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The purpose of this thesis was to create teaching materials concerning Siemens Simatic
HMI control panels for use of the machine laboratory in Tampere University of Applied
Sciences .The machine automation laboratory has several Siemens Basic series KTP600
control panels. The laboratory also includes a new Siemens Comfort series TP700 control panel, which has more versatile features than KTP600. The plan is to use the control
panels in teaching to a greater extent in the future. There is limited time for teaching,
however, and there are no suitable teaching materials. The purpose of this thesis was to
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1

JOHDANTO

Tampereen ammattikorkeakoulun koneautomaatiolaboratorioon on hankittu Siemensin
visuaalisia ohjauspaneeleita. Niitä ei kuitenkaan ole päästy hyödyntämään opetuksessa
tarpeeksi ohjeistuksen ja ajan puutteen takia. Ohjauspaneeleita onkin tulevaisuudessa
tarkoitus hyödyntää opetuksessa enemmän. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ohjeistusta opetusta vasten.

Laboratoriosta löytyy useita KTP600-mallisia ohjauspaneeleita ja niiden lisäksi laboratorioon hankittiin tänä keväänä yksi monipuolisempi TP700-paneeli. Opinnäytetyössä
käydään läpi Siemensin laitteiston, ohjelmointityökalujen ja väylätekniikoiden perusasioita sekä tutustutaan tarkemmin KTP600 ja TP700 –ohjauspaneelien ominaisuuksiin
ja käyttöliittymään.

Osana tätä opinnäytetyötä on ohjeistus, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa opetuksen
tukena. Ensimmäinen osa ohjeistusta käsittelee Siemensin TIA Portal –ohjelmiston perustoimintoja, kuten projektin luontia, yhteysasetusten määritystä ja projektin latausta
laitteille. Ohjeistusta näihin löytyy jo ennestään, mutta tässä ohjeistuksessa käsitellään
tilannetta, jossa ohjelmoitavan logiikan kanssa käytetään ohjauspaneelia.

Toinen osa ohjeistusta käsittelee käyttöliittymän tekoa kuljetinharjoitukselle. Kuljetinharjoitusta on käytetty aikaisemminkin opetuksessa, mutta tulevaisuudessa kyseisen
harjoituksen yhteydessä on tarkoituksena opettaa ohjauspaneelin käyttöä ja käyttöliittymän luomista. Käyttöliittymän on tarkoitus toimia niin, että kuljetinlaitteiston yhteydessä olevat painikkeet ja merkkilamput korvataan ohjauspaneelin kosketusnäytöllä
olevilla objekteilla. Käyttöliittymän toteuttamiseen on monia tapoja, mutta tässä ohjeistuksessa objektit on pyritty tekemään eri tavoilla, jotta opiskelija oppisi erilaisten objektien käytön.

6
2

SIEMENSIN OHJELMOITAVAT LOGIIKAT

Ohjelmoitavat logiikat tunnetaan myös lyhenteellä PLC, joka tulee sanoista Programmable Logic Controller. Logiikat ovat automaation perusta. Logiikan muistiin syötetään
ohjelma, joka tehdään tietokoneella ohjelmointityökalua hyväksikäyttäen. Tavallisimmat logiikan pääosat ovat virtalähde, keskusyksikkö eli CPU ja signaaliyksikkö, josta
löytyvät tulot ja lähdöt. Isompiin logiikkoihin voidaan yleensä liittää lisäkortteja, joilla
voidaan lisätä tulojen ja lähtöjen määrää sekä tuoda logiikkaan muita lisäominaisuuksia.

Siemens on yksi suurimmista ohjelmoitavien logiikoitten valmistajista. Siemensin logiikkasarja tunnetaan nimellä Simatic. Siemensiltä löytyy ohjelmoitavia logiikoita kaiken kokoisiin prosesseihin. Pienimmät ohjaukset voidaan toteuttaa LOGO! pienlogiikalla. Isommat koneenohjaukset ja hajautetut prosessit voidaan toteuttaa suuremmilla Simatic-sarjan S7-300 ja S7-400 –logiikoilla. Uusimpana mallisarjana on S7-1500 –sarja,
joka esiteltiin vuoden 2013 alussa. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013a)

2.1

LOGO!

LOGO! on pienlogiikka, joka on tarkoitettu pienimuotoisen automaation toteuttamiseen
ja modernisointeihin. Tavallinen käyttökohde on taloautomaation perustoiminnat, kuten
valaistus ja lämmönsäätö. LOGO! on kooltaan pieni ja se sisältää 24 digitaalituloa, 16
digitaalilähtöä, 8 analogiatuloa ja 2 analogialähtöä. Toimintoja on mahdollista lisätä
laajennusmoduulien avulla. Ohjelmointi voidaan tehdä suoraan logiikan omista näppäimistä tai tietokoneella, jolloin ohjelma voidaan simuloida ennen käyttöönottoa. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013b)

2.2

S7-1200 -sarja

S7-1200 on pienikokoinen ohjelmoitava logiikka, joka sopii pienten ja keskisuurten
laitteiden automatisointiin. Se on myös mahdollista liittää osaksi suurempaa ohjausjärjestelmää. Rakenteeltaan se on modulaarinen, joten siihen voidaan yhdistää lisämoduuleja, joilla saadaan lisätoimintoja. S7-1200 –logiikan ohjelmointi voidaan tehdä TIA
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Portalilla ja se voidaan yhdistää Simatic HMI Basic –paneelin kanssa, jolloin käyttöliittymän ohjelmointi paneelille onnistuu samalla ohjelmalla. Käyttökohteita ovat mm.
kuljetinjärjestelmät, puunkäsittelykoneet, pakkauskoneet ja autopesulaitteet. (Siemens
Oy:n verkkosivut 2013c)

2.3

S7-300 -sarja

S7-300 –sarjasta löytyy eritehoisia logiikoita pieniin ja suuriin projekteihin. Se onkin
Siemensin yleisimmin käytössä oleva logiikkasarja. Käyttökohteet ovat yksittäisten koneiden ohjauksesta aina suurempiin prosessi- ja kappaletavarateollisuuden ohjauksiin.
Ohjelmointi voidaan tehdä Siemensin TIA Portal –ohjelmistolla. Mallisto voidaan jakaa
neljään ryhmään. Kompakti-CPU:t ovat paketteja, joissa CPU:n yhteyteen on integroitu
lähtö- ja tulopiirejä. Turvatekniset CPU:t (F-CPU) ovat tarkoitettu ohjauksiin, joissa
tulee ottaa huomioon koneturvallisuuden viranomaismääräykset. Tällöin logiikkaohjaimessa toimii kaksi erillistä ohjelmaa, turvaohjelma ja tavallinen ohjelma. TeknologiaCPU:t (T-CPU) ovat liikkeenohjaussovelluksiin erikoistuneita logiikoita. S7-300 –
ohjainten tekniikkaa käytetään myös hajautettujen I/O-asemien väyläliityntäyksiköihin
integroiduissa CPU:ssa. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013d)

Koneautomaatiolaboratoriossa käytetään pääasiassa CPU 314C-2 PN/DP –logiikkaa.
Mallinimestä nähdään, että kyseessä on S7-300 –sarjan logiikka kompakti-CPU:lla,
koska mallimerkinnässä on kirjain C. Lisäksi logiikasta löytyy kaksi Profinet-liitäntää ja
yksi Profibus-liitäntä. Tämä selviää loppuosan merkinnästä ”2 PN/DP”.

