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Vapaasti kulkeva datavirta  
prosessiautomaatiossa
Pepperl+Fuchsin tekemä tutkimus ja esittelymalli osoittavat, että jatkuva 
datavirta on mahdollista Ethernet-yhteyden kautta aina kenttätasolle saakka.

VisuNet GXP muut tilaluokan 1/21 
Erittäin monipuolinen ja ohut asiakasratkaisu VisuNet GXP asettaa uudet 
standardit tilaluokille 1 ja 21 biotieteiden alalla.

Neljäs teollinen vallankumous 
ohjaa maailmaa
Tulevaisuuden teollisuus on tärkeä aihe sekä yrityksille että kokonaisille 
valtioille niin Aasiassa, Euroopassa, Amerikassa kuin muuallakin.
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Hyvä lukija

Neljäs teollinen vallankumous edellyttää näkökulmien avartamista ja uusia viestintä-
tapoja. Esineiden internetin tarjoamaa valtavaa tietomäärää ei voi hyödyntää ilman 
laajempaa näkökantaa. Tulevaisuudessa tuotantolaitoksen virheitä voidaan selvittää 
esimerkiksi kameran tai mobiililaitteen avulla tai monisyisiä ongelmia voidaan ratkoa
tietokoneiden käsittelemien tietojen avulla.

Laajennetun todellisuuden (AR, augmented reality) sovellukset avaavat uusia vies-
tintätapoja ihmisten ja koneiden välille. Robottisoluja tai koneen muita sisäisiä osia 
ei voi tarkastella perinteisillä keinoilla. AR-ratkaisujen avulla tällaiset kohteet voidaan 
esittää virtuaalisesti todelliseen näkymään integroituina. Uusi käyttöliittymä tehostaa
älykkään laitoksen viestintää ja laajennettu todellisuus sumentaa rajaa ihmisen ja
koneen käsityskyvyn ja havainnoinnin välillä. Digitaalinen ja materiaalinen maailma 
yhdistyvät, mikä avaa portit uudenlaiselle vuorovaikutuksella ja viestinnälle.

Painettu uutiskirjeemme edustaa jo uutta todellisuutta, jonka voi kokea älypuheli-
men tai tablet-laitteen avulla. Voit tutustua laajennettuun sisältöön lataamalla lisätyn 
todellisuuden sovelluksemme ja pitämällä älypuhelinta tai tablet-laitetta uutiskirjeen 
AR-merkintöjen päällä. 

Hyviä lukuhetkiä toivottaen

Dr. Gunther Kegel 
CEO

Odotamme palautettasi tästä numerosta. Kommentit voi lähettää osoitteeseen:  
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Aiheena 

Vapaasti kulkeva datavirta 
prosessiautomaatiossa
Toimistoissa ja tehdasautomaatiossa Ethernet on nopean IP-tiedonsiirron 
perusta. Silti prosessiautomaatio perustuu edelleen kahden johdon kyt-
kentöihin ja 4 – 20 mA:n viesteihin. Pepperl+Fuchsin oma tutkimus kuitenkin 
osoittaa, että jatkuva datavirta Ethernet-yhteyden kautta on jo nykyään 
mahdollista prosessiautomaatiossa.
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Ethernet on jatkuvan datavirran mahdollistava tiedonsiirtostandardi, 
joka on nykyään lähes yhtä yleinen kuin juokseva vesi ja sähkökytkentä. 
Ethernet-protokollat on standardoitu maailmanlaajuisesti ja lähes kaikki 
automaatiojärjestelmät tukevat niitä. Monista eri syistä tätä laajalle 
levinnyttä tekniikkaa ei ole aiemmin ollut mahdollista käyttää proses-
siteollisuuden kenttätasolla. Huomattavimpia esteitä ovat olleet liian  
lyhyet kaapelit, räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen ratkaisujen 
puute, kaapelien runsaat johdotukset ja se, että liittimien käyttö ei ole 
ollut suosittua prosessiteollisuudessa. 

Jotta jatkuva tiedonsiirto Ethernet-yhteyden kautta pystyttäisiin toteut-
tamaan myös kenttätasolla, joukko tunnettuja yrityksiä eri puolilta 
maailmaa on muodostanut APL-ryhmän (Advanced Physical Layer). 
Sen tavoitteena on kehittää yhteiset Ethernetiä koskevat standardit ja 
peruskäsitteet prosessiautomaatiosovelluksia varten. 

Pepperl+Fuchs kuuluu tähän ryhmään ja yritys on esitellyt oman tutki-
muksensa ja kehittänyt tähän tutkimukseen perustuvan esittelymallin.  
Mallin toimivuus käytännössä on jo osoitettu: Ethernet ja prosessiau-
tomaatio voidaan yhdistää ja käyttöhenkilöstön tekniset vaatimukset 
voidaan täyttää. Esittelymallissa saavutettu siirtonopeus on jopa 10 
Mbit/s ja vakioratkaisuna käytössä oleva kaksijohtoinen kenttäväylä-
kaapeli kattaa jopa 1 200 metrin etäisyyden. Kenttälaitteille tarkoitettu 
Ethernet-yhteys on luonnostaan vaaraton ja soveltuu näin käytettäväksi 
tilaluokassa 0. Tiedonsiirto tukee kaikkia IP-protokollia käytössä 
olevasta kenttäväylästandardista riippumatta. Prosessiteollisuudessa 
tämä on jatkuvan tiedonsiirron tärkeä edellytys. 
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Michael Kesslerin (Components & Technology -liiketoimintayksikön johtaja) ja Lutz Liebersin 
(Prosessiautomaatio-liiketoimintayksikön johtaja) haastattelu.

suuri kenttätyöskentelyyn ja etenkin räjähdysvaarallisissa tiloissa työs-
kentelyyn. Lisäksi liittimien kestävyyteen kohdistuu yhä suurempia 
vaatimuksia, jotta signaalin siirto pystyttäisiin takaamaan tuotantolai-
toksen koko elinkaaren ajaksi – puhumattakaan kaukaisen Pohjolan 
tai Persianlahden alueen tuotantolaitoksista. Ethernet-vakiokaapelin 
enimmäismitta on 100 metriä, mikä ei myöskään riitä jalostamojen 
tai kemianteollisuuden suurten tuotantolaitosten tarpeisiin.

Voidaanko nämä fyysiset esteet voittaa?
Lutz Liebers: Kyllä, se on täysin mahdollista, mikäli keskitytään signaalin 
siirron fysiikkaan. Esittelymallin avulla voimme näyttää, miten tämä 
toimii käytännössä. 
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Ethernet  
prosessiautomaatiossa

Miksi Ethernetiä tarvitaan prosessiteollisuudessa?
Michael Kessler: Tähän on useita syitä. Tulevaisuuden järjestelmära-
kenteet, sellaisina kuin niistä puhutaan Teollisuus 4.0:n yhteydessä, 
edellyttävät jatkuvaa ja suoraa tiedonsiirtoa automaatiojärjestelmän 
kaikilla tasoilla. Ethernet on täydellinen ratkaisu tähän. Tällä hetkellä 
tiedonsiirtoon tarvitaan verkkosiirtymiä, mikä puolestaan aiheuttaa 
pullonkauloja ja edellyttää työläitä määrityksiä. Tiedonsiirron kaistan-
leveysvaatimukset ovat myös kasvamassa. Prosesseista on tulossa 
entistä nopeampia ja laitteiden määrityksen aikana tapahtuvan tiedon-
siirron määrä kasvaa jatkuvasti.

Miksi Ethernetin käyttö ei ole levinnyt kovin laajalle?
Lutz Liebers: Prosessiteollisuudella on hyvä syy käyttää kaksijohtoisia 
kaapeleita. Perinteisen Ethernet-yhteyden virrankulutus on aivan liian  
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Pepperl+Fuchsin PA Ethernet –esittelymalli ... 

... edustaa prosessilaitoksen tyypillistä tiedonsiirtorakennetta. Laitteilla on omat verkkopalvelimensa ja johdo-
tukset on toteutettu kaksijohtoisena kaapelina, jota käytetään tiedon ja energian siirtoon. Laitteen kuvaukset, 
todistukset ja käyttöoppaat on tallennettu laitteeseen. PACTware voi skannata verkkotopologian ja ladata 
automaattisesti FDI-laitepaketteja kenttälaitteista. Vaarallisiin tiloihin tarkoitetun kenttäkytkimen ansiosta  
alahaarat ovat luonnostaan vaarattomia, joten niihin voi kytkeä Ethernet-liitännällä varustettuja kenttälaitteita.

