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This Master’s Thesis contains a literature review on product traceability in sawmill process 

and on technical documentation. Product traceability aims to improve yield of sawmill 

process and to identify problem areas in the process. This work documents the Finnos Oy 

programmable logic controller software’s log tracking components. Log tracking creates the 

base for product traceability in the sawmill process. Literature review on technical 

documentation resulted in an aim to produce easily understandable documentation which 

uses short stories in beginning of the documentation for each component. 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää hyviä teknisen dokumentoinnin käytäntöjä 

kirjallisuuden avulla ja dokumentoida Finnos Oy:n Fusion -tukinlajittelujärjestelmässä 

käytetty tukkienseurantalogiikan toimintaperiaatteet. Dokumentaation tarkoitus on selventää 

ajatusmallia seurantalogiikan takan sen ylläpidon ja kehityksen helpottamiseksi. 

Dokumentaation avulla pitäisi pystyä helpommin selvittämään asennetuissa järjestelmissä 

ilmeneviä ongelmia sekä kehittämään uusia ominaisuuksia, jotka hyödyntävät olemassa 

olevien funktiolohkojen tuottamia tietoja ja tapahtumia. Dokumentaation laadun 

parantaminen on erittäin tärkeä osa tehokkaasti toimivia teknologia-alan yrityksiä jatkuvasti 

monimutkaistuvassa ja palvelukeskeisessä nykymaailmassa. (1) (2) 

Työssä tehdään myös kirjallisuusselvitystä tuotteiden jäljittämisestä ja peilataan sitä tukkien 

seuraamiseen tukkilajittelussa ja sahausprosessissa. Työssä dokumentoitua tukkilajittelun 

logiikkaa käytetään osaltaan parantamaan tukkien ja niistä syntyvien tuotteiden 

jäljitettävyyttä Finnos Oy:n nykyisissä ja tulevissa asennuksissa. Dokumentaation 

tuottamista varten etsitään kirjallisuudesta havaintoja dokumentaatiosta ja suosituksia 

dokumentaation tuottamiseen. 

1.1 Sahateollisuus 

Puutavaran ja puutuotteiden osuus Suomen viennistä oli 5,7 % vuonna 2019 (3). Luku ei 

sisällä sahojen sivutuotteiden osuutta paperi- ja paperimassaviennistä. Sahateollisuus on yksi 

tärkeimmistä toimijoista Suomen vientiteollisuudessa (4). Taulukossa 1 on esitetty 

kymmenen Suomen suurinta vientituotetta vuonna 2019. Pelkän sahatavaran vienti vuonna 

2019 oli yli 1,7 miljardia. Se muodostaa 2,7 % koko Suomen viennistä ollen kuudenneksi 

merkittävin tuoteluokka (5).  

Sahateollisuus on merkittävä osa suomalaisen metsäklusterin arvoketjua. Sahatavaran 

ohessa prosessissa syntyvä hake on tärkeää ja korkealaatuista raaka-ainetta sellu- ja 

paperiteollisuudelle. Tämän lisäksi metsänomistajien kantorahatuloista noin 

kaksikolmasosaa on sahojen maksamia niiden käyttäessä ainoastaan noin kolmanneksen 
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Suomessa kaadetusta runkopuusta. Metsäteollisuuden kannattavuudelle sahoilla on erittäin 

merkittävä rooli (6). 

 Tavaran vienti 2019 Miljoonaa € 
1 Dieselpolttoaineet 5 162 
2 Päällystetty paperi 3 875 
3 Henkilöautot  3 031 
4 Sellu 2 173 
5 Ruostumattomat teräslevyt 2 127 
6 Sahatavara 1 730 
7 Risteilyalukset 1 631 
8 Lääketieteen kojeet 1 328 
9 Päällystämätön paperi 1 038 
10  Teräsputket 1 032 

Taulukko 1  Kymmenen suurinta vientituotetta vuonna 2019 (5) 

1.2 Tukkien vastaanotto ja lajittelu 

Puutavaran luovutusmittaus on Suomessa laissa säädeltyä toimintaa (7), jota valvoo 

Luonnonvarakeskus (8). Viimeksi mittauksessa käytettäviä muuntolukuja on korjattu 

vuonna 2016 perustuen Luonnonvarakeskuksen tutkimukseen (8). Finnos Oy valmistaa 

Kuva 1 Finnos Fusion mittauskontti kuljettimelle asennettuna 
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tukinmittausjärjestelmiä puutavaran tehdasmittaukseen ja lajitteluun (Kuva 1). Vaikka 

valtaosa puun luovutusmittauksesta tapahtuukin hakkuukone- ja kuormainvaakamittauksella 

(9), kulki vuonna 2019 yli 50 % suomalaisesta sahatavaran raaka-aineesta Finnos Oy:n 

tukinmittausjärjestelmien läpi (9) (10). Tukit voidaan tällöin vastaanottomitata tai mittausta 

käytetään antamaan palautetta muille vastaanottomittausmenetelmille. Samalla tukit myös 

lajitellaan mittojen ja sisälaadun perusteella materiaalin hyötykäytön maksimoimiseksi. 

 

1.3 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän työn päätarkoituksena on dokumentoida Finnos Oy:n tukinseurantalogiikka sillä 

tasolla, että sen ylläpitoa ja lisäkehitystä on helppo antaa eteenpäin uusille työntekijöille. 

Dokumentaatio rajoitetaan koskemaan seurantalogiikan tärkeintä osaa, tukkien seurantaa.  

Dokumentaatiosta pitää selvitä seurannan perusperiaatteet ja olemassa olevien ohjelmiston 

osien suunnitteluperiaatteet niin, että järjestelmää on helppo ylläpitää ja laajentaa uusilla 

komponenteilla. 

Lisäksi työssä tutkitaan kirjallisuuskatsauksena tuotteiden jäljittämistä sahateollisuudessa ja 

selvitetään teknisen dokumentoinnin ongelmakohtia ja yritetään löytää suosituksia teknisen 

dokumentoinnin toteuttamiseen.  

1.4 Työn rakenne 

Kappaleessa 2 tehdään kirjallisuusselvitys tuotteiden jäljittämisestä sahateollisuudessa. 

Kappaleessa 3 etsitään kirjallisuudesta havaintoja dokumentaation tuottamisesta ja hyviä 

toimintatapoja dokumentaation tuottamiseen ja ylläpitoon. Kappale 4 sisältää työn 

varsinaiset tulokset, dokumentaation, joka on tarkoitettu syventämään Finnos Oy:n 

automaatioasentajien ymmärtämystä tukinseurannan logiikan funktiolohkojen toiminnasta. 

Kappaleessa 5 todetaan, mitä menetelmiä ja suosituksia kappaleen 4 dokumentaatiossa 

käytettiin ja millä rajauksilla dokumentaatio tuotettiin. Lopuksi johtopäätökset prosessista 

kappaleessa 6. 
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2 TUOTTEIDEN JÄLJITTÄMINEN KIRJALLISUUDESSA 

Sahateollisuudessa on tehty paljon raaka-aineen parempaan hyödyntämiseen tähtäävää 

perustutkimusta. Vaikka raaka-aineen jäljitettävyyteen perustuvia konsepteja on esitelty 

vuosikymmeniä (11), ei tuotantovalmiita ratkaisuja ole julkaistu.  

Jäljitettävyyttä on yritetty rakentaa esimerkiksi tukin muotoon perustuen (12), RFID-

tunnisteisiin tai niitein kiinnitettäviin tunnisteisiin. Muotoon perustuvat menetelmät ovat 

heikkoja tarkkuuden jäädessä alle 80 %:iin. RFID-tunniste (Kuva 2) toimii hyvin, mutta 

tunnisteen kiinnittäminen tukkiin modernilla sahalla, jossa tukit lajitellaan jopa 250 m/min 

nopeudella, on käytännössä mahdotonta. Tunniste ei pysy tukissa ja jäljitettävyys ei toteudu. 

Lisäksi RFID-tunnisteiden vuosikustannus on pienelläkin sahalla kymmeniä tuhansia euroja. 

