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Avoimen laitteiston ja lähdekoodin Raspberry Pi on suosittu ja edullinen luottokortin kokoinen tietokone. Raspberry Pistä on markkinoilla useita teollisuuskäyttöön suunniteltuja
versioita.
Tämän kandidaatintyön tarkoitus on tutkia Raspberry Pi-pohjaista KUNBUS GmbH:n valmistamaa teollisuuden tietokonetta Revolution Pitä. Revolution Pistä on tarkoitus selvittää,
kuinka se eroaa Raspberry Pistä, sekä tutkia Revolution Pin käyttöönottoa ja käyttöä teollisuus sovelluksissa eri ohjelmointiympäristöitä hyödyksi käyttäen. Lisäksi vertaillaan Revolution Pitä pintapuolisesti muihin jo markkinoilla oleviin teollisuuden tietokoneisiin.
Tutkimus toteutettiin kirjallisuusselvityksen sekä Revolution Pillä toteutetun testijärjestelmän muodossa. Testijärjestelmän oli tarkoitus olla pienen mittakaavan mallinnus teollisuuden järjestelmästä, joka olisi helposti laajennettavissa. Testijärjestelmässä Revolution Pillä
ja AIO-moduulilla mitattiin lämpötilaa reaaliaikaisesti ja data käsiteltiin esitettävään muotoon celsiusasteiksi.
Tutkimuksesta huomataan, että Revolution Pi Core 3 on noin 250 euron hinnalla verrattain
edullinen ja tehokas vaihtoehto teollisuuden tietokoneeksi, joka täyttää teollisuuden tietokoneilta vaaditut standardit. Avoin laitteisto ja lähdekoodi mahdollistavat Revolution Pin
ohjelmointiin monia eri vaihtoehtoja. Parhaimmillaan Revolution Pi on pienemmän kokoluokan järjestelmissä PiBridge-liitimien takia, jotka mahdollistavat 16 IO-moduulin kytkemisen järjestelmään ilman erillistä kytkentäväylää.
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Open-source hardware and software Raspberry Pi is a popular and affordable computer that
is the size of a credit card. There are multiple versions of Raspberry Pi that are meant for
industrial use on the market.
This bachelor’s thesis focuses on Raspberry Pi-based industrial computer Revolution Pi
which is produced by KUNBUS GmbH. Differences between Raspberry Pi and Revolution
Pi are examined. Also, points of examination include the initialization of a Revolution Pi
and the use of Revolution Pi in an industrial environment with different programming platforms. Furthermore, Revolution Pi is compared to other industrial computers on the market.
The study was conducted as a literature review and with a test system using a Revolution Pi.
The test system was supposed to be a small-scale demonstration of an industrial process that
could be easily expanded on. The test system consisted of a Revolution Pi and an AIO module. The test system measures real-time temperature and processes the data to degrees Celsius.
The study concludes that at a 250-euro price point the Revolution Pi Core 3 is an affordable
and powerful option to use as an industrial computer, which fulfills the standard requirements for an industrial computer. Open-source hardware and software give multiple different
options for the programming of a Revolution Pi. Revolution Pi is at its best when used in a
small-scale system, mainly because of the PiBridge connectors that make it possible to connect up to 16 different IO modules without the use of an external bus connector.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET
PC

Personal Computer

IPC

Industrial Personal Computer

PLC

Programmable logic controller

IoT

Internet of Things
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Conformité Européenne

RAM
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eMMC

embedded MultiMediaCard
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Hypertext Transfer Protocol Secure
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Instruction List

ST

Structured Text

SFC

Sequential Function Chart

LD

Ladder Diagram

FBD

Function Block Diagram

IBM

International Business Machines Corporation
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Käytettävyys, nopeus, laatu
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Platinavastusanturi