Signaalin siirto on yhteensopiva kaikkien Ethernet-protokollien kanssa. PROFIBUS PA:lle ja FOUNDATION 
Fieldbusille tarkoitettuja kaapeleita voi käyttää ja myös perinteiset kenttäväylälaitteet voi liittää suoraan 
kenttäkytkimeen.
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Mitkä ovat tämän esittelymallin erityispiirteet?
Michael Kessler: Olemme tutkineet intensiivisesti eri modulaatiomene-
telmiä ja valinneet sellaisen, joka sopii erinomaisesti prosessiautomaa-
tioon. Se edellyttää hyvin pientä kaapelia, joten käyttö on helppoa ja 
luonnostaan vaaratonta. Modulaatiomenetelmän ansiosta pystymme 
saavuttamaan suuremman siirtonopeuden suurilla kaapelinpituuksilla 
siten, ettei kohinasuojasta tarvitse tinkiä. Toteutus on niin pieni ja 
kompakti, että se voidaan taloudellisesti integroida jopa yksinkertaiseen 
lämpötila-anturiin. Kaksijohtiminen kaapeli voi syöttää jopa 60 kenttä-
laitetta ja niiden kommunikointiin tarvittavat kytkimet.
Koko järjestelmärakenne perustuu kytkimiin. Ne mahdollistavat yhteen-
sopivuuden kaikkien yleisesti käytössä olevien Ethernet-protokollien 
kanssa. Yksi esittelymallin selvästi erottuva ominaisuus on siirtymä 
nykyisistä digitaalista kenttäväyläratkaisuista. Kenttään asennettu kyt-
kin tunnistaa automaattisesti, kun järjestelmään kytketään PROFIBUS 
PA- tai FF-laite Ethernet-kenttälaitteen sijasta. Kytkin säätää kyseisen 
portin baudinopeutta ja protokollaa ja siirtää tiedot Ethernetiin. 
 
Miten kehititte tutkimuksen ja esittelymallin?
Michael Kessler: Alusta asti oli selvää, että olemassa oleva Ethernet-
tekniikka ei sovellu prosessiteollisuuden erityisvaatimuksiin. Tästä 
syystä teimme tätä koskevan yksityiskohtaisen tutkimuksen joitakin 
vuosia sitten. Koska olemme APL-yhteenliittymän jäsen, päätimme 
toimia oma-aloitteisesti ja siirsimme tutkimuksen tulokset esittely-
malliimme. Pienessä mittakaavassa se edustaa Ethernet-signaalin 

siirtoa käyttävän tuotantolaitoksen tyypillistä tiedonsiirtorakennetta ja 
osoittaa, että prosessiteollisuuden kenttäkäyttöä koskevat vaatimukset 
voidaan täyttää Ethernetin avulla.
Esittelymallimme on ollut näytteillä Hannoverin messuilla ja ACHEMA-
messuilla. Olen osallistunut lukemattomiin messutapahtumiin 28 
vuoden aikana enkä ole koskaan kohdannut yhtä suurta kiinnostusta 
kuin näillä viimeisimmillä messuilla. Monet kävivät messuilla useam-
paan kertaan, esittivät joka kerta uusia kysymyksiä ja toivat mukanaan 
kollegoitaan.

Mikä oli keskustelujen tärkein anti?
Lutz Liebers: Riippuu täysin yksittäisestä käyttäjästä. Hyödyt ja uudet 
mahdollisuudet olivat kaikissa tapauksissa tärkeitä seikkoja käyttäjille. 
Kävijät vakuuttuivat etenkin siitä, että Ethernet-kenttälaite suoriutuu 
kaikista projektin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä tehtävistä. 
Määritykset tehdään verkkoselaimen kautta, käyttöoppaat ja todistukset 
on tallennettu laitteeseen ja ne ovat suoraan ladattavissa kenttälaitteesta. 
Hallintajärjestelmä (jonka esittelimme PACTware-työkalun avulla) pystyy  
tunnistamaan kaikki liitetyt laitteet yhdellä skannauksella ja lataamaan 
FDI-laitepaketin suoraan laitteesta. Hyödyt ovat päivänselvät: laitteiden 
suunnittelu, asennus ja käyttö helpottuu huomattavasti ja datavirta 
on jatkuvaa. Toiseksi huippuominaisuudeksi osoittautui mahdollisuus 
liittää ”tavallisia” kenttäväylän laitteita. Prosessiteollisuudessa tuotan-
tolaitosten elinkaari on erittäin pitkä, joten tämä teollisuudenhaara on 
riippuvainen nykytekniikasta, jota tuetaan pitkänkin ajan kuluttua.
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”Pienessä mittakaavassa se edustaa Ethernet-

signaalin siirtoa käyttävän tuotantolaitoksen 

tyypillistä tiedonsiirtorakennetta ja osoittaa, että 

prosessiteollisuuden kenttäkäyttöä koskevat 

vaatimukset voidaan täyttää Ethernetin avulla.” 

Michael Kesslerin  
(Components & Technology -liiketoimintayksikön johtaja)
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Laitevalmistajat olivat toisaalta kiinnostuneempia siitä, miten Ethernet 
voidaan tuoda kenttälaitteeseen. Kiinnitimme kerta toisensa jälkeen 
lähettimen mallikappaleeseen ja esittelimme pientä piirilevyä, joka 
muodostaa esittelymallissa kytkennän HART-vakiolaitteen ja prosessi-
automaatiossa käytettävän Ethernetin välille

Millainen kaistanleveys voidaan saavuttaa?
Michael Kessler: Pystymme saavuttamaan jopa 10 Mbit/s kaistanle-
veyden. Tämä on yli 8 000 kertaa suurempi kuin HART-laitteella ja 300 
kertaa suurempi kuin PROFIBUS PA:n tai FOUNDATION Fieldbusin 
siirtonopeus. Se tarkoittaa myös, että pystymme käsittelemään Teolli-
suus 4.0 -ympäristössä tuotettuja suuria datamääriä.

Kun puhutaan Teollisuus 4.0:sta, miten tärkeä merkitys 
APL:llä on?
Lutz Liebers: Uskomme, että se on erittäin tärkeä edellytys. Proses-
siautomaatiossa Teollisuus 4.0 -järjestelmä toimii ainoastaan, jos 
järjestelmässä pystytään onnistuneesti siirtämään suuria määriä tietoa 
tuotantolaitosten kenttätasolta Teollisuus 4.0 -järjestelmärakenteen 
tietotasolle. Edellytyksenä tälle on tuotantolaitoksen yhtenäinen tiedon-
siirtorakenne, joka ei edellytä verkkosiirtymiä.

Onko prosessiautomaatiossa siis tapahtumassa suuri  
muutos?
Lutz Liebers: Prosessiteollisuuden tuotantolaitokset on suunniteltu 
vuosikymmeniä jatkuvaa käyttöä varten. Jo tästä syystä odotettavissa 
ei ole nopeaa ja laajamittaista muutosta. On kuitenkin odotettavissa, 
että siirtymä tapahtuu vähitellen – kaapeleissa ei tapahdu muutoksia 
ja Ethernet on mahdollista yhdistää perinteisiin kenttäväylän laitteisiin. 
Olen varma siitä, että perinteisen ja IP-tekniikan rinnakkaiselo kestää 
vielä pitkään.

Onko olemassa ”kenttäväyläsodan” vaara?
Michael Kessler: Ei, se ei ole mahdollista. APL ei suinkaan ole uusi 
kenttäväylä, vaan yhteinen jatkuvan signaalin siirron standardi. Se säilyy 
avoimena kaikkia kenttäväyliä ja protokollia varten.

Mitä toimiva prosessiautomaatio-Ethernet merkitsisi  
kenttälaitteiden ja anturien käyttäjille?
Lutz Liebers: Käyttäjät saavat täyden hyödyn nykyaikaisten kenttä-
laitteiden ja -anturien tarjoamasta valtavasta tietomäärästä. Ethernet 
rakentaa sillan prosessiautomaatiosta Sensorik 4.0 (Anturitekniikka 
4.0:an), joka on mielestämme Teollisuus 4.0n tärkeä peruspilari.  n

”Ethernet rakentaa sillan prosessiautomaatiosta 

Sensorik 4.0:an, joka on mielestämme Teollisuus 

4.0:n tärkeä peruspilari.” 

