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Lyhenteet 

 

AC/DC  Vaihtovirta/Tasavirta 

 

HMI Human Machine Interface/ Käyttöliittymä. Koneen ohjaukseen ja tiedonvälityk-
seen. 

 

I/O Input, tulosingnaali / output, lähtösingnaali. Tiedon vastaanottamista ja lähettä-
mistä varten. 

 

PLC Ohjelmoitava logiikka. Mikroprosessorilla toimiva laite, kuin tietokone. 

 

STO  Safe Torque Off/ Moottorin väännötön turvatila.  

 

SLS  Safely-Limited Speed/ Mootorin rajoitettu turvanopeus. 

 

SDI Safe Direction/ Mootorin rajoitettu pyörimissuunta. 

 

SSM Safe Speed Monitor/ Moottorin kierrosten ylläpito.  

 

SBC Safe Brake Control/ Moottorin turvapysäytys ja paikaallanpito.  

 

TIA  Totally Integrated Automation-konsepti.
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1 Johdanto 

 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on oppimismielessä tehdä Siemens-tuotteet entistä 

tutummiksi, sekä harjoitella laitteiston käyttöönottoa ja suunnittelua, aina komponenttien 

valinnasta sähkökuviin. Työssä ei ole tarkoitus ottaa kantaa pedagogisiin aiheisiin ope-

tuslaitteiston suhteen, eikä rakentaa erillistä oppimateriaalia laitteistolle. Kuvassa 1 on 

edellinen opetuslaite. 

PJC-yhtiöiden Siemens S7-1500-sarjan opetuslaitteisto on alun perin suunniteltu vuonna 

2013 (Liite 1 Vanha esite). Sen modernisointi on nyt ajankohtainen, ja laitteiston uudistus 

tehdään TIA-konseptin mukaan.  

Siemensin TIA-konsepti koostuu komponenteista, jotka kaikki voidaan ottaa käyttöön ja 

ohjelmoida samalla TIA-ohjelmalla. Laitteen alkuperäinen PLC on jo siirtynyt Siemensillä 

varaosaksi, uusien mallien tullessa markkinoille. Uusi laitteisto on tarkoitus tehdä laajen-

nettavaksi uusilla moduuleilla. Uusien moduulien lisäys tehdään helpoksi PROFinet-väy-

lää käyttäen. Vanhan PLC:n korvaavasta mallista on tullut markkinoille rinnakkaistuote, 

joka on valmiiksi varustettu turvastandardein. Näin turvalogiikan perustoimintojen opetus 

voidaan tehdä samalla laitteella, ilman erillistä turvalogiikkaa. PROFINET-väylän help-

poa liitettävyyttä ja käyttöönottoa on tarkoitus hyödyntää esimerkkimallien tekemisessä, 
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ja näin laitteistosta voidaan tehdä helposti modulaarinen. Asiakkaan opetuslaitetta hank-

kiessaan ei siis tarvitse ottaa kaikkia komponentteja kerralla, vaan voi koulutustarpeen 

mukaan lisätä vaihtoehtoja. 

 

2 Siemensin ohjelmoitavat logiikat ja PROFINET 

Siemens on tuottanut ohjelmoitavia logiikoita vuodesta 1958. Simatic G-sarjana syntynyt 

ohjelmoitava logiikkaperhe on vuosien saatossa kehittynyt S7-1500-sarjaksi ja muiksi 

Siemensin automaatiotuotteiksi. Vuosina 1970-80 transistorien yleistyessä siirtyi Sie-

mens myös tietokonepohjaiseen ohjaukseen logiikoissaan ja todellinen PLC-aikakausi 

alkoi. Laskentatehon kasvaessa myös käyttötarkoitukset ja PLC-pohjaiset ohjausjärjes-

telmät yleistyivät. 1990-luvulla kehitettiin PROFIBUS-automaatioväylä, jolla voitiin tehdä 

kokonaisuuksia suuristakin koneista, jakamalla laitetta etä-I/O:den avulla. PROFINETIN 

edeltäjästä tuli ensimmäisiä Totally Integrated Automationin (TIA) osa-alueita, kun Sie-

mens alkoi yhdistää kaikkea automaatioon liittyvää saman konseptin alle. 

 Nykyään TIA- ohjelmointiympäristöön on siirretty miltei kaikki teollisuusautomaatioon 

liittyvä, lukuun ottamatta joitain erikoissovelluksia, jotka ovat vielä siirtymisvaiheessa. 

Kokonaisuuksien nyt kasvaessa ja liitettävyyden helpottuessa, myös tiedon määrä kas-

vaa automaatiosovelluksissa. Erilaiset tiedonkeruut ja niiden analysointi on kovassa nou-

sussa. Johdon ja tuotannon välistä tiedonkulkua yritetään saada läpinäkyväksi ja ns. big-

dataa käydään läpi etsien tehokkuutta uusilla menetelmillä, erilaisia algoritmeja käyttäen. 

Automaation tehtävänä ei ole enää pelkkä laitteiston ohjaaminen, vaan koko prosessin 

kokonaisvaltainen ohjaus ja tehokkuuden etsiminen [1]. 

3 Ohjelmoitavan PLC:n valinta 

3.1 Käytöstä poistuva PLC 

Edelliseen opetuslaitteeseen oli valittu Siemens S7-1500 CPU 1513-1 PN joka on jo eh-

tinyt poistua tuotannosta. (6ES7513-1AL00-0AB0). (Liite 1 Vanha esite) Laite vaatii toi-

miakseen 24 V:n tasavirran ja sovellukseen tarvittavat I/O-kortit. Kyseistä mallia voidaan 

ohjelmoida TIA-ohjelmointityökalulla. Tämä tuo joustoa suunnitellessa uuden mallin esi-
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merkkiohjelmia ja konfiguraatiota, sillä suurin osa ohjelmallisista esimerkeistä ja hardwa-

rekonfiguraatioista on jo olemassa ja voidaan pitää lähes identtisinä, säästäen näin aikaa 

projektissa. Laitteessa on 2 PROFINET-väylän liitäntäpaikkaa ja 300 KB:n ohjelma-

muisti. 

3.2 Uuden PLC:n ominaisuudet 

Kuvassa 2 on 1500-sarjan PLC. 

 

Kuva 2. 1500-sarjan PLC 

Uuden laitteen tulee olla Siemens S7-1500-tuoteperheestä. Korvaavan PLC:n tulisi olla 

mahdollisimman monipuolinen koulutuskäyttöä huomioiden, samasta hintaryhmästä, 

eikä se saa menettää mitään edellisen PLC:n toimintoja. Laitetta valittaessa on otettava 

huomioon tarvittavien I/O-pisteiden määrä, muistien ominaisuudet ja koot. Uuden lait-

teen tulee tukea samoja ohjelmointikieliä ja väyliä. 