AIO

Analog Input Output

RTD

Resistance Temperature Detector

SSH

Secure Shell

IO

Input Output

XML-RPC

Extensible Markup Language remote procedure call
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1. JOHDANTO
Teollisuudessa käytettävät ohjauslaitteet ovat useimmiten, joko IPC (Industrial PC) tai PLC
(Programmable logic controller) laitteita. IPC:t eli teollisuus-PC:t ovat tietokoneita, jotka on
suunniteltu kestämään teollisuusympäristössä. Niiden on kestettävä suuria lämpötiloja, iskuja, pölyä, likaa ja oltava erittäin toimintavarmoja ja reaaliaikaisia, sillä keskeytykset ovat
erittäin haitallisia teollisuusympäristössä. Erityisesti toivotun reaaliaikaisuuden saavuttaminen erottaa teollisuuden tietokoneet kotikoneista. Kotikäyttöön tuotettavan tietokoneen
suunnittelussa ei tarvitse huomioida reaaliaikaisuutta, koska sillä ei ole käyttötarkoituksen
kannalta juurikaan mitään merkitystä. (Bolton, 2009 s. 3)
Teollisuuden tietokoneiden suunniteltu elinikä on myös huomattavasti kotitietokoneita pidempi. Teollisuudessa yleisimmät käyttöjärjestelmät ovat Windows 10, Windows Internet
of Things eli IoT, Windows IoT Core, Linux tai mahdollisesti täysin käyttötarkoitukseen
räätälöity käyttöjärjestelmä.
PLC:t kehitettiin 1960-luvun lopussa korvaamaan vanhoissa ohjausjärjestelmissä käytetyt
releet ja ajastimet. PLC:t ovat mikrokontrolleri pohjaisia ohjaimia, jotka käyttävät ohjelmoitavaa muistia tallentamaan käskyjä ja funktiota. (Bolton, 2009 s. 3)
PLC:tä käytetään muun muassa sairaaloissa, maataloudessa, tehdasteollisuudessa ja lukuisissa muissa käytöissä. Usein PLC:tä käytetään automaatiojärjestelmän ohjauksessa ja valvonnassa, joten usein PLC:t vaativat kovan reaaliaikajärjestelmän määritelmän, jotta käyttötarkoituksen vaatimukset voidaan täyttää.
Reaaliaikajärjestelmät voidaan jakaa koviin, lujiin ja pehmeisiin reaaliaikajärjestelmiin
(engl. hard, firm and soft real-time system). Kova reaaliaikajärjestelmä tarkoittaa, että aikarajan ylitys johtaa järjestelmän kriittiseen epäonnistumiseen. Luja reaaliaikajärjestelmä tarkoittaa, että harvinaiset aikarajan ylitykset ovat siedettäviä, mutta aikarajan ylittäneet tulokset ovat hyödyttömiä. Pehmeä reaaliaikakäyttöjärjestelmä tarkoittaa, että aikarajan ylitys
heikentää tuloksia, mutta prosessit voidaan peruttaa tai korjata ilman suuria vaikutuksia lopputulokseen. (Kopetz, 2011 s. 3)
Vaikka PLC:llä ja IPC:llä tarkoitetaan eri laitteita, on niillä nykyään erittäin paljon samankaltaisuuksia ja usein niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan. Tosin PLC:itä käytetään usein
yksinkertaisempiin automaatio- ja ohjausjärjestelmiin, kun taas IPC:itä käytetään usein
enemmän laskutehoa vaativiin järjestelmiin. Usein järjestelmän voi toteuttaa sekä PLC:llä ja
IPC:llä, mutta usein toinen on sopivampi käyttötarkoitukseen, minkä ansiosta saadaan mahdollisimman yksinkertainen, kompakti ja edullisin järjestelmä. (Payne, 2017)
Tässä kandidaatin työssä tutustutaan Revolution Pin tuomiin mahdollisuuksiin automaatioja ohjausjärjestelmissä. Työn keskeisinä tavoitteina tutkia Raspberry Pi -pohjaista Revolution Pitä ja selvittää avoimen lähdekoodin tuomia mahdollisuuksia teollisuuskäytössä. Sekä
vertailla Revolution Pitä pintapuolisesti kilpailijoita vastaan.
Tutkimus toteutetaan kirjallisuustutkimuksena tieteellisten artikkelien pohjalta ja vertailemalla Revolution Pitä Beckhoffin samankaltaisiin teollisuuden tietokoneisiin. Työstä toteutetaan myös käytännöntutkimus rakentamalla testijärjestelmä, jolla voidaan tutkia Revolution Pin käyttöä teollisuudessa.
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2. RASPBERRY PI JA REVOLUTION PI
Tässä kappaleessa tutkitaan Revolution Pitä sekä siitä saatavilla olevia eri versiota. Perehdytään myös Raspberry Pin ja Revolution Pin eroihin.
2.1

Raspberry Pi

Raspberry Pi julkaistiin kaupallisesti vuonna 2012. Raspberry Pi on edullinen yhden piirilevyn tietokone. Alle 35 dollarin hinnalla Raspberry Pi kasvatti suuren käyttäjäkunnan, joka
on tuottanut lukuisia eri projekteja eri käyttökohteisiin. Raspberry Pi -tietokonetta voidaan
käyttää esimerkiksi pelikonsolina, sääasemana tai kastelujärjestelmän ohjauksessa. Avoimen lähdekoodin ja uusien versioiden ansiosta Raspberry Pin suosio on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2015 Raspberry Pistä tuli Ison-Britannian eniten myynyt tietokone (Gibbs,
2015).
Raspberry Pi ei kuitenkaan sellaisenaan sovellu teollisuus-PC:ksi. Raspberry Pin tallennustilana käyttämän SD-kortin rajallinen kirjoitettavuus heikentää sen käyttö mahdollisuuksia
teollisuudessa, sillä teollisuus käytössä usein muistiin kirjoitetaan jatkuvasta. Raspberry Pin
oletus käyttöjärjestelmänä on Raspbian, joka on yleiskäyttöinen käyttöjärjestelmä eikä siis
toimi reaaliaikaisesti. Raspberry Pillä ei ole IP-luokitusta, ja se on saanut CE-merkinnän
vain pöytäkonekäyttöön.
2.2

Revolution Pi

Revolution Pi on saksalaisen KUNBUSin valmistama teollisuus-PC, joka pohjautuu Raspberry Pi Compute -moduuliin. Laskentamoduuli sisältää vain välttämättömät osat tavallisesta Raspberry Pistä eli prosessorin ja RAM:in. Revolution Pi on Raspberry Pin tapaan
täysin avoin laitteisto, joten sen kytkentäkaaviot ja lähdekoodi ovat vapaassa käytössä jokaiselle. Revolution Pissä on käytetty SD-kortin sijaan eMMC flash -muistia, joka yleisesti
mahdollistaa suuremman määrän kirjoituskertoja.
Revolution Pi on suunniteltu standardien EN 61131-2 ja IEC 61000-6-2 mukaisesti. IEC
61000-6-2 määrittelee teollisuusympäristössä käytettävien laitteiden yleisiä EMC-vaatimuksia. Standardi EN 61131-2 määrittelee tarvittavat testit ja vaatimukset teollisuuden ohjauslaitteille. Revolution Pi toimii 12 V–24 V käyttöjännitteellä ja -40 °C–55 °C lämpötiloissa.
Käyttöjärjestelmänä Revolution Pissä on oletuksena Raspbian, johon on asennettu
PREEMPT_RT päivitys, joka tekee käyttöjärjestelmästä reaaliaikaisen. Koska käyttöjärjestelmänä on kuitenkin Raspbian lähes kaikki Raspberry Pillä toimivat ohjelmat ja sovellukset
toimivat myös Revolution Pillä.
Revolution Pitä mainostetaan monipuolisena teollisuuden PC:nä, jonka käyttötarkoitusta
voidaan muuttaa käytetyn ohjelmiston mukaan. KUNBUSin Revolution Pi -esitteessä käyttötarkoituksina on mainittu IoT-rajapinta, PLC ja teollisuuden ohjauslaite.
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2.3

Kyberturvallisuus

IoT -sovellusten yleistyessä kyberturvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Tähän on myös
panostettu Revolution Pin suunnittelussa. Kuvassa 2.1 on esitetty Revolution Pin kybersuojaus pääpiirteittäin.