2.4

S7-400 -sarja

Siemensin suurimmat ja tehokkaimmat ohjelmoitavat logiikat löytyvät S7-400 –sarjasta.
Niitä käytetään laajojen ja vaativien prosessien ohjaukseen. Mallistosta löytyy vaihtoehtoja perustason S7-400 –logiikasta aina järeään kahdennettuun prosessiasemaan. Monipuolisen kommunikointikyvyn ja integroitujen kommunikaatioporttien suuren määrän
ansiosta logiikat soveltuvat hyvin päälogiikaksi, jolla ohjataan muita logiikoita. Mallistosta löytyy sekä tavalliset, koneturvallisuuden vaatimukset täyttävät että kahdennetut
logiikkaohjaimet. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013e)
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2.5

S7-1500 -sarja

Siemens toi markkinoille S7-1500 –sarjan logiikat vuonna 2013. Sarjan logiikat sisältävät monia asioita, joihin on aikaisemmin tarvittu joko erillisiä ohjelmistoja tai lisälaitteita. S7-1500 –sarjasta löytyy tuotteet ratkaisuihin, joita aikaisemmin on toteutettu S7300 ja S7-400 –sarjojen logiikoilla. Ohjelmointialustana toimii TIA Portal –ohjelmisto.
Logiikkaohjaimesta löytyy integroituja toimintoja, joiden avulla on helppo toteuttaa
mm. yksinkertaisia säätö- ja liikkeenohjaussovelluksia. S7-1500 –tuoteperhe on tarkoitettu sovelluskohteisiin, joissa vaaditaan monipuolista ja erittäin laajennettavaa ohjausratkaisua. Se soveltuu aina isojen koneiden ohjauslogiikasta isompien osakokonaisuuksien hallinnointiin. Käyttökohteita ovat mm. pakkausjärjestelmät, laajat kuljetinjärjestelmät sekä robottisolut. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013f)
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SIEMENSIN VISUAALISET OHJAUSPANEELIT

Siemensin Simatic HMI –operointipaneelit koostuvat eri sarjoista, jotka ovat jaoteltu
toiminnallisuuksien mukaan. Näyttöjen koot vaihtelevat neljän ja 22 tuuman välillä.
Paneeleita voidaan operoida joko painikkeilla tai kosketusnäytön avulla. Kosketusnäytöissä käytetään analogista resistiivistä näyttötekniikkaa. Tämän tekniikan hyvä puoli
on, että näytön likaantuminen ei vaikuta kosketusnäytön toimintaa. Näyttöä voidaan
myös painella millä tahansa. Painikkeettomat mallit ovat pienempiä kuin paneelit joita
operoidaan painikkeilla. Paneelit on tehty vaativiin teollisuusolosuhteisiin, joten niiden
suojausluokat ovat sen mukaiset. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013g)

3.1

Basic paneelit

Basic paneelit ovat tarkoitettu automaation visualisointitehtäviin. Pienimmät paneelit
ovat kooltaan 4 tuumaisia ja suurimmat 15 tuumaisia. Hinnaltaan ne ovat edullisempia
kuin Comfort paneelit. Kaikissa muissa paitsi 15 tuumaisissa paneeleissa on sekä kosketusnäyttö että funktiopainikkeet. 15 tuumaisissa ei ole funktiopainikkeita. Kaikista paneeleista löytyy värillinen näyttö ja pienimmistä löytyy myös mustavalkoinen versio.
Paneeleita on sekä Profinet-liitännällä että Profibus-liitännällä. PN paneelin mallinimen
perässä tarkoittaa, että siinä on Profinet. DP merkinnällä varustetuissa on Profibus.
(Siemens Oy:n verkkosivut 2013g)

3.2

Comfort paneelit

Comfort paneelit ovat Siemensin uusin lippulaivasarja. Paneelien kuvasuhde on 16:9.
Pienimmät paneelit ovat kooltaan 4 tuumaisia ja suurimmat 22 tuumaisia. Paneeleja on
saatavilla kosketusnäytöllä ja funktiopainikkeilla. Paneelin mallimerkinnästä voi päätellä millä sitä hallitaan. TP-alkuiset paneelit ovat kosketusnäytöllisiä, KP-alkuiset ovat
funktiopainikkeilla ja KTP-alkuisissa on molemmat. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013g)
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3.3

Mobile paneelit

Mobile paneelit ovat liikuteltavia paneeleja. Paneelit ovat suunniteltu siten, että niitä on
helppo kuljettaa ja niitä on helppo kannatella pidemmänkin aikaa. Paneelit on jaettu
kahteen sarjaan. 170-sarjan paneeleissa on 6 tuumainen näyttö ja niitä on sekä Profinet
että Profibus-väylällä. Käyttöjärjestelmänä niissä on Windows CE. Paneelia operoidaan
joko kosketusnäytön tai funktionäppäinten avulla. Paneelista löytyy myös hätä-seis painike. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013h)

270-sarjan paneelit on varustettu 8 tai 10 tuumaisella näytöllä. Paneeleita on sekä Profinet että Profibus väylillä. Kahdeksan tuumaista paneelia on saatavilla myös langattomalla tiedonsiirrolla varustettuna. 270-sarjan paneelit ovat tehokkaampia, kuin 170sarjan paneelit. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013i)
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4.1

OHJELMOINTITYÖKALUT

TIA Portal

Totally Integrated Automation Portal eli lyhemmin TIA Portal on Siemensin ohjelmointityökalu automaatioratkaisujen toteuttamiseen. Siinä yhdistyvät logiikkaohjelmointiin
tarkoitettu SIMATIC STEP 7 V11, käyttöliittymäsuunnitteluun tarkoitettu SIMATIC
WinCC V11 sekä taajuusmuuntajien hallintaan tarkoitettu StartDrive V11. Aikaisemmin vastaavat ohjelmistot ovat olleet erillisinä ohjelmina, jolloin ohjelmointi on aiheuttanut turhaa työtä ja virheiden syntyminen on ollut helpompaa. Yhtenäinen ohjelmisto
vähentää mm. ohjelmistojen välisiä rajapintoja, minimoi virheiden mahdollisuudet, luo
yhteisen tietokannan sekä tuottaa tehokkaasti yhtenäistä dokumentointia. Ohjelmistoon
löytyy erihintaisia ja erilaajuisia lisenssejä. SIMATIC STEP 7 V11 –ohjelmaan on kaksi
eri laajuista lisenssiä, jotka ovat Professional ja Basic. Basicillä pystytään ohjelmoimaan S7-1200 –sarjan ohjelmoitavia logiikoita. Sitä suurempiin logiikoihin tarvitaan
Professional tason lisenssi. Molemmilla pystytään myös ohjelmoimaan käyttöliittymiä
Basic-sarjan ohjauspaneeleille. (Kleemola & Nurmi 2011)

4.2

SIMATIC WinCC V11

SIMATIC WinCC V11 on integroitu osaksi TIA Portal –ohjelmistoa. Integraatio mahdollistaa helpon ja tehokkaan visualisointisovellusten luomisen sekä ehkäisee määrittelyiden päällekkäisyyden ja virheelliset syötöt ohjelmoinnin aikana. Kaikki SIMATIC
HMI –operointipaneelit voidaan ohjelmoida yhdellä ohjelmalla. WinCC V11 on jatkokehitetty versio WinCC V7:lle ja WinCC Flexiblelle. Kuvassa 1 on esitetty eritasoiset
ohjelmointiympäristöt WinCC:lle. Basicillä voidaan ohjelmoida Basic-paneeleja. Comfort-ohjelmistolla voidaan ohjelmoida kaikkia SIMATIC-paneeleja eli Basic-paneelien
lisäksi Comfort ja Mobile –paneeleja. WinCC Advancedilla voidaan ohjelmoida lisäksi
PC-pohjaisia yksittäispäätteitä ja WinCC Professionalilla prosessivisualisoinnin mahdollistavia laajempia SCADA-järjestelmiä. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013j)
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Kuva 1. SIMATIC WinCC:n eritasoiset ohjelmointiympäristöt (Kleemola & Nurmi
2011)
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5.1

