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TIIVISTELMÄ

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käyttöönottaa GPSsatelliittipaikannusjärjestelmä, ja sovittaa se toimimaan yhdessä Google Earth
-ohjelman kanssa. Haluttaessa järjestelmän avulla saadaan sijaintitiedon lisäksi
tieto muistakin käyttäjää mahdollisesti kiinnostavista muuttujista, kuten
vaikkapa työkoneen jäljellä olevasta polttoainemäärästä tai määräaikaishuollon
tarpeesta. Työssä perehdytään satelliittipaikannuksen perusperiaatteisiin sekä
kerrotaan lyhyesti sen historiasta ja nykytilasta. Tarkoitus on luoda lukijalle
myötämielinen suhtautuminen satelliittipaikannusta ja sen tarjoamia
mahdollisuuksia kohtaan. Satelliittipaikannus helpottaa kohteen seurantaa
monella tapaa, mikä taloudellisesti nähtynä mahdollistaa paremman
tuottavuuden. Hyvällä seurantavalmiudella on myös yksilön turvallisuutta
parantava vaikutus, kun kohde on tarvittaessa mahdollista löytää
satelliittipaikannuksen avulla.
Työssä käytetään Siemensin SINAUT MD 720-3 GSM/GPRS -modeemia.
Modeemi toimii GPS-radiovastaanottimen kautta RS232-liitynnällä. Modeemiin
liitettävä antenni on tyyppiä ANT 794-4MR. Järjestelmä liitetään Siemens
Simatic S7-200 CPU 224XP -logiikkaan, jonka virtalähteenä toimii LOGO!
Power 24V/2,5A. Modeemin ja ohjainyksikön sekä kontrollerin ja
vastaanottimen välisiin liityntöihin käytetään PC/PPI-kaapelia. Modeemi
tarvitsee SIM-kortin toimiakseen.
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ABSTRACT
This thesis aims to use the GPS-satellite positioning system, and adapt it to work
with the Google Earth -program. If desired, the system will provide the location
information in addition to information on other potential users of interesting
variables, such as machinery fuel quantity or the periodic need. The work the
students learn about satellite positioning, basic principles and briefly describes
its history and current status. The goal of this work is to relay sympathetic
attitude to the satellite positioning and its potential box to the readers. Satellite
positioning systems facilitates target tracking in many ways, which as seen from
an economically enabling better productivity. Good monitoring preparedness
has also the individual’s security-enhancing effect, when the subject is possible
to be found, if necessary, through a satellite positioning.
The work used the Siemens SINAUT MD 720-3 GSM/GPRS -modem. The
modem operates the GPS-radio receiver via the RS232-interfaces. The modem
attached to the antenna is of the type ANT 794-4MR. The system connected to
Siemens Simatic S7-200 CPU 224XP -logic, a power source operates LOGO!
Power 24V/2,5 A. The linking’s between modem and controller unit and
between the controller and the receiver, are made by using the PC/PPI-cable.
The modem requires a SIM-card to function.
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1 JOHDANTO
CPU (Central Processing Unit) on yksi tietokoneen keskeisimpiä osia, joka
suorittaa tietokoneohjelman sisältämiä konekielisiä käskyjä. Nimityksen CPU
sijaan puhutaan yleensä joko suorittimesta tai prosessorista. Mikäli suorittimen
kaikki osat on pakattu yhdelle mikropiirille, kutsutaan sitä mikroprosessoriksi.
Kaikki nykyiset suorittimet ovat mikroprosessoreja.

GPS on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama
satelliittipaikannusjärjestelmä, virallisesti Navstar GPS. Se on nykyään yleisimmin
käytetty GNSS-järjestelmä (Global Navigation Satellite System).

Navstar GPS:n kehitystyö aloitettiin 1970-luvun puolivälissä, ja tarkoituksena oli
luoda sekä sotilas- että siviilikäyttöön tarkka, reaaliaikainen ja yksisuuntainen
paikannusmenetelmä.

GPS (Global Positioning System) on kaikkialla maapallolla 24 tuntia
vuorokaudessa toimiva, satelliitteihin perustuva järjestelmä, jonka avulla käyttäjä
voi määrittää oman paikkansa ja nopeutensa sekä saada tarkan ajan.
GPS:stä on käytössä useita sovelluksia maassa, merellä ja ilmassa. Sen avulla
voidaan tallentaa tai luoda paikkatietoa, ja se auttaa navigoimaan eri kohteiden
välillä. Ilmailun käyttämiä GPS-sovelluksia ovat yleisilmailun liikennöinti ja
liikennelennot, merellä puolestaan pääasiassa vapaa-ajan veneily ja
harrastekalastus.

Maalla sovellukset ovat hiukan erilaisia. Tiedeyhteisö hyödyntää GPS:ä sen hyvän
ajastustarkkuuden takia lukuisten eri sovellusten keinoin. Maanmittaajat saavat
siitä huomattavia kustannussäästöjä, kun mittaustiedot kohdealueelta saadaan
nopeasti kerätyiksi. GPS:n käyttö on yleistymässä muun muassa retkeily-,
moottorikelkkailu-, metsästys-, maastohiihto- ja maastopyöräilykäytössä.
Autoilukäytössä kuljettaja voi paikantaa sijaintinsa, minkä lisäksi hän voi etsiä
haluamiansa kohteita GPS:n avulla. Kohteen valitsemisen jälkeen järjestelmä luo
reitin ja opastaa kuljettajan tämän ennalta määräämään kohteeseen. /4./
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GPS-järjestelmä on Yhdysvaltain puolustusministeriön (DoD, Department of
Defence) kehittämä ja alun perin sotilaskäyttöön tarkoitettu. Alun perin
vaatimuksina olivat muutaman metrin paikannustarkkuus, hyvä häiriönsietokyky ja
yksisuuntaisuus sekä järjestelmä, jossa käyttäjä ei lähetä satelliitille päin mitään
signaalia.
Satelliitit kiertävät maapalloa runsaan 20 000 km:n korkeudessa. Joka hetki 24:sta
satelliitista näkyy vähintään kuusi; minimimäärä, joka tarvitaan jatkuvaan
kolmiulotteiseen paikannukseen, on neljä. Käyttäjällä oleva GPS-vastaanotin
havaitsee satelliittien lähettämät signaalit ja laskee niiden avulla oman sijaintinsa.
Monet GPS-vastaanottimet pystyvät seuraamaan kaikkia näkyvissä olevia
satelliitteja, joita voi maksimissaan olla kaksitoista. /1, s.11./

1.1 GPS – menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
GPS:n juuret juontuvat 1960-luvulle, jolloin käynnistyivät Yhdysvaltain laivaston
TIMATIONIN ja ilmavoimien 621B projektit. Molempien tarkoituksena oli luoda
passiivinen, satelliitteihin perustuva navigointijärjestelmä. Ohjelmat yhdistettiin
vuonna 1973. Varsinaisesti GPS-aika voidaan katsoa alkaneeksi vuonna 1978, kun
Navstar1-satelliitti laukaistiin ja kun vuotta myöhemmin tulivat ensimmäiset
siirrettävät vastaanottimet.

Nykyinen järjestelmä on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä, ja sen
käytöstä vastaa ilmavoimien avaruushallinto. Käytännön koordinoijana toimii
Navstar GPS Joint Program Office (JPO), jossa siviilikäytön yhteysvirasto on
Yhdysvaltain liikenneministeriö (DOT). Useista viivästyksistä johtuen järjestelmän
lopullinen versio oli suunnitellussa kokoonpanossaan vasta vuonna 1994,
viivästyttyään alkuperäisestä aikataulustaan useilla vuosilla. Järjestelmä käsittää 21
niin kutsuttua Blokki II:n satelliittia (lisäksi kolme varasatelliittia) kuudella
ratatasolla, joiden inklinaatio on n. 55°. Satelliittien radan säde on noin 26 560 km
ja kiertoaika täsmälleen ½ tähtivuorokautta (kaksi minuuttia vaille 12 tuntia
seinäkelloaikaa). Ennen vuotta 1985 lähetetyt satelliitit ovat niin kutsuttuja Blokki
I:n testisatelliitteja (joiden radan inklinaatio oli 63° ja jotka ovat jo poistuneet
käytöstä). Vuoden 1989 jälkeen laukaistut satelliitit kuuluvat Blokki II:een. /1,
s.19/
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Inklinaatio on kappaleen kiertoradan kaltevuutta kuvaava kulma. Aurinkokunnan
kappaleiden inklinaatio mitataan Maan ratatasosta ajatellen niin, että pohjoisnavan
puoli on positiivinen puoli ja etelänavan puoli negatiivinen. Planeettojen
inklinaatiot ovat tyypillisesti muutamia asteita, komeetoilla jopa useita kymmeniä
asteita. Kuiden ja satelliittien inklinaatio määrittyy kierrettävän planeetan
päiväntasaajan mukaan.

Nyt satelliitteihin perustuva paikannusjärjestelmä GPS uhkaa heikentyä jo vuodesta
2010 alkaen. Yhdysvaltain ilmavoimat on valvonut GPS-järjestelmän satelliitteja
1990-luvulta lähtien. Yhdysvaltain liittovaltion tarkastusviraston GAO:n
(Government Accountability Office) tutkimuksen mukaan järjestelmän huono hoito
ja investointien vähäisyys tarkoittavat sitä, että jotkut GPS:lle tärkeistä satelliiteista
saattavat mennä epäkuntoon jo lähitulevaisuudessa. On vielä epävarmaa, pystyykö
ilmavoimat hankkimaan uusia satelliitteja ajoissa GPS-palveluiden häiriöttömän
toiminnan turvaamiseksi. Vaikka järjestelmän uudistamiseen ollaan käyttämässä
lähes kahta miljardia dollaria, GAO pelkää järjestelmän vaarantumisen puolesta
viivästysten ja budjetin ylityksen takia. On mahdollista, että yhteys alkaa katkeilla
säännöllisesti tai järjestelmä opastaa väärään suuntaan. Ongelmia voi tulla paitsi
yksityisille käyttäjille, myös armeijalle.
Ensimmäinen korvaava GPS-satelliitti piti laukaista jo kaksi vuotta sitten, mutta
viivästyksistä johtuen laukaisu tapahtuu näillä näkymin vasta vuoden 2009
loppupuolella. /2/

1.1.1 Vaihtoehtoiset järjestelmät

GPS:n ohella on olemassa monia muita satelliittipaikannusjärjestelmiä, kiinalainen
Beidou, venäläinen GLONASS ja tuore eurooppalainen Galileo. Olemassa olevien
lisäksi lienee uusia järjestelmiä jatkuvasti kehitteillä.
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1.1.2 Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä

Galileo on Euroopan Unionin ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) yhteinen hanke
eurooppalaisen satelliittipaikannusjärjestelmän kehittämiseksi.

Järjestelmä on nimetty italialaisen Galileo Galilein mukaan. Galileo on alusta
alkaen tarkoitettu siviilikäyttöön, toisin kuin Yhdysvaltain ilmavoimien operoima
GPS. Galileon on tarkoitus tarjota Euroopan maille riippumaton
paikannusjärjestelmä, jossa on kaikille GPS:ä ja GLONASS:a parempi tarkkuus ja
paremmat paikannusominaisuudet korkeilla leveysasteilla liikuttaessa.