Lutz Liebersin  
(Prosessiautomaatio-liiketoimintayksikön johtaja) 
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VisuNet GXP  
tilaluokkiin 1 ja 21
Uusi Full HD -monikosketusnäyttö 
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Operointi- ja valvontajärjestelmät Kompakti, kevyt, modulaarinen ja 21,5 tuuman Full HD 
-monikosketusnäyttö tekevät VisuNet GXP -etäpäätteestä teollisuutta mullistavan. Suuren 
toiminnallisuuden ja kustannustehokkuuden etäpääteratkaisu asettaa tilaluokalle 1/21 uudet 
standardit biotieteiden alalla.

Helppo integrointi uusimmalla laiteohjelmistolla
Laitteet on varustettu uusimman sukupolven RM Shell 4.0 -laiteohjel-
mistolla. Käyttöliittymän ansiosta VisuNet GXP -etäpääte on helposti 
integroitavissa prosessinohjausjärjestelmään. Yhteyden luonti Ethernetin 
välityksellä kestää vain muutaman minuutin. Käyttäjällä on helppo pääsy 
useaan eri prosessinohjaustietokoneeseen yhdeltä etäpäätteeltä. 
Pääte voidaan asettaa muodostamaan yhteys prosessinohjausjärjes-
telmään automaattisesti järjestelmän käynnistyksen yhteydessä. Isän-
tälaitteen vikatapauksessa RM Shell 4.0 -laiteohjelmistolla varustettu 
VisuNet GXP -etäpääte pystyy luomaan ennalta määritetyn varayhtey-
den itsenäisesti. Näin prosessikuvat näkyvät aina virheettömästi.  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-rm-shell

Uuden VisuNet GXP:n ratkaisevat edut ilmenevät heti ensikosketuksella: 
tilaluokan 1/21 kevyen etäpäätteen ratkaisu on helppo asentaa. Päin-
vastoin kuin GXP, tämän tilaluokan ratkaisut ovat yleensä raskaita ja 
kömpelöitä. Vajaan 30 kilogramman painoinen uusi Pepperl+Fuchsin 
tuote on aivan eri painoluokassa kuin muut tilaluokan 1/21 järjestelmät. 
Kompaktin laitteen asentamiseen riittää yksi henkilö. Modulaarisuudesta 
on etua: näyttö, tietokone ja tehonsyöttö ovat kaikki helposti puretta-
vissa paikan päällä, mikä tekee kenttähuollosta helppoa ja vähentää 
keskeytyksistä johtuvia kustannuksia merkittävästi.
Pepperl+Fuchsin kehittämä etäpääteyksikkö on VisuNet GXP -etäpäät-
teen ydin. Vuonna 2007 Pepperl+Fuchs esitteli ensimmäisen etäpää-
teratkaisun räjähdysvaarallisille alueille eli VisuNet -etäpäätteet. Sen 
jälkeen yritys on jatkuvasti kehittänyt teknologiaa ja on tällä hetkellä 
VisuNet GXP:n myötä asettamassa uusia standardeja biotieteiden 
sovelluksille

Suurikokoinen ja kapasitiivinen monikosketusnäyttö
VisuNet GXP:n kevytrakenteisuus ei näy sen näytön koossa. 21,5 
tuuman ruudun ja Full HD -tarkkuuden (1920 x 1080 pikseliä) ansiosta 
näyttö vastaa yleistä laajakuvamuotoa ja takaa prosessikuvan optimaa-
lisen näkymisen. Kapasitiivinen monikosketusanturi sijaitsee karkaistun 
suojalasin takana, minkä ansiosta näyttö on erittäin kestävä, naar-
muuntumaton ja ihanteellinen käytettäväksi käsineillä. Anturi mahdol-
listaa nykyaikaiset, älypuhelimille ja tableteille ominaiset kosketusopti-
moidut käyttöliittymäratkaisut. Monikosketusominaisuus puolestaan 
mahdollistaa turvallisuusnäkökohtien huomioinnin tärkeissä proses-
seissa. Esimerkiksi tietty sovellus voidaan määrittää käynnistymään 
yksinomaan kahden kosketuspisteen samanaikaisesta kosketuksesta, 
mikä käytännössä estää tahattoman aktivoinnin.
Rakenteen ruostumaton teräs ja päätteen ja pintakomponenttien, kuten 
ympäröivän kotelon ja näppäimistön sileä pinta estää nesteen, lian 
ja bakteerien kerääntymisen. Etunäytön yhtenäinen lasi mahdollistaa 
täydellisen puhdistuksen, joten VisuNet GXP täyttää lääketiedealojen 
korkeat vaatimukset ja on hyvien tuotantotapojen (GMP) mukainen. 
Räjähdysvaarallisille alueille suunniteltu suuren toiminnallisuuden ja 
kustannustehokkuuden etäpääteratkaisu on erityisen höydyllinen lääke- 
 ja hienokemikaalialan sovelluksiin.
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Uusia ideoita  
käytännönläheisiin järjestelmiin

Liitäntätekniikka SC-järjestelmän viestimuuntimet ovat olleet markkinoilla noin 18 kuukauden 
ajan. Pepperl+Fuchs on jatkanut tiivistä vuoropuhelua käyttäjien kanssa myös onnistuneen 
lanseerauksen jälkeen. Seuraavassa liitäntätekniikan tuotemarkkinointipäällikkö Andreas 
Grimsehl antaa yleiskatsauksen tuloksista ja myöhemmistä kehityskuluista.

SC-järjestelmän lanseerausta edelsi huolellinen markkinatut-
kimus ja uusi tuoteperhe on nyt menestyksellisesti saatettu 
markkinoille. Miksi keskustelu käyttäjien kanssa on hyödyllis-
tä vielä tässä vaiheessa?
Sekä tekniset että taloudelliset vaatimukset muuttuvat koko ajan. 
Tästä syystä käytämme kaksivaiheista menettelyä, jonka puitteissa ke-
räämme palautetta käyttäjiltä säännöllisesti lanseerauksen jälkeenkin. 
Liityntäasiantuntijamme, jotka ovat myyntiorganisaatioidensa kanssa 
läsnä joka puolella maailmaa, keräävät ja arvioivat nämä tiedot. Uudet 
ajatukset sisällytetään välittömästi tuotteiden hallinnan työnkulkuihin.
Hankimme palautteen järjestämällä yksityiskohtaisia haastatteluja valit-
tujen asiakkaiden ja jälleenmyyjien kanssa Saksassa ja muilla markki-
noilla, kuten Euroopassa, Kiinassa, Intiassa tai Yhdysvalloissa. Lisäksi 
huomioimme eri toimialojen toimijoita, kuten voimalaitoksia, jäteveden-
puhdistamoja, sementtitehtaita tai juomaveden tuotantolaitoksia. 

Mitä konkreettisia oivalluksia näistä keskusteluista seuraa?
Valmistajat keskittyvät usein tuotteen teknisiin ominaisuuksiin. 
Keskustelut ovat kuitenkin osoittaneet, ettei tuotteen houkuttelevuus 
perustu yksinomaan ominaisuuksien määrään ja monitahoisuuteen. 
Olemmekin kiinnostuneita myös tuotteiden soveltuvuudesta käytäntöön, 
esimerkiksi mekaanisista ominaisuuksista. Lisäksi optimoimme 
jatkuvasti tuotteen ”pehmeitä taitoja”, eli esimerkiksi huoltoa, tukea ja 
toimitusaikoja.
Uusia sovelluksia myös syntyy koko ajan ja ne on sovitettava yhteen 
valikoimamme ominaisuuksien kanssa. Esimerkiksi pienten ohjelmoi-
tavien logiikkaohjainten (PLC) käyttö lisääntyy. Niissä on usein vain 
passiiviset jännitetulot ja ne sopivat käytettäviksi vain muutaman 
anturityypin kanssa. Pieniä PLC-ohjaimia ei voi käyttää ilman viesti-
muuntimien muuntotoimintoa.
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SC-järjestelmämme lisäetuna on sen avoimuus. Viestimuunninten 
markkinoille on ominaista toimittajien laaja kirjo. Järjestelmämme on 
yhteensopiva monien muiden järjestelmien kanssa ja sopii erinomai-
sesti jälkiasennukseen tai laitteiston päivittämiseen, mikä on erityisen 
hyödyllinen piirre. Esimerkiksi Power Bus -virtaväylän kanssa voidaan 
käyttää kaupallisesti saatavilla olevaa vakiomallista DIN-kiskoa, ja 
liitinkokoonpano perustuu olemassa oleviin standardeihin. 

