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Suunnitelmissa Teollisuus 4.0
Teollisuus 4.0:n viitearkkitehtuurimalli viitoittaa tietä teollisuus ja  
tuotantojärjestelmien digitaalisesti verkottuneeseen tulevaisuuteen.

Hygieeninen ja innovatiivinen
UMB800-ultraäänianturisarja on valmistettu asennustelineitä myöten 
ruostumattomasta teräksestä. Tämän vuoksi se sopii hyvin hygieenisyyttä 
vaativiin sovelluksiin. 

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 älypuhelimen 
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:  
newsletter@pepperl-fuchs.com
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Plattform Industrie 4.0:n käynnistäjinä toimivat alunperin saksalaiset
toimialajärjestöt informaatiotekniikan (BITKOM), elektroniikkateollisuuden, 
ammattiliittojen ja tieteen edustajat laativat hankkeen puitteissa yhdessä  
suosituksia siitä, miten Teollisuus 4.0:n konsepteja kehitetään ja 
sovelletaan.

Pepperl+Fuchsin toimitusjohtaja ja teknologiavastaava Dr. Peter Adolphs 
johtaa viitearkkitehtuureja, standardeja ja standardointia käsittelevää 
työryhmää, joka on keskittynyt Teollisuus 4.0 -tekniikoiden yleiseen 
ymmärtämiseen. Tuloksena on Teollisuus 4.0:n viitearkkitehtuurimalli, 
eli RAMI 4.0. Malli kuvaa sekä yksinkertaisten komponenttien, kuten 
kenttälaitteiden, että kokonaisten tehtaiden välistä tietoliikennettä. 
Se kuvaa Teollisuus 4.0:n tärkeimmät ulottuvuudet kolmiulotteisena 
koordinaatistona. 

Ensimmäinen kolmesta akselista (Hierarchy Levels) seuraa standardin 
IEC 62264 mukaisia hierarkiatasoja. Tämä kansainvälinen standardi 
käsittelee yrityksen tieto- ja hallintajärjestelmien integraatiota.

Aiheena 

Myös tulevassa, täysin verkottuneessa Teollisuus 
4.0:ssa on rakenteita, jotka määrittelevät toimin-
toyksikköjä ja säätelevät datavirtaa. Saksalainen 
talous- ja tutkimushanke ”Plattform Industrie 
4.0” on suunnitellut näiden rakenteiden mallin. 
Se viitoittaa selvän reitin teollisuus- ja tuotan-
tojärjestelmien digitaalisesti verkottuneeseen 
tulevaisuuteen. 

Suunnitelmissa 
Teollisuus 4.0

Toinen akseli, Life Cycle & Value Stream, edustaa tehtaiden ja tuottei-
den elinkaarta. Se perustuu elinkaarihallintaa käsittelevään IEC 62890 
-standardiin. 

Kolmas akseli, Layers, kuvaa informaatiotekniikan edustusta ja tuottaa 
kerroksittaista digitaalista kuvaa esimerkiksi koneesta tai järjestelmästä. 

Yhdessä nämä kolme akselia tuottavat täydellisen mallin Teollisuus 
4.0:n tärkeimmistä ulottuvuuksista. Malli luokittelee loogisesti kaikki 
osat: kenttälaitteen, koneen tai järjestelmän. RAMI 4.0:n avulla kuvail-
laan ja toteutetaan mukautuvia Teollisuus 4.0 -konsepteja. Kyseessä 
on eräänlainen 3D-kartta Teollisuus 4.0 -ratkaisuja varten, ja se toimii 
oppaana asteittaisessa siirtymävaiheessa. 
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Tarkoittaako se, että amerikkalaiset ovat askeleen edellä?
Ei, heillä on täysin erilainen lähestymistapa. Yhdysvalloissa ajatellaan, 
että uudessa, tulevassa IT-maailmassa on ääretön määrä mahdollisia 
toimijoita, jotka ohjelmistojen avulla ovat tasavertaisia pilvipalvelujen 
käyttäjiä. Amerikkalaisessa mallissa Smart Car -auto pysyy koko ajan 
samalla ”alueella” tuotannosta ennakoivan kunnossapidon kautta älyk-
kään liikenteen järjestelmään asti. Amerikkalaiset ovat erittäin vahvoilla 
kestävyyden suhteen.Heillä on ratkaisu siihen, miten voimme taata, 
ettei yksittäisen komponentin vika vaaranna koko prosessin toimintaa. 