Ensimmäinen kahdesta koesatelliitista, GIOVE A, laukaistiin 28. joulukuuta
vuonna 2005. Laukaisun avulla järjestelmän radiotaajuusvaraus pysyi voimassa.
GIOVE A oli alun perin Englannissa rakennettava varasatelliitti. GIOVE B, jonka
rakensi Galileo Industries, laukaistiin lukuisten viivästysten jälkeen 27.4.2008.
Alun perin koko 30-satelliittisen järjestelmän piti olla toimintavalmiina vuonna
2008, mutta valmistuminen on viivästynyt, ja tällä hetkellä sen uskotaan olevan
toimintavalmis vuoteen 2013 mennessä. Neljä ensimmäistä satelliittia saataneen
avaruuteen vuoden 2010 lopulla. Valmis järjestelmä tulee koostumaan 30
satelliitista (joista 3 varalla), jotka kiertävät maata kolmella MEO (Medium Earth
Orbit) -radalla. Satelliittien ratakorkeus on 23 222 km ja inklinaatio 56 astetta. /6/

Järjestelmän esisuunnittelu kesti vuodesta 1994 vuoteen 1998. Vuonna 1999
Euroopan komissio ilmoitti uuden siviilinavigaatiojärjestelmän rakentamisesta.
ESA toteutti teknisen kehitystyön. ESA:n ja EU:n välisen yhteistyön toteuttajaksi
perustettiin Galileo Joint Undertaking -organisaatio. Se tilasi satelliitit Galileo
Industries -yritykseltä, joka on Euroopan avaruusteollisuuden suuryritysten
yhteenliittymä. Vuonna 2003 mukaan liittyi myös Kiina. Keskustelua Galileon
toteuttamishankkeeseen liittymisestä ovat käyneet myös muun muassa Venäjä,
Intia ja Israel. /6/

Vuonna 2007 Euroopan komission usko järjestelmän yksityisen sektorin
rahoitukseen loppui. Hanketta ehdotettiin nyt toteutettavaksi julkisella rahoituksella
ESA:n ja EU:n kautta. Marraskuun 2007 lopussa EU:n jäsenmaat pääsivätkin
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sopuun rahoituksesta. Näin huolimatta siitä, että Espanja ensin äänesti sopimusta
vastaan vaatiessaan suurempaa osuutta hankkeesta, saadenkin lopulta kolmannen
Galileo:n päämaa-aseman. EU:n tavoitteena on saada järjestelmä käyttökuntoon
vuoteen 2012 mennessä /6/.

1.1.3 GLONASS-satelliittipaikannusjärjestelmä

21 kappaletta GLONASS-satelliitteja ja kolme niiden varasatelliittia käyttävät
kolmea kiertorataa 120 asteen välein. Keskimääräinen korkeus radoilla on 19 100
kilometriä. Satelliittien inklinaatiokulma on 64,8 astetta ja kiertoaika 11 tuntia 15
minuuttia. Näin joka puolella maailmaa on aina näkyvissä vähintään viisi
GLONASS-satelliittia. GLONASS:n signaalit toimivat erisuuruisin taajuuksin.
L1=1602,000 MHz + n 0,5625 ja L2=1246,000 MHz + n 0,4375 . Tässä ”n”
tarkoittaa taajuuden kanavanumerointia, joka teoriassa on välillä [(-7)–12].
Käytännössä numerointi on välillä [0–12] niin, että kanava 0 on käytössä vain
teknisiin tarkoituksiin.

Jokaisella satelliitilla, joka lähettää signaalia käyttäjän vastaanottimeen on eri
(toisin kuin GPS-järjestelmän tapauksessa) lähetystaajuus. Vastakkaisella puolella
olevilla satelliiteilla voi olla sama taajuus, mutta ne eivät lähetä samanaikaisesti
samaan vastaanottimeen. Viime vuosien aikana GLONASS-järjestelmän ylläpitäjät
ovat tällä tavalla systemaattisesti pyrkineet pienentämään järjestelmän käyttämää
kokonaistaajuuskaistaleveyttä lähinnä radioastronomien toivomuksesta.
Vastaanotin saa samanaikaisesti signaalin vähintään neljältä satelliitilta, mikä
riittää kolmiulotteisen paikkatiedon ja vastaanottimen kellon käynnin
määrittämiseen. GLONAS:n ohjausasemat sijaitsevat Moskovassa, Pietarissa,
Ternopolissa, Jeniseiskissä ja Komsomolsk-na-Amuressa. Myös GPS-GLONASS
-yhdistelmävastaanottimia on käytössä. /1, s.25/
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1.1.4 Beidou-satelliittipaikannusjärjestelmä
Navigaatiojärjestelmä on paikallinen, joten se käyttää GEO (Geosynchronous Earth
Orbit) -radan tietoliikennesatelliitteja. Sen maantieteellisesti kattama alue ulottuu
70°E–140°E ja 5°N–55°N, ja paikkatieto sillä saadaan globaalisti. /5./

Beidou-järjestelmä tulee lopulta koostumaan 35 satelliitista, joista viisi sijaitsee
GEO-radalla /5/.

Beidou BD2 (Beidou2) paikallissatelliitti laukaistiin geostationaariselle
(Geostationaarinen rata on noin 35 786 kilometrin päässä suoraan Maan pinnan
yläpuolella päiväntasaajalla sijaitseva ympyrän muotoinen kiertorata) radalleen
Kiinan toimesta 14. huhtikuuta vuonna 2009. Länsimaissa satelliitti sai nimen
Compass-G. Satelliitti perustuu aiempaan DFH-3 -tietoliikennesatelliittiin, joka
sekin on kiinalaisten tekemä. Edellinen MEO-radan (Medium Earth Orbit)
satelliitti laukaistiin vuonna 2007, sen kutsumanimi oli Compass. Kiinan on
tarkoitus laukaista kymmenen Compass-satelliittia vielä vuoden 2010 loppuun
mennessä. Lopullisen konstellaation uumoillaan olevan valmis vuoteen 2015
mennessä. /5./

1.2 Koordinaatistot

Koordinaattien määrittäminen on eräs GPS:n perustehtävistä. Koordinaatistoja on
lukuisia erilaisia, minkä vuoksi on varsin tavallista, että GPS:n antamat arvot
poikkeavat kartan ilmoittamista paikoista. Koordinaatistosta toiseen
siirtyminenkään ei välttämättä onnistu ongelmitta. Joko muunnosparametreja ei
tunneta riittävän hyvin, tai toinen koordinaatisto on alueellisesti deformoitunut.
Tällöin muunnokset joudutaan määrittämään riittävän pienellä alueella tehdyistä
havainnoista halutun tarkkuuden saavuttamiseksi. Vaikka mahdolliset
koordinaattimuunnokset lasketaan jo vastaanottimessa, ei tätä tietoa voida käyttää
geodeettisissa mittauksissa. /1, s.31/
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1.2.1 GPS ja korkeus

Korkeuden lähtökohdaksi valitaan yleensä sellainen geopotentiaalin tasa-arvopinta
eli geoidi, joka on yhteydessä vapaaseen valtameren pintaan. Lähtötason valinta
sen sijaan on enemmän tai vähemmän mielivaltainen, mikä on yksi syy siihen, ettei
eri maiden korkeuksia voida suoraan verrata keskenään. Geoidia ei voida kuvata
millään yksinkertaisella matemaattisella pinnalla, korkeus ei siis ole geometrinen
suure. Koska geoidi kuitenkin on vaaituksen referenssipinta, on geoidin ja
ellipsoidin välinen korkeusero tunnettava, jotta GPS-havainnoista saatava korkeus
h voidaan muuntaa ortometriseksi korkeudeksi (havaitsijan korkeus geoidin
pinnasta) H.

Geoideja on monia erilaisia. Määritysmenetelmien mukaan puhutaan muun muassa
astrogeodeettisesta tai gravimetrisesta geoidista ja eri tavoin määritettyjen geoidien
erot voivat olla kymmeniä metrejä. Pääasiassa tämä johtuu siitä, että referenssinä
käytetty ellipsoidi ei ole sama, mutta myös siitä, että lähtötaso on enemmän tai
vähemmän vapaasti määrättävissä. /1, s.64./

1.3 GPS-signaali

Kulkiessaan satelliitista maan pinnalla olevan vastaanottimen antenniin kulkee
signaali monimutkaisen väliainekokonaisuuden läpi. Kuitenkin, kun tilannetta
hieman pelkistää, voi väliaineen ajatella jakautuvan ainoastaan kahteen eri
kerrokseen; ionosfääriin ja troposfääriin. Ionosfääriksi lasketaan noin 50–1000 km
välille sijoittuvat kerrokset, jotka sisältävät huomattavan määrän varattuja
hiukkasia. Elektronitiheys riippuu vuorokaudenajasta (päivällä noin 5 kertaa
enemmän kuin yöllä), vuodenajasta (marraskuussa noin 4 kertaa enemmän kuin
heinäkuussa) ja Auringon aktiivisuudesta (enimmillään noin 4 kertaa enemmän
kuin minimin aikana). Näiden vaihteluiden lisäksi ionosfäärin elektronitiheydessä
on myös paikallisia ja ajallisia vaihteluita. Ionosfääri on GPS-signaalin kannalta
dispersiivinen, toisinsanottuna signaalin vaihe- ja ryhmänopeus eivät ole samat.
Niinpä L1- ja L2-signaalit näkevät ionosfäärin erilaisena. Ionosfäärin vaikutus
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signaalin näennäiseen kulkumatkaan vaihtelee vajaasta metristä useisiin
kymmeniin metreihin.
Troposfääri, ilmakehän alin kerros, on käytetyillä taajuuksilla ei-dispersiivinen.
Troposfäärin kannalta on sama käytetäänkö L1- vai L2-taajuutta. Tämä on myös
haitta, troposfääriä ei voi eliminoida kaksitaajuushavainnoista kuten ionosfäärin
voi. /1, s.117/

1.3.1 Signaalin rakenne

GPS-satelliitit lähettävät siis kahta eri perustaajuutta, joita nimetään tunnuksilla L1
ja L2. Taajuus L1=1575,42MHz ja taajuus L2=1227,60 MHz. Satelliiteissa olevat
cesium-atomikellot tuottavat 10,23 MHz:n perustaajuutta, jonka stabiilius on
luokkaa 10

13

(Taajuus on itse asiassa 4,55 10

10

MHz nimellisarvoa pienempi,

jotta keskimääräinen suhteellisuusteoriasta johtuva korjaus tulee otetuksi
huomioon). L1-kantoaalto saadaan kertomalla perustaajuus 154:llä ja L2-kantoaalto
kertomalla perustaajuus 120:llä. /1, s.118/

1.3.2 Havaintosuureet

GPS-mittauksissa havaintosuureina ovat jollain menetelmällä saadut etäisyydet
vastaanottimen ja satelliitin välillä. Vähintään neljään satelliittiin samanaikaisesti
havaituista etäisyyksistä voidaan laskea vastaanottimen paikka. Järjestelmän
luonteesta johtuen vastaanottimen kello käy aikaa, joka poikkeaa tuntemattomalla
määrällä satelliitin kellon ajasta. Koska lähetys- ja vastaanottoajan tarkkaa eroa ei
tiedetä, puhutaan pseudoetäisyyksistä (pseudorange), toisin sanottuna todelliseen
(tuntemattomaan) etäisyyteen liittyy kellojen käyntivirheeseen verrannollinen osa.
C/A- ja P-koodin avulla saadaan koodipseudoetäisyys. Nyrkkisääntönä voidaan
pitää, että koodin vaihe pystytään mittaamaan 1 %:n tarkkuudella. Koska
C/A-koodin tila vaihtuu 1, 023 MHz:n taajuudella, tietää tämä 300 metrin
”aallonpituutta” ja pseudoetäisyyden mittatarkkuudeksi saadaan noin 3 metriä. /1,
s.122/
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1.3.3 Vastaanottimen aiheuttamia virheitä

Vastaanottimen elektroniikka synnyttää kohinaa, joka sekoittuu vastaanotettuun
signaaliin. Vastaanottimissa käytetään yleensä suhteellisen yksinkertaisia
oskillaattoreita, joiden stabiilius (vakaus) vaihtelee. Oskillaattorin annetaan vaeltaa,
mutta joissakin laitteissa havaintoaikaan tehdään 1 ms:n suuruinen korjaus, mikäli
ero GPS-aikaan verrattuna kasvaa tätä suuremmaksi. Tämä aiheuttaa sijaintitietoon
300 km:n suuruisen virheen, ellei sitä oteta laskennassa huomioon. /1, s.143/