Ovatko keskustelut johtaneet konkreettiseen kehitykseen? 
Asiakaspalautteen perusteella SC-järjestelmä on nyt saatavilla mainit-
semani virtaväylän kanssa. Siinä missä moduulien johdotus onnistui 
aluksi vain liitinten kautta, niin nyt Power Bus -virtaväylää voidaan 
käyttää laajempien järjestelmien keskitettynä virransyöttöratkaisuna 
vakiomallisille DIN-kiskoille tarkoitetun välikappaleen avulla. Näin mo-
duulit voivat saada virtaa virtamoduuleista ja käytettävissä ovat myös 
kollektiiviset vikaviestit.  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-sc-system

Minkälaista palautetta SC-järjestelmästä on saatu?
Keskusteluissa on käynyt selväksi, että valikoimamme kattaa keskei-
simmät sovellukset. Muihin viestimuuntimiin verrattuna tärkeimmät 
ominaisuudet erottuvat edukseen: esimerkiksi eristys 3 kV:n testijän-
nitteellä, 300 V:n käyttöjännitteellä ja jopa 70 °C:n ympäristön lämpö-
tilalla. Korkeudeltaan 97 mm ja leveydeltään 6 mm SC-järjestelmä on 
eräs markkinoiden kompakteimmista moduuleista.

Omavoimainen  
WirelessHART-sovitin 

WirelessHART BULLET on ensimmäinen WirelessHART-sovitin, jossa on 
erittäin vankasta alumiinista valmistettu räjähdyspaineen kestävä kotelo. 
Tämän ansiosta laite kestää erittäin ankaria prosessilaitosten ympäristö-
olosuhteita.

Omavoimaisen sovittimen avulla uudet ja aiemmin kytketyt kenttälaitteet (4 – 0 mA/HART) 
voivat vaihtaa mittaus-, diagnostiikka- ja parametrointitietoja keskenään langattomasti. BULLET 
sopii käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla tilaluokkaan 1 asti. Tilaluokkaa 0 varten saatavilla 
on luonnostaan vaaraton versio. Lisäksi sovitin on myös saatavilla yleiskäyttöisenä versiona.

BULLETin käyttö ei vaadi lisäparistoa. Laite saa virtansa 4 – 20 mA:n virtasilmukasta erityisen  
StepVolt -tekniikalla. Tämän tekniikan avulla käyttäjät voivat valita syöttöjännitteen 1 – 2,5 V:n 
väliltä ja optimoida virran käytön ja langattomaan tiedonsiirtoon käytettävän kaistanleveyden. 
BULLETin tehokas monipisteominaisuus mahdollistaa jopa kahdeksan kenttälaitteen kytken-
nän yhdellä ainoalla BULLET-sovittimella. Ominaisuus on erityisen hyödyllinen ja kustannuksia 
säästävä säiliöalueiden ja putkilinjojen valvonnassa.  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-bullet
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Pursotus- ja paineistusjärjestelmät Pursotus ja paineistus on yksi joustavimmista ja luo-
tettavimmista räjähdyssuojausmenetelmistä. Arvostettu Bebco EPS® -tuoteperhe vastaa 
tämän suojausmenetelmän kasvavaan kysyntään kompaktilla 6500-sarjalla, joka on suun-
niteltu erityisesti tilaluokille 1 ja 21 ATEX- ja IECEx-markkinoille.

Kompakti, joustava ja  
luotettava – uusi 6500-sarja 

Teknologia + Tuotteet | News for Process Automation 2/2015

Hivenkaasujen mittaus ja valvonta on tärkeää monissa petroke-
miallisen teollisuuden prosesseissa. Näissä sovelluksissa käytetyt 
elektroniset kaasuanalysaattorit altistuvat koko ajan vaarallisille 
kaasuille. Bebco EPS® -tuoteperheen 6500-sarja hyödyntää 
pursotus- ja paineistussuojauksen joustavuutta ja luotettavuutta 
ja tarjoaa tehokkaan ja kompaktin ratkaisun erilaisille sovelluksille 
tilaluokissa 1 ja 21 ATEX- ja IECEx-markkinoilla.

Täysin automatisoitu valvonta ja hallinta 
Huippuluokkainen 6500-sarja sisältää ruostumatonta terästä olevan 
316L-hallintayksikön ja joustavan paineensäätimen, joka sallii 
vähäisen, suuren ja jatkuvan inertiakaasun tai teollisen ilman 
virtauksen sovelluksen tarpeiden mukaan. 6500-sarja on täysin 
automatisoitu ratkaisu, jolla voidaan valvoa ja hallita jatkuvasti 
pursotuksen toimintaa, tehoa, lämpötilaa ja painetta kotelossa. 
Näin elektroniikka pystytään suojaamaan luotettavasti mahdolli-
sesti räjähdysvaarallisilla alueilla.

Hallintayksikkö ja paineensäädin sopivat molemmat sisä- ja 
ulkoasennukseen, joten järjestelmä on helppo integroida erilaisiin 
sovelluksiin. Järjestelmän käyttöä ja konfiguroimista helpottavat 
taustavalaistu näyttö ja kosketuslevy. 

Joustava HART- ja Bluetooth-yhteys 
6500-sarjan järjestelmät pystyvät muodostamaan jatkuvan 
yhteyden hallintayksikköön HART-käyttöliittymällä ja Bluetooth-
yhteydellä. HART-yhteyden ansiosta 6500-sarja voi tuottaa 
erilaisia hallinta- ja vianmääritystoimintoja suoraan AMS- ja PLC-
järjestelmälle. Bluetooth-yhteydellä käyttäjä voi luoda katkeamat-
toman langattoman yhteyden ja valvoa yhteyden kautta useita 
eri yksiköitä. Uusi sarja on siten luotettava ja huippuluokkainen 
suojausmenetelmä petrokemiallisen teollisuuden sovelluksiin.  n
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Pepperl+Fuchsin merikäyttöön sertifioidut ratkaisut sopivat säiliöaluksiin, öljylautoille ja kelluviin  
nesteytetyn maakaasun tuotantolaitoksiin ympäri maailman. Vankan ja kompaktin rakenteensa ansiosta 

anturit kestävät erinomaisesti merialueiden ankaria olosuhteita. 

KOTONA 
KAIKILLA 

VALTAMERILLÄ
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Mielikuvissamme meri esiintyy ihanteellisena. Silmänkantamattomiin ulottuvat 
syvänsiniset vesimassat kiiltävät häikäisevässä auringonvalossa lasin tavoin. 
Säiliöaluksilla ja öljylautoilla arki on erilainen: niillä meri näyttää usein rajumman 
puolensa. Myrskyt, äärimmäiset lämpötilat, merivesi, öljy ja lika ovat vain eräitä 
niistä ilmiöistä, joille laitteet altistuvat. Laitteistojen on oltava riittävän vankkoja, 
jotta ne pysyvät toimintakuntoisina ankarista olosuhteista, iskuista ja tärinästä 
huolimatta. Vankka rakenne ei saa kuitenkaan lisätä laitteiden painoa. Tilan vä-
hyys vaatii kompaktia muotoilua erityisesti raakaöljyn ja maakaasun tuotannossa 
käytettävien porauslauttojen ja säiliöalusten tapauksessa.
Kun energiantarve lisääntyy, etäisillä merialueilla sijaitsevat esiintymät on pystyttä-
vä hyödyntämään. Valtamerien ankarien ympäristöolosuhteiden asettamien haas-
teiden lisäksi öljyn ja kaasun tuotantoon liittyy räjähdysvaara. Valvontalaitteiston ja 
viestilähetinten asianmukainen suojaus on välttämätöntä. Pepperl+Fuchs tarjoaa 
luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja, jotka ovat muun muassa maailman suurimman 
meriturvallisuusalan sertifiointilaitoksen Det Norske Veritasin hyväksymiä.