Mitkä ovat RAMIn vahvuudet?
Tavoitteenamme on hierarkkinen tuotantotodellisuus. Teollisuus 4.0:n 
mukaisesti valmistetun auton ei tarvitse sisältää kaikkia ennakoivan 
kunnossapidon tai älykkään liikenteen järjestelmän tuotantotietoja. 
Uskomme, että erilaiset sovellukset vaativat erilaisia menetelmiä ja 
keskitymme mieluummin määriteltyihin tuotteen luovutuspisteisiin. 
Uskon, että molemmat mallit voisivat täydentää toisiaan erinomaisesti.

Seuraavassa Pepperl+Fuchsin toimitusjohtajan ja teknologiavastaavan Dr. Peter Adolphsin 
haastattelu. Hän johtaa työryhmää, joka on kehittänyt RAMI 4.0 -viitearkkitehtuurimallin ja joka 
työskentelee Plattform Industrie 4.0:n viitearkkitehtuurien, standardien ja standardisoinnin parissa. 

Dr. Adolphs, miksi tarvitsemme viitearkkitehtuuria?
Tarvitsemme viitekehyksen, jonka avulla varmistamme, että kaikki 
Teollisuus 4.0:aan kohdistuvat hankkeet ovat yhdistettävissä järkevällä 
tavalla. Viitekehystä voidaan käyttää tiettyjen tehtävien määrittelemiseen
ja kohdentamiseen.

Voiko saksalainen malli toimia kansainvälisellä 
teollisuudenalalla?
Plattform Industrie 4.0 -hankkeella on tiiviit yhteydet Yhdysvaltoihin 
ja se tekee yhteistyötä amerikkalaisten hankkeiden kanssa. Totta kai 
haluamme löytää kansainvälisiä ratkaisuja. Tulevaisuuden teollisuutta 
ei voi eristää kansallisten rajojen sisäpuolelle.

Miten amerikkalainen viitearkkitehtuurimalli eroaa 
saksalaisesta?
Tärkein ero RAMI 4.0:n ja muutamaa kuukautta tuoreemman amerikka-
laisen IIRAn (American Industrial Internet Reference Architecture) välillä 
on, että saksalainen malli on selvästi keskittynyt teollisuuteen, kun taas 
amerikkalainen malli suuntautuu laajemmalle ja kattaa myös esimerkik-
si älykkään kodin tai älykkään liikenteen -tekniikat. 
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Miksi hierarkia on järkevä ratkaisu?
Anturi muodostaa oman yksikkönsä, mutta se on myös osa konetta 
tai tehdasta. Tämä on luonnollista hierarkiaa. On järkevää sekä koota 
mittaustietoja että luoda selkeä ja organisoitu tapa päästä käsiksi 
parametrisointiin. Tämän vuoksi olemme määritelleet RAMI 4.0:aan 
ns. hallintakerrokset, joita voi verrata sipulin kuoriin. Päästä-päähän-
tiedonsiirto on mahdollista, mutta datavirta ja käyttöoikeudet voidaan 
kohdistaa vain tiettyihin hallintakerroksiin asiaankuuluvuuden, toiminnon 
tai käyttöoikeuden haltijan perusteella. Tämä takaa selkeät rakenteet ja 
suojausmahdollisuudet.

Mikä on Plattform Industrie 4.0:n seuraava askel?
Olemme parhaillaan kehittämässä yhtenäisen semantiikan perusteita, 
eli kaikkien osapuolten ymmärtämää kieltä. Samanaikaisesti kokoamme 
käytön esimerkkejä, käyttötapauskaavioita, joiden avulla käymme läpi 
usein esiintyviä prosesseja ja etsimme mahdollisia sääntöjä. 

Miten kaukana Teollisuus 4.0 vielä on?
Täydellinen teollisuus 4.0 ottaa vielä aikansa. Se kyllä tulee, mutta 
vaiheittain, ei yhdessä rysäyksessä. RAMI 4.0:n on tarkoitus antaa 
merkittävä panos pragmaattiseen siirtymisstrategiaan, josta on lähitu-
levaisuudessa odotettavissa ensimmäiset konkreettiset tulokset.

Miltä tulokset mahtavat näyttää? 
Nykyisin anturin vikatilanteessa tarvitaan käyttöoikeudet PLC:lle, jotta 
voidaan suorittaa perusteellinen viantunnistus. Mutta se ei aina ole 
mahdollista. Heti kun päästä-päähän-tiedonsiirto on mahdollista, voin 
olla tiedonsiirtoyhteydessä suoraan anturiin ja suorittaa tarvittavat toi-
minnot, kuten uudelleen parametrisoinnin. Kun käytössä on RAMI 4.0, 
käyttöoikeudet on mahdollista rajata hyvin tarkasti ja järjestelmän toi-
minnan optimaalinen huolto ja turvallisuus sovittaa ongelmitta yhteen. 