1.4 Vastaanottimen rakenne

Monissa GPS-vastaanottimissa on erillinen antenni, joskin useissa
(yksinkertaisimmissa) malleissa se on sijoitettu vastaanotinkotelon kanteen.
Erityisesti navigointikäyttöön tarkoitetut pienet, kädessä pidettävät vastaanottimet
ovat hyvinkin kompakteja. Erillisessä antennissa on tavallisesti sisäänrakennettu
esivahvistin, jossa signaali vahvistetaan ennen kuin se siirretään kaapelia pitkin
vastaanottimeen. Näin häviöt ja kohina saadaan mahdollisimman pieniksi. /1,
s.145/

1.4.1 Antennin rakenne

Yksinkertaisesti määriteltynä antenni on laite, joka muuttaa sähkökentän sisältämää
energiaa sähkövirraksi. Koska kentän vaihtelun indusoima virta toistaa nämä
vaihtelut, säilyy siinä mahdollisesti oleva informaatio. Alkuperäisen kentän ja
indusoidun virran välinen yhteys riippuu paitsi tulevan signaalin taajuudesta ja
amplitudista myös mm. antennielementin muodosta ja asennosta. /1, s.145/

1.5 Mittausmoodit

Havaintoja suunniteltaessa on ensiksi valittava mittausmoodi. Staattinen mittaus on
perinteisin, mutta erilaiset kinemaattiset tai pikamittaussovellukset ovat tärkeässä
osassa nekin. Yksi tärkeimmistä kriteereistä mittausmoodia valittaessa on tarkkuus;
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riittääkö 100 m, halutaanko 1 m:n vai vaaditaanko päästä jopa alle senttimetrin
tarkkuuteen. Muutaman kymmenen metrin tarkkuutta tavoiteltaessa absoluuttinen
paikannus yhdellä vastaanottimella on riittävä, joskin useimmiten päädytään
muutamien desimetrien tarkkuusvaatimuksiin. Tällöin on käytettävä joko
kinemaattista, staattista differentiaalista tai suhteellista paikannusta. Näissä kaikissa
tulee käyttää kahta vastaanotinta. Vaadittaessa senttimetriluokan tarkkuutta tulee
käyttää suhteellista staattista paikannusta. Toinen huomionarvoinen seikka on
vektoreiden pituus. Vielä parinkymmenen kilometrin vektorilla voi käyttää
yksitaajuusvastaanottimia, mutta matkan tästä pidetessä tulee käyttää
kaksitaajuuslaitteita ionosfäärin aiheuttaman virheen vuoksi. Vektorin pituus
vaikuttaa myös havaintojakson kestoon staattisessa mittauksessa. Mitä pitempi on
vektori ja mitä suurempaa tarkkuutta haetaan, sitä pitempi havaintoaika. Alle 15
km vektorilla riittää noin varttitunnin pituinen havaintoaika, pitkillä matkoilla
tarvitaan jopa viikko luotettavan mittaustuloksen aikaansaamiseksi. /1, s.197/

1.5.1 Mittausmoodien käsitteitä

Mittaus voidaan suorittaa monin eri menetelmin. Seuraavassa on mainittu
muutamia yleisimmin käytössä olevista menetelmistä.

Koodipseudoetäisyys
Koodipseudoetäisyys (Code pseudorange) on GPS-signaaliin koodattujen C/Aja/tai P-koodien avulla saatu (pseudo)etäisyys satelliitin ja vastaanottimen välillä
/1, s.198/.

Vaihepseudoetäisyys
Vaihesietoetäisyys (Phase pseudorange) on kantoaallon vaiheen avulla laskettu
etäisyys. Menetelmää voidaan käyttää vähintään kahden vastaanottimen
tapauksessa. Tuntemattomana on kokonaisten aallonpituuksien määrä, joka on
ratkaistava jälkikäsittelyn yhteydessä. /1, s.198./

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Olli Leinonen

TUTKINTOTYÖ

16(68)

Absoluuttinen paikannus
Absoluuttinen paikannus (Absolute point positioning) on vastaanottimen paikan
määrittämistä koodipseudoetäisyyden avulla. Mittauksen on tapahduttava
samanaikaisesti vähintään neljään satelliittiin. Koordinaattitarkkuus voi
parhaimmillaan olla muutamien metrien luokkaa. Absoluuttinen paikannus on
navigoinnissa yleisesti käytetty paikannusmenetelmä. /1, s.198./

Differentiaalinen paikannus, DGPS
Differentiaalinen paikannus (Differential positioning) on tuntemattoman pisteen
koordinaattien määrittämistä tunnetun pisteen suhteen kahta vastaanotinta ja
koodipseudoetäisyyttä käyttäen. Reaaliaikaisesta differentiaalipaikannuksesta
käytetään lyhennettä RDGPS. /1, s.198./

Suhteellinen paikannus
Suhteellinen paikannus (Relative positioning) on tuntemattoman pisteen
koordinaattien määrittämistä tunnetun pisteen suhteen kahta vastaanotinta ja
vaihepseudoetäisyyttä käyttäen. Suhteellinen paikannus on tarkin tähän mennessä
mainituista paikannusmenetelmistä. /1, s.198./

Staattinen mittaus
Staattinen mittaus (Static surveying) on suhteellista paikannusta, jossa
vastaanottimet ovat mitattavilla pisteillä koko mittauksen ajan. Tämä on perinteisin
ja eniten käytetty GPS:n mittausmoodi maanmittaussovelluksissa. Mittausaika on
sovelluksesta ja tarkkuudesta riippuen 15 minuutista useaan vuorokauteen.
Saavutettavissa oleva tarkkuus tällä menetelmällä on 1–0,1 ppm, satojen
kilometrien vektoreilla tarkkoja rataelementtejä käyttäen päästään jopa alle 0,001
ppm:n tarkkuuteen. /1, s.198./

Staattinen pikamittaus
Staattinen pikamittaus (Rapid static) on sekä L1- että L2-koodia ja vaihetta
käyttävä menetelmä, jossa 5–10 minuutin mittausajalla, alle 15 km vektoreilla,
saavutetaan noin 1 ppm:n tarkkuus. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös
yksitaajuusvastaanotinta. /1, s.198./
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Kinemaattinen (suhteellinen) mittaus
Kinemaattinen mittaus (Kinematic relative positioning) on liikkuvan
vastaanottimen koordinaattien määrittämistä kiinteän vastaanottimen suhteen.
Suhteellisessa paikanmittauksessa päästään senttimetritarkkuuteen. Menetelmä
vaatii kokonaistuntemattomien ratkaisemisen sekä yhteyden säilymisen vähintään
neljään satelliittiin koko mittauksen ajan. Kinemaattisella mittauksella päästään
parhaimmillaan desimetritarkkuuteen. /1, s.199./

Semikinemaattinen mittaus (Semikinematic tai Stop and Go)
Semikinemaattinen mittaus on staattisen ja kinemaattisen mittausmenetelmän
yhdistelmä, jossa liikkuva vastaanotin pysähtyy hetkeksi mitattavalle pisteelle.
Mittauksen onnistuminen vaatii yhteyden jatkuvan säilymisen vähintään neljään
satelliittiin. /1, s.199./

Pseudokinemaattinen mittaus
Pseudokinemaattinen mittaus (Pseudokinematic tai Intermittent static) on
suhteellisen staattisen mittauksen muunnos, jossa vastaanotinta pidetään pisteellä
muutaman minuutin ajan uudelleen samalla pisteellä noin tuntia myöhemmin.
Tuona aikana satelliittigeometria on ehtinyt muuttua riittävästi
kokonaistuntemattomien ratkaisemiseksi. Menetelmä ei vaadi yhteyden
säilyttämistä satelliitteihin mittausten välisenä aikana. /1, s.199./

Kinemaattinen pikamittaus
Kinemaattinen pikamittaus (On-the-fly) on kinemaattisen mittauksen muunnos,
jossa kokonaistuntemattomien ratkaisu ei vaadi staattista mittausta alussa eikä
jatkuvaa yhteyden säilymistä satelliitteihin. /1, s.199./

Dynaaminen vastaan kinemaattinen
Dynaaminen vastaan kinemaattinen -nimitystä käytetään GPS-järjestelmässä
satelliittien radan määrityksestä. Menetelmässä käytetään hyväksi tietoa
satelliitteihin vaikuttavista fysikaalisista voimista. Tämä on menetelmän ainoa
dynaaminen osa. Liikkuvan vastaanottimen paikannus on kinemaattista, koska siinä
ei tarvita tietoa vastaanottimen liikkeen aiheuttavasta voimasta. /1, s.199./
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1.6 Havaintojen käsittely

Monta kertaa laskenta on koko kampanjan työläin vaihe, varsinkin silloin kun ei
ole kyse rutiinimittauksista. Mittauksissa saatujen koordinaattien tarkkuus riippuu
muun muassa havaintojen ja havaintopaikkojen laadusta sekä laskennan aikana
tehdyistä valinnoista. Ohjelmistojen tuottamiin tunnuslukuihin ei voida täysin
luottaa, vaan virhekontrolli on perustettava muihin suureisiin. Tämä siksi, että
usein ohjelmat osoittautuvat ylioptimistisiksi suhteessa todellisiin kykyihinsä.
Systemaattisten virheiden osuutta ei useinkaan saada selville, ja jos havaintoja on
vain yhdeltä havaintojaksolta, edes toistettavuutta ei silloin voida käyttää apuna.
Laskenta helpottuu, kun erotellaan työvaiheet erillisiksi kokonaisuuksikseen.
Tällöin kuhunkin työvaiheeseen kuuluvat tehtävät on helpompi jakaa.

Havaintojen käsittelyn voi Poutasen esittämän menetelmän mukaan jakaa
esimerkiksi seuraavanlaisiin osiin:

1. Tehdään havaintojen jälkeiset toimet sisältäen datan siirron vastaanottimesta
tietokoneelle, varmuuskopioinnin ja mahdollisen muunnoksen
alkuperäisformaatista RINEX-formaattiin. Lisäksi tarkistetaan havainnoista
saatujen tietojen nimet ja viimeistellään havaintolomakkeet.

2. Tehdään esikäsittely, johon kuuluu kaikkien havaintojen datojen siirto laskentaa
varten varattuun hakemistoon, datan muuntaminen laskentaohjelman formaattiin,
datatiedostojen oikeellisuuden tarkistus (mm. antenninkorkeustiedot), pahimpien
ohjelmapaikkojen siivoaminen tai tiedostojen yhdistäminen/jakaminen
halutunlaisiin osiin sekä mahdollisten aputiedostojen hankkiminen (esim.
satelliittien tarkat rataelementit).

3. Muodostetaan havaintovektorit. Monet ohjelmat osaavat tehdä tämän
automaattisesti, mutta käyttäjä voi halutessaan tehdä tämän myös itse.
Ohjelmistosta riippuen mukaan otetaan joko minimimäärä vektoreita (korrelaatiot
oikein huomioon ottava verkkoratkaisu) tai vaihtoehtoisesti muodostetaan oikea,
riittävän virhekontrollin takaava verkko.
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4. Siistitään havainnoista saatu data ja ratkaistaan vektorit. Usein molemmat
hoituvat samalla rutiinilla, käyttäjän ongelmaksi jää lähinnä oikean
laskentastrategian valitseminen. Parhaan ratkaisun löytäminen voi joskus tuottaa
ongelmia, ja usein kannattaakin luottaa ohjelman antamiin suosituksiin. Laskennan
jälkeisten residuaalien (havaitun arvon ja ennustetun arvon erotus) katselu on
datankäsittelyn työläin vaihe.

5. Voidaan joko yhdistää eri ratkaisuja taikka vaihtoehtoisesti laskea niin sanottu
verkkotasoitus. Menetelmä valitaan tilanteen ja ohjelmiston, jolla havaintojen
tulokset yhdistetään lopullista ratkaisua varten, mukaan. Mikäli poikkeavia
havaintojaksoja on, ne pyritään paikallistamaan, minkä jälkeen palataan edelliseen
kohtaan.