Toimivan jäljitettävyyden tulee perustua tukista mitattaviin ominaisuuksiin, jotka eivät ole 

herkkiä kuivumiselle, kuoren irtoamiselle, kuorinnalle ja muille näiden kaltaisille prosessin 

normaaleille vaikutuksille. Flodin et al. tutkivat mahdollisuutta parantaa muotoon 

perustuvaa jäljitettävyyttä käyttämällä lasersirontaa ja tracheid -efektiä (13), mutta 

tarkkuuden jäädessä alle 80 % se ei riitä tuotantokäyttöön. Menetelmä on herkkä ulkoisille 

tekijöille, kuten lumelle, jäälle ja kosteudelle. Flodin et al. tutkimuksessa tukkeja kuvattiin 

kolmesta suunnasta laserstereokameroilla (Kuva 3), joista saatiin myös kunkin laserpisteen 

sironta-arvot. Tracheid -menetelmä perustuu siihen, että laser siroaa kuidun suunnassa, 

Kuva 2 Tukin seurantaan parhaiten soveltuva RFID-malli on naula, mutta se pysyy tukissa huonosti 

kiinni, eikä irrottamiseen ennen sahausta ole automaattista keinoa 
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jolloin sironnan muodosta voidaan päätellä, osuuko laser oksaan (pyöreä muoto) vai runkoon 

(elliptinen muoto) (Kuva 4). Tunnistetut oksat muodostavat sormenjäljen. Tarkkuus ei 

kuitenkaan näilläkään tiedoilla ole riittävä jäljitettävyyden mahdollistamiseksi.  

Röntgentekniikkaa ja läpivalaisua on hyödynnetty tukkilajittelussa jo 90-luvulta alkaen (14) 

sahateollisuuden röntgentekniikan pioneerin Bintec Oy:n toimesta. Tukin sisäistä rakennetta 

ja sen hyödyntämistä sormenjälkenä on myös tutkittu paljon, mutta tutkimus on keskittynyt 

kytkemään tukki sahatavaraan, mutta näytemäärät tutkimuksessa eivät ole riittäviä antamaan 

luotettavaa kuvaa suorituskyvystä (15). Keskeisin ongelma jäljitettävyydessä on kuitenkin 

tukkilajittelun ja sahalinjan yhteen kytkeminen hyödyntäen tukin sisäistä sormenjälkeä. 

Kaupallisia ratkaisuja on markkinoilla, mutta ne joko perustuvat erittäin kalliiseen CT-

Kuva 3 Esimerkki tukin lasermittaus geometriasta 

Kuva 4 Laservalon siroaminen puun kuiduissa 
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tekniikkaan ja/tai ovat todettu toimintavarmuudeltaan epäluotettavaksi. Ainoastaan yksi 

laitevalmistaja esittää yli 99,9 % osumatarkkuutta (14). 

Tukin ja sahatavaran yhteen kytkemistä on viimeisimmäksi tutkittu lasermittaukseen 

perustuen isossa näytejoukossa. F. Zolotarev et al. tutkivat lautojen jäljittämistä tukkeihin 

joista ne on sahattu (Kuva 5). Tutkimuksessa pelkillä oksaryhmistä lasketuilla 

”viivakoodeilla” pystyttiin kohdentamaan laudat tukkeihinsa 74–99 prosentin tarkkuudella. 

Kun sormenjälki perustuu mitattuun röntgendataan eli sisäisiin ominaisuuksiin, kaikkien 

ulkoisten tekijöiden kuten kuoren, lumen, jään, lian, kosteuden vaikutus häviää (Kuva 6). 

Röntgentekniikkaan perustuvan jäljitettävyyden tarkkuus on muihin teknologioihin nähden 

ylivoimainen. Parhaat tulokset tulivat huonolaatuisemmasta puutavarasta, koska siinä on 

enemmän oksia, mikä parantaa ”viivakoodin” tarkkuutta. Parempien tukkiluokkien 

tunnistustarkkuus saatiin kuitenkin parannettua 89 prosenttiin käyttämällä ”viivakoodin” 

tukena tietoa laudan ja tukkien pituuksista (16). Zolotarevin tutkimusryhmällä on työn alla 

tunnistustarkkuuden vahvistamista virtuaalisahauksen avulla sekä röntgenläpivalaisun 

avulla. Työn virtuaalisahausvaihe on tieteellisesti vertaisarvioitu ja hyväksytty, mutta ei 

vielä julkaistu (17). 

Kuva 5 Yleiskuva Zolotarev et al. ryhmän tavoitteesta ja menetelmästä 
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Perustuen muun muassa Zolotarevin ryhmän tutkimukseen, Finnos Oy toimittaa Metsä 

Fibren uudelle maailman moderneimmalle sahalle röntgenjäljitettävyyteen perustuvan 

tekoälyohjauksen vuosina 2021–2022 (18). Tässä työssä käsitelty tukin PLC-tason seuranta 

varmistaa, että data Finnos Oy:n toimittamassa tukkilajittelun järjestelmässä kytkeytyy 

tukkiin oikein, tukki päätyy oikeaan lokeroon ja muodostaa siten perustan raaka-aineen 

jäljitettävyydelle sahan sisällä. 

 

Kuva 6 Vasemmalla tukin ensimmäinen röntgenkuva ja seuraavana saman tukin toinen 

röntgenkuva sekä muita Zolotarev et al. sormenjälkimenetelmän löytämiä kandidaatteja 
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3  TEKNINEN DOKUMENTOINTI KIRJALLISUUDESSA 

Aghajani et al. on tutkinut dokumentoinnin tuottamista ja laatua. Tutkimuksessa havaittiin, 

että dokumentaation tekeminen on usein toissijainen tehtävä projekteissa, jolloin sen 

laatukin jää heikoksi. Tuotettu huonolaatuinen dokumentaatio vaikuttaa ihmisten 

käsitykseen dokumentaation hyödyllisyydestä, mikä edelleen laskee dokumentaation 

tuottamisen prioriteettia projekteissa. Kyseessä on siis jossain määrin itseään ruokkiva 

ongelma, jonka ratkeaminen vaatii dokumentaation näkemistä uudella tavalla (19). 

Dokumentaatiota pitäisi pystyä käsittelemään kuten uusimpia teknologioita esimerkiksi 

keinoälypohjaisia ratkaisuita (20) tai Industry 4.0 teknologioita (21), tutkien 

dokumentoinnin tulevaisuuden liiketoimintaetuja. Boamah (22) huomauttaa, että oleellista 

dokumentaation käytettävyydessä on myös dokumentaation muoto ja säilytystapa. Kaikilla 

työntekijöillä pitää olla ohjelmistot dokumentaation avaamiseksi ja dokumentaation 

säilytyspaikan pitää olla helposti saatavissa tai käyttöaste jää huonoksi.  

Racchetti et al. esittelevät Doxygenistä jatkokehittämänsä ohjelmiston dokumentaation 

automaattiseen generointiin Twincat 3 -ohjelmakoodista (23). Doxygen on alun perin 

kehitetty luomaan dokumentaatiota C++ koodista, mutta siihen on lisätty tuki monille 

muillekin kielille (24). Racchetti et al. menetelmä ei suoraan näyttänyt sopivan Finnos 

Oy:n logiikan dokumentointiin, vaan tuotti kohtuuttoman määrän kohinaa 

dokumentaatiopohjaan. Itsestään muodostuvan dokumentaation hengessä Finnos Oy:n 

uudessa logiikassa kuljettimien rakenteet kuvataan funktiolohkodiagrammilla (Kuva 7). 

Funktiolohkot vastaavat mahdollisimman paljon linjalla sijaitsevia sensoreita ja tiettyyn 

kuljettimeen ohjelmistoa sovitettaessa funktiolohkot määriteltäisiin 

funktiolohkodiagrammiin. Näin tehdystä diagrammista näkee lähes yhdellä silmäyksellä 

kuljettimiston rakenteen ja se dokumentoi järjestelmää ilman lisätyötä.  