TIEDONSIIRTOVÄYLÄT

Profibus

Profibus on kenttäväylä, jota käytetään liittämään kenttälaitteita, kuten hajautettua
I/O:ta tai taajuusmuuntajia automaatiojärjestelmään. Tavallisin Profibus versio on DP
(Distributed Periphery), joka on luotu kenttälaitteiden liittämiseen automaatiojärjestelmään nopealla vasteajalla. Toinen versio on PA (Process Automation), joka on laajennettu versio DP:stä. Se tarjoaa turvallisen tiedon- ja tehonsiirron prosessiautomaation
kenttälaitteille. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013k)

Profibus DP:n siirtonopeus on 12Mb/s. Tyypillinen topologia on linjarakenne, mutta
myös puu- ja rengasrakenteet ovat mahdollisia. Ensimmäisessä ja viimeisessä laitteessa
on kuitenkin oltava päätevastukset. Profibus DP verkkoon on mahdollista liittää 126
laitetta. Laitteille osoitteet annetaan yleensä DIP-kytkinten avulla. Datan priorisointi ei
ole mahdollista, vaan kaikilla laitteilla on sama prioriteetti. (Siemens AG 2011)

5.2

Profinet

Teollisuus-ethernetin käyttö automaation tiedonsiirrossa lisääntyy koko ajan. Ethernetin
käyttö automaatiossa asettaa lisävaateita, kun verrataan esimerkiksi kotona tai toimistoissa käytettävään ethernettiin. Automaatiossa tiedon on kuljettava laitteiden välillä
ennustettavasti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti. Profinet on yksi teollisuus-ethernetstandardi. Profinet mahdollistaa reaaliaikaisen ja syklisen tiedonsiirron samaan aikaan
samassa väylässä ilman, että reaaliaikainen tiedonsiirto häiriintyy. Reaaliaikaista tietoa
on myös mahdollista siirtää tahdistetusti, jolloin vasteajat ovat vaativiin liikkeenohjaussovelluksiinkin riittäviä, jopa alle yhden millisekunnin. Profinet pohjautuu ethernetprotokollaan, joten myös langaton tiedonsiirto on mahdollista. Profinet-väylään on
mahdollista liittää myös muita kenttäväyläjärjestelmiä. Liittämisessä käytetään proxyjä,
jotka muuttava signaalin protokollasta toiseen. (Siemens Oy:n verkkosivut 2013k)

Profinetin siirtonopeus on tavallisesti 100Mb/s, mutta suurempiinkin nopeuksiin on
mahdollista päästä. Topologiassa ei juuri ole rajoituksia, joten topologia voi olla esi-
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merkiksi linja, tähti, puu, rengas tai vaikka näiden sekoitus. Verkkoon voidaan liittää
256 laitetta. Laitteet voidaan nimetä ja niille voidaan antaa osoitteet verkon kautta, jolloin ei tarvitse mennä itse laitteen luo. Datan kulku voidaan priorisoida tärkeimpien
laitteiden välillä. (Siemens AG 2011)
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6.1

SIMATIC HMI KTP600 Basic color

Ominaisuudet

Koneautomaatiolaboratoriossa on useita kuvassa 2 olevia KTP600 Basic PN paneeleja.
KTP600 on Siemensin Basic-sarjan ohjauspaneeli, joten sen ohjelmointiin riittää
WinCC Basic –ohjelmointiympäristö. Kuten mallinimen alun kirjaimista KTP voidaan
päätellä, paneelissa on kosketusnäyttö sekä ohjelmoitavat funktiopainikkeet. Funktiopainikkeita on kuusi kappaletta. Numero 600 kertoo, että siinä on kuusi tuumainen
näyttö. Tarkasti määriteltynä ohjauspaneelissa on 5,7 tuumainen TFT-näyttö, jonka
tarkkuus on 320 x 240 pikseliä ja sen värimaailmassa on 256 väriä. Kirjanyhdistelmä
PN mallinimen perässä kertoo, että ohjauspaneelissa on Profinet-väyläliitäntä. Ohjauspaneeli toimii 24 voltin tasajännitteellä.

KUVA 2. KTP600 Basic PN -ohjauspaneeli

16
6.2

Käyttöliittymä

Kytkettäessä virta KTP600-ohjauspaneeliin se käynnistyy. Ensimmäisenä näytölle
avautuu kuvan 3 mukainen bootloader, joka lataa varsinaisen käyttöjärjestelmän. Näytön alareunassa näkyy paneelin malli, bootloaderin versio ja laitteen MAC-osoite.

Kuva 3. KTP600-paneelin bootloader

Käyttöjärjestelmän latauduttua avautuu kuvan 4 mukainen ikkuna, jossa on kolme painiketta ”Transfer”, ”Start” ja ”Control Panel”. Jos mitään painiketta ei paineta tietyn
ajan sisällä, käynnistyy paneelin muistissa oleva ohjelma. Ohjelman voi käynnistää
myös painamalla kohdasta ”Start”. Painettaessa Transfer-painiketta paneeli menee tilaan, jossa sen muistiin voidaan siirtää tietokoneelta uusi ohjelma. Paneelin asetuksista
löytyy kohta, josta voidaan valita, että paneelin muistiin voidaan kirjoittaa uutta dataa
koko ajan. Jos tämä asetus ei kuitenkaan ole päällä, pitää paneeli käynnistää uudestaan
ja painaa Transfer-painiketta ennekuin uusi ohjelma voidaan siirtää paneeliin.
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KUVA 4. Valintaikkuna ohjauspaneelin käynnistyessä

Control Panel –painiketta painettaessa aukeaa uusi kuvan 5 mukainen ikkuna, josta
päästään määrittelemään ohjauspaneelin asetuksia. Ikkunassa on kuusi kuvaketta, joita
kaksoisklikkaamalla avautuu uusi ikkuna. Valikoista löytyy paljon asetuksia, joten tässä
käydään läpi ainoastaan oleellisimmat. Profinet-kuvaketta kaksoisklikkaamalla aukeaa
Profinet Settings –ikkuna, josta päästään muuttamaan profinettiin liittyviä asetuksia.
Ikkunassa on neljä välilehteä. IP Address –välilehdeltä voidaan laitteelle antaa IP-osoite
ja aliverkon peite. Device-välilehdeltä näkyy laitteen MAC-osoite ja samalta sivulta
voidaan vaihtaa paneelin nimi.

KUVA 5. Control Panel –ikkuna
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OP-kuvaketta kaksoisklikkaamalla aukeaa OP Properties –ikkuna, josta päästään muuttamaan ohjauspaneelin käyttöön liittyviä asetuksia. Ikkunassa on neljä välilehteä. Display-välilehdeltä voidaan muuttaa näytön suuntaa (Landscape / Portrait) sekä muuttaa
aikaa, jonka käynnistettäessä näytöllä oleva ikkuna on esillä. Touch-välilehdeltä voidaan kalibroida kosketusnäyttö.

