskettavana ja aktivoivana toiminnallisena prosessina, 

jossa käytetään hyväksi eri aistinkanavia, tunteita, elämyksiä, mielikuvia, 

kielikuvitusta ja kokemuksia. Oppiminen on konstruktivistisen 

tiedonkäsityksen mukaista jatkuvaa tiedon syventämistä ja ymmärtämistä, 

oman tietämisen rakentamista.  Kokemuksellisen oppimiskäsityksen 

mukaan oppiminen on kokemusten muuttumista ja laajentumista. (JAMK 

2018.) 

Simulointiin perustuva opetusympäristöön voidaan määritellä tarkoituksen 

mukaisia pedagogisia malleja ja opiskelussa voidaan hyödyntää 

oppijakeskeisiä ongelmapohjaisia ja ongelmalähtöisiä menetelmiä. 

Simulaatiota ei kuitenkaan tulisi käyttää ainoana opetusmenetelmänä, 

vaan opetuksessa tulee turvata riittävä teoreettinen tietämyksen taso 

ennen simuloinnin aloittamista, jotta saadaan mahdollisimman suuri hyöty 

simuloinnista ja hyvä siirtovaikutus realimaailmaan. Simulointiympäristö 

vaatii huolellista määrittelyä, suunnittelua, testausta ja opetuskokeiluja, 

ennen käyttöönottoa. (Ranta 2003, 3.)  
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Simuloinnin hyötyinä opetuksessa voidaan pitää seuraavia asioita: 

1. Simulointi mahdollistaa vaarallisten tilanteiden harjoittelun, 

esimerkiksi toiminta ydinvoimalassa poikkeustilanteessa. 

2. Simulointi mahdollistaa tilanteiden toistettavuuden, jolloin voidaan 

kokeilla erillaisia ratkaisumalleja ongelman ratkaisuun. 

3. Kustannushyöty. Harjoitellaan laitteiden ja prosessien käyttöä 

simuloimalla ja näin ollen vältytään mahdollisilta reaalimaailman 

laitteiden rikkoontumisilta. 

4. Harjoitusten ajoitus ja hallittavuus. Esimerkiksi verkko-opetus. 

5. Harjoiteltavat tehtävät voidaan sovittaa opiskelijan osaamiseen. 

6. Opetuksen ja ohjauksen mahdollinen automatisointi, joka 

mahdollistaa esimerkiksi verkkokurssien toteuttamisen. 

(Ranta 2003, 3.) 

Simuloinnilla on myös rajoitteita, jotka on hyvä tunnistaa: 

1. Käyttäjä tietää kyseessä olevan jäljitelmä, eikä näin ollen suhtaudu 

esimerkiksi turvallisuus näkökohtiin asian vaatimalla vakavuudella. 

2. On huomattavan hankalaa tehdä täysin realimaailman mukaista 

simulaatiota. 

3. Puutteellisesti mallinnettu simulaatio ja/tai vähäinen ohjaus saattaa 

aiheuttaa oppijalle vääriä toimintamalleja. 

(Ranta 2003, 4.) 

Simulointi on oppijan perspektiivistä katsottuna reaalimaailmaa jäljittelevä 

oppimisympäristö ja oppimisen tukena ovat konkreettiset tapahtumat, 

käsitteet ja teoriat. Simulaatio antaa oppijalle mahdollisuuden lähestyä 

ongelmaa eri näkökulmista ja kokeilla erillaisia ratkaisumalleja ongelman 

ratkaisuun. 
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3 OPETUSYMPÄRISTÖ 

3.1 Logiikkalaboratorion opetusympäristö 

Lahden ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutuksen profiiliksi on 

valittu älykkäät koneet ja robotiikka. Älykkäät koneet- profiilissa 

yhdistetään perinteinen koneenohjaus esimerkiksi älykkäisiin antureihin, 

koneoppimiseen ja IoT- teknologiaan. Lopputuloksena parhaassa 

tapauksessa saadaan ympäristöä havainnoiva oppiva kone, joka 

kommunikoi esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmän tai pilvipalvelun 

kanssa. 

Toisena linjauksena on määritelty liikkeenohjaus, joka pitää sisällään 

servotekniikalla ja taajuusmuuttajilla toteutetut moottorikäytöt. 

Takaisinkytkentä tieto on jälkimmäisessä vaihtoehdossa toteutettu joko 

inkrementti-, absoluutti- tai jollakin muulla tarkoitukseen sopivalla 

paikoitusanturilla.  

Logiikkalaboratorion opetusympäristössä keskitytään ohjelmoitavien 

logiikoiden ohjelmoinnin opettamiseen Siemens STEP 7 Classic 

Professional ohjelmointityökalulla. Tällä hetkellä logiikkalaboratorion 

opetus ympäristö koostuu Siemens S7-300 sarjan ohjelmoitavista 

logiikoista ja kyseisten logiikoiden ympärille rakennetuista demolaitteista, 

eikä käytettävissä ole virtuaalista opetusympäristöä. 

Mukkulankadulla logiikkalaboratorion opetusympäristö koostuu Siemens 

S7- 300 sekä S7- 1516 sarjan ohjelmoitavista logiikoista lisälaitteineen 

sekä virtuaalisesta opetusympäristöstä. Kaikista demolaitteista joudutaan 

luopumaan tilapuutteen takia, ja näin ollen ainoaksi kontaktipinnaksi 

oikeisiin laitteisiin jää virtuaalinen opetusympäristö.  

3.2 STEP 7 Classic Professional 

STEP 7 on Siemens Simatic S7-300, S7-400, ET200 CPU ja Simatic 

WinAC logiikoiden ohjelmointiin ja konfigurointiin kehitetty ohjelmointi 
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työkalu. Ohjelmisto sisältää työkalut laitteiston parametrointiin, 

kommunikoinnin määrittämiseen, ohjelmointiin, testaukseen, 

dokumentointiin sekä ajonaikaisen diagnostiikka työkalun. STEP 7 sisältää 

Ladder Logic (LAD), Function Block Diagram (FBD), Statement List (STL), 

Structured Text (S7-SCL) sekä Programming Sequential Control Systems 

(S7-Graph) ohjelmointikielet. Lisäksi STEP 7 Professional sisältää 

simulaatiologiikan S7-PLCSIM lisäosan. STEP 7 on IEC-standardin 

61131-3 kanssa yhteensopiva. (Siemens 2012.) 