3.3 PLC-vaihtoehdot 

Siemens Industry Mall on katalogi- ja tilaustyökalu samassa paketissa. Etsiessä vanhaa 

logiikkaa, ilmoittaa se tuotteen siirtyneen varaosaksi ja ehdottaa vastaavaa mallia: SI-

MATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN (6ES7513-1AL02-0AB0). Vastaavassa mallissa on 

pääpiirteittäin samat ominaisuudet kuin vanhassa. Kyseisen mallin kuitenkin uudistuessa 
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tuli rinnalle vastaava laite, mutta laajennettuna virallisella turvaprotokollalla, joka par-

haassa tapauksessa korvaa turvareleet. Laitteistoja löytyy toki myös erilaisia ja vielä laa-

jemmilla ominaisuuksilla. Opetuslaitteen ollessa kyseessä on kuitenkin pyrittävä kustan-

nustehokkuuteen ja laitteiden valinnassa pitää myös laitteiston mitoitus pitää maltillisena.  

Vastaava turvaprotokollalla varustettu PLC on SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN 

(6ES7513-1FL01-0AB0). (Liite 2 Uusi laite) 

3.4 PLC:n valinta 

PLC:n valinta on helppoa, sillä turvaprotokollalla varustettu versio tuo selkeästi enem-

män mahdollisuuksia opetuslaitteen käyttöön menettämättä mitään ominaisuuksia. 

Yleensä turvalaitteet kuten hätäpysäytyspainike vaatii mm. oman tulokorttinsa johdotuk-

sineen, josta tulee lisäkuluja tällaista järjestelmää käyttöönotettaessa ja rakennettaessa. 

Kyseisellä logiikalla voidaan yksinkertaisimmillaan simuloida ja opettaa turva-automaa-

tion perusteita pelkällä PROFINET-kaapelilla ja PROFISafe-protokollaa tukevalla hätä-

pysäytyspainikeella. Sama turvaprotokolla on liitettävissä myös mahdollisiin muihin ope-

tusmoduuleihin suoraan ilman muita osia, kuten AC-käyttöä. Logiikan ominaisuudet vas-

taavat tai ovat edeltäjää paremmat, mm. ohjelmamuistia on enemmän, 450 KB. PLC 

täyttää turvapuolen standardien SIL 3 (IEC 62061) ja PL e (ISO 13849) vaatimukset. 

Valittu PLC on SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN (6ES7513-1FL01-0AB0).  

4 PROFISafe 

Laiteturvallisuus on suunnittelun ja toimivuuden peruselementtejä tehdasautomaatiossa. 

Laitteiden käyttöiän aikana tulee aina vaaratilanteita ja tietty määrä vaaratilanteita johtaa 

ennemmin tai myöhemmin jonkinlaiseen onnettomuuteen. Onpa kyseessä sitten ihmi-

selle tai jollekin muulle, vaikka laitteelle itselleen mahdollinen haitta, on sen tapahtumi-

sen riski minimoitava. 

 Turvalaitteiden tarkoitus on estää vahinkoja syntymästä, tai ainakin minimoida niiden 

haitat, jos vahinkoa ei kokonaan voida estää.  PROFISafe on osa vapaasti käytettävää 

PROFINET-automaatioväylää. Itse PROFISafe on kommunikaatioväylässä liikkuva oma 

tiedonvälityskerroksensa ja suunniteltu itsenäiseen toimintaan, muihin tiedonvälitysta-

pahtumiin nähden. PROFISafe-protokollaan on ohjelmoitu sisäisiä turvajärjestelmiä suo-

jaamaan tiedonkulkua ja viestipakettien eheyttä. Näin toimitaan, jotta itse turvajärjes-

telmä olisi tarpeeksi turvallinen, eli luotettava. Turvajärjestelmä onkin suunniteltava niin, 
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että sen vioittuessa sen katsotaan lauenneen. Turvastandardit ovat osa automaatiota ja 

niissä annetaan selkeä ohjeistus siitä, kuinka rakentaa mahdollisimman turvallinen kone.  

 

ISO 13849-1:2015 Standardissa käsitellään koneenrakentamisen turvaohjeita. 
Standardissa käydään läpi turva-standardin mukaiset periaatteet liittyen konetur-
van suunnitteluun. Siinä otetaan huomioon turva-laitteiden ohjauksen lisäksi kan-
taa niiden ohjelmoinnin perusperiaatteisiin. Standardissa käydään läpi koneturvaa 
joka kattaa kaikki koneiden tyypit, on kyseessä sitten sähköinen tai jollain muulla 
käyttövoimalla toimiva laite. [2] 

Erillisen turvaväylän rakentaminen automaatioväylän vierelle on oma kulunsa ja tuo lisää 

mahdollisesti vioittuvia osia laitteeseen, jossa kannattaa yleensä pysyä mahdollisimman 

yksinkertaisessa kokoonpanossa. Näin turvaprotokollan siirtäminen tiedonsiirtoväylään 

tuo huomattavia etuja läpi koko laitteen elinkaaren, suunnittelusta laitteen purkuun.  

5 Opetuslaitteen tarvittavien osien vertailu ja päivitys 

PLC tarvitsee seurakseen erilaisia laitteita, kuten jännitelähteen ja I/O-kortit osineen. 

Laitteistoissa on pieniä eroja ja niiden käyttötarkoitus ja muut yhdessä toimivat laitteet 

asettavat rajoituksia siinä määrin, ettei edes saman tuotemerkin kaikki laitteet toimi yh-

dessä halutulla tavalla, ellei niiden ominaisuuksia oteta huomioon. Helpoin tapa rakentaa 

ja konfiguroida hardware on TIA Selection Tool-ohjelmalla [3]. Ohjelma osaa ottaa huo-

mioon tilattavien osien ominaisuudet, yhteensopivuuden, tehon tarpeen, niiden tarvitse-

mat lisäosat ja lisenssit. Laitteeseen tarvittavat lisäosat ovat tiedossa jo vanhasta konfi-

guraatiosta ja löytyvät kuten PLC Siemens Industry Mall-sovelluksella [4]. Uuteen malliin 

valitut osat vastaavat ominaisuuksiltaan vanhoja, sillä tässä päivityksessä ei ole tarkoi-

tuksena lisätä laitteita perinteistä virta- tai jänniteviestiä käyttäen. Uuteen peruspaketin 

konfiguraatioon on tarpeen lisätä vain SCALANCE-sarjan kytkin mahdollisille moduu-

leille, jotka voidaan kytkeä tätä kautta PROFINET-väylään yhtä aikaa.  
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5.1 TIA Selection Toolin käyttö 

TIA Selection Toolia voidaan käyttää joko verkossa, tai sieltä ladatulla ohjelmalla. Ohjel-

maan luodaan uuteen PLC:hen perustuva projekti. Ohjelmaan voidaan määritellä käyt-

töolosuhteet kuten kosteus, asennuskulma ja lämpötila. Ohjelma ehdottaa aluksi sekä 

CPU 1513-1 PN ja CPU 1513F-1 PN -malleja, jälkimmäisen ollessa turvamalli (failsafe).  