Luotettavaa viestin siirtoa aluksilla
Kelluvat nesteytetyn maakaasun tuotantolaitokset osoittavat selkeästi, kuinka tär-
keää merellä on luotettava viestien siirron varmistaminen. Maakaasu kuljetetaan 
putkistoissa valtameren pohjasta kelluvalle laitokselle, missä se muun muassa 
puhdistetaan ja nesteytetään. On tärkeää, että painetta, lämpötilaa ja virtaus-
nopeutta valvotaan prosessin kaikkien vaiheiden aikana. Pepperl+Fuchs tarjoaa 
kaikille tuoteryhmille merikäyttöön sertifioituja ratkaisuja, jotka on erityisesti suun-
niteltu vaativiin prosessiympäristöihin.
Suurille venttiilinvalmistajille yritys rakentaa luonnostaan vaarattomia NAMUR-antu-
reita ja räjähdysvaarallisille alueille hyväksyttyjä antureita, jotka soveltuvat venttiili-
en asentojen hallintaan avomerikäytössä. Pyörimisliikkeen täsmällistä tunnistusta 
ja ohjausta varten on kehitetty erilliset avomerikäyttöön tarkoitetut pulssianturit. 

Sovellukset + Tieto | News for Process Automation 2/2015

MERIKÄYTTÖÖN 
SERTIFIOITU 
FIELDCONNEX®

FieldConnex®-kenttäväylävalikoiman nykyiset 
komponentit on sertifioitu merikäyttöön vuonna 
2015. Kannettava kenttäväylän diagnoosityökalu 
(FDH-1) on ihanteellinen käytettäväksi avomerellä. 
Nopean ja kätevän diagnostiikan mahdollistava 
mobiilityökalu analysoi kokoonpanon napin painal-
luksella ja havaitsee poikkeamat ihannearvoista. 
Älykkään itsediagnostiikan ansiosta esimerkiksi 
kulunut ukkossuojausjärjestelmä voi lähettää 
viestin diagnostiikka-asemalle tai FDH-1:lle. 
Näin käyttäjä voi reagoida tarvittaessa nopeasti. 
Nämä diagnostiikkatoiminnot ja proaktiivinen 
viantunnistus varmistavat, että ratkaisu on jatku-
vasti käytettävissä.

 www.pepperl-fuchs.com/news-fieldconnex

Viestit siirretään etä-I/O-tekniikalla analogisista kenttälait-
teista virheettömästi ohjausjärjestelmään PROFIBUS DP:n 
välityksellä. Markkinoiden kompakteimmat modulaariset 
järjestelmät takaavat, että Pepperl+Fuchsin tarjoamat ratkai-
sut mahtuvat mitä ahtaimpiin tiloihin. 
Testattu ja vankka 4 – 20 mA:n liitäntätekniikka on käytössä  
palo- ja kaasujärjestelmissä. Pepperl+Fuchsin viestimuun-
timet, zener barrierit ja luonnostaan vaarattomat erottimet 
takaavat luotettavan viestin siirron asennontunnistinten ja 
ohjausyksikön välillä pisteestä pisteeseen johdotuksen 
avulla. Räjähdyspaineen kestävät asiakaskohtaiset kotelot 
ovat saatavilla vaadittavalla tiiveysluokalla ja ohjauskeskuk-
set esijohdotettuina kaiken tyyppiseen suojaukseen. Lii-
täntävalmis ratkaisu mahdollistaa nopean ja virheettömän 
asennuksen, mikä vähentää tuotannon seisokkiaikaa. 
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Hyvin kompakteja, viimeisimpien standardien mukaan  
sertifioituja ratkaisuja
Pepperl+Fuchsin FieldConnex®-tuoteperhe soveltuu ihanteellisesti merikäyttöön. 
Nykyinen valikoima sertifioitiin merikäyttöön tänä vuonna, minkä yhteydessä 
sen ominaisuuksia testattiin sähkömekaniikasta tärinänkestoon ja toimivuuteen 
äärimmäisen kosteissa olosuhteissa. ”Runkokaapeleiden korvaaminen kaksijoh-
dinkaapeleilla tarkoittaa, että kenttäväyläkokoonpano on kevyempi ja vähemmän 
tilaa vievä”, kenttäväylätekniikan tuotemarkkinointipäällikkö Andreas Hennecke 
selvittää. ”Näiden ratkaisujen varmennettu ja luonnostaan vaaraton rakenne mah-
dollistaa kevyempien koteloiden käytön. Tämä koskee erityisesti FieldConnex®-
tehosovittimia, segmenttisuojaimia ja FieldBarrier-kytkimiä, jotka ovat tällä hetkellä 
lajinsa kompakteimpia ja kevyimpiä ratkaisuja.”
Kaikille räjähdysvaarallisille alueille sertifioidut FieldConnex®-monikanavalämpötilatulot 
(TM-I) voivat yhdistää jopa kahdeksan termoparia tai vastuslämpötila-anturia ja 
kytkeä nämä laitteet hajautettuun ohjausjärjestelmään yhdellä ainoalla kenttä-
väyläosoitteella. Käytettävät verkkoprotokollat ovat esimerkiksi FOUNDATION 
Fieldbus H1 tai PROFIBUS PA. Näin yhdessä segmentissä on käytettävissä jopa 
yli 16 TM-I-laitetta. Tilaa säästävään rakenteeseen voi sisällyttää jopa yli 128 
lämpötilanmittausanturia pienellä määrällä lyhyitä alahaaroja ja kaksijohtimisella 
runkokaapelilla. Koska avomerellä paraskaan kunnossapitopalvelu ei ole aina 
käytettävissä, kenttäväyläinfrastruktuurin älykkäiden komponenttien tarjoamista 
kattavista diagnostiikkamahdollisuuksista ja ennakoivasta viantunnistuksesta on 
suuresti hyötyä. Esimerkiksi kosketinvärähtelysuojaus sekä johdinkatkos- ja oiko-
sulkuvalvonta kykenevät itsenäiseen virheiden hallintaan ja estävät näin kokoon-
panon häiriöt. Käyttäjä voi puuttua tilanteeseen ennakoivasti tarpeen mukaan ja 
ratkaista ongelman. Keskeytykset ja kustannukset pysyvät minimaalisella tasolla 
ja tuotantoajat merellä pitenevät. 

Paikan päällä tarjottavaa huoltoa kaikkialla 
maailmassa
Nykyisin yhä useammat asiakkaat hakevat ratkaisuja, joissa 
sama toimittaja toimittaa koko järjestelmän.
Pepperl+Fuchsin kokeneet työntekijät toimivat yritysten tu-
kena eri puolilla maailmaa suunnitteluvaiheesta aina uusien 
järjestelmien käyttöönottoon asti. Ratkaisusuunnittelukes-
kuksemme (Solution Engineering Center, SEC) tarjoavat 
eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaillemme räätälöityjä 
järjestelmäratkaisuja, joihin sisältyy myös räjähdyssuojaus-
sertifiointi ja dokumentointi. Tarjonta sisältää yksilöllisiä 
pursotus- ja paineistusjärjestelmien ratkaisuja, kuten julkai-
sussa 1/2015 esitellyt, painolastiveden käsittelyprosessissa 
käytettävät ratkaisut.
Ammattitaitoiset työntekijät tarjoavat myös mobiilipalveluja, 
kun apua tarvitaan. Onko koeajon aikataulu pettämässä 
aluksen vikaantumisen vuoksi? Asiantuntija odottaa laituril-
la jo seuraavassa satamassa ja varmistaa, että alus pääsee 
jatkamaan matkaa ilman viivettä.  n
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Neljäs teollinen  
vallankumous ohjaa  

maailmaa

Markkinat + Trendit | News for Process Automation 2/2015

Ensimmäinen teollinen vallankumous
1700-luvun loppu 

1700-luvun loppu toi mukanaan monia teknisiä innovaatioita, kuten 
höyrykoneen ja mekaanisen kutomakoneen. Nämä keksinnöt mullistivat 
yhteiskunnan perustavanlaatuisesti. Yhteiskunta muuttui maatalousval-
taisesta teolliseksi. 

Toinen teollinen vallankumous
1800-luvun loppu

Sähkön tehokas käyttö, kemianteollisuuden aiempaa suurempi merki-
tys ja liukuhihnan keksiminen olivat toisen teollisen vallankumouksen 
tärkeitä elementtejä. Liukuhihnatyön tuloksena oli suuren mittakaavan 
teollinen massatuotanto. Tämä johti uuteen muutokseen yhteiskunnas-
sa: yhä useammat siirtyivät työskentelemään suuryrityksissä pienyri-
tysten sijaan.
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Kolmas teollinen vallankumous
1900-luvun loppu

Digitalisaatio, tietokoneiden käyttö ja tuotantoprosessien automatisoin-
ti johti 1900-luvun lopulla teollisuuden muutokseen, joka puolestaan 
vaikutti ihmisten arkeen. Tekoälystä tuli todellisuutta. Vuonna 1997 
tietokone päihitti šakissa hallitsevan maailmanmestarin. 

