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Valmistavan teollisuuden kiristyvät vaatimukset suunnittelusta markkinoille -ajassa 

(engl. time-to-market), laadussa, kustannustehokkuudessa ja turvallisuudessa luovat 

paineita uusien toimintatapojen etsimisessä. Usein laitteiston ohjausalgoritmeja ei ole 

mahdollista testata todellisen laitteiston kanssa, vaan ainoaksi ennakoivaksi 

vaihtoehdoksi jää todellisen laitteiston virtuaalinen mallintaminen. Eräs uusista 

toimintavoista on virtuaalinen käyttöönotto, jossa tuotantolinja tai laitteisto mallinnetaan 

ja sen käyttäytymistä simuloidaan ohjausalgoritmien parantamista ja todentamista varten. 

Tämän diplomityön tavoitteena oli toteuttaa virtuaalinen käyttöönottoympäristö, jolla 

laitteiston 3D-mallinnettua virtuaalista mallia voidaan ohjata reaaliajassa todellisen 

laitteiston ohjauslaitteistolla. Käyttöönottoympäristön toteuttamisen lopullisena 

tavoitteena on tutkia, millaisia hyötyjä sillä voidaan saavuttaa Outotec (Finland) Oy:n 

automaatiojärjestelmien suunnittelussa ja käyttöönotossa kiristyvien vaatimusten 

täyttämiseksi. 

Työssä toteutetulla käyttöönottoympäristöllä pystytään simuloimaan 3D-mallinnetun 

laitteiston osan toimintaa reaaliajassa. Todellisen laitteiston ominaisuuksista määritettyjä 

vaatimuksia ei kustannussyistä täytetty, sillä ennen sitä haluttiin varmistua valitun 

alustan ominaisuuksista, toimivuudesta ja soveltuvuudesta. Toteutuksen katsotaan 

kuitenkin täyttävän pehmeän reaaliaikaisuuden kriteerin noin 40 ms aikatasolla ja 80 ms 

reaktioajalla. Toteutettu virtuaalinen käyttöönottoympäristö osoittautui toimivaksi ja 

soveltuvaksi, sekä sen todettiin tuovan potentiaalisia hyötyjä Outotec (Finland) Oy:lle, 

esimerkiksi kosketusnäyttöjen visualisoinnin parannus, hybridikäyttöönottomahdollisuus 

sekä automaatio-ohjauksien kehittäminen. Työn perusteella arvioidaan onko Outotec:lla 

tarvetta jatkaa valitulla alustalla todellisen laitteiston aikavaatimukset täyttävään 

reaaliaika-toteutukseen, jota työssä esitellään. 
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The increasing requirements of manufacturing industry on time-to-market, quality, cost-

effectiveness and safety are putting pressure on developing new practices. Often it´s not 

possible to verify the plant controller algorithms with the real plant, so the only way left 

to verify them in proactive way is to virtualize the plant. One of the new practices is 

virtual commissioning, in which the production line or the plant is virtualized and it´s 

behavior is simulated to enhance and verify the controller algorithms against it. 

The aim of this thesis is to develop a virtual commissioning platform, in which the 

production line is virtualized in 3D and it is controlled by the real production line 

controller in real-time. The ultimate goal on establishing such a platform is to research 

the possibilities of Outotec (Finland) Oy taking advantage of the platform to meet the 

increasing requirements mentioned earlier in the company´s automation engineering 

activity. 

The virtual commissioning platform developed in this thesis is able to simulate the 

virtualized 3D production line section in real-time. Because of the licensing and 

hardware costs the time requirements of the real production line found in the thesis 

wasn´t fulfilled since the chosen software had to be proven to be functional and 

applicable before. Solution however satisfies the soft real-time criteria with mean refresh 

rate of 40 ms and mean reaction time of 80 ms. Developed virtual commissioning 

platform found to be functional, applicable and potentially useful in Outotec (Finland) 

Oy´s automation engineering activity, useful features with the platform are for example 

real-world-like animation in human-machine-interfaces, hybrid commissioning and 

automation systems development. Based on this thesis an evaluation is made if Outotec 

will continue to a real-time solution proposed in this thesis which fulfils the time 

requirements of the real production line. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

     Komponentin n aika t 

 

Lyhenteet 

DCS   Distributed Control System, hajautettu automaatiojärjestelmän ohjaus 

FAT   Factory Acceptance Test, tehdashyväksyntätesti 

HIL Hardware-In-the-Loop, laitteiston simuloitu osa vuorovaikuttaa 

todellisen komponentin kanssa 

HMI Human Machine Interface, kosketusnäyttö 

HW Hardware, laitteisto 

idle   Laitteen vapaa-ajo 

jitter   Verkon / kommunikoinnin huojunta 

master Master / slave -arkkitehtuurin mukainen kenttäväylän hallinnoija, joka 

mahdollistaa standardien mukaisen kommunikoinnin ja määrittää 

väylän laitteiden viestien lähetysjärjestyksen 

mate Solidworks-ohjelmassa määritetty kahden kappaleen välinen sijaintien 

suhde 3D-avaruudessa 

nolla-revisio Suunnitteludokumentin ensimmäinen sisäisesti toteutettu ja 

hyväksytty versio 

NRZ Non-Return to Zero, binääristen viestien lähetyksessä käytetty tiedon 

koodaustapa 

PLC  Programmable Logic Controller, ohjelmoitava logiikka 

RIL Reality-In-the-Loop, simuloitu laitteiston ohjaus vuorovaikuttaa 

todellisen komponentin kanssa 
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SAT Site Acceptance Test, asennuskohteessa tapahtuva valmistajan 

suorittama testi, jossa valmistaja vakuuttaa asiakkaalle laitteiston 

toimivan tarkoitetulla tavalla 

SIL Software-In-the-Loop, laitteiston simuloitu osa vuorovaikuttaa 

simulaation kanssa 

slave Master / slave -arkkitehtuurin mukainen kenttäväylälle liitetty 

tiedonlähettäjä, lähettää tietoa kun master-laite sitä pyytää 

tag Tagi, muuttujan merkintä 

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, rinnakkais- ja 

sarjamuotoisten tietojen väliseen kääntämiseen tarkoitettu 

komponentti
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1. JOHDANTO 

Valmistavan teollisuuden kiristyvät vaatimukset suunnittelusta markkinoille -ajassa (engl. 

time to market), laadussa, kustannustehokkuudessa ja turvallisuudessa luovat paineita uusien 

toimintatapojen etsimisessä. Samaan aikaan tekniikka kehittyy monimutkaistaen suunnittelun 

alla olevia järjestelmiä, mutta myös mahdollistaen uusia toimintatapoja niihin liittyvien 

ongelmien ratkaisuun. Eräs uusista toimintavoista on virtuaalinen käyttöönotto, jossa 

tuotantolinja tai laitteisto mallinnetaan ja sen toimintaa simuloidaan em. vaatimusten 

toteuttamiseksi. 

1.1 Taustaa 

Valmistavasta teollisuudesta ja sen kehityksestä voi nykypäivänä löytää 4 merkittävää 

tapahtumaa: (Herman et al. 2015; Schön 2013) 

- Vesi- ja höyryvoima koneellistaa tehdastyön   (1700- & 1800-luvun vaihde) 

- Sähkövoima mahdollistaa massateollisuuden   (1870‒) 

- Teollisuus digitalisoituu    (1970‒) 

- Smart factory -konsepti    (nykypäivä) 

Jaottelu perustuu ajatukseen, että teollisuuden ja teknologioiden kehittyessä on jokin uusi 

keksintö tai konsepti vaikuttanut teollisuuteen sen verran huomattavasti, että on voitu puhua 

vallankumouksesta. Ensimmäisenä vallankumouksena voidaan pitää höyry- ja vesivoiman 

valjastamista teollisuuden käyttöön 1700-luvun lopulla. Noin sata vuotta myöhemmin 

keksittiin massateollisuus hyödyntäen jo aikaisemmin havaittuja aineiden sähköfysikaalisia 

ilmiöitä sähkökoneiden muodossa. 1970-luvulle tultaessa teollisuus automatisoitui erilaisten 

robottien, tietoteknillisten sovellusten ja digitaalitekniikan vallatessa tehdassaleja. (Herman et 

al. 2015) 

Nyt käynnistymässä oleva neljäs vallankumous, josta käytetään myös nimitystä Teollisuus 4.0, 

esittelee jälleen uudenlaisia työkaluja teollisuuden käyttöön. Teollisuus 4.0 käsittää 

kyberfyysisten järjestelmien ja palveluiden verkoston, jotka sekä itsenäisesti, mutta myös 

yhdessä ihmisen kontrollin kanssa muodostavat reaaliaikaisen asioiden internetin (engl. 

Internet of Things). Puhutaan niin sanotusta Smart factory -konseptista, jossa tehdassalissa jo 
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olemassa olevat eri kokonaisuudet; robotit, elektroniikka ja IT, ovat jatkuvasti yhteydessä 

toisiinsa optimoiden valmistusta esim. yrityksen suunnittelu- ja simulointiohjelmistojen, 

toiminnanohjausjärjestelmien, mutta myös esimerkiksi poliittisten linjausten määrittämien 

reunaehtojen mukaan. (Ideal PLM 2015) (Herman et al. 2015) 

Maailman johtava automaatiokomponenttien valmistaja Siemens tiivistää asian näin: 

“Teollisuuden neljättä vallankumousta voi verrata tietokoneshakkiin, jossa 

määritetään optimaalinen siirto kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Jokaisen 

siirron jälkeen tietokone analysoi ja vertailee mahdolliset peliskenaariot ja 

valitsee niistä parhaan seuraavaksi siirroksi. 

Sama pätee Teollisuus 4.0 -maailmaan: kaikkia tuotekehityksessä ja 

tuotannossa käytettäviä parametreja ja dataa analysoidaan koko ajan. 

Kerätyn tiedon perusteella ennustetaan optimaalinen tuotantopolku ja 

arvioidaan sitä jokaisen tuotantovaiheen jälkeen” 

- Siemens.fi  -verkkosivut (Siemens 2015) 

Maailman johtavan nostolaitevalmistajan Konecranesin toimitusjohtaja Pekka Lundmark 

totesi 13.8.2014 siirtymän kohti Teollisuus 4.0 -aikaa tapahtuvan kolmessa vaiheessa 

(Keltanen 2014): 

 

1. Koneenrakennus ja IT-alan järjestelmäosaaminen tuodaan laitetasolla älykkäästi 

yhteen 

2. Integraatio etenee tehdastasolle kun eri laitteet yhdistyvät älykkäästi toisiinsa 

3. Koko toimitusketju ja sen eri prosessit kytkeytyvät lopulta saumattomasti toisiinsa 

 

Diplomityössä käsitellään Lundmarkin mainitseman siirtymän ensimmäistä vaihetta 

koneenrakennukseen liittyvän automaation ja sen virtuaalisoinnin näkökulmasta. Työn 

ytimenä on esittely ja toteutus eräästä vaihtoehdosta Smart factory -konseptin mukaiselle 

automaatiojärjestelmän virtuaaliselle käyttöönottoympäristölle (Liu et al 2012); käyttöönotto 

on oleellinen osa koneenrakennusta. Edelleen tarkastellaan valitun vaihtoehdon hyötyjä ja 
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haittoja sekä pohditaan miten Lundmarkin mainitseman kohdan 1 toteutumista voitaisiin 

edistää.  

1.2 Työn tarve ja rajaus 

Automaatiojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto on monimutkaista, varsinkin kun 

automatisoidaan jokin suuria riskejä sisältävä prosessi kyseisen alan standardien mukaan. 

Voidaan sanoa, että automaation suunnittelun jälkeen käyttöönotto vie noin 15–20 % koko 

projektin kestosta, ja noin 90 % käyttöönotosta kuluu teollisten sähkökäyttöjen ja 

ohjauslaitteiden käyttöönottoon. Sähkökäyttöjen ja ohjauslaitteiden käyttöönottoon kuluvasta 

ajasta noin 70 % aiheutuu automatiikan ohjelmistoissa esiintyvien virheiden korjaamisesta. 

Kuva 1.1 esittää tilannetta käyttöönottoon kuluvasta ajasta. (Zäh & Wünsch 2005) 

 

Kuva 1.1 Ohjelmistovirheiden osuus projektin kulussa (Wünsch 2008) 

Voidaan laskea, että 9–12,6 % projektin kulusta on ohjelmistovirheiden etsimistä. Kun 

virheitä korjataan käyttöönotossa, voi käydä niin, että jonkin virheen korjaaminen on erittäin 

kallista; Liu, Suchold ja Diedrich tiivistää asian näin:  

“Esimerkiksi, jos robotti on väärin sijoitettu 3D-tuotantosolussa ja tämä virhe 

havaitaan vasta käyttöönotossa, on silloin erittäin työlästä ja kallista 

eliminoida tämä virhe sillä kaikki robottiin liittyvä suunnitteludata on jo tehty” 

(Liu et al 2012) 
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On taloudellisesti erittäin kannattavaa, mikäli suunnittelu- ja käyttöönottoprosessia voidaan 

tehostaa, nopeuttaa ja yksinkertaistaa. 

Diplomityö toteutetaan Outotec (Finland) Oy:lle. Outotec haluaa tarkastella, voidaanko 

virtuaalisella käyttöönotolla saavuttaa hyötyjä automaatiojärjestelmien suunnittelussa ja 

käyttöönotossa. Hyvänä esimerkkinä toimii kokemus ABB Oy:ltä; yhtiö kehitti konttilaivojen 

turbiinien lämmöntalteenottojärjestelmän, jonka toteutukseen he sovelsivat virtuaalista 

käyttöönottoa. Virtuaalisen käyttöönoton vaiheessa ohjausjärjestelmästä löydettiin 178 

ongelmaa, joista 148 kriittistä. Suurin osa ongelmista liittyi laitteistoihin ja niiden välisiin 

kommunikointeihin. Kaikki saatiin korjattua ennen oikealla laivalla tapahtuvaa sea trial -

käyttöönottoa; sea trial -käyttöönotossa järjestelmästä löytyi enää 17 ongelmaa. Voitaneen 

sanoa, että kalliita onsite -päiviä laivalla saatiin vähennettyä ja siten käyttöönottoa tehostettua.  

(ABB 2015) 

Tavoitteena on toteuttaa virtuaalinen käyttöönottoympäristö, jossa laitteisto voidaan mallintaa 

3D-muotoon. Käyttöönottoympäristön toteuttamiseen valitut ohjelmistot ja niiden 

ominaisuudet, käytettävyys ja mahdolliset ongelmat todennetaan ennen varsinaisen 

ympäristön mahdollistamien lisenssien ja komponenttien hankkimista. Mikäli virtuaalinen 

käyttöönottoympäristö saadaan mallinnettua onnistuneesti 3D-muotoon, voisi 

käyttöönottoympäristölle olla potentiaalista käyttöä myös esimerkiksi markkinointi-, myynti- 

ja koulutustarkoituksissa. 

Diplomityö rajataan käsittämään vain ohjelmoitavalla logiikalla toteutetun koneen osan ja 

käyttöönottoympäristön kehittämisen sille. Automaatiojärjestelmän suunnitteluvaihetta ei 

käydä yksityiskohtaisesti läpi sekä Windows-käyttöliittymän reaaliaikaisuutta ei tarkastella 

tarkasti; työssä puhutaan vain Windows 7 -käyttöjärjestelmällä estimoidusta reaaliajasta. 

Lisäksi virtuaalisen mallin dynamiikan mallinnuksessa tehdään suuria yksinkertaistuksia, jotta 

käyttöönottoympäristön ominaisuudet saadaan todennettua ja kokonaisuus saadaan toimimaan 

käytettävissä olevilla resursseilla. 
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1.3 Työn odotettu tulos 

Työn odotettuna tuloksena on virtuaalinen käyttöönottoympäristö, jossa laitteiston 3D-

mallinnettua virtuaalista mallia voidaan ohjata reaaliajassa todellisen laitteiston 

ohjauslaitteistolla. Lisäksi diplomityön tavoitteena on löytää mahdolliset käyttökohteet, joissa 

virtuaalinen käyttöönottoympäristö olisi hyödynnettävissä. Työtä aloitettaessa virtuaalisen 

käyttöönottoympäristön toteuttamisen lopullisena tavoitteena on pystyä optimoimaan ja 

todentamaan automaatio-ohjausta mahdollisten suunnitteluvirheiden ja epätoivottujen 

toiminnallisuuksien varalta. Edelleen toteuttamisen tavoitteena on pystyä tarkastelemaan 

automaatio-ohjauksen robustisuutta eri virhetilanteille. 
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2. VIRTUAALINEN KÄYTTÖÖNOTTO 

Virtuaalinen käyttöönotto on osa järjestelmätekniikan toteutusprosessia. Prosessia kuvaamaan 

on kehitetty monia malleja, joista tekniseen puoleen keskittyvistä tunnetuimpina Royce:n 

vuonna 1970 esittelemä Vesiputousmalli sekä Forsberg:n ja Mooz:n vuonna 1991 esittelemä 

V-malli. (Hybertson 2009) Näiden erona on se, että Vesiputousmalli on suoraviivainen 

vaiheesta – vaiheeseen etenevä malli. Kuvassa 2.1 on esitettynä V-malli. 

 

Kuva 2.1 Forsberg:n ja Mooz:n vuonna 1991 esittelemä V-malli. (kuva: ITS 2007) 

Virtuaalinen käyttöönotto sijoittuu V-mallissa integraatiovaiheen osaan, jossa toteutettua 

järjestelmää arvioidaan ja sen toimintaa tarkastellaan suhteessa määrittelyvaiheessa 

asetettuihin vaatimuksiin. Kuvassa 2.1 tämä vastaa osioita System verification & deployment 

ja Subsystem Verification. 

Virtuaalinen käyttöönotto pohjautuu In-Loop -simulointiperiaatteeseen, jossa “simulaatio-osa 

on vuorovaikutuksessa jonkin ulkoisen, erillisen komponentin kanssa. Simulaation nimi 

määräytyy sen mukaan, mikä erillinen komponentti on kyseessä.” (Nokka 2013) 

Virtuaalisessa käyttöönotossa simuloitua käyttöönotettavaa laitteistoa ohjataan todellisella 

ohjauslaitteistolla (Liu et al 2012); puhutaan Hardware-In-the-Loop (HIL) -käyttöönotosta 
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kun simulaatio vuorovaikuttaa todellisen komponentin kanssa. Simuloidusta 

käyttöönotettavasta laitteistosta voidaan käyttää myös termiä virtuaalinen malli. 

“Ko et al. esittivät (2013) menettelyä virtuaalisen käyttöönoton suunnitteluun” (Lee & Park 

2014) Menettely koskee kokonaisuutta prosessin suunnittelusta virtuaaliseen käyttöönottoon 

asti. Kuva 2.2 hahmottaa virtuaalisen mallin toteutusajatusta kokonaisuutena lähtien prosessin 

vaatimuksien määrityksestä. 