Valinnan jälkeen ohjelma ehdottaa tarvittavaa muistikorttia ja lisää PLC:n projektiin muis-

tikortin kanssa. Seuraavana voidaan valita I/O-kortit ja johdotusversiot, jotka ovat vas-

taavat vanhan projektin kanssa. Kortit valitaan edellisen opetuslaitteen arvojen mukaan, 

jotta jo olemassa olevat sovellukset pysyvät vielä käyttökelpoisina esimerkkisovelluksi-

neen. Edellisessä projektissa valittiin jo versiot I/O-korteista, joissa jää ylimääräisiä I/O-

pisteitä tulevaisuuden varalle, eikä päivityksessä ole suunniteltu uusia I/O-pisteitä auto-

maatioväylän käytön vuoksi.  

Opetuslaitteeseen on myös saatavilla PROFINET-väylään liitettävä etä-I/O ET 200SP, 

johon voidaan lisätä perinteisiä kytkentöjä tulevaisuudessakin. Lisälaitteiden lisäys on-

nistuu samassa ohjelmassa ja samoin perustein etsien vastaavat I/O-kortit. Konfiguraa-

tioon voidaan lisätä vielä Ethernet-kytkin. Tulevien moduulien määrä ei suunnitelmien 

mukaan lähitulevaisuudessa ylitä kahdeksaa kappaletta, joten valitaan kahdeksaa Et-

hernet-porttia tukeva SCALANCE X208. Kytkimiä voidaan tietysti lisätä useampia, jos 

tulevaisuudessa tarvetta esiintyy. Ohjelma tarjoaa fyysisten komponenttien osuuden jäl-

keen vielä tarvittavia lisenssejä TIA-ohjelmien käyttöön. Nyt TIA Selection Tool:illa voi-

daan saada tietoa kokoonpanosta ja tarkistaa mahdolliset ohjelman ehdotukset ja huo-

mautukset. Ohjelma tulostaa tarvittavan osaluettelon (Liite 5 Päivitetyt PLC osat). Ko-

koonpano on nyt valmis vietäväksi TIA-ohjelmaan ja samalla tilattavissa Industry Mall 
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sovelluksesta. Tämä karsii virheiden mahdollisuuksia tilauksessa ja projektin konfigu-

roinnin alussa. Kuvassa 3 on Tia selection Tool configuraattori. 

5.2 Laitteiston muut osat 

Opetuslaitteen vanhasta osaluettelosta voidaan tarkistaa muut päivitettävät osat. (Liite 3 

Vanha laiteluettelo) Opetuslaitteeseen kuuluu 230V:n AC-pistokkeita ja yksi 24V:n DC-

ulostulo. 24V:n DC:tä varten tarvitaan erillinen jännitelähde. Jännitelähde päivitetään uu-

distuneeseen, vastaavaan SITOP-jännitelähteeseen. Tätä jännitelähdettä käytetään 

niitä I/O-kortteja varten, jotka erikseen tarvitsevat vielä käyttöjännitteen. Laite on jo val-

miiksi mitoitettu suuremmaksi, jotta tulevat mahdolliset lisälaitteet voidaan liittää tähän. 

Laitteistossa on vakiona painonappeja ja merkkilamppuja, joilla opetetaan peruspiirien, 

kuten pitopiirin toimintaa ohjelmointikielessä. Siemensiltä on tullut uusi painikkeiden ja 

lamppujen sarja, joka päivitetään myös opetuslaitteeseen. Laitteen johdonsuojat ja pien-

tarvikkeet kuten riviliittimet pysyvät samoina. Opetuslaitteen kuoriksi ja rungoksi on 

suunniteltu PJC-yhtiöiden yhteistyökumppanin tuottamaa HEITEC HeiCase 482,6 mm:n 

(19'') koteloa, johon on saatavissa laaja lisälaitevalikoima kahvoista jalkoihin. 

Kuva 3. TIA Selection Tool configuraattori 
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6 Opetuslaitteen moduulit 

Nykyiseen opetuslaitteeseen ei kuulu enempää, kuin edellä luvussa 4 mainitut päivitetyt 

osat. Lisäksi voi tilata HMI-paneelin ja kuljetinlaitteen kaapeleineen. Uuteen laitteeseen 

suoraan sopivia ovat nämä kaksi aiemmin tehtyä optiota. Suunnittelemalla modernisoi-

dut osat vastaaviksi, voitiin näiden osien käyttöä jatkaa ilman muutoksia. Laitteistossa 

on toivottu käytettävän mahdollisimman paljon PJC:n päämiesten tuotteita. Näin saa-

daan aikaiseksi talolle tutuista ja hinnoitelluista tuotteista tehty kokoonpano. Uusia ope-

tusmoduuleita on suunniteltu toteutettavan seuraavista aihepiireistä:  

- 1. AC-käyttö, taajuusmuuntajan parametrointi ja käyttöönotto TIA-ympäristössä. 

- 2. Turvatoiminnot, PROFISafe-väylän toiminta ja käyttöönotto TIA-ympäristössä. 

- 3. Valoverhot, SICK FLG-valoverhojen mahdollisuudet TIA-ympäristössä. 

- 4. Konenäkö, SICK Konenäkö-mahdollisuudet TIA-ympäristössä. 

6.1 AC-moottori Siemens Sinamics 1/3-vaiheisella taajuusmuuttajalla 

Siemensin opetuslaitteen ollessa kyseessä, haluaa Siemens käyttää soveltuvin osin 

omia tuotteitaan. Vaikka Siemensin PLC:t ovat yhteensopivia muiden laitteistotoimitta-

jien tuotteiden kanssa, halutaan kyseiseen opetuslaitteeseen talon omia tuotteita mah-

dollisimman paljon esille. Siemens tarjoaa G-sarjan taajuusmuuttajiaan monessa 

koossa. Moduulin tärkeimpiä ominaisuuksia opetuslaitteessa ovat: taajuusmuuntajan 

PROFI-NET- ja Safe-ominaisuudet, koko, käsiteltävyys ja yksivaihevirralla toimiminen. 

 Siemensin taajuusmuuntajissa on toimintoja, joita voidaan käyttää hyväksi opetuslait-

teessa. Kaikki taajuusmuuntajan parametrit ja käyttöönotto voidaan tehdä TIA-ohjelmalla 

ja kytkentään vaaditaan vain PROFINET-kaapeli ja tavallinen 230V:n syöttö, esim. sei-

näpistoke. Näin laitteen käyttö on helppoa ja vaivatonta ja laitteisto voidaan ottaa esille 

vain sitä opetuksessa tarvittaessa. G-sarjan 120-malli täyttää kaikki nämä kriteerit. Si-

namics G120 tukee valittua automaatioväylää ja turvallisuusprotokollaa. Näin se voidaan 
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ottaa osaksi suunniteltua turvapuolen moduulia, jos asiakas on valinnut molemmat ko-

koonpanoonsa, täydentäen näin turvamoduulin käyttötarkoitusta opetuksessa.  

Simatics G120:n AC-käytön opetusmahdollisuudet 

Kuvassa 4 on Siemens G120 taajuusmuuttaja. 

Simatics G120 koostuu kolmesta osasta: HMI:stä, ohjausyksiköstä ja teho-osasta. Oh-

jausyksikkö nimensä veroisesti ohjaa ja valvoo tehoyksikön toimintaa. Ohjausyksikössä 

on useita tapoja säätää moottorin nopeutta, voima ja vääntöä, näin nopeuttaen käyttöön-

ottoa ja moottorin parametrointia. 

