
Langattomalla ja hajautetulla automaatiolla kohti tulevaisuutta 
 
Taustaa: Aalto-yliopiston projektityökurssi 
Automaatio-ala kehittyy huimaa vauhtia uusien teknisten innovaatioiden ja ihmisten muuttuvan          
asennoitumisen myötä. Tavat, joilla automaatiota on tehty jo muutaman vuosikymmenen ajan           
käyttämällä standardia IEC 61131-3 ja muita toimiviksi koettuja lähestymistapoja, alkavat laajeta           
ja saada rinnalleen myös varteenotettavia vaihtoehtoja. Esimerkkinä standardi IEC 61499,          
jonka käyttöä ei teollisuudessa vieläkään vahvasti tueta, vaikka alan opetus yliopistoissa sitä jo             
joidenkin vuosien ajan on hyödyntänyt. Tulevaisuuden automaatiojärjestelmien tulee vastata         
suuriin haasteisiin ja odotukset ovat nyt korkeammalla kuin koskaan ennen, kun siirrymme kohti             
Internet of Things -maailmaa. Aalto yliopiston opiskelijoina me saimme mielenkiintoisen          
poikkileikkauksen tämän hetken automaatiotilanteesta vuoden mittaisella automaation       
projektityökurssilla. Kurssi kesti vuoden 2016 tammikuusta joulukuuhun. 
 
Vahvoilla ja monipuolisilla työkaluilla voidaan rakentaa järjestelmiä, joiden joustavuus ja          
rekonfiguroinnin vaivattomuus ovat korkealla tasolla. Nämä ominaisuudet ovat avainasemassa         
tutkittaessa automaation yleistymistä ja sovelluskelpoisuutta niin tehdasympäristössä kuin        
kuluttajamarkkinoillakin. Ominaisuudet antavat merkittävän panoksen järjestelmien      
skaalautuvuuteen, helppokäyttöisyyteen ja taloudelliseen kannattavuuteen. Näkemämme ja       
kokemamme mukaan korkean hajautusasteen automaatiojärjestelmillä on mahdollisuus vastata        
näihin tavoitteisiin hyvin. Tulevaisuudessa yhä enemmän älyä on sisällytetty kuhunkin          
komponenttiin ja osakokonaisuuteen, eivätkä PLC:t ole enää yksin vastuussa järjestelmän          
loogisesta toiminnasta. Kun joustavuutta lisää vielä langattomalla kommunikaatiolla, potentiaali         
on huikea. Halusimme lähteä tutkimaan mahdollisuuksia, joilla voisimme demonstroida         
langattoman ja hajautetun automaatiojärjestelmän etuja kappaletavara-automaatiossa.  
 
Toteutus: Automaatiodemonstraattori 
Tulevaisuuden automaationäkymät mielessä otimme askeleen taaksepäin, analysoimme       
nykyistä teollisen automaation kenttää ja yritimme löytää seikkoja, joita voisimme merkittävästi           
tehostaa langattoman ja hajautetun automaation käyttöönotolla. Huomasimme, että        
tuotantolinjojen pysäytykset tehtaissa aiheuttavat miljoonien kustannukset yrityksille, kun linjoja         
täytyy huoltaa ja muokata. Käyttämällä jotain edistynyttä menetelmää nykyisten linjojen          
ohjaamiseen voitaisiin kehittää älykäs päivitysratkaisu, jonka avulla yritykset saattaisivat         
säästää merkittävän osan perinteisistä seisonta-ajan kustannuksistaan. Voisimme päivittää        
aktiivisia tuotantolinjoja lennosta järjestelmällä, jonka toteuttaminen hajautetulla ja langattomalla         
automaatiolla olisi suhteellisen helppoa. Projektin puitteissa rakensimme tällaisen järjestelmän         
pienen automaatiodemonstraattorin ympärille. Alusta on alun perin saksalaisen        
Halle-Wittenbergin Yliopiston ja Feston yhteistyössä rakentama laite. 
 
Lähdimme projektissa liikkeelle automaatiodemonstraattorin I/O-mappauksella ja viallisten       
komponenttien vaihtamisella, sillä laite odotti meitä labran nurkassa täysin         
dokumentoimattomana. Poistimme vanhat logiikat ja korvasimme ne nxtDSCmini PLC:illä.         



Kehitimme laitteelle aluksi keskitetyn ohjauksen käyttäen yhtä PLC:tä. Seuraavaksi hajautimme          
ohjauksen kuudelle PLC:lle, joista jokainen oli vastuussa omasta alakokonaisuudestaan.         
Lopuksi otimme käyttöön langattoman kommunikaation logiikoiden välillä. Langattomuus        
toteutettiin WiFi-tukiaseman ja PLC:ihin liitettyjen adaptereiden avulla. Automaatiojärjestelmälle        
luotiin käyttöliittymä, jonka valvomosta laitteen reaaliaikaista tilaa voidaan seurata ja yksittäisiä           
kokonaisuuksia voidaan päivittää lennosta muiden osien jatkaessa normaalisti toimintaansa.         
Fyysistä järjestelmää täydentämään loimme automaatiojärjestelmälle autenttisen      
simulaatiomallin CIROS-ohjelmalla. Simulaatiomalli antaa merkittävää lisäarvoa tilanteisiin,       
joissa halutaan suunnitella ja testata mahdollisia muutoksia ennen niiden käyttöönottoa          
todellisessa järjestelmässä. Projektin loppuvaiheessa keräsimme mittausdataa langallisesta ja        
langattomasta toteutuksesta sekä järjestelmän ideaalisesta simulaatiomallista. Näin ollen        
pystyimme analysoimaan eri lähestymistapojen toimivuutta testiympäristössä sekä vetämään        
johtopäätöksiä konseptien toimivuudesta teollisuusympäristössä. 
 