 

3.3 S7-PLCSIM 

S7-PLCSIM on virtuaalinen simulaatiologiikka, jolla voidaan simuloida S7-

300, S7-400, ET200 CPU ja Simatic WinAC logiikoita. S7-PLCSIM 

mahdollistaa ohjelman kehitysvaiheen ohjelmatestauksen, jolloin 

ohjelmointivirheitä on mahdollisuus havaita jo ohjelman kehitysvaiheessa. 

Lisäksi sen avulla voidaan optimoida ohjelmien suoritusnopeutta. 

(Siemens 2012.) 

S7-PLCSIM on keskeisessä asemassa opinnäytetyössä ja tulee olemaan 

yksi tärkeimmistä oppimisympäristön ominaisuuksista, jota vertailtavien 

ohjelmistojen tulee osata hyödyntää.  
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4 OPETUSYMPÄRISTÖN OMINAISUUKSIEN MÄÄRITTELY 

4.1 M19 opetusympäristö 

Opetusympäristö sisältää 25 kappaletta opiskelijoiden työpisteitä ja yhden 

opettajan työpisteen. Jokainen työpiste sisältää työaseman, jossa on 

SIMATIC STEP 7 Professional ohjelmisto lisäosineen sekä valittu 

virtuaalinen opetusympäristö. Lisäksi yhdessä opetusympäristössä on yksi 

kappale Siemens S7 314C-2 DP logiikka lisäkortteineen, yksi Siemens S7 

1516-3 PN/DP logiikka, ET 200SP Profinet (Process Field Net) hajautettu 

I/O yksikkö sekä yksi TP700 COMFORT PN/DP käyttöliittymä paneeli.  

4.2 Ominaisuuksien määritys 

Virtuaalisen opetusympäristön tulee simuloida oikeita koneita ja laitteita 

realistisesti, niin 3D- mallin ulkomuodon ja toiminnan simuloinnissa, 

toimilaitteiden mekaanisen toiminnan simuloinnissa kuin ohjelmallisen 

toiminnan simuloinnissa. Lisäksi virtuaalisen opetusympäristön tulee 

noudattaa simuloinnissa fysiikan lakeja. Koneturvallisuuden näkökohdat 

tulee huomioida virtuaalimaailmassa samalla tavalla kuin oikean koneen 

tai laitteen kanssa tehtäisiin. 

Opetusympäristössä tapahtuva logiikkaohjelmoinnin opetus alkaa 

ohjelmoinnin perusteista ja jatkuu vaativaan liikkeenohjauksen 

ohjelmointiin. Virtuaaliopetusympäristössä olevien harjoitusten tulee tukea 

niin perusteiden kuin vaativamman ohjelmoinnin opetuksen tarpeita. 

Opetus suuntautuu perusteiden jälkeen vahvasti Profibus DP (Process 

Field Bus) kenttäväylässä olevien laitteiden käyttöön logiikkaohjelmassa, 

laitteen ohjelmalliseen parametrointiin sekä kenttäväylässä olevien 

laitteiden diagnostiikkaan. Virtuaaliopetusympäristön tulee tukea vähintään 

Profibus DP väylälaitteita ohjelmallisesti sekä laitteiden parametrointia. 

Laitteiden diagnostiikka ominaisuus katsotaan eduksi. 
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Opintosuunnitelman mukaisesti opiskelijat suunnittelevat jokaisella 

vuosikurssilla projektimuotoisesti pienryhmissä automaatiolaitteen, joka 

sisältää mekaniikka-, sähkö-, automaatiosuunnittelun sekä laitteen 

ohjelmistokehityksen. Virtuaaliopetusympäristöä tullaan käyttämään 

suunnitellun laitteen ohjelmankehitysympäristönä. Projektissa 

suunnitellusta automaatiolaitteesta tulisi voida luoda 

virtuaaliopetusympäristöön laite, joka mahdollistaa ohjelmistokehityksen. 

Projektissa suunniteltu virtuaaliympäristö tulee voida eristää muusta 

virtuaalisesta opetusympäristöstä erilliseksi moduuliksi tai ohjelmaksi, ettei 

muussa opetuksessa käytetty virtuaalinen opetusympäristö korruptoidu. 

Virtuaaliopetusympäristön tulee käyttää Siemens S7-PLCSIM 

virtuaalilogiikkaa. S7-PLCSIM simuloi tarkasti Siemens S7 logiikan 

prosessikuvaa. Markkinoilla on olemassa myös sellaisia open source 

simulaatiologiikoita, jotka eivät simuloi riittävän tarkasti Siemens S7 

logiikkaa.  

Virtuaaliopetusympäristön lisenssi tulee olla joustava, niin että opiskelija 

pystyy käyttämää opetusympäristöä oppilaitoksen ulkopuolella tai 

opetusympäristöstä on saatavilla tähän tarkoitukseen sopiva ilmaisversio, 

jonka ominaisuuksia ei ole rajoitettu. 

Työpisteiden suurehkon määrän takia tulee työasemakohtaisen 

investoinnin olla kohtuullinen ja opetuspisteiden määrää tulee voida lisätä 

kohtuullisilla kustannuksilla. 
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4.3 Taulukko ominaisuuksista 

Taulukossa 1 on esitetty vaadittavat ominaisuudet ja niiden painoarvot. 

Jokainen ominaisuus arvioidaan asteikolla 0-10, sen mukaan kuinka hyvin 

kyseinen järjestelmä vastaa ominaisuutta. Arvio kerrotaan painoarvolla ja 

painotetut arvot lasketaan yhteen. Korkein painotettu arvo on 10. 

 

TAULUKKO 1. Painoarvotaulukko 

Ominaisuus 
Painoarvo 

% 
CIROS 

Education 
ITS 
PLC 

Unity 

Soveltuu logiikka 
ohjelmoinnin 
perusopetukseen 10 % 0 0 0 

Soveltuu profibus DP 
väylälaitteiden ohjelmoinnin 
opetukseen 30 % 0 0 0 

Omien laitteiden luonti 20 % 0 0 0 

Sovellus käyttää S7-
PLCSIM 
simulaatiologiikkaa 20 % 0 0 0 

Hinta 20 % 0 0 0 

  100 % 0 0 0 
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5 FESTO CIROS® EDUCATION 

5.1 Festo 

Festo on yksi maailman johtavista automaatioteknologian toimittajista ja 

kouluttajista. Konsernin tavoite on auttaa asiakkaitaan saavuttamaan 

paras mahdollinen tuottavuus ja kilpailukyky tehdas- ja 

prosessiautomaatiossa. (FESTO 2017.) 