6. Raportoidaan lopputulokset. /1, s.219/

1.6.1 RINEX-formaatti

Vastaanottimet tallentavat datan kukin omanlaiseensa binäärimuotoon. Jos käyttää
vain yhden laitevalmistajan vastaanottimia ja saman valmistajan
laskentaohjelmistoja, ei dataformaatista tarvitse välittää. Ongelmaksi se muodostuu
vasta silloin, jos yritetään yhdistää erimerkkisistä vastaanottimista tullutta dataa tai
käyttää jotain kolmannen osapuolen toimittamaa laskentaohjelmaa. Tätä ongelmaa
helpottamaan luotiin 1980-luvun lopulla ASCII-muotoinen dataformaatti, RINEX
(Receiver INdependent EXchange format).

Se yleistyi nopeasti eräänlaiseksi GPS-datansiirron de facto -standardiksi. Nykyään
käytännössä kaikki ohjelmistot tukevat RINEX-formaattia, jolloin minkä tahansa
GPS-vastaanottimen tuottamaa dataa voidaan siirtää omaan ohjelmistoon.
Ongelmiakin tosin vielä ilmenee. On tapauksia, joissa formaatti ei ole tarkalleen
määritellyn mukainen, ja tällöin ohjelma saattaa kieltäytyä lukemasta sitä. Datasta
voi myös puuttua jokin havaintosuure, mikä voi tuottaa laskentaohjelmalle
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. /1, s.220/
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2 OHJELMALLINEN KÄYTTÖÖNOTTO
OPC-palvelimen SINAUT MICRO SC -ohjelman avulla voidaan seurata ja käyttää
siihen kytkettyjä ohjainlaitteita. Sillä pystytään saamaan tarkkaa tietoa GPRS:n ja
ohjauksen tilasta tietokoneelle. Kun uusi työ luodaan OPC:lle ensimmäisen kerran,
pyyhkiytyy PLC:n muisti tyhjäksi GPRS-tiedon käyttöön saatavan tilan
maksimoimiseksi.

OPC-palvelin
Asennetaan OPC-työkaluksi SINAUT MICRO SC OPC nimeltä
”M2MOPC.OPC.1”. OPC on palvelin tai ohjelma (kuva 1), joka pystyy lukemaan
siihen liitetyn ohjelmoitavan logiikan tietoliikennettä ja rekistereitä.

Kuva 1 OPC-palvelin /3/

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Olli Leinonen

TUTKINTOTYÖ

21(68)

OPC-lohkot

OPC-palvelin lähettää jokaiselle määritellylle asemalle alla esitetyt lohkot.
Taulukossa 1 on esitettynä selitykset lohkoissa esillä olevien termien lyhenteille.

MSC:[<asemannimi>]DB1,{<tyyppi>}<osoite>{,<lukutiedosto>}
Haku PLC:n muistista.
Luku/Kirjoitus

MSC:[<asemannimi>]GPRS kytkettynä.
GPRS yhteys on varmistettuna.
Datatyyppi: Bool, Vain luku

MSC:[<asemannimi>]Signaalin laatu.
GSM-signaalin laatu (0..31)
Datatyyppi: Bitti, Vain luku

MSC:[<asemannimi>]Bitit vastaanotettu.
Laskuri vastaanotetuille biteille (modeemilta laskettu).
Datatyyppi: DWord, Vain luku

MSC:[<asemannimi>]Bitit lähetetty.
Laskuri lähetetyille biteille (modeemilta laskettu).
Datatyyppi: DWord, Vain luku

MSC:[<asemannimi>]Bitit yhteensä.
Laskuri välitetyille ja lähetetyille biteille yhteensä (modeemilta laskettu).
Datatyyppi: DWord, Vain luku

MSC:[<asemannimi>]Firmware.
GPRS-modeemin varmistettu versio.
Datatyyppi: Merkkijono, Vain luku
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MSC:[<asemannimi>]TunnisteID.
GPRS-modeemin tunnistetyyppi ID.
Datatyyppi: Merkkijono, Vain luku

MSC: [<asemannimi>]PLC liitettynä.
PLC-ohjelma yhteydessä (GPRS-kirjaston kanssa) virheettömästi.
FALSE: Yhteydenmuodostus epäonnistunut.
TRUE: Yhteys kunnossa.
Datatyyppi: Bool, Vain luku

MSC: [<asemannimi>]Päivitetyt arvot.
OPC ohjaa kaikkien PLC:n muuttujien arvojen päivittymistä.
Datatyyppi: Bool, Vain kirjoitus, Luetaan arvot nolliksi (0).

MSC: [<asemannimi>]Päivittynyt tila.
Ohjaa yhteyden testausta PLC:ltä OPC:lle.

Tässä komennossa myös käyttäjällä on mahdollisuus testata yhteys PLC:lle OPC
-ohjelmasta käsin, käyttäen vaiheittaisia toimintakutsuja.
Tämän komennon jälkeen PLC ylläpitää senhetkisen tilansa.
Datatyyppi: Bool, Vain kirjoitus, Luetaan arvot nolliksi (0).

Taulukko 1 OPC-lohkot /3/
Termi
B
W
D
CHAR
INT
DINT
REAL
STRING
DT

Kuvaus
tavu (merkitsemätön)
sana (merkitsemätön)
tuplasana (merkitsemätön)
tavu (merkitty)
sana (merkitty)
tuplasana (merkitty)
tasonmäärityksen arvo
määrätyn pituinen merkkijono
päiväys ja aika,
8-tavuinen BCD-formaatti

OLE
Datatyyppi
VT_UI1
VT_UI2
VT_UI4
VT_I1
VT_I2
VT_I4
VT_R4
VT_BSTR
VT_DATE

S7-200
Datatyyppi
BYTE
WORD
DWORD
BYTE
INT
DINT
REAL
STRING

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Olli Leinonen

TUTKINTOTYÖ

23(68)

Osoite:
Osoitetta annettaessa tulee merkkijonoille antaa määrätty pituus, ja ne tulee erottaa
toisistaan pisteellä.

Esimerkiksi kun kokonaisluvun arvo MW100 vaihtelee S7-200:ssa ja asemannimi
on ”S1”, merkataan: MSC:[S1]DB1,INT100.

Pituudeltaan 12 merkin mittainen merkkijono PLC:n osoitteesta 1500, asemannimi
”S1”, merkataan: MSC:[S1]DB1,STRING1500.12.

Taulukossa 1 esitetyille lohkoille tulee kaikille antaa osoitteet, sillä ohjelma
tarvitsee niitä käynnistyäkseen. Mikäli jotakin numeroa ei ole määritetty, saattaa
jokin yksittäinen muuttuja silti toimia. Ohjainaseman datablokki nimetään aina
DB1:ksi.
Esimerkiksi kun 8 bittiä käynnistyy S7-200 osoitteesta 500 asemannimellä ”S1”,
nimetään tämä osoitteella TSC:[S1]DB1,B500,8.
Signaalin laatu, kuten myös datan koon määritys, ei päivity reaaliaikaisesti, koska
tärkeämmäksi määritellyn datan tietoa käsitellään ensiksi. Päivittyminen tapahtuu
jaksottaisesti esimerkiksi kerran tunnissa. Jotakuinkin tämänsuuruinen
aikajakso on tarkoituksenmukainen aseman käyttäytymisen seurannan kannalta.
Koska päivittymiset tapahtuvat synkronoidusti, lukukomennot OPC:lle ovat
mahdollisia milloin tahansa.
Käynnistämisen jälkeen on tavu ”Refresh Values” mahdollista asettaa ykköseksi,
minkä jälkeen SPS (Siemens Parallel Cluster Server) pystyy välittämään täsmällisiä
arvoja.

SINAUT MICRO SC kommunikoi kaukosäätöisesti GPRS:n (General Packet
Radio Service) kautta. Laitteisto lähettää tietoa siihen yhdistettyihin asemiin, ja tätä
tietoa voivat käyttää kaikki OPC-palvelimeen yhteydessä olevat asemat. Sama
SINAUT MICRO SC-konfigurointityökalu on käytettävissä kaikkia laitteistoon
liitettyjen asemien konfigurointiin ja valvontaan liittyviä toimia varten. Asema
koostuu Siemens S7-200 PLC:stä ja GPRS-modeemista SINAUT MD720-3.
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Ohjelmaan tulee määritellä ohjelmalliset SPS-moduulit toimivan yhteyden aikaan
saamiseksi. PLC:n ohjelmakirjaston tulee tarjota seuraavanlaiset moduulit
GPRS:lle, jotta yhteyden muodostuminen mahdollistuu:

WDC_INIT
Modeemin parametriasetukset.
WDC_SEND
Tehtävien toteutuksien välittyminen.
WDC_RECEIVE
Vastaanotetun tiedon käsittely.
WDC_CONTROL
Yhteyden säilymisenvalvonta.

Huomio! Ohjelmakirjasto käyttää aina PLC:n porttia 0.

Asemien konfiguroinnin yhteydessä on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

1. Laaditaan SPS-ohjelma ja käännetään se SPS:lle.
2. Asetetaan SIM-kortti GPRS-modeemiin MD720-3 ja tehdään asennus.
3. Yhdistetään GPRS-modeemi SINAUT MD270-3 SPS:ään käyttäen PPI
-adapteria.
4. Portti PPI-RS485 kytketään PLC:hen ja portti PC-RS232 modeemiin SINAUT
MD720-3. Modeemin kytkemiseksi tulee käyttää uros/uros -adapteria.
5. Kytketään virtalähde modeemille SINAUT MD720-3 ja virtakytkin SPS:lle.
6. Kun modeemi SINAUT MD720-3 on asennettuna ja OPC:n yhteys on
muodostunut, syttyy merkiksi keltainen valo.
7. Kun SPS on saavuttanut yhteyden OPC-ohjelmistoon, syttyy yhteyden
muodostumisen merkiksi vihreä valo.
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3 LAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO

Kuvassa 2 esitetyllä tavalla, työssä käytetään Siemensin SINAUT MD 720-3
GSM/GPRS -modeemia. Modeemi toimii GPS-radiovastaanottimen kautta RS232
-liitynnällä. Modeemiin liitettävä antenni on tyyppiä ANT 794-4MR. Järjestelmä
liitetään Siemens Simatic S7-200 CPU 224XP -logiikkayksikköön, jonka
virtalähteenä toimii LOGO! Power 24V/2,5A. Modeemin ja ohjainyksikön sekä
kontrollerin ja vastaanottimen välisiin liityntöihin käytetään PC/PPI-kaapelia.
Modeemi tarvitsee SIM-kortin toimiakseen.

Kuva 2 Kokoonpano /3/

Kuvassa 2 esiintyvät komponentit:

1. LOGO! Power 24V 2.5A -virtalähde
2. Ohjelmoitava logiikka S7-200 CPU 224 XP
3. EM277 (lisäosa näyttöyksikköä varten)
4. SINAUT MD720-3 -modeemi
5. Antenni ANT 794-4MR
6. GPS-vastaanotin
7. Näyttöyksikkö TD400C
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4 LAITTEISTON KOMPONENTIT JA OHJELMAT
4.1 Keskusasema

Tarvikkeet:
LOGO! Power 24V/1.3A
SIMATIC Micro Box 427B
SINAUT MICRO SC (lisenssi 8 asemalle)
WINCC flexible 2007 RT
Google Maps API8 Key (Application Programming Interface)

Lisätarvikkeet: Reititin
Palvelut: Internetyhteys, Dyn DNS -palvelu (mikäli käytössä ei ole kiinteätä IP
-osoitetta)

4.2 Etäasema

Tarvikkeet:
LOGO! Power 24V/2.5A
S7-200 CPU 224XP
Quad-band9 antenna ANT 794-4MR
PC/PPI-kaapeli
GPS-vastaanotin RS232-liitynnällä
Näyttöyksikkö TD400C (mikäli käytössä ei ole tietokonetta)

Lisätarvikkeet: Standardikokoinen 35 mm DIN-kisko, 256KB muistikortti
Konfigurointityökalut: SIMATIC STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP6
Puhelinpalvelut: SIM-kortti
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4.2.1 PC/PPI-kaapeli
Liityntöihin tulee käyttää tietyntyyppisiä PC/PPI-kaapeleita, minkä lisäksi kaapeleissa olevien
DIP-kytkinten tulee olla määrätyissä asennoissa.