 

Kuva 2.2 Ko. et al. esittämä menettely virtuaalisen käyttöönoton suunnitteluun (Lee & Park 

2014). Virtuaalinen laitteisto vastaa nyt virtuaalista mallia. 

Menettelyssä on neljä vaihetta; prosessin suunnittelu, fyysinen mallinnus, looginen mallinnus 

ja järjestelmän ohjauksen toteuttaminen. Menettelyn kantavan idean mukaan laitteiston 
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virtuaalinen malli on jaettu kahteen osaan; fyysiseen malliin ja loogiseen malliin, jotta 

samanaikainen suunnittelu järjestelmän ohjauksen kanssa on mahdollista. (Ko et al 2013) 

2.1 Reaaliaikaisuus 

Virtuaalisen mallin toteutuksessa on otettava huomioon reaaliaikaisuus ja simulaation 

reaaliaikalaskenta mallinnetun laitteiston tai järjestelmän mukaan. Reaaliaikaisen järjestelmän 

erottaa ei-reaaliaikaisesta sillä, että reaaliaikaisen järjestelmän loogiseen oikeellisuuteen ja 

kelpoisuuteen liittyy tulosten oikeellisuuden lisäksi myös se aika, missä tulokset on toteutettu 

(Laplante 2004). Tällä periaatteella voidaan argumentoida lähes jokaisen järjestelmän olevan 

reaaliaikajärjestelmä; esimerkiksi palkanmaksu suoritetaan reaaliajassa kuukauden pituisen tai 

muun ennalta määritetyn syklin mukaan, mutta syklin pituus on huomattavan iso. Syklin 

pituudella ei ole merkitystä, kunhan se on sovellutuksen mukaan käytännöllinen ja toimiva. 

Reaaliaikaisen järjestelmän aikatason määritykseen liittyykin vahvasti järjestelmän 

ominaisuudet ja se, mikä aikataso on järjestelmän kannalta riittävän reaaliaikainen. 

Reaaliaikajärjestelmiä voidaan luokitella kolmeen luokkaan järjestelmän aikavaatimusten 

mukaan: 

- ehdoton (engl. hard) 

- tiukka (engl. firm) 

- pehmeä (engl. soft) 

Jaottelu perustuu seurauksien vakavuuteen, jos reaaliaikajärjestelmä ei pysty toteuttamaan 

tietyn tapahtuman käsittelylle asetettuja aikavaatimuksia. Ehdoton-luokka kuvaa 

aikavaatimustasoa, jossa seuraukset tapahtuman käsittelylle määritetyn aikavaatimuksen 

täyttämättä jättämisestä voivat olla katastrofiset. Tiukka-luokka kuvaa aikavaatimustasoa, 

jossa tapahtuman käsittelyn tulokset lakkaavat aikavaatimuksen kulumisen jälkeen olemasta 

käytettäviä tai hyödyllisiä; seuraukset eivät ole kovin vakavia. Pehmeä-luokka kuvaa kaikkia 

muita tilanteita, jotka eivät kuulu joko tiukkaan tai ehdottomaan aikavaatimusluokkaan. (Shin 

& Ramanathan 1994) 

Ehdoton-luokkaan kuuluvat yleensä jaksollisesti suoritettavat tehtävät, esimerkiksi 

lentokoneen siiven ohjaus, auton ABS-jarrujen ohjaus sekä radio-ohjattavat sovellutukset. 



17 

 

Tosin myös yksittäiset tapahtumat voivat kuulua ehdoton-luokkaan; ajoneuvon Airbag-tyynyn 

ohjaus on hyvä esimerkki. Ehdoton-luokan aikavaatimukset tapahtuman käsittelyn aikatasolle 

ovat tapauksesta riippuen yleensä millisekunti- tai mikrosekuntiluokkaa. 

2.2 Dynamiikan mallinnus 

Virtuaalisen mallin simuloinnin aikatasoa             valittaessa on tarkasteltava todellisen 

laitteiston mallinnettavien dynaamisten järjestelmien suhtautumista aikatasoon. Dynaamisia 

järjestelmiä voidaan esittää differentiaaliyhtälöllä (2.1) 

  

  
             (2.1) 

missä 

                        (2.2) 

Yhtälössä (2.2) x kuvaa järjestelmän nykyistä tilaa reaalinumeroiden vektorilla. Yhtälön (2.1) 

mukaista järjestelmää sanotaan itsenäiseksi järjestelmäksi, sillä siihen ei vaikuta ulkopuolisia 

signaaleja. (CIT 2004) Monissa tilanteissa on hyödyllistä, että itsenäiseen järjestelmään 

lisätään ulkopuolisen häiriön tai signaalin vaikutus. Yhtälöön (2.1) perustuen ulkopuolinen 

häiriö tai signaali voidaan ilmaista muodossa 

  

  
               (2.3) 

missä u kuvaa ulkoisten häiriöiden tai signaalien vaikutusta. Yhtälöä (2.3) kutsutaan 

kontrolloiduksi differentiaaliyhtälöksi (CIT 2004). Mallinnettavan dynaamisen järjestelmän 

kannalta yhtälö (2.3) on varsin hyödyllinen, sillä sopivalla u:n valinnalla voidaan 

mallinnettavan järjestelmän käyttäytymistä ohjata haluttuun suuntaan.  

Kontrolloitu differentiaaliyhtälö (2.3) voidaan esittää esimerkiksi analogiaelektroniikan 

vahvistimen sekä vahvistimen lohkokaavioesityksen avulla kuvassa 2.3 
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Kuva 2.3 Analogiavahvistimen (a) esitys lohkokaaviomuodossa (b) 

Kuvassa 2.3     & sisääntulo vastaa yhtälön (2.3) muuttujaa u, sekä      & ulostulo vastaa 

yhtälön (2.4) arvoa f(x,u). Lohkokaavioesityksen vahvistin-lohkoa voidaan kuvata myös 

siirtofunktiolla, joka kuvaa ulostulon ja sisääntulon kaikkia mahdollisia esiintymispareja.  

Dynaamista sisääntulo / ulostulo -järjestelmää voidaan kuvata lineaarisella 

differentiaaliyhtälöllä (2.4) 

      
   

   
    

     

     
             

   

   
    

     

     
         (2.4) 

missä u kuvaa järjestelmän sisääntuloa ja y ulostuloa. Erona yhtälön (2.1) määrittämään 

järjestelmään on se, että yhtälössä (2.4) järjestelmään lisättiin derivaatat. Lineaarinen 

differentiaaliyhtälö (2.4) voidaan Laplace-muunnoksella               
 

  
   jakaa 

kahteen polynomiin 

             
       

                  

         
      

       
                  (2.5) 

Yhtälön (2.4) siirtofunktion määrittämiseksi annetaan sisääntulon olla u(t) =    . Yhtälön (2.4) 

ulostulo on tällöin y(t) =    
  . Jos a(s) ≠ 0, niin 

         
    

    

    
                (2.6) 

ja edelleen yhtälön (2.4) siirtofunktioksi      saadaan 
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       (2.7) 

missä y(t) kuvaa järjestelmän ulostuloa ja u(t) järjestelmän sisääntuloa. G(s) voi kuvata 

esimerkiksi kuvan 2.3 analogiavahvistimen lohkokaavioesitystä. 

Kun laitteiston virtuaalista mallia mallinnetaan, on otettava huomioon mallinnettavien 

dynaamisten ominaisuuksien diskreettiaikaiset siirtofunktiot. Tämä on seurausta siitä, että 

digitaalisella tietokoneella mallinnettaessa järjestelmä voidaan esittää ja sitä voidaan laskea 

vain diskreettiaikaisena. 

Siirtofunktio      voidaan diskretoida pitopiireillä, joista yleisin on nollannen asteen pitopiiri 

(engl. zero-order hold). Siirtofunktion      nollannen asteen pitopiirin avulla diskretoidun 

kausaalisen sarjan z-muunnos      voidaan ilmaista yhtälöllä (2.8) 

       
      

 
             (2.8) 

missä T on näytteenottoväli, jota rajoittaa simuloinnin aikatasona käytetty              

Virtuaaliseen malliin mallinnettavilta dynaamisilta järjestelmiltä vaaditaan, että niiden 

diskreettiaikaisten siirtofunktioiden  

       
                

 
        

    

    
     (2.8) 

navat      sijaitsevat z-tason yksikköympyrän sisällä, jotta siirtofunktio      on stabiili 

(Staffans 2009). Jatkuva-aikainen siirtofunktio      sisältää yhtälössä (2.8) kaikki 

mahdolliset PID-säätimet, joilla dynaamisen järjestelmän käyttäytymistä on säädetty 

halutunlaiseksi. 

Diskreettiaikaisen siirtofunktion      stabiiliuden vaatimuksella, napojen      sijainnilla 

yksikköympyrän sisällä, on suhde työn luvussa 2.1 esitettyyn ehdottomaan reaaliaikaisuuteen. 

Mikäli järjestelmä on erittäin nopea tai se on määritetty erittäin nopeaksi (napojen ja nollien 

sijaintiin on vaikutettu PID-säätimellä), tarkoittaa se, että järjestelmän aikatason   

             on oltava yhtälössä (2.8) riittävän pieni, jottei järjestelmästä tule epästabiili. Näin 

ollen aikatason on ehdottomasti pysyttävä alle ehdottoman aikavaatimuksen maksimin, tai 
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järjestelmästä tulee epästabiili eikä se toimi halutunlaisesti. Tämä olisi katastrofaalista 

esimerkiksi lentokoneen siiven ohjauksen kannalta. 

2.3 Virtuaalinen käyttöönotto vs. perinteinen käyttöönotto 

Virtuaalinen käyttöönotto on yksi tapa toteuttaa käyttöönottoa. Kuva 2.4 hahmottaa 

virtuaalisen käyttöönoton eroja suhteessa muihin. Vaihtoehtoja on 4: 

1. Perinteinen käyttöönotto 

oikealla ohjauksella ja 

laitteistolla 

 

2. Hardware-In-the-Loop 

(HIL) -käyttöönotto,  

virtuaalinen käyttöönotto. 

Ohjauslaitteisto on oikea, 

ohjattava laitteisto 

virtuaalinen 

 

3. Reality-In-the-Loop (RIL) -

käyttöönotto. Ohjattava 

laitteisto on oikea,  

ohjauslaitteisto on  

virtuaalinen 

Kuva 2.4 Käytettävissä olevat 

4. Software-In-the-Loop (SIL) -     käyttöönottotavat 

käyttöönotto. Sekä      (Dzinic & Yao 2013) 

ohjattava että ohjauslaitteisto 

on virtuaalinen. Puhutaan myös 

off-line -käyttöönotosta 

On huomattava, että In-Loop -periaatteen mukaisesti myös RIL-käyttöönottoa voidaan pitää 

Hardware-In-the-Loop -käyttöönottona, sillä simuloitu ohjauslaitteisto on vuorovaikutuksessa 

todellisen laitteiston kanssa. Diplomityön kontekstissa RIL nimi kuvaa tilannetta todellisen 

laitteiston käyttöönottoa simuloidun ohjauksen kanssa, jotta käyttöönottotyyppien ero olisi 

selkeä. 
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Suhteessa järjestelmäteknillisten sovellusten toteutusprosessiin käyttöönottotavat sijoittuvat 

eri kohtiin. Esimerkkinä ydinvoimalan ohjauksen mahdollinen nykyaikainen toteutus 

kronologisessa järjestyksessä kuvan 2.1 V-mallin avulla kuvattuna (toteutuksen vaihe 

suluissa): 

- Vaatimusten ja standardien todentaminen (System Requirements) 

- Ohjauksen algoritmien ja mallien luominen (High-Level Design) 

- Simuloidun ohjauksen luominen ja sen testaus ohjelmistojen avulla. SIL-käyttöönotto 

(Detailed design) 

- Simuloidun ohjauksen testaus oikeaa voimalaa vasten. RIL-käyttöönotto * (Detailed 

design) 

- Ohjauksen nolla-revision / prototyypin julkaisu (Implementation) 

- Todellisen prototyyppi-ohjauksen testaus simuloidun voimalan kanssa. Virtuaalinen 

käyttöönotto (Unit / Device Testing ja Subsystem & verification) 

- Voimalan rakentaminen (Implementation) 

- Todellisen prototyyppi-ohjauksen yksikkötestaus todellisen voimalan kanssa. Oikea 

käyttöönotto (Subsystem & verification) 

- Todellisen prototyyppi-ohjauksen testaus osana kokonaisuutta. Oikea käyttöönotto 

(System verification & deployment) 

- Prototyypistä tulee valmis käytettävä ohjauslaite 

* = järjestelyteknisesti lähes mahdotonta 

Virtuaalisen käyttöönoton etuna on se, että näin voidaan jo suunnitteluvaiheessa tehokkaasti 

todentaa ja kehittää laitteiston ohjausta. Järjestelyllä päästään lähemmäs oikeaa käyttöönottoa 

ja siellä esillä olevia ongelmia, kun laiteeseen asennettavaa, todellisin komponentein 

toteutetun ohjauksen toimivuutta tarkastellaan oikeaa konetta vastaavaa, virtuaalista mallia 

vasten. Usein laitteiston suunniteltua ohjausta ei ole mahdollista testata todellisen laitteiston 

kanssa, vaan ainoaksi ennakoivaksi vaihtoehdoksi jää virtuaalisen mallin rakentaminen. Näin 

saadaan tuotekehityskuluja ja käyttöönottokuluja mahdollisesti vähennettyä, kun suunniteltuja 

ja toteutettuja ohjauksia todennetaan virtuaalisella käyttöönottoympäristöllä ennen varsinaisen 

laitoksen tai prosessin rakentamista. 
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2.4 Hybridikäyttöönotto 

On syytä muistaa, että mallinnettu laitteisto on aina kuvaus oikeasta laitteistosta; kaikkia 

epäideaalisuuksia ei ole mahdollista ilmaista todenmukaisesti. 

“Onkin todennäköistä, ettei ohjausjärjestelmän kaikkia virhetilanteita voida 

todentaa yksinomaan HIL-simuloinnilla. Silti vain yksi ohjauksen virhe voi 

luoda kriittisiä laitteiston tiloja ja vahingoittaa laitteistoja” – puhumattakaan 

mahdollisista ihmisvahingoista.  

        (Dominka et al 2007) 

Dominka et al esittää tästä syystä uutta lähestymistapaa teollisuuslaitosten käyttöönottoon; 

nimeltään hybridikäyttöönotto. “Lähestymistapa (…) alkaa HIL-käyttöönotolla, jatkuu 

todellisuuden ja simulaation sekoituksella ja loppuu todellisen laitoksen käyttöönottoon.”  

(Dominka et al 2007) Esimerkkinä voisi toimia todellisten sähköservojen käyttöönotto 

yhdessä muun simuloidun laitteiston kanssa; todellisella ohjauksella ohjataan sekä oikeita 

servoja, että muuta simuloitua laitteistoa. Tätä voisi hyödyntää esimerkiksi laitteen 

asennuksen yhteydessä; kun osa laitteistosta on valmis, mutta kokonaisuus on vielä kesken, 

voisi laitteiston valmista osaa jo testata osana kokonaisuutta yhdessä virtuaalisen mallin 

kanssa. Kuvassa 2.5 on esitetty hybridikäyttöönottoa; osa laitteistosta on todellinen, osa on 

simuloitu. 

 

Kuva 2.5 Hybridikäyttöönoton vaihe; osa laitteistosta on simuloitu, osa laitteistosta on 

todellinen (Kain et al 2011) 
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Hybridikäyttöönoton mahdollisuutta toteutettavalla virtuaalisella käyttöönottoympäristöllä 

tarkastellaan virtuaalisen käyttöönoton verifiointi-osassa, luvuissa 6.4 & 6.5 sekä 

analysointiluvussa 7. 

2.5 Virtuaalinen käyttöönotto tutkimuksessa 

Virtuaalinen käyttöönotto on verrattain uusi tutkimusala. Yhden maailman suurimman 

kansainvälisen tekniikan järjestön, IEEE:n (Institute of Electrical Engineers) sähköisessä 

tutkimustietokannassa termi virtuaalinen käyttöönotto (engl. virtual commissioning) 

mainitaan julkaisujen tiivistelmässä vuosittain kuvan 2.6 mukaan: 

 

Kuva 2.6 IEEE:n sähköisen tietokannan julkaisut 1.10.2015 mennessä, joiden tiivistelmässä 

mainitaan virtuaalinen käyttöönotto (IEEE 2015) 

IEEE:n sähköisessä tietokannassa on sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan 

tieteellisiä julkaisuja aina vuodesta 1888 asti. Tietokannasta löytyy noin 3.75 miljoonaa 

artikkelia, julkaisua tai standardia, joiden julkaisijoita ovat mm. IEEE, IET, IBM, Alcatel-

Lucent ja CSEE. Tietokannan ehkä tunnetuin julkaisu on IEEE 802 -standardi, joka määrittää 

mm. Ethernet ja WLAN -tekniikat.  

On huomattava, että mainintojen lukumäärä nousee huomattavasti vuosien 1983 ja 1985 

jälkeen, jolloin ensin Apple julkaisee Lisa:n, maailman ensimmäisen kaupallisen PC:n 

graafisella käyttöliittymällä Microsoftin seuratessa Windowsilla pari vuotta perässä. (Edwards 
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1995) (Microsoft 2015a) Käyttäjäystävällinen tietokone on osaltaan todennäköisesti 

edesauttanut virtualisointia ja mainintojen määrää. 

Eräs merkittävä haaste virtuaalisen käyttöönottoympäristön luomisen lisäksi on sen 

“sulauttaminen automaatiosuunnittelun elinkaareen” (Liu et al 2012) Tämä voidaan yhdistää 

jo aiemmin mainittuun Lundmarkin kohtaan nro 1: Koneenrakennuksen ja IT-alan 

järjestelmäosaamisen tuominen laitetasolla älykkäästi yhteen. Ongelman ytimenä on siis se, 

kuinka luoda dynaaminen ja mielellään automaattinen linkki automaatio-, mekaniikka-, ja 

käyttöönotto-osastojen ja osastojen käyttämien suunnitteluohjelmistojen toimintaan. Jos 

esimerkiksi työn luvussa 1.2 esitetty tilanne robotin väärästä sijoittamisesta 3D-solussa 

huomataan virtuaalisessa käyttöönotossa, kuinka virheet korjataan tehokkaasti 

suunnitteludataan? Tätä ongelmaa tarkastellaan suhteessa työssä valittuun ympäristöön työn 

analysointiluvussa 7.1. 

 

Diplomityössä käsiteltävä virtuaalinen käyttöönotto käsittelee ohjelmoitavilla logiikoilla 

ohjatun laitteiston käyttöönottoa. Ohjelmoitavat logiikat on yhdistetty käyttöönottoon vuoden 

1974 jälkeen, jolloin Allen Bradley julkisti maailman ensimmäisen ohjelmoitavan logiikan. 