Festo on kolmannen sukupolven kansainvälisesti toimiva perheyritys. 

Festo on perustettu 1925 ja yhtiön liikevaihto on 2.74 miljardia euroa. 

Yhtiöllä on toimintaa 61 maassa, joissa sijaitsee yli 250 konttoria. Festo 

työllistää maailmanlaajuisesti noin 18800 työntekijää ja yhtiöllä on 

asiakkaita yli 300000 176:ssa maassa. (FESTO 2017.) 

5.2 CIROS® Education 

CIROS Education on Feston valmistama 3D- reaaliaikainen simulointi 

opetusympäristö. CIROS sisältää erilaisten fyysisten ominaisuuksien 

simulointia, kuten liikkeen-, energiaketjujen-, virheiden- ja erilaisten 

antureiden simuloinnin. Erilaisten törmäysten simulointi indikoidaan 

geometrian värimuutoksilla tai varoitusviesteillä. Anturisimulaatio sisältää 

lähes kaikki anturityypit, induktiivisestä anturista kameraan. CIROS 

ympäristössä voidaan simuloida virhetilanteita esimerkiksi anturin 

asennus- tai säätövirheitä. Lisenssityyppinä on palvelimella oleva 

verkkolisenssi. (FESTO 2017.) 

5.2.1 PLC- ohjelmointi 

CIROS® Education on virtuaalinen opetusympäristö, jossa keskitytään 

ohjelmoitavilla logiikoilla ohjattuihin järjestelmiin. Opetusympäristö sisältää 

myös robotiikkaominaisuuksia, mutta ne eivät ole mukana 

opetusympäristöjen vertailussa. Ympäristö tarjoaa hyvän 

ohjelmointiympäristön logiikkaohjelmointiin Siemens S7 logiikoilla ja 

muiden valmistajien ohjausjärjestelmillä. Mukana on myös virtuaalinen 
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opetusympäristö MPS®- asemille. Mallikirjasto sisältää noin 30 MPS®- 

aseman, erilaisten kuljetinjärjestelmien ja automaattisen varaston 

simulaatiomallia. MPS®- asema on oikea demolaitteisto, josta on luotu 

virtuaalimalli. Virtuaalimalleja ohjataan S7- PLCSIM simulaatiologiikalla. 

Jokaisella asemalla on oma virtuaalinen ohjausjärjestelmä, jossa on 

erilliset ohjelmat. Kuvassa 2 on esitelty esimerkki CIROS MPS® 

virtuaalimallista, jossa nähdään järjestelmän käyttöliittymä sekä 

digitaalisten tulojen ja lähtöjen tilataulut (FESTO 2017.) 

 

KUVA 2. CIROS MPS® 
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6 REAL GAMES FACTORY I/O  

6.1 Real Games 

Real Games on portugalilainen 3D- koulutusohjelmien kehittäjä kouluille, 

oppilaitoksille ja muille toimijoille. Real Games on toiminut kymmenen 

vuoden ajan, ja sillä on yli 30 yhteistyökumppania ympäri maailman sekä 

vahvat tutkimus- ja kehitysyhteydet yliopistojen ja tutkimuslaitosten 

kanssa. Yrityksestä itsestään on saatavilla hyvin vähän tietoa julkisista 

lähteistä. (Real Games 2017.) 

6.2 Factory I/O Siemens Edition 

Factory I/O Siemens Edition on Real Gamesin tekemä Siemensin 

ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmoinnin opetukseen suunnattu 3D 

simulointiympäristö. Opetusympäristö sisältää 20 erillistä harjoitusta, jotka 

vastaavat yleisesti teollisuudessa käytettyjä laitteita ja linjastoja. Kuvassa 

3 on esitetty tyypillinen harjoitus. (Real Games 2017.) 

 

KUVA 3. Factory I/O 

Factory I/O sisältää 80 erillisiltä teollisuuskomponenttia, esimerkiksi 

antureita, kuljettimia ja erilaisia valmiita asemia. Lisäksi Factory I/O 
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sisältää lukuisan joukon valmiita tuotteita, kuten pahvilaatikoita ja 

kuormalavoja. Näistä eilisistä komponenteista voidaan rakentaa oma 

harjoitus. Factory I/O mahdollistaa virheiden simuloinnin 

opetusympäristössä. Opettaja voi tehdä salasanalla suojattuja häiriöitä 

esimerkiksi antureihin, joita opiskelijat joutuvat logiikkaohjelmaa avuksi 

käyttämällä selvittämään. (Factory I/O 2017a.) 

Factory I/O käyttää S7- PLCSIM simulaatiologiikkaa. Factory I/O:n 

saatavilla olevasta dokumentaatiosta ei selvinnyt voiko 

opetusympäristössä käyttää Profibus DP väylä komponentteja. 

Lisenssivaihtoehtoina on työasemakohtainen kertalisenssi, joka 

rekisteröidään Real Games:in palvelimelle. Kertalisenssi voidaan aktivoida 

tai deaktivoida. Deaktivoitu lisenssi voidaan aktivoida toiseen työasemaan. 

Toisena vaihtoehtona on verkkolisenssi, joka mahdollistaa rajatun 

yhtäaikaisen käyttäjämäärän. Lisenssipalvelin voi olla paikallinen- tai 

pilvipalvelin. Factory I/O lisenssi sisältää ilmaisen sähköpostin kautta 

toimivan teknisen tuen. (Factory I/O 2017b.) 
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7 UNITY 

7.1 Unity 

Unity on Unity Technologiesin kehittämä monialustainen pelimoottori, jolla 

voidaan kehittää 2D- ja 3D konsoli-, PC-, VR ja AR pelejä ja ohjelmia. 

Unity käyttää Nvidian PhysX fysiikkamoottoria. Unityn fysiikkamoottori 

mallintaa riittävän tarkasti fysikaalisiaominaisuuksia opetusympäristön 

näkökulmasta katsoen. Unity tukee kirjoitushetkellä 28 eri sovellusalustaa. 

Unity pelinkehitysalustan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti ja 

esimerkiksi ilmaisten mobiilipelien kehityksessä Unity on toiseksi suosituin 

pelinkehitys alusta, 34% kaikista ilmaisista mobiilipeleistä on tehty Unityllä. 