Kuva 2.1

Revolution Pin kybersuojaus yksinkertaistettuna. Revolution Pin crypto-sirun uniikin salausavaimen toiminta on esitetty kuvassa tunnelina, jolla Revolution Pi pääsee palomuurin läpi.
(KUNBUS IoT-security, 2021)

Revolution Pin suojaus perustuu pääosin HTTPS-protokollaan. HTTPS vaatii yleensä paljon
laskentatehoa, mutta Revolution Pissä on erillinen crypto-siru, joka suorittaa pääosan salaukseen vaadittavista laskutoimituksista. Revolution Pin crypto-siru pitää myös sisällään
jokaiselle laitteelle uniikin salausavaimen, joka mahdollistaa Revolution Pin autenttisuuden
varmistamisen palvelimelle. Kuvassa 2.1 Revolution Pitä halutaan käyttää internet yhteyden
kautta erillisellä tietokoneella, jolloin tietokone kommunikoi palvelimelle, joka varmistaa
Revolution Piltä salausavaimen autenttisuuden, ja voidaan muodostaa suojattu yhteys.
(KUNBUS IoT-security, 2021)
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2.4

Revolution Pin eri versiot

Revolution Pi on saatavilla kuutena eri versiona, joiden tärkeimmät ominaisuudet on esitetty
taulukossa 2.1, ja taulukossa 2.2 on esitetty eri versioiden liitännät.
Taulukko 2.1
Revolution Pin eri versioiden tärkeimmät ominaisuudet ja viimeisimmät hintatiedot. (KUNBUS shop, 2021)

Prosessori
Ydinten
määrä
Kellotaajuus
RAM
eMMC
Flash
Koko
Hinta
Taulukko 2.2

Compact
BCM2837B0

Connect+
BCM2837B0

Connect
BCM2837

Core 3+
BCM2837B0

Core 3
BCM2837

Core
BCM2835

4

4

4

4

4

1

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

700 MHz

1 GB
4 GB

500 MB
4 GB

1 GB
8 GB

1 GB
8 GB /16 GB
/32 GB
90 x 160.6 x 111 x 45 x 96
58 mm
mm
474.81 €
415.31–
361.76 €

1 GB
4 GB

1 GB
8 GB /16 GB
/32 GB
111 x 45 x 111 x 22.5 x
96 mm
96 mm
355.81 €
302.26–
248.71 €

111 x 22.5 111 x 22.5
x 96 mm
x 96 mm
242.76 €
178.50 €

Revolution Pin eri versioiden liitännät.

Compact
RJ45 Ethernet portit

2

Connect/Connect+
2

Core 3/Core 3+

Core

1

1

USB 2.0
Micro HDMI
Micro USB 2.0
RS485
PiBridge
ConBridge
24 V sisääntulo UPSsammutukselle
Digitaaliset sisääntulot

4
1
1
1
-

2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
-

2
1
1
2
-

8

-

-

-

Digitaaliset ulostulot

8

-

-

-

Analogiset sisääntulot

8

-

-

-

Analogiset ulostulot

2

-

-

-

Tarkastelemalla taulukoita 2.1 ja 2.2 huomataan, että Revolution Pin eri versiot ovat huomattavan samankaltaisia, joten ne eroavat vain käytetyn Raspberry Pin laskentamoduulin ja
siihen rakennettujen liitäntöjen perusteella. Taulukossa 2.1 Connect+ ja Core 3+ mallien
hinta riippuu valitun muistin määrästä.
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3. REVOLUTION PIN OHJELMOINTI JA KAUPALLISIA SOVELLUKSIA
Revolution Pin ominaisuuksien ansiosta sen ohjelmointiin on useita eri vaihtoehtoja. Revolution Pi ei myöskään työnnä käyttäjäänsä mihinkään tiettyyn ohjelmointi tapaan. Tässä kappaleessa tutustutaan muutamaan eri tapaan ohjelmoida Revolution Pitä. Tämän lisäksi tutkitaan valmiita kaupallisia toteutuksia, jotka hyödyntävät Revolution Pitä.
3.1

IEC 61131-3

PLC-ohjelmointiin kehitetty standardi IEC 61131-3 määrittää käytetyt ohjelmointikielet
sekä tarjoaa ohjeita PLC-projektien rakentamiseen. Kaikki IEC 61131-3-standardin mukaiset ohjelmointikielet on suunniteltu yhteensopiviksi, joten ohjelmissa voidaan käyttää useampaa ohjelmointikieltä.
IEC 61131-3 määrittelee kolme tekstipohjaista ohjemointitapaa: Instruction List (IL), Structured Text (ST) ja tekstiversio Sequential Function Chartista (SFC) sekä kolme graafista
ohjelmointitapaa: Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD) ja graafinen versio
Sequential Function Chartista (SFC). (John & Tiegelkamp, 2010 s. 97)
IL on matalan tason ohjelmointikieli. IL on yksinkertainen ottaa käyttöön ja on erityisen
sopiva pieniin ja suoraviivaisiin ohjelmiin. Kaikki valmistajat eivät tue IL:n käyttöä ja tukevat vain ST:n käyttöä. Usein IL:ä käytetään välikielenä, jolla muita tekstipohjaisia ja graafisia ohjemointitapoja voidaan kääntää. (Bolton, 2009 s. 147, John & Tiegelkamp, 2010 s.
100)
ST on korkean tason ohjelmointikieli, joka on verrattavissa Pascal- ja C-kieliin. Etuina
ST:ssä on hyvin tiivistetyt tehtävälausekkeet ja ohjelmien selkeä rakenne lauselohkoina. Toisaalta ohjelmien kääntämiseen tarvitaan kääntäjä, joka saattaa hidastaa ohjelmien toimimista. (John & Tiegelkamp 2010 s. 116)
LD ja FBD muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Molempia mallinnetaan tilasiirtymäkaavioilla, jotka koostuvat graafisista objekteista. Graafiset objektit jakautuvat kahteen osaan
graafisiin elementteihin ja liitimiin. Data kulkee graafisiin elementteihin haluttua toimintoa
varten, jossa tulos tallennetaan seuraavalle elementille lähetettäväksi. Liitimillä voidaan yhdistää elementtejä halutulla tavalla. Merkittävänä erona LD on suunniteltu prosessoimaan
totuusarvoja, ja FBD on suunniteltu prosessoimaan kokonais- ja liukulukuja. (Bolton, 2009
s. 111, John & Tiegelkamp, 2010 s.136 & s.147)
SFC-kieli on määritelty hajottamaan komplekseja ohjelmia pienimpiin paremmin hallittaviin
osiin sekä kuvailemaan toiminnan kulkua näiden osien välillä. SFC:n avulla on mahdollista
suunnitella päällekkäisiä ja peräkkäisiä prosesseja. SFC koostuu askelista, jotka sisältävät
ohjelman toiminnallisuuden ja siirtymistä, jotka sisältävät siirtymäehdon. Kun askeleen alla
oleva siirtymäehto täyttyy, siirtyy ohjelma seuraavaan askeleeseen. SFC soveltuu parhaiten
prosesseihin, jotka voidaan jakaa askeliin tai vaiheisiin. SFC voidaan erotella tekstipohjaiseen ja graafiseen kieleen, mutta graafinen versio on huomattavasti käytetympi versio. Tekstipohjaista versiota käytetään pääosin mahdollistamaan tiedonsiirto ohjelmointijärjestelmien
välillä. Graafinen versio on usein parempi vaihtoehto ohjelmointia varten, sillä se kuvaa paremmin askelten riippuvaisuuksia. (John & Tiegelkamp, 2010 s. 169)
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3.2