Password-kuvaketta kaksoisklikkaamalla voidaan asettaa ohjauspaneelille salasana.
Transfer-kuvaketta kaksoisklikkaamalla aukeaa Transfer Settings –ikkuna. Tärkeimpänä
tässä ikkunassa on kohta ”Remote Control”. Jos kyseinen toiminto on valittuna, voidaan
ohjauspaneelille siirtää uusi ohjelma milloin vaan. Kun sitä ei ole valittuna pitää paneeli
käynnistää aina uudestaan ja painaa Transfer-painiketta aloitusikkunasta, jos paneelille
halutaan siirtää uusi ohjelma. Screensaver-kuvaketta kaksoisklikkaamalla aukeaa ikkuna, josta voidaan ottaa käyttöön näytönsäästäjä ja määrittää sen käynnistymisen viive.
Sound Settings –kuvaketta ottamaan äänet käyttöön tai ottamaan ne pois käytöstä.
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7.1

SIMATIC HMI TP700 Comfort

Ominaisuudet

Koneautomaatiolaboratoriossa on kuvassa 6 oleva TP700 ohjauspaneeli. TP700 on
Siemensin Comfort-sarjan ohjauspaneeli, joten sen ohjelmointiin tarvitaan WinCC
Comfort –ohjelmointiympäristö. Mallinimen alun kirjaimista TP voidaan päätellä, että
ohjauspaneelissa kosketusnäyttö, mutta ei ohjelmoitavia funktiopainikkeita. Numero
700 kertoo, että siinä on seitsemän tuumainen TFT-näyttö. Näytön tarkkuus on 800 x
480 pikseliä ja sen värimaailmassa on 16 miljoonaa väriä. Ohjauspaneelin alareunasta
löytyy kuvan 7 mukaiset liittimet. Vasemmalta oikealle liittimet ovat: virtaliitin, Profibus DP –liitin, USB-liittimet (2 kpl), Profinet-portit (2 kpl), analogisen äänen sisään- ja
ulostulo sekä mini-USB-liitin. Paneelin takapuolelta löytyy lisäksi kaksi muistikorttipaikkaa. Käyttöjärjestelmänä pyörii Microsoftin Windows CE versio 6.00. Ohjauspaneeli toimii 24 voltin tasajännitteellä.

Kuva 6. TP700-ohjauspaneeli
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Kuva 7. TP700-ohjauspaneelin alareunan liittimet

7.2

Käyttöliittymä

TP700-ohjauspaneeli käynnistyy kun siihen kytketään virta. Käyttöjärjestelmänä paneelissa on Microsoftin Windows CE. Kun käyttöjärjestelmä on käynnistynyt, avautuu kuva 8 mukainen näyttö, jossa on kuvan mukainen ikkuna. Mikäli paneelin muistissa on jo
jokin ohjelma, avautuu se automaattisesti asetetun viiveen jälkeen. Mikäli ennen ohjelman avautumista painetaan jotain muuta kuin Start-painiketta ohjelma käynnisty. Startpainiketta painamalla ohjelma avautuu suoraan.

Kuva 8. TP700-ohjauspaneelin näyttö käynnistymisen jälkeen
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Transfer-painiketta painamalla paneeli menee tilaan, jossa sen muistiin voidaan kirjoittaa uusi ohjelma. Asetuksista löytyy myös kohta, jonka valitsemalla, paneelille voidaan
kirjoittaa uutta ohjelmaa milloin vaan. Painamalla kohdasta ”Taskbar” aukeaa vasemmasta alareunasta Windowsin eri versioista tuttu käynnistä-valikko. Paneelin käyttöjärjestelmää voidaankin käyttää, kuten normaalia Windowsia. USB-porttiin voidaan liittää
hiiri, jolloin näytölle ilmestyy kursori ja paneelin toimintoja voidaan ohjata hiirellä.
Paneelilta löytyy myös internetselain, mediasoitin sekä ohjelmat Excel-, Word- ja PDFtiedostojen avaamiseen.

Ohjauspaneelin asetuksiin päästään käsiksi painamalla kohdasta ”Control Panel”, jolloin
aukeaa kuvan 9 mukainen näkymä. Control Panelissa paljon erilaisia asetuksia, tässä
käydään läpi tärkeimmät yhteyden muodostamiseen liittyvät asetukset. Muut asetukset
ovat samankaltaisia kuin normaalissa Windowsissa.

Kuva 9. Control Panel –valikko

IP-osoitteen määrittäminen suoraan paneelista tapahtuu kaksoisklikkaamalla kuvaketta
”Network and Dial-up Connection”. Tämän jälkeen aukeaa uusi näyttö, josta kaksoisklikataan kuvaketta ”SOC Ethernet”, jolloin aukeaa kuvan 10 mukainen ikkuna. IPosoitteen ja aliverkon peitteen määritys onnistuu välilehdeltä ”IP Address”, kun kohta
”Specify an IP address” valittuna.
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Kuva 10. IP-osoitteen ja aliverkon peitteen asetus

Profinet-kuvaketta kaksoisklikkaamalla voidaan vaihtaa ohjauspaneelin nimi ja nähdä
laitteen MAC-osoite. Transfer-kuvaketta kaksoisklikkaamalla avautuu kuvan 11 mukainen ikkuna, jonka Channel-välilehdeltä voidaan valita yhteystyyppi. Profinet-väylää
käytettäessä valitaan vaihtoehto PN/IE. Samalta välilehdeltä kannattaa laitaa päälle kohta ”Remote Control”, jolloin uuden ohjelman kirjoittaminen paneelille voidaan aloittaa
milloin vaan eikä paneelia tarvitse käynnistää joka kerta sitä varten. Directoriesvälilehdeltä voidaan määrittää aika kuinka kauan aloitusikkuna on auki paneelia käynnistettäessä, ennen kuin muistissa oleva ohjelma käynnistyy automaattisesti.

KUVA 11. Transfer Settings –ikkuna
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8.1

PROJEKTIN ALOITTAMINEN JA ASETUSTEN MÄÄRITYS

Projektin luonti ja laitteiden lisäys

Ohjelman teko aloitetaan käynnistämällä TIA Portal –ohjelma. Ohjelman voi käynnistää
joko työpöydältä TIA Portal V11 –pikakuvakkeesta tai käynnistä-valikon kautta Kaikki
Ohjelmat -> Siemens Automation -> Tia Portal V11. Kuvassa 12 on TIA Portalin käynnistyskuvake.

KUVA 12. TIA Portalin pikakuvake

Ohjelman käynnistyttyä aukeaa Portal-näkymä. Jos koneen projekti-hakemiston muistissa on aikaisemmin tehtyjä projekteja, ne näkyvät aikajärjestyksessä etusivulla. Uuden
projektin aloitus tapahtuu klikkaamalla kohdasta ”Create new project”. Tämän jälkeen
ohjelma siirtyy tilaan kuvan 13 mukaiseen tilaan, jossa annetaan projektille nimi, tallennushakemisto, tekijän nimi ja tietoja projektista. Kun tiedot on syötetty, painetaan Create-painiketta. Jos tietokoneen hakemistossa ei ollut valmiiksi projekteja, avautuu tämä
näkymä suoraan ohjelmaa käynnistettäessä.

KUVA 13. Uuden projektin tietojen syöttäminen
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Projektin tietojen antamisen jälkeen aukeaa kuvan 14 mukainen Portal-näkymän pääsivu. Ensimmäisenä projektiin kannattaa lisätä käytettävät laitteet. Laitteet voidaan lisätä
joko Portal tai Project -näkymän kautta. Laitteiden lisääminen Portal-näkymässä aloitetaan joko klikkaamalla vasemmasta laidasta kohdasta ”Devices & networks” tai First
steps –näkymästä kohdasta ”Configure a device”. Tämän jälkeen aukeaa näkymä, jossa
näkyy kaikki projektissa käytössä olevat laitteet. Tässä vaiheessa lista on tyhjä, koska
yhtään laitetta ei ole vielä määritelty.

