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Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella hinaajalle etäohjaus 
palontorjuntajärjestelmälle, jota Rolls-Royce Oy Ab käyttää tuotekehityksen 
testialuksena. Etäohjauksella täytyi pystyä ohjaamaan aluksen kahta vesitykkiä 
etäohjauskeskuksesta. Nykyisin vesitykkien ohjaus tapahtuu komentosillalta käsin joko 
plc-pohjaisella kosketusnäytöllä tai siirrettävällä käsiohjaimella.  

Työ suoritettiin määrittelemällä ensin ohjauksen vaatimukset ja tarvittavat sähköiset 
komponentit ohjauksen oikeanlaiselle toimivuudelle. Lopuksi logiikkaohjelma koodattiin 
vaatimuksia vasten ja ohjelma konfiguroitiin kommunikoimaan etäohjauskeskuksen 
kanssa CAN-viestien avulla. Viimeiseksi tarkistettiin, täyttääkö ohjelma vaatimukset, 
jotka työn alussa määriteltiin. 

Työ toteutui määritetyssä aikataulussa ja vaatimukset sekä muut työhön kuuluneet osa-
alueet hyväksyttiin ja todettiin toimiviksi. Valmis työ testattiin simuloimalla, koska 
varsinainen etäohjauksen asennus vesitykeille tapahtui myöhempänä ajankohtana. 
Simuloinnin perusteella tehtyjen testien perusteella vesitykkien etäohjaus toimi halutusti 
ja on tulevaisuudessa valmis käyttöönotettavaksi. 
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The purpose of this thesis was to design a remote control for the firefighting system for the tugboat 
that Rolls-Royce Oy Ab uses as research and development test platform. The remote control had 
to be able to control the two water monitors of the ship from the remote operation center. Currently 
the control of water monitors is done from the bridge by either a plc-based touch screen or a 
portable hand control.  

The work was done by first defining the control requirements and the necessary electrical 
components for the proper operation of the control. Finally, the logic was coded against the 
requirements and the program was configured to communicate with the remote operation center 
via CAN messages. Finally, the program was checked to see if it met the requirements defined 
at the beginning of the work.  

The work was completed within the set schedule and the requirements and other work areas were 
approved and verified as working. The finished work was tested by simulating, because the actual 
installation of remote control for water monitors occurred on a later date. Based on the simulation 
tests, the remote control of the water monitors was as desired and will be ready for commissioning 
in the future. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

Lyhenne Lyhenteen selitys 

CAN Controller Area Network, esim. koneissa ja teollisuuslait-
teissa käytetty automaatioväylä 

CPU Central Processing Unit, prosessori, joka suorittaa suurim-
man osan tietokoneen sisällä tapahtuvasta käsittelystä 

I/O Input/Output, ohjelmoitavan logiikan tulo- ja lähtöliitännät 

LD Ladder Diagram, yleisin ohjelmointikieli tikapuulogiikka 

OD Object Dictionary, taulukko, joka tallentaa ohjelman konfigu-
rointi- ja prosessidatan 

PDO Process Data Object, prosessidatan objektit, joita käytetään 
CAN viestien välittämiseen 

PLC Programmable Logic Controller, ohjelmoitava logiikka, jota 
käytetään automaatioprosessien ohjauksessa 
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1 JOHDANTO 

Työn toimeksiantaja on Rolls-Royce Oy Ab. Rolls-Royce Oy Ab:lla on Turussa sijaitseva 

autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskus, minne tämäkin työ tehtiin. Rolls-Royce 

Oy Ab on Rolls-Roycen tytäryhtiö. Yritys työllistää Suomessa noin 600 henkilöä Rau-

malla, Kokkolassa ja Turussa. Suurin osa liiketoiminnasta kohdistuu Suomessa merite-

ollisuuteen. Rolls-Royce työllistää maailmanlaajuisesti noin 50 000 henkilöä ja toimipis-

teitä on 50 eri maassa. Yritys Suomessa toimii yhteistyössä tutkimuskeskusten ja kor-

keakoulujen kanssa etäohjaukseen ja autonomisiin aluksiin liittyvissä hankkeissa. (Rolls-

Royce plc 2018.) 

Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella hinaajan palontorjuntajärjestelmälle etä-

ohjaus, jolla voidaan ohjata aluksen kahta vesitykkiä etäohjauskeskuksesta, joka sijait-

see satama-alueella. Vesitykkejä käytetään muiden alusten sammuttamisessa tai 

muissa sammutustöissä satama-alueella. 

Työssä esitellään järjestelmää yleisesti, minkä lisäksi esitellään vesitykki, joka toimii oh-

jattavana laitteena. Tämän jälkeen esitellään, mitä vaatimuksia etäohjaukselle määritel-

tiin, jotta etäohjaus toimii halutusti. Seuraavaksi käsitellään ohjelmoitavan logiikan teo-

riaa, jonka jälkeen käydään läpi ohjelmoitavan logiikan valintaprosessi sekä ohjauskaa-

pin suunnittelu ja sen vaatimat komponentit. Sitten esitetään ohjelmointiin liittyvät vai-

heet, joita ovat vesitykkien ohjelman suunnittelu, tarvittavien I/O- ja CAN-viestien mää-

rittäminen ja itse ohjelman koodaus ja sen simulointi. Lopuksi tarkastellaan saavutettuja 

tuloksia ja pohditaan, miten kyseistä järjestelmää voisi edelleen kehittää. 
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2 HINAAJAN VESITYKKIEN OHJAUKSEN 

AUTOMATISOINTI 

Työn tarkoituksena oli suunnitella Rolls-Roycen testialuksena toimivalle Svitzer Hermod 

-hinaajalle (kuva 1) kahden vesitykin etäohjaus ohjelmoitavan logiikan avulla. Alus toimii 

hinaajana sekä tarvittaessa sammutusapuna. Vesitykkejä ohjataan etäohjauskeskuk-

sesta käyttöliittymän avulla, josta operaattori pystyy ohjaamaan alusta etänä ja tulevai-

suudessa myös vesitykkejä. Etäohjauskeskus sijaitsee satamapaikalla Kööpenhami-

nassa, josta alusta ohjataan kameroiden, sensorien ja erilaisten käyttöliittymien avulla. 