Kuva 3 PC/PPI-kaapelin DIP-kytkinten asentojen merkitys /8/

Tyyppi: 8N1
Bittimäärä: 10 bit
Nopeus: 57600 bps

Huomio! DIP-kytkinten asennot PC/PPI-kaapeleissa modeemin ja CPU:n, sekä
GPS-vastaanottimen ja CPU:n välillä tulee olla kuvan 4 mukaiset:

Kuva 4 DIP-kytkinten asennot /8/
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4.2.2 GPS-vastaanotin
Alla vastaanottimen GPS 18x PC OEM:n tekniset tiedot

Tyyppi: ulkoinen
Mitat: 6,1 cm halkaisija
Kytkentä: kaapeli
Kanavien lukumäärä: 12
Liitännät/Portit: 1x9 -nastainen sarja, 1xDC virransyöttö
Sisääntulojännite: 12VDC -autoadapteri
Tuotteen malli: GPS 18x

Kuva 5 GPS-vastaanotin GPS 18x PC OEM /7/

4.3 Tilaaja-asema
Tarvikkeet:
PC, jossa Windows-käyttöjärjestelmä
Palvelut: Internetyhteys
Ohjelmistot ja työkalut: Microsoft Internet Explorer, Google Earth Plus
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5 PAIKANSEURANTA GOOGLE EARTHILLA

GPS-laitteen käyttäminen Google Earth -ohjelman (versio 4.3) kanssa vaatii jonkin
sen maksullisista versioista Google Earth Plus, Google Earth Pro tai Google Earth
EC, ellei ohjelman käyttöä ajallisesti rajattuja kokeiluversioita oteta huomioon.
Ilmaisversiossa GPS-laitteen käyttöön ei ole luotu mahdollisuutta. Ohjelma tukee
tällä hetkellä ainoastaan Garminin ja Magellanin valmistamia laitteita.

5.1 Google Earthin järjestelmävaatimukset

Google Earthin käyttö Windows-käyttöjärjestelmällä edellyttää seuraavien
vähimmäisvaatimusten täyttymistä:

Käyttöjärjestelmä: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Suoritin: 500 Mhz, Pentium 3
Järjestelmämuisti (RAM): Vähintään 256 Mt, suositus 512 Mt
Kiintolevy: 400 Mt vapaata tilaa
Verkkonopeus: 128 kbit/s
Näytönohjain: 3D-näytönohjain, jossa 16 Mt VRAM-muistia
Näyttö: 1024 x 768, 16-bittinen High Color -näyttö
DirectX 9 (tarvitaan DirectX-tilan käyttöön)

Google Earthin käyttö Mac-käyttöjärjestelmällä edellyttää seuraavien
vähimmäisvaatimusten täyttymistä:

Käyttöjärjestelmä: Mac OS X 10.4 tai uudempi
Suoritin: G4 CPU, 1 GHz tai nopeampi
Järjestelmämuisti (RAM): Vähintään 256 Mt, suositus 512 Mt
Kiintolevy: 400 Mt vapaata tilaa
Verkkonopeus: 128 kbit/s
Näytönohjain: 3D-näytönohjain, jossa 32 Mt VRAM-muistia
Näyttö: 1024 x 768, tuhansia värejä
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Google Earthin käyttö Linux-käyttöjärjestelmällä edellyttää seuraavien
vähimmäisvaatimusten täyttymistä:

Suoritin: 500 Mhz, Pentium 3
Järjestelmämuisti (RAM): 256 Mt RAM
Kiintolevy: 500 Mt vapaata tilaa
Verkkonopeus: 128 kbit/s
Näytönohjain: 3D-näytönohjain, jossa 16 Mt VRAM-muistia
Näyttö: 1024 x 768, 16-bittinen High Color -näyttö /3/

5.2 GPS-tiedon tuominen Googe Earthiin

GPS-tiedon tuomiseksi Google Earth -ohjelmaan, on koneelle asennettava GPSlaitteen valmistajan USB-ajuri. Ajurin asentamisen jälkeen, voidaan navigointilaite
liittää tietokoneeseen joko sarja- taikka USB-kaapelilla. Kun Google Earth on
käynnissä, voidaan GPS-laite käynnistää, minkä jälkeen odotellaan, kunnes yhteys
satelliitteihin on muodostunut.
Avataan työkalut-valikko, josta käytössä olevaksi vaihtoehdoksi GPS. Kun GPSmääritysikkuna aukeaa, valitaan laitteen valmistajan nimi ja määritellään asetukset
käyttöä varten. Klikkaamalla painiketta ”Import” saadaan määritellyt asetukset
käyttöön.
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Kuva 6 GPS-asetustenmääritysikkuna Google Earthissa /3/

5.2.1 Reaaliaikaisen GPS-informaation katseleminen

Kannettavaan tietokoneeseen kytkettynä, voidaan asematietoa seurata myös
reaaliaikaisesti valitsemalla GPS-valintaikkunasta ”reaaliaikainen”. Asetuksista
saadaan määriteltyä, mitä ominaisuuksia halutaan käyttäjälle näytettävän.

6 TOIMINTAPERIAATE
6.1 Keskusasema

Keskusasema on yhdistettynä internetiin. Se hallitsee kaikkea etäasemalle/-asemille
menevää määriteltyä kommunikaatiota SINAUT MICRO SC:n avulla. SINAUT
MICRO SC -ohjelmaan integroitu OPC-palvelin mahdollistaa kaiken käsiteltävän
tiedon visualisoinnin ohjelmassa.
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6.2 Etäasema

GSM/GPRS-yhteyden avaus ja kirjautuminen SINAUT MICRO SC -palvelimeen:

Kun yhteydenmuodostusparametrit on siirretty modeemille, muodostaa modeemi
automaattisesti yhteyden MICRO SC -palvelimeen.
Alla on kuvattu kuinka sisään kirjautuminen onnistuessaan tapahtuu. LED:t ”S”,
”Q” ja ”C” ilmentävät yhteyden tilaa.

Kuva 7 Modeemi muodostamassa yhteyttä palvelimeen /3/
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6.2.1 GPRS-modeemi SINAUT MD720-3

MD720-3 -modeemi kommunikoi keskusaseman ja etäaseman välillä. Se lähettää
dataa S7-200 CPU:lta SINAUT MICRO SC -ohjelmalle GPRS-yhteyden kautta.

Modeemi MD720-3 vaatii SIM-kortin ja GPRS-yhteyden toimiakseen.
Käytettäessä Quad-band -antennia, modeemi pystyy toimimaan GSM-verkon
taajuuksilla 800, 900, 1800 ja 1900 MHz.

6.3 Kommunikaatio keskusaseman ja etäaseman välillä
Etäasema lähettää käsiteltävää dataa keskusasemalle oheisen kuvan (kuva 7)
mukaisesti.

Kuva 8 Tiedonsiirto keskus- ja etäaseman välillä /3/

Datansiirto etäasemalta keskusasemalle:
1. Data, esimerkiksi täsmällinen sijainti, otetaan talteen GPRS-vastaanottimella.
Tiedot välitetään etäasemalle rajapintojen RS232-liityntöjen kautta.
2. CPU S7-200 pystyy lähettämään reaaliaikaisen sijainnin kysyttyään S7:n
”WDC_SEND_FLEX_P0” -lohkolta seuraavat tiedot:
Keskusaseman osoite.
Modeemille lähetettävän datan muuttuva osoite ja tavun pituus.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Olli Leinonen

TUTKINTOTYÖ

34(68)

3. Modeemi käsittelee dataa ja pakkaa siitä käytettävän osan TCP/IP-muotoon.
Tämän jälkeen data toimitetaan puhelinpalvelimelle GPRS-yhteyden kautta.
4. Puhelinpalvelin välittää ajantasaista dataa internetiin.
5. Internetin kautta data toimitetaan keskusaseman palvelimelle.
6. Keskusaseman internetpalvelin siirtää saamansa datan keskusaseman SINAUT
MICRO SC -palvelimelle.
7. SINAUT MICRO SC:n OPC-palvelin välittää vastaanotetun datan OPC
-asiakasohjelmalle (HMI).
8. Vastaanoton onnistuttua SINAUT MICRO SC -ohjelma lähettää kuittauksen
etäaseman modeemille.
9. Modeemi välittää kuittauksen S7-200 CPU -logiikkayksikölle.
10. S7:n ”WDC_RECEIVE_FLEX_P” -lohko vastaanottaa kuittauksen. S7:n
”WDC_SEND_FLEX_Px” -lohko tiedottaa käyttäjäohjelmaa toiminnon
onnistumisesta.

6.4 Datan tallentaminen, lähettäminen ja arkistoiminen
Seuraavat kolme vaihetta kuvaavat mittaustietojen siirtoa etäasemalta
keskusaseman CSV-rekisteriin kaikkine välivaiheineen.

Kuva 9 Mittaustiedon rekisteröiminen /3/
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6.5 Kommunikaatio OPC-ohjelman ja palvelinaseman välillä

Kuva 10 Tiedonsiirto OPC-ohjelman ja palvelinaseman välillä /3/

1. HTML-tiedosto lähetetään keskusaseman web-palvelimelta asiakasaseman
web-selaimen kautta.
2. HTML-tiedosto on kohdistettu web-palvelimelle, jonka muuttujat ovat luku- tai
kirjoitusmuotoisia MWSL-tiedostoja.
3. OPC lähettää HTML-tiedostoon linkitetyt muuttujat web-palvelimelle.
4. Web-palvelin tuottaa HTLM-tiedoston senhetkisistä muuttujien arvoista, ja
lähettää tiedoston sen omalle internetpalvelujen tarjoajalle.
5. Internetpalvelujen tarjoaja välittää tiedot HTML-tiedostona internetiin.
6. HTML-tiedosto on reititetty internetiin palvelujen tarjoajan internetpalvelimen
kautta.
7. Palveluntarjoaja välittää HTML-tiedoston palvelinasemalle.
8. HTML-tiedosto näkyy palvelinaseman web-selaimessa.
9. Mikäli joku muuttujien arvoista on muuttunut web-selaimessa, muuttuu arvo
myös OPC-ohjemassa. Web-palvelin päivittää muuttuneen arvon WinCC flexible
-ohjelmaan.
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7 KOMPONENTTIEN JA OHJELMIEN MÄÄRITTELYT
Laitteen saattamiseksi toimintakuntoon tulee niin kytkentöjen kuin ohjelmallisten
määritysten olla oikeaoppisesti tehtyjä. Keskusasema ja etäasemat saadaan
kommunikoimaan keskenään, kun niiden asetukset määritellään toisiaan
vastaaviksi.

7.1 Keskusasema
7.1.1 SINAUT MICRO SC
1. Muodostetaan internetyhteys tietokoneeseen.
2. Varmistetaan, että käytössä oleva portti (esimerkkinä portti ”26862”) on
kytkettynä tietokoneeseen palomuurin tai reitittimen kautta. (Jos tietokoneen
palomuuri on aktivoituna, määritetään poikkeuksena portti 26862. Kun käytetään
reititintä (esimerkiksi DSL-reititin), käytetään portille 26862 tietokoneen sisäistä
IP-osoitetta. Tähän voidaan käyttää toimintoa ”Port Forwarding” tai ”Virtual
Server”).
3. Kopioidaan tiedosto ”m2mopc.xml” osaksi asennushakemistoa SINAUT
MICRO SC. (Tallennetaan olemassa oleva tiedosto)
4. Suljetaan SIMATIC MICRO SC -käyttöliityntä, ja käynnistetään SINAUT
MICRO SC uudelleen. Ohjelmapaneeliin ilmestyy kuvan 11 mukainen kuvake.