Neljäs teollinen vallankumous
Nykyhetki 

Nykyinen suuntaus kohti yksilöllisempiä tuotteita vahvistuu entisestään 
tulevaisuudessa. Ajan ja rahan säästäminen edellyttää joustavampaa 
tuotantoprosessia. Kaikki lisäarvoa tuottavat tuotannon osatekijät on 
verkotettava, jolloin tärkeät tiedot ovat aina reaaliaikaisesti käytettävis-
sä. Ei ole selvää, onko tämä kehityskulku varsinaisesti vallankumous 
vai enemmänkin osa luonnollista jatkumoa. 
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Tabletin näytössä välähtää ilmoitus. Kuorma-
auton kuljettaja vilkaisee sitä ja huomaa varoi-
tuksen liikenneruuhkasta. Uusi reitti ilmestyy 
näkyviin silmänräpäyksessä, ja kuljettaja ehtii 
määränpäähänsä ajoissa. Kohteena on Ham-
purin satama, jossa hänen kuljettamansa lasti 
puretaan ja josta se toimitetaan laivalla eteen-
päin toiseen maahan.
Euroopan toiseksi suurin konttisatama on 
omaksunut Teollisuus 4.0 -konseptin. Vuoteen 
2025 mennessä sataman kokonaisliikenteen 
odotetaan kaksinkertaistuvan 296 miljoonaan 
tonniin. Luku on vaikuttava, kun otetaan 
huomioon, että satama on maantieteellisesti 
rajattu 72 neliökilometrin alueelle. Aluetta ei 
voi laajentaa, sillä satama sijaitsee aivan entisen 
hansakaupungin kyljessä. Kasvaneiden liiken-
nemäärien vakaa käsittely edellyttää hienos-
tunutta logistiikkaa. Älykäs pilvipohjainen 
logistiikkaratkaisu selviytyy näistä vaatimuk-
sista täydellisesti.
Kattava IT-alusta kerää tietoja liikenteestä, 
pysäköintitilasta ja liikkuvien siltojen sulkuajoista. 
Tiedot ovat käytettävissä reaaliajassa tablettien 
ja älypuhelinten välityksellä. Tämä vähentää 
odotusaikoja, ehkäisee liikenneruuhkia ja 
mahdollistaa nopeamman käsittelyn. Tavoit-
teena on verkottaa kaikki sataman logistiikka-
ketjussa mukana olevat tahot logistiikkayrityk-
sestä satamantyöntekijöihin ja rahtialuksiin.

Kiinan kymmenvuotis-
suunnitelma:  
Made in China 2025

Kiinan Made in China 2025 -kasvusuun-
nitelma esiteltiin toukokuussa 2015. 
Suunnitelman tavoite on vahvistaa 
Kiinan tehdasteollisuutta. Kiinan hallitus 
on yksilöinyt yhdeksän ydinaluetta: in-
novaatioiden edistäminen tuotannossa, 
teollisuuden ja teknologian integrointi, 
teollisuuspohjan vahvistaminen, 
kiinalaisten tuotemerkkien tukeminen, 
ympäristöystävällisten valmistusproses-
sien toteutus, läpimurtojen edistäminen 
kymmenellä avainalueella, tehdasteol-
lisuuden rakenneuudistuksen edistä-
minen, palvelulähtöisen valmistuksen 
edistäminen ja kansainvälisyyden edis-
täminen.

Maailman työpajasta innovatiiviseen 
talouteen
Hampurin sataman projekti on esimerkki Teol-
lisuus 4.0 -sovellusten potentiaalista, joka on 
huomattu aikaa sitten muuallakin kuin Euroo-
pan talousalueella. ”Teollisuus 4.0 -konseptia 
on mainostettu Aasiassa, ja erityisesti Kiinan 
hallitus on edistänyt sitä”, sanoo Silke Besser, 
saksalais-kiinalaisen kauppayhdistyksen 
toimitusjohtaja. ”Äskettäin Kiinassa julkistettiin 
kasvusuunnitelma ”Made in China 2025”, 
jonka tavoite on selkeä: vuosisadan puoliväliin 
mennessä Kiina haluaa kuulua johtavien teolli-
suusmaiden joukkoon.” 
Kiina ei enää halua olla pelkkä teollisuusmai-
den käyttämä tuotantolaitos. ”Kiina halua 

Teollisuus 4.0, asioiden internet tai teollinen internet. Nämä käsitteet on hyvä pitää mielessä 
yrityksissä, jotka pyrkivät asemoimaan itsensä tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen. Aihe ei 
ole tärkeä ainoastaan yrityksille, vaan kokonaisille valtioille: asiantuntijoiden mukaan kelkasta 
jääminen tänä päivänä tuntuu taloudellisina menetyksinä tulevaisuudessa.

20



 www.industrialinternetconsortium.org 

Kohti yhteisiä standardeja
Yhdysvalloissa kuluttajamarkkinoiden ja IT-
alan yritysten digitalisaatio etenee kiihtyvää 
tahtia, ja teollinen internet ja asioiden internet 
ovat keskeisiä käsitteitä tässä prosessissa. 
Vuonna 2014 viisi johtavaa IT- ja televiestintäyri-
tystä yhdisti voimansa ja muodosti teollisen 
internetin yhteenliittymän (Industrial Internet 
Consortium, IIC). Yhteenliittymässä on 
mukana jo yli 170 teollisuuden ja tutkimuksen 
toimijaa. Tavoitteena on jakaa esimerkkejä 
parhaista käytännöistä, määrittää yhteiset 
standardit, kehittää sovelluksia ja luoda samalla 
innovaatioita Teollisuus 4.0 -suunnitelmia var-
ten. Eräs yhteistyön ensimmäisistä hedelmistä 
on teollisen internetin viitearkkitehtuuri IIRA 
(Industrial Internet Reference Architecture), 
joka on läheisesti ohjelmistokehitykseen 
liittyvä arkkitehtuurimalli. Tarkoituksena on 
kehittää standardeja, joiden avulla voidaan 
vaihtaa tietoja kyberfyysisten järjestelmien ja 
ylempien tasojen välillä. 

muuttua maailman työpajasta innovatiiviseksi 
taloudeksi. Teollisuus 4.0 nähdään hyvänä 
tilaisuutena tämän tavoitteen toteuttamiseen”, 
Silke Besser kertoo. ”Vaikka joillakin Kiinan 
suurimmista kansainvälisistä yrityksistä on 
digitalisaation ja älykkään verkostoitumisen 
suhteen hyvin kehittyneet tehtaat, suurimman 
osan kohdalla kehitys ei ole vielä niin pitkällä.” 
Kiinan hallitus on kuitenkin asettanut tavoit-
teekseen kuroa suurempien teollisuusmaiden 
etumatka kiinni seuraavien vuosikymmenien 
aikana. 
Vaikkei Singaporella, Japanilla, Korealla tai 
muilla Aasian mailla ole käytettävissään yhtä 
suurta taloudellista voimaa kuin Kiinalla, Teol-
lisuus 4.0 on tärkeä konsepti niillekin. Kiinasta 
poiketen trendiä ei edistä Singaporessa, 
Koreassa tai Japanissa hallitus vaan itse liike-
elämä. Tämä ei ole yllätys; ovathan monet 
aasialaisyritykset taloudellisesti vahvoilla ja 
edelläkävijöitä robotiikan, paristojen tai säh-
köisten ajoneuvojen sekä muiden tulevaisuuden 
kannalta tärkeiden teknologioiden kehittämi-
sessä.