KUVA 14. Laitteiden lisäys Portal-näkymästä

Ensimmäisenä projektiin kannattaa lisätä ohjelmoitava logiikka. Lisääminen aloitetaan
klikkaamalla kohdasta ”Add new device”. Päänäkymään aukeaa kuvan 15 mukainen
valikko. Ensin klikataan PLC -painiketta, jolloin näkyviin tulee lista ohjelmoitavista
logiikoista. Listasta etsitään käytettävän logiikan mallin mukainen logiikka. Tässä tapauksessa malli on CPU 314C-2 PN/DP. Mallin alta valikosta pitää valita oikea tilausnumero. Kun haluttu logiikka on valittu listasta, pitää alasvetovalikosta valita vielä oikea
versio. Logiikan tarkka malli, tilausnumero ja versio löytyvät logiikan etupaneelista.
Kun oikeanlainen logiikka löydetty ja valittuna, painetaan oikeassa alareunassa olevaa
Add-painiketta, jolloin logiikka lisätään projektiin.
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KUVA 15. Ohjelmoitavan logiikan mallin valinta

Logiikan lisäyksen jälkeen TIA Portal siirtyy kuvan 16 mukaisesti Project-näkymään,
jossa keskellä näkyy juuri lisätty laite. Tässä vaiheessa on hyvä lisätä logiikan perässä
olevat lisäkortit. Kortit etsitään malli- ja tilausnumeron mukaan oikeassa laidassa olevasta Hardware catalog –valikosta. Oikean kortin löydyttyä valikosta, se voidaan vetää
hiirellä suoraan haluttuun slottiin logiikan perään. Korttien on oltava logiikan perässä
siinä järjestyksessä, kun ne ovat fyysisestikin asennettu. Kuvassa 17 logiikan perään on
lisätty kortti, jossa on 16 digitaalista sisääntuloa.

KUVA 16. Kortin lisääminen logiikan perään
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Ohjelmoitavan logiikan lisäämisen jälkeen lisätään muut laitteet. Tässä tapauksessa lisätään KTP600-ohjauspaneeli. Logiikan lisääminen aloitettiin Portal-näkymästä. Laitteet
voi lisätä myös Project-näkymästä. Laitteen lisääminen aloitetaan kaksoisklikkaamalla
kohtaa ”Add new device”, joka löytyy vasemmalta Project tree –valikosta. Keskelle
näyttöä avautuu kuvan 17 mukainen ikkuna. Ohjauspaneelin lisääminen tapahtuu lähes
samalla tavalla, kuin logiikankin lisääminen. Lista ohjelmalisenssin tukemista paneeleista tulee esiin, kun painetaan HMI-painiketta. Kuten logiikkaakin lisätessä, oikea
ohjauspaneeli valitaan mallinimen, tilausnumeron version mukaan. Ikkunan vasemmasta alalaidasta kannattaa poistaa ruksi kohdasta ”Start device wizard”. Lopuksi painetaan
OK-nappia ja ohjauspaneeli on lisätty projektiin. Jos projektissa on lisää ohjauspaneeleita tai muita laitteita voidaan ne lisätä samalla tavalla.

KUVA 17. KTP600-ohjauspaneelin lisääminen projektiin

8.2

Yhteysasetusten määritys

Kun projekti on luotu ja käytettävä laitteisto lisätty, määritellään yhteysasetukset. Ennen
asetusten määrittämistä kannattaa varmistaa, että laitteet on yhdistetty toisiinsa oikein ja
niissä on virta päällä. Tässä työssä yhteydet laitteiden välillä muodostetaan Profinetillä.

Ensimmäisenä määritellään laitteiden välisten yhteyksien topologia. Tämä päästään
tekemään kaksoisklikkaamalla Project tree –valikosta, projektin nimen alta kohtaa ”De-

27
vices & networks”. Keskelle aukeaa näkymä, jossa on esitetty projektissa käytettävät
laiteet. Ensiksi valitaan välilehti ”Network view”. Laitteissa Profinet-liitännät on esitetty vihreillä neliöillä. Yhteys laitteiden välille muodostetaan painamalla hiiren vasen
näppäin pohjaan logiikan Profinet-liitännän päällä ja vetämällä ”johto” ohjauspaneelin
Profinet –liitäntää kuvaavan neliön päälle. Kun tämä on tehty, syntyy laitteiden välille
kuvan 18 mukainen ”PN/IE_1” liitos.

KUVA 18. Yhteyden luonti Network view –välilehdellä

Seuraavaksi valitaan Topology view –välilehti. Yhteyden muodostaminen tapahtuu samalla tavalla kuin edellisessäkin kohdassa. Eron on se, että nyt pitää ottaa huomioon
laitteiden fyysiset portit ja luoda yhteydet siten, kun ne on oikeastikin johdotettu. Kuvassa 19 näkyy ohjelmoitavassa logiikassa olevat kaksi Profinet-porttia. Pitämällä hiiren
kursoria portin päällä vähän aikaa näytölle ilmestyy teksti, joka kertoo portin numeron.
Oikean portin numeron voi tarkistaa ohjelmoitavasta logiikasta, jossa jokainen portti on
nimetty. Pääsääntöisesti portit ovat ohjelmassa samassa järjestyksessä, kuin ne fyysisesti järjestelty logiikassakin.

KUVA 19. Yhteyden luonti Network view –välilehdellä
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Profinet-yhteyttä käytettäessä tietokoneen verkkokortin ja muiden laitteiden on oltava
samassa aliverkossa. Jokaiselle laitteelle on annettava oma IP-osoite. Ensimmäisenä on
tarkistettava tietokoneen verkkokortin osoite. Ensiksi etsitään verkkokortti Project tree –
valikosta kohdan ”Online access” alta. Jos tietokoneessa on useampi verkkokortti, valitaan se mihin ohjelmoitava logiikka on yhdistetty. Tässä tapauksessa oikea verkkokortti
on Realtek PCI GBE Family Controller. Oikean verkkokortin löydyttyä, klikataan sen
nimen päällä hiiren oikeanpuolista painiketta ja valitaan avautuvasta valikosta ”Properties”. Ruudulle aukeaa kuvan 20 kaltainen ikkuna. Ikkunan vasemmasta reunasta valitaan ”Configurations” ja sen alta ”Industrial Ethernet”. IP-osoitteen (IP address) on oltava 192.168.120.10 ja aliverkon peitteen (Subnet mask) 255.255.255.0. Jos osoitteet
ovat väärät, voidaan ne muuttaa verkkokortin asetuksista Windowsin ohjauspaneelin
kautta. Tähän vaaditaan kuitenkin Windowsin ylläpitäjän oikeudet.

KUVA 20. Verkkokortin IP-osoite

Ohjelmoitavalle logiikalle ja ohjauspaneelille annettavien IP-osoitteiden on oltava samassa aliverkossa kuin verkkokortin. Koska aliverkon peite on 255.255.255.0 tarkoittaa
se sitä, että IP-osoitteen kolme ensimmäistä osaa on oltava samat kuin verkkokortin
osoitteen. Viimeinen osa voi olla mikä vaan väliltä 0-255. Samaa IP-osoitetta ei voi
kuitenkaan antaa kahdelle eri laitteelle. Tässä esimerkissä logiikalle annettaan osoitteeksi 192.168.120.20 ja ohjauspaneelille 192.168.120.30.
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IP-osoitteiden määrittäminen aloitetaan klikkaamalla vasemmassa reunassa olevan Project tree –valikosta löytyvän verkkokortin vieressä olevaa pientä nuolta. Verkkokortin
nimen alle tulee kohta ”Update accessible devices”. Sitä kaksoisklikkaamalla ohjelma
hakee kaikki yhdistetyt laitteet. Esimerkissä hmi_1 eli ohjauspaneeli ja PLC_1 eli logiikkaa. Mikäli kaikkia laitteita löydy on yhteydessä jotain vikaa.