Etäohjaus haluttiin lisätä nykyisen komentosillalta käsin tapahtuvan ohjauksen lisäksi. 

Silloin vesitykkejä olisi mahdollista ohjata etänä nykyisen komentosillalta käsin tapahtu-

van joko plc-pohjaisen kosketusnäytön tai siirrettävän käsiohjaimen ohjauksen sijasta. 

Työ koostui vaatimuksien suunnittelusta, uuden ohjauskaapin suunnittelusta lisäksi ny-

kyiseen järjestelmään, oikeanlaisen logiikan valinnasta, logiikan suunnittelusta, ohjel-

man koodaamisesta, CAN-viestien määrittelystä ja I/O-konfiguroinnista ja lopuksi ohjel-

man testaamisesta simuloimalla. 

 

 

Kuva 1. Svitzer Hermod -hinaaja. 
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2.1 Järjestelmä yleisesti 

Järjestelmä kokonaisuutena koostui eri osa-alueista; Ohjattavasta laitteesta, uudesta oh-

jauskaapista, ohjainmoduulista sekä etäohjauskeskuksesta. Ohjattavana laitteena toimi 

kaksi vesitykkiä, joiden ohjaus tapahtuu Siemensin logiikan kautta, joka sijaitsee nykyi-

sessä ohjauskaapissa. Uuteen ohjauskaappiin sijoitetaan uusi logiikka, jota käytetään 

vesitykkien etäohjaamiseen. Etäohjaukseen käytetty logiikka kytketään rinnan nykyisen 

Siemensin logiikan kanssa. Ohjainmoduuli hoitaa kommunikoinnin alukselta etäohjaus-

keskukselle sekä siellä sijaitsevalle graafiselle käyttöliittymälle. Uuden logiikan ja ohjain-

moduulin välinen kommunikointi tapahtuu CAN-viestien kautta. Vesitykkien etäohjaus 

tapahtuu etäohjauskeskuksesta ohjainsauvan ja graafisen käyttöliittymän avulla (kuva 

3). Etäohjauskeskus kommunikoi ohjainmoduulin kanssa, joka sijaitsee aluksessa (kuva 

4). Niiden välissä on erillinen tiedonsiirto ja kyberturvallisuus järjestelmä, jota pidetään 

tässä työssä mustana laatikkona. Kuva 2 esittää järjestelmää, jossa musta katkoviiva 

kuvaa järjestelmän aluetta, jota suunnittelu koski. 

 

Kuva 2. Järjestelmä yleisesti. 

Järjestelmän oli tarkoitus toimia niin, että kapteeni tai muu operaattori, joka ohjaa alusta 

etäohjauskeskuksesta satama-alueelta käsin pystyy ohjaamaan vesitykkejä etänä käyt-

töliittymän avulla. Etäohjauskeskus toimii komentosiltana, paitsi se sijaitsee satama-alu-

eella eikä itse aluksessa. Operaattori ohjaa älynäyttöjen ja sensorien perusteella alusta 

ja pystyy näkemään niiden avulla, mitä aluksessa ja sen ympäristössä tapahtuu. 
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Ohjelmoitavan logiikan sisään on ladattu käyttäjän luoma ohjelma, jota käytetään itse 

vesitykkien ohjaamiseen. Logiikan sisään ladatun ohjelman avulla ohjattavat laitteet toi-

mivat halutusti. Logiikka vastaanottaa etäohjauskeskuksesta ohjausviestejä langatto-

man yhteyden avulla, jotka välittyvät ohjainmoduulin kautta CAN-viesteinä logiikalle. Oh-

jelmoitava logiikka välittää käskyt luodun ohjelman perusteella vesitykeille, jotka käyttäy-

tyvät ohjelman mukaisesti. 

 

Kuva 3. Ohjainsauva ja graafinen käyttöliittymä, joita käytetään vesitykkien etäohjauk-
sessa. 
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Kuva 4. Etäohjauskeskus. 

2.2 Vesitykin rakenne ja toiminta 

Työssä ohjattavana laitteena toimi kaksi aluksen vesitykkiä (Kuva 5.), jotka toimivat sam-

mutuskalustona. Vesitykillä on mahdollista tuottaa kahdenlaista suihkua: suorasuihku-

tusta, jolla pyritään sammuttamaan tai lieventämään paloa tai sumusuihkutusta, jolla vä-

hennetään aluksen kuumenemista.  

Vesitykkien liike tapahtuu sähkömoottorien avulla. Sitä voidaan ohjata liikkumaan joko 

vaaka- tai pystysuorassa. Siinä on myös neljä rajakytkintä, joilla estetään vesitykin toi-

minta mekaanisten rajoitusten ulkopuolelle. Ylä- ja alarajakytkin rajoittavat pystysuoraa 

liikettä ja vasen- ja oikearajakytkin rajoittavat vaakasuoraa liikettä. Vesitykki pystyy liik-

kumaan vain määritetyn alueen sisäpuolella, sillä saavutettuaan jonkin ääriasennoista 

sen liike pysähtyy.  

 

 

Kuva 5. Ohjattavana laitteena toimiva vesitykki (Fire Fightning Systems AS 2019). 
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2.3 Projektin toteutuksen vaatimukset 

Tässä luvussa käydään läpi vaatimuksia, joita etäohjaukselle määriteltiin. Vaatimukset 

määriteltiin projektin alussa, joiden perusteella työ suoritettiin. Etäohjauksen toteutuksen 

vaatimukset jaettiin yleisiin vaatimuksiin ja ohjelman vaatimuksiin. 

Yleiset vaatimukset vesitykkien etäohjaukselle: 

 Vesitykkien ohjaaminen etänä etäohjauskeskuksesta yhden ohjainsauvan avulla. 