Love et al. korostavat dokumentaation sisäistä eheyttä (25). Tutkimuksen kohteena 

olleessa suuren kaivosprojektin laajennusta koskevassa tarjouspyynnössä oli suuria 

puutteita. Vaikka tarjouspyynnön mukana toimitettiin 77 erilaista piirustusta, siitä puuttui 

silti 70 piirustusta, joihin tarjouspyynnön tekstissä viitattiin. Dokumentaation sisäistä 
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eheyttä pitäisi siis pystyä seuraamaan jollain tavalla ja siinä voisi olla avuksi edellä esitetyn 

kaltainen automaattisesti luotu runko. Automaation roolia suurien dokumentaatio 

kokonaisuuksien luomisessa ja ylläpidossa korostavat myös Farwick et al. (26) 

Kuva 7 Esimerkki Finnos Fusion mittausjärjestelmän kuljettimen rakennetta kuvaavasta diagrammista 
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Mendes et al. tutkivat suuren julkisen terveysorganisaation ohjelmistokehitysosaston 

toimintaa selvittääkseen syitä, jotka johtavat dokumentaation teknisen velan kasvamiseen 

(27). Vaikka organisaatiossa oli tarkasti määritelty prosessi, joka sisälsi dokumentaation 

tuottamisen, tutkimuksessa löytyi useita ongelmakohtia. Iso osa ongelmista todettiin 

puutteissa projektinhallinnassa ja resurssien riittävyydessä dokumenttien tuottamiseksi. 

Projektinhallinnan ongelmat eivät varsinaisesti kuulu tämän työn aihealueeseen, mutta 

Mendes et al. tutkimus esittelee myös ongelmia varsinaisessa dokumentaation 

tuottamisessa. Ongelmien välttämiseksi tutkimuksessa suositellaan dokumentaation 

tuottamiseen liittyen esimerkiksi seuraavia toimintamalleja: 

- Vertaisarviointi dokumentaation ymmärrettävyyden parantamiseksi 

- Dokumentaation rungon luominen heti projektin alussa 

- Dokumentaation osien päivittämistä osana ohjelmiston osien kehitystyötä 

- Kaaviot ja muut yksinkertaistukset toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi 

Perinteisesti dokumentaatiota ei ole pidetty ketterien kehitysmenetelmien vahvuutena ja 

niiden sijaan on suosittu suoraa kommunikaatiota, mikä johtaa puutteisiin dokumentaatiossa 

(28). Osorio et al. ehdottavat tutkimuksessaan erillistä teknistä kirjoittajaa jokaiseen Scrum 

tiimiin (29). Osorio et al. toteavat, että huolimatta ketterien menetelmien vahvuuksista, 

laadukas dokumentaatio on kuitenkin erittäin oleellinen osa lopullista tuotetta. Teknisen 

kirjoittajan ainoa työtehtävä olisi pitää huolta siitä, että dokumentaatio syntyy ja pysyy ajan 

tasalla. Samalla ei tarvitse kuitenkaan tinkiä ketterien menetelmien suosimasta suorasta 

kehittäjien välisestä kommunikaatiosta. 

Tässä työssä tuotettavassa dokumentaatiossa noudatetaan Mendes et al. (27) suosituksia 

dokumentaation ymmärrettävyydestä ja yksinkertaisista esimerkeistä.  Boamah:n (22) 

suositusta dokumentaation saavutettavuudesta noudatetaan jakelemalla valmis 

dokumentaatio Finnos Oy:n pilvipalvelussa Microsoft Word ja PDF-formaateissa.  
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Lopuksi tämän diplomityön tekijä haluaisi esittää mielestään erittäin hyvän varoittavan 

esimerkin: Theis et al. ovat tutkineet PLC ohjelmiston takaisinmallinnusta sen syöte- ja 

ulostulolokeja tutkimalla. Kuva 8 antaa yleiskuvan esitetystä menetelmästä. Tutkimus 

esittää Petri net – neuroverkko hybridiä, jolla approksimoida alkuperäistä PLC ohjelmistoa 

sen nauhoitetusta toiminnasta (30). Tarve tällaiselle tutkimukselle kuulostaa suurelta aukolta 

PLC järjestelmien dokumentoinnissa. Theis et al. eivät kerro tarkasti mikä tai edes minkä 

ikäinen logiikka on kyseessä, mutta PLC järjestelmien dokumentointia on tutkittu jo ainakin 

1980-luvulla (31). Kuten Theis et al. toteavat, neuroverkon tuottama lopputulos on 

parhaimmillaankin vain approksimaatio alkuperäisestä ohjelmistosta ja siitä saattaa puuttua 

reunatapauksien käsittelyä.  

Kuva 8 Yleiskuva Theis et al. esittämästä menetelmästä 
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4 FINNOS FUSION TUKINSEURANNAN KUVAUS 

Finnos Oy:n mittausjärjestelmässä tukkia mitatessa yhdistetään tietoja useista sensoreista, 

mm. operaattorin tekemät silmämääräiset havainnot, metallinilmaisin, lasermittaus, 

röntgenmittaus, värikameramittaus.  Kun sensorit ovat eri kohdissa kuljetinlinjastoa, on 

tärkeää, että jokaista tukkiyksilöä pystytään seuraamaan koko sen kuljettimella kulkema 

matka. Tällöin kaikkien sensorien tukista saamat tulokset saadaan kohdistettua oikealle 

yksilölle ja mittaustulos lasketaan yhdistelemällä sensorien dataa.  

Mittausjärjestelmän antamien tuloksien ja sahan määrittämien lajittelusääntöjen perusteella 

tukit ohjataan kuljettimelta lajittelulokeroihin hydraulisilla tai sähköisillä potkaisijoilla. 

Potkaisun onnistumiseksi tukin sijainti kuljettimella pitää tietää tarkasti. Kun sijainti on 

tarkasti tiedossa ja tukin painopiste on saatu mittausjärjestelmästä, voidaan potkuhetki 

laskea niin, että tukit putoavat lokeroon suoraan pinoon. Pinon siisteys nopeuttaa 

jatkokäsittelyä huomattavasti, kun tukinkäsittelykoneen kuljettajan ei tarvitse järjestellä 

pinoa koneella. Kuva 9 näyttää tilanteen, jossa yksi tukeista on potkaistu liian myöhään ja 

sen toinen pää on pudonnut lokeron tolppien ulkopuolelle. 

Kuva 9 Tukinlajittelulinjan lokeroita. Kuvassa yksi tukeista potkaistu liian myöhään. 
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Edellä mainitut syyt vaativat tukin sijainnin tietämistä jokaisella hetkellä mielellään 

senttimetrin, jopa millimetrien tarkkuudella. Tällä hetkellä Finnos Oy:n järjestelmissä tukkia 

seurataan enimmäkseen valokennojen ja pulssianturien avulla. Kuva 10 on esimerkki Finnos 

Oy:n käyttämistä pulssiantureista. Kuvassa näkyvä holkki kiinnitetään kuljettimen akselin 

päähän hitsattuun tappiin. Akselin pyörittäessä holkkia pulssianturi antaa kahdella 

digitaalisella signaalilla ulos tiedon siitä kumpaan suuntaan ja kuinka monen pulssin verran 

akseli on pyörähtänyt. Akselin yhden kierroksen pulssimäärä on kuvan anturimallissa 

ohjelmallisesti muutettavissa välillä 1 – 10000 pulssia / kierros (32). 

Kuva 11 esittää Finnos Oy:n järjestelmissä käytettävän valokennoparin vastaanotinta. 

Kuvassa laitteen yläpäässä on linssi, joka ohjaa valoa laitteen sisällä olevaan 

optoelektroniseen elementtiin. Vastaanotin antaa ulos digitaalista signaalia, joka kertoo, 

tuleeko vastaanottimeen valoa vai ei. Valoa lähettävä laite on ulkoisesti saman näköinen, 

mutta sen linssin takana on valonlähde. Useimmissa kohdissa Finnos Oy:n järjestelmissä 

riittää perinteistä valonlähdettä käyttävä lähetin, mutta tarkkaa pituusmittausta varten 

vähintään yksi mittauskuljettimella olevista kennopareista on varustettu laserlähettimellä ja 

Kuva 10 Pulssianturi 

Kuva 11 Valokennovastaanotin 
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vastaanottimella. Käytetty laservastaanotin reagoi vain 655 nm aallonpituuden valoon ja on 

näin vähemmän herkkä ympäristön muulle valolle (33). Lähetin ja vastaanotin asennetaan 

eri puolille kuljetinta, jolloin voidaan signaalista havainnoida, onko lähettimen ja 

vastaanottimen välissä kappale. 

4.1 Komponenttien käyttö 

Useimmat kappaleessa 4.2 kuvatut komponentit eivät toimi yksinään vaan ne käyttävät 

syötteinään toisia lohkoja. Lohkojen, esimerkiksi eri PhotocellBlock -instanssien, järjestys 

pyritään pitämään kehitysympäristön diagrammeissa sellaisena, että se vastaa järjestystä, 

jossa kyseiset valokennot fyysisesti linjalla sijaitsevat. 