Mitä se tarkoittaa anturivalmistajien osalta?
Esineiden internetissä anturista tulee keskeinen tiedonvälittäjä. Tulevis-
sa liiketoimintamalleissa keskitytään tuotteen toimintoon ja sen välittä-
mään tietoon, ei niinkään itse tuotteeseen. Pepperl+Fuchs keskittääkin 
suuren osan resursseistaan tähän aiheeseen, sillä haluamme auttaa 
tämän kehityksen muovaamisessa.  n
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Hygieeninen  
ja innovatiivinen

Ultraäänitekniikan uusia mahdollisuuksia tutkimassa
Ultraäänianturitekniikan käyttökohteiden määrän kasvattaminen on 
systemaattisen innovaatioiden kehittelyn tulosta. Uusien teknisten lä-
hestymistapojen kehittäminen on Pepperl+Fuchsin Ultrasonic Techno-
logy and Innovation -kehitysosaston tehtävä. Joukko insinöörejä ja 
opiskelijoita työskentelee Dr. Till Steinerin johdolla ja pyrkii kehittämään 
uusia ultraäänianturitekniikan mittausperiaatteita. ”Ultraääniantureita 
koskevan nyrkkisäännön mukaan suuri havainnointialue tarkoittaa 
automaattisesti myös suurta katvealuetta, eli aluetta, jolla anturi ei 
pysty havaitsemaan esineitä. Perinteisen tekniikan avulla pystymme 
minimoimaan ongelman, mutta emme ratkaisemaan sitä täysin. Sen 
vuoksi yritämme unohtaa jo tunnetut ratkaisut ja luoda anturin alusta 
alkaen uudelleen”, Dr. Steiner selittää. ”Yksi tehtävistämme on ajatella 
perinteisestä poikkeavalla tavalla ja tutkia epätavallisiltakin vaikuttavia 
lähestymistapoja. Teknisiä tavoitteitamme koskeva suunnitelma 
varmistaa, että luovat lähestymistavat tuottavat käytännöllisiä konsepteja, 
jotka tuotekehitystiimissä työskentelevät kollegamme muuntavat toimi-
viksi laitteiksi.”  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-umb800

Ultraäänianturit UMB800-ultraäänianturisarja on valmistettu asennustelineitä myöten ruostumattomasta 
teräksestä. Tämän vuoksi se sopii hyvin sovelluksiin, joissa edellytetään hygieenisyyttä. Anturisarja soveltuu 
myös aiemmin mahdottomina pidettyihin lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttöympäristöihin. Pepperl+Fuchsin 
Ultrasonic Technology and Innovation -kehitysosasto käyttää uusia teknisiä lähestymistapoja ja luo aivan uusia 
anturitekniikan ratkaisuja. 

Höyrypesun kestävä ja rakenteeltaan hygieeninen anturi 
Heijastuva valo ei vaikuta ultraääniantureiden toimintaan. Ne tunnistavat 
eriväriset ja läpinäkyvät esineet luotettavasti. Aiemmin tuotteiden 
kanssa kosketuksiin joutuvia antureita ei kuitenkaan voitu käyttää 
huolellista hygieniaa edellyttävissä elintarvike- ja lääketeollisuuden 
tehtaissa. Saatavilla olleet laitteet olivat joko käyttöön sopimattomia 
rakenteestaan johtuvista hygieniasyistä tai sen vuoksi, että ne eivät 
olisi kestäneet vaadittavia puhdistusprosesseja.

Uuden UMB800-sarjan ultraäänianturit ovat erilaisia! Ensimmäisen  
18 mm:n EHEDG-sertifioidun, kokonaan ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun ultraäänianturin kotelo on laserhitsattu ja siten hermeet-
tisesti suljettu. Tämä tarkoittaa, että anturit voi huoletta puhdistaa 
höyrypesun ja voimakkaiden kemiallisten menetelmien avulla. Lisäksi 
anturit kestävät jopa +85 °C:n käyttölämpötiloja. EHEDG-sertifioinnin 
lisäksi ultraääniantureilla ja niiden asennustelineillä on ECOLAB- ja 
FDA-hyväksyntä. Kotelon pienen koon ja 800 mm:n suuruisen havain-
nointialueensa ansiosta UMB800-anturin voi joustavasti integroida jo 
käytössä oleviin koneisiin ja järjestelmiin.
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Valosähköisten  
antureiden uusi sukupolvi

Uusi lasertekniikka yhdistää LED- ja laseranturien edut 
Molemmissa tuoteperheissä on käytetty Pepperl+Fuchs Multipixel 
Technology (MPT) -tekniikkaa. Sitä hyödynnetään usean kytkentäpis-
teen antureissa ja jopa kaikkein pienimmissä IO-Link-etäisyysantureissa, 
mikä tuo lisää käyttömahdollisuuksia. Antureiden toiminta on aina 
luotettavaa ja ne havaitsevat kohteet myös lähietäisyydeltä.