Teollisen  
internetin 
yhteenliittymä

Teollisen internetin yhteenliittymä on 
avoin voittoa tavoittelematon järjestö. 
Yritykset, tutkimuslaitokset ja julkiset 
elimet edistävät siinä teollista internetiä 
tekemällä yhteistyötä. Alkuperäisjäsenet 
ovat AT&T, Cisco, GE, IBM ja Intel. Jär-
jestössä on mukana jo yli 170 yritystä ja 
yhdistystä, jotka yhteistyössä edistävät 
teolliseen internetiin siirtymistä, luovat 
yleispäteviä standardeja ja käsittelevät 
uusien tietoturvateknologioiden kaltaisia 
aiheita.
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Saksa: Plattform Industrie
4.0 -hanke
Teollisuudella on keskeinen rooli Euroopan 
taloudessa: sen osuus taloudellisesta suoritus-
kyvystä on EU:ssa 15 prosenttia ja Saksassa 
24 prosenttia. Ei siis ole yllättävää, että käsite 
teollisuus 4.0 on syntynyt alun perin saksalaisyri- 
tysten piirissä. Korkean teknologian strate-
giassaan Saksan liittovaltion hallitus panostaa
teollisuus 4.0 -konseptiin tulevaisuuden 
projektina, jolla halutaan tukea innovaatiota 
Saksassa. Plattform Industrie 4.0 -hanke lan-
seerattiin yhdistämään politiikan, liike-elämän, 
ammattiliittojen ja tutkimuksen edustajia. 
Sen on tarkoitus kehittää standardointia ja 
standardeja, lisätä verkotettujen järjestelmien 
turvallisuutta, selventää oikeudellisia kehyksiä 
ja edistää tutkimusta ja innovaatioita. Eräs 
työn ensimmäisistä tuloksista on teollisuuden 
viitearkkitehtuurimalli 4.0 (RAMI 4.0).
Yhdysvaltain ohjelmistokehitykseen liittyvästä 
mallista poiketen RAMI 4.0 keskittyy teolli-
suustuotantoon.

Kaikista neljännen teollisen vallankumouksen 
ympärillä tapahtuvista kehityskuluista huolimatta 
erästä seikkaa ei pidä sivuuttaa: Teollisuus 
4.0 on edelleen tutkimusohjelma. Näin ollen 
kaikkialla pätevien standardien kehittämisellä 
on siinä suuri painoarvo. Vain tätä kautta 
yhteinen polku kohti neljättä teollista vallan-
kumousta voi ylipäätään muodostua, sillä 
tämä kehitysaskel voidaan ottaa ainoastaan 
maailmanlaajuisesti.  n 

Plattform Industrie 
4.0 -hanke

Plattform Industrie 4.0 -hankkeen 
lanseerasivat alun perin saksalaiset 
ammattijärjestöt tietotekniikan (BIT-
KOM), elektroniikkateollisuuden (ZVEI) 
ja koneenrakennuksen (VDMA) aloilta. 
Tällä hetkellä elinkeinoelämä, liitot ja 
poliitikot tekevät sen puitteissa yhteis-
työtä liittovaltion talous- ja energiami-
nisteri Sigmar Gabrielin ja koulutus- ja 
tutkimusministeri Johanna Wankan 
alaisuudessa. Tavoitteena on luoda 
yhteiset standardit ja kehittää Saksaa 
innovaatio- ja liikepaikkana. Hankkeen 
pohjustava työ tehdään erilaisissa työ-
ryhmissä. Eräs ensimmäisistä tuloksista 
on Teollisuus 4.0 -viitearkkitehtuurimalli. 
Sen on kehittänyt Pepperl+Fuchsin 
toimitusjohtajan ja teknologiajohtajan 
Peter Adolphsin johtama työryhmä, joka 
käsittelee viitearkkitehtuureja, standar-
deja ja standardointia.
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Teollisuus 4.0:  
teoriasta käytäntöön

Maailman ensimmäinen toimiva, valmistajasta riippumaton Teollisuus 4.0 -tehdas valmistui vuonna 
2014 Kaiserslauternissa Saksassa ja on siitä lähtien kehittynyt tasaiseen tahtiin. Siellä työskentelee 
alan tutkijoista ja kehittäjistä koostuva tiimi – tukenaan teollisten yhteistyökumppanien verkosto. 
Tiimin tavoitteena on luoda toimivia käytännön sovelluksia tästä paljon keskustelua herättäneestä 
visiosta. Anturitekniikalla on tärkeä rooli SmartFactoryKL-esittelyjärjestelmissä.

Miten uusinta IT-tekniikkaa voidaan käyttää teollisessa tuotannossa? 
Tätä kysymystä selvittämään perustettiin vuonna 2005 teknologiayhtymä 
SmartFactoryKL e.V, jonka perustajajäseniin kuului myös Pepperl+Fuchs. 
SmartFactoryKL:n projektipäälliköksi nimitettiin professori Detlef Zühlke, 
joka johtaa innovatiivisten tehdasjärjestelmien tutkimusta Saksan DFKI-
tekoälykeskuksessa (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz ) Kaiserslauternissa.

Professori Zühlke kuvailee työnjakoa kahden instituution välillä: ”DFKI:ssä 
keskitytään visionääriseen ajatteluun ja korkean tason tutkimukseen. 
SmartFactoryKL puolestaan suuntautuu enemmän käytännön sovelluksiin.” 
Ensimmäinen SmartFactoryKL-esittelymalli oli käytössä kaksi vuotta. 
Siinä esiteltiin kemianalan prosessia, jossa valmistettiin asiakaskohtai-
sesti räätälöityjä tuotteita – yksittäin täytettäviä saippuapulloja yhden 
kappaleen eristä ylöspäin. 
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USB-pistoke tuotantoympäristöön
Tietoliikenteen ja käyttöliittymien saumaton yhteensovittaminen vaatii 
yhteisiä standardeja. SmartFactoryKL:ssä on määritetty standardeja 
komponenteille, kuten pistokkeelle, jota professori Zühlke kutsuu 
”meidän USB-pistokkeeksemme”. Pistoke yhdistää toimintavirta-, pai-
neilma-, Ethernet- ja hätäpysäytyspiiriliitännät. Sen avulla energiantuo-
tantoprosessin infrastruktuurirasiat ja viestintäkanava voidaan yhdistää 
uusimpiin SmartFactoryKL-järjestelmiin. Mukana olevat yhtiöt ovat ke-
hittäneet erilaisia rasiavaihtoehtoja, jotka ovat keskenään vaihdettavia 
vakiomuotoisen liitännän ansiosta. ”Asiakkaat voivat vertailla yksikköjä 
ja valita niistä sopivimman ilman rajoituksia. Teknisen yhdenmukaisuu-
den lisäksi standardisointi mahdollistaa kenttätason kilpailun teknises-
sä ja taloudellisessa tehokkuudessa”, professori Zühlke kertoo. 

Infrastruktuurirasiat toimivat osana moduuleja, joista järjestelmä rakentuu. 
Nämä moduulit ovat täysin itsenäisiä ja toimivat ilman suoraa mekaa-
nista, elektronista tai tietoliikenneyhteyttä toisiinsa. Jos jokin moduu-
leista poistetaan, järjestelmä muokkaa toimintaansa sen mukaan ja 
käyttää vaihtoehtoisia toimintatapoja. Jos uusi moduuli lisätään, vierei-
set moduulit tunnistavat sen RFID-tunnuksen perusteella ja integroivat 
sen mukaan prosessiin. 

RFID-anturitekniikka
”RFID on ainoa tuotetunnusten kirjoittamiseen ja lukemiseen soveltuva 
tiedonsiirtotekniikka”, kertoo Hicham El Menaouar, Pepperl+Fuchsin 
myynti-insinööri. ”Se on olennaista Teollisuus 4.0:ssa käytettäville 
antureille, sillä signaalit on pystyttävä lukemaan luotettavasti myös 
ympäristöissä, joissa on paljon häiriöitä. Anturit on pystyttävä liittämään 
viestintäarkkitehtuuriin vakiomuotoisen liitännän kautta, jotta tieto 
pääsee kulkemaan vapaasti.”

SmartFactory ja DFKI

SmartFactoryKL e.V. -teknologiayhtymä on tutkijoiden 
ja teollisten yritysten verkosto, jonka tavoitteena on 
kehittää yhdessä ratkaisuja tulevaisuuden teollisuuden 
tarpeisiin. Yhtymä toimii valmistajista riippumattomana 
tutkimus- ja esittelyalustana, jossa kehitetään tieto- 
ja viestintäteknologiaa realistisissa teollisissa tuotan-
toympäristöissä

DFKI-tekoälykeskus (Deutsches Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz GmbH) on Saksan johtava 
innovatiivisen ohjelmistoteknologian tutkimuslaitos. 
Henkilöstömäärän ja ulkoisen rahoituksen perusteella 
laskettuna se on maailman suurin tekoälyn ja siihen 
liittyvien sovellusten tutkimuskeskus.
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Haastattelimme professori Detlef Zühlkea,

SmartFactoryKL-tehdas täyttää periaatteessa kaikki yhdenmukaisuus-
vaatimukset. Integroitu toiminnanohjausjärjestelmä takaa jatkuvasti 
muuttuvan prosessin läpinäkyvyyden ja tehokkuuden. Tuotantomo-
duulien toiminta- ja tuotetiedot tallennetaan, rikastetaan ja jäsennetään 
käyttämällä protokollia, kuten OPC UA. Tietojen seurantajärjestelmä 
voi tarvittaessa antaa hälytyksen tai muuttaa tiettyjä parametrejä 
itsenäisesti. Tietokeskus yhdistää moduulit toisiinsa ja yhteisiin IT-
järjestelmiin. Yksittäiset moduulit voivat toimia rinnakkain tai itsenäi-
sesti. Tuotantomoduuli lähettää prosessitiedot Twitter-viesteinä, joita 
voi tarkastella verkossa kaikkialla maailmassa.