Kuva 12 on esimerkki, jossa Finnos Fusion kontin valokennoja ja mittauskuljettimen 

pulssianturia käytetään neljän funktiolohkon ketjussa havaitsemaan tukkeja ja päivittämään 

niiden sijaintia logiikan seurannassa. Encoder -funktiolohko saa syötteenään parametreja 

sekä suoraan pulssianturikortilta tulevan laskurin, joista se laskee kuljettimen nopeustietoja 

ja kuljetun matkan. HandlePhotocellInputs -funktiolohko saa syötteenään 

valokennosisääntuloja ja Encoder -lohkon laskeman kuljetun matkan, joiden perusteella se 

suodattaa valokennoja, tekee virheenhavainnointia ja yrittää selvitä fyysisissä valokennoissa 

olevista ongelmista. Seuraavaksi PhotoCell -funktiolohko käyttää HandlePhotoCellInputs -

lohkon suodattamia valokennotietoja ja Encoder -lohkon laskemaa kuljettua matkaa 

hyväkseen tunnistaakseen tukkeja, niiden alku- ja loppukohtia sekä pituuksia.  

Viimeisenä tässä ketjussa PhotoCellBlock -funktiolohko käyttää PhotoCell -lohkon 

tuottamia havaintoja tukkien alku- ja loppukohdista ja pituuksista ja etsii lähimmän 

vastaavan tukin seurannasta ja päivittää sen tietoja. Jos sopivaa tukkia ei annettujen 

parametrien rajoissa löydy, PhotoCellBlock myös luo uusia tukkeja seurantaan. 



 

 

 

18

4.2 Komponenttien kuvaus 

Tässä luvussa kuvataan tukinseurantalogiikan komponentit, komponenttien sisään- ja 

ulostulot sekä niiden toimintaperiaatteet. Komponenttien kuvakaappaukset ja 

toiminnallisuus on kuvattu heinäkuun 2020 version mukaisesti. Tekstissä viitataan aina 

Kuva 12 Funktiolohkojen ketju sensoridatasta tukkiseurannassa olevien tukkien sijaintien päivittämiseen 
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funktiolohkotyypin nimeen, joka on kuvissa laatikon sisäpuolella lihavoituna. Laatikon 

yläpuolella oleva nimi on kyseisestä funktiolohkotyypistä luodun instanssin nimi.  

 

4.2.1 Pulssianturi 

Encoder -funktiolohko (Kuva 13) ottaa sisäänsä pulssilaskurin, joka Finnos Oy:n 

järjestelmissä on yleensä suoraan Beckhoff EL5151 -pulssianturikortilta tuleva 32 bittinen 

laskuri. Sisääntulojensa avulla lohko tuottaa muiden funktiolohkojen käyttöön mm. 

kuljettimen kulkeman matkan ja kuljettimen sen hetkisen nopeuden. Sisään- ja ulostulojen 

kuvaus taulukossa 1. 

Kuva 13 Encoder -funktiolohko 
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I/O Nimi Kuvaus 

I EncoderPulses Pulssilaskuri. Yleensä suoraan pulssianturikortilta. Kertoo 
pulssianturin pyörimän määrän pulsseina. 

I PulseLength Pulssinpituus. Saadaan jakamalla hammaspyörän kehä 
pulssianturin kierroksella antamien pulssien määrällä. 
Kertoo matkan, jonka kuljettimen ketju on liikkunut yhden 
pulssin aikana. 

I EncoderSizeBits Pulssilaskuri sisääntulon annetun lukeman koko bitteinä. 
Käytetään laskurin ympäripyörähdyksen hallintaan 
lohkossa. 

I Name Pulssianturin nimi lokiviestejä varten. 

O EncoderMm Kuljettimen kulkema matka millimetreinä (kokonaisluku). 

O EncoderMmTick Kuljettimen kulkema matka ohjelmasyklin aikana 
(kokonaisluku). 

O PulsesTick Ohjelmasyklin aikana tulleiden pulssien määrä. 

O EncoderMmReal Kuljettimen kulkema matka millimetreinä (liukuluku). 

O EncoderMmRealTick Kuljettimen kulkema matka ohjelmasyklin aikana 
(liukuluku). 

O SpeedMmS Kuljettimen nopeus millimetreinä sekunnissa. 

O SpeedMM Kuljettimen nopeus metreinä minuutissa. 

Taulukko 2 Encoder -funktiolohkon sisään- ja ulostulot 

4.2.1.1 Pulssien laskenta 

Encoder -funktiolohko olettaa saavansa valmiin, korkeintaan 64 bittisen kuljettujen pulssien 

määrän kertovan lukeman. Käytännössä tämä lukema tulee Finnos Oy:n järjestelmissä 

Beckhoff EL5151 pulssianturikortilta. Pulssianturikorttiin liitetyltä pulssianturilta tulevia A 

ja B signaaleja seuraamalla EL5151 kortti laskee kuljettujen pulssien määrän ja suunnan. 

Oletusasetuksilla anturin pyöriessä myötäpäivään ensimmäiseksi nousee A signaali, sitten B 

signaali, A laskee, B laskee. Koska A ja B signaalien vaihe eroaa 90 astetta, tästä syklistä 

voi siis päätellä pyörimissuunnan (Kaavio 1). Pulssisyklien määrä anturin akselin 

kierroksella on joko vakio pulssianturimallin mukaan tai se voidaan ohjelmoida 

pulssianturiin. Funktiolohko laskee pulssianturikortin laskurista kuljetun matkan kertomalla 
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laskurin arvon pulssinpituudella. Funktiolohko antaa ulos kuljettimen kulkeman matkan 

logiikan käynnistyksestä lähtien (EncoderMm), logiikan viimeisen syklin aikana kuljetun 

matkan (EncoderMmTick), edelliset tiedot liukulukuina (EncoderMmReal ja 

EncoderMmRealTick) sekä logiikan viimeisen syklin aikana tulleiden pulssien lukumäärän 

(PulsesTick). 

 

4.2.1.2 Nopeustietojen laskenta 

Funktiolohko säilyttää viimeisen 200 millisekunnin aikana kuljetun matkan ja laskee tästä 

näytteestä nopeuden. Nopeus annetaan ulos funktiolohkosta yksiköissä mm/s (SpeedMmS) 

ja m/min (SpeedMM). 

A 

B 

Laskuri 0 1 2 3 4 

Pulssianturi pyörii myötäpäivään 

Pulssianturi pyörii vastapäivään 

Kaavio 1 Pulssianturin signaalien tulkinta 
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4.2.2 Kuljetin 

ConveyorBlock -funktiolohko (Kuva 14) ottaa syötteinä Encoder -funktiolohkon laskeman 

kuljetun matkan sekä kyseessä olevan kuljettimen alku- ja loppusijainnin. Näiden tietojen 

perusteella lohko siirtää seurannassa olevia tukkeja määritellyllä alueella pulssianturin 

antaman kuljetun matkan mukaisesti. Sisääntulojen kuvaus taulukossa 2. 

 

4.2.2.1 Tukkien siirtäminen 

ConveyorBlock -funktiolohko saa Encoder -lohkon laskeman kuljetun matkan ja vähentää 

siitä edellisen syklin kuljetun matkan. Funktiolohko käy läpi järjestelmän tukkiseuranta 

listassa olevat tukit ja lisää laskemansa syklin aikana kuljetun matkan jokaisen sellaisen 

tukin sijaintiin, jonka sijainti syklin alussa on lohkon Start- ja End-sijaintien välissä. 

I/O Nimi Kuvaus 

I EncoderPosition Kuljettimen kulkema matka. 

I Start Funktiolohkon hallitseman kuljetinsegmentin alkukohta. 

I End Funktiolohkon hallitseman kuljetinsegmentin loppukohta. 

Kuva 14 ConveyorBlock -funktiolohko 
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4.2.3 Valokennon virheenkäsittely 

HandlePhotocellInputs -funktiolohko (Kuva 15) saa syötteinä valokennoparin signaalit sekä 

kuljettimen kulkeman matkan ja näitä käyttämällä päättelee ja antaa hälytyksiä valokennojen 

tukkeutumisesta ja yrittää selvitä niistä poistamalla käytöstä tukkeutuneen kennon. 