 Vasemman tai oikean vesitykin valinta, koska vesitykkejä ei ollut tarkoitus ohjata 

samanaikaisesti. 

 Vesitykkien liikkeen ohjaaminen haluttuun suuntaan (pysty- ja vaakasuoraan). 

 Vesitykki pysähtyy saavuttaessaan rajakytkimen ja estäen kyseisen suunnan liik-

keen. 

 Kahden eri suihkutustyypin valinta. 

 Etäohjauskaapin suunnittelu ja komponenttien valinta. 

 Oikeanlaisen logiikan valinta ympäristöön sopivaksi. 

 Kommunikointivalmiuden luominen logiikan ja etäohjauskeskuksen välillä CAN-

viestien kautta. 

 Sensorien, tulojen ja lähtöjen tilatiedot 

Etäohjauksen ohjelman piti sisältää seuraavat toiminnallisuudet: 

 Vaakasuora liike (VASEN/OIKEA) 

 Pystysuora liike (YLÖS/ALAS) 

 Suorasuihkutuksen tai sumusuihkutuksen valinta 

 Suorasuihkutuksen käytön esto, jos sumusuihkutus on valittuna 

 Sumusuihkutuksen käytön esto, jos suorasuihkutus on valittuna 

 Vaakasuoran liikkeen estäminen vasemman- tai oikeanrajakytkimen ollessa ak-

tiivisena 

 Pystysuoran liikkeen estäminen ylä- tai alarajakytkimen ollessa aktiivisena 

 Tilatieto kumpi vesitykki on valittuna 

 Tilatieto mikä ohjaussuunta on valittuna 

 Tilatieto mikä suihkutustyyli on valittuna 

 Tilatieto jos jokin rajakytkin on aktiivisena 
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3 OHJAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

3.1 Ohjelmoitavat logiikat 

Ohjelmoitava logiikka (PLC) on tietokonejärjestelmä, joka valvoo syöttölaitteiden tilaa ja 

jota käytetään ohjauslaitteiden ohjaamiseen. Logiikka tekee päätöksiä perustuen käyttä-

jän luomaan ohjelmaan, jossa syöttölaitteet ohjaavat ulostulolaitteita. Ohjelmoitavalla lo-

giikalla voidaan korvata suuri määrä johdotusta ja releitä, joka pienentää ohjauskeskuk-

sien tilan tarvetta sekä helpottaa vianmääritystä. PLC: n käyttämisessä suurimpia hyö-

tyjä on kuitenkin sen kyky välittää tai kerätä tietoja, sekä helposti tehtävät ohjelmamuu-

tokset. (What is a PLC?) 

PLC: n ohjelmoinnissa on käytettävissä viisi eri kieltä, jotka on määritelty kansainväli-

sessä IEC 61131-3 -standardissa. Yleisin käytetty ohjelmointikieli on LD (Ladder Dia-

gram) eli tikapuulogiikka, joka muistuttaa relelogiikoiden kytkentäkaavioita. Kyseisessä 

kielessä symbolit esittävät avautuvia ja sulkeutuvia releitä, laskureita, ajastimia, siirtore-

kistereitä sekä matemaattisia toimintoja. Toinen yleinen ohjelmointikieli on FBD (Func-

tion Block Diagram) eli toimilohkokaavio, joka kuvastaa syöttöjen ja tulojen välisiä funk-

tioita. Toimilohkokaavio on hyödyllinen kuvaamaan ohjausjärjestelmien algoritmien ja lo-

giikan yhteen liittämistä. Kolme muuta kansainvälisessä standardissa määriteltyä kieltä 

ovat ST (Structure Text) strukturoitu teksti, joka käyttää lausekomentoja, IT (Instruction 

Text) käskylistakieli ja SFC (Sequential Function Chart) vuokaaviokieli. (Gonzalez 2015.) 

3.1.1 Logiikan rakenne 

Ohjelmoitava logiikan rakenne (kuva 6) koostuu tulo- ja lähtömoduuleista, jännitteenläh-

teestä, keskusyksiköistä ja ohjelmointilaitteesta, joihin perehdytään tarkemmin tässä ala-

luvussa.  



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joel Sula 

 

Kuva 6. Logiikan perusrakenne (Faizan). 

Tulo- ja lähtömoduulit 

Tulot ja lähdöt voivat olla digitaalisia tai analogisia riippuen kenttälaitteesta. Tulon kent-

tälaitteen perusteella ohjelmoitava logiikka suorittaa prosesseja. Niitä voivat olla esimer-

kiksi painonappi, paineanturi tai rajakytkin. Toisin sanoen tuloja on olemassa satoja eri 

tyyppejä, jotka seuraavat prosessia ja raportoivat datan takaisin ohjelmoitavalle logii-

kalle. Ohjelmoitavaan logiikkaan kytkettyä tulolaitetta se ei ohjaa, vaan ainoastaan lukee 

ja päivittää kyseisen tulon tilaa. Tulot voivat olla eri signaalityyppejä, kuten 4-20 milliam-

peeria, 24V tasajännitettä tai 110 V vaihtojännitettä. Ohjelmoitava logiikka on monipuo-

linen sillä se voi vastaanottaa useampia signaalityyppejä valitsemalla erilaisia tulomo-

duuleja, jotka hyväksyvät erityyppisiä signaaleja. (Faizan.) 

Lähtö on keskusyksikön (CPU) antama käsky, joka ohjaa lähtömoduuliin kytkettyjä lait-

teita ja jännitettä eteenpäin logiikasta. Lähtöportteihin voidaan kytkeä releitä, moottorin 

käynnistimiä, valoja tai näyttölaitteita. Tulot ohjaavat logiikan lähtöjä sen sisään ladatun 

ohjelman perusteella. (Faizan.) 