Ohjelmointiympäristöt

CODESYS on 3S-Smart Softwaren Solutionsin kehittämä IEC 61131-3-standardin mukainen ohjelmointiympäristö teollisuusautomaatiokäyttöä varten. CODESYS toimii yli 1000:lla
laitetyypillä yli 400:lta valmistajalta. CODESYS tukee kaikkia IEC 61131-3 määrittelemiä
ohjelmointitapoja. CODESYS ohjelman täysversio on ladattavissa ilmaiseksi CODESYS
verkkosivulta, mutta osa lisäosista ja ylimääräisistä kirjastoista vaativat maksullisen lisenssin. (CODESYS, 2020)
Node-RED on IBM’s Emerging Technology Services -työryhmän kehittämä avoimen lähdekkoodin vuopohjainen ohjelmointiympäristö, joka on nykyään osa OpenJS Foundationia.
Node-REDin toiminnan perustana on niin sanotut noodit, jotka sisältävät tietyn toiminnallisuuden, joita yhdistelemällä voidaan toteuttaa haluttu järjestelmä. Node-REDin käyttöliittymä on käytettävissä tavallisella Internet-selaimella, joka yksinkertaistaa pilvipalveluiden
integroimista järjestelmiin ja IoT:n käyttöä. Avoin lähdekoodi mahdollistaa Node-REDissä
yhteisön toteuttamien noodien käytön esimerkiksi Revolution Pistä on luotu valmiiksi sen
käyttöön tarvittavat noodit. (Node-RED, 2020)
LabVIEW on National Instrumentsin omistama ja kehittämä monipuolinen ohjelmointiympäristö, joka perustuu graafiseen G-ohjelmointikieleen. LabVIEW yksinkertaistaa mittausja ohjausjärjestelmien suunnittelua ja testausta. LabVIEW-ympäristöön on saatavilla useita
lisäosia, joista mielenkiintoisimpana on LABVIEW Real-Time Module, joka mahdollistaa
LabVIEW’n käytön reaaliaikaisissa teollisuussovelluksissa. (NI, 2020)

3.3

Revolution Pillä toteutetut kaupalliset projektit

Plug&Log on tanskalaisen trendlog.ion reaaliaikainen ja automaattinen KNL-laskentalaite,
joka käyttää Revolution Pi Corea. Plug&Log mahdollistaa datan keräyksen ja visualisoinnin
esimerkiksi tuotantolinjoilta, varastoilta, lastauskoneilta jne. Plug&Log laitteen avulla yritys
voi tarkkailla toimintansa tehokkuuutta reaaliaikaisesti. Plug&Logissa Revolution Pi toimii
keskusyksikkönä, joka on kytketty IO-laajennusmoduuleihin. IO-moduulit kytketään tarkkailtavaan laitteeseen, jonka jälkeen data viedään Revolution Pille, joka esikäsittelee datan
ja siirtää sen käyttäjän haluamaan tallennustilaan. Esikäsitelty data voidaan esittää halutussa
muodossa trendlog.ion omalla selainpohjaisella ohjelmalla.
CoBo-Stack on MBO:n valmistama lastauskone, joka käyttää Revolution Pi Core 3+ laitetta.
Cobo-Stack täysin automatisoi printin lastauksen, joka täytyi ennen hoitaa manuaalisesti
näin vähentäen fyysisen työn määrää. Revolution Pitä käytetään robottikäden tietokoneen
käyttöliittymän hallitsemiseen. Revolution Pi myös mahdollistaa laitteen liittämisen eri
verkkoihin ja tuotantojärjestelmän integroimisen tiedonhallintaverkkoon.
Edge Collector 2.0 on Security-Max Analytics GmbH:n valmistama ostoskäyttäytymistä
seuraava laitteisto, joka pohjautuu Revolution Pi Connectiin. Revolution Pi on kytketty kameroihin, joista se kerää dataa 15 minuutin välein ja lähettää sen pilveen. Pilvessä data automaattisesti prosessoidaan ja esitetään käyttäjälle ohjausnäkymästä, jossa käyttäjä voi tutkia
dataa haluamallaan tavalla.
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4. TESTIALUSTAN SUUNNITTELU
Tutkimuksessa Revolution Pin käyttöä tutkittiin rakentamalla testialusta, joilla voidaan tutustua Revolution Pin käyttöönottoon, käyttöön ja ohjelmointiin kolmessa eri ohjelmointiympäristössä. Toteutuksessa mitataan 4 mA–20 mA virtaviestiä PT100-lämpötila-anturiin
kytketyltä lämpölähettimeltä, joka muutetaan celsiusasteiksi Revolution Pillä. Lämpötilaa
mitataan myös toiselta PT100-lämpötila-anturilta käyttäen Revolution Pin AIO-moduulin
RTD-porttia, joka antaa arvoja suoraan celsiusasteina.
4.1

Fyysinen kokoonpano

Testialustassa koostui seuraavista komponenteista:
 Revolution Pi Core 3
 Revolution Pi AIO
 PiBridge
 Kaksi PT100–lämpötila-anturia
 Lämpötilalähetin
 24 V jännitelähde.
Testialusta rakennettiin DIN-kiskolle kuvan 4.1 mukaisesti.