On arvioitu että 90% Samsung Gear VR -peleistä ja 53% Oculus Rift- 

peleistä olisi tehty Unityllä. (Unity 2018.) 

 

7.2 SIMLAB 

SimLab oli Erasmus+ projekti, joka toteutettiin neljän eri maassa 

sijaitsevan yliopiston, korkeakoulun ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Projektin tarkoituksena oli tuottaa opintosuunnitelma automaatiotekniikan 

opetukseen ja sitä tukeva infrastruktuuri. Projektin tuotos on suunniteltu 

tukemaan opettajia, kouluttajia ja muuta opetushenkilöstöä ICT ja 

automaatiotekniikan ohjelmisto moduulien opetuksessa. SimLab projekti 

alkoi syyskuussa 2015 ja saatettiin päätökseen syyskuussa 2017. (ITT 

Group 2017a.) 

SimLab projektin projektisuunnitelmassa määriteltiin kolme eri tuotosta, 

joiden nimet olivat output 1 - 3, joiden lyhenteet ovat O1-3. Projektissa 

tuotettiin internetin kautta toimiva oppimisympäristö sekä 

virtuaalilaboratorio, joka mahdollistaa O2:ssa tuotetun sovelluksen käytön. 
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7.2.1 O1 Unified distance learning web interface 

O1:n tärkeimmät edistysaskeleet ovat web-käyttöliittymä, joka 

mahdollistaa eri virtuaalilaboratorioiden ja oikeiden laboratorioiden 

integroinnin samaan käyttöliittymän. Kuvassa 4 on esitetty internetin kautta 

toimivan virtuaalilaboratorion periaatteellinen toimintatapa. 

KUVA 4. Virtuaalilaboratorio 
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7.2.2 O2 SimLab sovellus 

SimLab projektissa tuotettiin Siemens S7 ohjelmoitavien logiikoiden 

opetukseen tarkoitettu opetusympäristö Unity pelinkehitys alustalla. 

Esimerkkisovellus sisältää kolme harjoitusta. Kuvassa 5 on esitetty 

näkymä ensimmäisestä harjoituksesta, jonka nimi painonapit. Jokaiseen 

harjoitukseen kuuluu tehtävänanto ja ohjeistus, jotka mahdollistavat 

tehtävän onnistuneen suorittamisen myös etäopiskeluna. Painonapit 

harjoituksessa käytetyt tulot ja lähdöt on integroitu ohjelmoitavan logiikan 

yhteyteen, joten tehtävässä ei käytetä kenttäväylässä olevia laitteita. 

 

KUVA 5. Painonapit 
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Kuvassa 6 on esitetty toinen harjoitus, joka on paketointilaite. Harjoituksen 

vaikeusaste on keskitasoa. Harjoituksen tarkoitus on opettaa 

sekvenssiohjausta ohjelmoitavalla logiikalla. Harjoituksessa käytetään 

Profibus DP- väylässä olevia taajuusmuuttajia, anturitason tulot on 

integroitu ohjelmoitavan logiikan yhteyteen. 

 

 

KUVA 6. Paketointilaitteisto 
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Kuvassa 7 on esitetty kolmas ja vaativin harjoitus, joka on lajittelulinjasto. 

Harjoituksen vaikeusaste on hiukan keskitasoa korkeampi. Harjoitus 

sisältää RFID lukijan sekä taajuusmuuttajan, jotka ovat Profibus DP 

väylässä olevia laitteita.  

 

KUVA 7. Lajittelulinjasto 

 

Sovellus toteutettiin Unity pelinkehitys alustalla ja ohjelmakehityksessä 

noudatettiin avoimen lähdekoodin periaatetta. Sovelluskehityksessä 

painotettiin Profibus DP kenttäväylässä olevia laitteita ja niiden 

ohjelmallinen toiminta mallinnettiin mahdollisimman tarkasti vastaamaan 

oikean laitteen toimintaa. Kenttäväylässä olevia laitteita ja muita laitteita 

mallinnettiin suunnilleen saman verran. Yhteensä laitteita on noin 

neljäkymmentä kappaletta. Uusien harjoitusten tekeminen on varsin 

helppoa koska Unity tukee fbx- formaatissa olevia geometria tiedostoja. 

Tiedostot tuodaan Unityn työtilaan raahaamalla ja tuotuun geometriaan 

lisätään halutut toiminta scriptit, joille annetaan vaaditut parametrit. 
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7.2.3 O3 Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelma on moduuli, joka on yhtenevä mekatroniikan, ICT ja 

muiden insinöörikoulutuksen opetussuunnitelmien kanssa. Moduuli on 

kehitetty avoimeksi, joka mahdollistaa sen helpon integroinnin jo olemassa 

olevaan opetukseen. Lisätietoja opintosuunnitelmasta on saatavissa 

viitteen linkistä. (ITT Group 2017b.) 
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8 VALITTUJEN YMPÄRISTÖJEN VERTAILU 

8.1 Ominaisuuksien vertailu 

Opetusympäristöjen ominaisuuksia selvitettiin järjestelmien 

myyntiesitteistä ja käyttöohjeista, sekä valmistajien internet sivuilta. 

CIROS järjestelmän kohdalla käytiin keskustelua Feston myyntiedustajan 

ja teknisen tuen kanssa. Real Games Factory I/O:n tietopohja perustuu 

käyttöohjeisiin. Unityn ominaisuudet tulivat tutuiksi SimLab projektin 

aikana. SimLab opetusympäristö ei ole vertailukohtana, vaan 

opinnäytetyössä vertaillaan Unityn ominaisuuksia, mutta näitä 

ominaisuuksia peilataan SimLab opetusympäristön kautta. 

8.1.1 Logiikkaohjelmoinnin perusteet 

Kaikki opetusjärjestelmät soveltuvat erittäin hyvin logiikkaohjelmoinnin 

perusopetukseen. Feston CIROS opetusjärjestelmän on monipuolinen, 

joskin ensi alkuun hiukan hankala ja monimutkainen käyttää. 

Opetusjärjestelmästä löytyy riittävä määrä komponentteja ja valmiita 

harjoituksia. CIROS opetusjärjestelmään voi ostaa valmiiksi luotuja 

harjoitustehtäviä, jotka sisältävät dokumentit opettajalle ja opiskelijoille. 