Keskusyksikkö (CPU) 

Keskusyksikkö määrittää kaikki logiikkatoiminnot sekä ohjaa muiden komponenttien vä-

listä tiedonsiirtoa sisäisesti ja ulkoisesti, eli se on ohjelmoitavan logiikan aivot. Sisäisesti 

keskusyksikkö huolehtii datantilasta eli mihin ohjelman käskyt tallentuvat. CPU suorittaa 
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myös matemaattisia laskenta- ja ajoitustoimintoja ohjelmalogiikan perusteella, jos niitä 

on ohjelmassa. Ulkoisesti se päivittää tulojen tilan kenttälaitteista ja suorittaa oikean läh-

tötoiminnon. (Faizan.) 

Virtalähde  

Virtalähde muuntaa verkkosähkön sopivaksi logiikan komponenteille, yleisesti 24 volttiin. 

Verkkojännite tasasuunnataan muuntajalla tasavirraksi. Yleisimmät lähtöjännitteet virta-

lähteistä ovat 24 VDC tai 230 VAC. Yleisesti logiikka käyttää kahdesta kymmeneen am-

peeria pienimmissä järjestelmissä ja isoimmissa jopa 50 ampeeria. Virran suuruus on 

tärkeä arvo suunnittelijalle, kun suunnitellaan tai muutetaan järjestelmää. Sillä se vaikut-

taa suoraan siihen, miten paljon logiikka pystyy suorittamaan. (Cope 2018.) 

Ohjelmointilaite 

Ohjelmointilaitteella ohjelmoija lataa ohjelman logiikalle. Ennen tietokoneiden yleisty-

mistä logiikoiden ohjelmointiin käytettiin erillisiä käsiohjelmointilaitteita. Nykyisin tieto-

kone on yleisin ohjelmoinnin väline. Tietokoneeseen ladataan kyseisen ohjelmoitavan 

logiikan kanssa toimiva ohjelma, joka toimii ohjelmointiympäristönä. Ohjelma ladataan 

logiikkaan yleisesti ethernet- tai USB-kaapelin avulla, joka tallentuu logiikan muistiin. 

3.1.2 Toimintaperiaate 

Ohjelmoitavan logiikan toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Se sisältää seuraavat 

kolme vaihetta: tulotietojen luku järjestelmään, ohjelman suorituksen ja lähtötilojen päi-

vityksen. (Basics Of PLC Operation 2014.) Edeltävät vaiheet toistuvat jatkuvassa silmu-

kassa aina siihen asti, kunnes logiikka sammutetaan tai ohjelman suoritus pysäytetään.  

Kun PLC käynnistyy, se suorittaa laitteiden ja ohjelmistojen tarkistuksen vikojen varalta, 

tätä kutsutaan myös itsetestaukseksi. Logiikka aloittaa toiminnalliset vaiheet tämän jäl-

keen, jos ongelmia ei ilmene. (Basics Of PLC Operation 2014.) 

Tulotietojen luku järjestelmään 

Logiikka skannaa jokaisen tulomoduulin ja tallentaa niiden tilatiedot järjestelmän rekiste-

riin käytettäväksi seuraavassa vaiheessa. Tällä saadaan prosessista nopeampi ja välte-

tään tapauksia missä tulon tila vaihtuu ohjelman suorituksen aikana. (Basics Of PLC 

Operation 2014.) 
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Ohjelman suorittaminen 

PLC suorittaa käyttäjän luoman ohjelman yhden käskyn kerrallaan käyttäen tulojen skan-

nauksesta saatujen tulorekisterien perusteella. (Basics Of PLC Operation 2014.) 

Lähtötilojen päivitys 

Kun skannaus on valmis, lähdöt päivitetään käyttäen rekisterissä olevia väliaikaisia ar-

voja. PLC päivittää lähtöjen tilan sen perusteella, että toteutuiko joku ohjelmaan asete-

tuista ehdoista.  Silloin lähtö tai lähdöt saavat rekisteriin digitaalisen bitin ”1” ja lähtömo-

duuliin kyseisen lähdön paikalle kytketty oheislaite saa virtaa. Lähdön rekisterin digitaa-

linen bitti säilyy nollana, jos ohjelmaan laaditut ehdot eivät täyty. (Basics Of PLC Opera-

tion 2014.) 

3.2 Logiikan valintaprosessi 

Ohjelmoitavan logiikan valinta oli seuraava vaihe projektissa. Logiikan valinnassa oli pi-

dettävä muutamia asioita mielessä, jotka käsitellään seuraavassa alaluvussa. Sen jäl-

keen, kun valintaan vaikuttavat tekijät on esitelty, käydään läpi mihin logiikkaan päädyt-

tiin ja millä perustein. 

3.2.1 Valintakriteerit 

Tärkeää oli varmistaa, että logiikka on yhteensopiva ohjattavan laitteiston kanssa. Ym-

päristöolosuhteet oli myös suuri vaikuttava tekijä valintaan, sillä se vaikuttaa sen suori-

tuskykyyn. Tässä työssä täytyi ottaa huomioon ympäristöolosuhteet, koska logiikka sijoi-

tetaan aluksen konehuoneeseen. Meriympäristössä on normaalia teollisuusympäristöön 

verrattuna enemmän kosteutta, kylmyyttä ja lämpötilojen vaihteluja. Tästä syystä logii-

kan käyttölämpötila täytyi olla tarpeeksi laaja. Ohjausjärjestelmä sijaitsee normaalia ko-

vemmassa ympäristössä, joten riittävän IP-suojausluokituksen täyttyminen logiikalla on 

välttämätöntä. 

Tarvittavien tulojen ja lähtöjen määrä vaikutti valintaan. Tarvittavat tulojen ja lähtöjen 

tyypit oli otettava huomioon, koska järjestelmään kytkettävien laitteiden vaatimukset 

vaihtelevat. Ohjausjärjestelmän vaatima syöttöjännite tuli ottaa huomioon, koska järjes-

telmän syöttö otetaan aluksen toisen järjestelmän ohjauskaapista.  
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Ohjausjärjestelmä toimii etäohjauksella, joten käyttöliittymän eli ohjainsauvan toimimi-

nen logiikan kanssa oli oltava mahdollista, jotta vesitykkien ohjaus voitiin toteuttaa. Jär-

jestelmä edellytti datan tiedonsiirtoa CAN-viesteinä toisen ohjainmoduulin ja logiikan vä-

lillä, joten valittavan logiikan täytyi tukea kyseistä tiedonsiirtomenetelmää. 