Laitteiden löydyttyä klikataan nuolen kuvaa laitteen nimen vierestä. Nimen alle tulee
kohta ”Online & diagnostics”. Kaksoisklikataan sitä ja esiin tulee kuvan 21 mukainen
näkymä. Näkymän oikeasta reunasta klikataan kohtaa ”Functions” ja sen alta ”Assign
IP address”. Nyt laitteelle annetaan haluttu IP-osoite ja aliverkon peite. Kun tiedot on
syötetty painetaan Assign IP address –painiketta. Sama toistetaan jokaiselle laiteelle,
jolle pitää antaa IP-osoite.

KUVA 21. IP-osoitteen antaminen ohjauspaneelille

Lopuksi vielä eri laitteille annetaan itse projektiin samat IP-osoitteet, kuin juuri annettiin laitteille. Project tree –valikosta klikataan halutun laitteen nimien edestä pientä
nuolta ja nimen alle aukeavasta valikosta kaksoisklikataan kohtaa ”Device cofiguration”. Keskinäkymään aukeaa laitteen kuva. Klikkaamalla kuvaa valitaan kyseinen laite
aktiiviseksi. Tämän jälkeen avataan kuvan alapuolelta Properties-välilehti. Välilehden
vasemmasta reunasta klikataan ”PROFINET interface” ja sen alapuolelta ”Ethernet addresses”. Nyt pitäisi olla auki kuvan 22 näköinen näkymä, johon syötetään sama IPosoite ja aliverkon peite, kuin laitteelle annettiin aikaisemmin. Sama toistetaan kaikille

30
laitteille. Kun tämä on tehty, yhteysasetuksien pitäisi olla kunnossa ja itse ohjelman
sekä visuaalisen käyttöliittymän teko voidaan aloittaa.

KUVA 22. Ohjauspaneelin IP-osoitteen syöttäminen projektiin

8.3

Projektin lataus ohjelmoitavalle logiikalle ja ohjauspaneelille

Kun logiikkaohjelma ja ohjauspaneelin käyttöliittymä ovat valmiit, ne pitää siirtää tietokoneelta laitteiden muistiin. Siirron aloittamiseen on useampikin tapa, mutta yksinkertainen tapa on klikata hiiren oikeata näppäintä kohdelaitteen nimen päällä Project tree –
valikosta. Tällä tavalla on helppo valita mille laitteelle dataa halutaan siirtää. Klikkauksen jälkeen aukeaa kuva 23 mukainen valikko. Valikossa on kaksi kohtaa, jotka liittyvät
oleellisesti ohjelman siirtämiseen laitteille. Nämä kohdat ovat ”Compile” ja ”Download
to device”. ”Compile” tarkoittaa ohjelmadatan kääntämistä siihen muotoon missä se
lähetetään kohdelaitteelle. ”Download to device” puolestaan aloittaa datan lähettämisen
kohdelaitteelle.
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KUVA 23. Käyttöliittymän siirron aloittaminen ohjauspaneelille

Kun hiiren osoitin viedään Compile-kohdan päälle aukeaa uusi valikko jossa on neljä
vaihtoehtoa: ”All”, ”Hardware, ”Software” ja ”Software (rebuild all)”. Download to
device –kohdasta aukeaa myös vastaavanlainen valikko. Vaihtoehtojen nimet ovat vähän erilaiset, mutta toimintaperiaate on vastaava. Valittaessa kohta ”All” TIA Portal
kääntää tai lähettää sekä laitteiston tiedot ja asetukset, että itse ohjelman. Valittaessa
kohta ”Hardware” käännetään tai lähetetään pelkät laitteistokokoonpanon tiedot ja asetukset. ”Software” ja ”Software (rebuild all)” valinnoilla käännetään tai lähetetään pelkkä ohjelma. Erona näillä on se, että ”Software” kääntää tai lähettää pelkästään ne kohdat
ohjelmasta, joita on muutettu edellisen kerran jälkeen. ”Software (rebuild all)” valinnalla puolestaan käännetään tai lähetetään koko ohjelma.

Ennen jokaista lähetystä data on siis käännettävä oikeaan muotoon, jos ennen lähetystä
ei valita kohtaa ”Compile” tekee TIA Portal käännöksen automaattisesti ennen lähetystä. Kääntäminen kannattaa kuitenkin tehdä erikseen ennen ohjelman lähetystä, koska
tällöin nähdään suoraan onko ohjemassa jotain vikaa. Vikailmoitukset näkyvät TIA Portaalin alareunassa olevalta Compile-välilehdeltä.

Ensimmäistä kertaa kohdelaitteelle yhteyttä luotaessa avautuu kuvan 24 mukainen ikkuna. Tässä ikkunassa kerrotaan TIA Portaalille miten yhteys muodostetaan kohdelait-
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teeseen. Type of the PG/PC interface –kohtaan kerrotaan mikä yhteyden muodostamisen tapa. Tässä tapauksessa käytetään Profinettiä, joten valitaan PN/IE. PG/PC interface
–kohtaan valitaan käytettävä verkkokortti ja Connection to subnet –kohdasta valitaan
PN/IE_1. Laittamalla ruksi kohtaan ”Show all accessible devices” nähdään sen alla listattuna kaikki aliverkkoon liitetyt laitteet. Kun valinnat on tehty, tulee ikkunan vasemman laidan laitteiden välille kuvan mukaisesti vihreä viiva ja alareunan Load-painike
aktivoituu. Ohjelman lataaminen alkaa, kun painetaan Load-painiketta. Siirron tyypistä
liittyen näytölle voi tulla vielä valintaruutuja, joista voidaan valita eri asetuksia siirtoon
liittyen.

KUVA 24. Ensimmäinen yhteyden muodostus kohdelaitteeseen

Ensimmäistä kertaa luodessa yhteyttä ohjauspaneelille voi aueta kuvan 25 mukainen
ikkuna, jolloin yhteys muodostetaan IP-osoitteen avulla. Tällöin kohtiin ”Type of the
PG/PC interface” ja ”PC/PG interface” valitaan Ethernet. Device name –valikosta valitaan vaihtoehto ”Use other IP” ja syötetään sen perään ohjauspaneelille annettu IP-
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osoite. Kun asetukset on laitettu, painetaan Load-painiketta, jolloin yhteyden pitäisi
syntyä.

KUVA 25. Yhteyden muodostus IP-osoitteen avulla
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9.1

KÄYTTÖLIITTYMÄN LUONTI KULJETINHARJOITUKSEEN

Kuljetinharjoitus

Koneautomaatiolaboratoriossa on kuvan 26 mukainen kuljetinharjoituslaitteisto. Laitteistossa on kuljetin, jota liikuttaa moottori. Moottorin suuntaa voidaan muuttaa releellä,
jolloin kuljetinta voidaan ajaa eri suuntiin. Kuljettimen yhteydessä on neljä induktiivista
anturia, joista yksi on toisessa päässä ja loput kolme toisessa päässä. Kolmella vierekkäisellä anturilla pystyään päättelemään kuljetettavan metallikappaleen koko tai asento.

Kuva 26. Kuljetinharjoitus

Tässä ohjeistuksessa ei keskitytä kuljetinta ohjaavaan logiikkaohjelmaan, vaan laaditaan
ohjeistus käyttöliittymän tekoon ohjauspaneelille. Tavoitteena on tehdä kuvan 27 mukainen käyttöliittymä KTP600-ohjauspaneelille. Tarkoituksena on siis korvata ohjauspaneelin käyttöliittymällä kuljettimen kyljessä olevat painikkeet ja merkkilamput. Lisäksi käyttöliittymästä on tarkoitus nähdä mitkä anturit on tunnistavat kappaleen ja mihin suuntaan kuljetin on liikkumassa. Käyttöliittymä on mahdollista luoda monella ta-
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valla ja tämä on vain yksi niistä. Eri käyttöliittymäobjektien toteutuksessa käytetään
erilaisia tapoja.