Ulostuloina lohkossa on sisään tulevista signaaleista TAI-operaattorilla yhdistetty signaali. 

Lisäksi lohkossa on sisääntulot, joiden avulla käyttöliittymästä voidaan poistaa 

valokennoparin valokennoja käytöstä (Taulukko 4).  

 

I/O Nimi Kuvaus 

I HigherPhotocell Parin ylemmän valokennon signaali. 

I LowerPhotocell Parin alemman valokennon signaali. 

I EncoderPositionMm Kuljettimen kulkema matka. 

I DisableHigher Sisääntulo, jolla voi poistaa parin ylemmän valokennon 
käytöstä. 

I DisableLower Sisääntulo, jolla voi poistaa parin alemman valokennon 
käytöstä. 

I Name Valokennon nimi lokitulosteita varten. 

I AllowConveyorStop Saako tämä valokennopari virhetilanteissa pysäyttää 
kuljettimet. 

O CombinedSignalOut Syötesignaaleista yhdistetty ja virhesuodatettu 
valokennosignaali. 

O ConveyorStopFlash Kuljettimen pysäytyskäsky. 

Taulukko 4 HandlePhotocellInputs -funktiolohkon sisään- ja ulostulot 

Kuva 15 HandlePhotocellInputs -funktiolohko 



 

 

 

24

4.2.3.1 Virheenhavainnointi ja korjaus 

Funktiolohko ottaa valokennosignaalin nousevalla reunalla talteen Encoder -funktiolohkolta 

saadun kuljetun matkan. Seuraavilla sykleillä lohko laskee aina, kuinka pitkän matkan 

valokennosignaali on ollut ylhäällä. Mikäli pituus ylittää järjestelmän parametreissä asetetun 

rajan, antaa lohko hälytyksen ja poistaa kyseisen valokennon käytöstä. Näin järjestelmä 

pystyy jatkamaan tukkien havaitsemista vain toisella parin valokennoista. Vikatilassa oleva 

valokenno otetaan uudelleen käyttöön, kun sen signaali laskee. 

4.2.4 Tukin tunnistaminen ja mittaus valokennosignaalista 

PhotoCell -funktiolohko (Kuva 16) saa syötteenä viittauksen HandlePhotocellInputs -

funktiolohkoon sekä Encoder -funktiolohkon laskeman kuljettimen kulkeman matkan. 

Näistä tiedoista lohko tunnistaa tukin alun ja lopun ja laskee sen pituuden. Taulukko 5 esittää 

funktiolohkon sisään- ja ulostulot. 

 

Kuva 16 PhotoCell -funktiolohko 
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I/O Nimi Kuvaus 

I Photocell Viittaus HandlePhotocellInputs -funktiolohkoon. 

I EncoderPosition Kuljettimen kulkema matka millimetreinä. Yleensä 
Encoder -funktiolohkon EncoderMm -ulostulon arvo. 

I name Valokennon nimi lokiviestejä varten. 

I MinLogLength Tukin minimipituus, ennen kuin se ilmoitetaan alkaneeksi. 

O PhotoCellOnPosition EncoderPosition -sisääntulon arvo sillä hetkellä, kun 
valokennosignaalissa havaittiin nouseva reuna. 

O PhotoCellOffPosition EncoderPosition -sisääntulon arvo sillä hetkellä, kun 
valokennosignaalissa havaittiin laskeva reuna. 

O LogStartedPosition Edellisen hyväksytysti aloitetun tukin alkamiskohta 
(EncoderPosition). 

O LogEndedPosition Edellisen hyväksytysti aloitetun tukin loppumiskohta 
(EncoderPosition). 

O LogLength Edellisen hyväksytyn tukin pituus. 

O LogStartedCounter Aloitettujen tukkien lukumäärä. 

O LogEndedCounter Lopetettujen tukkien lukumäärä. 

O CurrentLength Tukin tähän hetkeen asti mitattu pituus (kasvaa tai laskee 
kuljettimen liikkeen mukaan niin kauan kuin tukki on 
valokennon edessä). 

Taulukko 5 PhotoCell -funktiolohkon sisään- ja ulostulot 

4.2.4.1 Tukin aloittaminen ja lopettaminen 

Kun tukki katkaisee valokennon valo- tai lasersäteen, otetaan EncoderPosition talteen 

PhotoCellOnPosition -muuttujaan. Tämän jälkeen jokaisella syklillä lasketaan tukin sen 

hetkinen valokennon ohittama pituus vähentämällä EncoderPositionista 

PhotoCellOnPosition. Pituus päivitetään CurrentLength -ulostuloon. Kun pituus ylittää 

MinLogLength, todetaan tukin alkaneen ja kopioidaan PhotoCellOnPosition ulostuloon 

LogStartedPosition ja LogStartedCounter lisätään yhdellä. Seuraavilla sykleillä päivitetään 

CurrentLength ja tarkistetaan, onko valokennosignaali laskenut. Kun signaali laskee, 

kopioidaan PhotoCellOffPosition ulostuloon LogEndedPosition ja CurrentLength 
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ulostuloon LogLength sekä lisätään LogEndedCounter yhdellä. Kaavio 2 esittää nämä 

toiminnot vuokaaviona. 

 

Kaavio 2 PhotoCell -funktiolohkon vuokaavio 

4.2.5 Lähimmän tukin etsiminen ja sijainnin korjaus 

PhotoCellBlock -funktiolohko (Kuva 18) saa syötteenä PhotoCell -funktiolohkon, oman 

sijaintinsa sekä muita parametreja, joiden perusteella se PhotoCell -lohkon ilmoittaessa 

tukkien alkamisesta ja loppumisesta etsii seurannasta lähimmän tukin ja korjaa sen sijaintia 

valokennohavainnon ja parametriensa mukaisesti. PhotoCellBlock voi myös luoda 

seurantaan uusia tukkeja ja ottaa niille arvostelupuskurista käsilaadutustiedot. Lisäksi lohko 

lisää luomalleen tai löytämälleen tukille PhotoCell -funktiolohkon mittaaman pituuden. 
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4.2.6 Annostelu 

FeedingBlock -funktiolohko (Kuva 17) saa syötteenä annostelun valokennot ja pulssianturin, 

annostelulaitteiden sijaintitietoja ja parametreja. Näiden perusteella se hallitsee tukkien 

annostelua kuljettimelle ja pyrkii annostelemaan tukit pyydetyllä tukkivälillä. Taulukko 6 

esittää funktiolohkon sisään- ja ulostulot. 

Kuva 18 PhotoCellBlock -funktiolohko 

Kuva 17 FeedingBlock -funktiolohko 
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I/O Nimi Kuvaus 

I StartPhotocell Ensimmäinen valokenno annostelukuljettimella 

I EndPhotocell Toinen valokenno annostelukuljettimella 

I FeedingEncoder Viittaus annostelukuljettimen Encoder -
funktiolohkoon 

I LogEndDistance Tukinpäämittarin mittaama matka annostelijassa 
olevan tukin päähän 

I LogEndDistanceCounter Laskuri, jota tukinpäämittari lisää yhdellä havaittuaan 
uuden tukin 

I FeederInHome Signaali, joka kertoo annostelijan olevan kotiasennossa 

I FeedingPermit Annostelulupa 

I FeedingStartPhotocellPos Ensimmäisen valokennon sijainti 

I FeedingEndPhotocellPos Toisen valokennon sijainti 

I EvenEndPosition Tasapään sijainti 

I FeedingOffsetMs Arvioitu viive tukin linjalle putoamiseen ja 
liikkeellelähtöön annostelukäskyn antamisesta 
millisekunteina 

I WantedLogGap Haluttu tukkiväli 

O Feed Annostelukäsky 

O LogFed Signaali, jolla funktiolohko ilmoittaa annostelleensa 
tukin ja havainneensa sen kuljettimella olevilla 
valokennoilla 

O LogInFeeder Signaali, joka kertoo annostelijassa olevan tukin 

O FeededLogEndPosition Viimeisen annostellun tukin perän sijainti kuljettimella 

Taulukko 6 FeedingBlock -funktiolohkon sisään- ja ulostulot 

4.2.6.1 Annosteluhetken laskenta 

Annosteluhetki lasketaan edellisen annostellun tukin perän sijainnista, seuraavan tukin 

etupään sijainnista, annosteluviiveestä ja annostelukuljettimen nopeudesta. Annostelukäsky 

annetaan, kun seuraava ehto toteutuu: 
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 𝑝𝑜𝑠 + 𝑣 ∗ 𝑜 >  𝑝𝑜𝑠 + 𝑔𝑎𝑝   , missä 