Valosähköisten antureiden uuden sukupolven toinen etuna on valikoima  
eri toimintaperiaatteita ja valonlähteitä. Antureita on saatavana sekä 
laser- että LED-versioina. Laseranturit perustuvat täysin uudenlaiseen  
anturitekniikkaan, joka yhdistää laser- ja LED-antureiden edut. Siksi 
antureiden lämpötila-alue on laajempi ja käyttöikä huomattavasti pidempi  
kuin tavallisilla laserdiodeilla.  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-r100-r101

Valosähköiset anturit Valosähköisten antureiden uuden  
sukupolven kaksi ensimmäistä edustajaa: täysin uusissa 
R100- ja R101-sarjojen laitteissa on monia valosähköisiä 
ominaisuuksia. 

R100- ja R101-sarjan valosähköisissä antureissa on mahdollisuus 
jatkuvaan anturikohtaiseen ohjaukseen, minkä lisäksi ne mahdollista-
vat joustavamman integroinnin ja viimeisimmän teknologian käytön. 
Jokaisessa tuotevalikoiman anturissa lähetin-vastaanotin-tyyppisestä 
anturista etäisyysmittausanturiin on erityistä se, että niissä kaikissa on 
samanlainen kotelo. Koska asennus ja käyttö tapahtuu samalla tavalla, 
on helppoa vaihtaa anturista toiseen eri käyttötarkoituksissa.

R100- ja R101-sarjojen innovatiivinen tuoterakenne avaa uusia käyttö-
mahdollisuuksia ja vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin joustavuuten-
sa ansiosta. Sisäänrakennettu IO-Link-liittymä auttaa hyödyntämään 
näiden pienikokoisten antureiden kaikki mahdollisuudet. IO-Link on 
Anturitekniikka 4.0:n perusta, sillä se mahdollistaa jatkuvan anturikoh-
taisen ohjauksen. SmartBridge®-tekniikan voi ottaa käyttöön helposti 
IO-Link-liittymän kautta. Sen avulla voit ohjelmoida antureita ja tarkas-
tella anturitietoja mobiililaitteellasi. 
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Tulevaisuuden 
anturiviestintää

Käyttäjäystävällinen ja innovatiivinen
IO-Link-antureilla ja -toimilaitteilla on useita eri toimintoja. Intuitiivisen 
käytön lisäksi SmartBridge®-sovelluksesta on älylaitteille muutakin 
hyötyä. Esimerkiksi esiasetetut parametrit voidaan kopioida ja siirtää 
SD-muistikortin avulla samanlaisiin päätelaitteisiin. Koneiden ja tehtai-
den käyttöönoton yhteydessä laitteiden tärkeimpien käyttöparametrien 
tarkistaminen ja muuttaminen onnistuu tämän tekniikan ansiosta 
nopeammin. 

Myös vianmääritys on paljon helpompaa, sillä SmartBridge® voi tallen-
taa toimintoja pitkältä aikaväliltä samaan tapaan kuin tallennin. Erityi-
sesti satunnaisvikojen paikantaminen on huomattavasti nopeampaa. 

Jos antureita tai toimilaitteita käytetään herkillä alueilla, raja- tai 
ilmoitusarvoja on järkevää tarkkailla jatkuvasti. Häiriöiden estämiseksi 
SmartBridge®-tekniikka voi lähettää prosessi- ja tilatietoja jatkuvasti 
IO-Link-laitteesta ulkoiseen valvontalaitteeseen.  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-smartbridge 

Sensorik 4.0 Uuden SmartBridge®-tekniikan myötä 
Pepperl+Fuchs on ottanut merkittävän askeleen kohti 
Teollisuus 4.0:aa. Alkuperäisen liitynnän lisäksi  
SmartBridge® muodostaa ylimääräisen langattoman 
kanavan IO-Link-anturitietojen välitystä varten. Tämä  
on merkittävä perusta tulevaisuuden anturitekniikalle. 

SmartBridge®-järjestelmä koostuu IO-Link-Bluetooth-liitynnästä ja 
mobiililaitteiden sovelluksesta. Liityntä hakee anturin digitaaliset 
signaalit ja lähettää ne Bluetooth-yhteyden kautta mobiililaitteeseen tai 
mihin tahansa muuhun vastaanottimeen, joka toimii liityntäyksikkönä 
internetiin.