3.2.2 Järjestelmään valittu logiikka 

Logiikaksi valittiin suomalaisen yrityksen Epec Oy:n valmistama logiikka Epec 3724 -

ohjausyksikkö (Kuva 7.). Epec on erikoistunut vaativissa olosuhteissa käytettävien oh-

jausjärjestelmien ratkaisuihin. Logiikka on suunniteltu käytettäväksi erittäin vaativissa 

ympäristöolosuhteissa, jonka ohjausyksikön luja koteloratkaisu, korkea tärinänkestä-

vyys, vesi- ja pölytiiviys sekä laaja käyttölämpötila alue takaavat. Yrityksen tuotteet täyt-

tävät haastavien toimintaympäristöjen tuotteille asettamat tiukat laatuvaatimukset, koska 

Epecillä on ISO9001-laatusertifikaatti sekä ISO14001-ympäristösertifikaatti, joten tuot-

teet ovat myös ympäristöystävällisiä. Tuotteiden vahvuuksia ovat myös niiden korkea 

laatu, uusimman teknologian käyttäminen, joustavuus sekä helppokäyttöisyys. 

Logiikka asennetaan vaativiin ympäristöolosuhteisiin, joten kyseinen valittu logiikka sopii 

tähän työhön, koska se on IP67-luokiteltu. Tämä tarkoittaa sitä, että se on täysin pölytii-

vis, kestää hetkellisen upotuksen veteen sekä kosteuden. Kyseinen kotelointiluokitus riit-

tää hyvin asennusympäristöön, mihin logiikka asennettaan. Logiikan käyttölämpötila 

alue on -40 … + 85 °C, joka on paljon laajempi yleisempiin logiikoihin verrattuna ja se 

sopii meriympäristössä tapahtuvaan vaihtelevaan lämpötilaan hyvin.  

Logiikassa on 52 I/O liitintä (24 tuloa + 28 lähtöä), joista suurin osa on konfiguroitavissa 

järjestelmän tarpeiden mukaan, joten niitä voidaan käyttää moneen eri tarpeeseen. Li-

säksi kytkentäpinnien suuren määrän vuoksi logiikkaan voidaan tarvittaessa lisätä tuloja 

ja lähtöjä tulevaisuudessa. Tämän vuoksi voidaan välttyä uuden logiikan hankinnalta, jos 

jatkossa tulee muutoksia tai lisäyksiä kyseiseen järjestelmään. Logiikka toimii 24 VDC 

syöttöjännitteellä, joka on sama kuin ohjausjärjestelmään tuleva syöttöjännite, mikä ote-

taan aluksen toisesta ohjauskaapista.  

Epecin logiikka mahdollistaa yhteyden muodostamisen käyttöliittymänä käytettävään oh-

jainsauvaan sekä sensoreihin avoimen I/O:n avulla. Logiikka tukee CANopen protokol-

laa, jota tarvitaan toisen ohjainmoduulin ja logiikan väliseen CAN-viesteinä tapahtuvaan 
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tiedonsiirtoon. Sillä on myös mahdollista valvoa lämpötilaa tai jännitteitä, joka on hyödyl-

listä itsediagnostiikan ja turvaominaisuuksien kannalta. 

Ohjelmointikieli logiikassa on CODESYS 2.3 versio, joka on suhteellisen helppo ohjel-

mointiympäristö ohjelman toteuttamisessa. Ohjelmistolla pystyy ohjelmoimaan ladder-

ohjelmointikielellä, jota käytettiin ohjauksen ohjelman tekemisessä. Ohjelmointiympäris-

töön on myös mahdollista ladata Epecin omalla konfigurointiohjelmistolla luodut konfigu-

roinnit, kuten CAN-viestit ja ohjaukseen tarvittavat I/O: t. 

 

Kuva 7. Epec 3724 -logiikka. 

3.3 Ohjauskaapin suunnittelu ja komponentit 

Työhön kuului myös uuden ohjauskaapin suunnittelu vesitykkien etäohjaukselle nykyi-

sen ohjauskaapin lisäksi (Kuva 8.). Etäohjauksessa käytetty logiikka Epec 3724 kytke-

tään rinnan vanhan ohjauskaapin (kuva 9) logiikan kanssa, jota käytetään nykyiseen ve-

sitykkien ohjaukseen komentosillalta.  

Ohjauskaappiin tarvittavat komponentit suunniteltiin järjestelmän tarpeiden mukaisesti. 

Kaapin asennustila oli rajoitettu, joten se suunniteltiin mahdollisimman vähän tilaa vie-

väksi. Komponentit eivät saaneet olla kuitenkaan liian ahtaasti kaapissa, jotta kom-

ponentit eivät lämpene liikaa. Mittauksien perusteella päädyttiin kokoon 600x600mm, jo-
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hon kaikki komponentit, kaapelit ja johdotuskourut. Johdotusten koot piti määrittää kuor-

mitusvirran perusteella. Oikean johdotuksen valitsemisella varmistetaan, että piiri pystyy 

tuottamaan vaaditun kuormitusvirran, sekä se estää johtoja ylikuumenemasta.  

Valmiin ohjauskaapin layout-kuvan ja osaluettelon perusteella komponentit sekä ohjaus-

kaappi lähtivät tilaukseen. Ohjauskaapin komponentit sekä niiden käyttötarkoitus löytyy 

komponenttilistasta (Taulukko 1.). 

 

Kuva 8. Uuden ohjauskaapin layout-kuva. 
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Taulukko 1. Ohjauskaapin komponentit. 