Messumatka: 22. - 24.11.2016, SPS IPC Drives, Nürnberg, Saksa 
Marraskuussa 2016 meille tarjoutui hieno tilaisuus päästä esittelemään demonstraattoriamme         
yritysmessuille Saksan Nürnbergiin. Olimme projektin toteutuksessa käyttäneet NxtControlin        
ohjelmistoa nxtStudiota sekä heidän PLC:itään. Ohjaajallamme professori Valeriy Vyatkinilla oli          
hyvät yhteydet kyseiseen yritykseen ja niinpä pitkän sähköpostin vaihdon päätteeksi NxtControl           
kutsui meidät ständilleen SPS IPC Drives -messuille. 
 
Messuille lähteminen vei yllättävän paljon resursseja, mutta pitkien päivien jälkeen ja           
Automaatioseuran tuella pääsimme matkaan 21. marraskuuta. Itse messut kestivät kolme          
päivää, 22. päivästä 24. marraskuuta, joiden aikana yli 63 000 kävijää vieraili 1605             
näytteilleasettajan ständeillä 16 hallissa yli 120 000 neliömetriä kattavalla alueella. Messuilla           
riitti nähtävää ohjausteknologioista ja teollisista ratkaisuista aina kaikenlaisiin komponentteihin         
ja HMI-laitteisiin. 
 
Laitteemme sijaitsi NxtControlin ständillä hallissa 6 muiden teollisten ohjelmistojen, mekaanisen          
infrastruktuurin ja ohjausteknologian tarjoajien kanssa. Vierailijoita riitti ja laitteemme oli          
näppärästi vilkkaan käytävän varrella, joten se keräsi jatkuvasti kiinnostuneita katseita.          
NxtControlin edustajat olivat myös kiinnostuneita laitteestamme sekä sen toiminnasta. Erityisesti          
heitä kiinnosti kuulla, miten helppokäyttöinen ja helposti omaksuttava heidän         
NxtStudio-ohjelmistonsa oli meistä ollut. Kerroimme, että yhdellä kurssilla käytyjen alkeiden          
jälkeen ohjelmiston käyttö ja syvempi opettelu sujui kyllä kohtuullisen nopeasti ja että            
ohjelmistolla ohjauksen muuttaminen keskitetystä hajautetuksi sujui yllättävän sujuvasti.        
NxtControlin edustajat olivat meitä kohtaan todella mukavia ja vieraanvaraisia; ständillä oli           
helppo olla ja takahuoneessa oli virvokkeita tarjolla. Meidän lisäksemme ständillä oli myös            
Luleån yliopistosta muutama tohtoriopiskelija esittelemässä heidän tutkimustaan. 
 
Messut olivat meille hieno tilaisuus päästä näkemään yritysmaailman menoa suuressa          
tapahtumassa. Kansainvälisessä tapahtumassa niin yrityksiä kuin vierailijoitakin oli useista         
maista. Hieman ehkä hämmentävääkin oli huomata, että moni saksalainen ei osannut lähes            



ollenkaan englantia, vaan he yrittivät tulla kyselemään meiltä saksaksi. Vieraiden kielien           
opiskelu siis kannattaa. 
 
Messut toimivat meille myös konkreettisena opetuksena, mitä kaikkea esivalmisteluja vaaditaan,          
kun lähdetään suurehkon laitteen kanssa ulkomaille. Jo itse laitteen lähettäminen Saksaan ja            
takaisin osoittautui yllättävän monimutkaiseksi. Piti pyytää tarjouksia kuljetusfirmoilta, hankkia         
rahoitus, hommata pakkausmateriaalit sekä tietenkin pakata laite niin, ettei se mene kuljetuksen            
aikana rikki. Laitteen lähettäminen söi myös aikaa itse projektin tekemiseltä. Palkintona tästä            
kaikesta saimme kuitenkin onnistuneen ja unohtumattoman reissun Saksaan - ei voi jokainen            
sanoa käyneensä esittelemässä opiskeluprojektiaan ulkomailla. 
 
Lopuksi: Tulokset ja tulevaisuus 
Projektissa onnistuimme toteuttamaan sekä keskitetty että hajautettu ohjaus demonstraattorille. 
Standardin IEC 61499 käytännöllisyys tuli ilmi, kun keskitetty ohjaus muutettiin hajautetuksi, sillä 
suunnitellusta ajasta käytettiin loppujen lopuksi selvästi alle puolet. Langallista ja langatonta 
toteutusta verrattaessa tehdasmaisissa olosuhteissa emme havainneet silminnähtävää eroa 
niiden välillä. Automaatiodemonstraattorillamme kumpikin toteutus toimi siis yhtä hyvin. Itse 
projektin dokumentoinnit ja tarkemmat tulokset ovat luettavissa osoitteessa nxtdemo.com. 
 
Reissusta selvittiin ja laite saatiin ajoissa ja ehjänä takaisin vielä projektityökurssin loppugaalaa 
varten. Siellä projektit esittäytyivät ja lisäksi pidettiin pienempimuotoisia ständejä. Meiltähän 
ständin pitäminen sujuikin kolmen päivän “harjoittelun” jälkeen kuin vettä vaan. 
 
Tätä kirjoitettaessa on uusi projektityökurssi on lähtenyt käyntiin ja laitteemme saanut uudet 
tekijät. Toivottavasti heilläkin on edessä yhtä hienoja ja opettavaisia kokemuksia. 
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