Jos anturi on jo tiedonsiirtoyhteydessä PLC:n kanssa IO-Link-liitynnän 
kautta, tiedonsiirto voidaan näyttää mobiililaitteessa SmartBridge®-
sovelluksen avulla. Kun käytetään vanhanmallista PLC:tä tai kun toimitaan 
ilman koneenohjausyhteyttä, SmartBridge® toimii mastermoduulina. 
Tällöin voit tarkastella prosessi- ja tilannetietoja ja muuttaa anturin 
parametreja mobiililaitteella. Tarvittavat ajuritiedot ladataan automaatti-
sesti internetistä ja anturin toiminnot näytetään graafisesti tai taulukko-
muodossa. 
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RFID Pepperl+Fuchsin mukautuvat UHF-luku-/kirjoi-
tuspäät toimivat luotettavasti vaativissakin ympäris-
töolosuhteissa. Erinomaisin ominaisuuksin varustettu 
F192 liittyy nyt tuttuun tuoteperheeseen.

F192, jonka toiminta-alue on jopa kuusi metriä, soveltuu erityisen hyvin 
suurten etäisyyksien sovelluksiin, joita käytetään esimerkiksi logistii-
kassa. Se voi samanaikaisesti lukea ja kirjoittaa jopa 200 tunnistetta, 
mikä nopeuttaa tuotantoa merkittävästi ja lisää tuottavuutta.

F192 pohjautuu luotettavaan F190 UHF -luku-/kirjoituspäähän, joka on 
optimoitu keskipitkien, jopa 1,5 metrin havainnointietäisyyksien sovel-
luksiin. F190 voi kerralla lukea jopa 40 eri tunnistetta irtotavarasta. 
Kompaktin kotelorakenteensa ansiosta (11 x 11 cm) sen avulla voidaan 
varmistaa lähes minkä tahansa tuotantoprosessin sujuvuus ja nopeus.

Kaksoispolarisaatio luotettaviin prosesseihin
Olipa kyseessä autoteollisuus, sisälogistiikka tai kuljetusala, UHF-
luku-/kirjoituspäät toimivat luotettavasti vaativissakin olosuhteissa ja 
korkeissakin lämpötiloissa. Lisäksi ne ovat erittäin mukautuvia: tagit 
luotettavasti havaitsevan antennin polarisaation voi sovelluksesta riip-
puen säätää manuaalisesti vaaka- tai pystytasoon tai kytkeä täysauto-
matiikalle kutakin luku- ja kirjoitustapahtumaa varten. 

Molemmat laitteet kuuluvat IP67-suojausluokkaan, niissä on vahva 
metallialusta ja sulautettu elektroniikka. Lisäetuna on mahdollisuus 
hyväksyttää luku-/kirjoituspäät kaikissa maissa. Laitteiden varusteena 
on kunkin maan maakohtaiset parametrit, kuten enimmäislähetysteho 
tai käytettävät taajuuskaistat. Tämä ominaisuus yksinkertaistaa järjes-
telmän integrointia huomattavasti. Erittäin hyvin erottuva LED-näyttö 
helpottaa tilojen valvontaa kenttäolosuhteissa.  n

  www.pepperl-fuchs.com/news-uhf

Tehokas kaksikko 
varmaan tunnisteiden 
havainnointiin
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  www.pepperl-fuchs.com/news-r2000
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R2000 High Density ääriviivojen mittaukseen ja kohteen paikannukseen
Täydellisen näkyvyyden ja 360 asteen mittauskulmansa ansiosta R2000 HD (High Density) -mittau-

santuri on optimaalinen valinta kohteiden profilointiin ja robottisovelluksiin. Anturi takaa ylivoimai-
sen mittaustarkkuuden jopa 30 metriä heijastimesta tai luonnollisista kohteista. Anturin 84 000 
yksittäismittausta sekunnissa ja jopa 0,043 asteen kulmaresoluutio takaavat tarkat ääriviivojen 
mittaustiedot. 

Sarja 360 asteen
näkyvyydellä
Valosähköiset anturit Täydellinen 360 asteen näkyvyys, kompakti rakenne ja 
pientenkin kohteiden tarkka havainnointi kuuluvat R2000-sarjan vakuuttaviin 
ominaisuuksiin. 