PLC oli lopputulos General Motors:n tarpeeseen “eliminoida kallis epäluotettavien 

sähkömekaanisten releiden romuttaminen tuotantolinjan muutoksien takia, sekä esitellä 

modulaarinen, vaikeisiin asennuskohteisiin soveltuva ja helposti ohjelmoitavissa oleva täyden 

logiikan standardi kontrolleri.” (Segovia & Theorin 2012) Nykyään ohjelmoitavat logiikat on 

standardi teollisten sovellusten ja prosessien ohjauksessa. 

  



25 

 

3. KÄYTTÖÖNOTETTAVA LAITTEISTO – CASE OUTOTEC 

Virtuaalinen käyttöönottoympäristö toteutetaan kuparin jalostusketjussa käytettävälle Outotec 

Anode Casting Shop TM -kuparianodivalimolle. TM-lyhenne tulee englannin kielen sanoista 

tupla (engl. twin) ja muotti (engl. mould) jonka perässä mainitaan valupöydällä olevien 

muottien määrä. Esimerkiksi TM18 on kahdeksantoistamuottinen tuplapöytäinen 

kuparianodivalimo. TM18-kuparianodivalimo on esitetty kuvassa 3.1. 

 

Kuva 3.1 Kuparianodilevyjen valmistukseen käytettävä Anode Casting Shop  

TM18-kuparianodivalimo. TM18-nimitys tulee siitä, että pöytiä on kaksi, joista 

molemmissa on 18 muottia (Outotec 2013) 

Anodivalimon toimintaperiaate on seuraava: 

- Sulatettu kupari valuu ränniä pitkin anodivalimon välikaukaloon 

- Välikaukalossa oleva kupari kaadetaan hallitusti valukaukaloon 

- Valukaukalosta kaadetaan muotille haluttu määrä sulaa kuparia 

o Sulan kuparin painoa mitataan epäsuorasti valukaukalon painolla 

- Muotissa oleva kupari jäähdytetään 

- Jäähtynyt kuparianodilevy saadaan muotista pois muotissa olevien nostopinnien avulla 
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- Kuparianodilevy nostetaan laadun mukaan joko jäähdytettäväksi vesialtaaseen tai 

sulatettavaksi uudelleen 

- Altaassa olevat kuparianodilevyt jatkavat jalostusprosessin seuraavaan vaiheeseen 

3.1 Prosessin kuvaus 

Kuparimalmin jalostamisessa on kaksi tapaa: (U.S. Congress, 1988) 

Hydrometallurginen  “Hydrometallurgisessa prosessissa puhdas  

kupari erotetaan malmin läpi liuoitettavalla 

vedellä tai hapokkaalla kemiallisella yhdisteellä. 

Puhdas kupari saadaan liuoksesta talteen joko 

rautasaostumisen tai liuotinuuton avulla.” 

Pyrometallurginen  “Pyrometallurgisessa prosessissa puhdas  

kupari erotetaan malmista korkeassa 

lämpötilassa tapahtuvilla kemiallisilla reaktioilla” 

Outotecin anodivalimo sijoittuu pyrometallurgisessa prosessissa kuvan 3.2 mukaan. 
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Kuva 3.2 Outotecin anodivalimon sijoittuminen kuparin pyrometallurgisessa jalostusketjussa 

(Outotec 2015) (U.S. Congress, 1988) (U.S. Energy 2013) 
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Outotecin anodivalimo on pyrometallurgisen jalostusvaiheen viimeinen etappi ennen 

elektrolyysiä (engl. electrolytic refining). Anodiuunilta (engl. anode furnace) tuleva sula, noin 

99,5 % puhdas anodikupari valetaan anodimuotteihin, josta jäähdytetyt kuparianodilevyt 

etenevät elektrolyysiin. Tämä tehdään, sillä anodikupari ei ole vielä tarpeeksi puhdasta 

käytettäväksi teollisuuden sovellutuksiin; lähinnä sähköjohtimiin. Elektrolyysissä 

anodikuparista saadaan lähes täysin puhdasta, yli 99,99 % puhdasta katodikuparia. 

3.2 Automaatiojärjestelmän kuvaus 

Anodivalimon automaatiojärjestelmä on rakennettu kenttäväyläpohjaiseksi. Käytettynä 

väylänä on PROFIBUS DP johon liittyy kaikki kentällä olevat sähköiset toimilaitteet ja 

sensorit. Tukevana väylänä on Ethernet. 

Referenssi-koneena käytetään TM16-valimoa, joka asennetaan Turkkiin myöhemmin vuoden 

2015 aikana.  

3.2.1 Järjestelmän ohjaus 

Järjestelmän ohjaus on jaettu kahteen osaan; sulan kuparin punnituksesta ja sen muotille 

kaadosta huolehtii Siemensin Mircobox IPC 427C -teollisuus PC ja koneen muista 

toiminnoista vastaa Siemensin S7-300 sarjan ohjelmoitavaa logiikkaa (PLC); yksi molempia 

per anodivalimon puoli. Kuparin punnitukseen käytettävää IPC 427C -teollisuus PC:tä ajetaan 

QNX-reaaliaikakäyttöjärjestelmällä, jotta riittävä aikadeterministisyys saavutetaan. QNX-

käyttöjärjestelmä on työn luvun 2.1 ehdoton-luokan reaaliaikaisuutensa takia “mieluisin 

valinta esimerkiksi ydinvoimaloiden ohjaukseen” (QNX 2015). Ohjausjärjestelmän 

kaavamainen single-line-diagram on esitetty kuvassa 3.3. 
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Kuva 3.3 Single-line diagram referenssi-anodivalimon vasemman valupöydän puolesta. Kuva 

on yksinkertaistettu ja siitä on jätetty kertomatta asioita Outotec:n 

immateriaalioikeuksien suojauksen takia. Oranssi-väylä kuvaa toimilaiteväylää, 

sininen väylä QNX-PLC servoväylää ja vihreä väylä erillistä PLC:n servoväylää 

Kuvassa 3.3 on eri väreillä kuvattu erillisiä PROFIBUS-väyliä. QNX-käyttöjärjestelmää 

ajetaan Vaaka PC -merkityssä IPC 427C:ssä. Ohjelmoitavan logiikan prosessoriyksikkö on 

merkitty PLC CPU ja ohjelmoitavan logiikan kosketusnäyttö on merkitty PLC HMI 

QNX:n ja PLC:n yhteistoiminta on toisiaan poissulkeva; kun QNX ohjaa sulan kuparin kaatoa, 

ei PLC voi kääntää valupöytää kunnes QNX on tehnyt tehtävänsä. Kun QNX on valmis, antaa 

se PLC:lle luvan kääntää valupöytää. Nyt kun PLC ohjaa pöydän kääntöä ja muuta toimintaa, 

odottaa QNX puolestaan lupaa toimia. Tämä yhteys on toteutettu erillisellä 12 Mbps 

PROFIBUS-väylällä, jonka ainoana master-laitteena toimii QNX (kuvassa 3.3 sininen väylä). 
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Pöytäpuoliskon ohjelmoitava logiikka on yhdistetty oman puolen toimilaitteisiin erillisellä 1.5 

Mbps PROFIBUS -väylällä PROFIBUS DP -toistimen kautta, jolla ohjelmoitava logiikka on 

ainut master-laite (kuvassa 3.3 oranssi väylä). Slave-laitteina on käytetty X:n valmistamia 

hajautettuja I/O:ta. 

Sekä QNX:llä että S7-300:lla on oma kosketusnäyttönsä ohjaukseen (kuvassa 3.3 merkitty 

Vaaka HMI ja PLC HMI). S7-300:n kosketusnäytön käyttöliittymä on toteutettu WinCC 

valvomo-ohjelmistolla mutta QNX:n toteutus on suoraan QNX:n päällä. Huomiona se, että 

S7-300 ohjelmoitavan logiikan kosketusnäytön käyttöjärjestelmän pohjana on myös IPC 427 

C -teollisuus PC. 

3.2.2 Sähkökäytöt laitteistossa 

Suurin osa laitteiston koneista on sähköisiä. Laitteiston sähkökäytöt ovat servoja sekä 

oikosulkumoottoreita. Servoja ohjaa Siemensin Sinamics -sähköservojärjestelmä. 

Servojärjestelmä on kytketty QNX-PLC PROFIBUS -väylään (12 Mbps; kuvassa 3.3 sininen 

väylä) sekä erilliseen 1.5 Mbps PROFIBUS-väylään PLC:n kanssa (kuvassa 3.3 vihreä väylä). 

3.2.3 Integroitavuus muihin järjestelmiin 

Anodivalimo on kytketty tehtaan DCS-verkkoon OPC-serverin kautta. Lisää OPC-serveristä 

työn luvussa 4.2. Laitteisto on mahdollista kytkeä myös ulkopuoliseen verkkoon (Internetiin) 

asiakkaan omalla vastuulla. 

3.3 Virtuaalinen käyttöönotto osana automaatiosuunnittelua 

Virtuaalisen käyttöönottoympäristön toteuttaminen aloitetaan Outotecin nykyisen 

automaatiosuunnittelun prosessikaavion tarkastelulla. Outotecin tämän hetkinen tilanne on 

kuvattu karkeasti kuvassa 3.4 nimellä “nykyinen tapa”. 
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Kuva 3.4 Virtuaalisen käyttöönoton sijoittuminen automaatiosuunnittelun karkeassa 

prosessikaaviossa. Fyysinen käyttöönotto koostuu kahdesta käyttöönottotestistä, FAT 

(Factory Acceptance Test) ja SAT (Site Acceptance Test) testistä. 

Outotecin tämänhetkisessä automaatiosuunnittelussa prosessi etenee suoraviivaisesti 

vaiheesta toiseen Roycen Vesiputousmallin mukaisesti.  Mikäli FAT & SAT -testeissä 

ilmenee ongelmia, tehdään tarvittavat muutokset testin aikana, ja korjaukset kirjataan 

ohjelmoinnin versionhallintaan nimillä SAT / FAT -testin jälkeen. Automaatiosuunnittelun 

varsinainen takaisinkytkentä tapahtuu ohjelmoinnin aikana; automaatiojärjestelmän sensoreita 

ja takaisinkytkentöjä emuloidaan yksinkertaisella algoritmilla, joka on integroitu PLC-koodin 

sisään. Ohjelmalohkoille on määritetty simulointi-sisääntulo, joka aktivoituessa asettaa 

ohjausjärjestelmän tilaan, joka vastaa todellista käyttövalmista konetta. Tämä emulointi ei ole 

virtuaalista käyttöönottoa, sillä In-Loop -periaatteen mukaan simulointi ei vuorovaikuta 

ulkoisen komponentin kanssa; esimerkiksi tiedonsiirron mahdolliset ongelmat voivat jäädä 

usein todentamatta, kun varsinaista tiedonsiirtoa ei komponenttien välillä tapahdu. Simulointi 

tapahtuu myös synkronoidusti PLC:n kanssa; tämä tarkoittaa, että pelkästään koneen 

normaalin ohjauksen kannalta PLC suorittaa tarpeetonta koodia. Simuloinnilla on tästä 

huolimatta selkeä funktio; asennuskohteessa todellisen anodivalimon toimintaa voidaan tällä 

sensoreiden ja takaisinkytkentöjen emuloinnilla todentaa ennen varsinaista kuparin valamista.  

Diplomityössä toteutettava, kuvassa 3.4 vaaleansinisellä tehostettu virtuaalinen 

käyttöönottoympäristö sijoittuu ennen tehtaalla toteutettavaa tehdashyväksyntä- (FAT) ja 
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asennuskohteessa toteutettavaa luovutustestiä (SAT). Kummassakin testissä laitteiston 

toiminta todennetaan täydellisesti. Virtuaalisen käyttöönoton on tarkoitus tehostaa näitä 

testejä ja käyttöönottoja niissä sekä suunnittelua tuomalla varsinaista käyttöönottoa lähemmäs 

toimistolla tapahtuvaa suunnittelua. Virtuaalinen malli toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 

kuvan 2.2 mukaisesti, jossa anodivalimon jo olemassa olevat ohjaukset (kuva 2.2: vaihe 4) 

linkitetään virtuaalisen anodivalimon loogisen mallin (kuva 2.2: vaihe 3) kanssa. 

3.4 Automaatiojärjestelmän rajaus 

Diplomityössä keskitytään Outotecin TM16 -kuparianodivalimon vasempaan puoleen, ja sen 

ohjelmoitavan logiikan ohjaaman koneen osien virtualisointiin. Valimon vasen puoli käsittää 

seuraavat: 

- valupöytä, 16 muottia 

- valukaukalo vaakakoneistolla 

- takeoff-anodinostin, jossa kiinni muotin anodi-pinnien nostin sekä anodien 

jäähdytykseen käytettävä vesiallas 

- reject anode takeoff -anodinostin, jossa kiinni anodien esi-irrotin joka toimii myös 

muotin anodi-pinnien nostimena 

- anodien nosto-pinnien huoltopiste 

- maalauslaite (muotin lämmönkestoa tehostavalle bariumsulfaatille      ) 

- jäähdytyshuuva 

- perustus 

Virtuaalisessa käyttöönottoympäristössä toteutetaan ohjaus kuvassa 3.5 näkyville takeoff-

anodinostimille ja sen pinninostimelle, reject anode takeoff -anodinostimille ja sen esi-

irroittimelle sekä valupöydälle. Kaikkia ominaisuuksia ei mallinneta, esimerkiksi vain reject 

anode takeoff -nostimen varren kiertokulmaa ilmaiseva takaisinkytkentä mallinnetaan mutta 

ei takeoff-nostimen vastaavaa. Ominaisuuksia mallinnetaan vain ainoastaan sen verran, että 

voidaan todeta ympäristön toimivuus. 
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Kuva 3.5 Virtuaalisessa käyttöönottoympäristössä toteutettavat ohjaukset (huom. valupöydän 

kuva oikean puolen valupöydästä) 



34 

 

4. KÄYTTÖÖNOTTOYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU 

Mallinnettava virtuaalinen malli tulee korvaamaan todellisen koneen ja siinä olevat 

toiminnallisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että fyysisiä kenttälaitteita ei ole, vaan 

kentällä olevat laitteet ja niiden takaisinkytkennät mallinnetaan virtuaaliseen malliin. Siksi on 

tärkeää todentaa oikea laitteisto ja tutkia mitä rajoitteita se aiheuttaa rakennettavalle 

käyttöönottoympäristölle. Tässä osiossa määritetään käytettävät ohjelmat, tekniikat ja 

vaatimukset, joilla käyttöönottoympäristö toteutetaan 

4.1 Vaatimusten määritys 

Lähtökohta ympäristön suunnittelulle on koneen ohjauksessa käytettävä aikataso ja vaadittu 

reaaliaikaisuus. Tarkastellaan seuraavaksi todellisen anodivalimon reaaliaika-ominaisuuksia. 

Siemensin PLC:n “syklisessä ohjelmakäsittelyssä organisaatioyksikköä OB1 kutsutaan 

jatkuvassa ohjelmakierrossa. Sykliajalla tarkoitetaan ohjelmakiertojen välistä viivettä” 

(Mäkkylä 2013) Tällä hetkellä vasemman valupöydän puolta ohjaavan koodin sykli ilman 

hajautetun I/O:n kytkemistä on Siemensin S7-300 ohjelmoitavassa logiikassa kuvan 4.1 

mukaan 4–8 ms. 

 

Kuva 4.1 Kuvakaappaus PLC:n ohjelmointiin käytettävästä STEP 7 -ohjelmasta. PLC:n sykli 

on välillä 4–8 ms. Error-tila johtuu siitä, että hajautettua I/O:ta ei ole kytketty. 
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Vaihteluväli johtuu siitä, miten ohjelmoitavan logiikan prosessikeskeytykset (engl. hardware 

interrupts), periodiset ohjelmakäsittelyt ja kellokeskeytykset on määritetty OB30-38, OB10-

17 ja OB40-47 organisaatioyksiköissä. (Mäkkylä 2013) Organisaatioyksikön OB1 syklinen 

käsittely keskeytyy näiden käsittelyn ajaksi, jolloin sykliaika kasvaa suhteessa siihen, kuinka 

paljon ohjelmayksikkötyyppejä (SFC, FC, FB, SFB, DB ja DI) ohjelmoija on määrittänyt 

suoritettavan per laukaistava organisaatioyksikkö. Aikakriittisin näistä on prosessikeskeytys; 

kellokeskeytykset ja periodiset ohjelmakäsittelyt suoritetaan käyttäjän määrittäminä aikoina, 

yleensä noin satojen millisekuntien, mutta mahdollisesti jopa päivien sykleillä. Kuva 4.2 

esittää käyttäjän määrittämän ohjelman organisointia Siemensin ohjelmoitavassa logiikassa. 

Kuva 4.3 esittää anodivalimon PLC:n sykliä suhteessa prosessikeskeytykseen sekä hahmottaa 

sykli-ajatusta. 

 

Kuva 4.2 Siemens S7-300 ohjelmoitavan logiikan käyttäjän määrittämän ohjelman organisointi 

(Lecoeur et al 1999). 
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Kuva 4.3 Ohjelmoitavan logiikan sykli ja kentällä olevan laitteen x suhtautuminen 

prosessikeskeytyksen (OB40-OB47) laukaisemaan ohjelmayksikön käskyyn. 

Kuvassa 4.3 ohjelmoitava logiikka vastaanottaa kentällä olevalta laitteelta x signaalin, joka 

keskeyttää OB1:n käsittelyn ja laukaisee signaalille määritetyn prosessikeskeytyksen (OB40-

47). Prosessikeskeytys suoritetaan ja laitteelle x, sekä mahdollisesti myös muille laitteille 

välitetään keskeytyksessä mahdollisesti määritetyt toimet, jonka jälkeen ohjelmoitava 

logiikka palaa OB1:n käsittelyyn siitä pisteestä, missä kohtaa se keskeytettiin. 

Virtuaalisen mallin reaaliaikaisuuden ja aikatason määrityksessä kriittistä on se, mikä on 

anodivalimon huonoimman tapauksen reaktioaika PROFIBUS-väylälle lähetettyyn viestiin ja 

mikä on tiedonsiirron osioiden suurin herkistystaajuus. Tarkastelemalla PROFIBUS-

tiedonsiirtoa voidaan määrittää virtuaaliselta mallilta vaadittu reaktioaika             ja 

aikataso          . 
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Yhden master-laitteen PROFIBUS DP -väylällä voi olla seuraavanlaisia viestejä 

(telegrammeja): 

- DPV0 & DPV1 -protokollan syklisen tiedonsiirron request & response 

- DPV1-protokollan asyklisen tiedonsiirron request & response 

- DPV2 (ei tarkastella, ei käytetty referenssinä olevassa TM16-anodivalimossa) 

Väylällä olevien laitteiden viestit on organisoitu väyläsyklin mukaan kuvan 4.4 mukaisesti. 