 

𝑝𝑜𝑠  on edellisen annostellun tukin 

perän sijainti lajittelulinjalla 

𝑣  on annostelukuljettimen nopeus 

mm/ms 

𝑜  on arvioitu annosteluviive 

annostelukäskystä (FeedingOffsetMs) 

𝑝𝑜𝑠  on seuraavan annosteltavan tukin 

etupään sijainti (LogEndDistance) 

𝑔𝑎𝑝 on haluttu tukkiväli (WantedLogGap) 

 

4.2.6.2 Tukin annostelun havaitseminen 

Kun tukki annostellaan, se putoaa tukin pituuden mukaan yhden tai molempien 

annostelukuljettimella sijaitsevien valokennojen eteen. Tukki saattaa kuljettimen geometrian 

mukaan vielä kimmota ylöspäin pois valokennojen edestä, joten valokennosignaaleja 

suodatetaan. Kun tukki on ollut valokennon edessä niin kauan, että kuljetin on ehtinyt 

kulkemaan MinLogLength -parametrin verran, todetaan tukki oikeasti annostelluksi. 

Annosteluhetkellä tukin peräpäälle annetaan oletettu sijainti, joka on oletusparametreilla 2 

metriä ennen kuljettimen oikeaa alkukohtaa. Tätä sijainti lähdetään päivittämään 

pulssianturin antaman kuljettimen kulkeman matkan mukaisesti. Tukin peräpään todellinen 

sijainti saadaan siinä vaiheessa, kun se ohittaa toisen annostelukuljettimen kennoista. Mikäli 

tukki pomppii niin pahasti, ettei sitä hyväksytysti havaita kummallakaan valokennolla, 

annosteluhetkellä annettu arvioitu peräpään sijainti pitää huolen siitä, että seuraava annostelu 

aloitetaan, kun kuljetin on kulkenut riittävän matkan. 
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4.2.7 Manuaalisten laatujen kytkentä tukkiin 

 

Kuva 19 Manuaalisten laatujen kytkentä tukkiin 

Button- ja SetGrading -funktiolohkot (Kuva 19) saavat syötteinä nappien signaalit, 

suodatusparametreja ja kyseessä oleviin nappeihin liitettävät laatutiedot. Kuvassa 

vastaanotto- ja lajittelulaadulle on omat painikkeensa, mutta SetGrading -lohkon 

ReceivingClick- ja SortingClick -syötteet voivat tulla myös saman Button -lohkon eri 

painallustyypeistä (klikkaus, tuplaklikkaus, pitkä painallus). Taulukko 7 kuvaa Button -

funktiolohkon sisään- ja ulostulot ja Taulukko 8 SetGrading -funktiolohkon sisään- ja 

ulostulot. 

I/O Nimi Kuvaus 

I ButtonInput Fyysisen napin signaali. 

I LongClickWaitTime Kuinka pitkään nappia pitää painaa, jotta painallus rekisteröidään 
pitkäksi painallukseksi. 

I DoubleClickWaitTime Kuinka pitkä aika millisekunteina tuplaklikkauksen 
suorittamiseen on. 

O IsClicked Ylhäällä yhden syklin ajan, kun nappia on painettu kerran, mutta 
ei toistamiseen DoubleClickWaitTime aikana. 

O IsDoubleClicked Ylhäällä yhden syklin ajan, kun nappia painettu kahdesti 
DoubleClickWaitTime aikana. 

O IsLongPressed Ylhäällä yhden syklin ajan, kun nappia pidetty pohjassa 
LongClickWaitTime ajan. 

Taulukko 7 Button -funktiolohkon sisään- ja ulostulot 
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I/O Nimi Kuvaus 

I ReceivingClick Signaali, jonka perusteella funktiolohko 
asettaa laadutuspuskuriin vastaanottolaadun. 

I SortingClick Signaali, jonka perusteella funktiolohko 
asettaa laadutuspuskuriin lajittelulaadun. 

I BatchGradeClick Signaali, jonka perusteella funktiolohko 
asettaa oletusvastaanottolaadun erälle. 

I RejectCode Jos RejectCode on annettu, asetetaan se 
laadutuspuskurin vastaanotto- tai 
lajittelukenttiin signaalin mukaisesti. 

I  GradeCode Jos GradeCode on annettu, asetetaan se 
laadutuspuskurin vastaanotto- tai 
lajittelukenttiin signaalin mukaisesti. 

I GradingWriteIndexWithReceiving Siirrytäänkö ReceivingClick jälkeen 
seuraavaan laadutuspuskuripaikkaan. 

I GradingWriteIndexWithSorting Siirrytäänkö SortingClick jälkeen seuraavaan 
laadutuspuskuripaikkaan. 

I ButtonName Napin nimi lokiviestejä varten. 

I ReceivingRejectWithSortingReject Asetetaanko vastaanottohylky samaan aikaan 
lajitteluhylkypainalluksen kanssa. 

I SortingRejectWithReceivingReject Asetetaanko lajitteluhylky samaan aikaan 
vastaanottohylkypainalluksen kanssa. 

Taulukko 8 SetGrading -funktiolohkon sisään- ja ulostulot 

4.2.8 Mittaustietojen kytkentä tukkiin 

Funktiolohkosta ei kuvaa, koska sillä ei ole mitään sisään- tai ulostuloja. Niiden sijaan 

funktiolohko tarkkailee tiettyjä muistipaikkoja. Mittaussovellus kirjoittaa varattuihin 

muistipaikkoihin seuraavat tiedot tukista: 

- Logiikan käyttämä ID 

- Kohdelokero 

- Pituus 

- Halkaisija 
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- Kulkeeko tukki latva edellä 

- Painopisteen poikkeama tukin keskipisteestä pituussuunnassa 

- Tilavuus 

- Kääntöohje 

- ID mittaussovelluksessa 

HandleMeasurementResults -funktiolohko säilyttää aina viimeksi käsittelemänsä tukin ID:n. 

Mittaussovellus kirjoittaa aina ensin kaikki muut tiedot ja viimeisenä logiikan käyttämän 

ID:n. Funktiolohko reagoi tämän tunnuksen vaihtumiseen ja yhdistää mitatut tiedot 

seurannassa olevalle tukille. 

 

4.2.9 Haamutukkien poistaminen 

Toisinaan valokennojen häiriöiden vuoksi seurantaan syntyy niin sanottuja haamutukkeja. 

Häiriöt aiheutuvat esimerkiksi irtoavista kuorista tai tukin hypyn vuoksi tehdyistä 

tuplahavainnoista. RemoveGhostLogs -funktiolohko (Kuva 20) poistaa haamutukit, mikäli 

niitä ei havaita poistoon valituilla valokennolla. Taulukko 9 esittää funktiolohkon sisään- ja 

ulostulot. 

 

I/O Nimi Kuvaus 

I Photocell Viittaus PhotoCell-funktiolohkoon. 

Taulukko 9 RemoveGhostLogs -funktiolohkon sisääntulo 

 

Kuva 20 RemoveGhostLogs -funktiolohko 
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4.2.10 Metallinpaljastin 

 

Kuva 21 MetalDetectorBlock -funktiolohko 

MetalDetectorBlock -funktiolohko (Kuva 21) saa syötteinä metallinpaljastin signaalin ja 

yhdistää metallitiedon metallinpaljastimen kohdalla sijaitsevaan tukkiin. Paljastimen 

kohdalla sijaitsevan tukin funktiolohko löytää tukinseurannasta, jota ylläpidetään Conveyor- 

ja PhotocellBlock-funktiolohkoilla. Taulukko 10 esittää funktiolohkon sisään- ja ulostulot. 

I/O Nimi Kuvaus 

I HasMetal Metallinpaljastimen signaali. 

I MetalDetectorPosition Metallinpaljastimen sijainti. 

I DetectionMargin Marginaali, jonka sisällä tukin on sijaittava, jotta 
metallitieto kytketään tukkiin. 

I useFirstRecognizedLog Kytketäänkö metallitieto ensimmäiseen marginaalin 
sisällä olevaan tukkiin. Lyhyellä tukkivälillä metallin 
ollessa tukin päässä, voi signaali marginaalin vuoksi 
osua kahden tukin alueelle. 