Kuva 11 Ohjelmavalikko /3/
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7.1.2 Web-palvelin
1. Avataan WinCC flexible Runtime -asennushakemisto (Default: C:\Program
Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2007 Runtime).
2. Avataan alikansiot ”Systemroot, WebContent ja WebServices” esiin.
3. Puretaan tiedosto 4 (taulukko2) WinCC flexible Runtime:n asennushakemistoon.
4. Avataan tiedosto ”Actual.html”, joka löytyy ”Webcontent” -kansiosta. Tiedoston
editoimiseen voidaan käyttää MS Frontpage -ohjelmaa.
5. Ohjelmassa riville 9 kirjoitetaan Google Maps API-avain.
(http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key= Enter API-Key
here).
6. Riville 36 kirjoitetaan www-osoite (URL) tai web-palvelimen IP-osoite
(const SOAPURL = ”http://your_web_adress/WebServices/RuntimeAccess.wsdl”).
7. Avataan tiedosto ”Tracking.html”, joka löytyy ”Webcontent” -kansiosta.
Tiedoston editoimiseen voidaan käyttää MS Frontpage -ohjelmaa
8. Ohjelmassa 170 kirjoitetaan www-osoite (URL) tai Web-palvelimen IP-osoite
(const SOAPURL = ”http://your_web_adress/WebServices/RuntimeAccess.wsdl”).

7.1.3 WinCC flexible Runtime
1. Puretaan tiedosto 3 (taulukko 2).

Taulukko 2 Käynnistyskoodit /3/
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1. Käynnistetään ”fwx” -tiedosto, joka WinCC flexible:en tässä kohtaa ilmestyy.
Samalla ”WinCC flexible Runtime” + ”sm@rtServer” + ”miniWeb Server”
käynnistyy. Ohjelmavalikkoon ilmestyy kuvan 12 mukainen kuvake.

Kuva 12 Ohjelmavalikko /3/

3. WinCC flexible -tiedosto on liitteenä (taulukko 2, tiedosto 2.) Kuvassa 13
näkymä WinCC flexible -ohjelmasta.

Kuva 13 Uutta projektia luodaan WinCC flexible -ohjelmalla /3/

7.2 Etäasema
Laitteiston asennus ja johdotus:
1. Avataan modeemin MD720-3 kotelo ja asetetaan SIM-kortti paikoilleen.
2. Asetetaan komponentit kiinnityskiskolle.
3. Kytketään komponentit LOGO! Power 24VDC -virtalähteeseen.
4. Kytketään modeemi MD720-3 ja S7-200 CPU:n portti 0 yhteen PC/PPI
-kaapelilla.
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5. Kytketään GPS 18x PC OEM -vastaanotin S7-200 CPU:n porttiin 1 käyttämällä
PC/PPI-kaapelia. Vastaanottimeen tulee kytkeä erillinen 12V:n syöttöjännite
6. Liitetään kaikki maadoitukset maapotentiaaliin.
7. Kytketään antenni ANT 794-4MR modeemiin.
(Tarvittaessa varmistettava riittävä salamasuojaus).

7.3 Kommunikaatio MD720-3-modeemin ja S7-200 CPU -logiikkayksikön välillä

MD720-3 -modeemin ja S7-200 CPU:n välisen toiminnan määrittäminen sekä
asetustenmääritysohjelmiston lataus Micro/WIN -ohjelmasta (kuva 14):

1. Avataan ohjelmasta STEP 7 Micro/WIN kohta projektin konfigurointi (taulukko
2, kohta 4).
2. Avataan ”config_modem” -työkalu.
3. Korvataan nykyisin käytössä oleva IP-osoite joko staattisella IP-osoitteella tai
toimialueen nimellä (//Server IP Adress CONFIG_INIT_IP_Address
”123.45.67.89”).
4. Asetetaan määrittelyksi sama portti, joka on valittuna SINAUT Micro SC ohjelmaan.
(//Server port CONFIG_INIT_Dest_Port ”26862”).
5. Syötetään käytössä oleva PIN-koodi (//SIM PIN CONFIG_INIT_SIM_PIN
”1234”).
(Huom. PIN-koodin kyselyn voi halutessaan poistaa käytöstä, tällöin PIN-koodi
kirjoitetaan muotoon (” ”).)
6. Kirjoitetaan palvelimen APN-osoite, mikä mahdollistaa GPRS:n pääsyn
internetiin
(//GPRS APN CONFIG_INIT_APN ”apn.address.com”).
7. Jos palveluntarjoaja pyytää APN-käyttäjätunnusta, kirjoitetaan se tähän.
(//GPRS APN User CONFIG_INIT_APN_User ”guest”).
8. Jos palveluntarjoaja pyytää APN-salasanaa, kirjoitetaan se tähän.
(//GPRS APN User Password CONFIG_INIT_APN_User_PW ”guest”).
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9. Annetaan käytössä oleva DNS-palvelimen palveluntarjoaja.
Jos keskusasemalla on käytössä staattinen IP-osoite, voidaan tämä kenttä jättää
tyhjäksi (””).
Jos käytössä on staattisen IP-osoitteen sijaan ”verkkotunnus”, syötetään DNS
-osoite tähän kenttään (enintään kaksi kappaletta).
Kun käytetään verkkotunnuksia:
//DNS CONFIG_INIT_DNS ”139.007.030.125;139.007.030.126”
Kun ei käytetä verkkotunnuksia:
//DNS CONFIG_INIT_DNS ””
10. Jos telepalvelu on käytössä, kirjoitetaan käytössä olevat puhelinnumerot tähän
kenttään (enintään kolme kappaletta).
(//CLIP WDC_INIT_Clip_Numbers ”+4912345*;;;;;”).
11. Ladataan projekti S7-200 CPU -logiikkayksikköön kohdasta ”Download”
(sininen nuoli).
12. Modeemin konfigurointi on valmis, mikäli modeemi on kirjautuneena SINAUT
MICRO SC -palvelimeen.

Kuva 14 MD720-3 -modeemin ja S7-200 CPU:n konfigurointi /3/
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Jotta yhteys logiikkayksikköön saadaan muodostetuksi ja konfiguroinnit tehdyiksi,
tulee yhteyttä koskevat määritykset olla mallinmukaiset.
Valitut asetukset ovat nähtävissä ”Communications” -ikkunassa (kuva 15).

Kuva 15 Yhteydelle määritellyt asetukset /3/

Aseman osoite tulee määritellä nollaksi ja nopeus arvoon 9,6 kbps (kuva 16).

Kuva 16 Yhteyden asetusten määrittäminen /3/
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Kun PC:n ja logiikan väliseen kommunikaatioon käytetään RS232-kaapelia, tulee
liitynnäksi määritellä CP5611(PPI) <Active> (kuva 17).

Kuva 17 PG/PC-rajapinnan asetusten määrittäminen /3/

8 SINAUT MICRO SC -PALVELIMEN MÄÄRITTELY

Ennen kuin projektia voidaan luoda, tulee etäaseman olla onnistuneesti
kirjautuneena SINAUT MICRO SC -palvelimeen (kuva 18).

Avataan MICRO SC -konfigurointityökalu:
Ikoni

tarkoittaa, että etäasema ei ole onnistunut luomaan yhteyttä SINAUT

MICRO SC -palvelimeen.
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tarkoittaa, että GPRS-modeemi on kytketty palvelimeen, mutta

kommunikaatio PLC:n kanssa ei ole mahdollista. (Esimerkiksi siksi, että PLC ei
ole RUN-tilassa tai johto PLC:n ja modeemin välillä on rikki).
Ikoni

tarkoittaa, että palvelin on onnistuneesti muodostanut yhteyden

etäasemaan.

Kuva 18 Yhteyksien tilanseuranta /3/

PLC:n ja GPRS-yhteyden tilat voidaan varmistaa valitsemalla kohta ”test status”.
Kuvan 19 ikkunan vihreä väri ja teksti ”connected”, kertoo yhteyden olevan
kunnossa. Mikäli yhteyttä ei ole saatu muodostetuksi, on ikkunan väri punainen ja
siinä teksti ”disconnected”.
Ikkuna ”GPRS connection” ilmentää modeemin ja palvelimen välisen yhteyden
tilaa. Ikkuna ”PLC status” ilmentää palvelimen ja PLC:n välisen yhteyden tilaa.
Jotta kommunikointi asemilta palvelimelle tai asemalta toiselle mahdollistuu, on
molempien yhteyksien oltava aktivoituneina.
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Kuva 19 Yhteyksien tilaa kuvaavat ikkunat /3/

8.1 Yksittäisen aseman ominaisuuksien määrittely
Aseman nimi:
Tämän nimen on oltava yksilöllinen kaikissa asemissa. Nimi on toimitettava OPC
-asiakkaalle muuttujien nimeämiseksi.

Aseman numero:
Tämän numeron on oltava yksilöllinen kaikissa asemissa. Soitettaessa WDC_INIT
-ohjelmalohkoon, tulee numeron vastata parametria STATION_NUMBER. Tätä
numeroa käytetään määräaseman osoitteena PLC:lle päin kommunikoitaessa.
Mahdollisia käyttää, ovat lukuarvot 1 ja 65535 välillä, 0 on varattu palvelimelle.

GPRS-modeemin nimi:
GPRS-modeemi käyttää tätä nimeä kirjautuessaan palvelimelle. Tämän nimen tulee
vastata parametria MODEM_NAME, soitettaessa PLC-ohjelman WDC_INIT
-ohjelmalohkoon. Nimeen ei voi tehdä muutoksia.

GPRS-modeemin salasana:
GPRS-modeemi käyttää tätä salasanaa kirjautuessaan palvelimelle. Soitettaessa
PLC-ohjelman WDC_INIT -ohjelmalohkoon, tulee salasanan vastata parametria
MODEM_PASSWORD. Salasanaa voi muuttaa halutessaan.

SPS (Parallel Cluster Server) seuranta:
Osoittaa ja seuraa väliajoin yhteyden tilaa PLC:hen.
Seurantaa voidaan suorittaa kolmella eri tavalla kuvan 20 mukaisesti.
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Tilanseuranta poissa käytöstä:
PLC:n tilaa ei seurata.

Tilanseuranta-arvo päivittyy väliajoin:
Yhteyttä PLC:hen seurataan ja kaikki arvot päivitetään ennalta määrätyin
aikavälein. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan mahdollista jaksottaista analogiaarvojen ja laskureiden päivittämistä PLC:ltä käsin.

Tilanseuranta RealTimeClock -synkronoinnilla:
Yhteyttä PLC:hen seurataan synkronoidusti reaaliajassa määritellyn pituisen
aikajakson verran. Vaikka tämä vaihtoehto ei olisi käytössä, PLS:n kello
synkronoituu automaattisesti kerran päivässä.

Kuva 20 Asetusten määrittäminen /3/
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9 LÄHETETTÄVÄN TIEDON ESITTÄMINEN

Muuttujien seuraaminen tapahtuu Micro Automation Set (MAS) -kotisivun kautta.
MAS-sivusto sisältää seuraavat ominaisuudet:

1. Valvoo keskusasemalle sykleinä lähetettävää dataa (sijainti, korkeus, nopeus).
2. Sykliä voidaan kontrolloida manuaalisesti.
3. Voidaan lähettää viestejä etäasemille.
4. Web-visualisaattori
5. Arkistoi dataa.
6. Puskuroi dataa.
7. Näyttää tietoja käsiteltävästä tiedosta esim. matkapuhelimen kautta.

Kuva 21 Reaaliaikaista paikanseurantaa MAS41-kotisivuilla /3/

Sijaintitietoa voidaan seurata kotisivujen kautta seuraavalla tavalla:
1.

Valitaan sivulta kohta ”Actual
Position”.
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2.
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Kirjoitetaan käyttäjäksi ”User” ja
salasanaksi ”100”.

3.

Valitaan yhden syklin aika.

4.

Syklin ajan perusteella, päivittyy
sijaintitieto näytölle tietyin väliajoin.

Viestejä kotisivujen kautta etäasemille, voidaan lähettää seuraavalla tavalla:
1.

Klikataan jotakin valintarivin
painikkeista, siihen kirjoitetun viestin
lähettämiseksi.

2.

Lähetetty teksti välittyy etäaseman
näyttöpäätteelle.

3.

Sama teksti on nähtävissä myös
keskusaseman valvontaruudulla.

Dataa voidaan jäljittää seuraavalla tavalla:
1.

Valitaan sivulta kohta ”Tracking Data”.