 

Kuva 4.4 Syklisen DPV0 & DPV1 sekä asyklisen DPV1-tiedonsiirron suhtautuminen toisiinsa 

(PROFIBUS 2009) 

Asyklinen DPV1-tiedonsiirto on matalan prioriteetin liikennettä, joka toteutetaan syklisen 

liikenteen jälkeen yhden väyläsyklin aikana, mikäli aikaa vielä jää ennen määritettyä 

maksimisykliaikaa. (PROFIBUS 2002)(Sen 2014) Käytännössä asyklinen yhteys voi olla 

esimerkiksi master-laitteen lisätietokysely edellisen syklin aikana slave:lta vastaanotetusta 

signaalitiedosta tai ohjelmointiyhteys; tämä yhteys voi kestää useamman syklin. 

Virtuaalisen mallin rakentamisessa rajoittavana tekijänä on korkeamman prioriteetin DPV0 & 

DPV1-protokollan mukainen syklisen tiedonsiirron aikataso, sillä se on aikadeterministinen.  
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Pisin reaktioaika         signaalin vastaanottamisesta hajautetun I/O:n / servon 

takaisinkytkennän sisääntulosta CPU:lla tapahtuvaan ensimmäiseen prosessikeskeytyksessä 

määritettyyn operaation alkuun voidaan arvioida PROFIBUS DBV0 & DBV1 -protokollien 

syklisellä tiedonsiirrolla seuraavasti: 

                            (4.1) 

                                            (4.2) 

missä    on CPU:n kommunikointifunktioiden käytöstä johtuva viive,   on PROFIBUS-

väylän kuorma prosentteina,     on signaalimoduuleiden reaktioaika,        on PROFIBUS-

väylän sykliaika,      on mahdollisesti käytetyn PROFIBUS DP -toistimen aiheuttama viive 

ja           kuvaa kaapelissa tiedonsiirrosta aiheutuvaa viivettä.           on fyysisesti 

verrannollinen valonnopeuteen ja kaapelissa käytettyihin materiaaleihin ja on siten vakio, 

noin 5 µs / km (Siemens 2000). Yhtälössä (4.2)        on kaksinkertainen, sillä huonoimmassa 

tapauksessa väylän sykli joudutaan käymään kahdesti läpi.  (Siemens 2011a)        voidaan 

estimoida yhtälöllä (4.3) 

        
                         
 
   

                 
     (4.3) 

missä       on protokollan kuljettama metatieto, 317 bittiä (Telegram overhead),       on 

yhden tavun koodaukseen PROFIBUS standardin käyttämän UART/NRZ -formaatin mukaan 

tarvittava   
     ä

    
, i on slave-yksiköiden määrä ja           vastaa slave-yksiköiden input ja 

output tavujen määrää, jonka maksimiarvo per telegrammi on 244. (PROFIBUS 2009) 

Transmission rate kuvaa väylällä käytettyä tiedonsiirtonopeutta. Väylän tarkka sykliaika 

nähdään myös STEP 7 -ohjelmointityökalulla, jossa se on laskettu projektin mukaan. 

Referenssiprojektilla on seuraavat arvot toimilaitteiden PROFIBUS-väylällä 

                              

        

      
   0,5 ms (Käytetyt hajautetut I/O -yksiköt X)  
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               (Siemens 2011b) 

           
    

  
                

     -arvo on PROFIBUS DP -toistimen 6ES7972-0AA01-0XA0 uudemmalle mallille  

6ES7972-0AA02-0XA0, sillä vanhemman mallin teknistä dokumentointia ei ole saatavilla. 

PLC:n reaktioajaksi             toimilaitteiden PROFIBUS-väylällä saadaan yhtälöllä (4.2) 

                                                (4.4) 

                           (4.5) 

Tämä reaktioaika ei ota huomioon prosessikeskeytyksessä määritetyn ohjelmalohkon 

suoritusta PLC:llä; varsinainen reaktioaika on siten pidempi. Myös DPV1-protokollan 

mahdollinen asyklinen tiedonsiirto lisää reaktioaikaa. (PROFIBUS 2009) 

Referenssiprojektilla on seuraavat arvot servojen QNX-PLC PROFIBUS -väylällä 

                             

        

          
           (SINAMICS S120) (Siemens 2010) 

                 

           
    

  
                

PLC:n reaktioajaksi          servojen QNX-PLC PROFIBUS -väylällä saadaan yhtälöllä 

(4.2) 

                                            (4.6) 

                         (4.7) 

Huomiona yhtälöissä (4.6 ja 4.7), että      -viivettä ei ole, sillä PROFIBUS-toistinta ei 

väylällä ole käytetty. PLC:n reaktioajat          ja          väylillä ovat siis noin 

18,10325 ms ja 2,1275 ms. Jotta virtuaalinen malli vastaisi oikeaa laitteistoa, PLC:n 
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reaktioaika            ei virtuaalisen mallin kanssa saisi olla pidempi kuin          

         , eikä simuloinnin herkistystaajuus           (aikataso) saisi olla suurempi kuin 

servo-väylän sykliaika                , joka on väylien sykliajoista pienempi. Tämä 

voidaan valita, sillä simuloidussa ympäristössä signaalimoduuleiden      
 &          

 

toiminta voidaan idealisoida, jolloin niiden reaktioaika lähenee käytännössä nollaa. Näin ollen 

todellisen anodivalimon reaaliaika-ominaisuuksista johdetut vaatimukset virtuaalisen mallin 

reaktioajaksi           ja aikatasoksi           ovat 

                     

                  

Anodivalimon ohjelmoitavan logiikan osan reaaliaikavaatimus ei ole työn luvussa 2.1 

määritettyä ehdoton-luokkaa; mitään katastrofaalista ei tapahdu mikäli koneen ohjaus ei 

jonain hetkenä suoriudu aikavaatimusten vaatimassa ajassa. Kuitenkin PROFIBUS-väylän 

syklinen tiedonsiirto, jonka perusteella aikavaatimukset johdettiin, on aikadeterministinen. 

Virtuaaliselta käyttöönottoympäristöltä vaaditaankin, että se on aikadeterministinen ja täyttää 

näin ollen työn luvun 2.1 mukaisen tiukka-luokan aikavaatimuksen. Anodivalimon herkin 

komponentti on servomoottorit, joiden paikka- & nopeusohjauksen takaisinkytkentäsilmukka 

toimii huomattavan pienellä herkistystaajuudella. Määritetty            -arvo ei ota kantaa 

näiden takaisinkytkentäsilmukkojen herkistystaajuuteen. Anodivalimon servoja ei ole 

määritetty toimimaan suurilla nopeuksilla ja nopeuden derivaatioilla, joten simuloinnin 

kannalta ei ole epästabiloitumisen tai laskostumisen vaaraa mikäli servojen ohjauksen 

takaisinkytkennän aikataso idealisoitaisiin virtuaalisessa mallissa. Virtuaaliseen malliin 

määriteltäviltä, oikeaa laitteistoa mallintavilta siirtofunktioiden diskreettiaikaisilta 

muunnoksilta vaaditaan kuitenkin, että ne täyttävät työn luvussa 2.2 määritetyt stabiiliuden 

vaatimukset. 

Edelleen työn luvun 1.3 mukaan virtuaaliselta käyttöönottoympäristöltä vaaditaan, että 

mallinnettu kone esitetään 3D-muodossa. Tämä tarkoittaa, että anodivalimon olemassa olevat 

kinematiikan sisältävät Solidworks 3D-piirustukset linkitetään automaatio-ohjauksen kanssa.  
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4.2 Rajapinnat 

Virtuaalisen mallin liittämiseksi ohjelmoitavaan logiikkaan on käytössä monia tapoja. 

Nykyään yleisin taitaa olla jokin olemassa olevien standardien määrittämistä 

kommunikointiprotokollista Ethernetin yli; TCP/IP, UDP, EtherCat ja PROFINET 

esimerkkinä. Käytännössä valintaa rajaa kommunikoinnin halutut reaali-aikavaatimukset. 

Esimerkiksi jos halutaan tiedonsiirto mahdollisimman nopealla reaktioajalla ja pienellä 

jitter:llä (verkon huojunta), voidaan valita PROFINET-väylä ja sen käytettäväksi 

protokollaksi PROFINET IRT, jonka jitter on alle 1 µs. Näin päästään 1 Gbps väylällä kuvan 

4.5 mukaan jopa alle 0,1 ms syklinjaksoihin kun kuormana on 16 tavua per master & slave. 

(Gunnar 2008) 

 

Kuva 4.5 PROFINET IRT ja EtherCat -väylien minimisyklinjakson kehitys 1 Gbps 

tiedonsiirtonopeudella, kun kuormana on 16 tavua per master & slave. (Gunnar 2008) 

Yksi vähemmän aikadeterministinen, mutta yleisesti käytetty tapa Siemensin ohjelmoitavien 

logiikoiden kanssa on käyttää OPC-serveriä TCP/IP -protokollan laajennusta RFC1006 

hyödyntävän S7 kommunikoinnin kanssa. RFC1006 mahdollistaa ISO 8073 luokan 0 

mukaisen viesti-orientoituneen liikenteen paketti-orientoituneen TCP/IP:n päällä; voidaan 

puhua teollisesta Ethernetistä TCP/IP:n avulla toteutettuna. (IETF 1987) (Kepware 2015) 

(Siemens 2007) 
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OPC-standardiperhe pohjautuu Microsoftin kehittämiin tekniikoihin nimeltä 

- Object Linking and Embedding  (OLE), joka mahdollistaa sovelluksen datan 

jakamisen toisen sovelluksen kanssa. Kun lähdettä muokataan, se päivitetään kaikkiin 

sovellutuksiin jossa sitä on käytetty (Microsoft 2015b) 

- Component Object Model (COM), on “alusta-riippumaton hajautettu, olio-pohjainen 

järjestelmä, jolla voidaan luoda keskenään kommunikoivia binäärisiä sovelluksia.” 

(Microsoft 2015c)  

- Distributed Component Object Model (DCOM), “laajentaa COM:n toimimaan verkon 

yli” (Microsoft 2015d) 

OPC-terminä tulee sanoista OLE for Process Control. Perusideana on, että OPC Foundation -

järjestön kehittämä ja ylläpitämä OPC-standardiperhe “mahdollistaa kentällä olevien 

järjestelmien/laitteiden, automaatio- ja ohjausjärjestelmien sekä yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmien tiedonvaihdon ja yhteistyön” (Li & Nakagawa 2002). 

Lopputuloksena on, että tietoa tarvitseva ohjelmisto (client) voi halutessaan lukea ja kirjoittaa 

ohjelmoitavan logiikan muistipaikkoja käytettyä tiedonsiirtoväylää pitkin OPC-serverin 

avulla. Kuva 4.6 havainnollistaa OPC-serverin käyttöä. 

 

Kuva 4.6 OPC-serveri kytkettynä Ethernet-väylään eri kontrollereiden kanssa (Elprocus 2013) 
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Tietoa tarvitseva ohjelmisto on merkattu kuvassa 4.6 nimellä “OPC-Client”. OPC-

kommunikointia ei alun perin tarkoitettu reaaliaikaiseen kommunikointiin, sillä OPC:n ja 

DCOM:n implementointiin vaadittava meta-data on huomattava (Zurawski 2015). Kuitenkin 

nykyajan OPC-servereiden valmistajat lupaavat 10 ms -aikatason tiedonsiirrossa, joka tekee 

OPC-kommunikoinnista varsin kiinnostavan vaihtoehdon Windows-alustalle työn luvussa 2.1 

mainittuun pehmeä-luokan reaaliaikaisuuden toteutuksiin. 

Tietoa tarvitsevan client-ohjelmiston ominaisuuksista ja asetuksista riippuen tiedonkäsittely 

voi olla joko synkronista tai asynkronista. Synkronisen ja asynkronisen käsittelyn ero on siinä, 

että asynkroninen käsittely mahdollistaa siirtymisen tiedonvaihtoprosessista eteenpäin 

seuraavaan tehtävään, ennen kuin käsiteltävä tiedonvaihto on suoritettu loppuun Kuva 4.7 

esittää synkronisen ja asynkronisen käsittelyn eroa tietoa tarvitsevan client-ohjelmiston ja 

OPC-serverin välillä. 

 

Kuva 4.7 Synkronisen (a) ja asynkronisen (b) käsittelyn ero. 
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4.3 Työkalujen valinta 

Virtuaalisen käyttöönoton toteuttamiseksi on olemassa lukuisa joukko kaupallisia sovelluksia 

ja ympäristöjä. Tässä muutama esimerkki: 

- ACT    Outotec 

- Experior   Xcelgo 

- SIMIT    Siemens 

- Tecnomatix   Siemens 

- Matlab    MathWorks 

Diplomityössä esitettyjä virtuaalisen käyttöönottoympäristön vaatimuksia lähellä olevia 

ratkaisuja näistä on Tecnomatix, SIMIT ja Matlab. Kaikissa näissä on tuki 3D-mallinnukselle 

ja reaaliaikaiselle tiedonsiirrolle esimerkiksi PROFINET:n avulla. Käytössä olevien 

resurssien puolesta Tecnomatix on yhtä kertaluokkaa liian kallis. Experior:ssa käyttäjän on 

hallittava C# -ohjelmointi omien 3D-mallien tuomiseksi ympäristöön simuloitavaksi, josta 

johtuen sovellusta ei katsottu soveltuvaksi. Alustaksi valitaan Matlab sen lisäosalla 

SimMechanics. 

“Matlab on korkean tason ohjelmointikieli ja simulointiympäristö tekniseen 

laskentaan. Matlab on perusta Simulink:lle – graafiselle alustalle dynaamisten 

järjestelmien suunnittelulle ja simuloinnille. Simulink:ssa jo valmiiksi olevien 

toolbox:ien funktio-lohkojen lisäksi käyttäjän on mahdollista määrittää omia 

lohkoja, ja lisätä niitä Simulink-malleihin. Näitä lohkoja kutsutaan S-funktioiksi, 

ja niitä voi kirjoittaa Matlab-kielellä, tai ANSI C:llä (C MEX S-funktiot). C 

MEX S-funktiot on käännettävä Windows:n 32-bittisiksi DLL-tiedostoiksi. 

Lisäksi C MEX S-funktioiden määrittämät kontrolli-algoritmit ovat sellaisenaan 

käytettävissä PLC:llä.” 

       (Pivoňka 2007) 

Merkittävimpänä syynä valintaan on Matlab-alustan mahdollisuus työn luvussa 2.1 

määritetylle ehdoton-luokan aikavaatimukset täyttävälle reaaliaikaiselle ratkaisulle, joka 
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täyttää virtuaaliselle käyttöönottoympäristölle asetetut aikataso- ja reaktioaikavaatimukset. 

Tämä on mahdollista Matlab:n lisäosilla 

- Desktop Real-Time 

- Simulink Real-Time 

jotka mahdollistavat SimMechanics:lla toteutetun virtuaalisen mallin käännön C-koodiksi. 

Mallia voidaan näin ajaa joko jopa kannettavalla tietokoneella Windows-pohjaisessa 

ympäristössä lisäosan tarjoamassa reaaliaikaisessa kernelissä tai monella vaihtoehtoisella 

raudalla muussa reaaliaikaisessa käyttöjärjestelmässä. Näin virtuaalisen mallin kanssa 

päästään jopa 20 kHz:iin (50 µs = 0,05 ms) ja alle oleviin aikadeterministisiin aikatasoihin 

mikäli laskentatehoa on riittävästi (MathWorks 2015a) (MathWorks 2015b) 

Matlab:ssa on myös joukko muita ominaisuuksia, jotka puolsivat valintaa: 

- SimMechanics-lisäosassa on graafinen käyttöliittymä dynamiikan, vapausasteiden, 

signaalien linkitykseen ym. toteutukseen 

- 3D-piirustuksien tuominen ympäristöön tapahtuu helposti suoraan piirustusohjelmille 

tarkoitetuilla lisäosilla 

- Vapausasteille voidaan tuoda haluttu, esimerkiksi sähkökäytön oikea vääntökäyrä 

vektorin muodossa ja tarkastella virtuaalisen mallin reagointia siihen 

- Hinta 

- Hyvä referenssi Matlab:n käytöstä ABB:ltä heidän konttilaivojen turbiinien 

lämmöntalteenottojärjestelmän kehitystyössä 

- Laaja valikoima virtuaalisen mallin simulointiin käytettäviä differentiaaliyhtälöiden 

numeerisia ratkaisijoita, joiden avulla simuloinnin tarkkuutta voidaan säätää halutuksi 

Matlab:ssa ja sen lisäosassa Simulink:ssä on tuki lukuisille kommunikointitavoille, mukaan 

lukien standardien määrittämät kommunikoinnit esimerkiksi TCP/IP, OPC ja PROFINET -

kommunikoinnit, joten kommunikoinnin voi toteuttaa haluamallaan reaaliaikaisuuden tasolla. 

Mikäli tämä ei riitä, voi Matlab:ssa määrittää haluamalleen komponentille / asennukselle 

ajurit itse Instrument control toolbox:lla. Kuva 4.8 esittää komponentin määritystä 

oskilloskoopin ja teholähteen kanssa. 
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Kuva 4.8 Oskilloskoopin ja tehonlähteen signaaleiden luku Matlab:iin Instrument Control -

toolbox:n avulla. (MathWorks 2015c) 

Lisähuomiona se, että Matlab-pohjainen ratkaisu on riippumaton käytetyistä komponenteista, 

esimerkiksi ohjelmoitavasta logiikasta. Näin voidaan riippuvuutta yhdestä toimittajasta 

vähentää. 

4.4 Projektin eteneminen 

Virtuaalisen käyttöönottoympäristön toteuttamiselle asetettiin projektin alussa vaatimus, että 

valitun alustan ominaisuudet, käytettävyys ja toiminnallisuus on testattava ennen varsinaisen 

toteutuksen mahdollistavien lisenssien ja komponenttien hankkimista. Projektille asetettiin 

tässä vaiheessa kaksi eri vaihetta: 

1. Toteutetaan diplomityössä OPC ja S7 kommunikointi -pohjainen pehmeä-luokan 

reaaliaikainen ratkaisu Matlab-ympäristöön Windows 7 -alustalle, jolloin 

a. Arvioidaan kinematiikan sisältävien 3D-piirustuksien tuomista virtuaalisen 

mallin pohjaksi 

b. Arvioidaan Matlab-ympäristön ominaisuudet ja toimivuus 

c. Luodaan työn luvun 3.4 rajauksen mukainen virtuaalinen anodivalimon osa 

Matlab-ympäristöön 

d. Arvioidaan virtuaalisen anodivalimon osan ohjauksen ja muun 

kommunikoinnin toimintaa 
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2. Toteutetaan työn luvun 4.1 vaatimusten mukainen ja ehdoton-luokan 

aikavaatimukset täyttävä reaaliaikainen käyttöönottoympäristö esimerkiksi 

PROFINET:n avulla. Vaiheessa 1. rakennettu virtuaalinen malli käännetään C-

koodiksi ja sitä ajetaan reaaliaikaisessa ympäristössä, jonkun reaaliaikaisen 

käyttöjärjestelmän päällä. 