Nykyisissä taajuusmuuntajissa on työkaluja, joilla se pystyy mittaamaan kytketyn moot-

torin ominaisuuksia, optimoiden sen käytön. Perusarvot pitää kuitenkin selvittää mootto-

rista itsestään, kuten mm. napaparien määrä ja nimellisnopeus. Näitä asetuksia voi hal-

linnoida TIA:n sekä taajuusmuuntajan käyttöpaneelien kautta. Ohjausyksikkö sisältää 

myös useat teollisuudessa käytettyjen standardien mukaiset turvatoiminnot integroituna, 

(STO, SS1, SLS, SDI, SSM ja SBC: ISO 13850) [5], joita voidaan demonstroida ja joiden 

toimintaperiaatteet voidaan näin selkeästi opettaa, esimerkiksi SS1 (SAFE STOP 1) eli 

hallittu moottorin pysäytys. SS1 aktivoituu turvapysäytys-signaalista tai vastaavasta pa-

rametroinnista. Käyttötarkoituksia voivat olla suuret massat, tai liikkeet, jotka täytyy 

saada jarrutettua hallitusti pysähdyksiin. Tämän jälkeen liike voidaan pitää pysähtyneenä 

tai asettaa moottori väännöttömään, ns. vapaasti pyörivään tilaan. Jarrutusparametria eli 

ns. jarrutusramppia voidaan säätää ja näin muutokset moottorin jarrutuksessa voidaan 
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itse kokea opetustilaisuudessa. TIA:n kautta voidaan näitä parametreja muuttaa ja moot-

torin käytöstä seurata fyysisesti ja erilaisin TIA:ssa olevien työkalujen avulla. Kuvassa 5 

on Safe stop ohjatun signaalin periaatekuva. 

 

6.2 Turvatoiminnot PROFISafe 

Siemens on yhdistänyt logiikan perustoiminnot ja turvatoiminnot samaan PLC:hen. Edel-

leen on saatavilla erillisiä turvalogiikoita, käyttötarkoituksen mukaan. PROFISafe-kon-

septi kattaa kaikki turvatoiminnot hätäpysäytyspainikkeista, turva-taajuusmuuttajiin ja on 

osa TIA-konseptia. PROFINET-väylä oli ensimmäinen tiedonsiirtoväyä, joka täytti IEC 

61508 -turvastandardin [6], jossa muun datan mukana saatiin luotettavasti kulkemaan 

turvapiiritieto. Nykyään PROFINET/Safe on laajentunut myös langattomiksi verkoiksi ja 

turvatieto kulkee myös niiden sisällä. Tiedonkulku väylässä on järjestetty niin, että turva-

tiedolla on prioriteetti muun tiedon edellä. PROFINET-väylässä kulkee myös diagnostiik-

kaa väylän ja laitteiden kunnosta, tämä koskee tietysti myös turvalaitteita. Turvatiedon 

vieminen samassa väylässä tuo etuja käyttöönotossa ja tarvittavien laitteiden määrässä. 

Turvalogiikan perusteisiin tarvitaan siis yksinkertaisimmillaan vain PROFISafe-turvapy-

säytys logiikan lisäksi. Turvatoimintojen opetusta voidaan laajentaa ennestään, jos asia-

kas ottaa myös esimerkiksi AC-käyttö-moduulin laitteistoonsa. Näin niiden toimintaa voi-

daan seurata yhdessä.  

Kuva 5. Safe Stop signaalin periaatekuva. 
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Perinteinen turvapysäytys-piiri on helppo mieltää yksinkertaistettuna, vaikka sarjassa 

oleviin turvapysäytyspainikkeisiin, jotka muodostavat katkeamattoman piirin. Tämän pii-

rin tulee kattaa koko turvattava laite. Piirin signaalin katketessa katsotaan turvapysäytys-

piirin lauenneen, näin myös itse piirin vioittuminen estää laitteen käytön. Täten perintei-

nen piiri voi olla työläs rakentaa ja käyttöönottaa, vaikkakin piirejä voi toki olla monta 

hajautettuna. Perinteisen turvapiirin katketessa ei tiedetä heti suoraan missä, turvapy-

säytys on lauennut, tai vioittunut ja pitää se paikallistaa. Kuvassa 6 PROFIsafe tiedon-

kulun tunnelointi. 

PROFINET-väylässä on aina mukana verkon topologia, josta voidaan tehdä tarkka kartta 

siinä mukana olevista laitteista. Näin ollen myös turvapiiriä toteuttaessa PROFISafe:lla, 

voidaan siihen liitetty turvalaite, esim. hätäpysäytyspainike, nimetä paikkansa mukaan. 

Näin vioittunut tai lauennut väylän osa tai laite voidaan helposti löytää. Esimerkkinä voisi 

olla fyysisesti iso laitteisto. Vahingon sattuessa perinteiseltä piiriltä ei tule välttämättä 

muuta tietoa kuin, että piiri on lauennut tai vioittunut. PROFISafe:n topologialla voidaan 

tehdä yksilöllinen hälytys, missä ja mikä osa turvapiiristä on lauennut. Samalla nähdään, 
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onko vika itse piirissä vai onko joku laukaissut itse turvalaitteen. Näin voidaan suoraan 

siirtyä oikealle paikalle tekemään tarvittavia toimenpiteitä välittömästi, mahdollisen va-

hingon jälkeen. 

PROFISafe-opetusmahdollisuudet 

PROFISafe on vaivaton tapa selvittää turvapiirin toimintaa. [7] Turvapiirin lisäys ohjel-

maan tai moottorinohjauspiiriin on helppo tapa opettaa sen periaatteet ja toiminta. Tur-

vapiirin luominen ja käyttöönotto ovat erillisiä vaiheita PLC:n ohjelmoinnissa ja tehtävä 

ennen kuin turvatoiminnot voidaan ottaa käyttöön muissa ohjelmoinnin osissa. Turvapii-

rin standardien toiminnan tunteminen esimerkiksi pysäytetyn koneen palauttaminen nor-

maalitilaan, ovat hyviä harjoituksia. Turvapysäytetyn koneen logiikka ei saa antaa moot-

torille uudelleenajolupaa, vaan sen pitää jäädä sovittuun tilaan, kunnes vika kuitataan, 

eikä virheitä esiinny. Kuvassa 7 Turvapiirin kuittauksen periaatekuva. 

 

Kuva 7. Turvapiirin kuittauksen periaatekuva 

ACK eli Aknowledge-kuittaustoimintoihin perehtyminen ovat myös osa turva-automaa-

tiota ja esimerkein opittavissa. Yhdistämällä AC-käyttö-moduulin voidaan taas laajentaa 

mahdollisuuksia. Esimerkkinä voitaisiin pitää yksinkertaista moottorin hallittua pysäyttä-

mistä ja uudelleen käynnistystä. Irrottamalla turvakytin PROFINET-väylästä voidaan si-

muloida PROFISafe-laite tai väylävikaa ja häiriöviestien luomista.  
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6.3 Valoverhot, SICK-valokennot, valoverhot ja laserskannerit 

Valokennon toiminta perustuu yleensä valon lähettämiseen ja vastaanottamiseen [8]. 