Kuva 4.1

Kytkentä DIN-kiskolla, jolla testaus on toteutettu. Kuvan oikeasta yläkulmasta tulee järjestelmän tehosyöttö. Keskellä kuvaa on Revolution Pi Core 3 ja Revolution Pi AIO. Yksi PT100–
lämpötila-anturi on kytketty suoraan Revolution Pi AIO:n RTD-porttiin ja toinen on kytketty
kuvan vasemmalla puolella lämpötilalähettimeen, joka on kytketty AIO:n 4 mA–20 mA virranmittausporttiin.
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4.2

Käyttöönotto

Revolution Pitä voidaan käyttää ”päättömänä” eli ilman erillistä näppäimistöä, hiirtä tai
näyttöä. Tämä onnistuu yhdistämällä tietokone ja Revolution Pi Ethernet-kaapelilla, siten
kommunikointi onnistuu SSH-protokollan avulla. Ennen kuin SSH-yhteys voidaan muodostaa, on selvitettävä Revolution Pin IP-osoite tietokoneen aliverkosta. IP-osoitteen löytämiseen on useita eri ohjelmia, mutta tässä työssä käytettiin Advanced IP Scanner-nimistä ohjelmaa, koska se on KUNBUSin suosittelema ohjelma. Kuvassa 4.2 on esitetty Revolution
Pin IP -osoitteen selvittäminen Advanced IP Scannerillä.

Kuva 4.2

Advanced IP Scannerillä Revolution Pin IP-osoitteen selvittäminen.

IP-osoitteen löytymisen jälkeen voidaan SSH-yhteys muodostaa. SSH-yhteyden muodostamiseen on kehitetty useita eri ohjelmia, mutta tässä työssä käytettiin PuTTY-ohjelmaa.
PuTTY ohjelmaan syötetään kuvan 4.3 mukaisesti selvitetty IP-osoite ja valitaan yhteystavaksi SSH, jonka jälkeen yhteys voidaan muodostaa painamalla open painiketta.
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Kuva 4.3

SSH-yhteyden muodostaminen PuTTY-ohjelmalla. IP-osoite syötetään Host Name-kohdan
alle.

Nyt Revolution Pitä voidaan käyttää komentorivin avulla. Yhteyden muodostamisen jälkeen
käyttäjältä kysytään kuvan 4.4 mukaisesti käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Kuva 4.4

Revolution Pin komentokehote. Komentokehote kysyy suoraan kirjautumistietoja, kun yhteys
muodostetaan.

Nämä löytyvät Revolution Pin kyljessä olevasta tarrasta. Salasana tulee vaihtaa tietoturvan
turvaamiseksi. Salasanan muuttaminen onnistuu komennolla:


passwd
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Revolution Pihin on valmiiksi asennettu uusimmat saatavilla olevat päivitykset. On silti aina
käyttöönoton yhteydessä hyvä tarkistaa, että kaikki uusimmat päivitykset ovat asennettuna.
Päivitykset voidaan asentaa käskyllä:

4.3

sudo apt-get update
Web Status

Web Status on KUNBUSin selainpohjainen hallintaohjelma Revolution Pille. Web Status
on verrattavissa komentokehotteeseen, sillä lähes kaikki Web Statuksesta löytyvät toiminnot, komennot ja tiedot ovat saatavilla ja käytettävissä myös komentokehotteen kautta. Yksinkertaistetun näkymän ja yleisimpien komentojen kokoamisen lisäksi Web Status sisältää
pääsy PiCtory-ohjelmaan. Web Status on käytettävissä syöttämällä selaimeen Revolution
Pin IP-osoitteen. Tämän jälkeen käyttäjältä kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka löytyvät Revolution Pin kyljessä olevasta tarrasta.
4.4

PiCtory

Revolution Pin käytössä PiCtory on keskeisessä roolissa, kun käytetään moduuleita. Revolution Pitä ja siihen liitettäviä moduuleita on mahdollista käyttää myös ilman PiCtory-ohjelmaa, mutta se vaikeuttaa käyttöä huomattavasti. PiCtory on selainpohjainen sovellus, jossa
voidaan helposti konfiguroida kytkentöjä. PiCtory toimii kaikilla selaimilla, jotka tukevat
PHP:tä. PiCtory-ohjelmaan avataan Web Statuksen kautta. PiCtory-ohjelmalla muodostetaan konfiguraatioita samalla tavalla kuin fyysisellä DIN-kiskolla. Kuvassa 4.5 vasemmalla
olevasta valikosta vedetään käytettävät laitteet kytkentään vierekkäin. PiCtory myös huomauttaa käyttäjää, mikäli konfiguraatio on mahdoton.

Kuva 4.5

4.5

Laitekonfiguraation rakentaminen PiCtory-ohjelmalla. PiCtory mahdollistaa konfiguraatioiden tekemisen samalla tavalla kuin DIN-kiskolle tehtäessä.