Projektin jako kahteen on puhtaasti resurssi-kysymys, sillä mikäli valittuja työkaluja ei saada 

toimimaan tai siinä huomataan jotain perustavanlaatuisia puutteita, ei lisenssejä ja 

komponentteja työn luvun 4.1 vaatimusten mukaiseen toteutukseen ole järkevää hankkia; 

lisäkustannus tämän mahdollistamista lisensseistä ja laitteistosta on luokkaa X * 10 000 €. 

Vaiheen 1 tulosten perusteella tehdään päätökset projektin toiseen vaiheeseen jatkamisesta. 

Tämä tarkoittaa, että diplomityössä virtuaalista mallia ei saada vastaamaan täysin todellisen 

laitteiston kanssa, sillä OPC ja S7 kommunikointi -pohjainen ratkaisu ei jo teoriassa täytä 

todellisen anodivalimon ominaisuuksista johdettuja aikavaatimuksia servojen PROFIBUS-

väylän osalta. Ratkaisua voidaan kuitenkin pitää hyvin soveltuvana Windows-ympäristöön, 

mikäli virtuaalisen mallin simuloinnin aikataso saadaan pidettyä vaadittuna ja OPC-serverin 

kommunikoinnin aikatasona voidaan käyttää valmistajien lupaamaa 10 ms:a. OPC ja S7 

kommunikointi-pohjaisen ratkaisun reaktioaika olisi työn luvussa mainitun toimilaitteiden 

PROFIBUS-väylän reaktioajan                     tasolla. Tämän pienempiä aikatasoja ei 

esimerkiksi Windows 7 -ympäristössä ole järkevää määrittää, sillä Windows:n 

epädeterministisistä ominaisuuksista johtuen sovellusten jitter voi kuvan 4.9 mukaan olla jopa 

32 ms määritetyn 10 ms:n sijaan. Kuvassa 4.9 Windows 7 -käyttöjärjestelmän jitter – 

histogrammi WM_TIMER – ajastimelle, jota käytetään periodisten suoritusten toteutuksessa. 

Kuvassa ajastimen näytteistystaajuudeksi määritettiin 10 ms. (Kolek 2013) 
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Kuva 4.9 Windows 7 -käyttöjärjestelmän jitter-histogrammi WM_TIMER -ajastimelle, 

jota käytetään periodisten suoritusten toteutuksessa. Ajastimen 

näytteistystaajuudeksi määritettiin testin ajaksi 10 ms. (Kolek 2013) 
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5. KÄYTTÖÖNOTTOYMPÄRISTÖN TOTEUTUS 

Anodivalimon vasemman valupöydän puolen ohjaus asennetaan virtuaalisen 

käyttöönottoympäristön kanssa kuvan 5.1 mukaisesti. 

Virtuaalisen käyttöönottoympäristön alustaksi valitaan Lenovo W520 PC, jossa 

käyttöjärjestelmänä on Windows 7 Professional. Tähän PC:hen asennetaan Solidworks  2014 

x64 CAD -suunnitteluohjelma SimMechanics Link -lisäosalla, Matlab 2015b tarvittavine 

lisäosineen, sekä Siemensin S7-300 sarjan PLC:n ohjelmoimiseen käytettävä STEP 7 -

ohjelma. Anodivalimon vasemman puolen PLC:n ohjelmoimiseen käytetään Siemens CP5711 

-ohjelmointikaapelia. OPC-serveriksi valitaan Kepwaren KEPServer EX 5 OPC -serveri, joka 

valmistajan Kepware Technologies:n mukaan pystyy 10 ms:n aikatasoon OPC-

kommunikoinnissa.  

Ohjelmoitava logiikka, virtuaalisen käyttöönottoympäristön PC sekä kosketusnäyttöä ohjaava 

IPC 427C -teollisuustietokone liitetään kytkimen kautta 100 Mbps Ethernet -väylälle. 

Ohjelmoitavan logiikan ja virtuaalisen käyttöönottoympäristön PC:n väliseksi yhteydeksi 

määritetään työn luvussa 4.4 valittu S7 kommunikointi. Virtuaalisen käyttöönottoympäristön 

toteutuksessa käytetyt komponentit ja ohjelmat on esitetty liitteessä 1. 

Virtuaalisen käyttöönottoympäristön kommunikoinnin periaatekaavio on esitetty kuvassa 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

  

  Ethernet reititin 

                    IPC 427C 

         RJ 45 

                  RJ 45 

 

      PLC  

               USB 

 

 

 

CP 5711 

 

                  HMI 

            RJ 45     

 

 

            PC 

   (virtuaalisen 

    käyttöönottoympäristön  alusta) 

 

 

Kuva 5.1 Laitteiston HW-arkkitehtuuri (käytetyt komponentit ja ohjelmat liitteessä 1) 
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Kuva 5.2 Kommunikoinnin periaatekaavio. Merkinnät X ja Y vastaavat todellisessa laitteistossa 

olevia kommunikointeja, joihin ei vaikutettu eikä niitä Outotec:n 

immateriaalioikeuksien suojauksen takia kerrota. Lisätietoja COM & DCOM -

tekniikoista työn luvussa 4.2 sekä käytetyissä lähteissä. S7 comm. kuvaa työn luvussa 

4.2 esitettyä S7 kommunikointia. 
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5.1 Prosessin mallinnus 

Prosessin mallinnusta varten tutustuttiin Suomen ainoaan anodivalimoon Harjavallassa, joka 

on Boliden Harjavalta Oy:n operoima. Erona työn referenssinä olevaan kuparianodivalimoon 

Harjavallan valimossa on vain yksi valupöytä, jossa on 24 muottia. Lisäksi käytössä on 

lukuisia videoita ja kuvia asennuskohteista ympäri maailman, sekä FAT-testin mittauksia. 

5.1.1 3D mallinnus & kinemaattinen malli 

Kinematiikan määritys toteutetaan Solidworks-ohjelmistossa. Ohjelmassa on mahdollista 

määrittää 3D-piirustuksiin mekaniikan kinematiikka ml. kaikki mahdolliset nivelet 

vapausasteineen, kappaleiden asennot sekä halutut metatiedot, esimerkiksi kappaleen massa ja 

sen ulkoasu & väri. Tämä on jo määritetty Outotecin 3D-piirustuksissa; esimerkki 

anodivalimon valupöydän Solidworks-piirustuksesta kuvassa 5.3.  

 

Kuva 5.3 Kuvassa vihreällä esitetty valupöydän kappale “basic center” ja sen mate “coincident1” 

kappaleen pohjan ja kappaleen referenssipohjan “top plane” kanssa. Tämä mate pitää 

nyt kappaleen vaakasuorassa “top plane”:een nähden.  

Solidworksin 3D – piirustusten määrittämä kinematiikka tuodaan automaattisesti Matlab:iin 

ilmaisen lisäosan SimMechanics Link -avulla. Lisäosalla luodaan suoraan Solidworks:ssa 3D-

piirustuksesta tekstipohjainen XML-tiedosto, joka toimii standardoituna kinematiikan 

esitysmuotona. Kuvassa 5.4 on esitetty kinemaattisen XML-mallin luonti periaatetasolla. 
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Matlab käyttää tekstipohjaista XML-tiedostoa mallinnetun anodivalimon liikkeiden 

mallintamiseen. Tämän lisäksi lisäosa tuottaa lukuisia tekstipohjaisia STL-tiedostoja, yhden 

per kappale. STL-tiedostosta käy ilmi kappaleen geometria sekä määritetyt metatiedot. 

 

Kuva 5.4 Matlab:n lisäosan SimMechanics Link -toiminta periaatetasolla; kuvassa takeoff-

anodinostimen pinninostimen 3D-piirustuksen geometrisestä mallista erotetaan 

kinemaattinen malli 

Kun anodivalimon kinemaattiset mallit on luotu, voidaan Matlab:ssa XML-tiedostosta 

muodostaa kuvassa 2.2 ilmenevä, Ko et al:n esittämä virtuaalisen mallin fyysinen osa 

suorittamalla Matlab-komento 

smimport(’demo.xml’) 

missä sanan “demo” paikalla on käännettävän XML-tiedoston nimi. Komento tulee sanasta 

“SimMechanics Import”. Virtuaalisen mallin fyysinen osa muodostuu tällä komennolla 

Matlab:n lisäosaan Simulink:iin lisäosan SimMechanics-avulla. Kuvassa 5.5 esitetään 

anodivalimon virtuaalisen mallin fyysisen osan toteutusvaihetta ja fyysisen mallin 

visualisointia Simulink:n Mechanics Explorer -työkalun avulla 
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Kuva 5.5 Virtuaalisen 3D-mallin fyysisen osan rakentamista Matlab:ssa. Kuvassa näkyy 

perustuksen origo valupöydän keskellä, joka on valittuna vasemmalla näkyvässä 

Matlab:n pääkokoonpanossa. 

Virtuaalisen mallin fyysisen osan rakentamisessa pitää huomioida, että 3D-piirustukset on 

oltava oikein tehty Solidworks:ssä, tai myöhemmässä Matlab-työvaiheessa tulee ongelmia. 

Tässä muutama huomio Solidworksin 3D-piirustuksien optimoinnista virtuaalista mallia 

varten: (kuva 5.6 liitteenä) 

1.  Kun piirustuksissa käytetään mate-linkityksiä osien välillä, olisi vältettävä niin 

sanottuja “yhden yli” -linkityksiä. Tästä esimerkkinä on kuvan 5.6 muotti, joka on 

linkitetty Solidworksissa nyt pääkokoonpanon koordinaatistoon. Tämän piirustuksen 

kun kääntää XML-muotoon Solidworksista, ei kyseinen kokoonpano pyöri Matlabissa, 

vaikka kaikki muut mate-linkitykset olisi määritetty oikein. Tämä yksittäinen mate-

linkitys estää muuta kokoonpanoa pyörimästä laakeroinnin varassa. Näin ollen tämä 

pöydän muotti olisi hyvä linkittää mate-linkityksellä pöydän runkoon, eikä 

pääkokoonpanoon laakeroinnin yli. Tavoiteltu kinematiikkaketju muotille on seuraava: 
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muotti – pöydän runko – laakeri – pääkokoonpanon koordinaatistossa kiinni oleva 

pöydän pohja joka näin ollen ei liiku. 

2.  Solidworks:n linear pattern -työkalua on syytä välttää, sillä XML-tiedostosta mallin 

rakentava Matlab osaa käsitellä patternoituja komponentteja; mikäli patternointeja ei 

avata omiksi kokonaisuuksikseen, ne jäävät ilman linkkiä pääkokoonpanon 

koordinaatistoon ja täten putoavat painovoiman mukana pois määritellyiltä paikoilta. 

3.  Komponenttien ryhmitys 3D-piirustuksen pääkokoonpanossa olisi hyvä tehdä siten, 

että kokonaiset selkeät osat, esim. kuvassa 5.6 pöydän kate olisi yhtenä 

kokonaisuutenaan yhden alikokoonpanon alla. Tällöin piirustusta voisi Matlab-

simulointia ajatellen tarvittaessa yksinkertaistaa, ja kokonaisia alikokoonpanoja voisi 

tallentaa yhdeksi osaksi. Tämä tehostaisi Matlab-simulointia huomattavasti kun olisi 

vähemmän yksittäisiä osia joiden sijaintia Matlab jatkuvasti laskisi. 

4. Mate-linkityksiä pulttien ja muttereiden kanssa olisi vältettävä, sillä kun mallia 

yksinkertaistaa ja hävittää pultit, mutterit ja prikat (joita malleissa on yleensä todella 

paljon) joissakin piirustuksissa kokoonpano hajoaa, sillä tällöin mate-linkityksen 

referenssinä oleva pultti, mutteri tai prikka katoaa. 

 

Kuva 5.6 Huomioita Solidworks-piirustuksien optimoinnista Matlab:a varten. Numerot 

vastaavat edellä esitettyjä ongelmia Solidworks-piirustusten kanssa. 
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5.1.2 Virtuaalisen mallin toiminnallisuus & looginen malli 

Matlab:n luoman Simulink-mallin toiminnallisuus varmistetaan virtuaalisen mallin fyysisen 

osan luonnin jälkeen. Sylintereiden, servojen ja muiden vapausasteiden liikkeet ja 

käyttäytyminen tarkastetaan sekä määritetään todellisen anodivalimon mukaisiksi. 

Simulinkissä voidaan tuoda Solidworks:ssä määritetylle vapausasteelle haluttu paikkatieto tai 

vääntömomentti esimerkiksi vektorin muodossa. Mikäli Solidworks-piirustuksen metatiedot 

on määritetty ja kappaleen massat on siten huomioitu, simuloi Simulink kappaleen reagointia 

vapausasteelle tuodun vääntömomentin mukaan. Lisäksi niin sanottujen kovien rajojen 

asettaminen vapausasteelle on mahdollista SimMechanics:n mekaanisten lohkojen avulla, 

jotka käyttäjän määrittämien jousi- ja vaimennusvakioiden perusteella imitoivat törmättävää 

kappaletta luoden törmäävään kappaleeseen törmäyksen aikana ilmenevää vääntömomenttia. 

Esimerkki kääntyvän nivelen kovasta rajasta kuvassa 5.7. Näillä kovilla rajoilla voidaan 

lisäksi imitoida 6 vapausasteen omaavan kappaleen törmäämistä toiseen, kuten kuparianodin 

tippumista anodinostimen kourista tehtaan lattialle. Tätä ominaisuutta ei vielä projektin 

ensimmäisessä vaiheessa käytetä. 

 

Kuva 5.7 Niin sanottu kova raja pyörivällä akselilla (Sagarduy 2015) 

Valitaan projektin tässä vaiheessa sähkökäyttöjen mallinnuksessa paikkatiedolla ohjaaminen. 

Tämä valittiin, koska virtuaalista mallia toteutettaessa havaittiin, että tämä on simuloinnin 

kannalta kevyempi vaihtoehto. Simulink:n paikkaohjauksessa huomiona on se, että Simulink-

mallinnuksessa vääntömomentti lasketaan paikkatiedon perusteella automaattisesti, jolloin 

erittäin suuret vääntömomentit ovat mahdollisia; käytännössä simuloitu liike tapahtuu 
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välittömästi. Jokaiselle vapausasteelle lisätään tästä syystä yksinkertainen toisen asteen 

siirtofunktio ja takaisinkytketty PID-säädin FAT-testien mittauksien ja videoiden perusteella 

työn luvun 2.2 mukaan. Tämä toimii yksinkertaistettuna mallinnuksena esimerkiksi servojen 

osalta. Esimerkkinä FAT-testien mittauksista valupöydän servomoottorin mittaus kuvassa 5.8 

sekä virtuaaliseen malliin mallinnettu takeoff-anodinostimen servomoottori kuvassa 5.9. 

Toteutettuja ohjauksia ei avata tämän tarkemmin Outotec:n immateriaalioikeuksien 

suojauksen takia. 

 

Kuva 5.8 Valupyödän servomoottorien arvoja FAT-testien mittauksissa. Kuva on tarkoituksella 

hämärretty Outotecin immateriaalioikeuksien suojauksen takia. 

 

Kuva 5.9 Takeoff-anodinostimen varren akselille (sininen ympyrä) määritetyn servomoottorin 

yksinkertainen mallinnus; PID-säädin, siirtofunktio ja takaisinkytkentä, sekä Matlab-

funktio valitsemaan asetusarvoa paikalle PLC:n käskyjen mukaan. 
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Toimilaitteiden mallinnuksen jälkeen määritetään virtuaalisen mallin osien suhteellinen 

toiminta keskenään. Tarkastellaan esimerkkinä valupöydän muottien pinnien nostoa 

pinninostimella. Pinnien nostolle on määritettävä algoritmi, joka lukee pinninostimien asentoa 

ja vaikuttaa anodinostimien kohdalla kulloinkin olevan muotin pinnien asentoon emuloiden 

anodinostimen muotin pinnille aiheuttamaa voimaa. Lähestytään ongelmaa yksinkertaisella 

vuokaaviolla kuvassa 5.10. 

 

Kuva 5.10 Pinnien nostoa simulaatiossa määrittävän algoritmin vuokaavio 

Toteutetaan vuokaavion 5.10 algoritmi Simulink-malliin, jonka osa on esitetty kuvassa 5.11. 

Kuvassa 5.11 vasemmalla on yksinkertainen multiplekseri, jolla määritetään pöydän 

pyörimissuunta PLC:ltä tulevan paikkatiedon mukaan. Vihreät viivat kuvaavat 

SimMechanics-koordinaatistosuhteita virtuaalisen mallin osien ja määritetyn origon välillä. 

Keskellä S-funktio toimii ylivuodon havaitsijana takeoff-nostimelle; kun reject anode takeoff 

-nostimen kohdalla on muotti 16, takeoff-nostimen paikalla on muotti 2, eikä 18 sillä muotteja 
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on valupöydällä 16. Oikealla olevat kokonaisuudet kuvaavat valupöydän muotteja numero 5 

& 6, ja niissä olevia anodeita ja nostopinnejä. Niille määritetyt S-funktiot välittävät 

pinninostimien skaalattua asentoa nostopinneille ja nostavat muotin pinnejä, mikäli muotti on 

nostimen kohdalla, PLC:ltä tulee käsky nostaa anodia, ja pinninostin osuu pinniin. 

 

Kuva 5.11 Muotissa olevien anodipinnien noston algoritmi Simulink:ssä. 

Virtuaaliseen malliin lisätään diskreettiaikaisia      -viivelohkoja, jotka viivästyttävät 

signaalien kulkua yhden näytejakson ajan. Näitä käytetään kahteen tarkoitukseen: 

- tehostamaan simulaation suoritusta poistamalla monen eri funktion / lohkon 

riippuvuus yhdestä muuttujasta 

- eliminoimaan syntyviä algebrallisia silmukoita 

Algebralliset silmukat Simulink:ssä ovat tilanteita, “joissa suorasta myötäkytkennästä johtuen 

tietyn lohkon ulostulo ajanhetkessä t riippuu saman lohkon sisääntulosta samalla ajanhetkellä 

t” (Mathworks 2015d). Myötäkytkennän aiheuttavia lohkoja ovat esimerkiksi 

- vahvistuslohkot 

- matemaattiset funktiot 

- siirtofunktiot 

- algebralliset lohkot 
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Näitä lohkoja käytettäessä simulointimalliin muodostuu algebrallisia differentiaaliyhtälöitä, 

joita Matlab ei osaa suoraan ratkaista. Kuten työn luvussa 4.3 todettiin, Matlab:ssa on lukuisa 

joukko differentiaaliyhtälöryhmän 

                  (5.1) 

numeerisia ratkaisijoita, jotka simuloivat tilavektorin x ja ajan t avulla mallinnettua 

järjestelmää. Algebrallinen differentiaaliyhtälöryhmä aiheuttaa algebrallisen rajoitteen 

esittämällä yhtälöön itsenäisen muuttujan, mutta ei tilavektorin derivaattaa. Tilanne 

voidaan ilmaista yhtälöillä (5.2 ja 5.3) 

                    (5.2) 

                   (5.3) 

missä f ja g ovat funktioita vektorimuodossa, yhtälöryhmän ensimmäinen yhtälö on 

differentiaaliyhtälö, toinen yhtälö on algebrallinen yhtälö, x on differentiaaliyhtälön muuttujat 

vektorimuodossa ja    on algebrallisen yhtälön muuttujat vektorimuodossa. “Simulink 

ratkaisee algebralliset yhtälöt numeerisesti vektorilla    jokaista näytejaksoa kohden”. 