Muutaman harjoituksen dokumenttien perusteella voi todeta, että kaikki 

mahdollinen asia on dokumentoitu ja tämän takia harjoitusten dokumentit 

kasvavat usean sadan sivun mittaisiksi, joka ei välttämättä ole 

pedagogisesti hyvä asia.  

Real Games Factory I/O opetusjärjestelmä on monipuolinen ja vaikuttaa 

helppo käyttöiseltä. Opetusjärjestelmä sisältää kaksikymmentä erilaista 

valmista harjoitusta. Harjoitusten vaatimustaso on helposta kohtuullisen 

vaikeaan ja opetusjärjestelmä soveltuu erittäin hyvin logiikkaohjelmoinnin 

perusteiden opetukseen. Real Games:n internet sivuilta löytyy varsin hyvä 

dokumentaatio. Dokumentaatio pitää sisällään käyttöohjeen ja 

seikkaperäisen ohjeistuksen harjoitusten tekemiseen. Ohjeet etenevät 

loogisesti ja johtavat selkeään lopputulokseen. Lisäksi harjoitusten 
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dokumentaatio sisältää useita videoita, joissa seikkaperäisesti opastetaan 

tekemään harjoituksen suorittamiseksi vaadittavat toimenpiteet. 

Unity on varsinaisesti pelinkehitysalusta, eikä sinällään sisällä suoraan 

kyseisiä ominaisuuksia. SimLab projektissa luotiin valmiita toimintoja script 

tasolla, joiden yhdistäminen Unityyn tuotuihin geometrioihin on varsin 

yksinkertaista, raahataan script geometrian päälle haluttuun kohtaan. 

Yhden harjoituksen tekemiseen menee noin tunti, jos geometriat ovat 

valmiiksi piirretty annettujen suunnittelu sääntöjen mukaan. SimLab 

soveltuu varsin hyvin logiikkaohjelmoinnin perusopetukseen ja SimLab 

sisältää tarvittavat dokumentit ja tehtävänannot harjoituksien tekemiseksi. 

Lisäksi SimLab jokaisesta harjoituksesta löytyy video, jossa käydään 

seikkaperäisesti läpi harjoituksen kulku. 

8.1.2 Profibus DP 

Profibus DP laitetukea selvitettiin käyttöohjeista ja CIROS:n osalta asiaa 

tiedusteltiin myyntiedustajalta ja CIROS järjestelmän pääkäyttäjältä. 

Selvisi, että tukea Profibus DP laitteille ei ole julkaistuissa versioissa. 

Factory I/O:n dokumentaatiosta ei löytynyt mainintaa Profibus DP 

laitteiden käytöstä. Unityssa Profibus DP laitteiden mallintaminen script 

tasolla on mahdollista, tosin tämä vaatii Profibus DP laitteen syvällisen 

toiminnan tuntemuksen. Laitteesta tulee tuntea vähintään liitäntärajapinta 

tulojen ja lähtöjen osalta, sekä diagnostiikka tason rajapinta, jos 

diagnostiikka halutaan käyttöön. SimLab projektissa mallinnettiin script 

tasolla useita Profibus DP laitteita, joiden käyttö on helppoa. 

8.1.3 Omien laitteiden luonti 

CIROS Education ei tue uusien harjoitusten tekemistä. Järjestelmä on 

tarkoitettu ainoastaan simulaatiomallien esittämiseen. CIROS 

järjestelmästä on saatavilla CIROS Studio, joka mahdollistaa uusien 

harjoitusten tekemisen, mutta CIROS Studion hinta on moninkertainen 

CIROS Education verrattuna. 
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Factory I/O:ssa voidaan luoda uusia harjoituksia kirjastokomponenteista. 

Dokumentaatiosta ei käynyt ilmi voiko järjestelmään tuoda ulkopuolisia 

geometrioita. Kuitenkin järjestelmään löytyy avoimen lähdekoodin sovellus 

FACTORY I/O SDK (Software Development Kit), jolla voidaan hallita I/O 

pisteitä. Factory I/O:n internet sivuilta ei löytynyt asiasta kunnollista 

dokumentaatiota, joten ulkopuolisten geometrioiden tuomista 

järjestelmään ei voida todentaa. 

Unity, SimLab projektin yksi päätavoite oli luoda helppokäyttöisiä script 

tason toimintoja, joita voidaan parametroida käyttökohteen vaatimalla 

tavalla. Ulkopuolisen geometrian tuonti on kohtuullisen yksikertaista. 

Geometria piirretään esimerkiksi SolidWorks ohjelmalla ja tämän jälkeen 

SolidWorks kokoonpanoprojekti avataan 3DS Max ohjelmistolla, jossa se 

generoidaan FBX- formaattiin. FBX- formaatissa oleva tiedosto raahataan 

Unityyn ja siihen lisätään halutut toiminta scriptit parametreineen, tämän 

jälkeen geometriasta luodaan prefab. Prefab toimii uutena laitteena 

Unityssa ja siitä voidaan luoda rajaton määrä uusia laitteita erilaisilla 

parametrilla. 

8.1.4 S7- PLCSIM 

Kaikki opetusjärjestelmät käyttävät Siemens S7-PLCSIM 

simulaatiologiikkaa. CIROS järjestelmän käyttäjälle näkyvä 

rajapintakuvaus on dokumentoitu hyvin, ja dokumentointi on varsin riittävä. 

Factory I/O:n simulaatiologiikan valinta ja käyttö on tehty erittäin 

yksinkertaiseksi; valitaan vain valikosta haluttu simulaatiologiikka. 

Dokumentaatio kuvaa simulaatiologiikan käytön seikkaperäisesti. 

Unity - SimLab ympäristössä simulaatiologiikan käyttö on suunniteltu 

helpoksi; projektiin sisällytetään yksi PLC- niminen prefab. Kyseinen 

prefab hoitaa simulaatiologiikan ja harjoituksen välisen tiedonsiirron. 
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8.1.5 Hinta 

Festolta pyydettiin esitarjous CIROS opetusympäristöistä. Tarjouksen 

sisältö ei ole julkista tietoa, koska opinnäytetyön kirjoituksen aikana 

tarjouskilpailu on käynnissä, eikä hintoja kilpailulainsäädännön mukaan 

saa julkaista. Real Games internet sivuilla on julkaistu lisenssien hinnat, 

joita käytetään suoraan sellaisenaan opinnäytetyössä. Unity itsessään on 

ilmainen ohjelmankehitysympäristö ja lisenssimaksut tulevat esiin, jos 

tehdään kaupallisia sovelluksia ja yrityksen liikevaihto ylittää tietyn 

summan. Lahden ammattikorkeakoululla on tarvittava Unityn 

julkaisulisenssi. SimLab projekti on tarkoitettu ilmaisohjelmaksi, eikä siitä 

haluta tai odoteta mitään rahallista arvoa. Hinnat pisteytetään ilman viitettä 

euromääräiseen arvoon, jotta ei rikottaisi voimassaolevaa lainsäädäntöä. 