2.

Valitaan jäljitettävän toiminnon nimi.

3.

Määritetään miltä aikaväliltä dataa
halutaan jäljittää.

4.

Määritetään millä aikavälillä saatua
tietoa halutaan uudelleen lukea.

5.

Käynnistetään seuranta.

47(68)

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Olli Leinonen
6.

Odotetaan, kunnes jäljitys käynnistyy.

7.

Osoittaa etäasemalla peräkkäin luotujen
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tietueiden määrän.
8.

Odottaa kunnes kymmenen datatietuetta
on luettu, minkä jälkeen jäljittäminen
keskeytyy.

9.

Data on nyt saatavissa S7-200
-muistiyksiköstä.

Tietoa voidaan viedä ja arkistoida seuraavalla tavalla:
1.

Käynnistetään ”vienti” -toiminto.

2.

Kirjatut tiedot on koottu lähetettyihin
lohkoihin ja lähetetty keskusasemalle.

3.

Osoittaa ”vienti” -toiminnon tilaa,
odotetaan kunnes ruutuun ilmestyy
teksti ”Export in process”.

4.

Valvoo osiota ”Written lines in SCV”.
Osoittaa kuinka monta tietueista
keskusaseman SCV-kansiossa oli jo
valmiiksi.

5.

Valvoo osiota ”Data blocks to send”.
Kertoo kuinka monta lohkoa on
lähetetty.

6.

Osio ”Sent blocks total” kertoo, kuinka
monta lohkoa oli lähetetty, kun
etäasema käynnistettiin.

7.

”Vienti” -toiminto on suoritettu, kun
ruudulle vaihtuu teksti ”Export ready”.
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9.1 CSV -tiedoston lataaminen
Arkistoitu data sijaitsee WinCC flexible:n palvelimella, ”Tracking_Archive”
-kansiossa, CSV-tiedostossa. Miniweb-palvelimeen integroitu tiedostonselain
mahdollistaa pääsyn tähän kansioon (kuva 22). Tuotetun CSV-tiedoston voi ladata
ja tallentaa palvelinasemalta käsin. CSV-tiedoston voi avata ja sitä lukea MS
Excelillä. Kuljetun matkan graafiseen esittämiseen voidaan käyttää Google Earth
Plus -ohjelmaa.

Kuva 22 CSV-tiedoston lataaminen Miniweb-palvelimella /3/
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9.2 Yhteyden laatuun vaikuttavia tekijöitä
Paikannustarkkuus riippuu niitten satelliittien määrästä, joilla GPS-vastaanotin
voidaan kullakin hetkellä paikallistaa. Tarkkuus paranee satelliittien määrän
kasvaessa ja on katvealueita, joissa yhteyttä ei muodostu välttämättä laisinkaan.
Laatua on vaikea suoralta kädeltä määrittää, koska se siihen vaikuttavia tekijöitä on
useita. Yhteyden laatuun voidaan pyrkiä vaikuttamaan kiinnittämällä huomiota
seuraavien osatekijöiden laatuun:

1. Puhelinpalveluidentarjoaja
2. Internetpalveluidentarjoaja
3. Vastaanottimen laatu
4. Etäasemien lukumäärä
5. Taajuusalueet
6. Kirjoitustaajuus SINAUT MICRO SC:ltä etäasemalle.

10 MD720-3-MODEEMIN PALOMUURIN PÄIVITTÄMINEN
Jotta yhteys tietokoneelta modeemiin saataisiin luoduksi, tulee
palomuuriohjelmisto tarvittaessa päivittää ajan tasalle.

10.1 FTP-yhteyden asetustenmääritys

Yhteyden asetusten määrittämiseksi tulee löytyä seuraavat tarvikkeet:
1. RS232-sarjaliitynnällä ja Windows XP:llä varustettu PC
2. Modeemin sarjakaapeli (suora, pinnit 3,4,5 ja 8)
3. Terävä esine, esimerkiksi paperiliitin
4. Ohjelmatiedostot:
- ”para.ini”
- ”*.bin”
- ”!cmdfile”
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FTP-yhteys saadaan määritetyksi seuraavanlaisella menettelyllä:
1.

Avataan valikosta
Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli
kohta ”Puhelin- ja
modeemiasetukset”.

2.

Valitaan kohta ”Modeemi” ja
klikataan
painiketta ”Lisää”.

3.

Aktivoidaan valintaruutu.
Klikataan painiketta
”seuraava”.

4.

Valitaan modeemiksi
”Standard 19200 bps
Modem”.
Klikataan painiketta
”Seuraava”.

5.

Valitaan COM-portti, jota
käytetään yhteyteen
tietokoneen ja modeemin
MD720-3 välillä.
Klikataan painiketta
”Seuraava”.
Klikataan painiketta
”Valmis”.
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6.

Valitaan äsken lisätty
modeemi.
Klikataan painiketta
”Ominaisuudet”.

7.

Valitaan kohta ”Modeemi”.
Valitaan ”Suurin nopeus”
arvoon ”57600”.
Klikataan painiketta ”Ok”.
Klikataan painiketta ”Ok”.

10.1.1 Verkkoyhteyden määrittelyt
1.

Avataan valikosta
Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli
kohta ”Verkkoyhteydet”.

2.

Klikataan painiketta ”Seuraava”.

TUTKINTOTYÖ

52(68)

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Olli Leinonen
3.

Valitaan ”Yhdistä
internetiin”.
Klikataan painiketta
”Seuraava”.

4.

Valitaan kohta ”Määritä
yhteydet käsin”
Klikataan painiketta
”Seuraava”

5.

Valitaan ”Yhteys käyttämällä
dial-up -modeemia”.
Klikataan painiketta
”Seuraava”.

6.

Valitaan edellä määritetty
modeemi.
Klikataan painiketta
”Seuraava”.

7.

Annetaan satunnainen nimi
esimerkiksi ”MD720-3”.
Klikataan painiketta
”Seuraava”.

TUTKINTOTYÖ

53(68)

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Olli Leinonen
8.

Annetaan puhelinnumero
”#98”.
Klikataan painiketta
“Seuraava”.

9.

Klikataan painiketta
”Seuraava”.

10.

Annetaan seuraavat tiedot:
Käyttäjänimi: ”service”.
Salasana: ”service”.
Salasanan vahvistus:
”service”.

11.

Klikataan painiketta
”Valmis”.

TUTKINTOTYÖ
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12.
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Valitaan luoduista
verkkoyhteyksistä vaihtoehto
”MD720-3” ja mennään
kohtaan ”Ominaisuudet”.
Klikataan painiketta
”Määritä”.

13.

Valitaan ”Suurin nopeus”
arvoon ”57600”.
Poistetaan valinnat kaikista
valintaruuduista.
Klikataan painiketta ”Ok”.
Klikataan painiketta ”Ok”.

10.2 FTP-yhteyden muodostaminen
FTP (File Transfer Protocol) on rakennettu asiakaspalvelimen arkkitehtuurille soveltuvaksi. Se
käyttää erillistä säätö- ja tiedonsiirtoyhteyttä asiakkaan ja palvelinohjelmistojen välillä.

10.2.1 Modeemin ja PC:n yhdistäminen
1.

Yhdistetään tietokone modeemin
MD720-3 RS232-liittimeen
modeemikaapelilla.

2.

Kytketään modeemille virta.
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10.2.2 Modeemin yhteyksien määrittely
1.

Tallennetaan seuraavat
ohjelmatiedostot kovalevylle:
- ”para.ini”
- ”*.bin”
- ”!cmdfile”

2.

Painetaan modeemin MD720-3
RESET

-näppäintä

(SET) niin kauan kunnes LED
(Q) syttyy.
Päästetään RESET-näppäin
vapaaksi.
Odotetaan kunnes kaikki
kolme LED:ä alkavat vilkkua.
3.

Avataan valikosta
Käynnistä/Asetukset/Ohjauspa
neeli kohta "Verkkoasetukset".
Klikataan edellä nimelle
”MD720-3” määriteltyä
verkkoyhteyden kuvaketta.

4.

Klikataan painiketta ”Valitsin”.
Odotetaan kunnes yhteyden
tilaksi saadaan näkymään
”Yhteys avattu”.
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5.

Avataan Käynnistä/Suorita.
Kirjoitetaan komennoksi
”cmd”.

6.

Kirjoitetaan ”ftp 192.168.0.8”
ja vahvistetaan käskyllä
<RETURN>.
Kirjoitetaan ”Service” ja
vahvistetaan käskyllä
<RETURN>.
Kirjoitetaan <password>
”service” ja vahvistetaan
käskyllä <RETURN>.

7.

Kirjoitetaan ”käytä” ja
painetaan välilyöntinäppäintä.
Avataan resurssienhallinta ja
tallennetaan tiedosto ”Para.ini”
tietokoneen kovalevylle.
Pudotetaan tiedosto komennon
”käytä” perään ja hyväksytään
komennolla <RETURN>.
Odotetaan, kunnes teksti ”ftp>”
ilmestyy ruudulle uudelleen.

8.

Kirjoitetaan ”käytä” ja
painetaan välilyöntinäppäintä.
Avataan resurssienhallinta ja
tallennetaan tiedosto ”*. Bin”
tietokoneen kovalevylle.
Pudotetaan tiedosto komennon
”käytä” perään ja hyväksytään
komennolla <RETURN>.
Odotetaan, kunnes teksti ”ftp>”
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ilmestyy ruudulle uudelleen.
Tämä voi kestää useita minuutteja!
Kirjoitetaan ”käytä” ja

9.

painetaan välilyöntinäppäintä.
Avataan resurssienhallinta ja
tallennetaan tiedosto ”!cmdfile”
tietokoneen kovalevylle.
Pudotetaan tiedosto komennon
”käytä” perään ja hyväksytään
komennolla <RETURN>.
Odotetaan, kunnes teksti ”ftp>”
ilmestyy ruudulle uudelleen.
Tämä voi kestää useita minuutteja!
10. Palomuurin päivitys on valmis, kun:
LED ”Q” on päällä ja LED ”C”
vilkkuu, mikäli modeemissa
MD720-3 on SIM-kortti.

tai
LED ”S” vilkkuu ja LED ”C”
vilkkuu, mikäli modeemissa
MD720-3 ei ole SIM-korttia.

11 KOTELOINTI

Laitekotelon tarkoituksen on suojata kytkentää ulkoisilta mekaanisilta rasituksilta.
Niinpä sen tulisi olla mekaanisesti riittävän luja kestämään käyttöympäristön siihen
kohdistamat rasitukset. Moneen käyttöön riittää halpa muovikotelo, mutta jos laite
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joutuu kovaan käsittelyyn, on syytä harkita metallikotelon käyttöä. Tässä
tapauksessa on päädytty käyttämään alumiinista, salkkumallista koteloa.
Käyttöjännite otetaan akuista, joten vaarallisen suuria jännitteitä ei ilmene.
Jännitteen suuruusluokasta huolimatta, kannattaa johtimien vedonpoisto joka
tapauksessa huomioida. Asiallisesti toteutettu vedonpoisto vähentää johtimiin
kohdistuvia jännityksiä, ja mahdollistaa laitteelle pitkän käyttöiän. Tässä työssä
koteloinnin tarkoitus on lähinnä suojata laitteistoa ja tehdä rakenteesta siinä määrin
kompakti, että laitteesta saadaan helposti liikuteltava.
Komponentit on sijoitettu koteloon siten, että antennit on saatu optimaalisille
paikoille samalla kun ne ovat suojassa ulkoisilta kolhuilta. Jäähdytykseksi riittää,
että kotelo on tarpeeksi ilmava, sillä voimakkaasti lämpeneviä komponentteja ei
tähän kokoonpanoon sisälly. Laitteen ei tarvitse kestää pysyvää upotusta, eikä
tarjota täydellistä kosketussuojaa. Sen tulee kuitenkin suojata laitteistoa muun
muassa vesisateelta ja roskaantumiselta. Nykyisellä koteloinnilla saavutettaneen
tason IP34-suojausluokka, mikä riittää mainiosti täyttään edellä mainitut
vaatimukset. /9/

11.1 Suojaluokitukset
IP-luokka (International Protection, IEC60529) on koodi, joka ilmaisee laitteiston
suojausluokan. Siitä ilmenee, millaisia ulkoisia vaikutuksia laitteisto on suunniteltu
kestämään. IP-koodissa on kaksi numeroa ja siinä voi olla lisäkirjaimia, jos
jännitteiset osat on suojattu suoralta kosketukselta paremmin kuin numero-osa
(taulukko 3, taulukko 4) ilmaisee.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Olli Leinonen

TUTKINTOTYÖ

Ensimmäinen numero:
Taulukko 3 IP-luokitukset /9/
Numero Suojaustaso

Suurin
koskettavan
halkaisija

0

Ei suojausta.