R2000 Detection kaikenlaisiin havaitsemis- ja valvontatehtäviin
Ulkonevat osat tai vialliset kuormalavat voivat korkeissa varastotiloissa johtaa törmäykseen nosturiin 

ja aiheuttaa arvokkaille koneille suurta vahinkoa. R2000 Detection -anturi havaitsee luotettavasti 
pienimmätkin ulkonemat, jotka saattavat vahingoittaa koneita. Kytkeytyvässä anturissa on neljä 
vapaasti määriteltävissä olevaa havaintoaluetta, jotka voidaan linkittää lähtöihin loogisesti lähes 
miten tahansa. Tämä tapahtuu DTM (device type manager) -tekniikan avulla. Tässä käyt- 
töliittymässä näkyvät konfigurointi-, parametri- ja vianmääritystiedot. R2000 Detection -anturin 
infrapunalaserilla varustetun mallin valvontasäde on jopa 30 metriä luonnollisiin kohteisiin. 

R2000 Ultra High Density navigointiin ja paikoitukseen 
Vihivaunujen navigoinnin ja paikoituksen on tapahduttava tarkasti. R2000 UHD (Ultra High Density) 

-anturi on erittäin nopea ja sen resoluutio poikkeuksellisen korkea. Anturin 250 000 yksittäismitta-
usta sekunnissa ja 0,014 asteen kulmaresoluutio takaavat tarkkojen paikoituksien onnistumisen.
R2000 Ultra High Density -anturin infrapunalaserilla varustetun mallin toimintasäde on jopa 100 
metriä. Tarkkojen etäisyys- ja kulmamittaustietojen lisäksi R2000 Ultra High Density välittää 
tietoa kohteiden heijastuskyvystä. Tämän ansiosta heijastimet voidaan erottaa luonnollisista 
kohteista. 
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Sammakkojen tarkan näkemisen 
alue kattaa vaikuttavasti lähes 
330 astetta. Tämä on mahdollista 
pään sivuilla sijaitsevien silmien 
ansiosta. 

Tuulihaukan tarkat silmät löytävät 
saaliin helposti. Tuulihaukka näkee 

ympäristönsä selvästi ja löytää 
saaliinsa käyttämällä lähes 300 
asteen tarkkaa näköaluetta. 

Myös kameleonttien silmät ovat hyvin kehittyneet: 
ne voivat liikuttaa molempia silmiään yksitellen ja 

saavuttavat siten noin 342 asteen silmien liikkeen 
näkökentän.

Ihmisen tarkan näkemisen alue sen  
sijaan on noin 180 astetta ja silmien  

liikkeen näkökenttä noin 240 astetta. 

Vaikka yhdenkään tunnetun olennon näkökenttä ei kata täyttä 360 
astetta, joidenkin eläinten näkökyky on hyvin lähellä sitä. Kun kuvaillaan 
elollisten olentojen näkökenttää, on eroteltava toisistaan tarkan näke-
misen alue ja näkökenttä, jossa huomioidaan silmien liikkeet. 

Täydellinen 
näkyvyys 
luonnossa

Tarkan näkemisen alue on sektori, jonka näemme katsoessamme 
kohtisuoraan eteenpäin yhteen pisteeseen pää suorassa, liikkumatta. 
Kohteiden erottuminen selvästi ei ole tässä yhteydessä olennaista. Sitä 
vastoin silmien liikkeen näkökenttä tarkoittaa aluetta, jonka näemme 
selvästi silmiä liikuttamalla ja kiinnittämällä katseen samalla eri kohteisiin.

2D-laserskannerit tuottavat tarkkoja mittaustuloksia vaikeimmissakin olosuhteissa, ja ne on helppo integroida sove-
lukseen tilaa säästäen. PRT-tekniikan (Pulse Ranging Technology) ansiosta anturien vasteajat ovat lyhyitä. Häiritsevät 
tekijät, kuten ympäristön valo, eivät vaikuta anturin toimintaan. 
Perussäädöt voidaan tehdä suoraan laitteesta ja käytön aikana on mahdollista tarkastella käyttö- ja diagnostiikkatietoja. 
Sarjaan kuuluu useita malleja: R2000 UHD (Ultra High Density)- ja R2000 HD (High Density) -mittausanturit sekä kytkey-
tyvä R2000 Detection -anturi.  n
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Luotettavia 
antureita  
premium-
tuotteille