Yksinkertainen esimerkki voi olla valokenno, jossa on valonlähetin, vastaanotin ja tarvit-

taessa peili. Jonkun valoa läpäisemättömän esineen estäessä valon kulun muuttuu an-

turin tila. On saatavilla myös läpinäkyviä objekteja tunnistavia valoverhoja, jotka tunnis-

tavat valon muutoksen sen kulkiessa esineen läpi. Tätä tietoa voidaan käyttää vaikkapa 

ohimenevien kappaleiden laskemiseen. Yhdistämällä useampi vastaava anturi voidaan 

tehdä päätelmiä, vaikka kappaleen koosta. Esim. jos kaksi anturia ovat peräkkäin 2 met-

rin matkalla ennen autotallin ovea, voi ihminen kulkea niiden välistä ilman, että molem-

mat aktivoituvat yhtä aikaa, kun taas auton tullessa molemmat verhot ovat yhtä aikaa 

aktivoituneena ja autotallin ovi voidaan automaattisesti avata. Kuva 8 valokennon peri-

aatekuva. 

 

Kuva 8. Valokennon periaatekuva 

Valokennoja yhdistämällä saadaan tehtyä suurempia kokonaisuuksia ja varsinaiset va-

loverhot ovatkin useiden säteiden verkko, joiden etäisyys toisistaan määrittää verhon 

tarkkuuden, eli resoluution. Jo saatavilla olevassa kuljetinmoduulissa on vakiona pieni 

valokenno hihnakuljettimen lopussa. Tällä voidaan simuloida yksinäisen valokennon toi-

mintaa varsin hyvin ja erillisen valokennosovelluksen lisäys olisi turhaa. Valoverhon li-

säys moduulina olisi ajankohtaisempi, varsinkin kun sillä on iso rooli turvatoimintojen 

parissa. Valoverholla voidaan eristää esimerkiksi turva-alueita, joihin ei haluta ihmisen 
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kulkevan. Sen sijaan, että jokin vaarallinen alue pitäisi fyysisesti aidata tai rajata, voidaan 

nyt valoverhon avulla tehdä pitkiäkin näkymättömiä seiniä. Tämä helpottaa sekä tilan 

suunnittelua, käyttöönottoa ja laskee kustannuksia. Valoverho ei tietenkään estä ketään 

tai mitään kulkemasta sen lävitse, mutta siitä saatava tieto voidaan ohjelmoida pysäyt-

tämään vaarallinen tapahtuma alueen sisällä. Silti valokennon ja valoverhon ominaisuu-

det ovat hyvin lähellä toisiaan. 

 Valoverhon käyttöönotto ennen opetustilaisuutta ei ole yhtä helppoa, kuin muiden mo-

duulien. Tämä tuo esiin kysymyksen voiko valoverhon korvata jollain vastaavalla tuot-

teella. Laitteiden esillepano, liikuteltavuus, säilytys ja käyttöönotto ei ole opetustiloissa 

helppoa, ellei niitä voi asentaa johonkin kiinteästi. Vaihtoehtona pitää vielä ottaa harkin-

taan myös laserskannerit. Laserskannerin toiminta perustuu LiDAR tekniikkaan [9], jossa 

erilaista valoa lähetetään ja heijastus vastaanotetaan. Lähetyksen ja heijastuksen aika-

erosta voidaan näin laskea matka, joka valopulssilla kesti edestakaisin, laskien näin etäi-

syyksiä. Turvalaserskannerissa samaa periaatetta on kehitetty eteenpäin ja pyörivän 

peilin ja laservalon pulssituksen avulla, on saatu skannauskulmaksi aina 270°. Kuva 9 

alueiden muodostus. 

 

 

Kuva 9. Alueiden muodostus 
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Turvalaserskannerilla on samoja ominaisuuksia kuin valoverholla alueiden valvomi-

sessa. Laserskannerin edut tulevat esille, kun halutaan valvoa muuta kuin suorista sei-

nistä muodostuvaa tilaa. Tällöin voidaan selvitä pienemmällä määrällä laitteita ja valo-

verhojen tarvitsemista vastakappaleista ei tule kulkuesteitä alueelle. Fyysisiä esteitä tul-

laan tarvitsemaan tulevaisuudessakin, mutta ei niin suurissa määrin kuin ennen. Turva-

laserskannerit ovat yleistyneet myös robotiikassa ja itseohjautuvissa vaunuissa. Näissä 

voidaan käyttää laserskannausta ympäristön havainnointiin ja näin välttää esteitä ja pai-

kantaa laitetta halutussa tilassa. 

SICK tarjoaa laajan skaalan tuotteita valokennoista laserskannereihin ja on laitetta mo-

dernisoivan yrityksen yhteistyökumppani. Jotta voitaisiin pitää kiinni laitteiston modulaa-

risuudesta, käytön helppoudesta ja PROFINET-väylän käytöstä, niin etsitään laitteita, 

jotka toimisivat suoraan PROFINET-väylässä. SICK ei työn tekohetkellä toimita PROFI-

Safe-yhteensopivia valoverhoja suoralla PROFINET/Safe-liitännällä. Näin ollen, jos ha-

lutaan valoverho liittää PROFISafe-protokolaan, pitää siihen liittää väliin I/O-Link-moduu-

lit. Vertailemalla laitteiden ominaisuuksia löydettiin toiminnoiltaan hyvät vaihtoehdot. Mit-

taava valoverho MLG-2 ProNet ja turvalaserskanneri microScan3Core. Molemmissa on 

opetusta silmällä pitäen tarvittavat ominaisuudet ja ne saadaan liitettyä PROFINET-väy-

lään suoraan. 
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6.3.1 SICK-valoverhot, opetusmahdollisuudet 

Kuva 10 SICK MLG-2.

 

Kuva 10. SICK MLG-2 

SICK mittaava valoverho MLG-2 ProNet on suunniteltu mittaamaan erilaisia objekteja, 

niin kiinteitä kuin läpinäkyviä. Esimerkkinä voisi olla pakettien korkeuden mittaus ja nii-

den lajittelu koon mukaan. Useiden verhojen kombinaatioilla saadaan lisää vaihtoehtoja 

kuten liikkeen suunta ja nopeus. Laite ei itsessään täytä turvaprotokolan määrittelyä, 

mutta soveltuu hyvin sen esimerkkien mallintamiseen ja periaatteellisen toiminnan opet-

tamiseen. Laitteella voidaan simuloida turva-alueiden tekoa ja niiden käyttöönottoa. Jois-

sain sovelluksissa tietylle alueelle voidaan päästää, vaikka tietyn korkeuden omaava 

esine. Mittaavalle verholle voidaan asettaa kyseisen esineen korkeus ja muoto. Jos lä-

pikulkeva esine ei vastaa annettuja mittoja, annetaan haluttu signaali, joka voi vaikka 

pysäyttää osan laitteesta tai muuttaa sen nopeutta turvallisemmaksi. Valoverho voidaan 

liittää osaksi opetusmoduuleja PROFInet-väylää käyttäen, mutta sen muut ominaisuudet 

jäävät laserskannerin varjoon. 