(Mathworks 2015d) Tämä aiheuttaa simulointiin tarpeetonta kuormaa, jota     -

viivelohkoilla eliminoidaan. 

Simulink:ssa on myös mahdollista luoda keinotekoinen algebrallinen silmukka. Tämä 

muodostuu, kun käyttäjä määrittää normaalista differentiaalisesta järjestelmästä atoomisen 

(engl. atomic code) alijärjestelmän. (Mathworks 2015d) Tämä on otettava huomioon, mikäli 

projektissa siirrytään vaiheen 2 ehdoton-luokan mukaiseen aikavaatimustason toteutukseen ja 

virtuaalinen malli käännetään C-koodiksi. 

Diskreettiaikaisia      -viivelohkoja lisättäessä otetaan huomioon niiden vaikutus 

toteutettuihin siirtofunktioihin työn luvun 2.2 mukaan. 
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5.1.3 Sähköinen mallinnus 

Sensoreiden ja mittalaitteiden signaalit emuloidaan OPC-serverillä kirjoittamalla tai lukemalla 

suoraan PLC:n muistipaikasta käyttämällä hyväksi Simulink:n työkalua, OPC-toolbox:a. 

Lukemisesta esimerkki: kuvan 5.9 Matlab-funktioon luetaan takeoff-nostimen paikkaan 

vaikuttavat PLC:n tagit zTO_GoToMouldPosManCmd, zTO_GoToTankPosManCmd ja 

zTO_GoToWaitPosManCmd OPC-serveriltä, jolloin käyttäjän käskyt kosketusnäytöltä 

välittyvät virtuaaliseen malliin. Kirjoittamisesta esimerkki: kuvassa 5.12 reject anode takeoff 

– anodinostimen varren kiertokulmaa ilmaisevan virtuaalisen rotaatioenkooderin 

reaalimaailmaa emuloiva takaisinkytkentä Simulink:sta luetaan PLC:lle OPC:n avulla. Varren 

radiaaneina oleva kiertokulma muutetaan ensin asteiksi, jonka jälkeen tietotyypiksi asetetaan 

int32. Tämän jälkeen OPC-serverille kirjoitetaan int32-tietotyypin eniten merkitsevät bitit 

erikseen bitget-funktiolla. Nyt kuvassa 5.12 kosketusnäytölle määritetty kiertokulman 

ilmaiseminen toimii kuten todellisenkin anodivalimon rotaatioenkooderin kanssa. 

Mallinnetaan loput tarvittavat sähköiset signaalit virtuaaliseen malliin; aktiivisia OPC-tageja 

kuvan 3.5 rajauksen mukaan toteutetulle virtuaaliselle mallille tulee 27. Valmis virtuaalinen 

malli on esitettynä kuvassa 5.13. 

 

Kuva 5.12 Reject anode takeoff -anodinostimen kiertokulman ilmaiseminen kosketusnäytöllä 

(sininen merkintä).  
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Kuva 5.13 Valmis anodivalimon osan virtuaalinen malli. Simulink-malli kuvassa vasemmalla 

(liite 2). 

5.2 Käyttöönottoympäristön toteutuksessa havaitut ongelmat 

Matlab:n SimMechanics:n simuloinnin todenmukaisessa visualisoinnissa havaittiin puutteita. 

Tällä hetkellä ei ole mahdollista vaikuttaa kappaleen visualisointiin (väri, läpinäkyvyys, 

suhteellinen sijainti ym.) simuloinnin aikana esimerkiksi käyttäjän määrittämien PLC-

signaaleiden mukaan. Näin ollen realistista anodivalimon anodien liikettä, mahdollista 

putoamista nostimien kourista eikä anodin valamisen emulointia voida toteuttaa. 

Käännettäessä 3D piirustuksia SimMechanics Link -lisäosalla XML-tiedostomuotoon 

havaittiin, ettei lisäosa pysty kääntämään suuria kokoonpanoja virheettä. Tämä johtuu siitä, 

että käännettäessä kappaleita lisäosa avaa erikseen jokaisen kappaleen Solidworks:ssa, joka 

kuormittaa Windows-käyttöjärjestelmän grafiikan esitykseen liittyviä GDI-objekteja. 

Havaittiin, että jo noin 270 eri kappaleella GDI objektien lukumäärä saavuttaa Windows-

käyttöjärjestelmässä arvon 16000. Ehdoton asetus maksimiarvolle Windows-ympäristössä on 

65536, jolloin laskennallinen maksimi Solidworks:n eri kappaleiden lukumäärälle on noin 

1000. Maksimiarvon ylittäessään Solidworks kaatuu. Suuria piirustuksia joudutaan tästä 

syystä yksinkertaistamaan, tekemään kääntäminen osissa, ja lisäämään ne vaiheittain 

virtuaaliseen malliin. 
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5.3 Ympäristön käynnistys 

Määritetään seuraavat asetukset: 

Matlab / Simulink 

o Prosessin prioriteetti Windows:ssa: korkea 

o Suoritetaan kaikilla 8:lla prosessorin ytimellä 

o simuloinnin pohja-näytteistystaajuus     = 0,02 s 

 SimMechanics linearization delta 

o OPC 

 Read: 0,04 s 

 asynkroninen tiedonkäsittely, cache-muistista 

 Write: 0,04 s 

 asynkroninen tiedonkäsittely 

o Herkistystaajuus Matlab-funktioille: 0,02 s 

o Herkistystaajuus signaaleiden reititykselle: 0,02 s 

o Vakiot: inf 

o SimMechanics consistency tolerance: 1e^(-2) 

o Unit delay -lohkot (työn luvussa 5.1.2     -viivelohkot): inherit 

OPC – serveri (KEPServer) 

o Käytetty OPC-standardi: DA 3.0 

o Scan mode: “Respect client specific scan rate” 

o Scan rate: 40 ms 

o Duty cycle: 1:1 

Ethernet-liikenne virtuaalisen mallin ja PLC:n välillä 

o S7 kommunikointi työn luvun 4.2 mukaan 

Kuten työn luvuissa 4.3 ja 5.1.2 jo todettiin, Simulink:ssä on laaja valikoima virtuaalisen 

mallin simulointiin käytettäviä differentiaaliyhtälöiden ratkaisijoita, joiden avulla simuloinnin 

tarkkuus voidaan valita halutuksi. On huomioitava, että anodivalimon virtuaalinen malli on 

toteutettu 3D-muodossa, joten liian tarkkoja ratkaisijoita on syytä välttää, ettei simulaation 

reaaliaikaisuus kärsi. Kuitenkin simulaatiosta halutaan mahdollisimman tarkka. 

Tarkastellaan Euler:n menetelmää, joka voidaan ilmaista yhtälöllä (5.1) (Råde & Westergren 

2010) 
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                          (5.1) 

Euler:n menetelmä on eräs yksinkertaisimmista menetelmistä, mutta Euler:n menetelmä on 

varsin huono estimoimaan reaalimaailman ongelmia ja tilanteita. Kuva 5.14 esittää tilannetta 

toisen derivaatan kanssa: 

 

Kuva 5.14 Euler:n menetelmä differentiaaliyhtälölle. Tapa estimoi seuraavaa arvoa ainoastaan 

nykyisen arvon derivaatalla, eikä ota huomioon kuvassa ilmenevää toista derivaattaa. 

 

Kuvassa 5.14 esiintyvän epätarkkuusongelman korjaava Taylor:n sarjan (Råde & Westergren 

2010) 

           
       

  
          (5.2) 

käyttö jopa vain muutamalla sarjan derivaatalla voisi olla turhan raskasta 3D-mallin kanssa. 

Tarkastellaan Heun:n menetelmää, joka voidaan ilmaista yhtälöillä (5.3, 5.4 ja 5.5) 

           
 

 
              (5.3) 

                   (5.4) 

                         (5.5) 
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Heun:n mentelmä ottaa Taylor:n sarjan tavoin differentiaaliyhtälön korkeammat derivaatat 

huomioon, mutta tekee sen kevyemmin. Käytännössä Heun:n menetelmä laskee yhtälön 

tangenttien keskiarvoa pisteissä    ja      saadakseen selville arvon   , joka vastaa lähes 

täysin Taylor:n sarjan avulla laskettua arvoa. Kuva 5.15 esittää tilannetta Heun:n menetelmän 

kanssa. 

 

Kuva 5.15 Heun:n menetelmä differentiaaliyhtälön ratkaisulle. 

Valitaan virtuaalisen mallin laskentatavaksi kevyt, jatkuva-aikaisen mallin ratkaisuun 

soveltuva kiinteän aikatason differentiaaliyhtälön ratkaisija Heun (Matlab:ssa Ode2). Kiinteä 

aikataso on tärkeä, sillä työn luvussa 4.1 esitettiin, että virtuaaliselta mallilta vaaditaan 

aikadeterministisyyttä. 

STEP 7 -ohjelmointiohjelmalla valmiiksi referenssivalimon ohjaukselle määritetty, 

virtuaaliselle mallille optimoitu ohjelmoitavan logiikan hardware – konfiguraatio ja 

ohjelmalohkot ladataan CP 5711 -ohjelmointityökalulla ohjelmoitavaan logiikan PROFIBUS-

liitännän kautta muistikortille. Edelleen STEP 7:lla tuodaan PLC:n muuttujat / tagit csv-

muodossa MS Excel:iin, jossa ne muokataan käytetyn OPC-serverin vaatiman rakenteen 

mukaisiksi, ja tuodaan OPC-serverille. Matlab:ssa luodaan init.m -tiedosto (liite 3), joka 

suoritettaessa 

- alustaa virtuaalisessa mallissa käytetyt vakiot (aikatasot ym.) 

- luo yhteyden OPC-serveriin 
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- tuo OPC-serverillä olevat tagit Matlab:iin 

- lopettaa yhteyden OPC-serveriin 

- ja käynnistää virtuaalisen mallin. 

Yhteys OPC-serveriin katkaistaan välillä, sillä aktiivisia tageja ja siten kuormitusta OPC-

serverillä halutaan vähentää; alustuksen jälkeen kaikki tagit on aktiivisia. Kun virtuaalinen 

malli käynnistetään, OPC-serverillä aktivoituu vain ne tagit, joita mallissa käsitellään. 

Simulointi synkronoidaan Matlab:ssa Windows 7 -käyttöjärjestelmän estimoidun reaaliajan 

kanssa OPC-serverin määrittämiseen käytettävän OPC Configuration -lohkon avulla 

valitsemalla Enable pseudo real-time simulation. Simuloinnin Idle-aika nähdään Real-Time 

Pacer -lohkon avulla. Tämä lohko on Matlab:n S-funktio, joka käyttää Matlab-funktiota 

Pause luovuttaen prosessorin käyttöä tarpeen mukaan, jotta reaaliaikaisuus mahdollistetaan. 

Real-Time Pacer -lohkon ulostulona on se aika, jonka simulaatio on ollut idle-tilassa per 

aikatasoaskel. Lohkon on tehnyt Gautam Vallabha. (MathWorks 2015e) 
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6. VIRTUAALISEN KÄYTTÖÖNOTTOYMPÄRISTÖN VERIFIOINTI 

Toteutetun ympäristön toimintaa arvioidaan tässä kappaleessa. Ensimmäisessä luvussa 

tarkastellaan virtuaalisen anodivalimon toimintaa ilman yhteyttä PLC:hen. Toisessa luvussa 

tarkastellaan ympäristön yleistä toimivuutta; tilannetta ennen Matlab-alustusta ja sen jälkeen, 

ohjauksen reagointia sekä testataan laitteiston operointia. Kolmannessa luvussa tarkastellaan 

ympäristön kuormitusta operoinnin aikana. Neljännessä luvussa tarkastellaan mahdollisuutta 

tehdä hybridikäyttöönottoa laitteistolla ja viidennessä luvussa tarkastellaan luvussa 1.1 

esiteltyä Smart Factory -konseptin mukaista kehitystä toteutetun virtuaalisen 

käyttöönottoympäristön kanssa. Kuudennessa luvussa tutkitaan OPC-kommunikointia. 

Kaikissa tämän kappaleen luvuissa virtuaalinen käyttöönottoympäristö on kuvan 5.1 

mukainen sillä lisäyksellä, että hybridikäyttöönotto-luvuissa 6.4 & 6.5 sekä luvussa 6.6 osa 

laitteistosta on määritetty todelliseksi ohjelmoitavan logiikan kanssa. Laitteistolle määritetään 

työn luvun 5.3 mukaiset asetukset. 

6.1 Virtuaalisen mallin toiminta 

Virtuaalisen mallin simulointia todennetaan ilman yhteyttä ohjelmoitavaan logiikkaan. 

Simulink:n aikatasoa muutetaan kokeellisesti työn luvusta 5.3 poiketen, jotta raja-arvo 

reaaliaikaisuudelle löydetään. Myös init.m -alustustiedosto jätetään ajamatta. Simulaation 

aikatason raja-arvoksi osoittautui kokeellisesti 5 ms, jolla simulaatio pysyi reaaliajan tasolla. 

5 ms aikatasolla tehdään simulointitesti, jota ajetaan 24 sekunnin ajan. Kuva 6.1 esittää testin 

aikana mitattua simulaation latenssia. 
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Kuva 6.1 Kuvaaja virtuaalisen mallin simulointitestistä. X-akselilla nyt simuloinnin aika ja Y-

akselilla simuloinnin ja Windows 7 -ympäristön estimoidun reaaliajan suhteellinen 

erotus (latenssin vastaluku). 

Kuvasta 6.1 voidaan todeta, että virtuaalisen mallin simuloinnin käynnistämisen jälkeen 

simulaation aikaero Windows 7 -käyttöjärjestelmällä estimoidun reaaliajan kanssa asettuu 

vaakasuoraan tilaan lähelle nollaa. 

Aikavälillä 10 – 20 s simulaation latenssin arvot: 

min:   - 2 ms 

max:   36 ms 

mediaani:  11,0 ms 

keskiarvo:   11,8 ms 

standardijakauma:  7,5 ms 

Simulaation aikana simulaation idle-aika on 5 ms:n aikatasolla noin 15,2 %. Tämä nähdään 

Simulink:ssä työn luvussa 5.3 määritetyn Real-Time Pacer -lohkon avulla. 20 ms:n 

aikatasolla idle-aika on noin 61,2 %. 

6.2 Käyttöönottoympäristön yleinen toiminta 

Virtuaalisen käyttöönottoympäristön yleistä toimintaa ohjauslaitteiston kanssa hahmotetaan 

seuraavissa kuvissa. Tässä osiossa ajetaan Matlab:iin luotu init.m -alustustiedosto. Kuvan 6.2 

ylempi osa kuvasta kuvaa tilannetta, kun PLC on käynnistetty, eikä takaisinkytkentöjä ole 

vielä emuloitu. Alemmassa kuvassa Matlab:n alustustiedosto init.m on ajettu, joka 
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- asettaa turvaoven SL1 signaalit normaalitilaan (oikeassa yläkulmassa, punainen neliö) 

- asettaa turvaoven SL2 signaalit normaalitilaan (alhaalla keskellä, punainen neliö) 

- asettaa turvamaton signaalit normaalitilaan (alhaalla oikealla keltainen viiva) 

- asettaa trukin valoverhon signaalit normaalitilaan (alhaalla, keltaiset neliöt) 

 

 

Kuva 6.2 Matlab-alustuksen vaikutus laitteistoon. Tässä alustuksessa asetettiin kaksi turvaovea, 

turvamatto ja valoverho normaalitilaan. Normaalitilassa olevat laitteet on ilmaistu 

kuvassa sinisellä. 
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Testataan virtuaalisen käyttöönottoympäristön operointia. Testin alkutilassa reject anode 

takeoff -anodinostin on muotilla. Testin aikana kosketusnäyttöpäätteeltä käsketään nostin 

keräyspaikkaan. Matlab:n ja PLC:n välinen tiedonkäsittely on määritetty työn luvun 5.3 

mukaan asynkroniseksi. 

 

 

Kuva 6.3 Virtuaalisen käyttöönottoympäristön operoinnin testausta; reject anode takeoff -

nostimen vaste käskyyn. Asynkroninen tiedonkäsittely Matlab:n ja PLC:n välillä. 

Kuvista 6.2 ja 6.3 nähdään, että virtuaalinen malli toimii ja kommunikoi odotetulla tavalla 

koneen ohjauslaitteiston kanssa. Reject anode takeoff -nostin vastaa käskyyn oikealla tavalla, 

ja siirtyy keräyspaikkaan. Kuvassa 6.3 näkyy myös mustalla pohjalla keltainen kuvaaja, joka 

kuvaa simulointimallin ja Windows 7 -käyttöliittymällä estimoitua reaaliajan välistä aikaeroa.  
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Virtuaalisella mallilla tehtyjen testien perusteella luvattua 10 

ms:n aikatasoa OPC-serverin reaaliaikaisessa 

kommunikoinnissa ei voida saavuttaa 27 tagin kanssa. 

Laskemalla aikatasoa 40 ms:iin saadaan simulaatio 

synkronoitua reaaliajan kanssa. Kokonaisen valimon 

mallinnuksessa voisi todennäköisesti tulla haasteita, sillä 

aktiivisia tageja olisi huomattavasti enemmän. Yhteyttä OPC-

serverin kanssa analysoidaan lisää työn luvussa 6.6. 

6.3 Ympäristön kuormitus operoinnin aikana 

Toteutetaan virtuaalisen mallin takeoff-anodinostimen kanssa 

testisekvenssi a, jonka aikana virtuaalisen 

käyttöönottoympäristön kuormitusta tarkastellaan. Matlab:n ja 

PLC:n välinen tiedonkäsittely on määritetty työn luvun 5.4 

mukaan asynkroniseksi. Testisekvenssi on ilmaistu sekä alla 

olevassa tekstiosiossa, että oikealla olevassa kuvassa 6.4. 

Simulaation latenssia testisekvenssin aikana tarkastellaan 

kuvassa 6.4. 