I MaxMetalSignal Matka, jonka välein metallihälytystä toistetaan 
signaalin ollessa päällä pitkään.  

I PointerToConveyorStop Osoitin muuttujaan, jolla hallitaan kuljettimien 
pysäytystä. 

I EncoderPos Kuljettimen kulkema matka. 

I EncoderPosDelayAfterRun Matka, jonka ajan hälytystä pidetään aktiivisena. 

Taulukko 10 MetalDetectorBlock -funktiolohkon sisään- ja ulostulot 
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4.2.10.1 Signaalien tulkitseminen 

MetalDetectorBlock voi suorittaa tukin etsinnän kolmessa kohdassa signaalia: Nousevalla 

reunalla, keskellä signaalia tai laskevalla reunalla. Käytettäessä signaalin keskikohtaa sen 

sijainti tiedetään vasta laskevan reunan tullessa. Tällöin metallitiedon kytkemisessä 

metallinpaljastimen todelliseen sijaintiin lisätään signaalin pituuden puolikas. 

4.2.10.2 Metallitiedon kytkeminen tukkiin 

Tukin todetaan olevan metallinpaljastimen alueella, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät 

 𝑝𝑜𝑠 + 𝑙 > 𝑝𝑜𝑠 +   

𝑝𝑜𝑠 − 𝑙 < 𝑝𝑜𝑠 +      , missä 

𝑝𝑜𝑠  on tukin alkukohdan sijainti 

lajittelulinjalla 

𝑝𝑜𝑠  on tukin loppukohdan sijainti 

lajittelulinjalla 

𝑝𝑜𝑠  on metallinpaljastimen sijainti 

lajittelulinjalla 

𝑙  on marginaali, jonka sisällä tukin on 

sijaittava metallinpaljastimesta, jotta sen 

lasketaan olevan metallinpaljastimen 

alueella. 

𝑙  on signaalin pituus kuljettimen 

signaalin ylhäällä olon aikana kulkemina 

millimetreinä, kun kytkemiskohta on 

signaalin keskellä, muulloin nolla. 

 

MetalDetectorBlock-funktiolohkolla on kaksi tilaa.  

1) Kytketään metallitieto ensimmäiseen tukkiin, joka täyttää yllä olevan ehdon 

2) Kytketään metallitieto kaikkiin tukkeihin, jotka täyttävät yllä olevat ehdot 
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4.2.11 Kääntäjä 

LogTurnerBlock -funktiolohko (Kuva 22) saa syötteinä kääntäjän fyysisiä ominaisuuksia 

kuvaavia parametreja sekä syöttävän ja vievän kuljettimen pulssianturit. Näiden perusteella 

funktiolohko laskee kuljettimien nopeuksien ja kääntäjään tukinseurannan mukaan saapuvan 

tukin ominaisuuksien mukaan oikean kääntöhetken ja käskee kääntäjää aloittamaan 

kääntöliikkeen.  

4.2.11.1 Kääntösuunnan päättely 

Tukin latva halutaan joillakin sahoilla kääntää jo lajitteluvaiheessa haluttuun suuntaan. 

Kääntösuunnan päättelyssä käytetään seuraavia tietoja: 

- Tukin saaman lajittelulokeron latvasuunta tai mittaustuloksissa oleva latvasuunta 

- Tukin latvasuunta ennen kääntöä (tulee mittaustuloksissa) 

- Kääntäjän ulostulon suunta suhteessa sisääntulon suuntaan 

Kaavio 3 Kuvaa kääntösuunnan päättelyn vuokaaviona. 

Kuva 22 LogTurnerBlock -funktiolohko 
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4.2.11.2 Kääntöhetken laskenta 

Funktiolohko antaa käskyn aloittaa käännön, kun seuraava ehto toteutuu: 

𝑝𝑜𝑠 = 𝑝𝑜𝑠  +  𝑜  +  𝑜  × 𝑠  

𝑝𝑜𝑠 ≤ 𝑝𝑜𝑠 +  𝑑     , missä  

Kaavio 3 Kääntösuunnan päättely 
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𝑝𝑜𝑠  on sijainti, jossa tukin pitää olla 

käännön aloitushetkellä 

𝑝𝑜𝑠  on kääntäjän keskipisteen 

sijainti lajittelulinjalla 

𝑜  on käyttöliittymästä tuleva ennakko 

millimetreinä 

𝑠  on syöttävän kuljettimen nopeus 

𝑝𝑜𝑠  on tukin keskipisteen sijainti 

𝑑  on tukin painopisteen poikkeama 

tukin keskipisteestä pituussunnassa 

𝑜  on kääntöennakko millisekunteina 

(TurnerContactDelay) 

 

4.2.11.3 Käännön onnistumisen valvonta 

Kun LogTurnerBlock antaa LogTurned signaalin, HandleTurnerError -funktiolohko ottaa 

ylös käännetyn tukin ID:n ja jää odottamaan havaintoa kääntäjän jälkeen olevalta 

valokennolta. Koska seuraavan tukin kääntö saattaa alkaa ennen valokennohavaintoa, 

säilyttää funktiolohko useaa käännettyä tukkia. Kun valokennohavainto tulee, etsitään 

seurannasta lähinnä valokennoa oleva tukki ja todetaan sen käännön onnistuneen. Mikäli 

jokin käännetyistä tukeista ehtii seurannan mukaan liian pitkälle käännön jälkeen ilman 

valokennohavaintoa, annetaan hälytys epäonnistuneesta käännöstä ja kuljettimien 

pysäytyskäsky. 
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I/O Nimi Kuvaus 

I Start Funktiolohkon hallitseman kuljetinsegmentin 
alkukohta. 

I End Funktiolohkon hallitseman kuljetinsegmentin 
loppukohta. 

I LogPositionOffsetAfterTurn Matka, jonka verran tukkia siirretään seurannassa 
taaksepäin käännön jälkeen. Simuloi tukin 
putoamiseen ja vievän kuljettimen mukaan 
lähtemiseen kuluvaa aikaa. 

I TurnerPulseInMs Ulostulona annettavan kääntökäskyn pulssinpituus 
millisekunteina. 

I TurnerContactDelay Viive, joka kääntäjällä kuluu kääntökäskystä siihen, 
että tukki alkaa kääntymään. Vaikuttaa ennakkoon, 
jonka lohko ottaa, tavoitteena suorittaa kääntöliike 
massakeskipisteen kohdalta. 

I TurnPosition Kääntäjän keskipisteen sijainti kuljettimella. 

I StartToTurnerEncoder Kääntäjää syöttävän kuljettimen pulssianturi. 

I TurnerToEndEncoder Kääntäjästä vievän kuljettimen pulssianturi. 

I TurnerNumber Kääntäjän tunnistenumero. Määrää mitä kääntäjä 
releitä funktiolohko käyttää, jos järjestelmässä 
useita kääntäjiä. 

I ExitClockwiseFromEntry Alemman kuljettimen lähtösuunta (true = 
oikealle/myötäpäivään, false = 
vasemmalle/vastapäivään). 

O LogTurned Signaali, joka on ylhäällä yhden syklin ajan, kun 
kääntöliike on suoritettu. 

O TurnedLogId Käännetyn tukin ID logiikan seurannassa. 

Taulukko 11 LogTurnerBlock -funktiolohkon sisään- ja ulostulot 
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4.2.12 Potkaisijat 

KickingBlock-funktiolohko käsittelee tukkien lokeroon potkaisemisen. Funktiolohko 

tarkistaa jokaisella syklillä seurannassa olevien tukkien sijainnit ja antaa potkukäskyn, jos 

tukki on ohittanut lokeronsijainnista ja potkun ennakkoon vaikuttavista parametreista 

muodostuvan potkukohdan. 

 

I/O Nimi Kuvaus 

I KickErrorMargin Potkaisukohdan virhemarginaali. Jos kohdelokerotieto 
saapuu myöhässä, mutta matkana (mm) aiemmin, kuin 
asetettu arvo, potkaistaan tukki vielä kohdelokeroon.  