 

  17 

 

6.3.2 SICK-turvalaserskanneri, opetusmahdollisuudet 

Kuva 11 SICK microScan 3 core.

 

Kuva 11. SICK microScan 3 core 

SICK-turvalaiteskanneri microScan3Core on laserskanneri, joka toimii LiDAR-periaat-

teen mukaan. Laite tarkoitettu vaarallisten alueiden ja kulunvalvontaan. Laite lähettää 

useita laserpulsseja per mittaus ja laskee niistä turvallisen mittaustuloksen, virheet huo-

mioiden. Laite kestää näin hyvin ulkoisia häiriöitä, kuten sahanpurua ja muita isompiakin 

ilman epäpuhtauksia. Laitteeseen voidaan ohjelmoida useita virtuaalisia eri alueita, joille 

voidaan antaa eri arvoja. Esimerkiksi laite voidaan sijoittaa vaaralliseksi määritellyn ko-

neen viereen. Tähän koneen läheisyyteen voidaan sitten asettaa esimerkiksi kolme 

eriarvoista aluetta. Uloimman alueen voidaan asettaa antavan hälytyksen sille tulevalle. 

Seuraavan alueen jo valmistelevan vaaraa poistettavaksi, kuten koneen liikkeen hidas-

tus ja kolmannen, konetta lähimmän alueelle tunkeutuminen, aiheuttavan alueen turva-

pysäytyshälytyksen laitteelle. Kuvassa 12 ulottuvuuksien periaatekuva. 
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Kuva 12. Ulottuvuudet periaatekuva 

Sen lisäksi miten turvalaserskanneri otetaan ohjelmallisesti käyttöön, voidaan sillä opet-

taa SIL-turvastandardien ymmärtämistä ja arviointia. Alueiden koot ja ihmisen ulottuvuu-

det ja muut turvalaitteen sijoittelut voidaan ottaa huomioon harjoitellessa tämänlaisen 

laitteen kanssa. Laite voidaan myös liittää edellä mainittuihin turvalaitekomponentteihin 

laajentaen niiden opetusmahdollisuuksia. 

6.4 Konenäkö SICK-konenäkösovellukset 

SICK tarjoaa konenäkösovelluksia eri tarkoituksiin. Konenäkösovellus perustuu tietoko-

neiden nopeaan laskentatehoon, joka mahdollistaa nopean kuvan analysoinnin. Tavalli-

sia käyttötarkoituksia ovat laadunvalvonta, mittaus ja tunnistaminen. Eri värien, muoto-

jen, virheiden ja koodien luku onnistuu kohteen asennosta huolimatta. Konenäkö voi toi-

mia hankalissa ympäristöissä ja on huomattavasti ihmissilmää tarkempi ja nopeampi. 

Koodin tai tekstin luku, esimerkiksi liukuhihnalla tuo mahdollisuuden tuotteiden lajitteluun 

ja rekisteröintiin. Virheitä etsiessä annetaan koneelle jokin malli, tai poikkeama jota se 
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vertaa ja etsii kohteestaan. Konenäkö on kasvavassa osassa automaation saralla, sillä 

sen kehitys on ollut voimakasta. Kamerapohjaisten sovellusten kehitys on edennyt sekä 

2D-, että 3D-sovelluksissa. Konenäön mahdollisuudet ovat hyvin laajat ja niiden perus 

periaatteiden ymmärtäminen tärkeä lisä automaation opiskelussa. Konenäöllä on mah-

dollisuus toimia myös muilla valon alueilla, kuin ihmiselle näkyvät valon taajuudet. Ko-

nenäön pohjalla on kuvan muodostaminen ja sen kuvan analysoiminen. Konenäköä oh-

jaa kuvankäsittelyohjelma, jolle voidaan antaa arvoja, joita se etsii ja tulkitsee kuvasta. 

Kuva voi olla liikkuvaa tai perinteistä liikkumatonta kuvaa. Älykästä kuvankäsittelyä näh-

dään jo esimerkiksi parkkihalleissa, jossa autojen rekisterinumerot voidaan tunnistaa ko-

nenäön avulla. Tietokoneiden nopeus, väsymättömyys ja tarkkuus kuivankäsittelyssä te-

kee ihmisille rasittavista rutiinitehtävistä automaation kautta helpompia [10]. 

SICK Inspectorin opetusmahdollisuudet 

Kuva 13 SICK Inspector. 

 

Kuva 13. SICK Inspector 

SICK Inspector-konenäkösovelluksilla voidaan opettaa konenäön perusperiaatteet. Ko-

nenäkö on kasvavassa osassa automaation anturien sarjassa. Konenäkö voi tunnistaa 

sellaisia asioita, mitä ei perinteisillä antureilla voida, tai se voidaan tehdä yksinkertaisem-

min. Laitteiden käyttöönotto ja ohjelmointi on helpottunut ja niiden käyttöliittymät ovat 

parantuneet huomattavasti. Konenäkösovellus voidaan opettaa etsimään esimerkiksi jo-

tain muotoa tai väriä. Tämä on yleensä helpoin tehdä esimerkein, opettamalla laitteelle 

haluttu tuote. Poikkeaman havaitessaan lähettää laite signaalin logiikalle, joka reagoi 

ohjelmoidulla tavalla. Näin voidaan opettaa vaikka vääränvärisen tai muotoisen osan 
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poisto tuotannosta. Konenäkösovellus voidaan ottaa käyttöön omana itsenäisenä osa-

naan tai yhdistää jo olemassa olevaan liukuhihna-moduuliin, jolloin voidaan simuloida 

liikkuvan kappaleen analysointia. 

6.5 Siemensin virtuaalinen opetusympäristö 

Siemens Suomi on kehittämässä opetuskokonaisuutta, jota voidaan myydä opetuslait-

teen moduulina tai erikseen. Opetuslaitteen on tarkoitus koostua TIA-ohjelmointityöka-

lulla ohjattavasta virtuaalimallista, jolla harjoitellaan ohjelmoinnin käyttöönottoa ja tes-

tausta, sekä fyysisestä mallilaitteesta. Virtuaalimallilla tehdyn onnistuneen harjoituksen 

jälkeen voidaan toimivaksi testattu ohjelma siirtää fyysiseen malliin ja koeajaa. Tämä 

menetelmä säästää tiloja ja tekee koulutuksen järjestämisestä helpompaa, sillä ohjel-

mointi ei näin ollen ole enää sidottu fyysiseen PLC:hen ja sen ohjaamaan fyysiseen mal-

liin. Näin ollen ohjelmointikurssin kaikissa vaiheissa ei tarvita välttämättä aluksi muuta 

kuin tietokone, jossa ohjelmat voivat olla esimerkiksi etätyöpöydältä käytettävissä, ja 

näin koulutus ei ole sidottuina erityisiin luokkahuoneisiin itse laitteiden takia. 

Tarkoituksena on opettaa ohjelmointia ja virtuaalisen testauksen periaatteita, sillä jois-

sain tapauksissa ei ole mahdollista testata ohjelmaa lopullisella tuotteella vahinkojen ja 

ohjelmavirheiden vaarallisuuden, huomattavan hinnan ja aikataulun vuoksi [11]. Opetus-

laitteen lopulliset ominaisuudet ja tarkat laitteiston määritykset ovat kirjoitushetkellä kes-

ken ja nähtäväksi jää tuleeko kyseisestä projektista osa tätä kyseistä opinnäytetyötä. 