Pilvipohjainen viestintä
Periaatteessa esittelymalli voi kommunikoida myös pilvipalveluiden 
kautta, mutta tällä hetkellä ominaisuutta hyödynnetään vain harvoissa 
teollisuuden käytännön sovelluksissa. DFKI:ssä tehdään kuitenkin laa-
jaa tutkimusta aiheesta. Antureille ja toimilaitteille on kehitetty pilviyh-
teys osana App Pro -projektia, jonka tavoitteena on luoda teollisuudelle 
oma sovelluskauppa ja sovelluksia kenttälaitteiden ohjelmoimiseksi. 

”Teollisuus 4.0 tarkoittaa myös sitä, että tuotteiden elinkaaret tulevat 
lyhenemään. Laitteisto on siis pystyttävä ohjelmoimaan uusiksi muuta-
man kuukauden välein. Pilvipohjaiset sovellusratkaisut tarjoavat siihen 
helpon tavan”, professori Zühlke kertoo.  n

  www.smartfactory-kl.de

Minkälaisia perustuksia SmartFactoryKL:ssä luodaan  
tulevaisuuden varalle?
Keskitymme standardisointiin, sillä Teollisuus 4.0 tarvitsee toimi-
akseen mahdollisimman kattavia standardeja aina kaapeleista ja 
pistokkeista tiedonsiirtoprotokolliin ja yhteentoimivuuteen. Vapaa 
tiedonsiirto kansainvälisellä tasolla tarvitsee ennen kaikkea 
standardisoituja signaalipaketteja antureiden, toimilaitteiden ja 
taajuusmuuttajien käyttöön. Niiden avulla yksinkertaisesta Plug 
and Produce -tuotantomallista tulee todellisuutta.

IT-maailmassa Plug and Play -malli on jo käytössä. Eikö 
sitä voisi hyödyntää myös teollisuudessa?
Teollinen ympäristö on paljon IT-ympäristöä monimutkaisempi. 
Meillä on paljon erilaisia tuotteita, jotka on luokiteltava erikseen 
Plug and Produce -tuotantoa varten. Joitakin toimivia lähestymista-
poja on kehitetty, mutta edessä on vielä paljon työtä. Toimivalla 
Plug and Produce -tuotantomallilla on kauaskantoisia vaikutuksia 
toimittajiin – kaikista tuotteista tulee keskenään yhteentoimivia. 
Teollisuus 4.0 ei vaikuta vain tuotannon tekniseen puoleen. 

SmartFactoryKL -teknologiayhtymän ja Saksan DFKI-tekoälykeskuksen 
innovatiivisten tehdasjärjestelmien tutkimuspäällikköä.

Miten määrittelisit SmartFactoryKL:n kansainvälisellä  
tasolla?
SmartFactoryKL on ainutlaatuinen yhteenliittymä. Joissakin maissa, 
kuten Koreassa, yritykset kehittävät itsenäisesti omia teollisuus-
konsepteja. Yhdysvalloissa on joitakin alan yhteishankkeita, kuten 
Smart Manufacturing Leadership Council ja Industrial Internet 
Consortium (IIC). IIC keskittyy Internet-sovelluksiin yleisellä tasolla, 
mutta ei suorita syventävää tuotantotutkimusta. SmartFactoryKL on 
ainoa valmistajista riippumaton yhtymä, joka kehittää käytännön 
sovelluksia esittelymallien avulla. Ehkä juuri tästä syystä kaksi IIC:n 
jäsentä – Cisco ja IBM – ovat lähteneet mukaan SmartFactoryKL:n 
toimintaan.
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Jännitys tiivistyy. Starttiääni kuuluu ja autot ampaisevat matkaan! Ylei-
sö kannustaa kuskeja ja koko tiimi elää mukana kisassa. Nyt kaiken on 
sujuttava ongelmitta. Kuskit tekevät parhaansa ja puolustavat sijoitus-
taan kansainvälisellä ranking-listalla. Formula Student -kilpailu eroaa 
kuitenkin Formula 1:stä siten, että kisatulosten lisäksi myös konseptin 
muut tekijät vaikuttavat lopulliseen sijoitukseen: osallistujat kehittävät 
tiimilleen liiketoimintasuunnitelman ja markkinointikampanjan, minkä 
lisäksi auton tehokkuutta arvioidaan.

Formula Student on kansainvälinen autonrakennuskilpailu, johon 
osallistuu eri yliopistojen opiskelijoista koottuja tiimejä. Opiskelijat ovat 
suunnitelleet kisa-autonsa itse vuoden aikana, eikä samalla autolla 
tai tiimillä saa osallistua kuin kerran – tämä asettaa opiskelijoiden 
yhteistyötaidot, teknisen osaamisen ja liiketoimintataidot todelliselle 
koetukselle. 

Valosähköiset anturit ja pyörivän liikkeen anturit  
Formula Studentissa
Hyvä sijoitus ranking-listalla vaatii sponsoreita, jotka tukevat tiimejä 
sekä rahallisesti että lahjoittamalla heille autoissa käytettäviä kom-
ponentteja. Pepperl+Fuchs on toiminut Prahan teknillisen yliopiston 

Vuoden mittainen uurastus huipentuu pian, ja viimeiset minuutit ennen H-hetkeä ovat täynnä kuumeista 
hyörinää: komponentteja asennetaan paikalleen, testataan ja viritetään. Tässä kisassa ei pärjää millä 
tahansa tekeleellä, joten kuluneen vuoden aikana opiskelijatiimit ovat tehneet kaikkensa projektiensa 
eteen. Formula Student on muutakin kuin ajokilpailu, sillä opiskelijoiden suoritusta arvioidaan radan 
lisäksi myös sen ulkopuolella. Pepperl+Fuchs sponsoroi tiimejä lahjoittamalla heille kisassa tarvittavia 
komponentteja ja taloudellista tukea.

(CTU) tiimin sponsorina vuodesta 2012. Lahjoitamme opiskelijoille 
pyörivän liikkeen antureita, joiden avulla he testaavat autojen poltto-
moottoreita laboratoriossa. Yhteistyö on kasvanut ajan myötä: nykyään 
Pepperl+Fuchs on yksi 30-henkisen CTU CarTech -tiimin pääsponso-
reista.

Pepperl+Fuchs tukee myös useita tiimejä Formula Student Germany 
-kilpailussa (FSG), joka on Saksan insinöörien liiton (VDI) vuodesta 
2006 lähtien järjestämä kilpailu. Pepperl+Fuchs lahjoittaa tiimien käyt-
töön esimerkiksi valosähköisiä antureita ja pyörivän liikkeen antureita. 
Tästä kaudesta lähtien yhtiö sponsoroi myös Mannheimin yliopiston 
Delta Racing -tiimin sähköistä kilpa-autoa, joka kilpailee erillisessä 
Formula Student Electric -luokassa.

Formula Student -kilpailut tarjoavat Pepperl+Fuchsille mahdollisuuden 
luoda kontakteja eri alojen insinööriopiskelijoihin ja saada heidät 
kiinnostumaan Pepperl+Fuchsista. Tiimit puolestaan pääsevät hyö-
dyntämään yrityksen kattavaa kokemusta kilpailusta ja voivat kehittää 
taitojaan sen pohjalta.  n

Käytännön kokemusta 
ja vauhdin hurmaa 
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Joulukuu

Tammikuu
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Marraskuu

Huhtikuu

Measurement and Control Show
2. – 4.12.2015

Tokio, Japani

International Trade Fair of 
Automation & Mechatronic
27. – 29.1.2016

Celje, Slovenia 

CFIA
8. – 10.3.2016

Rennes, Ranska

SPS IPC Drives 
24. – 26.11.2015

Halli 7A, osasto 330

Nürnberg, Saksa 

HANNOVER MESSE
25. – 29.4.2016

Halli 9, osasto D76

Hannover, Saksa 
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