KUVA 27. Kuljetusharjoituksen käyttöliittymä

9.2

Laitteisto ja kytkentä

Kuljetinlaitteiston lisäksi harjoituksessa käytetään Siemensin CPU 314C-2 PN/DP –
logiikkaa, Siemensin KTP600-ohjauspaneelia sekä Aplab ZS3203 –virtalähdettä, jolta
saadaan 24 voltin tasajännite logiikalle ja ohjauspaneelille. Kuljetinlaitteiston moottorille on oma muuntaja, joka voidaan kytkeä suoraan seinäpistorasiaan. Kytkentä tapahtuu
kuvan 28 mukaisella tavalla. Antureiden (B1 – B4) signaalit tuodaan logiikan sisääntuloihin, tässä tapauksessa I136.0 – I136.3. Moottorin käynnistys (K1) ja moottorin suuntaa vaihto (K2) yhdistetään logiikan lähtöihin Q136.0 ja Q136.1. Logiikan ja ohjauspaneelin käytetään Profinet-väylää, joten ne yhdistetään toisiinsa sopivalla ethernetkaapelilla. Ohjelmoinnissa käytettävä tietokone yhdistetään myös logiikkaan ethernetkaapelilla.
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Kuva 28. Kuljetinharjoituksessa käytettävä laitteisto

9.3

Tagitaulukko

Ohjauspaneelin käyttöliittymää tehdessä voidaan käyttää suoraan ohjelmoitavan logiikan tagitaulukkoa. Ennen käyttöliittymän tekemistä kannattaa tagitaulukkoon lisätä
kaikki tulot, lähdöt ja merkkerimuistit mitä käyttöliittymää varten tarvitaan. Logiikan
tagitaulukkoa pääsee muokkaamaan kaksoisklikkaamalla Project tree –valikosta kohtaa
”Default tag table”, joka löytyy kohdan ”PLC tags” alta. Tässä tapauksessa käyttöliittymää varten tarvitaan kuvan 29 mukaiset tagit, Lisätään siis neljä sisääntuloa antureille,
kaksi lähtöä moottorin ohjaukseen ja kahdeksan merkkeriä, joilla korvataan alkuperäiset
painikkeet ja merkkivalot sekä merkkerit, joiden avulla voidaan toteuttaa hihnan suuntaa ilmaisevat nuolet.

Kuva 29. Tagitaulukko

37
9.4

Käyttöliittymän luonti

Tarkoituksena on tehdä käyttöliittymä korvaamaan kuljetinlaitteiston kyljessä olevat
merkkivalot ja painikkeet sekä lisätä grafiikkaobjektit siten, että nähdään mihin suuntaan kuljetin liikkuu ja mitkä anturit havaitsevat kappaleet. Toteutustapoja on monia,
mutta ohjeistuksessa käytetään eri tapoja jokaisen objektin luomiseen sekä ohjelmasta
valmiiksi löytyviä kuvia ja grafiikoita, jottei mitään tarvitse tuoda ulkopuolelta.

Käyttöliittymän luonti aloitetaan Project tree –valikosta ohjauspaneelin alta kohdasta
”Screens”. Screens-valikon alle avautuu kohta ”Add new screen”, jota kaksoisklikkaamalla voidaan lisätä uusia näyttöjä. Aloitettaessa ohjelmassa on jo valmiiksi yksi näyttö
nimeltään ”Screen_1”. Tähän käyttöliittymään ei tarvita kuin yksi näyttö, joten uusia
näyttöjä ei tarvitse luoda. Jos käyttöliittymässä on useampia näyttöjä, voidaan aloitusnäytöksi valita mikä vaan. Valinta tapahtuu painamalla näytön nimen päällä hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla kohta ”Define as start screen”.

Ensimmäisenä näyttöön lisätään kuljettimen kuva. Kuvassa 30 käytetty kuva löytyy TIA
Portalin oikeassa reunassa olevasta Toolbox-valikosta. Valikosta valitaan Graphics ->
WinCC graphics folder -> Automation equipment -> Conveyors, Belt -> 256 Colors.
Valikon alapuolelle ilmestyy esikatselut kyseisen kansion kuvista. Valitaan haluttu kuva
ja vedetään se pitämällä hiiren oikea näppäin pohjassa näytön päälle. Kuvan kokoa näytöllä voidaan muuttaa klikkaamalla se aktiiviseksi ja vetämällä kuvan ympärillä olevista
neliöistä. Näytön tausta on vakiona harmaa ja kuvien tausta on yleensä valkoinen. Kuvan taustan värin muuttaminen onnistuu valitsemalla TIA Portaalin alareunasta Properties-välilehti ja sieltä ”Appearance”. Taustan väri voidaan vaihtaa kohdasta ”Background”.
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Kuva 30. Kuljettimen kuvan lisääminen käyttöliittymään

Seuraavaksi luodaan nuolet, jotka ilmaisevat hihnan liikkeen suunnan. Esimerkissä käytetään nuolia, jotka löytyvät oikean reunan Toolbox-valikosta, kansiosta Graphics ->
WinCC graphics folder -> Basic symbols -> Arrows -> Arrow_01. Vedetään nuolet
näytön päälle haluttuihin paikkoihin, muutetaan niiden taustan väri ja niiden koko sopiviksi, samalla tavalla kuin kuljettimen kuvaa liittäessä.

Klikataan toinen nuolista aktiiviseksi ja avataan TIA Portalin alareunasta Animationsvälilehti. Tältä välilehdeltä voidaan lisätä eri animaatioita grafiikkaobjekteille. Animaatiot voidaan linkittää muuttujiin siten että tietyn ehdon täyttyessä animaatio menee päälle. Animaatioita ovat mm. kuvan siirtyminen, vilkkuminen, muuttuminen näkyväksi tai
näkymättömäksi. Tässä tapauksessa valitaan kohta ”Make visibility dynamic”. Valinta
tapahtuu klikkaamalla sinistä ruutua tekstin vieressä. Valinnan jälkeen aukeaa kuvan 31
mukainen valintaruutu. Halutaan siis, että nuoli tulee näkyviin, kun kuljettimen hihna
liikkuu nuolen osoittamaan suuntaan. Aikaisemmin tehdyssä tagitaulukossa on merkkerimuisti ilmaisemassa kuljettimen liikettä, joten vedetään kyseistä suuntaa ilmaiseva
tagi, kuvan mukaisesti, kohtaan ”Tag”. Kohtaan ”Range” annetaan arvot, jolla animaatio toteutuu. Tässä tapauksessa kyseessä on yksittäinen bitti, jonka arvolla 1 halutaan
nuoli näkyväksi. Laitetaan siis molempiin kohtiin ”From” ja ”To” arvoksi 1. Varmistetaan vielä, että kohdassa ”Visibility” on valittuna vaihtoehdoista ”Visible”, jos valittuna
olisi ”invisible” muuttuisi nuoli näkymättömäksi ”Rangen” arvoilla eli nuoli toimisi
juuri päinvastoin kuin halutaan. Tämän jälkeen annetaan samat asetukset toiseen suun-
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taan osoittavalle nuolelle, sillä erolla, että käytetään toista suuntaa ilmaisevaa merkkeriä.