8.2 Järjestelmän valinta  

Taulukossa 2 on esitetty opetusjärjestelmien pisteytys ominaisuuksien 

mukaan. Arvioinnissa on pisteytetty asteikolla 0 – 10 opetusympäristön 

soveltuvuus asetettuun ominaisuuteen. Pisteytyksessä 0 tarkoittaa että 

opetusympäristö ei sovellu ollenkaan kyseiseen ominaisuuteen ja 10 

tarkoittaa että opetusympäristö soveltuu erinomaisesti asetettuun 

ominaisuuteen. 

TAULUKKO 2. Opetusympäristöjen arviointi 

Ominaisuus 
Painoarvo 

% 
CIROS 

Education 
ITS 
PLC 

Unity 

Soveltuu logiikka 
ohjelmoinnin 
perusopetukseen 10 % 10 10 10 

Soveltuu profibus DP 
väylälaitteiden 
ohjelmoinnin opetukseen 30 % 0 0 10 

Omien laitteiden luonti 20 % 1 5 3 

Sovellus käyttää S7-
PLCSIM 
simulaatiologiikkaa 20 % 10 10 10 

Hinta 20 % 5 6 10 

  100 % 4,2 5,2 8,6 
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Kaikki vertaillut opetusjärjestelmät soveltuvat erittäin hyvin 

logiikkaohjelmoinnin perusteiden opetukseen. Kaikki opetusympäristöt 

arvioitiin kymmenen pisteen arvoiseksi. 

Ainoana opetusympäristönä Unity - SimLab opetusympäristö tuki Profibus 

DP- väylälaitteita. Festo ilmoitti tiedusteluun, ettei CIROS tue Profibus DP- 

väylälaitteita ja Factory I/O:n dokumentaatiossa ei ollut mainintaa 

väylälaitteille. Profibus DP- väylälaitetuki on opetuksen kannalta oleellinen 

ominaisuus. Profibus DP- väylän mallinnus ohjelmallisesti tulisi sisältää 

vähintään tulojen ja lähtöjen liityntärajapinnan ja eduksi katsotaan 

rajapinta diagnostiikkaan. 

Omien laitteiden rajallinen luonti on mahdollista Factory I/O:ssa olevista 

kirjastokomponenteista. Omien geometrioiden tuonti ei ilmeisesti ole 

mahdollista, koska dokumenteissa ei ainakaan tallaista mainintaa ollut. 

Factory I/O arvioitiin viidellä pisteellä kirjastokomponenttien kohtalaisen 

suuren määrän takia ja kirjastokomponenteilla pystytään luomaan varsin 

monipuolisia harjoituksia. 

Festo CIROS Education ei tue omien laitteiden luontia. CIROS 

opetusjärjestelmästä on olemassa CIROS Studio, jolla voidaan luoda omia 

laitteita ja harjoituksia, mutta CIROS Studio hinta verrattuna CIROS 

Education on yli seitsemänkertainen. CIROS opetusjärjestelmän 

hankinnassa tulisi hankkia 25 CIROS Education opetusympäristöä ja 

lisäksi useampi CIROS Studio opetusympäristöä, jolloin kokonaishinta 

nousee merkittävästi. Tämän takia CIROS opetusympäristö arvioitiin vain 

yhdellä pisteellä. 

Unity - SimLab mahdollistaa omien laitteiden ja harjoitusten luonnin. 

Laitteiden luonti tapahtuu Unityssä, ja geometriat piirretään Unityn 

ulkopuolisilla 3D- suunnittelu ohjelmistoilla. Geometriat tuodaan Unityyn 

sekä niille lisätään halutut valmiit toiminto scriptit. Tämä mahdollistaa 

opiskelijaprojektien mallintamisen Unityllä. Kerran luoduista laitteista tulee 

automaattisesti kirjastokomponentteja, joita voidaan käyttää uusien 

harjoitusten luomisessa. Unity - SimLab arvioitiin kolmella pisteellä, koska 
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uusien laitteiden luonti tapahtuu Unityssa eikä itse SimLab 

opetusympäristössä.  

Kaikki opetusympäristöt käyttävät S7-PLCSIM simulaatiologiikkaa 

tiettävästi saman rajapinnan kautta, ainoastaan käyttäjälle näkyvä toteutus 

on hieman erilainen. Kaikki opetusympäristöt pisteytettiin samoilla pisteillä. 
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9 TODELLISEN YMPÄRISTÖN SIMULOINTI 

9.1 Profibus DP- väylä logiikkaohjelmistokehittäjän näkökulmasta 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää se, että kuinka tarkasti valittu 

virtuaalinen oppimisympäristö simuloi todellista ympäristöä. Jotta 

kysymykseen voi vastata, niin täytyy tarkastella lähemmin Profibus DP- 

väylää ohjelmistokehittäjän näkökulmasta. Kuvassa 8 on esitetty Profibus 

DP- väylä, johon on kytketty Profibus DP väylälaitteita (Siemens 2010). 

Kuvan 8 tapauksessa ohjelmoitavalogiikka toimii masterina ja väylään on 

kytketty erillaisia kenttäväylälaitteita ja hajautettu I/O laite. 