Node-RED-toteutus

Testialustalle tehtiin Node-RED-toteutus. Node-RED tulee valmiiksi asennettuna Revolution Pihin. Revolution Pille tehdyt noodit vaativat stretch-jakelun ja palvelimen asennuksen
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Revolution Pille, joka mahdollistaa IO-porttien ja solmujen kommunikaation. Palvelimen
voi asentaa komennolla:


sudo apt-get install noderevpinodes-server

Node-RED voidaan käynnistää Web Status sivulta tai komennolla:


Start node-red

Node-RED Revolution Pin kirjaston avulla voidaan PiCtory-ohjelmassa määritettyjä IO-pinnejä käyttää lähtöinä, ja tuloina Pin noodien avulla. Kuvassa 4.6 ohjelma lukee pinnien arvon
aina, kun pinnin arvo muuttuu, jonka jälkeen se tulostaa arvot konsoliin ja kuvan 4.7 mukaisesti graafisesti mittareihin.

Kuva 4.6

Testialustan Node-RED-ohjelmatoteutus. Kuvassa vasemmalla Revolution Pi -noodit, jotka
lukevat IO-pinnejä, joista data lähetetään esitettävään muotoon.

Kuva 4.7

Node-RED-ohjelmatoteutuksessa rakennettu näkymä, josta voidaan seurata RTD-portin mittaamaa lämpötilaa, sekä lämpötilalähettimeltä tulevan virran arvoa, ja siitä laskettua lämpötilan arvoa. RTD-portin resoluutio on yksi aste, joka johtaa lämpötilojen eroavaisuuteen.
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4.6

RevPiPyPLC

Testialustalle tehtiin myös Python-kielinen toteutus. RevPiPyPLC koostuu kahdesta ohjelmasta: RevPiPyLoad ja RevPiPyControl. RevPiPyLoad on Revolution Pissä taustalla suoritettava palvelu, joka on valmiiksi asennettu Revolution Pihin. RevPiPyControl on graafinen
käyttöliittymä, jolla päästään käsiksi RevPiPyLoad-palveluun.
Jotta RevPiPyLoad-palvelua voidaan käyttää, täytyy XML-RPC-palvelin käynnistää, mikä
sallii Revolution Pin käytön verkon kautta. Täytyy RevPiPyLoadin konfiguraatiotiedostoa
muokata, joka onnistuu komennolla.


sudo nano /etc/revpipyload/revpipyload.conf.

Tämä komento avaa RevPiPyLoad-palvelun konfiguraatiotiedoston, josta XML-RPC-funktiot voidaan sallia kohdassa XMLRPC asettamalla xmlrpc = 1. Sen jälkeen täytyy RevPiPyLoad-palvelussa antaa hallintalaitteille oikeudet käyttää palvelua. Tämä onnistuu komennolla:


sudo nano /etc/revpipyload/aclxmlrpc.conf

Nyt annetaan halutuille laitteille käyttöoikeudet muodossa IP-osoite, haluttu käyttöoikeuksien taso. Käyttöoikeuksia voidaan antaa skaalalla 0–4, jotta muutokset tallentuvat, on
RevPiPyLoad käynnistettävä uudelleen komennolla:


sudo service revpipyload restart

RevPiPyControl-ohjelman voi asentaa tietokoneelle revpimodion omilta sivuilta, jotta
kaikki toiminnallisuudet toimivat tietokoneella täytyy olla Python3 asennettuna.
RevPiPyControl-ohjelmalle on annettava Revolution Pin IP-osoite ja portti. Tämä onnistuu
seuraamalla alla olevaa valikkorakennetta:


Main > Connections

Tämä avaa valikon, johon syötetään Revolution Pille haluttu nimi, IP-osoite ja portti, joka
on oletusarvoltaan 55123. Tallentamisen jälkeen voidaan muodostaa yhteys RevPiPyControl-ohjelman ja Revolution Pin välille seuraamalla alla olevaa valikkorakennetta:


Connect > Revolution Pille annettu nimi

Kun yhteys on muodostettu, voidaan ajaa Python-koodia seuraamalla alla olevaa valikkorakennetta:


PLC > PLC program

Sen jälkeen annetaan haluttu tiedosto ja painetaan kuvassa 4.8 näkyvää ”PLC start” painiketta.
RevPiPyPLC-ohjelmoinnissa voidaan käyttää PiCtory ohjelmassa määritettyjä IO-pinnejä
voidaan käyttää suoraan muuttujina. Ohjelma lukee pinnien arvon 50 ms:n välein ja tulostaa
arvot konsoliin kuvan 4.9 mukaisesti.
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Kuva 4.8

RevPiPyControl-käyttöliitymä. Revolution Pitä voidaan ohjata RevPiPyControl-ohjelmalla
erillisellä tietokoneella.

Kuva 4.9

Python-konsolin tulostus. Ohjelma tulostaa konsoliin päivämäärän, kellon ajan, lämpötilalähettimeltä tulevan virran arvon ja siitä lasketun lämpötilan arvon, sekä RTD-portin mittaaman lämpötilan. RTD-portin resoluutio on yksi aste, joka johtaa lämpötilojen eroavaisuuteen.

4.7

logi.CAD 3

Testialustalle tehtiin myös logi.CAD 3-toteutus. Revolution Pissä on valmiiksi ladattuna
logi.RTS testiversiona. Testiversiota voi käyttää vain tunnin, jonka jälkeen järjestelmää voi
käyttää tunnin. Tämän jälkeen vaaditaan uudelleenkäynnistys, jotta käyttöä voidaan jatkaa.
Logi.CAD 3 saatavilla ilmaiseksi Logi.calsin sivuilta sekä KUNBUSin kaupasta. Logi.CADin käyttö vaatii erillisen ajonaikaisen järjestelmän nimeltä logi.RTS. Logi.RTS on valmiiksi asennettu Revolution Pille, mutta oletuksena se on pois käytöstä, joten täytyy se sallia
käyttöä varten. Tämä onnistuu Web Statuksesta välilehdeltä painamalla ”enable logi.RTS”.
Toisin kuin Node-RED ja RevPiPyLoad, logi.CAD 3-alustalle täytyy manuaalisesti tuoda
haluttujen IO-pinnien sijainnit. IO-pinnien sijainnit voidaan tuoda PiCtory-ohjelman avulla.
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Kuvan 4.5 oikeassa alakulmassa on IO-pinnien arvot ja nimet. Ohjelmoinnissa tarvittavien
IO-pinnien kohdalla tulee painaa export-ruutua. Tämän jälkeen arvot saadaan halutussa
muodossa seuraamalla alla olevaa valikkorakennetta:




File > Save
Tools > Reset Driver
File > Export.