1

Suojaus kämmenselkää vastaan.

50,0 mm

2

Suojaus sormikosketusta vastaan.

12,5 mm

3

Suojaus johtimilta ja työkaluilta.

2,5 mm

4

Suojaus ohuilta johdoilta ja työkaluilta.

1,0 mm

5

Täysi kosketussuojaus, osittainen pölysuojaus.

6

Täysi kosketussuojaus ja täysi pölysuojaus.

Toinen numero:

Taulukko 4 Suojaustasot /9/

Numero Suojaustaso
0

Ei suojausta.

1

Suojaus pystystä tippuvaa vettä vastaan.

2

Suojaus tippuvaa vettä vastaan, suurin pystykulma 15 astetta.

3

Suojaus tippuvaa vettä vastaan, suurin pystykulma 60 astetta.

4

Kestää vesiroiskeet ja spraysuihkun.

5

Kestää vesiruiskun joka suunnasta.

6

Kestää suuripaineruiskun.

7

Kestää väliaikaisen upotuksen.

8

Kestää pysyvän upotuksen.
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Näiden lisäksi IP-koodin jatkeena voi olla lisäkirjain tai lisäkirjaimia. Lisäkirjain
ilmaisee henkilönsuojauksen suoralta kosketukselta jännitteisten osien kanssa (kun
henkilösuojaus on parempi kuin ensimmäisen numeron ilmaisema).

Lisäkirjainten merkitykset:
A = Kämmenselkä (halkaisija 50 mm).
B = Sormi (halkaisija 12 mm, pituus 80 mm).
C = Halkaisijaltaan 2,5 mm ja pituudeltaan 100 mm työkalu.
D = Halkaisijaltaan 1 mm ja pituudeltaan 100 mm lanka.
Esimerkiksi joihinkin pinta-asennusrasioihin merkitty suojausluokka IP44 tarkoitta,
että yli 1 mm paksuiset esineet eivät voi koskettaa sisällä olevia kytkentöjä ja
kotelo sietää joka puolelta tulevia vesiroiskeita.

Kotelointiluokat ja tavallisimmat käyttökohteet:
Taulukko 5 Kotelointiluokat /10/
IP 20

Tavallinen kosketussuojainen.

Kuiva tila jossa ei mainittavasti
pölyä.

IP 22

Tippuveden pitävä.

Kostea tila, katoksen alla ulkona.

IP 23

Sateenpitävä.

Ulkona yli 50 cm korkeudella.

IP 34

Roiskevedenpitävä.

Kostea, märkä tai palovaarallinen
tila.

IP 54

Pölysuojainen.

Pölyinen tila.

IP 55

Suihkuveden pitävä.

Märkä tila.

IP 67

Veden- ja pölynpitävä.

Märkä tila tai syövyttäviä aineita
sisältävä tila.

IP 68

Painevedenpitävä.

Veden alla.

Palovaa
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11.2 Komponenttien asettelu koteloon
Komponentit tulee asetella koteloon siten, että vastaanotin ja antenni ovat lähellä
kotelon reunaa, mielellään kokonaan kotelon ulkopuolella. Tämä edesauttaa
yhteyden muodostumisen onnistumista. Raskaimmat osat kannattaa sijoitella
mahdollisimman lähelle kotelon keskiosaa, jolloin painopiste saadaan laitteen
kanto-ominaisuuksia ajatellen optimaaliseen paikkaan ja kotelo saadaan ilmavaksi
mahdollista jäähdytystarvetta ajatellen. Kuvassa (kuva 23) on esitetty kokoonpano,
jossa nämä näkökohdat on pyritty ottamaan huomioon.

Kuva 23 Komponenttien asettelu
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Kokoonpanon ulkomittojen ja kotelon minimikoon hahmottelun tukena oli näppärä
käyttää Autodesk Inventor -piirustusohjelmaa. Mittojen selvittyä oli helppo valita
tarkoitukseen sopiva kotelo valmistajan katalogista. Alla oleva kuva (kuva 24)
ilmentää suunnittelun osuutta tarkkoja mittoja ja optimaalista asettelua
hahmoteltaessa.

Kuva 24 Piirustusohjelma mitoituksen suunnittelun apuvälineenä

11.3 Komponenttien kiinnittäminen
Kaikki työssä käytettävät komponentit kiinnitetään joko kotelon sisään tai sen
ulkopintaan, välittömään kontaktiin kotelon kanssa. Tekstissä jo mainittujen
komponenttien lisäksi, sisältää kotelointi järjestelmälle virtaa syöttävät akut. Koska
yhden akun jännite on 12V ja käytössä kaksi eri jännitetasoa, 12VDC ja 24VDC,
tulee akkuja olla kaksi. 24V jännite saadaan, kun akut kytketään sarjaan, ja
syöttöjännite otetaan kahdesta sarjaan kytketystä akusta. 12V jännite saadaan
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käyttämällä pelkästään toista näistä kahdesta akusta. Koska tämä 12V jännite
otetaan koko ajan samasta akusta, tyhjenee toinen akuista nimellisen verran
toista akkua nopeammin. Kyseistä 12V jännitetä käyttävän, vastaanottimen,
tehonkulutus on kuitenkin sen verran pieni, että käytännön merkitystä akkujen
lataustarpeeseen ei tällä ikään kuin toispuolisella käytöllä ole. Akkuina on päädytty
käyttämään moottoripyörissä käytettyjä 12V 3AH, 98 X 56 X 109 mm geeliakkuja,
mallia (YB3L-A). Geeliakut sallivat käytön kaikissa asennoissa, mikä onkin tässä
tapauksessa välttämätöntä. Kokoluokan 3,0 Ah akkuihin on päädytty
tehonkulutuksen, käytössä olevan tilan ja akkujen painon perusteella. Kun akkuja
ladataan, kytkeytyvät akut rinnan ja järjestelmän virta katkeaa latauksen ajaksi
virtakytkimen asennosta riippumatta. Ohjaus on toteutettu kolmen 12V releen
avulla liitteessä yksi (LIITE 1) esitetyn kytkennän mukaisesti. Käyttötilanteessa
virran huippuarvo pysyttelee 500 mA tienoilla. Mutta koska laitteen päälle
kytkeminen aiheuttaa normaaliin käyttötilanteeseen verrattuna liki nelinkertaisen
virtapiikin, on päädytty käyttämään 2 A kokoluokan sulakkeita.

Laturityypistä johtuen, tarvitsee latauksen käynnistyminen virtapiiriltä päin tulevan
vastajännitteen. Tämä johtuu siitä, että kyseinen laturityyppi ei syötä virtaa, mikäli
vastassa ei ole kuormaa (resistanssi). Ongelma on ratkaistu niin, että lataus
käynnistetään erillisellä latauspainikkeella, jonka kautta releen koskettimet
vedetään kiinni. Kun rele on vetänyt kaikki koskettimensa kiinni, pääsee lataava
jännite akun navoille. Kuvan esittämässä kytkennässä latauspistokkeelta päin
myötäsuuntaan kytketty diodi estää virrankulun akuilta keloille päin, pitäen kelojen
kärjet muuna kuin latauksen aikana avattuina.

Ennen komponenttien lopullista asettelua koteloon, on sinne kiinnitetty 1mm
vahvuisesta teräslevystä sopivaksi muotoiltu välipohja. Välipohja on kiinnitetty
ruuveilla koteloon sen ulkopuolelta käsin. Kaikki koteloon lisätyt komponentit ja
kiinnikkeet on näin voitu kiinnittää ruuveilla tähän välipohjaan. Akut on ruuvattu
kiinni metallipannoin, muissa kiinnityksissä on käytetty DIN 35 -kiskoa, joihin
komponentit on ollut mahdollista kiinnittää.

Johtojen läpiviennit on saatu siisteiksi metallisia läpivientilevyjä (LIITE2) ja
läpivientikumeja käyttämällä. Vedonpoistot on toteutettu yksinkertaisella
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menetelmällä, kiinnittämällä johtimet suoraan kotelossa välipohjana olevaan
metallilevyyn. Vastaanottimen asennus on kiinteä, sen sijaan antennia voidaan
johtimen ulottuvuuden puitteissa hieman liikutella. Antenni voidaan kiinnittää
kotelon ulkopuolelle ruuvattuihin kiinnittimiin kuljetuksen ajaksi.

Kuva 25 Komponenttien kiinnittäminen

12 KEHITYSKOHTEET

Paikannusjärjestelmä toimii ja sitä myöten täyttää siihen kohdistuneet odotukset ja
toiminnalliset vaatimukset. Kehittämistä kuitenkin vielä on, ja mahdollisuus tehdä
muutoksia olemassa. Käytössä olevista komponenteista riippuen, olisi
järjestelmästä varmasti mahdollista tehdä nykyistä kompaktimpi ja rakenteellisesti
kevyempi. Käyttöympäristöstä johtuen, eivät laitteen paino taikka koko kuitenkaan
ole ratkaisevia käytön kannalta. Riittää, että laite on kannettava ja toimii akuilla,
eikä tarvitse kiinteää virtalähdettä muuhun kuin akkujen lataamiseen.
Suojausluokkaa saa halutessaan paljonkin paremmaksi. Senkin merkitys on
kuitenkin vähäinen, kunhan tietty vaatimustaso täyttyy.
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13 YHTEENVETO

Työn tuloksena on saavutettu toimivan satelliittipaikannuksen ja muuttujien
seurannan toteutus käyttökelpoisine raportteineen.

Yksin raportista voidaan saada kelvollinen käsitys siitä, kuinka järjestelmä
käytännössä rakentuu, ilman että itse fyysiseen laitteistoon välttämättä kajotaan
ollenkaan. Raportin ohjeita noudattamalla on siis mahdollista saattaa
mallinmukainen paikannusjärjestelmä toimintakuntoon tai vaihtoehtoisesti tutustua
pelkästään valmiiseen, jo rakennettuun järjestelmään. Työtä voi näin ollen käyttää
sekä materiaalina satelliittipaikannuksen teoriaan tutustumiseen että laitteiston
käyttö- ja rakennusohjeena.

Ennalta asetettuun päämäärään lopputuloksen osalta siis päästiin, huolimatta siitä,
että joitakin yksittäisiä ongelmiakin kohdattiin. Syyt ongelmiin olivat perustavaa
laatua olevia, ja näin ollen syyn löydyttyä teknisesti helppoja ratkaista.

Aluksi ihmetystä aiheutti, kun yhteys logiikkayksikköön ei muodostunut.
Modeemin asetuksia ei näin ollen päässyt määrittelemään, eikä järjestelmän
toimintakuntoon saattamista ollut toistaiseksi mahdollista viedä eteenpäin. Syy
selvisi lopulta; ilmeni että käytössä oli vääräntyyppinen ohjelmointikaapeli, ja
ongelma ratkesikin kaapelin vaihtamisen myötä. Määritysten logiikalle lataamisen
jälkeen, oli yhteyden muodostuminen GSM-palvelimeen teknisesti mahdollista.
Modeemi ei kuitenkaan vielä saanut alustettua yhteyttään SINAUT MICRO SC palvelimeen. Ongelma korjautui, kun valmiiseen kokoonpanoon kuuluva GPS
-vastaanotin lisättiin mukaan laitteistoon ja modeemin palomuuri-ohjelmisto
päivitettiin ajan tasalle.
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