Kuva 31. Nuolen näkymisen ehdon asetus

Seuraavaksi lisätään käyttöliittymään painikkeet S1-S4, jotka korvaavat kuljetinlaitteiston kyljessä olevat fyysiset painikkeet. Painikkeen lisääminen tapahtuu vetämällä Button-objekti näytölle. Tämä löytyy oikean reunan Toolbox-ikkunasta, Elements-valikon
alta. Painikkeella voi ohjelmoida eri toimintoja. Toimintojen luonti tapahtuu siten, että
klikataan painike aktiiviseksi ja avataan TIA Portaalin alareunasta Events-välilehti. Tarkoituksena on saada painike toimimaan siten, että painettaessa tätä varten tehdyn merkkerimuistibitin tilaksi tulee 1 ja kun painike vapautuu tila palautuu takaisin 0:ksi. Valitaan ensin Events-välilehden vasemmasta reunasta kohta ”Press”, jonka jälkeen aukeaa
taulukko, jossa on kohta ”<Add function>”. Painetaan kyseinen kohta aktiiviseksi ja
valitaan pudotusvalikosta Edit bits -> SetBit. Kun kyseinen funktio on valittu, tulee sen
alle taulukossa kohta ”Tag (Input/output) ja sen viereen punertava ruutu. Kuten kuvassa
32, vedetään tagitaulukosta kyseistä painiketta varten tehty merkkerimuisti. Näin painettaessa käyttöliittymän painiketta tämän merkkerimuistin tila muuttuu ykköseksi.
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Kuva 32. Painikkeen lisääminen

Merkkerimuistin ei haluta jäävän tilaan 1 sen jälkeen kun painiketta ei enää paineta,
joten painalluksen vapautukselle pitää luoda samalla tapaa funktio joka muuttaa merkkerimuistin tilan takaisin nollaksi. Tämä funktio luodaan kohtaa ”Release” ja se tehdään
samalla tavalla kuin kohtaan ”Press” paitsi, että funktioksi valitaan ResetBit eikä SetBit.

Painikkeen kokoa voidaan muuttaa samalla tavalla kuten muidenkin objektien. Painikkeen tekstin muuttaminen tapahtuu Properties-välilehdeltä, kohdasta ”Label”. Kun yksi
painike on saatu valmiiksi, voidaan se kopioida ja liittää tarvittava määrä painikkeita.
Painikkeen teksti ja vaikutettava merkkerimuisti pitää muuttaa oikeaksi, mutta funktiota
ei tarvitse määrittää jokaiseen uudestaan.

Kuljetinlaitteistossa on myös kaksi merkkilamppua, jotka halutaan näkymään käyttöliittymässä. Merkkilamput ovat väreiltään vihreä ja punainen. TIA Portaalin kirjastosta
löytyy valmiiksi sopivat objektit, joilla lamput voidaan toteuttaa. Kirjaston objekteihin
pääsee käsiksi valitsemalla oikeassa reunassa olevan Libraries-välilehden. Kuvassa 33
käytetyt merkkilamput löytyvät kirjastosta kohdasta Global libraries -> Buttons-andSwitches -> Master copies -> PilotLights. Objektit ovat nimeltään PlotLight_Round_G
ja PlotLight_Round_R.
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Kuva 33. Merkkivalojen lisääminen

Oikean merkkerimuistin liittäminen merkkilamppuun tapahtuu klikkaamalla lamppuobjekti aktiiviseksi ja valitsemalla Properties-välilehdeltä kohta ”General”. Sivulta löytyy
kohta ”Tag”, johon voidaan vetää tagilistasta kyseistä merkkilamppua varten luotu
merkkerimuisti. Kannattaa tarkistaa, että kohdassa ”Mode” on valittuna ”Two states”.
Kohdassa ”Contents” voidaan valita halutaanko lampun syttyvän kun määräävä bitti on
tilassa 1 tai 0. Lisäksi voidaan valita grafiikat eri tiloille. Nyt kun objekti on tuotu kirjastosta, grafiikat ovat oikeat.

Viimeiseksi käyttöliittymään lisätään anturit. Anturin grafiikan halutaan toimivan niin,
että se ilmaisee milloin anturi tunnistaa kappaleen. Tähän ei välttämä löydy valmiiksi
kirjastosta valmista objektia, joten se tehdään itse. Tässä esimerkissä käytetään TIA
Portaalista löytyvää anturin kuvaa ja liitetään sen päälle punainen grafiikkaobjekti, joka
tulee esiin kun anturi tunnistaa kappaleen.

Objektin luomista varten kannattaa luoda uusi, väliaikainen näyttö. Näytön luominen
tapahtuu vasemman reunan Project tree –valikosta kohdasta ”Add new screen”, näin
syntyy uusi näyttö nimeltään Screen_2. Avataan uusi näyttö kaksoisklikkaamalla sen
nimeä. Lisätään näytölle kuvan 34 mukainen anturin kuva. Kuva löytyy oikean reunan
Toolbox-valikosta kohdasta Graphics -> WinCC graphics folder -> Automation equipment -> Sensors -> 256 Colors.
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Kuva 34. Anturin kuva

Seuraavaksi piirretään anturin kuvan päälle halutun kokoinen nelikulmio Rectangletyökalulla, kuten kuvassa 35. Tämä löytyy Toolbox-valikosta kohdasta ”Basic objects”.
Nelikulmion väriä voidaan muuttaa alareunan Properties-välilehdeltä kohdasta ”Backround”.

Kuva 35. Nelikulmion piirtäminen

Väliaikaisella näytöllä on nyt kaksi objektia, kuva anturista ja punainen nelikulmio.
Nämä kaksi objektia voidaan yhdistää toisiinsa siten, että niitä voidaan esimerkiksi liikutella kuten yhtä tai muuttaa niiden kokoa. Tämä tapahtuu siten, että valitaan hiirellä
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molemmat aktiivisiksi. Molempien yhtäaikainen valinta onnistuu siten, että valitaan
ensin toinen objekti, jonka jälkeen painetaan näppäimistöltä shift-painike pohjaan ja
valitaan toinen objekti. Kun molemmat on valittu, painetaan niiden päällä hiiren oikeaa
näppäintä ja painetaan valikosta ”Group” kuten kuvassa 36. Yhdistetty objekti voidaan
kopioida ja liittää varsinaiselle näytölle (Screen_1) ja väliaikainen näyttö (Screen_2)
voidaan poistaa.

Kuva 36. Objektien liittäminen yhteen

Muutetaan anturiobjektin koko sopivaksi ja siirretään se suunnilleen oikeaan kohtaansa.
Objektin kokoa muuttaessa kannattaa pitää näppäimistön shift-näppäintä painettuna,
jolloin sen kuvasuhde ei muutu. Vaikka kaksi objektia aikaisemmin liitettiinkin yhteen,
voidaan niitä vielä käsitellä erikseen. Klikkaamalla objekti aktiiviseksi, nähdään alareunan välilehdillä anturin kuva (Graphic view_x) ja nelikulmio (Rectangle_x) vielä erikseen, kuten kuvassa 37.
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Kuva 37. Anturiobjekti yhdistämisen jälkeen

Tarkoituksena on siis saada punainen nelikulmio näkymään ainoastaan silloin kun anturi havaitsee kappaleen. Avataan Animations-välilehti ja klikataan kohta ”Rectangle_1”
aktiiviseksi ja valitaan ”Make visibility dynamic”. Asetukset laitetaan samalla tavalla
kuin hihnakuljettimen suuntaa ilmaisevien nuolien kanssa. Määräävänä taginä käytetään
tagiä, joka on yhdistetty kyseisen anturin sisääntuloon logiikassa. Kun yksi anturi objekti on saatu valmiiksi, voidaan objektia jälleen kopioida ja vaihtaa kuhinkin objektiin
oikean määräävän tagi. Tuloksena pitäisi olla suunnilleen kuvan 38 mukainen näyttö.
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Kuva 38. Lopullinen näyttö
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