Suunniteltu fyysinen laite on ohjattavissa modernisoidulla opetuslaitteella, joten se sopii 

osaksi opetuslaitteen tulevaisuutta.  
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6.5.1 Siemens-moduulin määrittely 

Kuva 14 Siemensin varastodemo.

 

Kuva 14. Siemensin varastodemo 

Siemens-opetusmoduulin dokumentointi jää pois tästä opinnäytetyöstä, sillä toisi ison 

lisän ja näin ollen muuttaisi koko projektin jo venynyttä aikataulua. Opetuslaitteen mää-

rittely, toista opinnäytetyötä tai innovaatioprojektia varten on silti mahdollista. Siemensin 

oman opetusmoduulin perusideana on valmistaa fyysinen ja virtuaalinen opetusympä-

ristö. Laitteen perusrakenteeksi on kaavailtu automaattivaraston kaltaista toteutusta. 

Kappaleiden nostot ja paikoitus servomoottoreilla on osa opetuksen perusideoita. Sie-

mens on toivonut yhteistyötä Metropolia-AMK:n kanssa ja tarkoituksena on tehdä pro-

jektista useamman alan opinnäytetyö tai innovaatioprojekti, jossa kartoitetaan eri opis-

kelijoiden ja alojen ideoita ja osaamista koulutuslaitteen toteutuksessa. 
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 Siemensin antama toimintakuvaus. 

 
Alustava toimintakuvaus: 

Mekaniikkasuunnittelu: 

Tehtävänä tehdä 3D-malli automaattivarastosta Saksan demon dokumenttien pe-
rusteella yhdellä nostimella. Lisäksi moottorien ja servojen mitoitus. Lisäksi suun-
nitella tähän modulaarinen kuljetinjärjestelmä. 

Mekaniikan osalta voisi pohtia myös oikosulkumoottorien käyttämistä joissakin ak-
seleissa, tällä voisi saada monipuolisemman tuoteskaalan tarjolle ja hintaankin lie-
nee vaikutusta riippuen toki missä teholuokissa pyöritään. Samalla voisi demota 
modernien oikosulkumoottori/ Drive yhdistelmien ominaisuuksia paikoittamissa. 

Sähkösuunnittelu: 

Tehtävänä suunnitella automaattivaraston sähköistys siten, että johdot pystytään 
helposti purkamaan ja asentamaan uudelleen. 

IO-korteille tapahtuva liityntä esim. riviliittimien kautta, ettei korttipohjat hajoa joh-
tojen irrottelun takia. 

Ohjelmointi: 

Tehtävänä tehdä toimiva ohjelma automaattivarastosta. Hyödyntäen teknologia-
objekteja. [12] 

 

6.5.2 Mekaniikkasuunnittelu 

Tehtävänä on virtuaalisen 3D-mallin tekeminen Saksassa jo tehdyn fyysisen mallin poh-

jalta. [Liite 4 Varasto-demon esite] Laitteesta on tarkoitus ottaa mallia pääpiirteittäin, kui-

tenkin yksinkertaistaen sitä niin, että toinen nostin jätettäisiin pois. Näin jäisi laitteesta 

komponentteja pois, helpottaen mallinnusta ja tulevan fyysisen demon monimutkaisuutta 

ja laskien hintaa. 3D-mallinuksessa käytettävää ohjelma on jo Metropolian käytössä. 3D-

mallinnusta tulee voida ohjata TIA-yhteensopivan rajapinnan kautta. Laitteen liikuteltavat 

massat sekä ominaismassat tulee selvittää ja moottorien mitoitus näille tarpeille selvit-

tää. Tulisi myös pohtia eri moottorityyppien etuja ja niiden käyttöä projektissa, niin lait-



 

  23 

 

teen toimivuuden ja opetusmahdollisuuksien kannalta. Laitteeseen tulee suunnitella mo-

dulaarinen kuljetinjärjestelmä. Tyyppi ja toteutus tulisi olla loppulaitetta ja sen toimintoja 

tukeva. Laitteeseen tulee suunnitella tarvittavat turvaominaisuudet. Tämä tarkoittaa niin 

laitteen komponentteja kuin laitteen käyttäjiä suojaavaa selvitystä. Esimerkiksi on selvi-

tettävä laitteen törmäysvaarat omien komponenttiensa kesken ja laitteen mahdolliset pu-

ristusvaarat ja suojaus niille.  

6.5.3 Sähkösuunnittelu 

Kuvassa 15 Laitteistotopografia. 

 

Kuva 15 Laitteistotopografia 

Laitteeseen tulee suunnitella sähköpiirustukset, joita voidaan käyttää laitteen kokoonpa-

nossa ja myöhemmin huoltotöissä. Laitteen sähkösuunnittelu tulisi tehdä ottaen huomi-

oon kojeen luonne opetuslaitteena. Useasti käytettävät liitännät ja laitteen käyttöönottoa 

ja siirtelyä varten irrotettavat liitokset tulisi suunnitella kuluviksi osiksi kuten riviliittimet. 

Näin ollen jos laitteella halutaan opettaa kytkentöjen tekemistä, eivät itse tulokortit kulu 

tarpeettomasti. Laitteiston arvokkaat osat tulisi suojata väärinkäytöltä ja mahdollisilta er-

heiltä, esimerkiksi käyttäen välireleitä ja riviliitinsulakkeita suojana mahdollisilta kytken-
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tävirheiltä. Laitteistossa tule ottaa huomioon kaikki sähköturvallisuuden periaatteet, ku-

ten tarvittavat maadoitukset. Sähkösuunnittelussa on huomioitava johdotusten tarpeet ja 

mahdolliset häiriöiden ja potentiaalierojen poistot. Jo tehdyn laitteiston dokumentaatiosta 

löytyy automaatiolaitteiston kuvaus, jossa on laitteistotopografian muodossa esitetty laa-

jemman laitteen pääkomponenttien esittely. Tätä soveltamalla voidaan saada pohjaa 

sähkösuunnittelulle (Liite 4 Varasto-demon esite). 

6.5.4 Ohjelmointi 

Laitteisto tulee ohjelmoida TIA-portaalissa. TIA-portaalin versiossa 15 on laajennettu tu-

kea juuri virtuaalisen testauksen kommunikaatioväyliin ja moottoriohjaukseen liittyviin 

teknologiatoimintalohkoihin [13]. Laitteiston ohjaus tulisi tehdä mahdollisimman pitkälle 

FDB-toimintalohkoilla [14]. Laitteiston ohjelmoinnissa tulee laatia kuvaavat kommentit eri 

toimintalohkoille ja niiden osille. Ohjelmoinnissa tulee ottaa huomioon turvavaatimukset 

ja tehdä ohjelmalliset turvapiirit.  