NIMIKE KOMPONENTTI KÄYTTÖTARKOITUS 

HE Seisontalämmitin Pitää ohjauskaapin toiminnallisessa lämpötilassa esi-
merkiksi silloin, kun alus on seisonnassa 

      
0X Liitin 24 Voltin syötölle, sekä CAN-kommunikointi 
      
1X Liitin Seisontalämmittimen 230 VAC syöttö 
      
2X Liitin 0X liittimistä tulevat johtimet ohjelmoitavalle logii-

kalle, eli syöttö ja CAN-kommunikointi 
      
3X Liitin Vesitykkien rajakytkimet 
      
4X ja 5X Liitin Vesitykkien ohjausviestit 
      
6X Liitin Varaliittimet 
      
F1 ja F2 Johdonsuojakatkaisija Suojataan järjestelmän johtimia suurien sähkövirto-

jen aiheuttamilta vaurioilta 
      
K1 ja K2 Apurele Apureleitä vesitykin ohjaukselle 
      
FWA1 Logiikka Ohjelmoitava logiikka 
      
TS1 Lämpötilasäädin Lämpötilasäädin seisontalämmittimelle 
      
PE Maadoituskisko Seisontalämmittimen tarvitsema maadoituskisko 
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Kuva 9. Nykyinen ohjauskaappi. 

 

3.4 Logiikan ohjelmointi 

Ohjelmoitavan logiikan valinnan ja ohjauskaapin suunnittelin sekä osaluettelon teon jäl-

keen alkoi itse vesitykkien ohjelman suunnittelu ja toteutus. Logiikan ohjelmointi toteu-

tettiin tietokoneeseen asennettavalla CODESYS-ohjelmointiympäristöllä, koska aiem-

min valitun logiikan ohjelmointi tapahtuu vain CODESYS: in kanssa. CODESYS-ohjel-

mistossa ovat aiemmassa alaluvussa 3.1 mainitut IEC 61131-3 standardin mukaiset oh-

jelmointikielet. Tämä työ ohjelmoitiin ladder-ohjelmointikielellä, koska kyseinen kieli on 

selkeä ja helposti ymmärrettävä.  

CODESYS-ohjelmointiympäristössä on käytettävissä erilaisia konfigurointityökaluja, 

joita työssä tarvittiin. Epec Multitool-ohjelmistoa käytettiin järjestelmän konfigurointityö-

kaluna. Tällä työkalulla määritettiin järjestelmän I/O: t, sekä CAN-viestit. Multitool-ohjel-

maan ja sen käyttötarkoitukseen perehdytään lisää alaluvussa 3.4.2.  
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3.4.1 Ohjelman suunnittelu 

Vesitykkien ohjaus tehtiin ladder-ohjelmointikielellä CODESYS-ohjelmointiympäristössä. 

Järjestelmän ja ohjelmoinnin vaatimusten pohjalta alettiin suunnittelemaan, kuinka oh-

jelman pitäisi toimia, jotta oikeanlainen ohjaus saataisiin aikaiseksi vesitykeille. Ensiksi 

määriteltiin I/O: t, jotka vesitykin ohjaus vaatii (Kuva 10.). Kumpikin vesitykki tarvitsi neljä 

lähtöä sähkömoottoreille, joilla ohjausliike tapahtuu. Sen lisäksi molemmat vesitykit tar-

vitsivat kaksi lähtöä suihkutustyypin valinnalle, jotka olivat suorasuihkutus tai sumusuih-

kutus.  

 

Kuva 10. Toisen vesitykin tulot ja lähdöt konfiguroituna CODESYS-ohjelmistoon. 

Seuraavaksi suunniteltiin mitä viestejä ohjainsauva lähettää väylän kautta vesitykeille.  

Edellisen kappaleen lähdöt vesitykeille toimivat siis juuri näiden ohjausviestien kautta, 

jotka tulevat ohjainsauvalta. Ohjainsauvalla on tarkoitus lähettää CAN-viesteillä komen-

toja vesitykeille, joka toimii käyttäjän tekemän ohjelman mukaan. Ohjainsauva välittää 

viesteinä logiikalle komentoina kumpaa vesitykkiä käyttäjä haluaa ohjata, ohjaustoimin-

not vesitykille eli pysty- ja vaakasuora liike sekä käyttäjän valitsema suihkutustyyppi. 

Kaikki edelliset mainitut ohjainsauvalta tulevat viestit logiikalle ovat lähtöjä (Kuva 11.).  
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Kuva 11. Ohjainsauvan tuloviestit logiikalle konfiguroituna CODESYS-ohjelmistoon. 

Viimeiseksi logiikan suunnittelun osalta määriteltiin mitä viestejä halutaan logiikalta ta-

kaisin etäohjauskeskukselle (Kuva 12.). Kaikki data mitä logiikalta kulkee etäohjauskes-

kukselle, on tilatietoja kuten alaluvussa 2.3.2 oli listattuna ohjelman vaatimuksena. Sen-

sorien, tulojen ja lähtöjen tilat on hyvä tietää etäohjauskeskuksessa ohjaamisen kan-

nalta, koska osoittamalla mitä ollaan ohjaamassa, voidaan todeta, käyttäytyykö ohjaus 

halutusti vai ei. Tärkein tilatieto, jota tarvitaan, on vesitykin rajakytkimen aktivoituminen. 

Sillä tilatiedolla tiedetään, ettei vesitykkiä voida enää ohjata kyseiseen suuntaan. Muita 

tilatietoja rajakytkimien lisäksi, joita etäohjauskeskukselle halutaan välittää ovat; kumpi 

vesitykki on aktiivisena, ohjaussuunta ja suihkutustyyli.  
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Kuva 12. CAN-viestit logiikalta etäohjauskeskukselle konfiguroituna CODESYS-ohjel-
mistoon. 