Autonvalmistajat käyttävät Pepperl+Fuchsin 
anturitekniikkaa laajasti tuotantolaitoksissaan 
eri puolilla maailmaa. Näillä laitteilla on merkit-
tävä rooli monimutkaisissa valmistusproses-
seissa ja ne välittävät tarkkoja sijaintitietoja ja 
helpottavat massatuotannon ja mukautettujen 
toimintojen koordinointia. Hyvä esimerkki 
on kansainvälisen autonvalmistajan korien 
kokoonpanolinja.
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Useimpien autonvalmistajien tuotantolaitoksissa on rajallisesti tilaa. 
Rakennuksilla on kasvuvaraa vain pystysuunnassa, eivätkä yli 50 
metriä korkeat laitokset ole tavattomia. Auton korien jakelukeskus 
vastaakin monikerroksista varastorakennusta ja koreja voi olla sijoitettu 
sadoittain useisiin eri kerroksiin. Korit kiinnitetään metallikelkkoihin, 
joita liikutetaan kiskoilla eri puolille laitosta moottoroidun kuljetusjärjes-
telmän avulla. Kuljetusalustalla koreja voi liikuttaa myös sivusuunnassa. 
Tehokkaamman järjestelyn ansiosta tuotantolinjat voivat käsitellä tila-
uksia joustavasti yksi kerrallaan. 

Pepperl+Fuchsin L2-sarjan induktiivisia lähestymiskytkimiä voi käyttää 
lähes kaikissa kiskoissa ja kuljetusalustoissa. Kytkimet tunnistavat 
kelkan sijainnin koskettamatta sitä. Kiskon päässä erilliset L2-sarjan 
anturit varmistavat, että kelkat liikkuvat hitaasti ja tunnistavat pysäytys-
kohdan ennen seuraavaan kokoonpanopaikkaan siirtymistä. L2-sarjan 
kytkimillä on merkittäviä etuja. Niiden asennus on erittäin helppoa ja 
joustavaa. Neljän kulma-LEDin ansiosta toiminnan ja kytkennän tilaa 
voi tarkkailla joka kulmasta – tätä toimintoa ei ole aiemmin ollut vastaa-
vissa tuotteissa. L2-sarjan tuotteet ovat myös lujatekoisia ja kestävät 
korkeatasoisen IP69K-suojauksen ansiosta kosteutta. Niitä voi lisäksi 
käyttää jopa 85 celsiusasteen käyttölämpötilassa. Tästä on hyötyä 
erityisesti kuumissa tehdastiloissa tai polttavina kesäkuukausina. 

Korin nostimen sijainnin salamannopea tunnistus
Kun auton koreja siirretään hisseillä eri kerroksiin, hissikuilujen yläosat 
voivat olla hyvin kuumia, mikä korostaa luotettavan automatiikan 
tarvetta. Korien kuljettamiseen suunniteltuun hissiin on asennettu yli 
kymmenen L2-sarjan induktiivista anturia. Ne mittaavat tarkkaan, onko 
nosturissa tilaa kelkalle ja onko auton kori oikeassa paikassa. Kun 
kelkka ja kori ovat paikallaan hississä, induktiiviset anturit aktivoivat 
suojalukon. Hissi voi liikkua ylös- ja alaspäin ja sen nopeudeksi 
rajoitetaan enintään kaksi metriä sekunnissa. L2-sarjan induktiivisten 
anturien avulla korien kuljettaminen on luotettavaa ja jakeluketju lähes 
keskeytyksetöntä. Hissit toimivat induktiivisella virralla ja langaton 
tiedonsiirto etäisyysmittauslaitteiston ja frekvenssimuuntimen välillä 
on toteutettu kahden Pepperl+Fuchsin älykkään optisen datakytkimen 
avulla.

Hissikuilun alaosaan asennetaan VDM100-sarjan etäisyysanturi, jonka 
välittämät korkean taajuuden laserpulssit ohjataan peilistä hissin alla 
olevaan heijastimeen. Peili estää pölyä ja likaa kertymästä laitteen 
linssiin. VDM100:n innovatiivinen Pulse Ranging Technology (PRT) 
-tekniikka määrittää etäisyyden heijastimeen lentoaikatekniikan ja 
heijastettujen valopulssien avulla. Hissin sijainti voidaan määrittää 
signaalin avulla äärimmäisen tarkkaan. Tiedot välitetään VDM100-
etäisyysanturin ja korkeammalla tasolla sijaitsevan isäntälaitteen välillä 
optisella LS680-datakytkimellä. LS680-lähetysyksikkö kiinnitetään 
hissikuilun pohjalle ja se välittää tietoja hissiin asennettuun vastaanot-
timeen. Optinen datakytkin välittää etäisyystiedot moottoria ohjaavalle 
isäntälaitteelle salamannopeasti 100 Mbit/s-nopeudella toimivan 

Ethernet-verkon kautta. Asiakas painotti laitevalinnassaan järjestelmän 
ehdotonta luotettavuutta ja hyvin vaivatonta ylläpitoa. Vaihtoehtoinen 
ratkaisu olisi perustunut hissikuilun jokaisen kerroksen kohdalle 
asennettuun kolmeen asentokytkimeen. Tämä olisi vaikeuttanut 
järjestelmän käyttöä ja huoltoa puhumattakaan asennuksen vaatimista 
hankalista johtokytkennöistä. Autonvalmistajien tuotantolaitosten 
kiertonopeus on suuri, joten luotettavuus ja helppo käyttöönotto ovat 
avaintekijöitä. Asiakas tiivistää Pepperl+Fuchsin ratkaisun edut seuraa-
vasti: ”Lasertekniikan avulla voimme hallita hissin sijaintia ja nopeutta 
äärimmäisen tarkasti.”