 0 s simulaatio käynnistetään 

1.  5 s hiirtä liikutetaan 

2. 10 s nostetaan muotin pinnit ylös  

takeoff-nostimen pinninostimella 

3. 15 s käsketään takeoff-nostin muotille 

4. 25 s suljetaan koura 

5. 30 s käsketään takeoff-nostin odotustilaan 

6. 35 s lasketaan muotin pinnit alas 

7. 40 s käsketään pöydän pyörähtää seuraavaan 

muottiin 

 

Kuva 6.4 Testisekvenssi a takeoff-anodinostimelle 
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Kuva 6.5 Kuvaaja takeoff-anodinostimen testisekvenssistä a, kun tiedonkäsittely Matlab:n ja 

PLC:n välillä on asynkroninen. X-akselilla nyt simuloinnin aika ja Y-akselilla 

simuloinnin ja Windows 7 -ympäristön estimoidun reaaliajan suhteellinen erotus 

(latenssin vastaluku). 

Simuloinnin käynnistyksessä simulaatio jää kuvan 6.5 mukaan hieman Windows 7 -

ympäristön estimoidusta reaaliajasta, mutta ottaa kiinni reaaliajan noin 1 s kuluttua 

simuloinnin alusta; simulointi asettuu vaakasuoraan tilaan hieman 0 s alle. Ajan hetkellä 5 s 

hiirtä liikutetaan, jolloin Windows 7 -ympäristön prosessien ajastin antaa grafiikkaprosessille 

suoritusaikaa CPU:lta hiiren liikkeen laskemiseen ja esittämiseen näytöllä, jonka aikana 

simulaatio jää reaaliajasta jälkeen. Tämä kuvastaa hyvin, ettei Windows 7 -käyttöjärjestelmää 

tule käyttää työn luvussa 2.1 määritettyihin ehdottoman reaaliaikaisuuden  sovellutuksiin. 

Aikavälillä 10–40 s testisekvenssin a latenssin arvot: 

min:    - 10 ms 

max:     39 ms 

mediaani:   16 ms 

keskiarvo:  15,6 ms (myöhemmin työssä ilmaistu muuttujalla      

standardijakauma: 10,9 ms 
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Simulaation aikana simulaation idle-aika on noin 21 %. Tämä nähdään Simulink:ssä työn 

luvussa 5.3 määritetyn Real-Time Pacer -lohkon avulla. 

Työn luvusta 5.4 poiketen myös Matlab:n ja PLC:n välisellä synkronisella tiedonkäsittelyllä 

tehdään testi b. Tässä testissä simulaatio käynnistetään, ja ensimmäistä 20 s:a tarkastellaan. 

Kuva 6.5 esittää simulaation latenssia testin aikana. 

 

Kuva 6.6 Kuvaaja takeoff-anodinostimen testistä b, kun tiedonkäsittely Matlab:n ja PLC:n 

välillä on synkroninen. X-akselilla nyt simuloinnin aika ja Y-akselilla simuloinnin ja 

Windows 7 -ympäristön estimoidun reaaliajan suhteellinen erotus (latenssin 

vastaluku). 

Kuvasta 6.6 havaitaan, ettei simulointi tapahdu reaaliajassa, vaan jokaista reaaliajan sekuntia 

kohden simulointia suoritetaan noin 0,05 s. Idle-aikaa ei tässä simulaatiossa täten ole.  

On kuitenkin huomioitava, että vaikkei simulaation ja Windows 7 -ympäristöllä estimoitu 

reaaliaika vastaa toisiaan, vastaa virtuaalinen malli käytännössä välittömästi käyttäjän 

tekemiin käskyihin; ainoastaan ajan kulku (laitteiden liikenopeudet ym.) on eri. Tämä johtuu 

siitä, että Simulink-malli pysäyttää simulaation jokaisen aikatasoaskeleen kohdalla OPC-

käskyjen välittämisen jälkeen ja odottaa synkronisen tiedonkäsittelyn takia kunnes OPC-

serveri toimittaa uudet arvot simulaation käytettäväksi (Mathworks 2015 f). Kuva 4.7 esittää 

tätä tilannetta. 
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Lisäksi PC:n prosessorin käyttöä asynkronisen yhteyden kanssa testisekvenssin a aikana 

mitataan XPERF-työkalun avulla. XPERF-työkalulla voidaan diagnosoida prosessorin monia 

ominaisuuksia ja tietoja sen toiminnasta. (Microsoft 2013) Kuva 6.7 esittää mittauksen 

tuloksia. 

Kuva 6.7 XPERF-työkalulla mitattu PC:n prosessorin käyttö per prosessi. Matlab:n prosessorin 

käyttö on noin 15,37 %. 

6.4 Virtuaalinen käyttöönotto & todellisen laitteiston käyttöönotto 

Kuten työn luvussa 2.4 mainittiin, laitteiston virtuaalinen malli on aina kuvaus todellisesta 

laitteistosta, jossa kaikkia epäideaalisuuksia ei voida ilmaista. Tästä syystä virtuaalisessa 

käyttöönotossa ei välttämättä pystytä todentamaan kaikkia ohjauksen mahdollisia 

virhetilanteita. Voi olla kannattavaa, ettei esimerkiksi monimutkaisia servoja mallinneta 

kovinkaan tarkasti, vaan ohjauksen toimintaa tarkastellaan järjestelyllä, jossa servot ovat 

todellisia ja muu laitteisto on virtuaalinen. 

Tarkastellaan virtuaalisella käyttöönottoympäristöllä työn luvussa 2.4 esiteltyä 

hybridikäyttöönottoa; määritetään osa laitteistosta oikeaksi. Määritetään kuvan 3.3 

toimilaitteiden PROFIBUS-väylä ja sille hajautettu I/O ET200 S ohjelmoitavan logiikan 

kanssa yhteyteen. Käytetty ET200 S:n asennus on kuvassa 6.8. Edelleen määritetään tämän 

hajautetun I/O:n sisääntuloon 2 todellisessa laitteistossa oleva signaali hätäseis-kytkimeltä 

1SS6 valukoneen vasemmalta puolelta (kuva 6.2). Muu virtuaalinen laitteisto pidetään 
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samana, sekä tiedonkäsittely Matlab:n ja CPU:n välillä määritetään asynkroniseksi. Ajetaan 

em. asennuksella 40 sekunnin testisekvenssi c: 

- 0s ympäristö käynnistetään, sisääntulon 2 hätäkytkin auki 

- 10 s kytkin suljetaan 

- 20 s kytkin avataan 

- 30 s kytkin suljetaan 

Kuva 6.9 esittää simulaation latenssia testisekvenssin c aikana. 

 

Kuva 6.8 ET 200S hajautettu I/O kytkettynä PLC:n kanssa 
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Kuva 6.9 Testisekvenssi c, Siemens ET 200S -hajautettu I/O kytkettynä PLC:lle virtuaalisen 

mallin kanssa, yläosassa havainnollistava kuva kosketusnäytöltä signaalin 

muutoksista, keskiosassa X-akselilla simuloinnin aika ja Y-akselilla simuloinnin ajan 

ja Windows 7 -ympäristöllä estimoidun reaaliajan suhteellinen erotus (latenssin 
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vastaluku) sekä alaosassa Simulink:iin OPC-serverillä luettu kytkimen signaalin tila 

PLC:llä. 

Testisekvenssin c kuvaaja eroaa ilman PROFIBUS-väylää tehdyn testisekvenssin a kuvaajasta. 

Edelleen simulaatio seuraa alun stabiloitumisen jälkeen reaaliaikaa varsin hyvin, mutta 

huojuntaa on hieman enemmän kuin kuvassa 6.5. Tämä johtunee PLC:n PROFIBUS-

kommunikointiin käyttämistä funktioista. Aikavälillä 5–35 s latenssin arvot: 

min:   - 9 ms 

max:   61 ms 

mediaani:  14 ms 

keskiarvo:  15,1 ms (myöhemmin työssä ilmaistu muuttujalla      

standardijakauma: 11,1 ms 

6.5 Virtuaalinen käyttöönotto osana Smart Factory -konseptia 

Työn luvussa 1.1 esiteltyä Smart Factory -konseptia tarkastellaan toteutetun virtuaalisen 

käyttöönottoympäristön kanssa. Optimi-tilanne olisi, että käyttöönotto saataisiin 

automatisoitua; laitteiston kaikki mahdolliset signaalivariaatiot käytäisiin automaattisesti läpi 

ja ohjauksen reagointia variaatioihin tarkasteltaisiin. Tällä järjestelyllä voitaisiin toteuttaa 

tehokkaasti työn luvussa 2 esitetyn Forsberg:n ja Mooz:n V-mallin mukaista ohjauksen 

testausta osana kokonaisuutta niiden todellisten laitteiston osien kanssa mitkä ovat kulloinkin 

saatavilla. 

Toteutetulla ympäristöllä testataan käyttöönoton automatisointimahdollisuutta. Laitteisto on 

määritetty työn luvun 6.4 mukaan. Tehdään laitteistolla testi, jonka aikana emuloitujen 

signaalien tilaa muutetaan. Tämä toteutetaan Matlab:n m-tiedostolla; tiedostossa on kaksi 

osiota, ja ne vaikuttavat osion suorittamisen aikana työn luvussa 6.1 esitettyyn turvamattoon 

ja sen signaaleihin joko asettamalla ne normaalitilaan (ON-tila), tai ns. OFF-tilaan. 

Vaikutettavia emuloituja signaaleja on 9 kpl.  Työn luvussa 5.4 ympäristön 

käynnistyssekvenssistä eroten Matlab:n yhteyttä OPC-serverin kanssa ei lopeteta, jotta 

Matlab:lla voidaan vaikuttaa OPC-serverin tagien arvoon. Edelleen tiedonkäsittely Matlab:n 

ja PLC:n välillä määritetään asynkroniseksi. Suoritetaan 30 s mittainen testisekvenssi d: 
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- Ajassa 0 s simulaatio käynnistetään 

o Turvamaton signaalit OFF-tilassa 

- Ajassa 10 s suoritetaan m-tiedoston ensimmäinen osa 

o Asetetaan turvamaton signaalit ON-tilaan 

- ajassa 20 s suoritetaan m-tiedoston toinen osa 

o Luetaan turvamaton signaalien tila 

Simulaation latenssia testin aikana tarkastellaan kuvassa 6.10. 

 

 

 

Kuva 6.10 Testisekvenssi d, alaosassa suurennos Y-akselin suhteen. X-akselilla simuloinnin aika 

ja Y-akselilla simuloinnin ajan ja Windows 7 -ympäristöllä estimoidun reaaliajan 

suhteellinen erotus (latenssin vastaluku). 

Simulaation latenssi on asynkronisella tiedonkäsittelyllä suoritettuihin signaalien muutoksia 

emuloivien m-tiedostojen suorituksen aikana kuvan 6.10 mukaan noin 190 ms, ja noin 135 ms 

kun signaalien tilaa luetaan. Yhden signaalin tilan emuloinnin kanssa simulaation latenssi on 

vastaavasti noin 145 ms ja yhden signaalin lukemisen kanssa noin 145 ms. Matlab:n m-

tiedoston sisältämien signaalivariaatioiden läpikäymistä ei saatu toteutettua automaattisesti; 

Matlab pysäyttää simuloinnin mikäli m-tiedoston suoritusta yritetään sekventisoida 

automaattiseksi esim. pause-komennolla Asynkronisella tiedonkäsittelyllä toteutettua 
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ratkaisua voidaan kuitenkin pitää käytännöllisenä mahdollisiin sovellutuksiin, jossa 

mallinnetun laitteiston signaaleita emuloidaan virhetilanteiden simuloimiseksi. Eri 

virhetilanteet voidaan kirjoittaa näin valmiiksi Matlab:n m-tiedostoon, josta niitä voidaan 

suorittaa halutunlaisesti. 

6.6 OPC-kommunikointi 

OPC-serverin vastaanottamia ja lähettämiä TCP/IP -kehyksiä tutkittiin OPC-serverillä 

aktiivisina olevien PLC:n tagien funktiona. Testijärjestelmänä käytettiin työn luvun 6.4 

mukaista asennusta. Työkaluna käytettiin Kepware:n OPC-serverin diagnostiikkatyökalua, 

joka on esitetty kuvassa 6.11. Todettiin, että hybridiajotestin erään 10 sekunnin aikana 

kehyksiä vastaanotettiin ja lähetettiin vaihtelevasti välillä 460–580, kun tagien määrät 

pidettiin välillä 1–67. TCP/IP -kehykset vastaanotettiin pareina, kaksi aina samaan aikaan; 

toinen CPU:lta ja toinen IPC 427C:ltä. Tiedonsiirron aikatason keskiarvo         
 kasvoi 

käytettyjen tagien perusteella, ja oli välillä 34,5–43,5 ms; työn luvun 3.4 mukaiseen 

virtuaaliseen malliin käytetyillä 27 tagilla saatiin aikatason         arvoiksi 

- Minimi:          
       

- Maksimi:          
       

- Keskiarvo:           
         

Saman testin aikana mitattiin myös tiedonsiirron reaktioaikaa      Windowsin komentorivillä 

ping-työkalulla. Suoritettiin 60 ping-kyselyä 10 ms:n välein ja 1000 tavun lähetyskuormalla, 

ja saatiin seuraavat tulokset: 

- Minimi:         
       

- Maksimi:                

- Keskiarvo:                 

Huomiona se, että ping-työkalulla saatu tulos vastaa viestin välitysaikaa kumpaankin 

suuntaan, eikä se erittele tarkemmin kuinka kauan viestillä kestää kun se lähetetään, tai kun se 

vastaanotetaan. Tästä syystä on käytettävä kokonaista arvoa        kun puhutaan reaktioajasta. 
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Aikatasoon tai reaktioaikaan ei vaikuttanut merkittävästi määritetyn testijärjestelmän 

Ethernet-kytkimen vaihtaminen toiseen. 

 

Kuva 6.11 OPC-serverin communication diagnosis -työkalulla tutkittu TCP/IP -liikenne. 

Todettiin, ettei käytetty Kepware:n OPC-serveri pysty kommunikoimaan PLC:n kanssa 

luvatulla aikatasolla 10 ms. Työn luvussa 6.2 havaittu ongelma OPC-kommunikoinnin 

reaaliaikaisuuden kanssa ja tästä johtuva Simulink:ssä määritetyn OPC-serverin 

lukunopeuden nostaminen vaikuttaa loogiselta nyt havaitun pohjalta. 

Toteutetun virtuaalisen mallin In-Loop -simuloinnin vähäinen PC:n prosessorin kuormitus 

kuvassa 6.7 (n. 15 %), työn luvussa 6.2 ilmenneet OPC-serverin ongelmat reaaliajan kanssa 

sekä simuloinnin idle-ajan merkittävä väheneminen OPC – kommunikoinnin kanssa kertonee 

siitä, että pullonkaula löytyy mitä ilmeisimmin OPC-kommunikoinnista S7-300:n ja 

KEPServer:n väliltä. Kokonaisen valimon mallinnuksessa voisi joutua vaihtamaan 

tiedonsiirtoprotokollaa esimerkiksi työn luvussa 4.2 esitettyyn PROFINET tai EtherCAT - 

protokollaan tai vaihtoehtoisesti kasvattamaan OPC-kommunikoinnin aikatasoa 

epäkäytännöllisen korkeaksi. 
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7. VIRTUAALISEN KÄYTTÖÖNOTTOYMPÄRISTÖN ANALYSOINTI 

Kuvassa 7.1 hahmotetaan toteutetun virtuaalisen käyttöönottoympäristön aikatasoa ja 

reaktioaikaa asynkronisella tiedonkäsittelyllä. Aikataso kuvaa eri osioiden herkistystaajuutta 

ja reaktioaika eroa reaaliajassa vaikuttavaan tapahtumaan (latenssia).  

 

Kuva 7.1 Virtuaalisen käyttöönottoympäristön aikatasot (T) ja reaktioajat (t). Merkinnät y ja x 

vastaavat todellisessa laitteistossa olevia arvoja, joihin ei vaikutettu eikä niitä 

Outotec:n immateriaalioikeuksien suojauksen takia kerrota. 

Virtuaalisen käyttöönottoympäristön aikataso    vastaa nyt tiedonsiirron aikatasoa       , 

sillä se on suurempi kuin virtuaalisen mallin aikataso          . Reaktioaika    PLC:n 

tietoliikennekortilta virtuaaliselle mallille (tai toisinpäin) voidaan laskea yhtälöllä (6.1) 

                              (6.1) 
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Reaktioaika    ei ota huomioon käyttäjän määrittämiä ohjelmalohkojen suoritusta PLC:llä; 

varsinainen reaktioaika on siten pidempi. Työssä esitetyillä arvoilla 

         
       

        
       

           
         

          
       

        
                     

                         

            

Saadaan 

      
                         (6.2) 

                             (6.3) 

      
           

              (6.4) 

                
             (6.5) 

Työn luvussa 4.1 määritettyihin todellisen anodivalimon ominaisuuksiin pohjautuviin 

deterministisiin vaatimuksiin 

                    

                  

verrattuna voidaan todeta toteutetun virtuaalisen käyttöönottoympäristön ominaisuudet olevan 

riittämättömät. Työn luvussa 4.4 todettiin, että mikäli virtuaalisen mallin reaktioaika 

   saadaan pidettyä PROFIBUS-väylän reaktioajan                  tasolla, voidaan 

ratkaisua pitää soveltuvana. Verrattuna          arvoon virtuaalisen mallin reaktioaika on 

nyt noin 4-kertainen, eivätkä aikataso sekä reaktioaika ole aikadeterministisiä. Toteutuksen 

todetaan olevan soveltumaton määritettyihin vaatimuksiin           ja           verrattuna. 
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Kuitenkin, työn odotetuksi tulokseksi asetettiin virtuaalinen käyttöönottoympäristö, jossa 

laitteiston 3D-mallinnettua virtuaalista mallia voidaan ohjata reaaliajassa todellisen laitteiston 

ohjauslaitteistolla. Reaaliaikatavoite katsotaan täytetyksi, sillä virtuaalisen mallin 

tiedonsiirron aikataso on keskimäärin 39 ms ja reaktioaika keskimäärin 75 ms, joka laitteistoa 

ohjaavan ihmisen kannalta on riittävä. Toteutus täyttää työn luvun 2.1 mukaisen pehmeä-

luokan reaaliaikaisuuden näillä arvoilla ja sen katsotaan soveltuvan laitteiston simulointiin ja 

testaukseen, sillä mallinnetut laitteiston toiminnot osoittautuivat stabiileiksi työn luvussa 6. 

7.1 Uudelleenkäytettävyys, integraatio suunnittelun kanssa ja kritiikki 

Optimaalisin tilanne virtuaalisen mallin rakentamiselle olisi se, että se saataisiin 

automatisoitua. Simulink:ssä määritettäisiin anodivalukoneen pöytien sekä muottien määrä, ja 

järjestelmä rakentaisi käynnistyessään automaattisesti valmiin virtuaalisen 3D-mallin. Tämä 

vaatisi tosin sen, että kaikkien variaatioiden kinematiikan sisältävät piirustukset; perustukset, 

toimilaitteet, niiden sijainnit virtuaalisen mallin origosta ja anodipöydät eri muottimäärillä ym; 

olisi tuotava ja mallinnettava Simulink-ympäristöön. Automaattisesta mallin rakentamisesta 

voisi joutua luopumaan, sillä Matlab-ympäristön tiedonkäsittelykapasiteetti voisi osoittautua 

riittämättömäksi kaikkien variaatioiden pitämiseen virtuaalisen mallin sisällä, vaan halutun 

variaation valitsemisen jälkeen yksinkertaisesti olisi poistettava käyttämättömät. 