3.4.2 I/O-konfigurointi ja CAN-viestien määrittäminen 

Ohjelman suunnittelun jälkeen oli aika siirtyä toteuttamaan itse ohjelmaa. Ennen varsi-

naista ohjelmointia oli määriteltävä I/O: t ja tarvittavat CAN-viestit Epecin Multitool-konfi-

gurointityökalulla. Multitoolin avulla pystyttiin määrittämään CAN-viestit Epecin moduu-

lille, sekä luomaan projektin suoraan CODESYS-ohjelmistoon.  

Aluksi Multitoolilla luotiin uusi projekti, jonka alussa valittiin minkä laitteen kanssa ollaan 

kommunikoimassa. Työn laitteena oli aiemmin valittu Epec 3724 ohjelmoitava logiikka. 

Seuraavaksi tarvitsi määritellä verkko, koska järjestelmässä on käytössä useita laitteita. 

Samaan verkkoon piti liittää kaksi moduulia; ohjelmoitava logiikka ja ohjainmoduuli, 

jonka avulla logiikka ja etäohjauskeskus kommunikoi keskenään ja välittää ohjausviestit 

(Kuva 13.).  
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Kuva 13. Laitekonfigurointi ja verkon määrittäminen Multitool-konfigurointityökalulla. 

Seuraavaksi määritettiin tarvittavat I/O-kytkentäpinnit, joita käytetään ohjelmoitavalla lo-

giikalla (Kuva 14.). Ohjainyksikön tulot ja lähdöt eli I/O-kytkentäpinnit ovat konfiguroita-

vissa monen eri tyyppisiksi. Tässä työssä tarvittiin kuitenkin vain digitaalisia tuloja (DI) ja 

digitaalisia lähtöjä (DO). I/O-kytkentäpinnit konfiguroitiin alaluvun 3.4.1 ohjelman suun-

nittelun perusteella.  

 

Kuva 14. Tulojen ja lähtöjen määritys Multitool konfigurointityökalulla. 
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Sitten määriteltiin Object Dictionaryyn (OD) mitä viestejä ohjelmoitavalta logiikalta kulkee 

etäohjauskeskukselle (Kuva 15.). Määritetyt viestit ovat ohjainmoduulin vastaanottamat 

tilatiedot. OD on olennainen taulukko, johon määritellään kaikki kommunikaatio ohjelman 

ja ohjauksen välillä. Prosessitiedot tallennetaan objektihakemistoon, jossa syötetyt vies-

tit käsitellään bitteinä. Myös etäohjauskeskuksen ohjainmoduulille määriteltiin viestit mitä 

se lähettää ohjelmoitavalle logiikalle (Kuva 16.). Nämä edellä mainitut viestit ovat oh-

jausviestejä logiikalle. 

 

Kuva 15. Objektihakemistoon määritetyt viestit ohjainmoduulille. 
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Kuva 16. Objektihakemistoon määritetyt viestit ohjainmoduulilta. 

Lopuksi piti vielä määritellä PDO: t eli prosessidatan objektit, joita käytetään ohjaus- ja 

tilatietojen välittämiseen moduulien välillä. Eli määritellään kaikki välitettävät muuttujat, 

joita laitteiden välillä kulkee. Ensiksi asetettiin viestit, jotka ohjelmoitava logiikka lähettää 

ja vastaanottaa (Kuva 17.). Ohjelmoitava logiikka lähettää ohjainmoduulille vesitykkien 

rajakytkimien sekä ohjauksen tilatiedot ja vastaanottaa ohjauskäskyt ohjainmoduulilta. 

Ohjainmoduulin PDO oli päinvastainen kuin ohjelmoitavan logiikan, eli mitä logiikka lä-

hettää niin ohjainmoduuli vastaanottaa ja mitä logiikka vastaanottaa niin ohjainmoduuli 

lähettää.  
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Kuva 17. Ohjelmoitavan logiikan PDO-määrittäminen. 

Viimeisenä Multitool-projektista luotiin CODESYS-projekti, joka luo ohjelmointiohjelmalle 

alustan ja siirtää kaikki konfiguroinnit koodialustalle. Sen jälkeen oli aika aloittaa ohjel-

man tekeminen. 

3.4.3 Ohjelman koodaus ja simulointi 

Työn ohjelma tehtiin ladder-ohjelmointikielellä, joka muistuttaa relelogiikoiden kytkentä-

kaavioita, joten se on helposti luettavaa. Pohjana käytettiin aiemmin luotua Multitool-

projektia, jolla ladattiin kaikki siihen luodut konfiguroinnit CODESYS-ohjelmointiympäris-

töön. Ohjelma koodattiin aiemmin määritettyjen ohjelman vaatimuksia vasten. Muuttujat, 

joita ohjelmassa käytettiin, on kaikki aiemmin esitettyjä konfiguroituja tuloja ja lähtöjä.  

Ohjelmointi alkoi ohjelmoimalla vesitykkien ohjaukset (Kuva 18.). Etäohjauskeskuksesta 

tulee CAN-viestinä ohjauskäsky vesitykille, jolloin ohjauksen tulo aktivoituu. Se aktivoi 

RS-kiikun SET-tilan, jonka seurauksena sen lähtöpuoli aktivoi ohjausliikkeen sekä kysei-

sen ohjausliikkeen tilatiedon. Ohjausliikkeen lähdön ollessa aktiivinen vesitykin ohjauk-

sessa oleva sähkömoottori liikuttaa vesitykkiä haluttuun suuntaan. RS-kiikkuun on kyt-

ketty TAI-piiri, joka toimii kyseisen ohjauskoodin resetointina, eli pysäytyksenä. Kysei-
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selle ohjauskäskylle on asetettu kaksi pysäytysehtoa; kyseisen ohjausliikkeen rajakytki-

men aktivoituminen tai ohjausliikkeen tulon ollessa ei aktiivisena. Kaikki vesitykin ohjaus-

liikkeet toimivat samalla toimintaperiaatteella ja ehdoilla, ainoastaan muuttujat vaihtuvat.  

 

Kuva 18. Esimerkki vesitykkien ohjauksen ohjelmasta. 