Tämä avaa valikon, josta voidaan valita ”ST GLOBALS for logiCAD3”, joka antaa IO-pinnit muuttujina IEC 61131-3-standardin mukaisessa muodossa. IO-pinnien arvot ja sijainnit
tulevat näkyviin tekstitiedostona. Tämän jälkeen muuttujat voidaan tallentaa JSON-tiedostoon ja tuoda siitä logi.CAD 3-ohjelmointiympäristöön. Vaihtoehtoisesti muuttujat voidaan
suoraan kopioida ja liittää logi.CAD 3-ohjelmointiympäristöön.
logi.CAD 3-toteutus on tehty käyttäen IEC 61131-3-standardin mukaista ST-kieltä. Ohjelma
lukee pinnien arvoja 50 ms:n välein ja kuvassa 4.10 nähdään porttien arvot.

Kuva 4.10

Porttien arvojen lukeminen logi.CAD 3-alustalla. Kuvassa näkyy lämpötilalähettimeltä tulevan virran arvo ja siitä lasketun lämpötilan arvo, sekä RTD-portin mittaama lämpötila. RTDportin resoluutio on yksi aste, joka johtaa lämpötilojen eroavaisuuteen.
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5. VERTAILU MUIHIN TEOLLISUUS-PC:ISIIN
Pyritään vertailemaan Revolution Pitä muhin markkinoilla oleviin saman koko-, hinta- ja
teholuokan teollisuuden tietokoinesiin. Beckhoffin C6015 on kompaktein teollisuuden-PC
mikä Beckhoffilla on saatavilla, joten valitaan C6015 yhdeksi vertailun kohteeksi. Beckhoffin CX9020 on taas ominaisuuksiltaan huomattavan samankaltainen kuin Revolution Pi, joten se valittiin myös vertailuun mukaan. Taulukossa 5.1 on esitetty vertailtavien laitteiden
ominaisuuksia rinnakkain.
Taulukko 5.1

Vertailtavien laitteiden tärkeimpiä ominaisuuksia vertailun kannalta. (Beckhoff C6015, 2021;
Beckhoff CX9020, 2021)

Prosessori
Kellotaajuus
Ydinten määrä
Tallennustila
RAM
Koko (L x K x P)
Liitynnät

Toimintalämpötila
Käyttöjärjestelmä

Revolution Pi Core 3
Broadcom BCM2837
1,2 GHz
4
eMMC-flash
LPDDR2 SDRAM
110.5 x 96 x 22.5 mm
2 x USB 2.0
1 x Micro HDMI
1 x 10/100 Mbit/s
Ethernet
2 x PiBridge
-40 °C–55 °C
Raspbian
Stretch
Preemt_rt päivityksellä.

Beckhoff C6015
Intel Atom E3815
1,46 GHz
1
M.2 SSD
DDR3L
82 x 82 x 40 mm
1 x USB 3.0
1 x USB 2.0
1 x DisplayPort
2 x 100/1000 Mbit/s
Ethernet
0 °C–55 °C
Windows Embedded
Compact 7,
Windows 7,
Windows Embedded
Standard 7,
Windows /10 IoT

Beckhoff CX9020
ARM Cortex -A8
1 GHz
1
2 x MicroSD
DDR3
84 x 99 x 91 mm
4 x USB 2.0
1 x DVI-D
2 x 10/100 Mbit/s
Ethernet
-25 °C–60 °C
Windows Embedded Compact 7

Huomataan, että vertailussa Beckhoffin C6015-laitteen prosessori on x86-arkkitehtuurin
mukainen, ja Revolution Pi on ARM-arkkitehtuurin mukainen, joten laskentatehon suora
vertailu on vaikeaa, jollei jopa mahdotonta. Revolution Pin BCM2837 on ARM-A53 mikroarkkitehtuurin prosessori ja CX9020 käyttämä ARM Cortex A8 on mikroarkkitehtuurin
prosessori. Uudemman ARM-prosessoriarkkitehtuurin, suuremman kellotaajuuden ja useampien ytimien perusteella voidaan olettaa, että Revolution Pin prosessori on huomattavasti
tehokkaampi kuin CX9020:n prosessori. C6015 käyttää tallennustilana M.2 SSD:tä, joka on
yleisesti nopeampi ja suurempi kapasiteettinen tallennustila. CX9020 käyttää tallennustilana
microSD-kortteja, jotka ovat yleensä hitaampia ja suunniteltuja pienemmälle määrälle kirjoituskertoja. Liitynnät noudattavat samaa kaavaa kaikissa laitteissa. Laitteet sisältävät USBportteja, kuvan ja äänen ulostulon sekä Ethernet-portit. Huomattavana erona on, että C6015
käyttää uudempia liityntöjä, ja Revolution Pillä on käytössä PiBridge-liitynnät.
Beckhoffin C6015-laitetta suositellaan pääosin IoT-rajapinnaksi tai Edge-laitteeksi ja
CX9020 on suunniteltu ohjauslaitteeksi DIN-kiskolle, jota voidaan myös TwinCAT-ohjelmiston avulla käyttää PLC-käytössä.

21
Toteutetaan järjestelmä kappaleessa neljä rakennetun testijärjestelmän pohjalta käyttäen
KUNBUSin ja Beckhoffin laitteita. Pyritään selvittämään millaisiin järjestelmiin Revolution
Pin ja sen eri laajennusmoduulejen käyttö sopii mahdollisimman hyvin. Samalla tutkitaan
miten laitteistokokonaisuudet eroavat Revolution Pin ja Beckhoffin välillä. Käytetään testijärjestelmässä teollisuudessa yleisimmin käytettyjä signaaleja.
Määritetään järjestelmän vaatimuksiksi seuraavat:
-

Lukee kahta 4 mA–20 mA virtaviestiä
Lukee kahta digitaalista sisääntuloa
Kaksi 4 mA–20 mA analogista ulostuloa
Kaksi digitaalista ulostuloa.