 

KUVA 8. Esimerkki Profibus DP väylästä (Siemens 2010) 

Profibus DP väylä konfiguraatiossa jokaisella väylälaitteelle annetaan 

yksilöity väyläosoite, jonka on oltava väliltä 1 – 125. Väyläosoite liittyy 

Profibus DP väylän sisäiseen toimintaan, jossa väylän masteri kutsuu 

väyläosoitteella väylässä olevia väylälaitteita. Ohjelmistokehittäjä tarvitse 

väyläosoitteita ohjelmoitavan logiikan laitteisto konfiguraation luonnissa ja 

mahdollisesti joissain diagnostiikkatoiminnoissa. 
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KUVA 9. Laitteiston konfiguraatio CPU + Profibus DP 

Kuvassa 9 on esitetty Siemens S7 315-2 DP logiikan sekä Profibus DP I/O 

yksikön ja taajuusmuuttajan Siemens Micromaster 440 hardware 

konfiguraatio. I/O yksikölle on annettu väyläosoitteeksi 3 ja muistialueeksi 

0-1 tulo ja lähtö tavut. Micromaster 440 väyläosoitteeksi on annettu 4 ja 

muistialueeksi 256 – 259 tulo ja lähtö tavut. Esimerkissä Micromaster 440 

parametri profiiliksi on valittu PPO3 (PPO, Parameter Process data 

Object), joka sisältää kaksi ohjaus sanaa (Control word 1 ja 2) ja kaksi 

tilasanaa (Status word 1 ja 2), joiden kautta ohjelmistokehittäjä kohdistaa 

toimenpiteet väylälaitteille. Ohjelmistokehittäjän tulee tutustua ohjaus- ja 

tilasanojen sisältöön tarkemmin apunaan laitevalmistajan toimittamat 

manuaalit. 

9.2 Opetusympäristön arkkitehtuuri, keskeiset osat ja rajapinnat 

Opetusympäristön arkkitehtuuri koostuu SIMATIC STEP 7 Professional 

2017 ohjelmistokehitysympäristöstä, S7 – PLCSIM simulaatio logiikasta ja 

virtuaalimaailmasta. Kuvassa 10 on esitetty ohjelmakehitysympäristön, 

simulaatiologiikan ja opetusympäristön väliset rajapinnat. (Siemens 2010).  

 



33 

 

KUVA 10. Ohjelmointiympäristön ja virtuaalimaailman välinen rajapinta  

PLCSIM rajapinta (kuvassa 10 ”PROSIM interface”) on toteutettu 

Microsoftin Component Object Model (COM) ohjelmistoarkkitehtuurilla. 

PLCSIM simulaatiologiikan asennuksen yhteydessä tietokoneeseen 

asennetaan ja rekistöröidään tarvittavat COM objektit. Virtuaalimaailma 

(kuvassa 9, Process simulation) on toteutettu Unity pelinkehitysalustalla 

käyttäen C# ohjelmointikieltä. Virtuaalimaaliman ja PLCSIM välillä 

vaihdetaan syklillisesti tietoa, luetaan simulaatiologiikan tilatiedot, 

kirjoitetaan simulaatiologiikan tulot ja luetaan lähdöt. Yhden syklin 

maksimiaika on alle 16ms. Virtuaalimaailman määrittelyissä maksimi 

tiedonsiirtoaika on määritelty <= 16ms. 
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9.3 Virtuaalisen väylälaitteen arkkitehtuuri ja tiedonsiirto 

 

 

KUVIO 2. Periaatekuvio väylälaitteen arkkitehtuurista ja tiedonsiirrosta 

 

Kuviossa 2 on kuvattu tarkemmin opetusympäristön arkkitehtuuri. 

Virtuaalimaailman laitteet käyttävät samanlaista sisäistä arkkitehtuuria 

riippumatta siitä onko kyseessä väylälaite vai ei. Pääsääntöisesti laite 

koostuu rajapinnasta, jonka kautta laite keskustelee PLC- objektin kanssa. 

PLC- objekti sisältää staattisen luokan, joka sisältää tarvittavat funktiot 

tiedonsiirtoon PLC- objektin ja laitteen välillä. Staatisessa luokassa 

varmistetaan siirrettävän datan eheys käyttämälla C# ohjelmointikielen 

lukituslauseketta hyväksi, joka synkronoi ja säätelee funktiokutsuja. 

Tämän lisäksi laite sisältää laitteen mukaisen toimintaosuuden, johon  

ohjelmoidaan laitteelle tyypillinen toiminta sekä virtuaalimaailmassa 

tapahtuva toiminta. Esimerkiksi laite on Micromaster 440 taajuusmuuttaja, 

niin rajapinta sisältää tarvittavat ohjaus- ja tilasanat, sekä parametritaulun 

Unity:ssa, jossa määritellään käytetty parametri profiili (PPOx), sekä 

profiilin mukaiset ohjaus- ja tilasanojen alkuosoitteet. Lisäksi 

parametritaulu sisältää nopeuden skaalauskertoimen. Toimintaosuuteen 

PLC 

objekti 

R
a
ja

p
in

ta
 Väylälaitteen 

toiminta 

koodi C# 

Virtuaalimaailma 

Väylälaite 
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simulaatio 
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Simatic 
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on mallinnettu ohjelmallisesti vähintäänkin Micromaster 440 

taajuusmuuttajan perustoiminnat esimerkiksi taajuusmuuttajan tilatiedot, 

nopeusohjeen ja ohjaussanan, sekä virtuaalimaailman toiminnot. Valmiita 

runkoja on luotu useammalle laitetyypille, useammalle taajuusmuuttajalle, 

absoluuttiantureille, lähestymiskytkimille, sekä hajautetuille I/O yksiköille. 

Lisäksi täysin valmiita toiminta scriptejä on luotu kuljettimille, 

paikoitusakseleille, lähestymiskytkimille sekä muunmuassa valokennoille. 

Valmiiden scriptien käyttö on pyritty tekemään mahdollisimman 

yksinkertaiseksi, scripti raahataan Unity:ssa geometrian päälle sille 

sopivaan kohtaa, jolloin scripti luo tarvittavat aputoiminnat (komponentit) 

geometriaan. Automaattisesti luotuja komponentteja voidaan hienosäätää 

parametritaulujen kautta. 

 

9.4 Valitun virtuaalisen oppimisympäristön autenttisuus reaalimaailman 

kanssa 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli tutkia kuinka tarkasti valittu virtuaalinen 

oppimisympäristö simuloi todellista ympäristöä. Unity käyttää Nvidian 

PhysX fysiikkamoottoria. Unityn fysiikkamoottori mallintaa riittävän tarkasti 

fysikaalisia ominaisuuksia opetusympäristön näkökulmasta katsoen. 

Fysiikkamoottori pystyy mallintamaan peliobjektien gravitaation ja 

törmäykset toisien peliobjektien kanssa. Fysiikkamoottori mallintaa myös 

kitkan, liikevastuksen, joka on kahden kappaleen toisiaan koskettavien 

pintojen välissä ilmenevää liikettä tai liikkeen alkamista vastustava voima. 