Suihkutustyypin toiminta ja valinta oli seuraava osa ohjelmoinnissa (Kuva 19.). Etäoh-

jauskeskuksesta tulee CAN-viestinä ohjauskäsky, jolloin valitun suihkutustyypin tulo ak-

tivoituu. Se aktivoi samoin tavoin RS-kiikun, kuten edellä esitetty ohjausliike. Suihkutuk-

sen ohjauksen lähtö sekä sen tilatieto aktivoituu ilmoittaen mikä tyyppi on käytössä. Suih-

kutuksen ohjauksen lähdön ollessa aktiivisena vesitykki tuottaa haluttua suihkutustyyp-

piä, kunnes käyttäjä vapauttaa suihkutuksen aktivointipainikkeen tai vaihtaa suihkutus-

tyyppiä. Eli toiseen suihkutustyyppiin vaihtaminen estää toisen suihkutustyypin käytön. 
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Kuva 19. Esimerkki vesitykkien suihkutuksen ohjauksen ohjelmasta. 

Viimeiseksi ohjelmaan lisättiin vielä rajakytkimien tilatietojen lähdöt (Kuva 20.). Ohjelma-

han on toiminnaltaan hyvin yksinkertainen. Rajakytkimen aktivoituessa sen tulobitti akti-

voituu, jolloin kyseinen bitti aktivoituu ja aktivoi sen myötä rajakytkimen tilatiedon lähdön.  

 

Kuva 20. Esimerkki rajakytkimen tilatiedon ohjelmasta. 

Ohjelman ollessa valmis edessä oli vielä ohjelman simulointi, jolla testattiin, toimiiko työ 

halutusti. Ohjelmointiohjelmalla on mahdollista simuloida tehty ohjelmalla. Tätä toimen-

pidettä voidaan myös kutsua virtuaaliseksi käyttöönotoksi. Työn toimintaa ei päästy tes-

taamaan konkreettisesti, koska järjestelmän käyttöönotto tapahtui myöhempänä ajan-

kohtana. Simuloinnin testien perusteella ohjelma toimi halutulla tavalla ja näin ollen oh-

jelma oli valmis käyttöönotettavaksi vesitykkien etäohjaukselle.  
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

Työn valmistumisen jälkeen valmis ohjelma vesitykkien etäohjaukselle luovutettiin työn-

antajalle. Työn alussa määriteltyjen vaatimusten perusteella luotu testauspöytäkirja käy-

tiin läpi esimiehen kanssa, jonka perusteella ohjelman oikeanlainen toiminta varmennet-

tiin. Testien perusteella käytiin läpi, miten järjestelmä toimii eri tilanteissa. Ohjelma täytti 

toiminnalliset vaatimukset simuloinnin perusteella, jotka asetettiin vesitykkien etäohjauk-

selle. Etäohjauksen vaatima ohjauskaapin ja sen osaluettelo hyväksyttiin. 

Seuraavaksi vesitykkien etäohjaus vaatii ohjauskaapin kytkemisen osaksi aluksen jär-

jestelmää sekä sen liittämisen etäohjauskeskukseen, jonka yrityksen ohjelmistoinsinööri 

toteuttaa. Tämän jälkeen vesitykkien etäohjaus on valmis testattavaksi ja tulevaisuu-

dessa käyttöönotettavaksi. 

Vesitykkien etäohjausta tullaan todennäköisesti kehittämään tulevaisuudessa, sillä oh-

jausten automatisointi yleistyy jatkuvasti. Seuraava askel vesitykkien etäohjaukselle mie-

lestäni on todennäköisesti se, että ohjaus olisi täysin autonominen. Tämä tarkoittaisi siis 

sitä, että aluksen kapteeni tai muu operaattori ei enää ohjaisi vesitykkejä sammutusteh-

tävissä, vaan vesitykit toimisivat täysin itsenäisesti. Ohjausjärjestelmän täysin autonomi-

nen toiminta voitaisiin kehittää esimerkiksi liittämällä järjestelmään konenäköä ja lämpö-

kuvausta. Lämpökuvausta voitaisiin käyttää hyödyksi sammutettavan alueen paikanta-

misessa. Vesitykkien autonomisen toiminnan toteuttaminen on varmasti haastavaa, 

mutta uskon, että tämäkin on toteutettavissa. 
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5 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Työn tavoitteena oli suunnitella hinaajana toimivalle alukselle kahden vesitykin etäoh-

jaus. Vesitykkien etäohjaus haluttiin tapahtuvan satama-alueella sijaitsevalta etäohjaus-

keskukselta nykyisen komentosillalta käsin tapahtuvan käsiohjauksen lisäksi. Vesityk-

kien etäohjattu toiminta haluttiin lisätä jo käytössä olevien etätoimintojen lisäksi.  

Tuloksena saatiin toimiva logiikkaohjelma, joka kattaa vesitykkien ohjaustoiminnot sekä 

järjestelmän tarvittavat tilatiedot. Ohjelmaan on valmiiksi konfiguroitu tarvittavat tulot ja 

lähdöt sekä määritelty CAN-viestit, joita käytetään ohjauksen toteuttamisessa. Ohjaus-

kaappi ja sen sisältämät komponentit on suunniteltu valmiiksi tilausta varten. Valmis työ 

vastaa vaatimuksia, jotka asetettiin vesitykkien etäohjaukselle. 

Työn tekeminen edellytti paljon uusien asioiden oppimista, mikä aiheutti hieman haas-

teita, mutta työn suunnittelu ja toteutus eteni hyvin ja aikataulussa. Haasteellisen työstä 

teki se, etten ollut ennen tehnyt töitä logiikkaohjelmoinnin parissa lukuun ottamatta kou-

lussa tehtyjä harjoituksia. Työ opetti paljon uutta ohjelmoinnista, ohjausjärjestelmien 

suunnittelusta ja sen vaatimista asioista sekä konfigurointiohjelmiston käytöstä. Ymmär-

rän työn ansiosta paremmin, mitä ohjausjärjestelmien parissa työskentely on. 
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