Visualisoinnin kannalta voidaan ajatella järjestelmän 4 mA–20 mA virtaviestien kuvaavan
mittalaitteita. Analogiset ulostulot voi kuvata moottorien ohjausta. Digitaaliset sisääntulot
kuvaavat ohjauslaitteiden tilaa ja digitaaliset ulostulot ohjaavat ohjauslaitteita.
Kun järjestelmä toteutetaan KUNBUSin laitteilla tarvittaisiin seuraavat laitteet:
-

Revolution Pi Core 3
RevPi DIO
RevPi AIO

Kun järjestelmä toteutetaan Beckhoffin CX9020 tarvittaisiin seuraavat laitteet:
-

Beckhoff CX9020
Beckhoff EL1259
Beckhoff EL3002
Beckhoff EL4002

Kun järjestelmä toteutetaan Beckhoffin C6015 tarvittaisiin seuraavat laitteet:
-

Beckhoff C6015
Beckhoff EK1100
Beckhoff EL1259
Beckhoff EL3002
Beckhoff EL4002

Beckhoffin C6015 rakennetussa järjestelmässä tarvitaan erillinen kytkinlaite IO-porttien ja
C6015 välille, jotta laitteiden välillä voidaan kommunikoida. Huomataan, että KUNBUSin
laitteita käytettäessä ei tarvita erillistä kenttäväylää IO-porttien ja teollisuuden-PC:n kommunikoinnin välille, sillä Revolution Pissä voidaan käyttää PiBridge kytkentöjä. PiBridgen
käytössä tulee kuitenkin huomata, että vain kymmenen IO-moduulia voidaan kytkeä PiBridgen avulla, muuten tulee Revolution Pin käytössäkin käyttää erillistä kytkinmoduulia.
Verrattuna Beckhoffin CX9020-laitteella rakennettuun järjestelmään huomataan, että järjestelmistä tulee samankaltaisia. CX9020:llä ja Revolution Piillä rakennettuihin järjestelmiin ei
kumpaankaan tarvita erillisiä kenttäväyliä, sillä CX9020:een voidaan suoraan liittää Beckhoffin omia IO-portteja.
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Revolution Pin vahvuudet tulevat esiin sen monikäyttöisyytenä ja joustavuutena. Beckhoffin
C6015 todennäköisesti tarjoaa vähemmän suorituskykyä kuin Revolution Pi, mutta Revolution Pi tarjoaa IO-laajennusmahdollisuudet ilman erillistä kenttäväylää sekä mahdollistaa
käytön vaativimmissa olosuhteissa. Beckhoff CX9020-laitteeseen verrattuna Revolution Pi
tarjoaa enemmän suorituskykyä kompaktimmassa koossa.
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6. YHTEENVETO
Työn tarkoituksena oli tutustua Raspberry Pi pohjaiseen Revolution Pihin, sen käyttöön ja
pintapuolisesti vertailla sitä muiden valmistajien teollisuuden tietokoneisiin. Käytiin läpi
Raspberry Pin laskentamoduuliin tehdyt muutokset ja lisäykset, joilla siitä on rakennettu
Revolution Pi sekä vertailtiin eri Revolution Pin versioita. Verrattiin myös Revolution Pitä
Beckhoffin valmistamiin saman kokoluokan teollisuuden tietokoneisiin. Työssä toteutettiin
testikytkentä, jolla tutustuttiin Revolution Pin käyttöönottoon ja eri ohjelmointiympäristöihin sekä toteutettiin yksinkertainen ja laajennettava lämpötilan mittausjärjestelmä.
Merkittävimmät erot Raspberry Pin ja Revolution Pin välillä ovat käytetyn tallennustilan
tyyppi, standardien EN 61131-2 ja IEC 61000-6-2 mukaisuus, PREEMPT_RT reaaliaikaisuus päivitys sekä KUNBUSin valmistamat ohjelmat Revolution Pille. Revolution Pin käyttöönotto ja eri ohjelmistoympäristöjen käyttö onnistuu suhteellisen vähällä vaivalla. Verrattuna Beckhoffin C6015 ja CX9020 laitteisiin huomataan, että Revolution Pin vahvuudet ovat
sen monikäyttöisyys, joustavuus ja PiBridge-kytkentätavan tuomat edut.
Työssä selvisi, että Revolution Pi Core 3 on noin 250 euron hinnalla verrattain edullinen,
helppokäyttöinen ja tehokas vaihtoehto teollisuuden tietokoneeksi. Avoimen lähdekoodin ja
avoimen laitteiston Revolution Pi mahdollistaa käyttäjälle täyden vapauden käyttää ja muokata Revolution Pitä käyttötarkoituksen mukaan, jolloin Revolution Pitä voidaan soveltaa
tarkemmin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Parhaimmillaan Revolution Pi on pienemmän kokoluokan järjestelmissä PiBridge-liitimien takia, jotka mahdollistavat 16 IO-moduulin kytkemisen järjestelmään ilman erillistä kytkentäväylää.
PREEMPT_RT on testattu, tutkittu ja tuettu reaaliaikaisuuspäivitys Linux-pohjaisille käyttöjärjestelmille. Tässä työssä ei perehdytty tarkemmin Revolution Pin PREEMPT_RT päivitykseen, mikä on KUNBUSin mukaan eri versio kuin yleisessä jakelussa oleva päivitys,
joten tarkempi tutkimus sen suorituskykyyn olisi suotava aihe jatkotutkimukselle. Olisi
myös suotavaa tutkia ja testata tarkemmin Revolution Pin laskentatehoa. Tarpeellinen tutkimuskohde olisi myös selvittää tarkemmin Revolution Pin PiBridgen toimintaa suuremmassa
mittakaavassa käyttäen useampia KUNBUSin valmistamia IO-moduuleita, ja kytkemällä
IO-moduuleihin enemmän antureita tai ohjauslaitteita.
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