Tällä hetkellä automaattista mallin rakentamista ei ole edes mahdollista toteuttaa 

SimMechanics-lisäosassa; 3D-lohkojen väriin, sijaintiin, olemassa oloon eikä 

läpinäkyvyyteen ole mahdollista vaikuttaa ohjelmoidusti simuloinnin määrityksessä eikä sen 

aikana, kuten työn luvussa 5.2 todettiin. Määritykset on tehtävä manuaalisesti käsin. Yksi 

mahdollinen ratkaisu tähän voisi olla Simulink 3D Animation -lisäosa. SimMechanics-

lisäosalla luodun virtuaalisen mallin akseleiden ym. vapausasteiden sijaintitiedot tuotaisiin 

Simulink 3D Animation -lisäosaan, jossa kulloinkin haluttu anodivalimon 3D-malli olisi 

lisäosan vaatimassa VRML-muodossa (lyhenne: Virtual Reality Modeling Language). 

SimMechanics:sta tulevat sijaintitiedot määritettäisiin tämän jälkeen niitä vastaaville VRML-

komponenteille Simulink 3D Animation -lisäosassa. Tämän ratkaisun automatisoinnin 

huomiona on, että SimMechanics:lla mallinnetussa virtuaalisessa mallissa olisi oltava kaikki 
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mahdolliset variaatiot ja toiminnallisuudet, joita voisi tarpeen tullen ottaa käyttöön tai jättää 

käyttämättä tarkasteltavasta anodivalimosta riippuen. 

Mekaniikkasuunnittelun elinkaaressa tapahtuvat kappaleiden muutokset on mahdollista 

päivittää SimMechanics:lla toteutettuun virtuaaliseen malliin kunhan kappaleiden nimet ja 

kokoonpanorakenteet Matlab:ssa pysyvät samana. Muutoksien jälkeen tuodaan uusi 

kokoonpano Matlab:iin työn luvun 5.1.1 mukaan, josta kopioidaan muuttuneet osat 

virtuaalisen mallin fyysiseen osaan. 

Automaatiosuunnittelun puolella ei suurempia vaikeuksia ilmenisi projektista riippumatta, 

kunhan käytettyjen tagien, signaalien ja muiden komponenttien nimet säilytettäisiin samana. 

Anodivalimon PLC-ohjaukseen käytetään nykyisellään reilua tuhatta eri muuttujaa per 

valupöytä, joiden muuttuessa virtuaaliseen käyttöönottoympäristöön joutuisi manuaalisesti 

tekemään muutokset. Tämä tarkoittaisi valmiin virtuaalisen mallin kanssa suurta työmäärää. 

Toteutettu virtuaalinen malli ei vastaa täysin Ko et al.:n esittämää kaksijakoista virtuaalista 

mallia (kuva 2.2), jossa geometrian & kinematiikan sisältävä osa sekä käyttäytymisen 

sisältävä looginen osa on erotettu. Nyt nämä kaksi on osin sekoitettu Simulink:ssä, jolloin 

uudelleenkäytettävyys ei ole parhaalla mahdollisella tasolla. 

Virtuaalinen anodivalimo on mallinnettu yksinkertaisesti toisen kertaluvun siirtofunktioiden 

avulla, joten sen käyttäytyminen ei vastaa täysin todellisen anodivalimon laitteiden 

käyttäytymistä. Tämä yksinkertaistus tehtiin, jotta Matlab-ympäristön ominaisuuksiin ja 

yleiseen toimintaan voitiin keskittyä. 

7.2 Mahdolliset hyödyt Outotec (Finland) Oy:lle 

Virtuaalisen käyttöönottoympäristön hyödyntämismahdollisuuksia tarkasteltiin. Merkittäviä 

hyödyntämiskohteita löydettiin 3: 

- Hybridikäyttöönotto 

- Kosketysnäyttöjen visualisointi 

- Automaatiojärjestelmien kehittäminen 
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Virtuaalisen käyttöönottoympäristön todettiin pystyvän hybridikäyttöönottoon, jossa 

laitteistoa otetaan käyttöön simulaation ja todellisuuden yhdistelmällä. Kuvan 2.5 mukaisesti 

testisekvenssissä c yksi hajautetun I/O:n komponentti määritettiin oikeaksi muun hajautetun 

laitteiston ollessa simuloitu. 

Virtuaalisella käyttöönottoympäristöllä testattiin myös puoliautomatisoitua, testisekvenssiin d 

perustuvaa hybridikäyttöönottoa asynkronisella tiedonkäsittelyllä. Tässä testissä simulaation 

ja todellisuuden yhdistelmällä testattiin, voidaanko todellisen laitteen osan käyttöönottoa 

automatisoida osana kokonaisuutta, jossa muu laitteisto on ohjauslaitteistoa lukuun ottamatta 

simuloitu. Simulaation reaktioajaksi mitattiin signaalien muutoksia emuloivien m-tiedostojen 

suorituksen aikana keskimäärin 145 ms.  Matlab:n m-tiedostoon voidaan sisällyttää kaikki 

laitteiston mahdolliset signaalivariaatiot ja tarkastella laitteiston ohjauksen käyttäytymistä 

niiden kanssa. Täysin automaattiseksi tätä signaalivariaatioiden läpikäyntiä ei tällä hetkellä 

saada, sillä Matlab pysäyttää simuloinnin mikäli m-tiedoston suoritusta yritetään 

sekventisoida atomaattiseksi esim. pause-komennolla. 

Projektin käyttöönottovaiheessa eri aikaan valmistuvien laitteiden toimintaa olisi mahdollista 

todentaa hybridikäyttöönotolla työn luvun 6.5 mukaan osana kokonaisuutta hyödyntäen 

virtuaalista mallia. Tämä voitaisiin tehdä jo ennen, kun kokonainen laite tai laitos on saatu 

valmiiksi. Näin työn luvussa 1.2 esitettyjä käyttöönotossa ilmeneviä ongelmia voitaisiin 

ratkoa jo ennakkoon. Toteutus olisi käypä myös nykyaikaistamisprojekteille, joissa vain 

laitteiston osa toimitetaan. 

Toinen mahdollinen hyöty liittyy kosketusnäyttöjen visualisointiin. Virtuaalinen malli 

voitaisiin työn luvun 4.3 mukaan kääntää C-koodiksi, ja kirjallisuuden mukaan edelleen viedä 

WinCC valvomo-ohjelmaan kosketusnäyttöjen pohjaksi. WinCC:n määrityksessä virtuaalisen 

mallin laitteet määritettäisiin liikkumaan todellisen tai virtuaalisen mallin signaalien mukaan. 

Näin kosketusnäytön visualisointi voitaisiin saada halutessa todenmukaisemmaksi. Kuva 7.2 

hahmottaa kosketusnäyttöjen visualisoinnin parantamis-ajatusta. Tähän ajatukseen liittyy 

tosin mahdollisesti paljon käytännön toteutuksellisia ongelmia C-koodin määrityksessä 

WinCC valvomo-ohjelmaan, joista ei olla tietoisia. 
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Kuva 7.2 Virtuaalisen mallin hyödyntäminen kosketusnäytön dynaamisena pohjana. Kuvan 

yläosassa nykyinen kosketusnäytön pohja, alaosassa virtuaalisen mallin näkymä 

ylhäältäpäin, jota voisi mahdollisesti hyödyntää kosketusnäytön pohjana. 
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Kolmas mahdollinen hyöty liittyy diplomityön alkuperäiseen tavoitteeseen, 

automaatiojärjestelmien kehittämiseen, johon virtuaalista mallia voitaisiin diplomityössä 

tehtyjen testien perusteella soveltaa. 

Projektin toisessa vaiheessa olisi syytä tutkia mahdollisuutta virtuaalisen mallin ajamiselle 

ehdoton-luokan reaaliaikavaatimukset täyttävässä kernelissä, jossa olisi mahdollisuus 

standardien määrittämälle reaaliaikaiselle kommunikoinnille esimerkiksi PROFINET-

kenttäväylän yli. Näin päästäisiin eroon OPC-yhteydestä, jonka todettiin työn luvussa 6.6 

olevan mahdollisesti virtuaalisen käyttöönottoympäristön kommunikoinnin pullonkaula. Työn 

luvun 6.5 mukaista puoliautomatisoitua hybridikäyttöönottoa voisi näin toteuttaa 

kenttäväylällä, jossa olisi sekä oikeita komponentteja, että virtuaalinen malli imitoimassa 

muita todellisia, projektin mukaisia kenttälaitteita. Tällöin esimerkiksi käyttöönottoa 

toteuttava työntekijä voisi ottaa virtuaalisen käyttöönottoympäristön mukaan 

asennuskohteeseen, jossa hän voisi suorittaa käyttöönottosekvenssejä virtuaalisen mallin ja 

valmistuvien laitteen osien kanssa heti niiden valmistuessa. Työntekijän ei tarvitsisi odottaa 

koko laitteen valmistumista. Valmiille laitteen osille ei näin tarvitsisi tehdä muokkauksia; 

työntekijä voisi kytketä niiltä lähtevän kenttäväyläkaapelin suoraan kiinni virtuaalisen 

käyttöönottoympäristön PLC:hen ja alkaa suorittaa käyttöönottoa niille osana kokonaisuutta 

muuta laitteistoa simuloivan virtuaalisen mallin kanssa.  
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä Outotec (Finland) Oy:lle toteutetussa diplomityössä esitettiin ja toteutettiin eräs 

vaihtoehto virtuaaliselle käyttöönottoympäristölle, jossa laitteiston 3D-mallinnettua 

virtuaalista mallia voidaan ohjata reaaliajassa laitteen todellisella PLC-ohjauksella. Projektille 

asetettiin kaksi vaihetta, joista ensimmäisenä toimi tämä diplomityö. Diplomityön ja 

sittemmin projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli toteutetun virtuaalisen mallin 

ominaisuuksien, soveltuvuuden, käytettävyyden ja mahdollisten ongelmien tarkastelu 

kustannussyistä ennen varsinaisen ympäristön mahdollistavia lisenssien ja komponenttien 

hankkimista. Edelleen Outotec halusi tarkastella, voidaanko virtuaalisella käyttöönotolla 

saavuttaa hyötyjä yrityksen automaatiojärjestelmien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 

Todellisen laitteiston ominaisuuksista johdettiin vaatimukset virtuaalisen mallin aikatasolle ja 

reaktioajalle. Virtuaalinen käyttöönottoympäristö toteutettiin Matlab-ympäristöön, joka 

testattiin ja sen ominaisuudet todettiin soveltuvaksi. Kinematiikan sisältävien 3D-

piirustuksien tuominen virtuaalisen mallin pohjaksi Matlab:iin osoittautui pieniä ongelmia 

lukuun ottamatta käytännölliseksi sekä Matlab-ympäristön toimivuus todettiin olevan lähes 

halutulla tasolla; ainoat suuret puutteet ja ongelmat havaittiin valittujen ohjelmistojen 

simuloinnin visualisoinnissa. 

Toteutetun virtuaalisen käyttöönottoympäristön reaaliaikaominaisuudet toteutetulla 

virtuaalisella mallilla todennettiin. Virtuaalista mallia ohjaavan ohjelmoitavan logiikan ja 

virtuaalisen mallin välisellä asynkronisella tiedonkäsittelyllä mitattiin seuraavat arvot: 

- virtuaalinen käyttöönottoympäristö ilman PLC:lle määritettyä PROFIBUS-väylää 

o keskimääräinen aikataso         
          

o huonoimman tapauksen aikataso              

o keskimääräinen reaktioaika        
          

o huonoimman tapauksen reaktioaika                

o simulaation aikataso              
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- virtuaalinen käyttöönottoympäristö PROFIBUS-väylälle määritetyn laitteen kanssa 

(niin sanottu hybridikäyttöönotto) 

o keskimääräinen aikataso         
          

o huonoimman tapauksen aikataso              

o keskimääräinen reaktioaika        
          

o huonoimman tapauksen reaktioaika                

o simulaation aikataso              

Todellisen laitteiston ominaisuuksista johdettujen vaatimusten mukaiseksi virtuaalista 

käyttöönottoympäristöä ei diplomityössä saatu, mutta tästä oltiin tietoisia projektin 

ensimmäisen vaiheen toteutuksen aikana. Kuitenkin toteutuksen katsotaan täyttävän pehmeän 

reaaliaikaisuuden kriteerin edellä mainituilla keskimääräisillä arvoilla. Toteutettu 

käyttöönottoympäristö katsotaan soveltuvaksi laitteiston simulointiin ja testaukseen, sillä 

mallinnettujen järjestelmien todettiin olevan stabiileita sekä keskimäärin alle 80 ms:n 

reaktioajan toteutukset ovat laitteistoa ohjaavan ihmisen kannalta varsin riittävät. 

Synkronisella tiedonkäsittelyllä ei reaaliaikaista toteutusta saatu toimimaan. 

Konkreettisia hyötyjä virtuaalisen käyttöönoton valjastamisesta Outotec (Finland) Oy:n 

automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon liittyen tarkasteltiin. Yksi 

merkittävistä löydetyistä hyödyistä liittyy todellisuuden ja simuloinnin yhdistävään 

hybridikäyttöönottoon; projektin käyttöönottovaiheessa eri aikaan valmistuvia laitteen osia 

olisi mahdollista todentaa osana kokonaisuutta hyödyntäen virtuaalista mallia. Tämä 

voitaisiin tehdä jo ennen, kun kokonainen laite tai laitos on saatu valmiiksi. Näin 

käyttöönotossa ilmeneviä ohjausalgoritmin ongelmia voitaisiin ratkoa hybridikäyttöönotolla 

jo ennakkoon. Toinen mahdollinen hyöty liittyy kosketusnäyttöjen visualisointiin. 

Virtuaalinen malli voitaisiin kirjallisuuden mukaan valjastaa kosketusnäytön dynaamiseksi 

pohjaksi.  Näin kosketusnäytön visualisointi saataisiin haluttaessa todenmukaisemmaksi. 

Kolmas mahdollinen hyöty liittyy diplomityön alkuperäiseen tavoitteeseen, 

automaatiojärjestelmien kehittämiseen, johon virtuaalista käyttöönottoympäristöä voitaisiin 

diplomityössä suoritettujen testien perusteella soveltaa. 
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Diplomityön perusteella toteutetaan toteutetun virtuaalisen käyttöönottoympäristön validointi 

sekä tehdään päätökset mahdollisesta jatkamisesta projektin toiseen vaiheeseen todellisen 

laitteiston aikavaatimukset täyttävän reaaliaika-ratkaisun toteutukseen, jota työssä esitettiin. 

Virtuaalisen käyttöönottoympäristön toteuttamiselle kului 6 kk aikana aikaa päiväkirjan 

mukaan karkeasti seuraavasti: 

9 %  tavoitteen selkeyttäminen 

18 %  olemassa olevien vaihtoehtojen tutkiminen 

27 %  ohjelmistojen käytön opettelu 

josta 15 % Solidworks nollatasosta 

14 %  virtuaalisen mallin toteuttaminen 

11 %  ympäristön testaus 

21 %  tutkimuksen todentaminen 

Diplomityön kirjoitushistoria on esitetty kuvassa 8.1 

 

Kuva 8.1 Diplomityön kirjoitushistoria aikavälillä 19.5.–10.11.2015.
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Liite I 

Käytetyt komponentit ja ohjelmat.  

- Siemens S7-300 ohjelmoitava logiikka seuraavilla komponenteilla: 

a. CPU 317F-2 DP (6ES7 317-6FF04-0AB0) 

i. MMC 2 MB - muistikortti 

b. Kommunikointiprosessori CP 343-1 (6GK7343-1EX11-0XE0) (Ethernet / 

PROFINET) 

c. Virtalähde PS 307 2A (307-1BA00-0AA0)  

- Siemens ET 200 S hajautettu I/O, seuraavilla komponenteilla: 

a. IMF 151 HF (6ES7 151-1BA02-0AB0) 

b. Virtalähde PM-E (6ES7 138-4CB11-DAB0) 

c. Digitaalinen sisääntulo 4 DI DC24V (6ES7 131-4BD01-0AA0) 

d. Digitaalinen ulostulo 2 RO NO/NC (6ES7 132-4HB10-0AB0) 

- Siemens IPC 427C -teollisuus PC, seuraavalla ohjelmalla: 

a. WinCC valvomo-ohjelma 

- ELO 2200L 22” LCD Touchmonitor - kosketusnäyttö 

- A-Link SD080A2 -reititin 100 Mbps 

- CP 5711 – ohjelmointityökalu (USB / PROFIBUS) 

- Lenovo ThinkPad W520 PC (i7-2720QM, 8 Gb RAM), seuraavilla ohjelmilla: 

a. Windows 7 Professional + MS Office 

b. Matlab 2015b, seuraavilla lisäosilla: 

i. Simulink 

ii. SimMechanics 

iii. OPC Toolbox 

iv. Simscape 

c. Solidworks 2014 x64 edition, lisäosalla: 

i. SimMechanics Link 

d. KEPServer EX 5 -OPC serveri 



 

 

Liite II 

Simulink-malli käyttöönotettavasta laitteistosta 

  



 

 

Liite III  

Virtuaalisen mallin alustuksessa käytetty init.m -tiedosto 

%%  Anode casting shop 
% Virtual commissioning 
% 
% Initialization file 
  
%  Initialize constants 

 
sample_time = 0.02; 
opc_read    = 0.04; 
opc_write   = 0.04; 
signal_routing_sample_time = 0.02; 
constant_sample_time = inf; 
unit_delay_sample_time = inherit; 
function_sample_time = 0.02; 
    
%  Connect to OPC-server  

 
da = opcda('localhost','Kepware.KEPServerEX.V5'); 
connect(da); 
 
%  Get the variable names from OPC-server 
 

Tags = serveritems(da); 
grp = addgroup(da); 
  
Tags_bulk = cell([size(Tags,1),1]); 
  
for i = 1:size(Tags,1) 
    Tags_bulk(i) = ({Tags{i,1}(26:end)}); 
end 
  
%  Create da-items from the server variables to be able to write / read  
%  from command line 
  
for i = 1:size(Tags,1) 
   try 
       tagit_oikein = ([Tags_bulk{i}]) 
       Henkan_demo.CPU_317_2_DP.(tagit_oikein) = additem(grp,Tags(i)) 
   end 
end 

 
%  The initialization of the tags is not shown here due to Outotec IPR  

% – policies 

 

disconnect(da); 

sim('kokonainen_ei_momentteja.slx');  % Start simulation 