Taulukko 12 KickingBlock -funktiolohkon sisääntulo 

4.2.12.1 Potkaisun aloittaminen 

Potkuennakko voi olla aikaan ja/tai matkaan perustuvaa. Perinteisesti potkuennakot on 

määritetty matkana, koska kohdelokeroon on yleensä mennyt ulkoisilta mitoiltaan 

samankokoiset tukit ja lokeroiden käyttötarkoitus on muuttunut harvoin. Lisäksi lokeroiden 

potkuja havainnoivien ihmisten on ollut helpointa hahmottaa käännön säätäminen suoraan 

matkana. Röntgenlajittelun takia lokeroihin saattaa mennä hyvinkin eri kokoisia puita 

riippuen niiden sisäominaisuuksista. Tästä syystä Finnos Oy:n uusi logiikka pyrkii itse 

laskemaan eri komponenteista tukin potkuhetken ja käyttöliittymän suoraan potkua 

etäisyytenä muuttavan parametrin ainoaksi tehtäväksi jää viimeinen hienosääntö 

koneenkuljettajan ohjeiden mukaan. 

Kuva 23 KickingBlock -funktiolohko 
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Tukkien lokeroon potkaisun aloittaminen määräytyy seuraavien asioiden perusteella: 

- Lokeron sijainti 

- Potkuennakko matkana 

- Potkuennakko aikana 

- Potkaisukohdan virhemarginaali 

- Tukin painopiste 

Tukkia pyritään potkaisemaan lokeroon painopisteen kohdalta. Potkuennakot on määritetty 

yleensä kokemukseen perustuen, koska potkaisijoissa on hitautta ja potkaisuliike on 

aloitettava aina ennakkoon.  

Tukin potkaisu lokeroon aloitetaan seuraavalla ehdolla: 

𝑝𝑜𝑠 = 𝑝𝑜𝑠  +  𝑜  + 𝑜  × 𝑠 

𝑝𝑜𝑠 ≤ 𝑝𝑜𝑠 + 𝑑 < 𝑝𝑜𝑠 + 𝑑     , missä  

𝑝𝑜𝑠  on tukin potkaisun aloituksen 

sijainti lajittelulinjalla 

𝑝𝑜𝑠  on lokeron sijainti lajittelulinjalla 

𝑜  on lokeron potkuennakko millimetreinä 

𝑜  on potkuennakko millisekunteina 

𝑠 on lajittelukuljettimen nopeus mm/ms 

𝑝𝑜𝑠  on tukin keskipisteen sijainti 

𝑑  on tukin painopisteen poikkeama 

tukin keskipisteestä pituussunnassa 

𝑑  on potkaisun aloituksen 

virhemarginaali 

 

4.2.12.2 Painopistelaskenta 

Laskentasovellus laskee tukin 3D-pisteistöön perustuvan painopisteen. Tukin potkaiseminen 

painopistettä hyödyntämällä lisää onnistuneen potkaisun todennäköisyyttä. 
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Epäonnistuneessa potkussa tukit jäävät lokerossa huonoon asentoon aiheuttaen lisätyötä 

pyöräkuormaajille ja pahimmassa tapauksessa jopa tuotantoseisakkeja. 

4.2.12.3 Potkupulssin pituuden laskenta 

Tukin potkaisuaika lasketaan tukin tilavuuteen perustuen seuraavasti 

𝑡 = 𝑡 + (𝑡 − 𝑡 )  , missä 

𝑡  on tukin potkaisun kestoaika 

𝑡  on potkaisun vähimmäisaika 

𝑡  on potkaisun enimmäisaika 

𝑉  on tukin tilavuus 

𝑉  on tukin vähimmäistilavuus, pienemmille 

tukeille käytetään vähimmäisaikaa 

𝑉  on tukin enimmäistilavuus, suuremmille 

tukeille käytetään enimmäisaikaa 
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5 TULOKSET 

Työn varsinaiset tulokset ovat kappaleessa 4 esitetty dokumentaatio. Dokumentaatio alkaa 

lyhyellä yleisellä kuvauksella tukkilajittelujen toiminnasta ja tavoitteista. Dokumentaatio 

toteutettiin ottamalla kuvakaappaukset funktiolohkoista Beckhoff 

TwinCAT -kehitysympäristössä.  

Lohkojen sisään- ja ulostulot selitettiin käyttäen taulukoita. Kirjallisuuden suositusten 

perusteella päädyttiin lohkojen sisäistä logiikkaa kuvaamaan aina ensin erittäin 

yksinkertaisena ja yleisluontoisena sanallisena kuvauksena. Tapa muistuttaa jossain määrin 

ketterissä kehitysmenetelmissä käytettävää tarinamuotoa. Sanallisen kuvauksen lisäksi 

käytettiin tarvittaessa vuokaavioita tai muita toiminnon yksityiskohtia selventäviä kaavioita. 

Kirjallisuudessa mainittiin ongelmana mm. dokumentaation liiallinen monimutkaisuus, tätä 

pyrittiin välttämään juuri edellä mainitun yksinkertaisen sanallisen kuvauksen avulla. 

Tavoitteena oli, että sanallinen kuvaus antaa korkean tason ymmärryksen funktiolohkon 

tavoitteista ja toimintatavoista. Tämä auttaa toivottavasti lukijaa ymmärtämään tarkemmat 

toimintakuvaukset helpommin. 

Dokumentaatiossa on kuvattu vain oleellisimmat, nimenomaan tukkien seurantaan liittyvät, 

komponentit. Sama logiikka kontrolloi mm. Finnos Fusion mittakontin laitteiden sähköjä ja 

turvallisuusominaisuuksia, jotka rajattiin tästä työstä pois. Komponenttien kuvauksen 

tavoitteena oli syventää jo järjestelmän asennuksen ja konfiguroinnin tuntevien Finnos Oy:n 

automaatioasentajien ymmärrystä funktiolohkojen sisäisestä toiminnasta. 

Boamah:n suosituksia noudattaen dokumentaation helppoon saavutettavuuteen kiinnitettiin 

huomiota. Dokumentaatio jaellaan Finnos Oy:n pilvessä Microsoft Word ja PDF-muodoissa. 

Kaikilla työntekijöillä on pääsy kyseiseen pilvijakoon ja lisenssi Microsoft Office 

ohjelmistoon. Vaihtoehtoisesti PDF-katseluohjelmia on vapaasti saatavilla. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Dokumentaation tekeminen koettiin hyödylliseksi Finnos Oy:n logiikkaprojektien kannalta. 

Pohjautuen mm. Mendes et al. (27) suosituksiin, pyritään jatkossa dokumentaatiota varten 

tuottamaan jatkossa valmis pohja ja rakenne jo logiikan alustavien suunnitelmien 

perusteella. 

Boamah:n (22) suositusten mukaisesti dokumentaatio on helposti kohdeyleisön 

saavutettavissa. Johtopäätöksenä Boamah:n havainnoista tiedostoformaattien merkityksestä, 

täytyy jatkossa pitää huolta siitä, että esimerkiksi ohjelmistojen kehittyessä 

tiedostoformaattia päivitetään lukukelpoisuuden säilyttämiseksi. 

Osorio et al. (29) suositusta päätoimisen teknisen kirjoittajan määräämisestä suositellaan 

harkittavaksi Finnos Oy:n toimintaan. Pelkkien logiikkaohjelmistojen dokumentaation takia 

tekninen kirjoittaja ei ehkä ole resurssien tehokkuuden kannalta perusteltu. Jos samaan 

toimenkuvaan liitetään kaikki muu dokumentaatio mm. Finnoksen käyttöliittymien 

dokumentointi, voisi täysiaikainen tekninen kirjoittaja olla perusteltu. 

Jatkokehityksenä suositellaan miettimään, löytyykö esimerkiksi potkuennakon kaltaisten 

laskentojen dokumentointiin havainnollisempaa menetelmää. Tässä työssä käytetyt 

kaavaesitykset tuntuivat jopa työn tekijän mielestä lähinnä vaikeuttavan sinällään 

yksinkertaisen asian ymmärtämistä. Lisäksi mahdollisuutta ainakin dokumentaation rungon 

automaattiseen tuottamiseen pitäisi tutkia. 

Prosessin myötä dokumentaation tuottaminen ja päivittäminen ohjeistettiin olennaiseksi 

osaksi Finnos Oy:n logiikkaohjelmistojen kehitystyötä. Tulevaisuudessa tästä toivotaan 

saatavan hyötyä jatkokehityksen ja uusien työntekijöiden perehdyttämisen helpottumisena. 
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