Kitkan, gravitaation ja peliobjektin massan laskentaa voidaan käyttää 

hyödyksi esimerkiksi tuotekuljettimen moottorinakselille kohdistuneen 

vääntömomentin laskennassa. Vääntömomentista voidaan laskea 

oikosulkumoottorin vaatima virta ja esimerkiksi taajuusmuuttajakäytössä 

moottorin ottama virtatieto välitetään taajuusmuuttajalle ja 

logiikkaohjelmistokehittäjä voi käyttää tietoa hyväksi 

logiikkaohjelmankehityksessä. Voidaankin sanoa, että Unityn 

virtuaalimaailma sinäällään tarjoaa riittävän monipuolisen fysiikkamoottorin 
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ja fysikaallisten ominaisuuksien maliintamiseen vaadittavat työkalut, joiden 

kautta lähestytään riittävällä tarkkuudella reaalimaailman ominaisuuksia.  

Hankaluuksia saattaa tuottaa monimutkaisten toimilaitteiden toiminnan 

ohjelmamallinnus. Toimintaohjelmamallinnuksella tarkoitetaan 

virtuaalilaitteen sisäisen toiminnan mallintamista. 

Toimintaohjelmamallinnuksen tekijän tulee tuntea reaalimaailman laite 

riittävän hyvin, jotta onnistunut toimintaohjelmamallinnus toteutuu. Kun 

aloitetaan laitteen toimintaohjelmamallinnusta, on tutustuttava laitteen 

dokumentaatioon, sekä olisi suotavaa testata ja monitoroida oikeaa laitetta 

oikeassa toimintaympäristössä. Prosessin tässä vaiheessa on tehtävä 

päätös siitä, mikä on oleellista logiikkaohjelmistokehityksen kannalta, jotta 

käytettäisiin resursseja tehokkaasti. Turhat nyanssit kannattaa jättää pois, 

jos niillä ei ole käytännön merkitystä logiikkaohjelmistokehityksen 

kannalta. Toisaalta kannattaa hiukan ylimallintaa, kuin todeta jälkikäteen, 

että jotain oleellista on jäänyt pois. Jokainen hyväksi todettu laite 

kasvattaa laitekirjastoa ja laitekirjastoon mallinnettuja samantyylisiä 

laitteita kannattaa käyttää uuden laitteen toimintaohjelmamallinnuksen 

runkona, jolloin saadaan optimoitua uusien laitteiden luontiin käytetty 

resurssi. Yksinkertaisten laitteiden toimintaohjelmamallinnus on 

kohtuullisen helppoa ja nopeaa esimerkkeinä lähestymiskytkimet ja 

valokennot, joihin on tehty valmiita toimintaohjelmia, joita voidaan käyttää 

sellaisenaan tai muunnella halutulla tavalla.  

Valittu virtuaalinen opetusympäristö on toteutettu avoimen lähdekoodin 

periaatteella, joten kaikki peliobjektit ja scriptit ovat vapaasti muokattavissa 

ja kopioitavissa, tosin muokkauksessa kannattaa olla varovainen, koska 

kaikki vaikuttaa kaikkeen. Onkin suotavaa, että valmiista scriptistä luodaan 

kopio eri nimellä, jota sitten muokataan, jolloin voidaan varmistaa 

opetusympäristön toiminnallinen eheys. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Unityn fysiikkamoottori mallintaa 

riittävällä tarkkuudella fysikaalisia ilmiöitä. Unityn tarjoamilla fysiikka 

työkaluilla voidaan toimintaohjelmassa luoda omia malleja fysikaalisista 

ilmiöistä, jotka mallintavat realimaailman laitetta. Suurin haaste tulee 
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monimutkaisten ohjelmallisten toimintojen mallintaminen, jos ei tunneta tai 

ei ole saatavilla riittävää dokumentaatiota reaalimaailman laitteesta. On 

huomioitava, että laitekirjasto kasvaa jokaisen uuden laitteen myötä, joten 

hankalien laitteiden mallintamiseen käytetty aika luultavasti pienenee 

laitekirjaston kasvun myötä. Opetusympäristö on toteutettu avoimen 

lähdekoodin periaatteella, joka mahdollistaa opetusympäristön 

täysimittaisen kehittämisen.  
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10 YHTEENVETO 

Mukkulankadulle valmistunut uusi kampus luo mahdollisuuden päivittää 

tekniikan alan konetekniikan koulutusohjelman logiikkalaboratorion 

opetusympäristön. Muuton yhteydessä myönnetty investointiraha 

mahdollistaa virtuaalisen opetusympäristön hankinnan Siemens S7-300 

sarjan ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmoinnin opetukseen. Ongelmana on 

myönnetyn investointirahan rajallisuus. Investoinnilla tulisi hankkia 

virtuaalinen opetusympäristö, virtuaalista opetusympäristöä tukevia 

laitteita sekä päivittää muuta jo olemassa olevaa laitteistoa. 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää mahdollisuutta hankkia 

virtuaalinen opetusympäristö myönnetyn investointirahan puitteissa niin, 

että voidaan päivittää myös jo olemassa oleva laitteisto. Ennen 

opinnäytetyön aloittamista oli päätetty, että vertailuun otetaan kaksi 

kaupallista virtuaalista opetusympäristöä sekä selvitetään mahdollisuutta, 

onko mahdollista tehdä opetusympäristö itse. Opinnäytetyössä määriteltiin 

virtuaalisen opetusympäristön vähimmäisvaatimukset. 

Opinnäytetyössä valittiin Unity - SimLab opetusympäristössä käytetty 

teknologia uudessa opetusympäristössä käytettäväksi teknologiaksi. 

Teknologia on toteutettu avoimen lähdekoodin periatteella, joten se on 

vapaastu muokattavissa omien tarpeiden mukaiseksi. Valintaan vaikutti 

merkittävästi Profibus DP- väylän simuloinnin puute kaupallisissa 

sovelluksissa sekä uusien harjoituksen luomisen puute opetusympäristön 

ulkopuolisista geometrioista. Lisäksi kaupalliset sovellukset olisivat olleet 

merkittävä investointikulu, jonka seurauksena muun opetuslaitteiston 

päivittäminen ei olisi ollut mahdollista. 
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