7 Laitteen sähkökuvat ja kotelon suunnittelu 

PLC:n kotelo tehdään Heitecin HeiCase-koteloiden pohjalta. Heitec on PJC-yhtiöiden 

päämies ja Heitecin 19”-koteloista löytyy tarvittava määrä lisävarusteita kahvoista jalkoi-

hin ja sisäisiin kiinnityksiin, jotka helpottavat asennusta alentaen tuotannon hintaa. Ko-

telon valinnassa suurin kriteeri on tilan ja tuuletuksen tarve.  

PLC ja sen oheislaitteet jäähtyvät ilman aktiivista tuuletusta lämpimän ilman noustessa 

ylös ja viileän näin syrjäyttäen kuuman. Laitteet tarvitsevat tietyn ilmavälin ylä- ja alapuo-

lelleen, jotta tämä toteutuisi. Layout- ja -sähkökuvat piirretään E-Plan-ohjelmalla jota 

PJC käyttää sähkösuunnittelussaan.  
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7.1 Kotelointi 

Kuvassa 16 Heitecin HeiCase ”19.

  

Kuva 16. Heitecin HeiCase "19 

Koteloinnissa on otettava huomioon edellä mainitut laitteiden tarpeet ja yleiset sähkösuo-

jauksen mukaiset standardit. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvallisuuteen, oppilai-

toksen näkökulmasta.  

Siemens-logiikka ja sen apulaitteet tuottavat lämpöä toimiessaan. Niiden jäähdytys pe-

rustuu passiiviseen jäähdytykseen, jossa kuuma ilma nousee ylös ja viileämpi näin kor-

vaa sen jäähdyttäen laitteiston. Heitec 19” -kotelot ovat modulaarisia ja laitteiston kor-

keus ja vaatima asennustila määrää kotelon korkeuden. Leveys määräytyy Heitec- ko-

telon 19 tuuman standardin seurauksena. (Liite 5 Päivitetyt PLC osat) Laitteisto suoja-

taan standardin IP30 mukaan [15], sillä se on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa ja 

näin suojataan sen mahdollisesti uteliaat käyttäjät sähköiskuilta. 

Heitecin edustaja Suomessa käydessään, ilmaisi halunsa tarjota omaa custom-kotelointi 

palveluaan, joka aloitetaan tämän laitteiston layout ja sähkökuvien valmistuessa. Yhtiön 

mekaniikkainsinöörit tekevät laitteiston komponenttien perusteella oman ehdotuksensa 

laitteiston koteloinnista ja lisävarusteista. Kyseinen prosessi ei ole vielä käynnissä, mikä 
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rajaa kyseisen ehdotuksen esittelyn tämän insinöörityön ulkopuolelle jo venyneen aika-

taulun vuoksi. [16] 

7.2 Sähkökuvat 

Sähkökuvilla tarkoitetaan laitteen kokoamisessa ja huollossa tarvittavia sähköpiirustuk-

sia. Niissä on esitetty laitteen tarvitsemat johdotukset loogisella tavalla. Sähkökuviin kuu-

luu myös laiteluettelo ja layoutkuva, josta näkee laitteiston asettelun ja laitteiden symbo-

liset nimet. Näin jonkin komponentin rikkoutuessa voidaan helposti löytää sen paikka 

laitteessa ja laiteluettelosta tarkat mallitiedot. Sähkökuvat tuotetaan E-Plan-ohjelmistolla, 

joka on PJC-yhtiöiden pääasiallinen sähkösuunnitteluohjelma. Ohjelmalla voidaan tehdä 

tarvittavat sähkökuvat ja layout-kuvat laitteen käyttöön ja kokoonpanoon. Tarvittavat mi-

toitukset ja laitteen sommittelu tehdään myös E-Plan-ohjelmistolla kuten myös mahdol-

listen aukotusten mitat ja paikat. Sähkökuvat ovat liitteessä 6. 

7.3 Ohjeet 

Laitteelle tehdään käyttöohjeet. Ottaen kuitenkin huomioon, että tulevat moduulit ja niille 

suunnitellut ohjelmaesimerkit sisältävät omat ohjeet käyttöönottoon. Ohjeet toimitetaan 

kunkin moduulin mukana 

8 Yhteenveto 

Laitteen modernisointi onnistui halutulla tavalla. Projektiin kulunut aika ei vastannut omia 

tavoitteitani, erinäisten kesän tuomien viivästysten vuoksi, sekä oman Ajankäytön mah-

dollisuuksien vuoksi. Uudessa laitteessa on kaikki uudet halutut ominaisuudet, eikä se 

ole menettänyt entisiä ominaisuuksiaan. Kaikki laitteiston osat saatiin PJC:n päämiehiltä 

ja kehitys osineen pysyi näin talon sisällä kokonaan, lukuun ottamatta päämiesten pa-

nostusta. Siemensin oman oppilaitosmoduulin suunnittelu ja toteutus on tätä kirjoittaessa 

kesken, sillä sen suurusluokka ja ajallinen kesto ei sallinut sen ottamista tähän työhön 

kuin määrittelyn avaamisen muodossa. Siemensin on tarkoitus tehdä Metropolian 

kanssa innovaatioprojekti aiheesta, johon osallistuu mahdollisesti opiskelijoita useam-

pien alojen tutkinto-ohjelmista. Projektin alkupalaverit on pidetty, ja tavoitteena on vuo-

den 2019 tammikuussa aloittaa innovaatioprojekti.  
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Opinnäytetyön tavoitteet oppimismielessä ovat mielestäni onnistuneet. Siemens-laitteis-

tot, niiden vertailu ja määrittelytyökalut olivat käytössä projektin ajan. Projektissa käytet-

tiin myös Siemensin ja SICKin osaamista ja näin ollen sain olla tekemisissä yritysten 

edustajien kanssa. Sähkökuvat ja laitteen fyysisien mitoituksen suunnittelu E-Plan-ohjel-

mistoilla toi lisää syvyyttä projektiin ja kerrytti sinänsä olemattomia taitoja sillä saralla. 

Sähkökuvien ja laitteiden suunnittelu myös työprojekteissa on helpottunut, kun on saanut 

harjoitella paineetta oman projektin kanssa, jota on tehty pääosin omalla ajalla. Laitteis-

tosta ei vielä ole tehty ensimmäistä kokoonpanoa, eikä näin voida sanoa täysin varmasti, 

kuinka onnistunut laitteen ensimmäinen käyttöönotto ja kokoaminen tulee olemaan. Lait-

teen ensimmäisenä kokoamiskerralla voi myös tulla esiin jotain muutosta vaativia kohtia 

fyysisessä kokoonpanossa, sillä laite on vasta rakennettu ja mallinnettu virtuaalisesti 

CAD-piirustusten muodossa. 

Opinnäytetyön aikataulu pysyi koulun kanssa sovitussa aikataulussa, vaikkakin kärsi 

ajoittain ajanpuutteesta kesän tuomien kiireiden takia. Projektin olisi voinut puristaa ka-

saan mielestäni alle kahdessa viikossa, jos sen olisi voinut tehdä ilman odottelua ja muita 

velvoitteita. Toivon näkeväni ensimmäisten laitteistojen kokoonpanossa pian.  
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Siemensin sisäinen tiedote. 
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Tilaajan käyttöön. 