Sovellukset + Tieto | News for Factory Automation 2/2015

1)  VDM100-sarjan etäisyysanturi lähettää laserpulsseja hissin ala-
puolella olevaan heijastimeen Pulse Ranging Technology (PRT) 
-tekniikan avulla. Samalla optisen LS680-datakytkimen lähetin 
välittää tiedot hissin vastaanottimeen nopean Ethernet-yhteyden 
välityksellä.

2)  Induktiiviset anturit tunnistavat kelkan tarkan sijainnin hissin 
sisäänkäynnillä. Ne myös varmistavat, että auton kori soveltuu 
hissikuljetukseen ja lukitsevat hissin varmasti.

3)  Kelkat kuljetetaan automaattisesti työpisteeltä toiselle kiskojär-
jestelmän avulla. Pepperl+Fuchsin PCV-datamatriisisijaintijärjes-
telmä tunnistaa kuljetusalustan sijainnin erittäin tarkasti.
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Maalausjärjestelmien tiukat vaatimukset
Erikoismaalauksiin ja muodoiltaan moninaisten pintojen käsittelyyn 
liittyvät työt ovat vähemmän intensiivisiä kuin korityöt. Käsiteltäviä 
yksiköitä on vähemmän ja suuri osa työstä tehdään käsin. Maalatut 
korit kuljetetaan automaattisesti työpisteeltä toiselle kiskolla kulkevalla 
kuljetusalustalla. Pepperl+Fuchsin PCV-datamatriisipaikannusjärjes-
telmä varmistaa, että alusta liikkuu kiskoilla tarkasti. Optinen lukupää 
tunnistaa sijaintimerkinnät poikkipuomiin kiinnitetyn datamatriisikoodi-
nauhan perusteella ja hallitsee kelkan sijaintia 0,1 mm:n tarkkuudella. 

Luotettavuus ja tietoturva ovat tässä käyttöympäristössä ensisijaisen 
tärkeitä. PCV:n laaja skannausikkuna tukee jatkuvia sijaintitietoja, 
vaikka useita koodimerkintöjä puuttuisikin. Järjestelmä tunnistaa nä-
kökentästään kuusi koodimerkintää, mutta mittaus on tarkka yhdenkin 
merkinnän perusteella. Järjestelmä pystyy saumattomasti ylittämään 
monorail-vaihtimien, laajennusliitosten tai fyysisten vaurioiden synnyt-
tämät välit. Datamatriisiperusteisen sijaintijärjestelmän käsittelyomi-
naisuudet ovat vaikuttavat: ”Käyttöönotto oli erittäin helppoa”, eräs asi-
akas totesi. ”Kytkimme järjestelmän heti käyntiin asennuksen jälkeen ja 
kaikki sujui suunnitellusti. Järjestelmässä ei ole liikkuvia osia, joten osat 
eivät kulu lähes lainkaan ja huoltoa vaaditaan hyvin vähän. Sen käyttö 
on lisäksi helppoa, ja isäntälaite toimii erittäin luotettavasti.”  n
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Neljäs teollinen  
vallankumous ohjaa  

maailmaa

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.
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 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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Manufacturing Indonesia
2. – 5.12.2015

Halli C, osasto C-7521

Jakarta, Indonesia

SEPEM Industries NORD OUEST
26. – 28.1.2016

Halli 2, osasto A6

Rouen, Ranska

International Trade Fair of 
Automation & Mechatronic
27. – 29.1.2016

Celje, Slovenia 

LogiMAT
8. – 10.3.2016

Halli 3, osasto 3C10

Stuttgart, Saksa

CFIA
8. – 10.3.2016

Rennes, Ranska

SPS IPC Drives 
24. – 26.11.2015

Halli 7A, osasto 330

Nürnberg, Saksa

Drives & Controls
12. – 14.4.2016

Osasto G150

Birmingham, Iso-Britannia 

 

HANNOVER MESSE
25. – 29.4.2016

Halli 9, osasto D76

Hannover, Saksa

EVENTS 
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